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مشروعیت و شورا یا تفّرِد ولی فقیه
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تشیع در عصر غیبت

۶۴   فقه مناســبات شیعه و ســنی،  راهکار 
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یادداشتسردبیر

عالمان حوزه های علمیه شیعه با قدمت  بیش از هزار ســال همواره در زندگی با 1
مردم زمان خویش وظیفه بیــان احکام، تبلیغ 
معارف، هدایت و رفع مشــکالت اقشار مختلف 
جامعه را به عهده داشته اند. در میان حوزه های 
مهم شیعی، شهر مقدس قم از قرن سوم هجری با 
تالش اشعریون در نشر معارف اهل بیت علیهم 
الســالم به عنوان یک مرکز اسالمی مهم مطرح 
شد.۱ فیض قمی )ره( در سال ۱2۹۶ ش  مدرسه 
فیضیه را بنا نهاد تا شیخ عبدالکریم حائری )ره( 
بتواند فقیهان مطرح را از سراسر بالد به قم دعوت 
و با حمایت حــوزه نجــف، فعالیت های علمی 
متراکمی را در قم آغاز و حوزه علمیه امروزی را 

تاسیس کند.2

انقالب اسالمی ایران، حوزه علمیه قم و 2 با آغــاز نهضت روحانیــت و پیروزی 
سایر حوزه ها وارد مرحله نوینی از تحوالت خود 
شدند؛ بســیاری از فضالی و روحانیان موثر، به 
دعوت امام خمینی )ره( و بزرگان انقالب برای 
اداره نظام اسالمی وارد مناصب حکومتی شدند. 
حوزه های علمیه در این مقطع، به تربیت طالب 
و فضال بــرای اداره مناصــب حاکمیتی مانند 
قضاوت و برخی امور اجرایی و تقنینی پرداختند. 
عرصه کشــورداری و اداره امور اجرایی کشور، 
مسووالن نظام را با چالش انطباق عملکردها با 
احکام اســالم روبه رو کرد؛ عــالوه بر فقیهان 
شورای نگهبان، مراجع عظام تقلید وقت با سیل 
استفتاها عمدتا در ابواب معامالت روبه رو شدند. 
برخی از ایــن پرســش های شــرعی در امور 
دادرسی، کیفری، حقوقی و اجرای مجازات ها از 
سوی قاضیان محاکم بر اساس اصل ۱۶۷ قانون 
اساســی، به دلیل خأل قانونی برای رسیدگی به 
پرونده ها پرسیده می شد. برخی از پرسش های 

فقهی جدید در امور ضابطــان قضایی در مورد 
احکام فقهی بازجویی از متهمان، ورود به امور 
خصوصی شهروندان یا برخورد با گروهک های 
ضد انقالب و برخی دیگر از پرسش های فقهی 
درباره مســائل اجرایی روز از قبیل اداره جنگ 
تحمیلی، توســعه و عمــران شــهرها و راه ها، 
بانکداری، امــور اقتصادی، کنترل بــازار، امور 
فرهنگی، ورزش و روابط بین الملل بود. در این 
دوره حلقه های اســتفتای دفاتر مراجع عظام 
تقلید به خوبی از عهده پاسخگویی فقهی به این 

معضالت و مشکالت اجرایی بر آمدند.

حوزه هــای علمیــه سراسرکشــور به 3 این گونه بود که پس از انقالب اسالمی، 
خصوص حوزه علمیه قم کارکردهای نوینی مانند 
تربیت نیرو، پژوهش هــای گروهی، آموزش های 
نوین و کاربردی، پاســخگویی فقهی، مشاوره به 
مسووالن و اعزام مبلغ را به کارکردهای سنتی خود 
افزودند تا پس از انقــالب، نظام نوپای جمهوری 
اسالمی را یاری کنند؛ اما طبق فرمایش حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای مدظله برای دستیابی 
به اهداف نهضت مانند تحقق تمدن اسالمی، باید 
فرایند تشکیل دولت اسالمی و جامعه اسالمی با 

حوصله، عالمانه و وحدت آفرین دنبال شود.

و پیشــرفت، با حمایــت و عنایت امام 4 در دهه چهارم انقالب، یعنی دهه عدالت 
خامنه ای مدظلــه، گفتمان فقــه حکومتی در 
حوزه های علمیه رواج یافته و فعالیت های موثری 
به بار نشسته است. درباره فقه حکومتی مطالبه دو 
ســویه و متقابلی بین حوزه و نظام شکل گرفته 
اســت؛ حوزه از حاکمان، مطالبه مشی بر اساس 
آموزه های اسالم را دارد و مسووالن نظام، حوزه را 
با چالش ناکارآمدی در عرصه نظریه پردازی مواجه 

می دانند. براین اساس پژوهشگران و مراکز علمی 
حوزوی فعال در عرصه فقــه حکومتی نیازمند 
اثبــات توانمندی بــرای نظریه پــردازی و ارائه 
راهکارهای قابل تبدیل به برنامه اجرایی می باشند. 
اکنون که رهبر معظم انقالب، مراجع معظم تقلید 
و شورای عالی و مدیریت حوزه عنایت خاصی به 
ورود حوزویــان به عرصه فقــه حکومتی دارند، 
فرصت خوبی پیش روی فعــاالن فقه حکومتی 
پدید آمده است تا فقه حکومتی بر پایه فقه موجود 
و مقبول عمــوم فقیهان معاصر و با اســتفاده از 

ظرفیت های علمی دانشگاه ها بنا نهاده شود.

سال ۱۳۹۴ ش با هدف گفتمان سازی 5 پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل از 
فقه حکومتی زیر نظر شــورای سیاست گذاری 
دارای چشم اندازی مشخص با گروه های تخصصی 
سیاست، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و تمدن، حقوق، 
مبانی، مسائل مستحدثه و چند رسانه ای تشکیل 
شــده و نصایح و رهنمودهای علمــای اعالم و 
شــخصیت های علمی حوزوی را ره توشه خود 
ســاخته اســت. آنچه در این ویژه نامه مکتوب 
مالحظه می فرمایید، ارائه گوشه ای از تالش های 
فعاالن فقه حکومتی در عرصه آموزشی، پژوهشی 
و تبلیغی در قالب گزارش خبری، گزارش دروس، 
مصاحبه، یادداشت شــفاهی، مقاله، میزگرد و 

گرافیک اطالع رسان می باشد.

پینوشت
۱. جعفریان، رســول، برگ هایــی از تاریخ حوزه 

علمیه قم، ص ۱۶.
2 . طباطبایی فر، گونه شناسی جریان های فکری 

حوزه، ص ۱۶.

حجتاالسالم
محمدمهدی
محققی

فقه حکومتی؛
اثبات کارآمدی در نظریه پردازی

  یادداشتسردبیر
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مبانیفقهحکومتی

محسنرضایی
دبیرسرویس

مبانی

  ایجادجامعهنمونهاسالمیمتوقفبررشدفقهحکومتیدرحوزههایعلمیهاست.رویکردفقیهبهفقه
بایدتغییرکردهوبادیدکالنوبامالحظهتأثیرحکمدرجامعهاسالمی،اجتهادکند.باایننگاه،فقیهباجامعه
بهعنوانیکُکّلمواجهاستکهمتشکلازمردم،حاکمانونهادهاست؛اینُکّل،عرصههایمختلفیدارد
کهفقیهامروزیبایددراینزمینهنظریهپردازیکرده،ارتباطاتاینعرصههاراازدلفقهاستنباطکندودر
قالبیکساختارونظامفقهیساماندهد.براینهادینهکردنفقهحکومتیدرحوزههایعلمیهابتداباید
اهمیتاینموضوعبرایطالب،فضالواساتیدحوزهروشنشودوآنرااولویتخودبدانندوبهدنبالآن،
راهکارهایعملیبراینهادینهساختنآننیزتبیینشودتاکرسیهاینظریهپردازیباموضوعاتومسائل

فقهحکومتیدائرشود.
دراینزمینهنظراتاساتیدوبزرگانیکهدرعرصهفقهحکومتیفعالیتدارند،اهمیتویژهایدارد.بههمین
مناسبتدرپروندهسرویسمبانینسخهمکتوبپایگاهاطالعرسانیوسائل،بهدغدغهها،توصیههاودیدگاه

برخیازاساتیدحوزهبرایترویجوفرهنگسازیفقهحکومتیپرداختهایم.

در انتظار غلبه �ب 
اندیشه های قالب مند



وسائل
نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی

مبـــانی فقه

سالاول|شمارهاول|شهریور1396 8

آیتاهللعلویگرگانیدر

محمدجعفری
طلبهحوزه
علمیهقم

دیدارباتحریریهوسائل:
مقاماجرایفقه
بهدســت حکومتی

فقیهحاکماست
بــه گــزارش خبرنگار 
پایــگاه اطالع رســانی 
وسائل، حضرت آیت اهلل 
ســید محمدعلی علوی 
گرگانی، در دیدار دبیران خبر و مسئوالن پایگاه 
اطالع رسانی فقه حکومتی »وسائل«، فقه شیعه را 
قوی و غنی توصیف کرد و با اشاره به اینکه یک فقه 
قانونی و یک فقه اجرایی داریم، خاطرنشان کرد: 
در قانون، فقه شیعه اصاًل نقصی ندارد؛ منتهی در 
اجرا و فهم فروعات، وظیفه بر عهده فقیه قرار داده 

شده است.

رویکردتاریخیعامهبهفقهحکومتی
وی با بیان اینکه علمای اهل سنت در مقام اجرای 
فقه از شیعیان جلوتر هستند، ابراز داشت: بعضی 
از قوانین حقوق و دیات را باید از قوانین اهل سنت 
اســتفاده و در فقه شــیعه پیاده کرد؛ لذا مرحوم 
آیت اهلل بروجردی رویکرد به فقــه عامه را مورد 

توجه قرار می دادند.
ایشان اضافه کردند که حاکمان جور در گذشته 

مانع اجرا شدن احکام فقهی توسط فقیهان بودند 
و لذا علمایی همچون صاحب جواهر و حاج آقا رضا 
تعابیری مانند »ان کان الفقیه مبسوط الید« را در 
کتاب های خود به کار برده اند که به مقام اجرایی 

فقیه اشاره می کند.

همسوییمراجععظامتقلیدبامسیر
فقهحکومتی

آیت اهلل علوی گرگانی با اشاره به اینکه ما بسیاری 
از اســتفتائات را به فقیه حاکم )ولی فقیه( ارجاع 
می دهیم، اظهار داشت: علمایی که حکومت فقیه 
را قبول کنند، باید قهراً احکام را طبق نظر حکومت 
بیان و اجرا کنند. همچنین، مراجع تقلید و علما 
باید مسیر فقه حکومتی را در فقهیئت خود داشته 
باشند و کمک کنند که این نعمت الهی از دست 
نرود و ان شاء اهلل به دست صاحب اصلی اش برسد.

فرد،اجتماعوحکومت؛موضوعفقه
حکومتی

وی در پاسخ به سؤالی درباره موضوع فقه حکومتی 
بیان داشــت: فقه حکومتــی دارای موضوعات 
مختلفی اســت؛ بنابراین، هم فرد و هم اجتماع و 
حکومت را شامل می شــود. البته بیشتر مواقع، 
احکام فقهی افــراد، زیرمجموعــه اجتماع قرار 
می گیرد؛ در عبادات نیز که موضــوع آن فردی 

است باید به گونه ای اجرا شود که با فقه حکومتی 
سازگاری داشته باشد. قواعد و اصول هم در فقه 

حکومتی هیچ فرقی با قواعد فعلی ندارد.
حضرت آیت اهلل علوی گرگانی، راه اندازی پایگاه 
اطالع رســانی فقه حکومتی »وسائل« را اقدامی 
ارزنده توصیف کرد و با بیان اینکه حرکت شــما 
عزیزان مورد تأیید بنده اســت، گفت: تشــکیل 
چنین گروهی از جهت توجه به فقه حکومتی قابل 
تقدیر است و از خداوند متعال خواستار توفیقات 

بیشتری برای شما هستیم.
 

آیتاهللخاتمیدردیدارباتحریریهوسائلمطرحکرد؛
لزومپرهیزازاجتهادکلیشهایدرفقه
حکومتی/پیشنهادتألیفعروة الوثقای

حکومتیزیرنظرمراجعتقلید

 آیت اهلل سید احمد خاتمی در دیدار با مسئوالن 
و دبیران پایگاه اطالع رســانی فقــه حکومتی 
»وسائل«، در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
قم با تذکر به اینکه شــورای سیاست گذاری و 
محققان این سامانه فقه حکومتی باید از فضالی 
باسابقه حوزه باشــند، گفت: اهل سنت در فقه 
حکومتی پیش قدم هســتند؛ زیــرا در مقاطع 
بســیاری از تاریخ اســالم، حکومت را در دست 
داشتند، لذا فقه حکومتی آنها گسترده تر است و 
آثاری چون االحکام السلطانیه ماوردی نیز مربوط 

به همین دوران هاست.

صفویه؛دورهشکوفاییفقهحکومتی
شیعه

به گفته اســتاد درس خارج حوزه علمیه قم در 
آثار قدمای تاریخ شیعه، به مسائل فقه حکومتی 
کمتر پرداخته شــده اســت؛ اما در عصر صفویه 
این فرصت برای رشــد فقه حکومتی پیش آمد 
و آثار بسیاری از ســوی فقهای شیعی در مسائل 
حکومتی، مانند »خراج« تدوین شد و االن نیز بعد 
از انقالب اسالمی، زمان مناسبی برای درخشیدن 

فقه حکومتی است.

  گزارشیازدیدارهایدبیرانپایگاهاطالعرسانیفقهحکومتیوسائلباعلماواساتید
تأکید فقها بر نگرش نوین، وسیع، حکومتی و جهانی به فقه
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ورودنخبگانحوزوی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه شــورای 
سیاســت گذاری و محققان پایگاه اطالع رسانی 
فقه حکومتــی باید مســائل مســتحدثه در 
عرصه های مورد نیاز، مانند سیاست، اقتصاد و 
حتی ورزش را استخراج و تدوین کنند، گفت: 
پس از اســتقصای این مســائل باید شــورای 
سیاســت گذاری وســائل با کمک علمایی در 
سطح مدرسان خارج فقه، جزئیات را به کلیات 
بازگرداننــد؛ پس از آن باید از باالترین ســطح 
حوزه علمیه، یعنی حضرات مراجع معظم تقلید 
درخواست شود دست کم درس خارج چهارشنبه 
هر هفته خود را به این مســائل مســتحدثه و 
موضوعات فقه حکومتی بپردازند. با این راهبرد 
می توان فقه حکومتی را در حوزه علمیه نهادینه 

کرد.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با اشاره 
به اینکه خطــاب رهبر معظم انقــالب در فقه 
حکومتی به حوزه، بزرگان آن است، افزود: برای 
نهادینه کردن فقه حکومتی باید کســانی وارد 
این عرصه شوند که به فقه اشراف کامل داشته 
باشــند؛ به طوری که اگر سه سطح برای طالب 
درس خارج در نظر گرفته شــود، طالب سطح 
دو و ســه خارج باید وارد این عرصه شوند؛ زیرا 
اگر به شکل نادرســت به این عرصه ورود شود، 
فقه حکومتی آسیب خواهد دید و رونق درسی 

آن کم می شود.
وی در ادامه با تأکید بر پرهیز از شتاب زدگی در 
تحقیق و ترویج فقــه حکومتی گفت: خروجی 
فقه حکومتی باید ازســوی حــوزه و ممتحنان 
آن پذیرفته شود و برای این منظور باید همین 
مباحث به چارچوب کتاب های رایج فقهی برده 

و بحث شود.

پیشنهادتدویناالحکامالسلطانیه
شیعی

به گفته آیت اهلل ســید احمد خاتمــی، حوزه 
باید بتواند با همت دســت اندرکاران، االحکام 
السطالنیه شیعی تدوین کند و هر سال باید یک 

کتاب در این زمینه نوشته شود.
وی با اشاره به این مطلب که اینک جای خالی 
برخی مباحث، همچون فقه ورزش و فقه رسانه 
خالی است، بیان داشت: باید دید آیا کتاب های 
فقهی در این باره نوشته شده و اینکه جای خالی 

چه مطالبی محسوس است؟
به گفته استاد درس خارج حوزه علمیه قم، باید 
متون فقهی قوی و استداللی در فضایی علمی و 

به دور از سیاست زدگی تألیف شود.
وی در این باره تصریح کرد: حتی در عرصه هایی 
چون نظارت بر ولی فقیه بر مبنای نظریه نصب، 
باید تحقیق شــود که آیا این نظــارت در مقام 
ثبوت جایز است؟ این نظارت در مقام اثبات چه 
مشکالتی دارد؟ شاخص های نظارت کدامند؟ 
ناظران عرصه نظارت باید چه ویژگی هایی دارا 

باشند؟ 

انعطافوآزاداندیشیمسئوالنه
آیــت اهلل خاتمی دربــاره تعامــل حاکمیتی با 
مجتهدان یادآور شــد: در عرصه فقه حکومتی 
باید به این نکته توجه کنیم که اجتهاد کلیشه ای 
نیســت؛ بدین معنا که به مجتهد گفته شــود 

آن گونه که من می خواهم، استنباط کن.
به گفتــه وی، باید مخالفان علمــی و نظری را 
تحمل کرد. حتی به کسانی که در نظریه والیت 
فقیه مخالف ما هستند، اجازه داد در حوزه علمی، 
بجث طلبگی به شکل کرسی آزاداندیشی داشته 
باشــند. البته باید جلو سوءاستفاده از طرح این 
مباحث در محیط های غیرحوزوی گرفته شود 
و در محافل طلبگی عالمانه پاســخ داده شوند. 
دراین صورت، فقه حکومتــی در حوزه نهادینه 

خواهد شد و اجتهاد واقعی همین است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از برخی 
تندروی ها در تعامل با بعضی از نظریات علمی 
غیرهمسو ادامه داد: در فقه حکومتی و مسائل 

مختلف علمی، به دنبال فقه کلیشه ای نباشید. 
اگر مثاًل مجتهدی می گوید: گرفتن خســارت 
دیرکرد ازسوی بانک ها حرام و مصداق ربا است، 
در عرصه فقه حکومتی باید به این شخص میدان 
داد که ادله اش را بیان کند و نظر او بر فرد دارای 

نظریه مخالفش عرضه شود.
وی افزود: در عرصه مبانی فقــه حکومتی باید 
آزادی باشــد؛ در این حوزه میدان استنباط باز 

باشد، هرچند شخص با نظام موافق نباشد.

تألیفعروة الوثقایحکومتیزیرنظر
مراجعتقلید

اســتاد درس خارج حوزه، در پایــان با آرزوی 
اینکه متنی شــبیه عروة الوثقی در مباحث فقه 
حکومتی تألیف و ارائه شــود تا ازسوی فقهای 
معاصر بحث و نقد شــود، تأکید کرد: برای این 
کار می توان مســائل روز و استفتائات در عرصه 
فقه حکومتی را از ســوی گروهــی از فضالی 
سطح دو و سه خارج فقه زیر نظر مراجع معظم 
تقلید استخراج، دسته بندی و به شکل توضیح 

المسائل، مسئله به مسئله ارائه کرد.
گفتنی اســت در آغاز این دیدار، حجت االسالم 
محمدمهــدی محققــی، از اعضای شــورای 
سیاست گذاری و ســردبیر پایگاه اطالع رسانی 
وســائل، گزارشــی اجمالی از مراحل مطالعه، 
هدف گذاری، برنامه ریزی و راه اندازی این سایت 
ارائه کرد. ســپس ســیدجواد میرخلیلی، دبیر 
سرویس سیاست و عضو شورای سیاست گذاری 
این پایگاه دربــاره این ســرویس و همچنین 

موضوع جلسه توضیح داد.
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آیتاهللمحمدجوادفاضل:
علمامالکهایحکومتیدرابوابفقه
رابازبینیومفهومفقهحکومتیراتبیین

کنند
آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مؤسسه 
فقهی ائمه اطهار )ع( در دیدار دبیران و مسئوالن 
پایگاه اطالع رسانی فقه حکومتی »وسائل« ضمن 
قدردانــی از اهتمام دســت اندرکاران این پایگاه 
اطالع رســانی حوزوی به موضــوع مقدس فقه 
حکومتی و وارد کردن این فقه به میدان مباحث 
خارج و استداللی حوزه گفت: در مرکز فقهی چند 
سالی است که دنبال فقه حکومتی هستیم. حوزه 
علمیه بســیار پیش تر از این باید به موضوع فقه 
حکومتی می پرداخت، ولی متأسفانه پرداختن به 
این مهم در حوزه به تأخیر افتاده است. وی با بیان 
اینکه بزرگان هم در حوزه بــه ضرورت این بحث 
پی برده اند و آن  را دنبال می کنند اظهار داشــت: 
رهبر معظم انقالب به عنــوان ولی فقیه، ضرورت 
فقه حکومتی را بیش از هرکس دیگری احساس 
می کنند. امروزه تکامل حوزه و رشــد دانش فقه 

مبتنی بر بررسی ابعاد فقه حکومتی است.

راهکاررشدفقهحکومتیدرحوزه
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مقام ارائه 
راه کار برای رشد فقه حکومتی در حوزه های علمیه 
گفت: باید هر باب فقه را به یک فقیه ســپرد و در 
پایان سال پرسید رگه های فقه حکومتی در این 
باب را در چند مسئله یافتید؟ باید از ابتدا تا انتهای 
فقه، قدم به قدم، رگه های فقه حکومتی را به صورت 
پژوهشی کار کنیم. مسائل هر باب پس از چند سال 
استخراج و تدوین می شود؛ سپس می توانیم متنی 
آماده کنیم و به دســت استاد درس خارج بدهیم 

و بگوییم روی این متن کار کن. پس از ده ســال 
می توانیم یک مجموعه کامل از فقه حکومتی را به 

جامعه ارائه کنیم.

انتقادازانعکاسدروسفقهفردیبهنام
فقهحکومتی

وی با انتقاد از تغییر نام درس های رایج خارج حوزه 
به فقه حکومتی گفت: والیت فقیه را فقهای گذشته 
هم مطرح می کردند و از ادلــه و روایات، والیت را 

برای فقیه یا ثابت می کردند یا استفاده نمی کردند.
وی با اشاره به اینکه معتقدیم چه حکومتی وجود 
داشته باشــد و چه وجود نداشــته نباشد، والیت 
مطلقه برای فقیه جامع الشــرایط حاصل است، 
ادامه داد: برای تدوین فقه حکومتی باید ادله فقهی 
و احکام موجود در فقه مجدداً از ابتدا بررسی شود 
تا اگر حکمی بخواهد در دایره حکومت اســالمی 

مطرح شود، چگونه است.

باید هر باب فقه را به 
یک فقیه سپرد و در 
پایان سال پرسید 

رگه های فقه حکومتی 
در این باب را در چند 
مسئله یافتید؟ باید 
از ابتدا تا انتهای فقه، 
قدم به قدم، رگه های 

فقه حکومتی را 
به صورت پژوهشی 

کار کنیم

فتنه88ظلمبهنظام
آیت اهلل محمدجواد فاضل با اشــاره به این سخن 
رهبری در فتنه سال 88 که »ظلم به نظام از ظلم به 
اشخاص به مراتب بدتر است« افزود: این گونه مطالب 
که در سخنان امام راحل هم مطرح بوده، ریشه در 
مباحث فقه حکومتی دارد که از احکام اولیه بوده و 

باالترین حکم، حفظ نظام اسالمی است.

چندمثالازتفاوتحکــمدرفقهفردیو
حکومتی

اســتاد فاضل با ذکر چنــد مثال به بیــان تفاوت 
فقه فردی و فقه حکومتی پرداخت و با اشــاره به 
اینکه احکام، تابع مصالح و مفاسدند، ابراز داشت: 
همان گونه که در احکام فردی، مصلحت فرد لحاظ 
شــده اســت، در احکام حکومتی باید مصلحت و 

مفسده نظام و جامعه لحاظ شود.

امربهمعروف
وی با اشــاره به اینکــه فقها ادله روایــی و قرآنی 
امربه معروف و نهی ازمنکر را بررسی کرده اند، عنوان 
کرد: اینکه حکومت درباره امربه معروف و نهی ازمنکر 
چه وظیفه ای دارد، در فقه ما نیامده اســت. فقیه، 
رئیس دولت، وزیران تا یک مسئول جزء حکومتی 
در این باره چه تکلیفی دارند؟ اعتقاد ما این است که 
غیر از امربه معروف و نهی ازمنکر شخصی در صورت 
نبودن حکومــت، خود حکومت نیــز یک وظیفه 

مستقل بر عهده اینها گذاشته است.
اســتاد درس خارج حوزه قم با اشاره به آیه شریفه 
»الذین ان مکناهم فــی االرض اقاموا الصاله و آتوا 
الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر«، ادامه داد: 
قبل از آنکه اینها تمکن از حکومت بیابند، به صورت 
شخصی هم نماز اقامه می کنند، زکات می پردارند و 
امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند، اما این آیه اقامه 
نماز در افق حکومتــی را مطالبه کرده که احکام و 

خصوصیات دیگری پیدا می کند.

فقههنر
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به دامنه وسیع فقه 
حکومتی با شاخه های فراوانی مانند فقه سیاسی، فقه 
رسانه و فقه هنر گفت: در یک حکومت اسالمی، هنر 
اقتضائاتی دارد که با اقتضاهای فردی آن متفاوت است.

حج
وی افزود: مثاًل فقیه، باید باب حج واجب را با لحاظ 
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این مســئله که اگر حج باعث تزلزل و وهن نظام 
اسالمی شــد و با حکم وجوِب حفظ شئون نظام 

اسالمی تعارض پیدا کرد، بررسی کند.

بیعفضولی
این استاد درس خارج حوزه تفاوت بیع فضولی در 
فقه فردی و فقه حکومتی را مد نظر قرار داد و گفت: 
در فقه فردی، بیع فضولی صحیح و دارای آثار است، 
اما آیا از نظر حکومتی هم بیع فضولی درست است؟ 
اگر یک نظام به مردم اجازه دهد هر کســی مال 
دیگری را بفروشد، اختالل در نظام به وجود می آید؛ 
پس از دیدگاه فقه حکومتی شاید مشکل پیدا کند.

توریه
وی افزود: توریه در فقه فردی مانعی ندارد؛ شاید 
دو نفر در ارتباط های شخصی توریه کنند؛ اما آیا 
توریه برای یک مسئول نظام در مقام پاسخ گویی 

جایز است؟ 

زنداندراسالم
آیت اهلل محمدجواد فاضل با اشاره به اینکه بعضی 
از افــراد در اوایل انقالب می گفتند: »در اســالم 
زندان نداریم« اظهار داشــت: این گونه افراد نگاه 
فردی به فقه داشتند و به چگونگی حفظ ناموس، 
امنیت اقتصادی، جامعه و نظام توجه نداشــتند. 
نباید جســتجو کنیم که در کجای اسالم زندان 

آمده است.

فقهحکومتینزدفقیهانعامه
وی با اشــاره به این گزاره رایج در بین علما که » 
چون فقهای اهل سنت بیشتر با حکومت ارتباط 
داشتند، بیشــتر در مســائل فقه حکومتی کار 
کرده اند«، گفــت: آن گونه که فقــه حکومتی از 
سوی شیعه در حال مطرح شــدن است، اصاًل به 
ذهن اهل سنت خطور نکرده است، بلکه به دنبال 
رفع نیازهای حکومت بوده اند؛ پس نباید به سبک 

اهل سنت وارد فقه حکومتی شویم.

تبیینمفهوموموضوعفقهحکومتیدر
نشستهایعلمی

عضو جامعه مدرسین حوزه قم با تأکید بر تشکیل 
نشست های علمی ازســوی پایگاه اطالع رسانی 
وسائل درباره تعریف مفهوم و موضوع فقه حکومتی، 
ابراز داشت: تعریف و تبیین درست فقه حکومتی از 

سوی فقها و اساتید رده های اول حوزه یک ضرورت 
است که با تشــکیل چنین نشست هایی به دور از 
سیاســی کاری، این مهم برای رشد حوزه و حفظ 

نظام دست یافتنی است.
 

استادضیاییفر:
 رویکردحکومتیبهفقه،ناظربههمه

ابوابفقهیاست
حجت االســالم ضیایی فــر عضو هیئــت علمی 
پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی قم بیش از ده سال به طور جدی مشغول 
تحقیق در مباحث مربوط به فقه حکومتی است. 
وی تاکنون هشت اثر پژوهشی تألیف کرده است 
که عبارتند از: درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه 
)مجموعه مقاالت و نشست ها(؛ جایگاه مبانی کالمی 
در اجتهاد؛ تأثیر اخالق در اجتهاد؛ پیش درآمدی بر 

مکتب شناســی فقهی )گفتگو با جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه(؛ اندیشه های فقهی- سیاسی امام 
خمینی؛ فلسفه علم فقه؛ سیری در متون اسالمی و 

مکتب فقهی امام خمینی.
وی چند کتاب هم در دســت تحقیق و نشر دارد. 
همچنین بیست و پنج مقاله از این فاضل حوزوی 
به چاپ رسیده است؛ از جمله: رویکرد حکومتی در 
فقه؛ درنگی در اصطالح مکتب فقهی؛ فلسفه علم 
فقه؛ اهداف علم فقه، دنیــوی و اخروی بودن علم 
فقه؛ بررسی کارآمدی با رویکرد به فقه و اجتهاد؛ 
حکمت خداوند و گونه هــای بهره گیری از آن در 

فقه سیاسی.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رســانی وسائل، 
حجت االسالم والمسلمین سعید ضیائی فر، عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در 
دیدار دبیران و مدیران پایگاه اطالع رسانی وسائل 
که در این پژوهشگاه انجام شد، رویکرد حکومتی 
به فقه را روشی دانست که متوجه نظام سیاسی و 
اجتماعی است و گفت: رویکرد حکومتی ناظر به 
بخشــی از فقه، یعنی حقوق و وظایف سیاسی و 
حکومتی نیســت، بلکه ناظر به همه ابواب فقهی 
اســت؛ ازاین رو، احتمال تأثیر آن در همه ابواب 
فقهی، حتی در احکام فردی هم داده می شود. وی 
در ادامه نشست گفت: در زمینه رویکرد حکومتی 
به فقه، گام های نخستین برداشته شده است که به 
تعقیب و پیگیری نیاز دارد؛ از جمله: تجمیع و نقد 
کارهای انجام  شــده، خألهایی که تاکنون به آنها 
پرداخته نشده و گردآوری مسائلی که ممکن است 
با رویکرد حکومتی به فقه، استنباط تازه ای در آنها 
روی دهد. استاد ضیایی فر ضمن بیان این مطلب 
که ابعاد فعالیت در زمینه رویکرد حکومتی به فقه، 

رویکرد حکومتی 
ناظر به بخشی از فقه، 
یعنی حقوق و وظایف 
سیاسی و حکومتی 
نیست، بلکه به همه 
ابواب فقهی است؛ از 
این رو احتمال تأثیر 

آن در همه ابواب 
فقهی، حتی در 

احکام فردی هم داده 
می شود
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پژوهشی، آموزشــی و تبلیغی است، بیان داشت: 
البته کارهای انجام شــده در رویکرد حکومتی به 
فقه به اندازه ای نیســت که دوره آموزشی در این 
زمینه تعریف شود. همچنین یکی از دشواری های 
تحقیق در این زمینه، زمان بری آن است؛ چراکه 
اکنون برای ارائه یک جلسه تدریس باید نزدیک 
۳0 ساعت وقت صرف شود؛ در حالی که در مباحث 
قدیم این زمان حداکثر ۳ ساعت بود. بنابراین، باید 
تدبیری اندیشید که این هزینه زمانی از محققان و 
مدرسان عالی قدر حوزه در این زمینه کاسته شود 
و شاهد شــکل گیری درس های خارج متعدد در 

موضوعات کاماًل جدید باشیم.
در آغاز این نشست، ابوالحسن میری، عضو شورای 
سیاست گذاری پایگاه اطالع رسانی وسائل به ارائه 
گزارشی درباره پیشــینه، ضرورت و خالصه ای از 

فعالیت های این پایگاه پرداخت.
 

رئیسمؤسســهقرآنی»التمهید«باانتقادازفقدان
نوآوریدرحوزهتأکیدکرد؛

گسترشفقهحکومتیدرحوزهباتغییر
درمتوندرسیتحققمییابد

حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم بهجت پور، 
قرآن پژوه و مفسر صاحب سبک قرآن کریم، یکی 
از چهره های موفق در حوزه و دانشگاه است که در 
زمینه نشــر معارف قرآنی و به ویژه انتشار تفسیر 
»همگام با وحــی« که نگاهی نو و تــازه به قرآن 
کریم است، فعالیت داشته است. برخی از عناوین 
و مســئولیت هایی که وی تاکنون داشــته است 
عبارتند از: معاون فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها، قائم مقام نهاد مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های آزاد، مسئول نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت مدارس حوزه 
علمیه قم، معاون آموزشی حوزه علمیه قم، ریاست 
پژوهشکده دانش نامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی .
عالوه بر آن، حجت االسالم و المسلمین بهجت پور 
همکاری هــای علمــیـ  اجرایی نیز بــا مراکز 
و مؤسســات مختلف دارد و عضو شــش شورای 

علمی- قرآنی است.
سوابق علمی ایشان ما را بر آن داشت تا در دیدار 
مســئوالن پایگاه اطالع رسانی وســائل، موضوع 
آسیب شناسی ورود حوزه های علمیه به مقوله فقه 

حکومتی را مورد بحث و نظر قرار دهیم.
حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور، 

رئیس مؤسســه قرآنی التمهید قــم، در دیدار با 
مدیران پایگاه اطالع رســانی وســائل که در این 
مؤسسه برگزار شد، گفت: این مجموعه، عرصه های 
مختلف فکری و اندیشه ای حوزه علمیه را پیگیری 
می کند و اکنون در عرصــه ترویج فقه حکومتی 

گام های مؤثری برداشته است.

ضرورتنظامسازیفقهی
وی به ضرورت تبیین فقه حکومتی در جامعه اشاره 
کرد و اظهار داشت: حوزه علمیه به جریان و نهادی 
نیازی دارد که از درون و بدون حاشیه، حوزویان 
را متوجه وظیفه و رســالت اصلی خویش کند و 

انتظارات به حق جامعه از آنها را تشریح کند.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
درباره پرداختن حوزه ها به فقه حکومتی ابراز کرد: 
مباحث مربوط به نظام سازی فقهی و حکومتی از 
اهم واجباتی بوده است که تاکنون کوتاهی بسیاری 

درباره آن رخ داده است.

ارائهنشدنمبانیحکومتدینیازسوی
حوزههاسببیأسمردمازنظاممیشود

حجت االســالم والمســلمین بهجت پور با بیان 
اینکه ارائه نشــدن مبانی حکومت دینی از سوی 
حوزه های علمیه سبب یأس مردم از نظام می شود، 
اظهار کرد: پس از گذشت چندین دهه از انقالب، 
انتظار می رفت که مبانی دینی برای اداره حکومت 
اسالمی از ســوی حوزه های علمیه ارائه شود، اما 
هنوز این ضرورت تحقق نیافته است و این، سبب 
مأیوس شدن مردم از نظام اسالمی می شود و آنها 
این گونه می اندیشند که متدینان، تنها مدیریت 
سیاسی جامعه را بر عهده گرفته اند و هنوز مبانی 

حکومت داری به وجود نیامده است.

وی گفت: در این زمان، حوزه ها باید در مرکز ثقل و 
متن تحوالت جامعه قرار گرفته باشند؛ اما هنوز این 
هدف عملی نشده است و این موضوع با تعارف ها و 

توصیه های اخالقی شکل نمی گیرد.
عضو هیئت علمی جامعــه المصطفی)ص( ابراز 
داشــت: در جایی که ولی فقیه به تنهایی حرکت 
کرده است، توانسته نیازهای جامعه را پاسخ دهد، 
اما دستگاه دین تاکنون پاسخ گوی نیازهای مردم 

نبوده است.

انتقادازتغییرناپذیریحوزهها
وی با اشاره به اینکه حوزه های علمیه به کندی به 
فقه حکومتی و مسائل جدید رو می آورند، گفت: 
امروز بیش از ۳00 کرسی درس خارج در حوزه ها 
برپاست که باید دست کم ۱00 مورد آن در موضوع 
فقه حکومتی و مسائل مربوط به آن تشکیل شود؛ 
درحالی که تنها کمتــر از 20 درس خارج به این 

موضوع می پردازند.
رئیس مؤسســه قرآنــی التمهید به اســتقالل 
حوزه های علمیه از دولت اشــاره کــرد و افزود: 
حوزویان باید پاسخ گوی نیازها و مشکالت مردم و 
جامعه باشند؛ به همین دلیل، برای رفع این مسئله، 
در حاشیه حوزه های علمیه نهادها و دانشگاه هایی 

به وجود آمده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی با بیان اینکه متن اصلی حوزه به سبک 
سنتی اداره می شود و موضوعات و مباحث آن 
تکراری شده است، عنوان کرد: برای گسترش 
فقه حکومتی در حوزه های علمیه باید در متون 
ســنتی حوزه تغییر به وجود آیــد؛ زیرا طرح 
موضوعات و مسائل نو در حوزه ها برای فضال و 
طالب جوان جذابیت دارد و آنها به این مباحث 

روی می آورند.
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تغییر ساختار موجود فقه 
مهم ترین راه کار نهادینه کردن فقه حکومتی است

حجت االسالم و المسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، رییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس و  از اساتید متبحر و فقه پژوه 
حوزه علمیه قم است که امسال درس خارج فقه االجتماع را آغاز کرده است؛ به همین سبب، پایگاه اطالع رسانی فقه حکومتی وسائل، 
درباره تعریف فقه حکومتی و علل نهادینه نشدن آن در حوزه های علمیه، گفت وگویی علمی با ایشان داشته است. این مدرس خارج فقه 
حکومتی در مصاحبه مذکور، با برشمردن سه معنای مختلف از فقه حکومتی و تبیین آنها به ارائه راه کارهایی برای نهادینه کردن فقه 
حکومتی در حوزه علمیه پرداخت و ضمن انتقاد از ساختار کلیشه ای موجود فقه، این ساختار را با وجود همه نقاط قوت، عاجز از  پوشش 

دادن مسائل نوین توصیف کرد.

سهتعریفازفقهحکومتی
وســائل-درزمینهفقهحکومتیتعاریف
مختلفیارائهشدهکهالزماستتبیینو
رابطهآنهاباهمروشنشوند،لطفاًبفرمایید
ازدیدگاهشــماتعریففقــهحکومتیو

ضرورتهایآنچیست؟
در تعریف فقــه حکومتی در ابتدا باید اقســام و 
گونه های آن را در نظر گرفت. برای این اصطالح 

سه معنا می توان یافت.
معنایاولفقهحکومتی

گاهی مقصود از فقه حکومتی به مثابه یک عنصر 

منهجی و روشی در اســتنباط فقهی است؛ یعنی 
فقیه در روش اســتنباط خود باید با برخاستن و 
برآمدن از خاستگاه فقه حکومتی به مسائل بنگرد. 
این عنصر را در اســتنباط خود دخالت داده و به 
تعبیر دیگر، عینک فقه حکومتی بر چشم بگذارد 
و احکام فقهی را با این نــگاه ببیند، رصد و دنبال 
کند؛ لذا این فقه حکومتی به معنای عنصر و مبنای 

روشی است.
نگاه امــام خمینی)ره( و رهبر معظــم انقالب به 
فقه حکومتی عمدتاً همین است؛ به این معنا که 
اســتنباط فقهی فارغ از این عنصر نباشــد. امام 

راحل می فرمود: »حکومت، فلسفه عینی و عملی 
فقه است«.

به طورطبیعی، در چنین نگاهی مشخص می شود 
احکام فقهی که استنباط می شود، چه جایگاهی 
در منظومه حکومت برعهده خواهد داشت و چه 

نقشی ایفا خواهد کرد.
فقه حکومتی با معنای یادشــده به یک نظریه و 
فلسفه فقهی نیاز دارد که برای نمونه نظریه امام 
خمینی)ره( در همین سمت وســو شکل گرفته 
است. هنگامی که به فقه این گونه نگاه شود، این 
نظریه حضور خود را در استنباط فقه به مثابه یک 
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عنصر نشان می دهد.
در حوزه علمیه باید نظریه رابطه فقه و حکومت در 
فلسفه فقه به بحث گذاشــته شود. این یک بحث 
فلسفیـ  فقهی است و از خاســتگاه دین، آیات، 
روایات، عقــل و اجماع می توان آن را به ســامان 
رســاند؛ زیرا منبع فلســفه فقه نیز گاهی آیات و 
روایات و گاه عقل است؛ بنابراین، در بحث فلسفه 

فقه باید رابطه فقه و حکومت بررسی شود.
اگر چنین باشد، فقه حکومتی عبارت است از عنصر 
روشی، فعال، پویا، ساری و جاری در هر استنباطی 

نسبت به مسائل مختلف فقه.

معنایدومفقهحکومتی
گاهی هم مقصود از فقه حکومتی، فقه مســائل 
حکومتی است؛ یعنی مسائل مربوط به حکومت که 
شامل فقه نهادهای حکومتی، فقه مدل حکومت 
یا فقه مشــغولیت حکومت، فقه وظایف حاکم و 
حکومت و فقه رفتار و تصرف از ناحیه حکومت در 

جامعه است.
رابطهمعنایاولودوم

رابطه فقــه حکومتی به این معنــا و معنای اول، 
رابطه ای مشخص اســت. فقه حکومتی به معنای 
دوم را می توان با استنباطی به انجام رسانید که بر 
چشم آن عینک فقه حکومتی به معنای اول زده 
شده است که اگر این گونه باشد، فقه حکومتی، فقه 
مسائل حکومتی را بهتر، دقیق تر و بامعناتر به ثمر 
می رســاند؛ ولی اگر روش، معمولی و خالی از آن 
باشد، ممکن است آن را به صورت عادی و نه چندان 

دقیق در مواضعی به کار بست.
اگر عینک فقه حکومتی در استنباط به کار رود، 
بســیاری از مســائل موجود در زمره فقه مسائل 
فردی رنگ و لعاب حکومتی می گیرد؛ اما اگر فاقد 
آن باشد، ممکن است فقط برخی مسائل اجتماعی 

را جزء فقه حکومتی به شمار آورد.
معنایسومفقهحکومتی

گاه فقه حکومتی به مثابه یک موجود خارجی به 
نام فقه است. لذا از این بحث می شود که این فقه 
چه ساختار و امکاناتی نســبت به حکومت دارد؛ 
یعنی بحث بیشــتر جنبه تاریخی پیدا می کند و 
فقه به مثابه یک موجود زنده در حال حرکت است. 
بحث این است که فقه در طول تاریخ چه نسبتی با 
حکومت داشته است؟ و چه ابوابی را داشته است؟

این بحث تاریخ فقه اســت و می خواهیم ببینیم 
چه مراحلی در تاریخ گذرانده است؟ چه ابوابی به 

آن تعلق یافته و چه ساختاری برای پوشش دادن 
مسائل حکومتی داشته است؟ بنابراین، در اینجا به 

فقه حکومتی نگاه تاریخی می شود.
با توجه به ایــن مباحث می توان ســه گونه فقه 
حکومتی لحاظ کرد: اول، فلســفه فقهی که فقه 
حکومتی به مثابه روش اســت و خود باید مبتنی 
بر مطالعه پیشینه فلســفه فقهی و نظریه پردازی 
باشد. اینکه چگونه می توان آن را در روش به کار 
گرفت، یک بحث فلســفه فقهی است و دو بخش 
دارد: نخســت باید در ارتباط بین فقه و حکومت 

نظریه پردازی شود.
بخش دوم این اســت که چگونه می تــوان فقه 
حکومتی را به مثابه یک عنصر در استنباط دخالت 
داد و باید با چه لوازم، اقتضائات، چارچوب و اصولی 
همراه باشد که بحث فلسفه فقهی است؛ زیرا روش 

فقه بحث می شود.
در نــوع دوم فقه حکومتی، بحث از فقه مســائل 
حکومت اســت و در نوع ســوم هم بحث از تاریخ 
فقه حکومت و میزان بهره مندی فقه از پرداختن 
به حکومت اســت؛ بنابراین می توان در این ســه 

بخش کار را شروع کرد.

تحلیلمسئلهازمنظرجامعهشناختی
همانگونهکهفرمودید،نگاهامام وسائلـ
خمینی)ره(بهفقهازنوعحکومتیبودهو
باهمیننگاهوالیتفقیهرانظریهپردازی،
استنباط،تبیینودرنهایت،عملیومحقق

کردند.حالاینســؤالمطرحمیشودکه
باتوجهبهاینکهنگاهامــامبهفقه،کالنو
اجتماعیاســت،چرااینرویکرددرحوزه
علمیهنهادینهنشدهاست؟بااینکهمنابع
فقهیدرعرصههــایمختلفاجتماعیو
حکومتیبرایپاسخگوییغنیاست،چرا
فعالیتهایحوزهبانگرشامامراحلبهفقه

پیشنرفتهاست؟
از چند منظــر می توان به این پرســش پاســخ 
داد: نخست، تحلیل جامعه شــناختی ابداع ها و 
نوآوری هاست. درواقع، ســؤال این است که چرا 
برخی از آرای نو و ابداع های فقهی به شکل طبیعی 
مســیر خود را در فضای علم باز نمی کند؟ برای 
مثال، امام خمینی)ره( آرای برجســته ای در فقه 
ارائه کردند؛ اما به رغم اینکه طراح و ارائه دهنده آنها 
شخصیتی بزرگ، مقبول، متبوع و پذیرفته شده 
به معنای واقعی است، چرا آرای ایشان در البه الی 
بحث ها و مســیر مطالعات حوزوی  قرار نگرفت؟ 
فقط در نظریه والیت فقیه ایشان ماجرا از این قرار 
نیست، بلکه آرای دیگری نیز داشتند  که چندان به 

آنها پرداخته نشده است.
باید این مسئله را تحلیل جامعه شناختی کرد. 
این تحلیل نیاز به بررسی هایی دارد که در جای 
خود باید به آنها پرداخت و طبعاً ما باید ســراغ 
آرای ابداعی دیگری نیز برویم که در طول تاریخ 
ارائه شــده و جای خود را در فضاهای علمی باز 

نکرده است.
البته اینکه می گوییم در فضاهــای علمی جا باز 
نکرده اند، به این معنا نیســت کــه در آینده نیز 
این گونه اســت؛ بلکه برای این آرا بسترســازی 
می شود و روزی در متن فقه و علم جای خواهند 
گرفت؛ اما ســؤال این اســت که چرا این رویداد 
سریع تر صورت نگرفته است که باید تحقیق شود.

تحلیلمسئلهازمنظرعلم
بار دیگر به این موضوع از منظر علم می توان نگاه 
کرد. اصوالً ابداع دو دسته است: نخست، ابداع درون 
فقه و ذیل یک مبحث ارائه می شود. این ابداع زودتر 
می تواند در فضای فقه جا باز کند؛ اما یک بار هم 
مبحث اندیشه نو در ذیل یک عنوان تابلودارشده 
و اسم ورســم دار در فقه یا اصول ارائه نمی شــود. 
اینجاست که بیرون از ساختار فقه قرار می گیرد و تا 
زمانی که فقه چتری نگسترد که آن را در ذیل خود 

جای دهد، همچنان بیرون از فقه جای می گیرد.

اگر عینک فقه 
حکومتی در 

استنباط به کار رود، 
بسیاری از مسائل 

موجود در زمره فقه 
مسائل فردی رنگ 
و لعاب حکومتی 

می گیرد؛ اما اگر فاقد 
آن باشد، ممکن 
است فقط برخی 

مسائل اجتماعی را 
جزء فقه حکومتی به 

شمار آورد
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غلبهفقهبراندیشههایقالبمند
ساختار فقه کلیشه ای اســت. البته در طول تاریخ 
تحوالتی داشته است. هنگامی که اندیشه های نو 
ارائه می شود، درون این ساختار و ذیل یک عنوان 
اسم ورسم دار قرار ندارد؛ زیرا بسیار نو و ابداعی است. 
این نظر و رأی پشت در فقه منتظر است تا زمانی که 
ساختار فقه تعویض شود یا تکامل یابد و در جای 
خود قرار گیرد؛ یعنی مانند مسائل مستحدثه است 
که فقها مطرح می کنند، امــا به دلیل اینکه درون 
هیچ یک از ابواب فقهی جای نمی گیرد، نمی تواند 

رنگ و لعاب عینی فقهی بگیرد.
بنابراین، دو دســته ابداع ذیل عناوین تابلوشده 
و بیرون از ســاختار وجود دارد. اندیشه های امام 
خمینی)ه( به دلیل بنیادین بودن و تحول بخشی 
در اصول و فقه، خارج از ســاختار است؛ ازاین رو، 
باید ســاختار اصول و فقه را دگرگون کرد تا این 

اندیشه ها جایگاه خود را پیدا کنند.

بررسیمسئلهباتوجهبهفضایعامو
خاصفقهی

منظر دیگر برای نگاه به این مسئله، فضای خاص و 
عام فقهی است. فضای خاص، همان فضای علمی 
است  که در حوزه ها حاکم است و گاهی برخی از 
اندیشه ها در فضای عام فقهی مطرح می شود. این 
نظریات تا راه یافتن به فقه، زمــان نیاز دارد. برای 
مثال، استاد شــهید مطهری اندیشه ها و سخنان 
فقهی نابی داشــتند که در فضای دانشــگاه ابراز 
می داشتند، نه در فضای حوزه؛ چراکه طبیعی است 
وقتی در آن فضا ارائه می شود راه یابی آنها به درون 

فقه زمان می برد.
امام خمینی)ره( بسیاری از اندیشه های فقهی خود 
را پس از در اختیار گرفتــن حکومت ارائه کردند؛ 
یعنی در فضایی عام تر، نه فضــای درس خارج و 
برای مخاطبــان ویژه؛ ازایــن رو، راه یافتن چنین 
ل ها و ناقل هایی  اندیشه هایی به درون فقه به مبدِّ

نیاز دارد که متأسفانه امروزه در میان نیست.

راهکارنهادینهکردنفقهحکومتیدر
حوزهعلمیه

بنابراین سؤال شما از زوایای مختلف قابل بررسی 
است. راه کار پیشــنهادی این است که ببینیم در 
هرکدام چه راهی را باید برویــم و چه مکانیزمی 
در پیــش بگیریم کــه بتواند مشــکل را مرتفع 
کند. در مثال های اخیری که گفتم باید کســانی 

باشند تا اندیشه های فقهی شهید مطهری و امام 
خمینی)ره( را از فضــای عام به فضای خاص نقل 
دهند که اکنون چنین افرادی نیســتند و حوزه 

علمیه هم برای آن برنامه ای ندارد.
یا اینکه کسانی درپی تحول بخشیدن به ساختار 
فقه باشند. ساختار موجود قرن هاست که ازسوی 
محقق حلی )ره( ارائه شــده و تا به حال همان 
حفظ شده است. این ساختار گنجایش پوشش 
دادن به مســائل جدید را ندارد و ســاختاری 

کلیشه ای است.
ســاختار که از ســوی خدا نیامده، بلکه حاصل 
تجارب و تبادل اندیشه های بشری است؛ اما محتوا 
که فقه اســت، از طرف خدا آمده است؛ ازاین رو، 
ساختار فقه در اختیار خود ماست. برهمین اساس، 
شهید صدر )ره( کوشید تا ساختار را عوض کند، 
اما کســی گوش نداد و دنبال پذیرش سخن او 
نرفتند؛ زیرا متأسفانه چنین احساس نیازی در 

حوزه وجود ندارد.
ســاختار فقه به معنای قالب آن است و زمانی که 
شاکله اصالح نشــود، اقدام یا خروجی ای شکل 

نمی گیرد. درحال حاضر، شاکله فقه شاکله ایستایی 
است؛ نمی تواند پوشــش دهد و چتر بگستراند. 
نه تنها حرف های امام )ره(، بلکه بسیاری از مباحث 
حقوقی باید در فقه مطرح شود که امکانش وجود 

ندارد؛ زیرا ساختار بسته و کوچک است.
اگر شــما ده ها ابداع درباره نماز ارائه کنید، وقتی 
ســاختار اجازه بدهد، قابل طرح است؛ اما مسائل 
مستحدثه را به دلیل اینکه ساختار اجازه نمی داد، 
برخی فقها و ازجمله امــام)ره( در پایان توضیح 
المسائل قرار دادند و فصلی گشودند. گشودن این 
فصل ها کمک نمی کند که این مســائل جزء علم 
قرار گیرد؛ بنابراین باید ســاختار عوض شود که 

هنوز نشده است.
قرن هاست که در فقه یک ســاختار وجود دارد؛ 
بنابراین، مکانیزم روشن است و باید دنبال تحول 

بخشیدن به ساختار برویم.
اگر قدری تحلیل جامعه شناختی نیز داشته باشیم، 
متوجه می شــویم که چرا برخی حرف های نو را 
نمی پذیرند؟ چه اشــکالی وجود دارد؟ برای این 
عده سنت تا چه اندازه صددرصدی است؟ در اینجا 
سنت به معنای روایت نیست، بلکه بعضی عادت 
کرده اند که آن حرف کلیشه ای را باز تکرار می کنند. 
برای مثال، هیچ گونه ابداعی را برنمی تابند؛ بنابراین 

نیاز به تحلیل جامعه شناختی دارد.
چنین آسیب هایی محصول امروز هم نیست. در 
دورانی که شیخ انصاری )ره( اندیشه ای را در اصول 
مطرح کرد، برخی گفتند: شــیخ انصاری حرفی 
می زند که اصحاب نگفته اند؛ یعنی حتی یک حرف 
اصولی را که نو بــود، برنمی تافتند؛ زیرا اصحاب و 
فقهای ما چنین حرفی را نگفتــه بودند! این یک 
تحلیل جامعه شــناختی می خواهد که به شکل 
اصولی متمرکز بر حوزه باشــد و چنین تحلیلی 
نیز ارائه نشده است. اگر ارائه شود، به طورطبیعی 

راه کارهایی هم پیدا می کند.

باید کسانی باشند تا 
اندیشه های فقهی 

شهید مطهری و امام 
خمینی)ره( را از 

فضای عام به فضای 
خاص نقل دهند که 
اکنون چنین افرادی 

نیستند و حوزه 
علمیه هم برای آن 

برنامه ای ندارد
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  رئیسپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمیدرگفتگوباوسائل
دولت سازی یکی از شئون ولی فقیه است

حجت االسالم و المسلمین نجف لک زایی متولد سال 1348 اســت. وی هم زمان با تحصیل در حوزه علمیه، از 
سال 1360 تا 1382، موفق شد تحصیالت دانشگاهی خود را در رشــته علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری به پایان برساند. استاد نجف لک زایی هم اکنون استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه 
باقرالعلوم)ع(، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
و سردبیر فصلنامه سیاست متعالیه است. حجت االسالم لک زایی تاکنون مسئولیت های دیگری نیز داشته است 
که عبارتند از: رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت)ع(، عضو اتاق 
فکر و شورای راهبردی رادیو معارف، مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(، معاون آموزشی و پژوهشی 
مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم)ع(، سردبیر فصلنامه علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم)ع(، رئیس 

مرکز تحقیقات حکومت اسالمی دبیرخانه مجلس خبرگان.
ایشان عالوه بر تدریس در مراکز علمی- آموزشی و ســخنرانی های علمی در کنفرانس ها، مقاله های علمی _  
پژوهشی و علمی – تخصصِی فراوانی در موضوع علوم سیاسی و امنیت نگاشته است. همچنین وی چند جلد کتاب 
در این عرصه تألیف کرده است که عبارتند از: اندیشه سیاسی امام خمینی، تاریخ فرهنگی سیاسی ایران معاصر، 
تحوالت سیاسی اجتماعی ایران معاصر، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی )شایسته تشویق کتاب سال جمهوری 

اسالمی(، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، زمینه های انقالب اسالمی ایران. 

حجتاالسالم
علیرضافالحی
کارشناسیارشد
مدرسیمعارف

اسالمیوطلبهحوزه
علمیهقم

با توجه به پیشــینه و تخصص استاد لک زایی 
در زمینه علوم سیاسی و فقه حکومتی، پایگاه 
اطالع رسانی وسائل گفتگویی تفصیلی با ایشان 
داشته اســت. اســتاد لک زایی در این گفتگو با 

تقســیم فقه سیاســی به دو بخش بینشی و 
دانشی و با اشــاره به اینکه دولت سازی یکی از 
شــئون ولی فقیه اســت، بحث درباره »نظریه 

دولت« را صیانت از نظریه والیت فقیه می داند.

دوتعریفبینشــیودانشیازفقه
حکومتی

وسائل-فقهحکومتیبهچهمعناست؟
تعبیر فقه سیاســی که از فقه حکومتی بهتر 
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است، دارای دو معناست: بینشی و دانشی 
۱. فقه سیاسی به معنای بینشی

اگر فقه سیاســی به معنای بینشــی باشد، بر 
سراســر فقه و حتی سراســر دین حاکم است. 
در آنجا که به نظر می رســد حکم فردی صادر 
می شــود، باز آن حکم با لحاظ فــرد در جامعه 
صادر می شــود؛ مثل اینکه وقتی شــخصی از 
مرجع تقلیدش استفتا می کند آشغال ریختن 
در خیابان چه حکمی دارد، سؤال او از یک منظر 
مربوط به رفتاری فردی است، اما از منظری دیگر 
وقتی کوچه و خیابان مکانی عمومی اســت که 
همه از آن استفاده می کنند، این سؤال ناظر به 

رفتار اجتماعی است.
بنابراین، اگر کســی که فتوا می دهد، فرد را در 
جامعه ببیند، می گوید: جایز نیســت؛ ولی اگر 
او را بریده از جامعه ببینــد، خواهد گفت کوچه 
و خیابان ملک کســی نیست و اشــکال ندارد؛ 
حال آنکه این ملک مشــاع اســت و بدتر است؛ 
زیرا اگر ملک شــخص خاصی بود، از او حاللیت 
می گرفت، اما حال که ملک مشــاع است، از چه 
کسی حاللیت بگیرد؟! یا بر فرض، حکم کسی 
که فضای عمومی را آلوده می کند، بوق می زند و 
برای افراد مشکل ایجاد می کند، چیست؟ یعنی 
بحث حق الناس را چگونه می توانید حل کنید؟ 

 2. فقه سیاسی به معنای دانشی
فقه سیاســی به معنای دانشی هم داریم؛ یعنی 
یک علم اســت. یکی از مباحث فقه سیاســی 
می تواند نهاد حکومت باشد که کارویژه اش تأمین 

امنیت شهروندان است.
اما برخی فقه حکومتی را به معنای بینشی به کار 
می برند؛ یعنی فقهی که ناظر به حکومت است، 

حتی در آنجا که حکم فردی می دهد.

دولتسازی،ازشئونامامت
وسائل-آیافقهحکومتیبهمعنایدانشی

همداریم؟
بله، آنجا که موضوع فقه »دولت« یا »حکومت« 
باشد که اتفاقاً به این بسیار نیازمندیم. در حال 
حاضر در نظریه دولــت )و نه نظریه رهبری( خأل 

جدی داریم.
در فقه، به تبع کالم بــه نظریه های رهبری توجه 
می شــود. امامت یک نظریــه در بحث رهبری 
اســت؛ یعنی تکلیف امت را روشن می کند که 
یک امام دارید و بایــد از او اطاعت کنید. یکی از 

شئون امام، دولت سازی است. ممکن است امام 
موفق به دولت ســازی نشــود، ولی این اشکالی 
پیش نمی آورد. اگــر امام یا پیامبــر موفق به 
تشکیل دولت نشــود، در امامت و نبوت خللی 
ایجاد نمی شــود. پیامبر سیزده ســال در مکه 
بودند و نتوانســتند دولت تشکیل دهند. البته 
می خواستند چنین کاری کنند، اما امکانات آن 
فراهم نبود. یکی از کارهای پیامبر این است که 
برای دولت سازی زمینه فراهم کند. بعد ایشان به 

مدینه رفتند و با کمک مردم دولت ایجاد کردند.
حال سؤال اینجاست که ســامانه ای که پیامبر 
برای اداره جامعه ساخت چه ویژگی هایی دارد؟ 

ساختار آن چیست؟ کارویژه هایش چیست؟ و ...
درباره امامان نیز همین طور است. پیامبر درباره 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع( فرمودند: »الحسن 
و الحسین امامان قاما او قعدا«؛ چه دولت تشکیل 
بدهند و چه ندهند، امامند؛ یعنی الزمه امامت 
این نیست که دولت در اختیار امام باشد. البته 
اگر افرادی نگذارند دولت در دست امام باشد و آن 
را از او بگیرند، غاصب محسوب می شوند؛ یعنی از 
نظر شرعی، اگر امام حضور داشته باشد باید دولت 
در دست او باشد و امام در رأس آن باشد، اما دولت 
یکی از شئون امام است. امامت مساوی با دولت 
نیست که اگر محقق نشــد، از بین برود؛ چراکه 
اصل امامت، حفاظت از دین و ارائه آن است. البته 
امامت برای اجرا به دولت نیاز دارد، اما اگر دولت 

تشکیل نشود، از بین نمی رود.

تشکیلدولتازوظایفولیفقیه
حال در عصر غیبت، بحــث والیت  فقیه مطرح 
است که استمرار امامت است. این گونه نیست 
که هر وقت دولت در دست فقیه باشد، حکم وی 
نافذ باشد. امام خمینی)ره( در سال ۵۶ و قبل از 
پیروزی انقالب هم حکمش نافذ بوده و این ربطی 

به دولت ندارد. او یک فقیه جامع الشرائط است که 
به عنوان نائب عام امام زمان)عج( از حق امامت و 
والیت جامعه برخوردار است و اینکه برای تشکیل 
دولت اقدام می کند، بدین معناســت که از نظر 

شرعی این مجوز را دارد.

تبییننظریهدولت؛یکخأل
اما بحث بعدی این است که ویژگی های سامانه 
دولت چیســت؟ برای مثال آیا دولت بر اساس 
تفکیک قوا باید اداره شــود یا خیر؟ دولت باید 
کوچک شــود یا خیر؟ دولت باید خودش کارها 
را انجام دهد یا نباید وارد کارهایی شود که مردم 
می توانند انجام دهند و باید امور را به آنها واگذار 
کند؟ بانک و اقتصاد چگونه باید باشد؟ سیستم 
فرهنگی و قانون گذاری آن باید چگونه باشــد؟ 
ساختار قضایی چگونه باید باشد؟ این به نظریه 
دولت برمی گردد. حال نظریه دولت ما کجاست؟ 

ما چنین نظریه ای نداریم!
یکی از خألهای بســیار بزرگی که ما باید به آن 
بپردازیــم، بحث نظریه دولــت به معنای خاص 
آن است؛ یعنی ســامانه ای که برای اداره جامعه 
به وجود می آید و البته فقیه جامع الشــرایط، آن 
را ایجاد و بر آن نظارت می کند و مسئوالِن آن را 
تنفیذ می کند. یکی از شئون والیت، دولت سازی 
به همین معناست. در فرهنگ هم همین خأل 
را داریم. اآلن نظریه فرهنگی ما چیســت؟ این 

می شود خرده نظریه در نظریه کالن دولت.
اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند: ما به مرحله 
سوم رسیدیم که دولت سازی است، برداشت من 

این است که منظور ایشان نظریه دولت است.
 همچنین نظریه امنیت ما چیست؟ در عرصه 
فرهنگ، رهبر معظم انقالب می گویند: ولنگاری 
حاکم اســت. چرا؟ یک دلیلش این است که ما 
نظریه فرهنگ نداریم. لیبرال ها و مارکسیست ها 
نظریــه فرهنگی دارند و تکلیف خود را روشــن 

کرده اند که در عرصه فرهنگ چه کار باید کرد.
آیا شــما قادر بــه کنترل فرهنگ هســتید یا 
نیســتید؟ می توانید افکار عمومی را مدیریت 
کنید یا خیر؟ قــادر به برنامه ریــزی فرهنگی 
هســتید؟ اساســاً در دین به فرهنــگ توجه 
شــده اســت یا خیر؟ در دین با چه عناوینی از 
فرهنگ بحث شده اســت؟ آیا در دولِت مدینه 
بحث فرهنگ، امنیت و اقتصــاد مطرح بوده یا 
نه؟ می بینید کــه در عرصه اقتصــاد وضع ما 

برخی فقه حکومتی را 
به معنای بینشی به کار 
می برند؛ یعنی فقهی که 
ناظر به حکومت است، 
حتی در آنجا که حکم 

فردی می دهد
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چگونه است. برخی از بزرگان می گویند: سیستم 
بانکی ما ربوی اســت؛ کاری به تجزیه و تحلیل 
این نظر ندارم. رشته من اقتصاد نیست که وارد 
این مباحث شــوم؛ اما این یک مسئله است که 
سیستم اقتصادی ما چگونه است؟ آیا سیستم 
اقتصاد اســالمی تولید کرده ایم؟ یعنی نظریه 
و مکتب اقتصادی اســالمی تدویــن کرده ایم، 
ولی اجرا نمی شود؟ یا اساساً تدوین نکرده ایم تا 

بخواهد اجرا شود.
سیستم بهداشت را مالحظه کنید؛ می گویید ایراد 
دارد؛ چون ارتباط محــرم و نامحرم در آن رعایت 
نمی شود. حال چه باید کرد؟ آیا وارد این بحث ها 

شده ایم و به دولت کمک کرده ایم؟
این جزء مبــادی و پیش فرض های روش تحقیق 
است که تا شــما موضوع را تجزیه نکنید، بحث 
به خوبی شکل نمی گیرد. باید از کلیات تنزل کنیم 
و درباره جزئیات، یکی یکی بحث کنیم. برای نمونه 

در بحث توسعه، اوالً توسعه به چه معنی است؟
در علوم سیاسی، بحث دولت مطرح است و ادبیات 
بسیار وسیعی هم دارد. کتاب های فراوانی نوشته 
شده که آیا دولت باید ارگانیک باشد یا مکانیک؟ 
یکی از مباحث مطرح در حــال حاضر، دولت در 
آینده است؛ چشم انداز دولت که از این سیستم 
ســنتِی عینی و فیزیکی بیرون می رویم و وارد 
دولت مجازی می شویم. در دولت مجازی مرزهای 
جغرافیایی از بین می رود و بحث مردم ساالری در 

چنین دولتی به شکل دیگری خواهد بود.

لزومورودمحققانحــوزویبهفقه
حکومتیباحمایتنظام

وسائل-تبیینوحلاینمسائلبرعهده
کیست؟

این کار بر دوش من محّقق است؛ من که درس 
می خوانم و تدریس می کنم؛ ولی از طرف دولت 
باید پشتیبانی شود. مشکل ما این است که هنوز 
نمی دانیم این خأل وجود دارد و چون در کلیات 
بحث می کنیم و مسائل را تجزیه نمی کنیم، فکر 

می کنیم همه مسائل حل شده است.
زمانی با یکی از محققان درباره مسئله سیاست 
صحبت می کردم. می گفت: مســئله ای نداریم؛ 
همه مسائل در کتب فقهی ما آمده و مسئله بر 
زمین مانده ای نداریم. موضوع دولت را که مطرح 
کردم، به این لحاظ بــود که هنوز نمی دانیم این 
یک مسئله است و ما به آن نیاز داریم و وقتی در 

این زمینه کار نکرده ایم و دولت را مساوی با امامت 
می گیریم، دنبال آن نمی رویم؛ درحالی که همه 
متکلمان ما هم از قدیــم می گفتند: دولت یک 

شأن از شئون امام است.
مشکلی که برای ما ایجاد خواهد شد، این است 
که اگر دولتـ  یعنی آن ســامانهـ  در مقطعی 
درست کار نمی کند، اشکال به نام نظریه والیت 
فقیه نوشته می شــود؛ درحالی که ربطی به آن 
ندارد؛ یعنی اگــر قوه مقننه، قــوه مجریه، قوه 
قضاییه با سیســتم بانکداری ما درســت عمل 
نمی کند، باید درباره نظریه دولت بحث کنیم و 
آن را طراحی کنیم؛ چون نظریه دولت اقتضائاتی 
دارد و امری تجربی است؛ به قول حضرت امام)ره( 
یک امر زمان بر است. نمی شود نسخه ای که برای 
ایران درنظر می گیرید، بــرای لبنان تجویز کرد. 
پژوهشگر باید اقتضائات ایران را در نظر بگیرد و 
بگوید مثاًل وظایف دولت در باب توسعه چیست؟

البته پس از تبیین مبانی در حــوزه دولت، باز 
باید ببینیم سیره نبوی و علوی در بحث دولت 
چه بوده است؟ برای مثال در بحث فیش حقوق، 
اگر پژوهش گر به این نتیجه رسید که در دولت 
اسالمی هرچه مسئولیت باالتر بود، حقوق باید 
پایین تر باشد، تکلیف روشن می شود؛ حال چرا 
در دولت اسالمی این گونه است؟ یک دلیلش این 
است که قدرت به اندازه کافی هوس انگیز است؛ اگر 
منافع مادی را هم روی آن گذاشتید، هوس بازی 
دو برابر می شــود؛ ثانیاً برای چه فرد مسئولیت 
دولتی را قبول می کند؟ برای اینکه به فکر مردم 
باشد؛ پس باید زندگی خودش در شرایط برابر با 

ضعیف ترین آنها باشــد. این طرح، منجر به این 
می شود که هرقدر این فرد مسئول تالش کند تا 
سطح رفاهی مردم باال بیاید، سطح زندگی خودش 

هم باال می آید. البته این یک فرضیه است.
برای حل مســائل باید از نگاه کالن به نگاه خرد 
روی آوریم. سخن من این است که این در نظریه 
دولت باید بحث شود که فرد مسئول چگونه در 
قبــال کارش درآمد دریافت کنــد؟ یعنی اگر از 
آن کالن نگری به مسائل خرد توجه کردیم، این 

مباحث حل می شود.

نمونههاییازفقههایمضافدرراستای
نظریهدولتسازی

در حوزه بین الملل هنوز وارد مباحث آن نشده ایم؛ 
یعنی فقه سیاســت خارجی و روابط بین الملل 
ما هنوز در آغاز راه اســت، فقــه امنیت ما هم 
همین طور. در همین نظریه دولت که اشاره کردم، 
اساساً وظیفه ذاتی دولت برقراری امنیت است. 
ایجاد امنیت، حفاظت از امنیت، امنیت آحاد ملت 
و سرزمین اسالمی، اقسام امنیت، امنیت محیط 
زیست، امنیت اقتصادی و فرهنگی، باید در نظریه 
دولت بررسی شود. آنچه در گذشته با عنوان حفظ 
دین در فقه مطرح بــوده، همان حفظ فرهنگی 
و اعتقادی بوده است. حفظ عقل، همان امنیت 
روانی بوده و حفظ نسل، حفظ خانواده بوده است. 
حفظ مال، حفظ اقتصادی بوده و حفظ داراالسالم، 
حفاظت از سرزمین و حراست ملی بوده است. این 
مباحث باید خرد شود و در گروه های تخصصی 

فقه درباره آن بحث صورت بگیرد.
در این بحث، چیزی شبیه رابطه پزشکی عمومی 
و دوره تخصصی وجود دارد. یک وقت کسی فقه را 
به صورت عمومی خوانده و این همان چیزی است 
که در حال  حاضر داریم. نیازهای عمومی به فقه را 
روش رایج در حوزه برطرف می کند که طلبه سطح 
می خواند، بعد وارد درس خارج می شــود و چند 
سالی درس می خواند تا مسائل موجود در رساله را 
تبیین کند؛ اما در حوزه تخصصی، مسائل تازه ای 
مطرح است که برای هریک از آنها پرونده خاصی 
باید باز شــود و طلبه به شکل تخصصی روی آن 
کار کند. در تخصص پزشــکی مثاًل می گوییم: 
چشم پزشک، پزشک عمومی است و درباره چشم 
هم تخصص دارد. در اینجا نیــز فقیِه عمومی 
است، به اضافه اینکه در حوزه مباحث دولت هم 

متخصص است.

یکی از خألهای بسیار 
بزرگی که ما باید به آن 
بپردازیم، بحث نظریه 

دولت به معنای خاص آن 
است؛ یعنی سامانه ای 
که برای اداره جامعه 

به وجود می آید و البته 
فقیه جامع الشرایط، آن 
را ایجاد و بر آن نظارت 

می کند و مسئوالِن آن را 
تنفیذ  می کند
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فقه شیعه در دهه های اخیرـ  به ویژه پس از انقالب 
اسالمیـ  شاهد پیشــرفت های قابل  توجهی در 
پرداختن به مسائل نوپدید و توجه به رویکردهای 
تازه در تحقیقات علمی بوده است. بررسی معامالت 
بانکی، بورس و ماهیــت قراردادهای مالی جدید و 
مسائل پزشکی در ابعاد متنوع تشخیصی و درمانی، 
به ویژه در حوزه های جدیدتــر، مانند پیوند اعضا و 
شبیه سازی بخشــی از این عرصه است. پیروزی 
انقالب و استقرار جمهوری اسالمی در ایران انبوهی 
از مسائل مرتبط با سیاست و حاکمیت را فراروی 
فقیهان نهاد و فقه را به پاسخ گویی به حوزه وسیع 
مطالبات جدید ملزم ســاخت. تنوع بخشی از این 
تغییرات بدان جا رسید که شاخه ها و گرایش های 
مشــخصی از پژوهش های فقهـ  از فقــه خانواده 
گرفته تا فقه حکومت، فقه پزشکی، فقه شهر و... 
ـ شناسایی شد و یکپارچه با نام »فقه های مضاف« 
شناسانده شد. اینک پژوهش های فراوانی در حوزه 
فقه های مضاف در مراکز و پژوهشکده های علمی در 
حال شکل گیری است و هر یک حوزه ای از مسائل 

نوپدید را می کاود.

اســتمرارپژوهشهادرگروارتقای
آموزشتخصصی

از ســوی دیگر، اســتمرار و غنای پژوهش های نو 
و توســعه مســائل هر دانش، ازجمله فقه در گرو 
ارتقای آموزش های تخصصی است. دشواری آنگاه 
رخ می نماید که رشته ها و آموزش های تخصصی 

نسبتی با توسعه مورد نظر و جهت گیری های تازه در 
مسائل علم نداشته باشد. در این صورت، تحقیقات 
نوآمد در هر دانشی از منابع انسانی کافی محروم 
می ماند و نوپردازان و پیشتازان عرصه های پژوهشی 
به تدریج به انزوا خواهند رفت و دستمایه علمی شان 

ارتقا نخواهد یافت.

ناهمخوانیدروسخارجبارویکردهای
جدیدفقهی

ـ در  به نظر می رسد وضعیت کنونی دروس خارج فقه 
جایگاه عالی ترین مقطع تدریس دانش فقهـ  خطر 
یادشده را گوشزد می کند. مروری بر موضوعات این 
دروس در خالل چند سال گذشته در مراکز حوزوی 
مختلف قم، مشهد، تهران و اصفهان نشان می دهد 
فاصله ای جدی میان تمرکز آموزش های تخصصی با 
نقطه کانونی تحقیقات نوآمد فقهی وجود دارد. در 
حالی که عرصه ها و رویکردهای تازه فقهی سهمی 
قابل  توجه در منشــورات فقهیـ  اعم از کتاب ها و 
مقاالتـ  یافته اند، این نسبت در دروس خارج دیده 
نمی شود و فضای عمومی دروس همچنان در ابواب 

و موضوعات کالسیک سیر می کند.

ضرورتتغییردرروشتدریسدروس
خارج

از طرف دیگر، اسلوب تدریس و برگزاری دروس خارج 
نیز نیازمند مناسب سازی با نیازمندی های خاص 
موضوعات و رویکردهای جدید اســت. هم اکنون 

شیوه رایج تدریس خارج فقه، خطابه، تقریر یا احیاناً 
امال)!( است؛ ازاین رو، اوالً تمامی بار آماده سازی درس 
بر دوش استاد است و ثانیاً مشارکت دانش پژوهان در 
نهایی سازی محتوای درس و خروجی مکتوب آن 

بسیار اندک است.
این دو معضل در روش معمــول خطابه و تقریر، 
مشکل استاد و شاگرد را در موضوعات و رویکردهای 
نوپدید دوچندان می کند؛ چــه اینکه عرصه های 
جدید فقهــی نیازمند بررســی های برون فقهی 
وسیع و تأمالت درون فقهی عمیق است و ازاین رو، 
استاد برای حل و ارائه مسئله در حد یک تدریس 
تخصصی به فرصتی چند برابر موضوعات کالسیک 
نیاز دارد. به همین روی، بســیاری از اساتید از طرح 
مسائل مستحدثه و اختصاص خط تدریس خارج 
خود به فقه های مضاف پرهیــز دارند. همچنین 
به دلیل بافت نســبتاً ایســتای محتوا در کتب 
درسی کالسیک، فاصله دانش پژوه با موضوعات و 
عرصه های نو نیز زیاد است و فهم ابعاد مسئله و حل 
آن برای ذهن ناآماده وی پیچیده اســت. بنابراین، 
باید با طراحی مدل های جایگزین و اتخاذ شیوه های 
نوین و ترکیبی، مشکل یادشده را مرتفع کرد. در غیر 
این صورت، تربیت و توسعه متخصصان فقه های 
مضاف در آینده نه چندان دور با بحران منابع انسانی 

روبه رو خواهد شد.

گزارشیازحلقهفقهحکومتیدرمشهد
یکی از جلسات علمی که هم در انتخاب موضوع و 

ضرورت توسعه فقه های مضاف  و بیان یک الگوی موفق
 حجت االسالم مجتبی الهی خراسانی مدّرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و از مسئوالن 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه خراسان رضوی است. وی عالوه بر تألیف کتاب و مقاله، در زمینه کالم و فلسفه، 
فقه و اصول، حدیث و قرآن، تاریخ و فرهنگ تدریس داشته است. استاد مسئولیت های مختلف علمی نیز داشته 
که برخی از آنها عبارتند از: معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، عضو گروه علمی فقه و اصول 
حوزه علمیة خراسان، تأسیس و مدیریت شبکه اطالع رسانی اجتهاد، عضویت در کمیته تدوین چشم انداز 

فرهنگی بیست ساله مشهد مقدس، عضو مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه خراسان.
استاد الهی خراسانی در این یادداشت به تبیین »حلقه فقه حکومتی« در حوزه علمیه مشهد که زیر نظر آیت اهلل 
سید احمد علم الهدی هر پنجشنبه تشکیل می شود می پردازد. وی که از اعضای این نشست علمی حوزوی در 
موضوع فقه حکومتی است، چهار مرحله این حلقه های مباحثه مستقل از درس را که به مباحثه کمپانی تشبیه 
می کند، چنین ترسیم می نماید: ارائه پیش نویس سرفصل ها و منابع یکی از موضوعات فقه حکومتی، ارسال 
تحقیق در موضوع محول به سایر اعضا برای مطالعه و بررسی، بحث و نقد حول محور پیش نویس ارائه شده در 
جلسه پنجشنبه ها، جمع بندی و ارائه یکپارچه محتویات جلسات ساالنه برای مطالعه دانش پژوهان فقه حکومتی.

حجتاالسالم
والمسلمینمجتبی
الهیخراسانی

مدّرسفقهواصول
حوزهعلمیهمشهد
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هم شیوه آموزش به ایدئال مطلوب 
نزدیک شده اســت، »حلقه فقه 
حکومتی« در مشهد است که به 
اهتمام آیــت اهلل علم الهدی )امام 
جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی( هر پنجشنبه 
برگزار می شود. آیت اهلل علم الهدی 
میزبانی جلســات این حلقه را بر 

عهده گرفته و پنج شــنبه ها دفتر و اتاق مالقات 
خود را به آن اختصاص داده و هزینه های تدارکاتی 
و انســانی آن را تأمین می کند. جالب آنکه حتی 
در صورت غیبت میزبان، جلســه در محل معهود 
برگزار می شود. حسب بررسی، سابقه ورود ایشان 
به فقه حکومتی و مسائل سیاســی فقه به دوره 
معاونت آموزش و تدریس وی در دانشگاه امام صادق 
علیه الســالم برمی گردد. عالوه بر تدریس دروس 
متعارف فقه، بخشی از تجربه علمی ایشان در دروس 
و مطالعات سیاسی فقه و تحلیل سیاسی از فروع 
فقهی و راهنمایی پایان نامه های مرتبط با اندیشه 
سیاسی اسالم بوده است. همچنین ایشان یک سال 
اســت که به تدریس خارج فقه با موضوع »والیت 

فقیه« همت گماشته است.
اعضای این حلقه ثابت و ازپیش تعیین شده اند و جز 
آیت اهلل علم الهدی، جمعی از فضالی نسبتاً جوان و 
دارای تخصص و تجربه مطالعاتی در فقه حکومتی 
و سیاسی هستند که در همه چرخه فعالیت های 

آن مشارکت دارند.

مباحثه؛شیوهحلقهفقهحکومتی
شــیوه فعالیت این حلقه شــباهتی به دروس و 
جلسات معمول ندارد، بلکه بیشتر شبیه حلقه های 
مباحثه مســتقل از درس اســت کــه »مباحثه 
کمپانی« نامیده می شد. سبب این نام آن بود که 
اعضای آن همگی در مطالعه، بحث و جمع بندی 
مشــارکت داشــتند و در آن ســال ها شرکت ها 
»کمپانی« نامیده می شــدند. البته در این حلقه 
برای نظم و اداره مطلوب جلسات و پی گیری امور، 
یکی از اعضا به عنوان دبیر حلقه انتخاب شده است. 
گفتنی است که روش منسجم این حلقه استمرار 
مدلی است که در یک دهه پیش در دفتر تبلیغات 
اسالمی با نام »حلقه های علمی« پایه گذاری شد 
و در خالل چند سال، نسلی از نومحققان حوزه را 
تربیت کرد. اینک »حلقه فقه حکومتی«، سطحی 
باالتــر از آن را نه میان طالب فاضــل، بلکه میان 

اساتید سطوح عالی تجربه می کند و دبیر جوان 
حلقه نیز پژوهش آموخته یکی از همان حلقه های 

علمی یادشده است.

مراحلچهارگانهحلقهمباحثاتیفقه
حکومتی
مرحلهاول

نخست پیش از آغاز ســال تحصیلی و در مرحله 
اول، محورها و سرفصل های درس و فهرست منابع 
ازسوی یکی از فضال تحقیق و به صورت پیش نویس 
ارائه و در خالل چند جلسه بحث می شود و سپس 
روی ســرفصل ها توافق صورت می گیرد. در پایان 
این مرحله، توافق می شود کدام یک از فضال کدام 

مبحث را تحقیق و در کدام جلسه ارائه کند.
مرحلهدوم

در مرحلــه دوم، حدود یک تا دو مــاه پیش از هر 
جلســه، یکی از فضال که قباًل تحقیق و ارائه آن 
بحث را برعهده گرفته است، به مطالعه و تحقیق 
در موضوع محول می پردازد و حداکثر ده روز پیش از 
جلسه، نتایج تحقیق خود را برای دیگر اعضا ارسال 
می کند تا بررســی کنند و برای نقد و تکمیل در 
جلسه آماده شوند. این متن در حکم پیش نویس 

مورد بحث در جلسه هفتگی است. 
مرحلهسوم

در مرحله ســوم، اعضای حلقه روز پنجشنبه گرد 
هم می آیند و حول محور پیش نویس ارائه شــده 

به بحث و نقد می پردازند. هر جلســه 
بین دو تا سه ساعت به طول می انجامد 
و در خالل آن، صدای نقد و ایراد و پاسخ 
از هر طرف بلند می شود و یک معرکه 
علمی تمام عیار درمی گیرد! با توجه به 
توانایی ها و ذائقه های علمی متفاوت و 
متنوع اعضا همــه جوانب و محتمالت 
بحث به خوبی طرح و بررسی می شود 
و هریک از اعضا در آزادی کامل علمی از نظر خود 
دفاع می کند. در آخر جلسه، دبیر جلسه نظرها و 

اختالفات را جمع بندی و گزارش می کند.
نکته جالب توجه اینکه با آنکه آیت اهلل علم الهدی 
در جلسه به لحاظ ســن و تجربه و دانش، تفاوتی 
قابل  مالحظه با سایر اعضا دارد، بحث کامالً جمعی 
و بــدون مالحظه و جانب داری شــکل می گیرد و 
موقعیت علمی و اجتماعی ایشــان کاماًل نادیده 
گرفته می شود! ایشان نیز همچون دیگر اعضا به 
بحث می پردازد، مطالب را به نقد می کشد و نظر 

خود را بیان می دارد.
مرحلهچهارم

در مرحله چهارم، گزارش هــای تصویری و مکتوب 
جلســات به تدریج تهیه می شــود و تا آخر ســال 
تحصیلی، یکپارچه تنظیم و آماده عرضه می شود. 
به این ترتیب، محتوای درس برای غیرحاضران نیز قابل 

بررسی، استفاده و احیاناً تکمیل و نقد خواهد بود.
این شیوه ترکیبی باعث می شــود استادان جوان 
حوزه و نیز اساتید نسبتاً مسن و پرمشغله همچون 
آیــت اهلل علم الهــدی علی رغم مســئولیت ها و 
مشغله های مهم دینی، اجتماعی و سیاسی بتوانند 
از عهده تأمل، مطالعه، تنظیــم مطالب، بحث و 
حتی نشر محتوا برآیند. به عالوه، حلقه ای از فضالی 
جوان نیز درگیر فقه سیاســی و مطالعات مرتبط 
با آن شــوند و محتوایی فرآوری شده و غنی فراهم 
آورند. عالوه بر ارزش آموزشی این الگو در به فعلیت 
رسیدن بخشی از استعدادهای تخصصی حوزه و 
تأمین منابع انسانی برای نظریه پردازی، نتایج این 
حلقه ارزش علمی و پژوهشی دارد و یافته های آن بر 

سرمایه محتوایی فقه حکومتی می افزاید.
نگارنده امیدوار است با بهره گیری از الگوی ترکیبی 
یادشده در »حلقه فقه حکومتی« و اقتدا به همت و 
حوصله مؤسس آن آقای علم الهدی - که بعید است 
دیگر استادان، پرمشغله تر از وی باشند - حلقه های 
دیگری از فقه های مضاف در حوزه علمیه مشهد و 

سایر حوزه ها شکل گیرد؛ ان شاء اهلل.

در حالی که عرصه ها و رویکردهای 
تازه فقهی سهمی قابل  توجه در 
منشورات فقهیـ  اعم از کتاب ها 
و مقاالتـ  یافته اند، این نسبت در 

دروس خارج دیده نمی شود و فضای 
عمومی دروس همچنان در ابواب و 
موضوعات کالسیک سیر می کند
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  راهکارهایمسئولمؤسسهلوحوقلمبرایتوسعهفقهحکومتی
پرداختن به مبانی، تبویب و موسوعه نگاری 

اشاره: حجت االسالم محمدمهدی حقانی، پسر شهید حجت االسالم غالمحسین حقانی از یاران مبارز حضرت 
امام )ره( و از شهدای حادثه تروریستی دفتر حزب جمهوری در سال 1360 است. حجت االسالم محمدمهدی 
حقانی، از پژوهشگران انقالبی و فضالی حوزوی است که سابقه حضور در دفاع مقدس، جانبازی و حمایت از 
نظام اسالمی و رهبر معظم در مراحل مختلف را دارد. ایشان اکنون مسئولیت مؤسسه فرهنگی و علمی لوح و 

قلم و مدرسه علمیه آل یاسین قم را عهده دار است و دغدغه تربیت طالب طراز انقالب اسالمی را دارد.
استاد حقانی تاکنون چند کتاب، محصول کار پژوهش گروهی اعم از تبار انحراف و مهار انحراف در تاریخ تطبیقی 
اسالم و آفتاب در مصاف، علل بررسی ابعاد حادثه عاشورا برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری و طرح هایی 
در موضوع فقه حکومتی را مدیریت و گروه های پژوهشی را در باب فقه اجتماعی و اندیشه سیاسی اسالم در 

مؤسسه لوح و قلم راه اندازی کرده است.
به منظور آگاهی از چگونگی گفتمان سازی فقه حکومتی، گفتگویی با حجت االسالم محمدمهدی حقانی، مدیر 
عامل مؤسسه لوح و قلم داشته ایم. استاد حقانی در این مصاحبه، شیوه اجرایی شدن پژوهش در زمینه فقه 
حکومتی را پرداختن به مبانی، تبویب و موسوعه نگاری فقه حکومتی دانست که در نتیجه آن، نیاز حکومت در 

زمینه مسائل مبتالبه پاسخ داده می شود. 

تعریففقهحکومتــیبرگرفتهاز
رهنمودهایرهبرمعظمانقالب

وسائل-بهعنواناولینسؤالبفرماییدکه
تعریفشماازفقهحکومتیچیست؟

اگر به فرمایشــات مقام معظم رهبری مراجعه 

شود ایشــان فقه حکومتی را به صورت جامعی 
تعریــف کرده انــد. مقــام معظم رهبــری، از 
نظریه پــردازان اصلی در حــوزه فقه حکومتی 
است. از دیدگاه ایشان، »فقه اسالمی، مشتمل بر 
جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی 

انسان اســت؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، 
نظامیاً و اقتصادیاً. فقه اهلل االکبر این است«. در 
اندیشه ایشان، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه 
در ریزترین مسائل فقهی، همچون »ماء الحمام« 
نیز جریان دارد و این نوع نگاه در روند استنباط و 

حجتاالسالماکبر
میرزاخانیاندریان
طلبهحوزهعلمیهقم
وکارشناسارشد
ادبیاتنمایشی
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اجتهاد، در مسائلی از این دست، تأثیرگذار است. 
حضرت آقا خودشــان تعریفی از فقه حکومتی 
ارائه می دهند؛ فقه حکومتی فقهی است که به 
مســائل و اداره حکومت مربوط می شود و تمام 
ابواب فقهی از طهارت تا دیات با نگاه حکومتی 

مالحظه می شود.

تأسیسفقهحکومتیدردورهائمه
وسائل-بهنظرشــمابحثفقهحکومتی

تأسیسیاست؟
اساســاً فقه شــیعه فقه حکومتی است؛ چون 
مؤسس این فقه، ائمه معصومین )ع( می باشند. 
پس نمی شود مباحث فقه الحکومه را تأسیسی 
دانست. منتها باید قبول داشت که در حوزه های 
علمیه پرداختن به این جنبــه از فقه، به دلیل 
عدم ابتال بــه آن از یک زمانی مــورد بی مهری 
قرار گفته است؛ چون شــیعه به مدت طوالنی 
حکومت نداشته تا مسائلش توسط فقهای شیعه 
مورد بررسی قرار گیرد. برخالف اهل سنت که 
حکومت داشتند و چون برایشان مبتال به بوده، 
مســائل فقه الحکومه توســط فقهایشان مورد 
بررسی قرار گرفته است. پس با توجه به تأسیس 
فقه الحکومه توســط حضرات ائمه معصومین 

)علیهم السالم( تأسیسی نمی باشد.
وســائل-آیاممکناســتتاریخفقه
حکومتیراهممثلتاریــخفقهفردی

ترسیمکرد؟
بله، علی القاعده می شود؛ منتها مثل فقه فردی، 

دوره بندی و مرحله بندی نخواهد شد.

نیازبهتولیدعلــمادارهحکومتدر
حوزهها

وســائل-بهنظرشماپیشــینهمباحث
فقهالحکومهدرآیــاتوروایاتچگونه

است؟
مقام معظــم رهبری تقســیم بندی هایی را در 
رشته های علمی حوزوی انجام داده اند. حضرت 
آقا می فرمایند رشــته های اصلی حوزه به فقه، 
کالم و فلســفه تقسیم می شــود. فقهی که در 
اینجا مّدنظر اســت، فقه به معنی االعم است و 
شامل معارف، اخالق و احکام می شود. پس اینجا 
فقه بالمعنی االخص که همان احکام می باشد، 
مدنظر نیست و هر ســه مورد را شامل می شود. 
نکته قابل توجه این است که فن استنباط همه 

اینها )احکام، معارف و اخالق( یکی است، منتها 
تمرکز فقاهتی  ما بیشتر بر روی احکام بوده است 
و معارف و اخالق هم زیرمجموعه فقه اســت. 
البته ویژگی های خاصی دارند، اما به طورکلی، 
قواعد استنباط یکی است. اگر می خواهید با یک 
سلسله قواعد استنباط از متن دین مسئله ای را 
استنباط کنید، این مســئله خواه معارف باشد، 
خواه اخالق باشــد و خواه احکام باشــد فرقی 
ندارد. با این نگاه فقه حکومتی که شامل معارف، 
اخالق و احکام می شود، آیات و روایت ما هم از 
لحاظ احکام و هم از لحاظ معارف پر از اینگونه 

مباحث است.
اگر فقه حکومتی را به عرصه سیاســت، عرصه 
فرهنگ و عرصه اقتصاد تقسیم کنید، فقط در 
عرصه سیاست، بیشتر آیات قرآن ناظر به مسئله 
سیاست است. مثاًل آیه ششم سوره بقره را مطرح 
می کنم که خداوند متعال می فرمایند: »إِنَّ 
الَِّذیَن َکَفُروا َسواٌء َعَلْیِهْم أَ أَْنَذرَْتُهْم أَْم لَْم ُتْنِذرُْهْم 

ال ُیْؤِمُنوَن«. در این آیه شــریفه، خداوند متعال 

به مســلمین معرفتی سیاسی نسبت به کافران 
می دهد؛ یا مثاًل در آیه 2۹ ســوره مبارکه فتح 
ٌد َرُســوُل اللَِّه َوالَِّذیَن َمَعُه  آمده است که »ُمَحمَّ
ًدا  ًعا ُسجَّ اِر ُرَحَمُء َبْیَنُهْم َترَاُهْم ُرکَّ اُء َعَلی اْلُکفَّ أَِشدَّ

َیْبَتُغوَن َفْضًل ِمَن اللَِّه َورِْضَواًنا ِسیَمُهْم ِفی ُوُجوِهِهْم 

ُجوِد َذلَِک َمَثُلُهْم ِفی التَّْورَاِة َوَمَثُلُهْم ِفی  ِمْن أََثِر السُّ

اْلِْنِجیِل َکَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَُه َفآَزرَُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوی 

اَر َوَعَد  اَع لَِیِغیَظ ِبِهُم اْلُکفَّ رَّ َعَلی ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ

الَِحاِت ِمْنُهْم َمْغِفرًَة  اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َوأَْجرًا َعِظیًم«.

 

چون نگاه بــه قرآن و روایــات حکومتی نبوده 
اســت، برخی تصور می کنند که این دست از 
آیات و روایاتی که در منابع ما آمده ، حکومتی 

نیستند.
وســائل-باتوجهبهنیازهاومشکالت
جامعه،آیاجامعهامروزمابهفقهفردگرا

نیازمنداستیافقهحکومتی؟
به نظر من، جامعه ما به هر دو نیازمند اســت و 
این دو فقه هم قابل جمع هستند؛ چراکه برخی 
هم معتقدند فقه فردگرا در قالب فقه الحکومه 

دیده می شود.
امروز با تأســیس جمهوری اســالمی، به علم 
اداره حکومــت احتیاج داریــم و این علم االن 
وجود ندارد. این علم باید توســط حوزه علمیه 
تولید شــود و اگر تولید نشــود اداره حکومت، 
اســالمی نخواهد بود. آن هم اسالمی که برای 

کوچک ترین مسائل حکم دارد.
هر فعلی که در حکومت اســالمی انجام بگیرد 
حکم دارد و هیچ چیزی نیست مگر اینکه حکم 
داشته باشد، پس باید استخراج شود. مانند فعل 
فردی که هر فعلی می خواهیم انجام دهیم حکم 
دارد و اگر حکم را ندانیم به حرام خواهیم افتاد و 
واجبات را هم فروگذار خواهیم شد. بنابراین، اگر 
علم فقه حکومتی تولید نشود، حکومت اسالمی 

نخواهد شد.
باید توجه داشــت که ما از نظــر منابع، هیچ 
مشکلی نداریم و فقط باید پرداختن به این گونه 
موضوعات به صورت رســمی آغاز شــود. البته 
اینکه می گوییم برای هر فعلی حکم وجود دارد، 
به این معناســت که برای هر فعلی یک گزاره 
علمی موجود است. فراتر از این، اسالم با توجه 
به هدف گذاری و سیاست گذاری های خود و با 
تکیه بر گزاره های فقهی در باب فقه حکومتی  و 
علومی که مورد تأیید شارع است، می تواند نظام 
حکومتی، سیاسی، اقتصادی و ... را تعریف کند. 
پس اینها باید تولید شود. البته تولید، قدم اول 

است و قدم بعدی، اجرا شدن است.

راهکارهــایگفتمانســازیفقه
حکومتی

وسائل-راهکارهایترویجمباحثفقه
حکومتیدرحوزهعلمیهچیست؟ازکجا

بایدشروعکرد؟
اولین بحث، فرهنگ سازی در داخل حوزه است. 

حضرت آقا 
خودشان تعریفی 
از فقه حکومتی 

ارائه می دهند؛ فقه 
حکومتی فقهی 

است که به مسائل و 
اداره حکومت مربوط 
می شود و تمام ابواب 
فقهی از طهارت تا 

دیات با نگاه حکومتی 
مالحظه می شود
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باید این نیاز به فقه حکومتی در اداره حکومت، 
کاماًل مشخص شود. 

اگر از لحاظ اجرایی بخواهیم وارد پژوهش های 
فقه حکومتی شویم، ســه سرفصل اصلی دارد. 
یکی مبانی فقه حکومتی اســت که جای کار 
دارد؛ یکی موسوعه نگاری است و دیگری تبویب  
مباحث فقه حکومتی است. اینها زیرساخت های 
پژوهش در باب فقه حکومتی را آماده می کند. 
این سه امر، مسئله  مورد ابتالی حکومت را پاسخ 
می دهد. بنابراین،  اگر می خواهیم بستر حوزه را 

ارتقا دهیم باید این کارها صورت پذیرد.

فقهحکومتیشرطتحققتمدننوین
اسالمی

وسائل-بهنظرشــمااحیایمباحثفقه
حکومتیتاچهاندازهمیتوانددرایجاد

تمدناسالمینقشداشتهباشد؟
فقه حکومتی، بخشــی از تمدن اسالمی است. 
تمدن اســالمی فراتر از یک حکومت اســت. 
اگر حوزه توانســت با فقه الحکومه پاسخگوی 
یک کشور باشــد قطعاً برای تمدن اسالمی هم 
مفید خواهد بود. با انقالب اســالمی حرکت به 
سمت تمدن اسالمی آغاز شده است و با توجه 
به ســرعت تحوالت جهانی، حوزه علمیه باید 

خودش را به جنبش وادارد. 

تالشهایائمهبرایبرقراریحکومت
اسالمی

وسائل-آیادرسیرهعملیاهلبیت)ع(
میتواندربابتشکیلحکومتومباحث

فقهحکومتیمطالبیرایافت؟
در باب تشــکیل حکومت نمی توان تشکیکی 
در زندگی ائمه کرد. از لحاظ آیات و روایات هم 
باید گفت که به وفور درباره مسائل حکومتی 
مطالب موجود اســت. در تشــکیل حکومت 
امیرالمؤمنین)ع( شــکی نیست. پیامبر اکرم 
و امام حســن )علیهم الســالم( نیز تشکیل 
حکومت دادند و ان شــاءاهلل حضرت بقیة الله 
نیز تشــکیل حکومت خواهند داد، اینها که 
قابل تردید نیستند. اگر به آیات و روایات نیز 
مراجعه شود، به وفور به مسائل حکومتی اشاره 
دارند. منتها دو اشکال و ایراد مطرح می کنند؛ 
یکی اینکه بعد از امام حسن مجتبی)ع( ائمه 
دنبال تشکیل حکومت نبودند و دیگری اینکه 

در دوران غیبت اجازه تشکیل حکومت داده 
نشده است.

در جواب اینکه اهل بیت)ع( نتوانستند در آن 
دوران، حکومت تشکیل بدهند، باید گفت اگر 
به تاریخ مراجعه کنیم می بینیم که به حضرات 
ائمه معصومیــن)ع( اجازه تشــکیل حکومت 
ندادنــد؛ همان گونه که کارها را از دســت امام 
علی)ع( و امام حسن)ع( گرفتند. اینکه حکومت 
تشکیل نشــده به دو دلیل می تواند باشد: یکی 
اینکه اجازه ندادند و دیگری اینکه خودشــان 
نمی خواســتند؛ حال کســانی که می خواهند 
بگویند اهــل بیت به دنبال تشــکیل حکومت 
نبودند باید این ادعا را اثبات کنند. شــاید یار 
و یاور نداشــتند. اما در عین حال، حضرت آقا 
یک بحث روایــی و تاریخی دارنــد که در آن 
اثبات می کنند بعــد از حکومت امام حســن 
مجتبی)ع( در زمان امام حســین)ع(، قرار بود 
حکومت اسالمی تشکیل شــود که با شهادت 
امام حســین)ع( خاتمه یافــت. در دوران امام 
صــادق )ع( نیز قرار بر تشــکیل حکومت بوده 
ولی شیعیان این راز و سّر را آشکار کردند و کار 
ضایع شد. در باب دوران غیبت هم در برابر دهها 
و صدها روایت، به یک روایت استناد می کنند؛ 
درحالی که اگر کســی به روش فقاهت مسلط 
باشد به این روایت استناد نمی کند. اصل مسئله 
والیت فقیه به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنده 

به یاد دارم کــه روزی حضرت آیت اهلل العظمی 
وحید خراســانی در درس خمسشان فرمودند: 
»اصل والیت فقیه از ضروریات و بدیهیئت فقه 

شیعه می باشد«.

الزاماتپژوهشیفقهحکومتی
وسائل-بهنظرشماالزاماتپژوهشدر

مباحثفقهحکومتیچیست؟
در پژوهش های مربوط بــه فقه حکومتی، باید 
ُمّر و حرف اسالم را اســتخراج کنیم و چون در 
این زمینه قباًل حرف زیــادی تولید نکرده ایم، 
مقداری با مشکل رو به رو هستیم. البته صحیفه 
امام)ره( ذخیره ای گران بها در باب فقه حکومتی 
به شمار می آید، همان گونه که فرمایشات مقام 
معظم رهبری)حفظه اهلل( نیز چنین است؛ ولی 
چون به صورت یک دانش مدّون نشده اینجا یک 
لغزشی پیش می آید که هرکس بخواهد کاری 
کند، دچار لغزش علوم انســانی غرب می شود. 

باید مراقب این نکته باشیم.
حضرت آقا در بیاناتشــان تصریــح دارند که از 
نظام موضوعات غربی نباید استفاده کرد؛ چون 
خودمان نظــام موضوعات خــاص خودمان را 
داریم. حتی از واژه های آنها نباید استفاده کرد، 
چون ســر از انحراف در می آورد. روش تحقیق 
ما در امر فقاهت و متن پژوهی، اصول اســت، 
کفایه است، رسائل است. استحکام روش های 
پژوهشی ما قابل مالحظه است. اگر می خواهیم 
از روش های دیگران هم اســتفاده کنیم نباید 

خودباخته شویم.
ما در واژه های اســالمی تعابیــری همچون: 
جهاد کبیر، کفر، باطل، حق، نفی سلطه و نفی 
ظلم داریم که هیچ کدام در ادبیات سیاســی 
امروز دنیا رایج نیست. پس خودمان، هم واژه، 
هم روش و هم نظام موضوعــات داریم. بعد از 
پاالیش علوم انســانی غرب می توان از مسائل 
آنها هم بهــره برد. حتی در موضوع شناســی 
مســائل فقــه حکومتــی باید گفت کــه راه 
موضوع شناسی، منحصر در علوم انسانی غرب 
نیســت؛ چراکه گاهی علوم انســانی غرب ما 
را دچار انحــراف می کند. نهایــت چیزی که 
اســتخراج می شــود باید تنهــا و تنها، حرف 
اسالم باشــد و بس. بنابراین، مسیر ما همان 
فقه جواهری است که باید تکمیل شود. اینها 

الزامات پژوهش در فقه حکومتی هستند. 

امروز با تأسیس 
جمهوری اسالمی، به 
علم اداره حکومت 

احتیاج داریم و 
این علم االن وجود 
ندارد. این علم باید 
توسط حوزه علمیه 

تولید شود و اگر 
تولید نشود اداره 
حکومت، اسالمی 
نخواهد بود. آن هم 
اسالمی که برای 

کوچک ترین مسائل 
حکم دارد
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آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در ۷۷ جلســه 
درس خارج  فقه حکومت خود در سال ۱۳۹۴این 
عناوین را بررسی کرد: مبادی کالمی حکومت 

اسالمی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، 
اثبات والیت فقیه و اختیــارات ولی فقیه، ادله 
فقهی جــواز قیام و تشــکیل حکومت در زمان 

غیبت و اِعمال والیت »نقابت ســادات« توسط 
ســید رضی )ره(. در ادامه اهم مباحث ایشان 

ارائه می شود.

   گزارشیازدرسخارجفقهحکومتیآیتاهللعلمالهدی
اقامه حکومت در عصر غیبت   

آیت اهلل سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد مقدس و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، عضو 
مجلس خبرگان رهبری، عضو هیئت امنا و هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع( و از اساتید درس خارج حوزه 

علمیه خراسان می باشند. 
ایشان در درس خارج فقه حکومتی، صبح ها در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد، ضمن بررسی ادله و دیدگاه 
فقیهان متقدم و معاصر شیعه، نظر خود را به صورت مستدل و منطقی، ذکر و ادله دیگر نظرات را نقد و رّد می کند. 
عالوه بر شاگردپروری و بیان شیوا، از ویژگی های درس استاد علم الهدی، پرداختن به برخی علوم و فنون 
مرتبط با مسائل فقهی می باشد؛ مانند: فقه اللغه، رجال، درایه، علوم قرآنی )شأن نزول آیات(، تطبیقات تاریخی 
)سیره فقیهان شیعه در تعایش با حکومت ها(، علوم سیاسی )معنای دولت در عرف خاص(، حقوق عمومی 
)تشخیص رهبر واجد شرایط توسط مجلس خبرگان(، علوم اجتماعی )نهادهای اجتماعی، چینش هرم جامعه(، 
مهندسی فرهنگی )تغییر پذیری نظام فرهنگی جامعه(، جریان شناسی فکری علمای شیعه در ادوار مختلف 

)اخباری گری، مشروطه، تحجر( و پاسخ شبهات روشنفکری )فسادآور بودن تمرکز قدرت در نظام والیی.

عزیزاهللطالبی
طلبهحوزهعلمیهقم
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در حکومت اسالمی پنج بحث وجود دارد:
۱. مباحث کالمی حکومت اســالمی؛ 2. مباحث 
اجتماعی و سیاسی حکومت اسالمی؛ ۳. مباحث 
جواز قیام و تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت؛ 
۴. مباحث بررسی سیر تاریخی نظریه والیت فقیه 

در عصر غیبت؛ ۵. اثبات والیت فقیه با ادله شرعی.

تعیینموضوعبامجتهد
باید موضوع حکم مشخص باشــد تا بدانیم در 
مورد چه چیزی بحث می کنیم. درواقع، تعیین 
مصداق حکم با فقیه نیســت، ولی خود موضوع 
بایستی از نظر فقیه مشخص باشد؛ چون حکمی 
که مورد بحــث قرار می گیرد، یــک اصل کلی 

عقالیی  است.

مبادیکالمیحکومتاسالمی
ما معتقدیم حتی مسئله اعتقاد به نبوت، اعتقاد 
به امامت و اعتقاد به معاد، با اعتقاد ما به توحید 
مرتبط اســت. امامت با توحید ارتباط مستقیم 
دارد؛ زیرا اگر معتقد به امامت نباشیم، درحقیقت 
توحیدمان کامل نیست. ما برای تکمیل توحید 
قائل به امامت می شــویم. لذا اگر بخواهیم هر 
مطلب، هر موضوع و هر اصلی را به عنوان بحث 
کالمی ارائه بدهیم، اول باید ارتباطش با توحید 

برای ما مشخص باشد.

اندیشهسیاسی؛القائییاانتزاعی
بحث دیگری که بعد از این به مناسبت توضیح 
خواهیم داد این اســت که آیا اندیشه سیاسی و 
حکومت اسالمی یک جریان القائی است یا یک 

جریان انتزاعی؟
بعضی از آقایان معتقدند که مسئله حکومت و 
اندیشه سیاسی یک جریان القائی از طرف دین 
نیست و ما یک اندیشه سیاسی مشخص با ابعاد 
معین در دین نداریم؛ بلکه لــوازم و اقتضائات 
دین، اقتضا می کند که مثاًل ما اندیشه والیی پیدا 
کنیم. بعضی دیگر نیز معتقدند مسئله حکومت 
و اندیشه سیاسی، یک اندیشــه القائی است و 
انتزاعی نیست؛ یعنی مصادر تشــریع و منابع 
معتبر فقهی، برای ما اندیشــه سیاسی خاصی 
را ارائه کرده اند کــه در ارتباط با لوازم توحید و 
اقتضائات خداباوری اســت. ما نیز باید دقیقاً به 
همان اندیشه القائی دین پایبند شویم؛ زیرا در 

غیر این صورت به توحید ما لطمه می خورد.

انسانشناسیتوحیدی
در انسان شناســی توحیدی، الزمه اعتقاد به 
ذات مقدس پروردگار به عنــوان خدای حاکم 
و خدای حکیم، این است که ذات مقدس حق 
در خلقــت و در آفرینش خــود هدفمند بوده 
ا َخَلْقناُکْم َعَبثاً َو أَنَُّکْم إِلَْینا  است. »أَ َفَحِسْبُتْم أَنَّ

ال ُتْرَجُعوَن«. ۱

خداوند کاری را عبث انجام نمی دهد، بنابراین 
انســان به عنوان مخلــوق خدا، یــک موجود 
هدفمند است. همین مســئله نقطه تمایز بین 
انسان شناســی اسالمی و اومانیســم است. در 
انسان شناسی اومانیسم که بر اساس ماده پرستی 
است، انسان باالترین موجودات است. همه چیز 

برای انسان و انسان برای انسان می باشد؛ یعنی 
مجموعه اســتعدادها و توانمندی های انســان 
در خط اجــرای تمایالت و تحقــق آرمان ها و 
خواسته های خود انســان است. در اینجا انسان 
موجودی بی هدف اســت؛ اما در انسان شناسی 
توحیدی، انســان مخلوقی از مخلوقات خداوند 
حکیم و یــک موجــود هدفمند اســت. بنابر 
انسان شناسی توحیدی، مالک و حاکم عالم فقط 
خداست؛ یعنی ســلطه  مورد نیاز برای اجرای 
مدیریت و حاکمیت،  مخصوص خداوند است و 

انسان بر انسان سلطه ندارد. 

پاســخچندشــبههحــقتعیین
سرنوشت

شــبهه:اصل اول قانون اساســی جمهوری 
اسالمی برخالف قرآن اســت؛ زیرا در اصل اول 
آمده اســت: »خدا حق تعیین سرنوشــت را به 
مردم داده و مردم در تعیین سرنوشت خودشان 
مخیرند«؛ درحالی که قرآن این اختیار را از مردم 

سلب می کند.
پاسخشبهه:مردم، تخییــر تکوینی دارند، نه 
تخییر تشریعی. آنچه در اصل اول آمده درست 
است و مردم واقعاً مخّیر هستند، اما تخییر آنها 
تکوینی است، نه تشــریعی؛ یعنی خدا مردم را 
مجبور نکرده تا تابع حکومت شــوند. بنابراین، 
مردم می توانند تابع حکومتی شده و بگویند ما 
حکومت خدا را نمی خواهیم؛ همان طور که برخی 
خدا را هم انکار می کنند. مردم مجبور نیستند 

حرف خدا را قبول کنند. 

 بنابر انسان شناسی 
توحیدی، مالک 

و حاکم عالم 
فقط خداست؛ 
یعنی سلطه  

مورد نیاز برای 
اجرای مدیریت 

و حاکمیت،  
مخصوص خداوند 
است و انسان بر 

انسان سلطه ندارد
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اتهامدیکتاتوریبهحکومتوالیی
شــبهه: عناصر ضد انقالب و الئیــک، درباره 
حکومت دینی و والیت فقیه می گویند: حکومت 

اسالمی، دیکتاتوری دینی است.
پاسخشبهه: این اصطالح در علوم سیاسی مطرح 
است و در حکومت والیی، قابل مطابقت نیست. در 
علوم سیاسی هر وقت دو اراده یا تصمیم در برابر 
هم قرار گرفته، یک طرف به عنــوان فرد مقتدر، 
تصمیمی می گیرد و جمع بر خــالف او تصمیم 
دیگری می گیرند، تقدم اراده و تصمیم فرد بر نظر 
جمع را دیکتاتوری می نامند. ازاین رو، هر ستم و 
سلطه نامشــروعی را دیکتاتوری نمی نامند. اصاًل 
این اصطالح مربوط و مختص به حکومت نیست، 
بلکه ممکن است در مسئله شخصی، یک فرد نظر 
دیکتاتوری بدهد و به دلیل اینکه قدرت در دست 
اوســت یا مثاًل حق امضا دارد، اراده اش را بر اراده 
بقیه مقدم کند. در نظام والیی، تقدم اراده فرد بر 
اراده جمع مطرح نیست، بلکه تقدم رضای خدا بر 
اراده جمع مطرح است. برخی اوقات افراد بر خالف 
رضای الهی تصمیم می گیرنــد که در این مواقع، 
عنصر حاکم، رضای خدا را بر اراده و خواست جمع 
ترجیح می دهد و به این کار دیکتاتوری نمی گویند.

فسادآوربودنتمرکزقدرتدرفرد
شبهه:برخی عناصــر الییک می گویند تجربه 

حکومت های دنیا، تاکنون نشان داده که تمرکز 
قدرت در فرد، فسادآور است. در نظام والیی نیز 
تمرکز قدرت در یک فرد است که آن نیز باعث 

فساد است.
پاسخشــبهه: اگر امام معصوم )ع( در رأس 
حکومت باشد، تمرکز قدرت باعث فساد نخواهد 
شد؛ زیرا مقام عصمت مانع فساد می شود. اگر غیر 
معصوم در رأس حکومت باشد، مانند ولی امر در 
زمان غیبت که معصوم )ع( نیست، باز هم فساد 
منتفی است؛ زیرا با لحاظ تعریف والیت، تمرکز 

قدرت در فرد صدق نمی کند؛ بلکه قدرت متمرکز 
در نظام والیی، برای رضای خداست. 

هم چنین اهّم عوامل موجب فســاد از طریق 
تمرکز قــدرت در فرد عبارتنــد از: ۱. عینیت 
بخشی به تمایالت نفســانی؛ 2. تأمین منافع 
شــخصی؛ ۳. آزادی مطلــق؛ ۴. مصونیــت از 
پاسخ دهی؛ ۵. مطلق بودن قدرت بدون وجود 

جریان باالدستی؛ ۶. اشتباه در تشخیص. 
پنج عامل از موارد مذکــور در ولی فقیه منتفی 
اســت و فرضی ندارد؛ زیرا مطابق روایت، ولی 
ا َمْن َکاَن  فقیه باید دارای این شــرایط  باشد: »أَمَّ
ِمَن اْلُفَقَهاِء َصاِئناً لَِنْفِسِه َحاِفظاً لِِدیِنِه ُمَخالِفاً َعَلی 

َهَواُه ُمِطیعاً ِلَْمِر َمْواَلُه َفِلْلَعَوامِّ أَْن ُیَقلُِّدوه«.2 تنها، 

احتمال اشتباه در تشخیص باقی می ماند که ولی 
فقیه با فرض عقل، تدبیر و مشورت، در تشخیص 
اشتباه نمی کند. پس در نظام والیی اسالم تمرکز 

قدرت فسادآور نیست.

قیام،الزمهتشکیلحکومت؛درزمان
حضوریاغیبت

تشــکیل حکومــت در زمان غیبــت و حضور 
معصوم)ع( مبتنی بر قیام اســت و تشــکیل و 
ایجاد حکومت بدون قیام مشکل است. اصاًل خود 
ائمه)ع( هم اگر می خواستند حکومت تشکیل 

دهند باید قیام می کردند.

دو واقعیت وجود 
دارد که اقتضای آنها 

جواز حکومت در 
عصر غیبت و بلکه 

ضرورت حکومت در 
عصر غیبت است؛ 
یکی اصل قطعی 
قلمرو دین و دوم 

اصل جهان شمولی 
اسالم
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سابقهبحثوالیتفقیه
حاکمیت و والیت فقها در زمان خود ائمه نیز مطرح 
بوده است و ایشان به نواب خود والیت می دادند و 
این موضوع در زمان غیبت صغری و قبل از تاریخ 
اولیه فقه بین فقهای ســلف مانند شــیخ مفید و 

سیدمرتضی هم سابقه دارد.

اثباتوالیتفقیهواختیاراتایشان
1.دلیلعقلی

اولین دلیل در جواز اقامه حکم در عصر غیبت، عقل 
است. دو واقعیت وجود دارد که اقتضای آنها جواز 
حکومت در عصر غیبت و بلکه ضرورت حکومت در 
عصر غیبت است؛ یکی اصل قطعی قلمرو دین و دوم 
اصل جهان شمولی اسالم. دین اسالم، دین قّیم است 
و اقتضای دین قّیم این است که حکومت محدود به 
زمان خاصی نشــود؛ چرا که تمام قلمرو دین باید 
محقق شــود. بزرگ ترین نقطه استدالل در مقام 
قلمرو دین، آیه شریفه »ذلک الکتاب ال ریب فیه 
هدی للمتقین« است که نشان می دهد شئون تمام 
زندگی ما که در ارتباط با جریان هدایت ما به طرف 
کمال عبودیت حق است، در قلمرو دین است و دین 
آمده تا ما را به طرف بندگی خداوند هدایت کند و 
آنچه در جریان بندگی و عبودیت نیست، از قلمرو 
دین خارج اســت. به عبارت دیگر، مقصد هدایت، 
عبودیت است؛ بنابراین، هر بخش از شئون زندگی 
که در راستای هدایت است، در قلمرو دین می باشد.

ادلهمخالفانقیام
ادله مخالفان قیام برای تشکیل حکومت عبارت 
است از: ۱. سیره ائمه معصوم )ع( بر عدم قیام پس 
از واقعه عاشورا بوده است؛ 2. تأیید نکردن قیام ها 
توسط ائمه اطهار )ع(؛ ۳. روایات داّل بر عدم امکان 

انتصار تا قبل از ظهور امام زمان عج(.
بر خالف ادعای پیش گفته، قیام زید، مأذون از جانب 
امام صادق)ع( بود و اگر کســی در جهت دعوت به 
معصوم و البته با اذن او قیام کند، قیامش بر حق است. 
درحالی که اگر از جانب معصوم اذن نداشته باشد، 
محکوم به طاغوتی بودن، ضاللت و گمراهی است. 
نداشتن ناصر و فقدان یار نیز دلیل منع بوده است، نه 
عدم امکان انتصار؛ لذا وقتی ائمه معصوم )ع( مورد 
اعتراض قرار می گرفتند، عدم دسترسی به پیروزی را 
دلیل نمی آوردند، بلکه می گفتند ناصر و یاوری وجود 

ندارد تا ما حرکت و قیام کنیم.
در پاســخ افرادی که تشــکیل حکومت در عصر 

غیبت را مجرای برائت می دانند نیز باید گفت: شک 
در اینجا آن گونه که ادعا کرده اند، شــک در اصل 
تکلیف نیست بلکه شک در بقای تکلیف است. اصل 
تکلیف از صدر اسالم به دالیل عقلی مثل ضرورت 
حکومت و ادله نقلی مثل حفظ بیاض اسالم، اقامه 
حدود الهی، دفاع از دین و قیام برای کمک به دین 
ثابت و واجب بوده اســت. بنابراین، اینجا مجرای 

استصحاب است، نه برائت.

2.دالیلنقلیجوازقیاموتشکیلحکومت
درزمانغیبت

اول. کتاب: »َو إِْن َنَکُثوا أَْیَمَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َو 
َطَعُنوا ِفی ِدیِنُکْم َفَقاِتُلوا أَِئََّة اْلُکْفِر إِنَُّهْم الَ أَْیَمَن لَُهْم 

لََعلَُّهْم َیْنَتُهوَن«.۳  با توجه به اطالق و عموم لفظی آیه، 

قیام علیه تمام کافران بر تمام اهل ایمان الزم است. 
بنابراین، کسانی که در زمان غیبت به سر می برند 
نیز باید با ائمه کفر مقاتله کننــد. به بیان دیگر، 
چون بر اســاس اطالق و عموم آیه، هر نوع قتالی 
در برابر ائمه کفر مجاز است، مبارزه با کسانی که 
نکث ایمان کرده و در برابر حاکمیت اهلل، حکومت 
تشکیل داده اند ضرورت دارد. آیات دیگری نیز بر 

این مطلب داللت دارند.
ٍد  ٌة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ دوم. سنت: »و ِعدَّ
َعْن َعِلیِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُعَمَر ْبِن أََباٍن َعْن أَِبی َعْبِد اللَّهِ )ع( 

ْیِف َو َتْحَت  َقاَل َقاَل رَُسوُل اللَِّه )ص( اْلَخْیُر ُکلُُّه ِفی السَّ

ُیوُف  ُف َو السُّ ــیْ ْیِف َو اَل ُیِقیُم النَّاَس إاِلَّ السَّ ِظلِّ السَّ

َمَقالِیُد اْلَجنَِّة َو النَّاِر«. ۴ روایت در شمار روایات موثقه 

ُه  قرار می گیرد و از حیث داللت، عبارت »اْلَخْیُر ُکلُّ
ْیِف« بیان می کند که وصول به خیر جز در  ِفی السَّ

سایه شمشیر میسر نیســت؛ یعنی چنین نیست 
که مردم تنها با موعظه، نصیحت، ارشاد و توصیه 
در مســیر صحیح قرار گیرند؛ بلکه الزم است در 
جریان هدایت یک محور اقتدار و قدرت نیز وجود 

داشته باشد.
آنچه محل شــاهد ما در تبیین جواز قیام و اقامه 
حکم در عصر غیبت است، این قسمت از فرمایش 
پیغمبر اکرم )ص( اســت که فرمودند مردم جز  
با شمشیر اقامه نمی شــوند: »َو اَل ُیِقیُم النَّاَس إاِلَّ 
ْیُف«؛ یعنی تحقق جامعه دینی در سایه شمشیر  السَّ

است؛ به طوری که اگر قدرت وجود نداشته باشد، 
جامعه تشکیل نمی شود. ضرورت تشکیل اجتماع 
مســلمانان و برپایی جامعه دینی در زمان غیبت 
امام زمان قابل بحث نیست. بنابراین، اطالق بیان 
پیامبر، داللت بر این مطلب دارد که قیام نظامی در 
عصر غیبت برای تشکیل جامعه اسالمی الزم است. 

پینوشت
۱. مؤمنون:۱۱۵. 

2 . طبرســی، اإلحتجاج علی أهــل اللجاج، ج2، 
ص۴۵8. 

۳ . توبه : ۱2.
۴ . کلینی، کافی، ج۵، باب فضل الجهاد، ص 2.  

چون بر اساس 
اطالق و عموم آیه، 
هر نوع قتالی در 

برابر ائمه کفر مجاز 
است، مبارزه با 
کسانی که نکث 
ایمان کرده و در 

برابر حاکمیت اهلل، 
حکومت تشکیل 
داده اند ضرورت 

دارد. آیات دیگری 
نیز بر این مطلب 

داللت دارند
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تعریففلسفه
براساس طبقه بندی جدید علوم، بر این باوریم که 
»فلسفه دانشی است که از عوارض وجود انضمامی 
انسان بحث می کند«. ما یک وجود عام داریم که 
در همه موجودات است و یک وجود خاص داریم 
که تنها در انسان است. موضوع فلسفه، این وجود 
خاص انسان می باشد که وقتی از عوارضش بحث 

کنیم، تمام فلسفه های مضاف به امور در ذیل آن 
می گنجد.

فلسفهمضافبهاموروفلسفهمضافبه
علوم

فلسفه گاه به یک امر اضافه می شود و گاه به یک 
علم. به نظر ما همه فلسفه های مضاف به امور )چه 

امور ذهنی یاخارجی یا امورحقیقی یا امور اعتباری( 
باید در فلسفه متعارف بحث شود.

فلسفهفقهحکومتیدرفلسفهمتعارف
بحثمیشود

سیاســت و حکومت نیز به عنوان یــک واقعیت 
خارجی، چون دیگر امور باید در فلســفه متعارف 

   خالصهایازدرسگفتارهایحجتاالسالموالمسلمینخسروپناه
فلسفه فقه با رویکرد سیاسی اجتماعی

اشاره: حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین خسروپناه مسئول مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دبیر 
و نایب رئیس هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسالمی حوزه و عضو 
حقیقی شورای حوزوی شورای عالی انقالب فرهنگی می باشند. استاد خسروپناه از رزمندگان و جانبازان دفاع 
مقدس بوده و دروس خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام: حسین وحید خراسانی، محمد فاضل 
لنکرانی )ه(، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی فراگرفتند. ایشان تحصیل دروس تخصصی کالم را از سال 
1370 آغاز کرده و در سال 1374 در مقطع دکترای کالم اسالمی با رتبه اول از مؤسسه امام صادق )ع( با پایان نامه 
» انتظارات بشر از دین« به اتمام رساندند. درس گفتارهای »فقه سیاسی با رویکرد اجتماعی - سیاسی« توسط 
استاد عبدالحسین خسروپناه در سال تحصیلی 94-95روزهای سه شنبه در شعبه قم مؤسسه پژوهشی حکمت 
و فلسفه ایران برگزار شد. ایشان در آغاز بحث، در مقام بیان مبادی بحث فلسفه های مضاف که فلسفه فقه حکومتی 
یکی از آنهاست، با ذکر دو مقدمه به تعریف فلسفه متعارف و تفاوت آن با فلسفه های علوم پرداخته و بحث از فلسفه 

فقه حکومتی را در فلسفه متعارف دانستند.

حجتاالسالم
حامدحسنزاده
طلبهحوزهعلمیهقم



وسائل
نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی
مبـــانی فقه

29  سالاول|شمارهاول|شهریور1396

به عنوان یک امربحث شود. ما می خواهیم فلسفه 
علم سیاست و فلسفه فقه حکومتی را از آن جهت که 
علم هستند بحث کنیم، نه از آن جهت که یک امر 
و واقعیت خارجی هستند؛ زیرا چه بسا یک مسئله 
و یک شــیئ، هم به عنوان یک امر و یک حقیقت 
ازحقایق عالم باشــد که از این حیث باید درخود 
فلسفه متعارف بحث شود و هم از این حیث که یک 
گزاره از یک دانش اعتباری است، در آن دانش قرار 

گیرد و در فلسفه مضاف به آن دانش بررسی شود.

وحدتوتغایرعلوم
وحدت و تمایز علوم، گاه به روش، گاه به سنخیت 
و گاه بــه موضوع اســت که همــه در تاریخ علم 
اتفاق افتاده اســت؛ عمده عامل وحدت و کثرت 
و تمایزعلوم به غرضشان برمی گردد؛ یعنی تکثر 
اعتباری است و تشکیل علم به ید معتبر با غرض 
خاصش است. وقتی فلسفه به علم اضافه شود، اینجا 
یک مجموعه و نظام مرکب اعتباری است که مورد 

کنکاش و بررسی واقع می شود.

فلسفههایمضافبهعلوم
فلسفه های مضاف به علوم، دانش های درجه دومی 
هستند که پس از شــکل گیری یک علم در طول 
تاریخ و اوج گرفتن آن، نوبت به بحث فلســفه آن 
علم می رسد. همیشه پس از تحقق خارجی علم 
می توانیم فلســفه علم داشته باشــیم، نه قبل از 

تحقق علم.
در فلســفه علم نمی خواهیم برای مسائل درون 
آن علم از تاریخ استفاده کنیم، بلکه برای مسائل 
برون آن علم می خواهیم بپردازیم؛ مثل چیستی 
علم، روش علم، مبادی علم و مســائلی که درباره 

علم است.

تقسیمبندیفلسفههایمضافبهعلوم
فلسفه مضاف به هر علمی چهار نوع است.

دسته نخســت: چیســتی و چرایی علم، تعریف 
موضوع، اهداف، قلمرو، کارکرد و فواید آن علم؛

دســته دوم: پیش فرض ها و مبــادی تصوری و 
تصدیقی )مبانی( علم و روش شناسی هم به نظر ما 

جزو پیش فرض هاست. 
مبادی فقــه دو نوع اســت: ۱. مبــادی معرفت 
شناختی؛ 2. غیر معرفت شــناختی مثل مبادی 
جامعه شــناختی و روانشــناختی.  مبــادی 
معرفت شناختی نیز به دو دسته تقسیم می شوند: 

۱. مبــادی تصــوری؛ 2. مبــادی تصدیقی که 
همان مبانی فقه هســتند و   عبارتنــد از: مبانی 
هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، 

دین شناختی و ارزش شناختی. 
دسته سوم: جایگاه و نسبت علم با علوم دیگر، مثاًل 
جایگاه علم فقه با علوم دیگر و رابطه اش با آن علوم؛

دسته چهارم: مکاتب و گرایش هایی که به آن علم 
وجود دارد که برخاسته از روش ها می باشد. تاریخ 
تطور، جزو ابزار کار فیلســوف علم است، نه جزو 

فلسفه علم.

روشفلسفهعلم
در فلســفه هر علم، دو روش رایج است: منطقی و 

تاریخی.
معتقدان بــه روش منطقــی می گوینــد: ما 
با پرســش های بیرون علــم به فلســفه علم 
می پردازیم؛ یعنی با روش منطقی به ســؤاالت 
فلسفی مان پاسخ می دهیم. برای ما مهم نیست 
دانشــمندان چه کرده اند! منطق اکتشاف علم 
ما را به فلسفه علم می رســاند. طبعاً عالمان در 
این روش، تابع فیلسوف هستند. دقیقاً برعکس 

روش تاریخی.
امــا در روش تاریخی، باید پیشــینه هر علمی را 
مطالعه کنیم و با کمک تاریخ علم، به تعریف علم 
برسیم؛ جایگاه علم را بفهمیم و مبادی آن علم بر ما 
روشن شود. با فهمیدن اینکه عالمان آن علم چه 

کرده اند، فلسفه آن علم را فهمیده ایم.
بنده معتقدم روش باید »تاریخی منطقی« باشد؛ 
با روش تاریخــی، وضع موجود علــم را توصیف 
می کنیم و با روش منطقــی توصیه می کنیم که 

چطور باید باشد.

تعریففقه
در فلسفه فقه بررســی می کنیم که این فقیه در 
عملیات فقهــی خود با چه تعریفــی پیش رفته، 
نه اینکه در تعریف اول کتــاب از فقه چه تعریفی 

داشته است.
مراد از فقه در اینجا که موضوع فلســفه علم قرار 
گرفت، فقه به معنای تفقه در دین یا اسالم شناسی 
یا علم به رساله عملیه نیست؛ بلکه مجموعه ای از 
گزاره هایی است که به احکام شرعی فرعی مکلفان 

عن ادلتها التفصیلیه می پردازد.

فلسفهعلمفقه
فلســفه علم فقه، دانشی اســت عقالنی و درجه 
دوم که بــا روش تاریخی- منطقی بــه علم فقه 
به عنوان یک رشته علمی می پردازد تا پرسش های 
بیرونی علم فقه را که عبارتند از چیستی علم فقه، 
پیش فرض ها و مبانی علم فقه، روش شناسی علم 
فقه، مکاتب و گرایش های علم فقه و جایگاه علم 

فقه نسبت به سایر علوم پاسخ گوید.

مرزبندیفلسفهعلمفقهبادانشهای
مشابه

فلسفه علم فقه غیر از فلسفه احکام است، فلسفه 
احکام همان علل الشرایع می باشد. فلسفه علم فقه 
با اصول فقه هم تفاوت دارد؛ زیرا اصول فقه، همان 
روش شناسی فقه است، ولی فلسفه فقه یک نگاه 
درجه دو به فقه می باشد. عالوه بر اینکه خیلی از 
مباحث اصول فقه نمی تواند مسئله فلسفه فقهی 
باشد.اصول فقه تنها یک سری قواعد است ولی ما 
در روش شناسی در فلسفه فقه، شیوه استفاده از 

قواعد فقهی واصولی را یاد می گیریم.
از آنجا که قواعد فقهیه که جــزء مبادی علم فقه 
هستند، برون فقهی نیستند و درون فقه مشخص 

می شوند، در فلسفه فقه قرار نمی گیرند.

تاریخفلسفهعلمفقه
فلســفه علم فقه، هیــچ وقت به عنــوان دانش 
مدون درجه دوم وجود نداشــته است؛ ولی فقها 
به عنوان رئوس ثمانیه )فلسفه علم فقه پیشینی( 
با روش منطقی محض در کتب فقهی خود به آن 
پرداخته اند؛ مثاًل عالمه حلی متوفی82۶ در کتاب 
منتهی املطلب فی تحقیق املذهب، ضرورت علم فقه 

و جایگاه علم فقه و غرض و وجه نیاز به علم فقه و 
موضوع علم فقه را تعریف و آن را توضیح می دهد.

ما می خواهیم 
فلسفه علم 

سیاست و فلسفه 
فقه حکومتی را از 
آن جهت که علم 

هستند بحث کنیم، 
نه از آن جهت که 
یک امر و واقعیت 
خارجی هستند
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چهارجهاندرفقه
جهان اول: جهان افعال مکلفان؛

جهان دوم: جهان فقها؛
جهان ســوم: جهان مذاهب، مکاتــب و مدارس 

فقهی؛
جهان چهارم: اجماع همه فقها که این قسم نوعاً 

تحقق ندارد.

مبانیهستیشناسیفقه
هستی، اعم از هســتی حقیقی و اعتباری است و 
هستی اعتباری منشأ حقیقی دارد. تقسیم وجود 
به حقیقی یا اعتباری یا تقســیم وجود به مادی 
و معنوی - ملکی و ملکوتــی - بر اهداف فقه و بر 

فتاوی فقها تأثیرخواهد گذاشت.
مثاًل اول باید وجود را در حوزه هستی شناســی، 
به دنیوی و اخروی تقسیم کرده باشیم تا بتوانیم 
بگوییم دین و فقه برای دنیا و آخرت برنامه دارد 
و فقه تنها برای حل امور دنیوی، آن هم در مقام 

تخاصم نیامده است.

مبانیمعرفتشناسیفقه
ما یکسری ابزار معرفت شناسی داریم؛ مثل حس 
و عقل و یکســری منابع معرفت شناسی داریم؛ 
مثل طبیعت عقل و وحی. اصل توجه به عقل در 
حوزه فقه از پیامبر اکرم و اهل بیت او علیه و علیهم 
السالم بوده است؛ اما به صورت دیسیپلین )نظم( 
علمی از زمان شیخ مفید علیه الرحمه - وقتی که 
بر استاد خود، صدوق، اشکاالت عقلی وارد کرد- بر 

فقه اضافه شد. 

مبانیدینشناسیفقه
یکسری مبانی دین شــناختی داریم که تأثیرات 
معرفتی، کاربردی یا فتوایی در فقه دارند. مانند 
اعتقاد به خاتمیت حضرت محمد )ص( که پیوند 
وثیقی با امامت دارد. همچنین حق تشریع برای 

امام، جامعیت و جاودانگی اسالم.

غرضازفقه
یکی از مباحث فلسفه فقه، بحث اهداف و مقاصد 
فقه است. در ســاختار فلســفه فقه، اهداف در 
چیستی فقه قرار دارد. ســؤال این است که اصاًل 

غرض فقه چیست؟
بیشتر احکام دارای غرض دنیوی - اخروی هستند 
و همه احکام جنبــه آخرتی را دارا می باشــند؛ 

حتی احکام ارشادی شرع به عقل هم اثر اخروی 
دارد؛ چراکه دنیا ظاهر آخرت و آخرت باطن دنیا 
می باشد و هیچ حکمی نیست که تنها برای دنیا 
بوده باشد. اما احکام اخروی محض داریم. ممکن 
است حکمی فقط اثر اخروی داشــته باشد و اثر 
دنیوی نداشته باشد. مثاًل شاید سعی بین صفا و 

مروه را دارای اثر اخروی محض بدانیم. 
آیا حاکم می تواند به دلیل منافع دنیوی، یک حکم 

آخرتی را تعطیل کند؟
1.درتزاحماهّمومهّم:در تزاحم احکام فردی 
)مانند تزاحم وجوب انقاذ غریق با حرمت عبور از 
زمین غصبی(، فقها جانب اهّم را ترجیح می دهند؛ 
ولی وقتی به مسائل اجتماعی و حکومتی می رسند 
)مانند تزاحم توسعه شهر و راه ها با تخریب مسجد 

و موقوفات(؛ نوعاً با احتیاط و تأنّی فتوا می دهند.
2.درحفظمصلحت:گاه حاکم اسالمی به سبب 
منفعت اسالم و مسلمین، حکمی را تعطیل کرده یا 
تغییر می دهد. البته مفروض این است که مصلحت 
حکومت اســالمی به حســب ظاهری به مرحله 
تزاحم نرسیده است که این واجب را ترک یا این 

حرام را اتیان کرد.
این با غرض اخروی احکام شرعی سازگاری ندارد؛ 
زیرا احکام تنها جنبه دنیوی ندارند. پس مصلحت 
نمی تواند به تنهایی حیثیت تعلیلی تعطیلی احکام 
شــود؛ زیرا عماًل می خواهد یک غرض اخروی را 

تعطیل کند.

سکوالرشدننظامبارویکردافراطی
درمصلحتگرایی

در حوزه، جریانی به دنبال مکانیزه کردن عنصر 
مصلحت در نظام هستند و معتقدند از فقه سیاسی 
امام راحل )ره( به دست می آید که اگر مصلحت 
نظام بــه مرحله تزاحم هم نرســد، توان تعطیل 
کردن حکم شرع را دارد و دست حاکمان از ناحیه 

شارع باز گذاشته شده است.
به نظر ما این تفکر با اینکــه بگوییم احکام عالوه 
بر غرض دنیوی، اهداف آخرتی نیز دارند، به هیچ 
وجه نمی سازد. اگر این مسئله باب شود، مصلحت 
عامل سکوالریزاسیون نظام می شود. همان نظام 
سکوالر می شود که به سبب مصالحی مانند سختی 
و مشــقت، یک به یک احکام شــرعی را تعطیل 
می کنند و صبر و استقامت را کنار می گذارند. در 
صورتی که ترک مصلحت مسلمین موجب اختالل 
نظام شود، اهّم بر مهّم مقدم است و حکم حرمت به 

حلیت تبدیل می شود.

مکاتبفقهی
اخباری گری: اخباری گری از اوایــل قرن ۱۱ تا 
اواســط قرن ۱۳، یعنی حدود دو قرن و نیم وجود 
داشته اســت. آنها خودشــان را به سلف نسبت 
می دادند و اندیشه آنها تقلید محض در حوزه عقاید 
و اخالقیات و احکام شــرعی از اهل بیت علیهم 
السالم می باشد. درحقیقت، اخباری گری یک نحله 
فقهی نیست، بلکه یک نحوه دین شناسی می باشد 

که عقل اصولی را قبول ندارند.

منشأپیدایشجریاناخباری
۱. چون صوفی ها عقل گریز و یا عقل ستیز بودند؛ 
به نظر می رسد پیدایش این پدیده اجتماعی در 
جامعه شیعی زمینه پیدایش اخباری گری و نفی 
عقالنیت توسط علمای برجســته ای از شیعیان 
شده است. هرچند که اخباریان با صوفیان میانه 

خوبی ندارند.
2. در دوره صفویه، ایرانی ها با آثار غربی ها آشــنا 
می شوند؛ آن آثار تجربه گرایانه بوده و تجربه گرایی 
مقابل عقل گرایی بوده اســت؛ این را هم عالمه 
مطهری به عنوان عامل پیدایــش اخباری گری 

نقل می کند.

مبانیاخباریگری
۱. احکام در نصوص دینی وجود حداکثری دارند؛ 

لذا گفتند، دیگر چه حاجت به عقل داریم!؟
2. باید نســبت به احکام دینی، یقین و قطع پیدا 

آیت اهلل سیدان، نه 
تنها عقل اصولی را 
قبول دارند و عقل 

فلسفی را برای پاسخ 
به شبهات عقیدتی 
قبول دارند، بلکه 

ایشان می گوید اگر 
بدیهی عقل با نقلی 
در تعارض بود نقل را 

باید تأویل کرد
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کنیم و ظن، اعتباری ندارد.
۳. هر جا شــبهه ای بود که نصــی نیافتیم باید 

احتیاط بکنیم؛ اخوک دینک فاحتط دینک.
۴. صدور روایات کتب اربعه یقینی است.

۵. عقل، ناقص است و نمی توان به عقل اعتماد کرد.

مکتبتفکیک
همه تفکیکی ها عقل فطری و عقل اصولی را قبول 

دارند؛ ولی سه دسته هستند:
دوره اول: آقای ســید مهدی اصفهانی، شاگرد 
آقای نائینی که اصولی بوده است ولی تفکیکی 
فکر می کرد و معتقد به فلســفه نبودند و عقل 

استداللی را قبول نمی کردند.
دوره دوم: معتقد به عقل فلســفی و استداللی 
هم شــدند؛ ولی معتقدند نباید نصوص دینی 
را با گزاره های عقل فلسفی به تأویل برد؛ آقای 
میرزا جواد تهرانی، آقای مروارید، آقای مجتبی 
قزوینی و آقای حکیمی چنین اعتقادی داشته 

و دارند.
دوره ســوم: آیت اهلل ســیدان که ایشان نه تنها 
عقل اصولی را قبول دارند و عقل فلسفی را برای 
پاسخ به شبهات عقیدتی قبول دارند، بلکه ایشان 
می گوید اگر بدیهی عقل با نقلی در تعارض بود 

نقل را باید تأویل کرد!

ادوارفقهسیاسیاجتماعیشیعه
دورهاول:عصرنبوی

 این دوره به بیان احکام اجتماعی اســالم مثل 
حدود و جهاد و تقســیم غنائم و حکومت داری 

پیامبر اختصاص دارد.
دورهدوم:عصرعلوی

ایــن دوره بالفاصله بعد از وفــات پیامبر)ص( 
شروع می شود و از قرآن و سنت پیامبر و سنت و 
اجتهاد علوی استفاده می شود که هم در ارتباط 
با خلفا در طول 2۵ ســال و هم در دوران اداره 
جامعه اسالمی در چهار ســال و نه ماه و هم در 
شش ماه حکومت امام حسن علیه السالم دیده 

می شود.
دورهسوم:عصررکودسیاسیشیعه

 این دوره بعد از صلح امام حسن و دوران امامت 
امام حسین علیهما السالم می باشد.

دورهچهارم:عصرفعالیتسیاسیشیعه
دوره چهارم با قیام امام حسین)ع( شروع شد و 
نهضت های سیاسی و قیام هایی که شیعیان در 

این دوره داشتند باعث شد بعضی از فرق شیعی 
مثل کیسانیه و زیدیه انشعاب پیدا کنند.

دورهپنجم:عصرتئوریســازیدولتدر
دولت

تئوری دولت در دولت توســط امــام باقر و امام 
صادق علیهم السالم مطرح شد.

دورهششم:عصراجراییکردنطرحدولت
دردولت

 در این دوره ســازمان وکالت یا والیت فقیه به 
زبان امروزی تشکیل می شود. این دوره از زمان 
امام کاظم)ع( شروع شــد و تا آغاز غیبت کبری 

ادامه داشت.
دورههفتم:دورهاجتهادفقهی

 در این دوره، فقه اخباری در قم و فقه اجتهادی 
در بغداد شکل گرفت و حکومت هایی مثل آل بویه 
که بین سال های ۳۳۴ تا ۴۳۹ بودند مخصوصاً 
شــخصیت هایی مثل عزالدوله دیلمی در نقش 

عالمان شیعه در سیاست هم مشارکت داشتند.
دورههشتم:دورهکاربستفقهدرحکومت

ما تا قبل از حکومــت صفویه کاربســت فقه در 
حکومــت را به صورت خیلی مختصــر و اجمالی 
شاهد هستیم اما در دوره صفویه که از سال ۹0۷ تا 
۱۱۳۵ بود، ابتدا در تبریز و سپس در قزوین و بعدتر 
در اصفهان فقه سیاسی شیعی وارد جامعه می شود.

دورهنهم:عصررکوداجتهاد
طبیعتاً این رکود اجتهاد در فقه سیاســی تأثیر 
گذاشــت که دوره اخباری گری است. اخباریان 
اجازه نمی دادند فقه وارد بستر سیاست و جامعه 

بشود و فقه کاماًل بسته بوده است.
دورهدهم:عصربازسازیفقهسیاسی

شروع این دوره توســط وحید بهبهانی است و 
توسط شیخ جعفر کاشف الغطاء و صاحب جواهر 
به رشد و بالندگی رسید. مخصوصاً صاحب جواهر 
»نظام ســازی فکری در عرصه فقه سیاســی« 
کردند. وی تئوری والیت فقیــه را در این دوره 
پایه ریزی کــرد و بعد از آن، شــیخ انصاری که 

جانشین صاحب جواهر می باشد.
دورهیازدهم:عصراحیاءفقهسیاسی

شروع این دوره با فتوای تحریم تنباکوی میرزای 
شیرازی است و آخوند خراسانی و محقق نائینی 
و شیخ فضل اهلل نوری و سید محمد کاظم یزدی 
ســبب بالندگی فقه در این دوره شدند؛ در این 
دوره، فقه سیاسی به قدری رشــد پیدا کرد که 
وقتی انگلیس وارد عراق شد، علمای عراق علیه او 

فتوای جهاد دادند.
دورهدوازدهم:زمینهســازیتشــکیل

حکومتاسالمی
بزرگان این دوره، شیخ عبدالکریم حائری و آیت 
اهلل بروجردی و مرحوم امام خمینی می باشند. 
هرچه فقه شیعه جلوتر رفته است، کاربست فقه 

در عرصه سیاست و اجتماع جدی تر شده است.

ادوارفقهاهلسنت
۱. عصرنبوی؛

2. عصر صحابه و رأی و اجتهاد؛
۳. عصر اجتهاد و مذاهب اربعه و مذاهب فقهی 

دیگری که بعداً از بین رفتند؛
۴. دوره تقلید فقهی: هردولت، فقهی را معموالً 
فقه رائج اعالم می کــرد و همه باید از آن تبعیت 
می کردند. عموم مردم اهل ســنت محب اهل 
بیت بودند؛ این خلفا بودند که برای قضاوت نیاز 
به یک مذهب داشتند، لذا معموالً هر حاکمی به 
هر مذهبی گرایش داشــت، آن مذهب در زمان 
او حاکم می شــد و از آن مذهــب قاضی تعیین 

می کرد.
۵. دوره فروپاشی فقه سیاسی اهل سنت؛

۶. دوره اســتعمارگری غرب بر جهان اســالم و 
حاکمیت دولت های سکوالر؛

۷. احیاء اجتهاد نوین در میان اهل سنت.
در این دوره، شکل های جدید فقاهتی در میان 
اهل سنت به وجود می آیند، مثل فقه مقاصد و 

فقه مصالح و فقه مسائل مستحدثه.

دوره یازدهم: عصر 
احیاء فقه سیاسی.
شروع این دوره 
با فتوای تحریم 

تنباکوی میرزای 
شیرازی است و 

آخوند خراسانی و 
محقق نائینی و شیخ 
فضل اهلل نوری و سید 
محمد کاظم یزدی 
سبب بالندگی فقه 
در این دوره شدند
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   چگونگیرویکردهایفقهیبرایسامانبخشیزندگیوتعالیبشر
درآمدی بر اصول نظام سازی فقهی 

 موضوع سلسله درس گفتارهای ارائه شده توسط حجت االســام محمدحسین ملک زاده در سال 
تحصیلی 94-95 »درآمدی بر اصول نظام ســازی فقهی« بود. مباحث ایشــان پیرامون مقدمات 
نوآوری های بنیادین در ساحت های علوم اسامی و نیل به توان نظام سازی، کشف دیدگاه های کان 
اسام در پهنه های گوناگون و ارائه نظامات اسامی همچون نظام اقتصادی اسام، نظام سیاسی اسام، 
نظام اجتماعی اسام است که در مدرس 23 مدرسه عالی فیضیه قم ارائه شده است. خاصه ای از این 

مباحث تقدیم می شود.

مقدمه
انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی در 
ایران و ارائه مدل حکومتی مردم ساالری دینی، 
اقدام شــکوهمندی برای نظام ســازی فقهی و 
اسالمی در عرصه سیاست و حکومت بود. اّما این، 
تازه آغاز راه است. باید افزون بر تکمیل کار در بُعد 
سیاسی، به سوی حاکمیت »نظام جامع اسالمی« 
در همه ابعاد و در تمامی عرصه ها پیش رویم. در 
حقیقت، نظام اسالمی یک مجموعه است و باید 

به شکل کامل و جامع حاکم شود.

عدمنظاماتفقهیواسالمییاعدم
التزامبهآنها،مساوقباسکوالریسماست

شــهید صدر )ره( در کتاب اقتصادنا توانســته 
نظام اقتصادی اســالم را ارائه کنــد. آنچه در 

خدامحوری مطرح شد، عبارت بود از اومانیسم غرب و طی قرون اخیر به عنوان بدیل توحید و 
و انسان محوری. حصیله توحید و خدامحوری و 
تجلّی عینی و خارجی آن عبارت است از نظامات 
تشریعی الهی و نظام ســازی اسالمی و فقهی. 
همچنین نتیجه اومانیســم و انســان محوری، 

عبارت است از سکوالریسم و الئیسم.
بنابرایــن، وقتی از نظام ســازی فقهی صحبت 
می شود، در حقیقت از امری در تقابل و تنافر با 
سکوالریسم سخن گفته شده است. در نتیجه، 
اگر کسی به سکوالریســم قائل نباشد باید به 
نظام سازی فقهی قائل باشد. همچنین اگر کسی 
به امکان یا لزوم نظام سازی فقهی باور نداشت 
یا دست کم، در مقام عمل به نظام سازی فقهی 
و کشف نظامات فقهی نپرداخت به ناچار باید به 

سکوالریسم تن دهد.

 اگر کسی به امکان یا 
لزوم نظام سازی فقهی 
باور نداشت یا دست 
کم، در مقام عمل به 
نظام سازی فقهی و 

کشف نظامات فقهی 
نپرداخت به ناچار باید 

به سکوالریسم تن 
دهد

سیدروحاهلل
سیدی

طلبهحوزهعلمیه
قموکارشناس
جامعهشناسی
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نوعتقابلسکوالریسمونظامسازی
فقهی

تقابل میان سکوالریســم و نظام سازی فقهی 
از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه اســت. لذا در 
هر بخشی از شــئون و امور اجتماعی که نظام 
اسالمی در مقام عمل و عینیت حاکم نباشد، در 
همان جا سکوالریسم حاکم است. همچنان که 
اعتقاد به وجود بالفعل و یا باور به امکان وجود 
نظامات فقهی - به صورت بالقوه - نیز، در مقابل 

اعتقاد به سکوالریسم قرار می گیرد.

تقسیمسکوالریســمبهدوحوزه
تکوینوتشریع

در یک تقسیم بندی کلّی می توان سکوالریسم 
را به دو نوع تقسیم کرد:

۱. سکوالریسم در حوزه تکوین: »نادیده انگاری 
قدرت خدا و قوانین و سنت های الهی در تغییر، 
کنترل و جهت دهی به انسان، جامعه، تاریخ و 
مجموعه هســتی«. در حقیقت، سکوالریسم 
تکوینی سنگ بنای اندیشه سکوالریستی آنها 

در پهنه تشریع و مقّدم بر آن است.
2. سکوالریسم در حوزه تشریع

سکوالریسم در حوزه تشریع نیز به نوبه خود به 
دو نوع، قابل تقسیم است:

الف. سکوالریسم تشریعی در مقام نظر، یعنی: 
»جداانگاری دیــن از ســاحت های اجتماعی 

زندگی بشر«.
ب. سکوالریســم تشــریعی در مقــام عمل، 
یعنی: »جداســازی دین و آموزه های دینی از 
ســاحت های اجتماعی زندگی بشــر همچون 

سیاست، اقتصاد و ...«.

سکوالریسمتشریعِیمقّید
بخشــی از مســلمانان و شــیعیان به نوعی از 
سکوالریسم تشریعی معتقد هستند که ظاهراً 
در اعتقاد به سکوالریسم تکوینی ریشه ندارد. 
این سکوالریســم تشــریعی از نوع مطلق هم 
نیســت؛ چراکه حّداقل از ســه جهت مقّید و 

محدود است:
اوالً، مقّید به مقام اثبات است؛

ثانیاً، محدود به عرصه سیاست است؛
ثالثاً، مختّص دوران غیبت معصوم )ع( می باشد.

توضیح آنکــه یکی از جریانــات فکری، کالمی 

و فقهی در میان پیروان مذهــب اهل بیت )ع( 
عبارت است از جریانی که به رغم اعتقاد داشتن 
به این حقیقت که قوانین الهی و شریعت اسالمی 
در مقام ثبوت و در نفس االمر، تمامِی جنبه های 

فردی، خانوادگــی و اجتماعِی حیات بشــر را 
شامل می شود و برای اداره فرد و جامعه برنامه و 
چارچوب دارد، ولی معتقد است که این شمول و 
فراگیری در مقام اثبات و در حین تطبیق در عالَم 
خارج، با محدودیت ها و تقّیداتی مواجه می شود؛ 
زیرا از دید این جریان، نظام سازِی فقهی در پهنه 
سیاست، تشکیل حکومت اســالمی و به دست 
گرفتن قدرت سیاســی در جامعه اســالمی از 
اختصاصات پیامبر )ص( و امامــان دوازده گانه 

است و تنها به وسیله آنان مشروع می باشد.

معادلهایلغوِیکلمه»نظام«
کلمه »نظام« در اصل، یک کلمه عربی اســت. 
کلمه »سامانه« را یکی از بهترین برابرنهادهای 
فارسی برای کلمه نظام بدانیم. همچنین معادل 
واژه »نظام« در زبان انگلیســی، »سیســتم/ 

system« می باشد.

تعریفاصطالحِینظام
منظور از اصطالح و دانش واژه »نظام« )سامانه/ 
سیستم( در بحث حاضر، نظام اجتماعی است 
و طبیعتــاً »نظــام اجتماعــی« به عنوان یک 
مصطلح رایج در علوم انسانی و اجتماعی، دارای 
تعریف خاصی می باشــد. می توانیم »نظام« را 
این گونه هم تعریف کنیم: »الگویی متشکل از 
مجموعه ای منظم، هماهنگ و به هم پیوسته از 
باورها و ارزش ها برای سامان بخشی به بُعدی از 
ابعاد زندگی اجتماعی و در راستای دستیابی به 

هدفی مشخص«.

ویژگیهایبنیادینوارکاننظام
ممکن است گفته شود هر نظامی، تنها دارای دو 
ویژگی اصلی است: یکی مجموعه بودن به معنای 
کلّیت و انسجام و دیگری نظم که می توان از آن 
به ساختار و سازماندهی تعبیر کرد. در ساختار 
یک نظام، مؤلفه های عملکردی وجود دارد که 

آن را »کارکرد« می نامند.

تعریفنظامسازی
نظام سازی عبارت اســت از »ایجاد ساختاری 
در میان اجزای یک مجموعه که با پایین ترین 
سطح هزینه و باالترین سطح از آسانی و کیفیت، 

دست یابی به هدف را میسر سازد«.

می توانیم »نظام« 
را این گونه هم 
تعریف کنیم: 

»الگویی متشکل 
از مجموعه ای 

منظم، هماهنگ 
و به هم پیوسته از 
باورها و ارزش ها 

برای سامان بخشی 
به بُعدی از ابعاد 

زندگی اجتماعی و 
در راستای دستیابی 
به هدفی مشخص«

اگر برای کشف، 
ساخت، پرداخت و 

برقرار کردِن سامانه، 
نظام و سیستِم 

مبتنی بر شریعت 
اسالمی در این 

عرصه ها اقدام نشود، 
این گونه نیست که 

جامعه متوّقف شود؛ 
بلکه کشور و جامعه 

در چارچوب و بر 
مبنای الگوهای کالن 
و سیستم های دیگر 
- از جمله الگوها و 

سیستم های غربی- 
به کار خود ادامه 

می دهند
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تعریفنظامســازیفقهیمبتنیبر
تعریففقه

فقه در تعریــف مختار، »دانــش فرایندهای 
استنباِط قوانین صادر شــده از جانب خداوند 
بــرای سامان بخشــی بــه زندگی انســان و 
جهت دهی به وی اســت«. نظام سازی فقهی، 
عبارت اســت از: »کشف، ســاخت و پرداخِت 
نظام هــا، چارچوب ها و ســاختارهای منّظم و 
منسجِم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و غیره مبتنی بر قوانین اســتنباط شده الهی 
در علم فقه برای تنظیم و سامان بخشــِی ابعاد 
گوناگوِن زندگی انســان و جامعه انســانی و 
جهت دهی به بشر در راستای تقّرب به خداوند 
و دست یابی به خوشبختی و سعادت دنیوی و 

اُخروی«.

لــزومهدفگــذاری،تدبیــرو
برنامهریزیدرزندگیانســانازمنظر

اندیشهاسالمی
تدبیــر، برنامه ریزی، انتخاب درســت هدف و 
هدف گذارِی عاقالنه و مدبّرانه، عاقبت اندیشی، 
بی گــدار به آب نــزدن و اقــدام از روی علم و 
بصیرت و نیــز پرهیز و اجتنــاب از حرکات و 
اقدامات لغو، عبث، جاهالنه، سفیهانه و با اهداف 
کم ارزش و یا بی ارزش از جمله اموری هستند 
که هر انسان فهمیده و صاحب ِخَردی، ُحسن 
آنها و حتی لزومشان را به خوبی و روشنی درک 
می کند و بی هیچ چون وچرایــی بر آنها تأکید 

می ورزد.
همین مطلب ُعقالیی و حکیمانه در اندیشــه 
اســالمی و در تعالیم، نصوص و مضامین دینی 
نیز به صــورت مؤّکد و مکّرر مورد اشــاره قرار 
گرفته است و آیات و روایات فراوانی، هر یک به 

صورتی، به این امور پرداخته اند.

حاکمّیتهمهجانبهاســالم،هدف
غایِیمجموعهنظامهایاسالمیوفقهی

هنگامی که مسلمانان و نخبگان، علما و فقهای 
آنان با تشریک مساعی، موفق به کشف، ساخت 
و پرداخت تمامی نظام های مــورد نیاز اّمت بر 
اساس تعالیم اســالمی و معارف الهی گردند، 
آن گاه هنگامه »حاکمیت تمام عیار و همه جانبه 

اسالم« خواهد بود.

تفاوتحاکمّیتاسالمباحکومتاسالمی
حکومت اســالمی به معنای حاکمیت اســالم 
در عرصه سیاســت و قدرت اســت که پس از 
نظام سازی سیاســی از منظر اسالم و مبتنی بر 
شریعت و فقه اســالمی، امکان تحّقق خارجی 
می یابد. اما نظام سیاسی اسالم و حکومت شکل 
گرفته در چارچوب آن، تنها یکــی از مصادیق 
حاکمّیت اسالم و فقط یکی از جلوه ها و جنبه های 

حاکمیت جامع و فراگیر دین مبین اسالم است.

چرایِیبرنامهریزیبرایتوســعه
کشــوربرمبنایالگوهایغربی،بهرغم

وجودحکومتاسالمی
نباید ساده اندیشانه و ســهل انگارانه تصّور کرد با 
وقوع یک دگرگونی سیاســی - اجتماعِی بزرگ 
و شــکوهمند به نام انقالب اســالمی و کســب 
موفقیت نِســبی در زمینه نظام سازِی سیاسی و 
به دنبال آن، تشکیل حکومتی با شعارها، اهداف 
و آرمان های اسالمی، همه امور در عرصه فرهنگ، 
اقتصاد، مســائل اجتماعی و غیــره، خود به خود 

و به طورطبیعــی، اســالمی می شــوند؛ چراکه 
یکایک این عرصه ها نیازمند نظام سازی دینی و 
سامان دهی اســالمِی جداگانه و متناسب با خود 
هستند و اگر برای کشف، ساخت، پرداخت و برقرار 
کردِن سامانه، نظام و سیستِم مبتنی بر شریعت 
اســالمی در این عرصه ها اقدام نشــود، این گونه 
نیســت که جامعه متوّقف شــود؛ بلکه کشور و 
جامعه در چارچوب و بر مبنای الگوهای کالن و 
سیستم های دیگر - از جمله الگوها و سیستم های 

غربی - به کار خود ادامه می دهند.

حیطههایاثرگذارِیحاکمّیتاسالم
درسرزمینوجودانسان

اهــّم حوزه هــا و حیطه هــای اثرگــذاری و 
تحّول بخشــِی حاکمّیت اسالم در وجود انسان 
که درنتیجه می توانند تحّول در گستره جامعه و 
در مقیاس اجتماعی را نیز در پی داشته باشند، 
به َحَسب اســتقرا و نه حصر عقلی، عبارتند از: 
»شناخت و دانش«، »باور«، »بینش و نگرش«، 
»ارزش«، »احساس«، »انگیزش«، »گرایش«، 

»خواهش«، »مهارت«، »کنش« و »منش«.

تقّرببهخدا،غایــة الغایاتنظامهای
اسالمیوفقهی

حاکمیت اســالم هم که تاکنون از آن به عنوان 
هدف غایی نام می بردیم، مقصود نهایی و پایان 
راه نیســت بلکه آن نیز به نوبه خود مقدمه ای 
است برای مقصودی اَعلی و برتر که عبارت است 
از دستیابی به سعادت داَرین و کماِل »تقّرب و 

نزدیک شدن به خداوند«.

ولّیامرمسلمینوهدایتراهبردی
اّمتاسالمیبهسویهدفغایی

ولــّی امر مســلمین و حاکــم جامعه اســالمی 
موّظف اســت که افزون بر تعیین، تبیین و ابالغ 
سیاســت های کلّی حکومت، با ایجاد زمینه های 
الزم و به کارگیری همه منابع و امکانات مورد نیاز، 
به هدایت راهبردِی ســامانه ها و نظام های کالن 
جامعه و اّمت اسالمی همچون نظام سیاسی، نظام 
اقتصادی، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی، و به تََبع 
آنها، جمیع نظام های ُخرد و زیرنظام های موجود در 
کشور اسالمی بپردازد و از این رهگذر، اّمت اسالمی 

را به سوی هدف نهایی و غایِی آن پیش ببرد.

نظام سازی فقهی، 
عبارت است از: »کشف، 

ساخت و پرداخِت 
نظام ها، چارچوب ها 
و ساختارهای منّظم 
و منسجِم فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی و غیره مبتنی 
بر قوانین استنباط شده 
الهی در علم فقه برای 
تنظیم و سامان بخشِی 
ابعاد گوناگوِن زندگی 
انسان و جامعه انسانی 
و جهت دهی به بشر 
در راستای تقّرب به 

خداوند و دست یابی به 
خوشبختی و سعادت 

دنیوی و اُخروی«
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فقهشیعههیچگاهفارغازماهّیتسیاسینبودهونوعیگرایشتخصصیمنشعبازفقهحکومتیاست؛چنانچهاز
آغازتدویندانشفقه،بخشقابلتوّجهیازمباحثآنبهموضوعاتسیاسیاختصاصداشتهودرجهتپاسخگویی
بهپرسشهایفقهیشیعیان،بهویژهدرپاسخبه»حوادثواقعه«بودهاست.فقهسیاسیبهمثابهگرایشیتخّصصیدر
کنارسایرگرایشهایعلمیفقه،درزمانگذشتهبهتناسبموقعّیتوشرایطوبهخاطراموریچونمحدودبودنجامعه
شیعی،رسمّیتنداشتنمذهبشیعهوفراگیربودناقتضایتقیهدربرابرسالطینجائرازحجممسائلوکیفّیتاندکی
برخورداربوده؛اماامروزهبهسبباموریچونحجموسیعیازمسائلمستحدثهسیاسی،اقتداراجتماعیسیاسی

فقیهانوتوسعهفقهسیاسیبهگسترهاموراجتماعیوحکومتیازکیفّیتوکمّیتبسیاریبرخوردارشدهاست.
فقهسیاسی،کلیهمباحثسیاسیفقهاعمازداراالسالم،جهاد،امربهمعروفونهیازمنکر،حدودودیاتوهمچنین
پاسخهایامروزیفقهدرخصوصسؤالهایسیاسیزمانماهمچوننظامسیاسی،فلسفهسیاسی،اندیشهسیاسی،
انتخابات،تفکیکقوا،مشروعیت،جایگاهدستگاهاجراییراشاملمیشود،اماحکومتوسازوکاراجراییمسلمانان

درنظرمجتهدواقعی،فلسفهعملیوجنبهکاربردیفقهدربرخوردبامعضالتاجتماعی،سیاسیوفرهنگیاست.
ازاینرو،سرویسفقهسیاسیپایگاهاطالعرسانیفقهحکومتیوسائل،باتبیینمهمترینمباحثفقهسیاسیو
تشکیلچندزیرسرویسدرموضوعمشروعیت،ساختار،حاکمان،جامعه،روابطبینالمللبهماهیتایندانشدر
بخشهایمختلفاشارهکردهاست.درادامهچندنمونهمکتوبازتولیداتاینترنتیمنتشرشدهدراینپایگاهتقدیم

خوانندگانگرامیشدهاست.

سیاست

مجتبیعباسی
دبیرسرویس

سیاست

امکن و چالش  حا

وعیت ف�ق م�ش
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سیاست

وسائل

مفهومشناسیفقهسیاسی
وسائل:باتوجهبهاینکهدرجمهوریاسالمی
ایــران،تدبیرکالنامورجامعهبراســاس
حاکمیتفقهصورتمیگیرد،چندســالی
استکهواژهفقهسیاسیوفقهحکومتیوارد
ادبیاتمحیطهایعلمیحوزویودانشگاهی
شدهاست.دربارهچیستیایندوواژهنظرتان

رابیانبفرمایید.
نزدیک تریــن واژه  هایی که از طریــق آنها می توان 
فقه سیاسی را تعریف کرد، دو ترکیب عربی است: 
فقه السیاسه؛ الفقه السیاسی. ترکیب اولی مضاف و 
مضاف الیه؛ و ترکیب دوم، صفت و موصوف است. در 
زبان فارسی می توان هردو ترکیب را به فقه سیاسی 
معنا کرد. مضاف و مضاف الیه عــالوه بر مفهوم، در 
مصداق هم متفاوت و متغایرند؛ مثاًل »کتاِب زید«، 
کتاب و زید، دو مفهوم و مصــداق متفاوت دارد؛ اما 
ارتباط و اختصاصی، کتاب را با زید پیوند زده است؛ 
کتابی که مال زید اســت. وقتی از صفت و موصوف 
صحبت می شــود، ازنظر مفهوم متفاوت اند، اما در 
مصداق یکی هستند؛ مانند کتاب زیبا. وجه جامع اینها 
این است که مفهوم این دو متفاوت اند، اما در مصداق 

یک چیز هستند؛ زیبایی خارج از کتاب نداریم.
حال باید ببینیم در ترکیب »فقه سیاسی« که واژه 
فقه و سیاست جمع شده اند، این دو لفظ در مفهوم و 
مصداق متغایرند یا مفهوم آنها متفاوت و مصداقشان 
یکی است؟ از همین جا وارد محتوای فقه سیاسی 
می شــویم. تلقی ما از فقه سیاسی چیست؟ امروزه 
با مجموعه ای از گرایش ها، موضوعات و مسائل در 
فقه رو به رو هستیم که اگر بخواهیم آنها را ساماندهی 
کنیم، مجموعه ای از مباحــث ذیل موضوع قدرت، 
به مثابه موضوع سیاست هستند؛ هر آنچه به موضوع 
سیاست و قدرت مرتبط می شود. وقتی از فقه سیاسی 
به فقه السیاسه )مضاف و مضاف الیه( تعبیر می کنیم، 
به این معناســت که در موضوعات سیاســت تفقه 
می کنیم؛ فقه السیاسه یعنی التفقه فی السیاسة؛ فهم 
مستند به دین از سیاست. اگر مراد از فقه السیاسه، 
تفقه در سیاست و تفقه مستند به نص در امور سیاسی 
و اجتماعی مرتبط با حوزه قدرت باشد، به طور طبیعی 
این فقه، بخشی از فقه عام است. همه فقه ها در جای 
خود، ولی این فقیه، فقط به فقه السیاسه می پردازد 
که همان موضوعات سیاسی باشــد. فقه السیاسه 
بخشی از فقه است که موضوع آن، سیاست یا قدرت 

یا بحث های مرتبط با اداره جامعه است.
وقتی می گوییم الفقه السیاســی، یعنی خود فقه، 

  مفهومشناسیفقهحکومتیوبررسیعللگرایشفردیفقهشیعه
درادوارگذشته؛گفتگوییعلمیبااستادایزدهی

فقه سیـــاسی؛ امتداد حداکثری 
مبانی اندیشه ای اهل بیت

حجت االسالم والمسلمین سید سجاد ایزدهی، از فضالی 
حوزوی، متولد سال 1349 در شهر بابل است. نظریه پردازی، 
تألیف کتب و مقاالت متعدد در عرصه علوم سیاسی اسالم 
و مؤانست با بزرگان علوم سیاســی، باعث شده که وی در 
ســالیان اخیر به عنوان یکی از اساتید فقه سیاسی، مورد 
توجه مراکز حوزوی و دانشگاهی قرار بگیرد؛ به این سوابق، 
تهذیب، اخالق حســنه، تدریس فقه سیاسی در حوزه و 
دانشگاه باقرالعلوم )ع( را نیز باید افزود. پیشینه درخشان 
استاد ایزدهی در فقه سیاسی، ما را بر آن داشت تا در موضوع 
چیستی و پیشینه فقه حکومتی، نظریات ایشان را جویا 
شویم. ایشان اصطالح »فقه حکومتی« را در همه فقه وارد 
می داند و فقه حکومتی را به »الفقه الحکومی« تعبیر می کند.

سیدحسین
میرخلیلی

طلبهحوزهعلمیه
قموکارشناسعلوم

سیاسی
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سیاست

وسائل

سیاسی است؛ ولی ما خود فقه را سیاسی نمی دانیم. 
فقه، رویکرد سیاسی ندارد، محتوای سیاسی دارد. 
وقتی الفقه السیاســی را به مثابه صفت و موصوف 
به کار می بریم، ممکن اســت فقیهی یک جایی 
متناسب با شــرایط )مثاًل حاکم جائر است( تقیه 
کند، حکم اولیه نگویــد و حکم ثانویه بگوید؛ این 
بحث ما نیست، این یک موضوع خارجی در جای 
خاص خودش است. بحث ما درباره گرایشی از فقه 
اســت که فقیه مانند اقتصاد، حج، عبادات و... به 

مسائل سیاست می پردازد.

مرادماازفقهسیاسی،فقهالسیاسهاست
وســائل:پسمیتوانگفــتمعنایفقه
سیاســی،بهحملآنبهیکیازدوواژگان
عربیمعادلشبستگیدارد؟واینکهآنچه
مدنظرماســت،فقهسیاســیبهمعنای

فقهالسیاسهاست؟
بله، فقه السیاسه به مثابه مضاف و مضاف الیه، یک 
گرایش درون فقه اســت که به مباحث سیاســی 
می پــردازد؛ اما الفقه السیاســی، دانش و گرایش 
نیست؛ بلکه در یک مورد خاص ممکن است آن فقه 
در احکامش، در پاسخ به مسائل، اقتضای سیاسی و 

اقتضای رویکرد سیاسی داشته باشد.

مفهومشناسیفقهحکومتی
وسائل:باتوجهبهاینتفکیکوبارمعنایی،آیا
همینمطلبدربارهفقهحکومتینیزصدق
میکند؟فقهحکومتیمدنظرماچیست؟
فقهیاســتکهدرحکومتبهعنوانیک
موضوعتفقهمیکند،یابهمعنایفقهیاست

کههمهمباحثفقه،مدنظراست؟
 تلقی ما این است که فقه حکومتی یعنی تمامی فقه، 
نه بخشی از فقه. تمامی فقه باید برای اداره مطلوب 
جامعه به کار گرفته شود؛ همان تعبیر حضرت امام 
)ره( که حکومت، فلســفه عملی فقه است؛ یعنی 
فقه، خودش را درراســتای حکومت تعریف کند و 
ظرفیت هایش را درراستای اداره مطلوب حکومت 

به کار گیرد.
مراد ما از فقه حکومتی، فقه الحکومه، یعنی تفقه 
در حکومت نیست؛در این صورت حکومت یک 
مسئله و موضوع می شود که باید درخصوص آن 
تفقه کنیم؛ حال آنکه مراد از فقه حکومتی، همه 
مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، 
حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات، همه اینها به 

غرض اداره مطلوب، به کار گرفته می شود. مثاًل 
مصرف کردن بیش از حــد آب، در فقه عبادات 
که فقه غیرحکومتی اســت، درنهایت، اسراف و 
حرام اســت، اما موجب حکم وضعی نمی شود 
که روزه یا غسل اشکال داشته باشد یا نماز باطل 
باشــد؛ درحالی که در فقه حکومتی، نوع نگاه به 
غسل و وضو نگاه جامعی است که فرد را به مثابه 
یکی از اعضای جامعه لحــاظ می کند و به طور 
طبیعی مقدار مصرف آب را نیــز با همین نگاه 
جامع بررسی می کند و می گوید باید به مقداری 
آب مصرف کنی که همســایه آب داشته باشد، 
شهر آب داشته باشد، برای کشاورزی آب باشد. 
در بحث حکومتی، اگر کسی بیش از مقدار آب 
را مصرف کند، نه تنها حرام است، بلکه آب قطع 

می شود، جریمه می شود... بر خالف فقه فردی.
لذا مراد از فقه حکومتی، بخشی از فقه نیست، تمام 
فقه اســت؛ اما رویکرد و نگرش، روش و غایت در 
استنباط، حکومتی است؛ و این نکته، تفاوت جدی در 
غایت، مسئله و روش ایجاد می کند و عمالً خروجی 
ما از فقه، دارای حکم متفاوت می شود. بنابراین فقیه 

در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.

مرادماازفقهحکومتی،الفقهالحکومیاست
تعبیر در فقــه حکومتی، الفقه الحکومی اســت؛ 
نه فقه الحکومه؛ یعنی خود فقــه و تفقه، رویکرد 
حکومتی داشــته باشــند. فقه السیاسه بخشی از 
فقه اســت که به مسائل سیاســی می پردازد؛ اما 
الفقه الحکومی، همه فقه است با نگاه حکومتی؛ و 
لذا خود فقه حکومتی است. فقه الحکومه به مثابه 
بخشــی از موضوعات است که شــاید مصادف با 

فقه السیاسه باشد، البته کمی خاص تر.

رابطــهمیــانفقهالسیاســهو  
الفقهالحکومی،عاموخاصمنوجهاست.

وســائل:پسمرادازفقهسیاسی،بخشی
ازفقهاســتکهبهمســائلوموضوعات
سیاســیمیپردازد.ازطرفیچونمراد
ازفقهحکومتی،بخشــیازفقهنیستکه
بهمسائلحکومتیبپردازد،بلکهکلفقه
بانگاهونگرشحکومتیاســت،بنابراین
الفقهالحکومیمدنظراست.چهنوعرابطهای
میتوانبینفقهالسیاسهوالفقهالحکومی

متصورشد؟
می توانیم بگوییم بین فقه السیاسه و الفقه الحکومی 
رابطه عام و خاص من وجه برقرار است؛ به عبارت 
دیگر وقتی از فقه سیاسی صحبت می کنیم، مرادمان 
این اســت که یکی از بخش های فقه کالن ما فقه 
سیاست اســت؛ اما وقتی از فقه حکومتی صحبت 
می کنیم، همه بحث های فقه را داریم؛ البته شاید 
همه بحث های فقه رویکرد حکومتی نداشته باشد؛ 
یک بخشی از فقه که سیاست باشد، می تواند رویکرد 
حکومتی داشته باشد و می تواند نداشته باشد؛ اگر 
فقه سیاسی با رویکرد حکومتی بود، می شود فقه 
سیاسِی حکومتی و اگر فقه سیاسی رویکرد حکومتی 
نداشت و فردمحور بود، این فقه سیاسی، حکومتی 
نیست. وقتی فقه حکومتی را شامل همه ابواب فقه 
دانستیم، به این معناســت که اقتصاد ما، عبادت، 
حدود، دیات... و سیاســت ما برای اداره حکومت و 
جامعه باشد. فقه سیاسِی مطلوب، فقه سیاسی است 
که از موارد فردی جدا می گردد و به مباحث جامعه 
و حکومت وارد می شود )هم بخشی از فقه حکومتی 

است و از طرفی بخشی از فقه هم هست(.
در فقه حکومتی، هم ممکن است بحث های غیر 
فقه سیاسی وجود داشته باشد و هم فقه سیاسی؛ 
از طرفی فقه سیاسی، هم می تواند حکومتی باشد، 
هم می تواند حکومتی نباشد. وجه تمایز، جایی است 
که موضوعی فقه سیاسی است، اما فقه حکومتی 
نیست و بالعکس؛ و وجه مشترک این است که فقه 
حکومتی، سیاسی است و فقه سیاسی، حکومتی 
اســت. مثاًل یک وقت حزب را در نظام طاغوت و 
غربی بررســی می کنیم، یک وقت در نظام والیت 
فقیه مطلوب؛ اگر حزب را با نگاه حکومتی و داخل 
حکومت دینی بررسی کردیم، می شود مسئله ای با 
نگرش فقه سیاسی و حکومتی با هم؛ اما حزب در 
ذیل جامعه حداقلی ایمانــی، مثاًل حکومت جائر، 

می شود فقه سیاسی، نه فقه حکومتی.

در فقه حکومتی، نوع نگاه به غسل 
و وضو نگاه جامعی است که فرد را 

به مثابه یکی از اعضای جامعه لحاظ 
می کند و به طور طبیعی مقدار 
مصرف آب را نیز با همین نگاه 

جامع بررسی می کند و می گوید 
باید به مقداری آب مصرف کنی که 
همسایه آب داشته باشد، شهر آب 

داشته باشد
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سیاست

وسائل

تاریخچهفقهسیاسی
وســائل:باتوجهبهرویکــرداجتماعیو
سیاسیفقیهانامامیهدرطولتاریخ،لطفًا
تاریخچهایازفقهسیاسیرابیانبفرمایید.

از قدیم االیام فقه، همه جوانب زندگی بشر را پوشش 
 داده اســت؛ اگر چنین نبود دچــار عرفی گری و 
سکوالریسم می شد؛ درحالی که پیامبر اعظم )ص( 
فرمودند: »َما ِمْن َشیْ ٍء االَّ َو َقْد أََمرُْتُکْم ِبِه َو َما ِمْن َشیْ ٍء 
االَّ و َقْد َنَهْیُتُکْم َعْنه ؛  هیچ چیز نیست مگر آنکه من به 

شما امر یا نهی کردم«. نکته دیگر این است که فقه 
امامیه همواره شامل مسائل سیاسی هم بوده است؛ 
چنان که الی ماشاءاهلل روایاتی داریم که به مباحث 
سیاسی پرداخته اند، چراکه اهل بیت)ع( در مواجهه 
با مسائل سیاسی، سکوت نکرد ه اند، بلکه به گونه ای 

پاسخ داده اند؛ یا ایجابی، یا سلبی یا ذیل تقیه.
از طرفی همواره با مسائل سیاسی مواجه هستیم 
و ابواب فقهی ما هم با اینکه با محوریت فرد است، 

درعین حال رویکرد سیاسی دارد. 

عللفردگراییفقهسیاسی
اما یک مشــکلی وجود دارد و آن این است که فقه 
سیاسی ما از آغاز، فردمحور بوده و نمود و نماد فقه ما 
عمدتاً در رساله های عملیه است؛ رساله های عملیه 
نیز بیشتر درباره ارتباط فرد با خالق یا ارتباط فرد 
با همنوعش اســت، نه ارتباط با حکومت. در این 
خصوص نمی شود گفت فقهای شیعی قصور داشتند 
یا حاکمان کوتاهی کردند؛ بلکه موضوع این است که 
فقه، متناسب با شرایط مختلف، ظرفیت هایش را 
بروز می دهد؛ یعنی فقه، ظرفیت حداکثری دارد، 
اما جامعه اقتضای اجرای این حداکثری را ندارد یا 
حاکمان اجازه نمی دهند. از طرفی ائمه معصوم )ع( 
اساساً جانشــین و آلترناتیو یا معارض حاکمان به 
حساب می آمدند و اجازه ورود به مسائل سیاسی را 
نداشتند؛ بلکه درنهایت امور فردی مردم را به سامان 
می رساندند. هرچه که در تاریخ، بستر فراهم می شود 
و به اقتدار اجتماعی سیاسی فقها اضافه می شود، 
درصد مسائل سیاسِی فقه هم افزایش می یابد؛ یعنی 

قابلیت بیان و عرضه ایجاد می شود.
در دوران شــیخ مفید)ره( که از اولین فقهای عصر 
غیبت محسوب می شــود، مباحث والیت فقیه و 
حکومتی، حداکثری مطرح می شد؛ زیرا در جهان 
اسالم، شــیعه غلبه داشــت؛ فاطمیون در مصر، 
همدانیان در ســوریه، و حتی خود آل بویه گرایش 
شیعی داشتند؛ اما بعد از شیخ مفید، در دوران شیخ 

طوسی)ره( این بحث ها افت کرد؛ چون آل بویه از 
بین رفت، همدانیان ضعیف شدند، دولت در دست 
حاکمان اهل سنت قرار گرفت، شیعیان در بغداد 
مورد هجوم قرار گرفتند، کتابخانه شیخ آتش گرفت 
یا آتش زدند و شیخ مجبور شد به نجف برود که در آن 
زمان روستا یا زیارتگاه بوده است. با تضعیف فقها، آنها 
در حالت تقیه قرار گرفتند؛ مثل شهید اول، شهید 
ثانی، شهید ثالث. در قرن دهم که مغول ها سلطه 
می یابند، به شیعه گری تمایل پیدا می کنند. در این 
دوره، مرحوم خواجه نصیر در حکومت نفوذ می کند 
و کم کم بحث فقه سیاسی تقویت و غنی تر می شود. 

اخباریگری،مانعرشدفقهسیاسی
از قرن دهم تا قرن ســیزدهم با استقرار حکومت 
شــیعه، فقها جایگاهی پیدا می کنند و می توانند 
حر ف هایشان را بزنند؛ اما با قشری به نام اخباری ها 
مواجه می شویم که روش شناسی آنها اجازه عرض 
اندام به فقه حداکثری را نمی دهد؛ زیرا روش شناسی 
اخباری ها آنها را از تمسک به عقل، به عنوان روش و 
منبع در فقه سیاسی، محروم می کند. آنها به قرآن 
استناد نمی کنند و فقط به روایات استناد می کنند 

که مملو از خبرهای معارض و خالف است. 
مشــکل دیگر که در زمان اخباری ها عرصه را بر 
فقه سیاســی تنگ می کند، این است که با وجود 
حاکمیت صفویه و اقتدار اجتماعی فقها، عمدتاً فقط 
کتب روایی نوشته می شود؛ مثل »بحار«، »وسائل 
الشیعه«، »وافی« و کتب فقهی جدی وجود ندارد. 

یک علت دیگر به حاشیه رفتن فقه سیاسی، این بوده 
اســت که مرجعیت واحد و فراگیر وجود نداشت و 
هرکسی می توانست از فقه استنباط کند؛ درحالی که 
بحث والیت فقیه و حاکمیت، مبتنی بر مرجعیت 
فراگیر است، نه اینکه هرکسی خودش استنباط کند؛ 

به طور طبیعی اینجا تکثری خواهد بود که به وحدت 
منجر نمی شــود؛ حال آنکه در حاکمیت سیاسی، 

تکثرها باید به وحدت سیاسی منجر شود.

تقویتمبانیوالیتفقیه،همزمانبا
افولاخباریگری

بعــد از اینکه مرحــوم وحید بهبهانــی در اوایل 
قرن ســیزدهم هجری، در مباحثات مختلف، بر 
اخباری گری غلبه کرد، عالوه بر اینکه روش شناسی 
اخباریگری از بین رفــت، مرجعیت واحد اصولی 
پدید  آمد. هم زمان با ســقوط اخباری ها، چندین 
کتاب در جهان اســالم در بحث والیــت فقیه و 
مباحث فقه سیاسی تألیف شــد. مرحوم وحید 
بهبهانی کتاب »الفوائد العلیه« را نوشت و مبانی 
والیت فقیه در آنجا شــکل گرفت. پس از ایشان، 
شــاگردش مرحوم شــیخ جعفر کاشــف الغطا 
بحث هایی درباره والیت فقیه در کتاب »کشــف 
الغطا« مطرح کرد و بعد از ایشان، هم زمان در ایران 
و در کاشــان، مرحوم مال احمد نراقی و در عراق 
و در حوزه نجف مرحوم صاحــب جواهر، هردو، 
مباحث والیت فقیه را به صورت مفصل بررسی، و 
عملیاتی کردند. مرحوم مالاحمد نراقی در عائده 
۵۴ عوائداالیام، عائده ای تحت عنوان والیت فقیه 
مطرح کرد که شاید اولین کار استداللی و مستقل 
درباره والیت فقیه بود و ســنگ بنا شــد. شاگرد 
ایشان، شیخ انصاری)ره( تحت تأثیر مباحث استاد، 
بحث والیت فقیه را در کتاب »البیع«، والیت اب و 
جد مطرح کرد. بعدها مصطلح و رایج شد که همه 
آقایان، وقتی از والیت فقیه بحث می کردند، آن را 
در بحث کتاب »البیع« و بحــث والیت اب و جد 
مطرح کنند. در همان زمان که مرحوم مالاحمد 
نراقی این بحث را مطرح کرد، در حوزه نجف مرحوم 
صاحب جواهر این تعبیر بسیار بلند را فرمود: »فمن 
الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأّنه ماذاق 

من طعم الفقه شیئا وال فهم من لحن قولهم ورموزهم 

أمرا وال تأمل املراد من قولهم إين جعلته عليكم حاكم 

و قاضيا و حجة وخليفة ونحو ذلك مم يظهر منه إرادة 

نظم زمان الغيبة لشيعتهم يف كثري من المور الراجعة 

إليهم؛  جای بسی شگفتی است که برخی از مردم، 

در مسئله والیت فقیه تردید دارند؛ و حکایت از آن 
دارد که طعم فقاهت را نچشیده و از رموز سخنان 
معصومین ســر درنیاورده اند و اندیشه نکرده اند 
که منظور از قول ائمه که فرمودند او )فقیه واجد 
شــرایط( را حاکم، قاضی، حجت و جانشین قرار 

فقه سیاسی ما از آغاز، 
فردمحور بوده و نمود و نماد 
فقه ما عمدتاً در رساله های 

عملیه است؛ رساله های عملیه 
نیز بیشتر درباره ارتباط 

فرد با خالق یا ارتباط فرد با 
همنوعش است، نه ارتباط با 

حکومت
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سیاست

وسائل

دادم، و عبارت هایی مانند این عبارت، از ظاهرش، 
اراده نظم در زمــان غیبت برای شــیعه ائمه در 

بسیاری از امور مربوط به آنها فهمیده می شود«. 
فقیهی که رویکرد سیاســی و اجتماعی ندارد، از 
ایشان نیست و فقه ایشان مرجع همه فقهاست. از 
آن زمان بحث والیت فقیه، در سایه اقتدار سیاسی 
فقها و با روش شناسی قابل قبولی که مرحوم بهبهانی 
و شاگردانش )کاشف الغطا، مال احمد نراقی، صاحب 
جواهر، میرفتاح مراغی( مطرح کردند، شکل گرفت 
و از همین جا بحث فقه سیاسی جلوه ای ویژه پیدا 
کرد. البته این نکته نیز از نظر دور نماند که همه اینها 
تا اینجا فقه فردی است؛ چون حکومت نداریم، فقه 
ما ظرفیت حکومت را ندارد و بحث تقیه را هم داریم.

اندکی بعد، در زمان مرحوم آخوند، در اعتراض به 
حکومت قاجار، مشروطه شکل گرفت و فقیه بزرگ، 
میرزا محمدحسین نائینی )ره( عماًل فقه سیاسی 
مبتنی بر آن شرایط و البته مبتنی بر جامعه مدرن 
و مســائل مدرن را طرح کرد؛ کتاب »تنبیه االمه و 
تنزیه المله« ایشان، سرفصلی مهم برای طرح مسائل 
مستحدثه و مدرن در فقه سیاسی است. موضوعاتی 
که تا آن زمان طرح نشده بود، در این کتاب استدالل 
فقهی می شود؛ مباحثی مثل قانون اساسی، آزادی ها، 
انتخابات، مرزها، مجلــس، و تفکیک قوا که محور 
بسیاری از بحث هاست. البته موافقان و مخالفان، 
هرکدام استدالل داشــته اند: شیخ فضل اهلل نوری، 

عبدهلل بهبهانی، و مرحوم الری.

توقفبحثوالیتفقیــهپسازافول
مشروطه

پس از مدتی به دلیل شکست فعالیت های فقها در 
مشروطه و ســرخوردگی از رویکرد فقه سیاسی، 
بحث های فقه سیاسی مبتنی بر مباحث »تنبیه 
االمه«، حتی مباحث پیــش از آن و والیت فقیه، 
برای مدتی رها شد و کسی به آن نپرداخت، تا زمان 
حضرت  آیت اهلل بروجردی )ره( که ایشان در کتاب 
»البدر الزاهر فی صلة الجمعه و املســافر« مجدداً 
بحث والیت فقیه را مطرح کرد و باز به قوت قبلی ها 
ادامه داد؛ در زمان حضرت امــام خمینی)ره( نیز 
بحث والیت فقیه به جمهوری اسالمی منتهی شد.

غلبهفقــهفــردیدرادوارپیشاز
جمهوریاسالمی

وسائل:باتوجهبهاینتاریخچه،میتوانگفت
کهفقهدراکثراینادوار،غالباًفقهفردیبوده

استنهفقهحکومتی؟
بله، این تاریخچه اجمالی که بیان شد، از مرحوم شیخ 
مفید تا زمان جمهوری اسالمی، تاریخ هزارساله فقه 
ماست که در آن همواره فقه وجود داشته و به مسائل 
پاسخ می داده؛ اما مسئله همه آنها فرد مسلمان بوده 
اســت، نه جامعه مســلمان و نه حکومت اسالمی؛ 
مانند اتوبوسی که فرمان آن به دست حاکمان جائر 
بوده است و جامعه را به هر سمتی که می خواستند، 
می بردند و فقها توانایی اداره جامعه و هدایت آن به 
سمت مطلوب را نداشــتند؛ اما در همین اتوبوس، 
فقها احکام فردی را در اختیار داشتند؛ نه اداره جامعه 
دست آنها بود و نه استفسار و سؤالی از ایشان می شد 
که مثاًل نظر شما درباره مســائل عمومی چیست؛ 
لذا اینها به مثابه افرادی بیرون حاکمیت و معارض 
حاکمیت، آن مقداری که از دستشان برمی آمد، به 
مسائل می پرداختند. مسئله فقه سیاسی ما در هزار 
سال گذشــته، فرد مکلف مؤمن بوده است و با افراد 
مکلف سروکار داشت؛ درحالی که در فقه حکومتی، 
مخاطب فقیه دیگر فرد نیست و فرد، یکی از شهروندان 
حکومت اســت؛ خود حکومت )راهکار حکومت، 
ساختار حکومت، اوصاف حکومت( مد نظر فقه است.

عللبرجستهنبودنفقهحکومتیدر 
ادوارتاریخ

وسائل:اگربخواهیمآسیبشناسیکنیم،
جنابعالیعللبیتوجهیبهفقهسیاسیرا

چهمیدانید؟
مشکل ما مشــکل تاریخی بوده است، نه مشکل 
مبانی؛ بنده برخی از علل را که مقتضای شرایط بود، 
بیان می کنم: ۱. فقها در تقیه بودند و نمی توانستند 

نکات حداکثری فقه را مطرح و عرضه کنند؛
2. فقها در عصر غیبت، همواره منتظر ظهور امام 

زمان )عج( بودند؛ چه بســا تلقی آنهــا این بود که 
حداقل های زندگی مؤمنــان را فراهم کنند و به 
فردیات برســند؛ حاکمیت و حکومت را خود امام 

زمان)عج( اداره می کند؛
۳. فقها احتمال نمی دادند که بتوانند حکومت را 
اداره کنند. با توجه به اینکه بعــد از حضرت امیر 
مؤمنان امام علی )ع( و حکومت شش ماهه حضرت 
امام حســن )ع(، امامان معصوم همگی در خوف، 
تقیه و زندان بودند، تلقی فقها این بود که قطعاً آنها 

نیز نمی توانند و باید حداقل ها را تأمین کنند.
۴. جمعیت مکلفان شیعه، محدود بوده است. از عصر 
غیبت همواره ما شیعیان به مثابه جامعه حداقلی در 
میان انبوه اهل سنت بودیم و جامعه حداکثری شیعه 
نداشتیم. به طور طبیعی فقها برای اداره همین جامعه 
حداقلی تالش می کردند. مثالی بزنیم؛ احکام تابع 
موضوعات است؛ اگر در روستا زندگی کنیم، به طور 
طبیعی فرض ایجاد حمل و نقل عمومی برای داخل 
روستا بیهوده است. به همین مقدار که این فرض در 
روستا بی معناست، مطرح نکردن حمل و نقل عمومی 
)مترو، اتوبوس های سریع السیر( در کالن شهر تهران 
هم بی معناست. اگر جامعه شیعی حداکثری شد و 
مخاطب زیادی داشت و ظرفیت اداره جامعه را داشت، 

باید بحث حاکمیت را مطرح کرد.
۵. تشیع تا قبل از قرن دهم، مذهب رسمی نبود. 
کسانی که در تقیه بودند، به طور طبیعی رهبران آنها 
هم به همین مقدار برای اداره جامعه توانایی داشتند 

و به همین مقدار قانع بودند. 
 

وسائل:چهزمانیاینوضعیتتغییرمیکندو
میتوانیمفقهحکومتیپویاوجامعمدنظرامام
راحل)ره(ورهبرمعظمانقالبراداشتهباشیم؟

 وقتی حکومت به یک کشور مستقل، با مخاطبین 
بسیار، مذهب رسمی، و اقتدار سیاسی و اجتماعی 
تبدیل می شود، به طور طبیعی موضوع فقها عوض 
می شود و از فرد به اجتماع تغییر می کند؛ این فرایند 
ربطی به مبانی فقهی ما نــدارد و مقوله ای تاریخی 
است. بنابراین مشکل تاریخی بوده که هزار سال طول 
کشیده و چون مشکل تاریخی بوده و مشکل مبانی 
نبوده است، در صورت از بین رفتن موضوع، می توان 
به راحتی موضوع دیگــری جایگزین کرد؛ حضرت 
امام راحل)ره( این مطلب را به درایت فهمید. ارتباط 
نداشتن دین با سیاست و حکومت که در طول تاریخ 
بر ما تحمیل شده بود، دیگر موضوعیت ندارد. بنابراین 

موضوع در عصر حاضر عوض می شود.

از عصر غیبت همواره ما 
شیعیان به مثابه جامعه 
حداقلی در میان انبوه 

اهل سنت بودیم و جامعه 
حداکثری شیعه نداشتیم. 
به طور طبیعی فقها برای 

اداره همین جامعه حداقلی 
تالش می کردند

2.  نجفی، محمدحسن، جواهر الکالم، ج2۱، ص ۳۹۷.  پینوشت:۱.  عالمه مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج۶۷، ص۹۶.  
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سیاست

وسائل

فقداننگاهنظامسازبهفقه
مشــکل ما، فقدان نگاه نظام ساز به فقه است. این 
مشکل رویکردی، ناشی از زاویه دید است. نخستین 
مشکل در حوزه علمیه، این زاویه دید است؛ کسی 
که می گوید فقه مانیفست سیاسی نیست، زاویه 
دیدش اشکال دارد؛ تا زمانی که فقیه و فاضل فقهی، 
زاویه دیدش تصحیح نشود و از این منهج و منظر 
به امور و به فقه نگاه نکند، نمی تواند فقه نظام ساز 
یا حکومتی را عرضه کند. بعد از تصحیح زاویه دید، 

نوبت به چیستی، منطق اســتنباط و مبانی فقه 
نظام ساز می رسد. 

چیستی،منطقاستنباطومبانیفقه
حکومتی

بنده هم مانند دیگر طلبه ها درباره تولید معرفت 
صائب و تربیت نیروی صالح بــا لوازم آن، دغدغه 
چنددهه ای دارم. ســال ۱۳۵۴ دربــاره فرایند 
فروکاهشی دین و عواملی که سبب فهم تنزلی از 

دین می شود، مقاله ای نوشتم. در بیست سال اخیر 
تمرکز کردیم و نظریه منطــق فهم دین طراحی 
شد که دامنه گسترده و حواشی زیادی داشت؛ تا 
اینکه رشته رسمی دانشگاه شد. درحالی که حوزه 
ده سال بود که می خواست این رشته را ایجاد کند 
و درباره آن صحبت می کرد و نظر می داد، وزارت 
علوم این رشته را تأسیس کرد و تا به حال، چندین 
دوره ورودی گرفته اســت و دانشجویان مشغول 
تحصیل اند، کرســی های نظریه پردازی هم فعال 

  گفتگویصمیمانهباآیتاهللرشاد؛رئیسشورایمدیریتحوزهعلمیهتهران
تخصصی کردن فقه، نخستین گام فقه نظام ساز است

آیت اهلل علی اکبر رشاد تحصیالت حوزوی در رشته فقه و فلسفه اسالمی را زیر نظر استادان نامدار حوزه های علمیه تهران و قم گذراندند 
و به تحقیق و تدریس درزمینه فلسفه، منطق فهم دین و فقه و اصول اشتغال دارند. ایشان در سال 1373 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی را تأسیس کردند که دارای پنج پژوهشکده و درمجموع بیست گروه علمی است که نه نشریه علمی را منتشر می کند. اشتغال 
ایشان به تدریس خارج فقه، تولیت مدرسه علمیه امام رضا)ع( تهران، عضویت در شورای عالی انقالب فرهنگی و ریاست هیئت حمایت 
از کرسی های نظریه پردازی، ما را بر آن داشت تا در حوزه علمیه امام رضا )ع( خدمت ایشان رسیده و نظراتشان را درباره بایسته های فقه 

حکومتی جویا شویم. 
استاد صادقی رشاد، در این دیدار، از فقه حکومتی با عنوان »فقه نظام ساز« یاد کردند که نیازمند تصحیح زاویه دید، شناخت چیستی، منطق 

استنباط و مبانی است تا ادبیات متناسب، علوم انسانی روزآمد و متون علمی آن، توسط نخبگان حوزه تولید شود.
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وسائل

شده است. به نظرم این کار طلبه است و دانشجو 
نمی تواند این کار را انجام دهد.

برای پیدایش فقه حکومت یا فقه نظام ســاز، باید 
جمعی پدید آمده باشد که زاویه دیدشان این گونه 
باشد؛ اگر هســتند، ولی پراکنده هســتند، باید 
متشکل شوند؛ ســپس دغدغه نشان می دهند و 
به سراغ نظام مسائل می روند؛ سراغ این می روند 
که با چه منطق، روش و ادبیاتی باید چنین فقهی 
تولید شود. شاید فقه سنتی مطلوب باشد، ولی به 
علوم جانبی مانند فلسفه و فلسفه فقه نیاز دارد. با 
این مشکالتی که وجود دارد، هرکسی که وارد فقه 
حکومت و فقه نظام ساز می شود، چون با ادبیات آن 

آشنایی ندارد، پیش نمی رود.

راهنهایی،تحولکالنحوزهاست
کل حوزه باید متحول شود و تحول کالن حوزه راه 
نهایی است. اگر حوزه متحول نشده باشد و چند نفر 
شرایط الزم را داشته باشند و کار را شروع کنند، 
باز اتفاق چشــمگیری نمی افتد؛ با یک گل بهار 
نمی شود؛ اینکه دو نفر در تهران، مشهد، اصفهان 
بحث هایی شــروع کرده باشند، مســئله ما حل 
نمی شود؛ چون روند حوزه اصاًل به این سمت وسو 
نیست. نخبگان حوزوی و طلبه های جوان، عموماً 
انقالبی هستند؛ اما این کافی نیست؛ باید سیستم 
مدیریتی، نظام آموزشی، تربیتی، علمی و سنجش 

تحصیلی مان تغییر کند.
مشــکل اساســی حوزه امروز، نخبگان، طالب و 
خیرخواهان تحول خواه، این است که فاقد نظریه 
هســتند. اگر بگوییم که ارتکازاً نظریه دارد، قطعاً 

فاقد نظام است، یعنی نظام طراحی نکرده است. 

جایخالیمثبتنگری
عمده کار مصلحــان حوزه نیز بــه دیدن نواقص 
و عیوب و اشــکاالت معطوف بوده است. بیشتر، 
آسیب ها را می بینیم و کمتر جنبه های ایجابی را 
مطرح می کنیم. غالباً گفته می شود این کتاب ها به 
درد نمی خورد؛ این روش کافی نیست. اکثر اوقات، 
حیث سلبی دیده می شود؛ نظام طراحی نکردیم. 
اگر قرار است این نظام متحول شود، جایگزین آن 
چه نظامی باید باشد؟ عیوب نظام فعلی چیست؟ 
نظام مطلوب دارای چه مختصاتی است؟ این اتفاق 

در حوزه نیفتاده است.

آسیبشناسیوضعکنونیحوزه

من وضع کنونی حوزه را در کتــاب نظام علمی، 
پژوهشی و روش مئاب، طرحی برای تحول بنیادین 
حوزه ها آسیب شناسی، و حوزه را به عنوان یک نهاد 
متشکل از سه رکن نرم افزار، سخت افزار و کنشگر، 

بررسی کرده ام.
رکن نرم افزار، شــامل برنامه و محتوا، سیاست و 
راهبرد است؛ رکن ســخت افزار هم یعنی فیزیک 
و ســاختمان و کتابخانه و ابزارها؛ رکن کنشــگر 
هم  شامل مجموعه عناصر انسانی، تولیت، مدیر، 

مدرس، طالب و کارکنان است.

طرحیبراینظامسازیفقهی:تلفیق
فقهباعلومانسانییافقهتخصصی

راه چاره و راهکار مطلوب، تلفیق فقه با علوم انسانی 
اســت، بنابراین در کتاب نظام علمی، پژوهشی و 
روش مأب، طرحی برای تحول بنیادین حوزه ها بر 
این مبنا فقه آموزی فعلی را آسیب شناسی کرده ام 
و در بخش دیگری از این کتاب به راهبردهای تولید 

علوم انسانی اسالمی در حوزه پرداخته ام.
جدای از کتاب نظام علمی، پژوهشی و روش مأب، 
طرح مفصلی با عنوان »فقه نظام ساز یا فقه علوم 
انسانی« را آماده کرده ایم؛ یک مقاله هم در کتاب 
دین پژوهشی داشــتم با عنوان »فقه، چالش ها و 
بایستگی ها« که مجموعه آســیب های فقه را در 
آن زمان به صورت سازمان یافته نوشته بودم؛ آن 
مقاله را مقدمه این طرح قرار دادم. طرح جامع فقه 
نظام ساز برای تحول فقه است؛ یعنی اینکه تولید 
نظام کند؛ فعال باشد نه منفعل؛ زیرا حیات انسان را 
علوم انسانی اداره می کند و ما علوم انسانی روزآمد 

نداریم. ما می گوییم فقه بایــد جامعه و حکومت 
را اداره کند، اما فقه ما به روز نیســت. در انقالب 
اسالمی، فقیه، یعنی امام خمینی)ره( انقالب کرد، 
نه فقه. ما باید فقه را با علوم انسانی تلفیق کنیم و 
چاره ای جز این نیســت. فارغ از طبقه بندی علوم 
که ما به آن اشکال داریم و برگرفته از سکوالریسم 
و انسان محوری اســت، باید علوم انسانی و وضع 
موجود را در فقه ایجاد کنیــم؛ منتها اخالق نیز 
در کنارش باشد. ما فعاًل بیست رشته را به عنوان 
اولویت ها گفته ایم؛ اما اینکه به صورت عمیق به فقه 
تمدن، فقه فرهنگ، فقه سایبر، فقه تکنولوژی،  فقه 
پیشرفت، فقه اجتماع، فقه تربیت و این گونه فقه ها 

بپردازیم، جای کار دارد.
فقه تخصصی لــوازم و شــرایطی دارد؛ اما برخی، 
تحول در حوزه فعلی را برنمی تابند و می گویند که 
این حوزه، شیخ طوسی و شیخ مفید تربیت کرده 
است؛ درصورتی که این حوزه با این شیوه ها شیخ 
طوسی و شیخ مفید تربیت نکرده است؛ آن سبک ها 
و شیوه های حوزوی که یکی از آنها، سبک سامره ای 
با 22 مزیت و برآیند آموزشی و تربیتی است، متروک 
شده است. این مطالب را یک طلبه قدیمی مطرح 
می کند که دلسوز است و به حوزه تعصب دارد. ما به 
فکر تعویض حوزه نیستیم، به دنبال احیای کارآمد 
حوزه هستیم؛ بلکه به دنبال این هستیم که حوزه را 
به اصالت خود بازگردانیم. این حرف ها را باید گفت. 

رهبرمعظــمانقالبدرســال63
فرمودندفرهنگسازی،مقدمهاقداماست

رهبر معظم انقالب، در دیدار حوزه علمیه تهران، 
بحث تحول را مطرح کردنــد و فرمودند که خیلی 
وقت هســت که می گوییم؛ به ایشان گفتم یادتان 
می آید که ســال ۶۳ رئیس جمهور بودید و تقریباً 
تنها حوزه برنامه دار در تهران که مسائل اجتماعی 
با این شیوه جدید در آن مطرح بود، مدرسه ما بود 
که چهارصد طلبه داشت. هم زمان در بیست نقطه 
تهران ثبت نام کرده بودند و بیش از سه هزار نفر در 
کالس ها شرکت می کردند. آن موقع، مطالب ایشان 
را برای ضرورت تحول حوزه چــاپ کردیم. در آن 
زمان مخاطب رهبر معظم انقالب، دفتر تبلیغات 
بود؛ ایشان می گفت که من این حرف ها را می زنم که 
پخش شود و فرهنگ شود؛ صریحاً معنایش این بود 
که امیدی نیست که اجرا شود؛ حاال نظر حضرت آقا 
هم این است که گفته شود، بلکه اجرا شود؛ حضرت 

امام )ره( هم گفت و گفت تا انقالب واقع شد.

مشکل اساسی حوزه 
امروز، نخبگان، 

طالب و خیرخواهان 
تحول خواه، این 

است که فاقد نظریه 
هستند. اگر بگوییم 

که ارتکازاً نظریه 
دارد، قطعاً فاقد نظام 

است، یعنی نظام 
طراحی نکرده است
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وسائل

شــیخ الطائفه، ابوجعفر محمدبن حســن بن علی 
طوسی )۳8۵- ۴۶0 ق( دست پرورده مکتب فقهی 
کالمی بغداد، یکی از معدود فقهای صاحب روش 
و سبک فقهی است که ســالیان متمادی، فقهای 
متأخر را به پرورش و تکامل مناهج فقهی خویش 
واداشــت و در این راه، به نوآوری ها و اصالحاتی 
دست زد که از زوایای مختلف درخور بررسی است. 
وی جهش و تحولی شگرف در تاریخ فقه امامیه به 
وجود آورد که آثار آن، در تألیفات فقهای بعد از او 
تا امروز مشهود است؛ به گونه ای که پس از گذشت 
بیش از هزار سال، باز هم آرا، اندیشه ها و نیز مبانی 
و منهج فقهی وی مورد توجه پژوهشگران و فقیهان 

است.
شیخ طوســی همانند اساتیدش، شــیخ مفید و 
ســیدمرتضی، در مبارزه با روش جمود و تحجر 
و فضای فکــری حاکم بر حوزه فقهی شــیعه که 
با تفکر حدیثــی آمیخته بــود و به موجب آن، به 
الفاظ احادیث پایبندی وجود داشت، اما در معانی 
احادیث تعمقی صورت نمی گرفت، تالش زیادی 
کرد. ازجمله اقدامات  ایشان به این منظور، تدوین 
کتاب  عدة االصول و طرح مباحث ضروری و مهم 
اصول فقه در آن بود. وی با نگارش این کتاب، اصول 
فقه را رشــته ای از علوم پایه اجتهاد معرفی کرد. 

شیخ طوسی، ســنگ بنایی اساسی در فقه شیعه 
گذاشت و فضای آن را متحول کرد؛ زیرا فقه از زمان 
شیخ طوســی تا زمان عالمه حلی، یعنی سه قرن 
تمام، فقهی بود که حداقــل در فروعات خودش، 

حاشیه بر تفریعات اهل سنت بود.

شــخصیتعلمیوآثارفقهیشیخ
طوسی

شیخ طائفه امامیه، بیش از پنجاه کتاب طراز اول را 
تألیف و صدها شاگرد دانشمند تربیت کرد. بررسی 
ابعاد علمی شخصیت شیخ طوسی، نیاز به بررسی 
جامعی دارد؛ امــا به صورت اجمالی، ایشــان در 
شاخه های مختلف علمی، مرجعی موثق بوده که 
حتی اهل سنت به آن اذعان کرده اند و او را با القابی 
نظیر »فقیه الشــیعه«، »فقیه االمامیه«، »شیخ 

الشیعه و عالمهم« و »امام الشیعه« ستوده اند«. ۱
شیخ طوسی خدمات بســیاری در مقام فقیه به 
اسالم داشته که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنیم:

۱. تنظیم نصوص احادیثی که در کتاب های فقهی 
به کار رفته )در کتاب النهایة فی مجرد الفقه(؛

2. طبقه بندی رشته های مختلف فقهی )در کتاب 
املبسوط الکبیر(؛

۳. گشودن باب فقه تطبیقی میان مذاهب اسالمی 

)در کتاب الخلف(؛
۴. جمع میان اخبار متعارض و توافق میان روایات و 

راه های استنباط احکام )در بیشتر آثارش(.2  
مهم ترین کتاب های شیخ طوسی در علم اصول و 
فقه عبارت اند از: العدة فی االصول، مسألة فی العمل 
بخرب الواحد، رشح الرشح، النقض علی ابن شاذان فی 

مسألة الغار، الجمل والعقود در باب عبادات، الخلف 

فی االحکام، املبسوط، املســائل الجنبلئیه، املسائل 

الحائریه، املســائل الحلبیة، مناسک الحج فی مجرد 

العمل والنهایة فی مجرد الفقه والفتوی.

کتاب عدة االصول یا العدة فی االصول شــیخ 
طوسی، سرآمد کتاب های اصولی پیش از او بوده 
و تا قرن های متمادی در حوزه های علمیه تدریس 
می شده و مورد توجه بسیاری از دانشمندان بوده 
است. شیخ طوســی در این کتاب، علم اصول را 

ضابطه مند کرده است.۳  
»علم اصول، آیین استنباط فقهی است؛ شیوه ای 
است برای رسیدن از ادله معتبره به احکام عملی. 
تنظیم قوانیــن و قواعد اصولــی، در حکم وضع 
آیین نامه ای برای فقاهت اســت؛ بــدون چنین 
آیین نامــه ای قلمــرو فقاهت، بی حدومــرز و در 
معرض خلط و ناخالصی و اشــتباه است و احکام 
استخراج شده المحاله از اعتبار برخوردار نیست؛ 

فقه خالف؛ طلیعه ورود فقیهان شیعه 
به مسائل حکومتی 

فقه شیعه با غنای منابع، قابلیت رشد و پویایی و بالندگی بدون وقفه در هر عصر و زمانی را دارد و بین پویایی و 
تطور فقه، با شیوه و منهج طرح مباحث فقهی، رابطه ای عمیق برقرار است. به همین دلیل نیز شناخت منهج 
فقهی هر فقیه و هر دوره فقهی، تأثیر بسزایی در شناخت ویژگی ها و محصوالت فکری آن فقیه یا دوره و مکتب 
دارد. در بررسی روش های فقهی، بیشتر به تحلیل و تبیین جنبه های صوری فقه می پردازیم تا مسائل، محتوا 
و مبانی؛ اما باید توجه داشت که همین کار، به آن محتوا قالب داده و بلندا و عظمت فقاهت را به مرحله بروز و 

خودنمایی می رساند.

مجتبیعباسی
طلبهدرسخارج
حوزهعلمیهقمو

کارشناسارشدعلوم
سیاسی
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عالوه بر اینکه ســالیق و آرا و فهم شخصی فقیه 
نقشــی بیش از حد در نتیجه فقاهــت می یابد و 
نظرات فقها، دچار تشتت و بی قاعدگی می گردد... 
شیخ طوسی در مقدمه عدة االصول تصریح کرده 
علم اصول چیزی اســت که احکام شریعت بر آن 
مبتنی است و بدون مســتحکم کردن این پایه، 
علم به شریعت کامل نمی شــود، و هر که اصول 
را مســتحکم نکند، حکایت کننده و مقلد است و 

عالم نیست«. ۴
همچنین شــیخ در جایی دیگر از مقدمه کتاب 
عدة االصول آورده است: »از من خواسته اید اصول 

فقهی مشتمل بر تمام ابواب اصول تألیف کنم که بر 
طبق مذهب و مسلک خودمان )شیعه( باشد؛ زیرا 
آنچه که تاکنون در اصول توسط هر فرقه و گروهی 
تألیف شده، برطبق مســلک و مذهب خودشان 
بوده است و من ســراغ ندارم کسی از ما شیعیان 
دست به تألیف یک دوره بحث اصولی زده باشد، 
مگر مختصری که شیخ مفید)ره( نوشته است که 
بحث های زیادی از آنچه به آنها احتیاج است، از قلم 
افتاده است و نیاز به اســتدراکات و اضافاتی دارد 
و کتابی که ســید مرتضی)ره( در شرح آن نوشته 

است«.  ۵
از سخنان شیخ طوسی در مقدمه کتاب عدة االصول 
برمی آید که دو امر اجتهادی مهم، وی را به نگارش 
اصول فقه واداشته است: نخست اینکه شیخ، نقش 
مهم و زیربنایی علم اصول فقه را در پویایی و عمق 
بخشــیدن به پژوهش های فقهــی دریافته بود و 
می دانست که بدون توجه به اصول فقه و مباحث 
آن، دگرگونی و اصالح فقهی امکان پذیر نیســت؛ 
دوم اینکه در میان شیعه، نگارش کاملی درباره علم 
اصول وجود نداشت. ازاین رو ایشان برای جبران 
کمبود و خأل موجود، به تألیف کتاب عدة االصول 

اقدام کرد.

روششیخطوسیدرفقهمقارن
اصطالحات خالف، خالفیات، فقــه مقارن، فقه 
تطبیقی و حقوق تطبیقی اسالمی، همه در مقایسه 
با دیدگاه های فقهی، به صورت های گوناگون سخن 
می گویند. عناوین خــالف، خالفیات و اختالف، 
در کاربرد، پیشــینه طوالنی تری دارند؛ برعکس، 
عناوین فقه مقارن، فقه تطبیقی و حقوق تطبیقی 
اســالمی، قدمت زیادی ندارند.۶  فقه مقایسه ای 
ابتدا از طریق خالف و خالفیات انجام می شد و در 
اعصار متأخر با اصطالحاتی همچون فقه مقارن، 

فقه تطبیقی و حقوق اسالمی تطبیقی نمود یافته 
است. این امر، نشان دهنده تطور در خالف و فقه 
مقایسه ای است. ازاین رو باید پذیرفت که از کاربرد 
فقه مقارن، فقه تطبیقی و مشابه آنها، مدت چندانی 
نمی گذرد و فقه مقارن، تکامل یافته فقه خالف و 

خالفیات است.
در تأیید تطور خالف، خالف بر چهار سطح متوالی 

از آگاهی فقهی اطالق شده است که عبارت اند از:
۱. آگاهــی از آرا و نظریات فقیهــان در مذاهب 
مختلف فقهی، بدون آشنایی با ادله و بدون قدرت 

دفاع و موازنه؛
2. آگاهی از آرا و ادله مذاهب مختلف، بدون تسلط 

بر موازنه بین آنها؛
۳. آگاهی از آرا و ادله مذاهب مختلف و توانایی دفاع 

جدلی از یک مذهب خاص؛
۴. شــناخت آرا و ادله مذاهب در مسائل مختلف 

فقهی و قدرت ارزش گذاری ادله آنها و ترجیح قول 
برتر به صورت برهانی.۷   

خالف، فنی معطوف به شناســایی نقاط اختالف 
است. از ســویی نقاط اختالف به صورت ابتدایی و 
عادی این مرتبه از علم خالف، همان چیزی است 
که امروزه فقه مقارن یا فقه تطبیقی نامیده می شود. 
برخورد مســالمت آمیز عالمان مذاهب اسالمی 
در زمینه های علمی و فقهی، زمینه تدریس فقه 
به گونه مقارن و تطبیقی را فراهــم کرد. ازاین رو 
بیشتر عالمان مذاهب اسالمی، مجالس تدریس 
در فقه و کالم مذاهب داشــته اند. شیعیان طالب 
علم، در رشته های مختلف علمی، در درس اساتید 
اهل سنت شــرکت می کردند و به صورت متقابل، 
طالبان علم از اهل سنت نیز در درس اساتید شیعه 

شرکت می جستند.
کتاب  الخلف فی االحکام شیخ طوسی یکی از آثار 
ارزشمند فقه مقارن است که در کتب تراجم از این 
کتاب به عنوان »مسائل الخالف فی االحکام« نیز 
تعبیر شده اســت. این تعبیر را خود شیخ طوسی 
در دیگر آثارش  ازجمله تفسیر التبیان نیز بارها به 
کار برده و در مقدمه کتاب الخلف درباره آن گفته 
است: »شما که خداوند تأییدتان کند، درخواست 
نمودید که مســائل اختالفی بین خودمان و آنان 
که مخالف نظر ما هستند، از همه فقهای متقدم 
و متأخر، بنگارم و مذهب هــر مخالفی را به طور 
معین ذکر نمایم و دیدگاه درست و دیدگاه شایسته 
اعتقاد را بیان کنم و هر مسئله را با دلیلی که برای 
احتجاج مخالفانمان به آن نیاز داریم، همراه سازم؛ 
دلیلی که موجب علم باشــد؛ مثل ظاهر قرآن یا 
سنت قطعی یا اجماع یا دلیلی خطاب یا استصحاب 
حال - به شیوه ای که بســیاری از فقهای ما به آن 
پایبند هستندـ  یا داللت اصل یا فحوای خطاب؛ و 
]درخواست نمودید[ خبری از پیامبر)ص( را بیان 
دارم که مخالف را به عمل به آن و تسلیم در برابر 

آن، وادار نماید«. 8
شیخ طوسی در کتاب الخلف تصریح کرده است 
که کتاب یادشده را پس از کتاب های التهذیب 
و االســتبصار تألیف کرده و در آن، دیدگاه همه 
مخالفان را مورد توجه قرار داده اســت. شیخ در 
این کتاب، فقه تطبیقی میان پیروان اهل بیت)ع( 
و مذاهب چهارگانه فقهی اهل ســنت را تبیین، و 
ضمن اشــاره به دیدگاه های فقهی چهار پیشوای 
اهل سنت، به دیدگاه فقهای امامیه و دالیل هریک 
نیز اشاره کرده است. ایشان با نگارش این کتاب، 

شیخ طوسی 
احادیث ائمه 

اطهار)ع( را که به 
کوشش مکتب قم، 
روایت و گردآوری 
شده بود، به گونه ای 
سامان یافته، بر پایه 
روش شناسی فقهی 
خود گسترش داد 
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عظمت و ویژگی های فقه شیعی را با وجود دوری 
گزیدن از رأی و قیاس، نسبت به فقه دیگر مذاهب 
اسالمی نشان داده اســت. به همین دلیل جایگاه 
بلندی یافته و به مذهب فقهی شیعه خدمت بزرگی 

کرده است.  ۹

نقششیخطوسیدراقتداروپویایی
مکتببغداد

تاریخ فقه شیعه، فراز و فرود بسیاری را پشت سر 
نهاده است؛ در برخی ادوار فقهی، فقاهت در اوج 
اقتدار بوده و رشد و بالندگی بسیاری داشته است؛ از 
قرن سوم تا پنجم هجری، حوزه علمیه بغداد شکل 
گرفت و فقیهان، یکی پس از دیگری، سنگ بنای 
فقه شیعه را استوارتر ساخته، اصول بنیادین تفقه 
در دین را پایه گذاری کردند. فقاهت، با عقالنیت، 
مجاهدت ها و مناظره های فقهای بغداد به رشد و 
بالندگی رسید و شیخ طوسی در قله این مکتب، بر 
کرسی زعامت فقهی شیعیان تکیه زد. مرتبه علمی 
شیخ طوسی تا حدی بود که در میان دانشمندان و 
بزرگان شیعی، تنها وی را شیخ الطائفه نامیده اند.۱0  
در سال ۴08 هجری قمری، شیخ طوسی در 2۳ 
سالگی وارد بغداد شد. در این دوران، تاریخ بغداد با 
تنزل رفاه اقتصادی مردم و ناامنی اجتماعی همراه 
بود؛ اما آل بویه توانســته بودند فضای فرهنگی و 
علمی مناســبی برای اهل فضــل و دانش فراهم 
کنند. آنان هرچند فارسی زبان بودند و به فرهنگ 
ایرانی تعلق داشتند و از نظر مذهبی شیعه به شمار 
می آمدند، هرگز به داعی حمایت از زبان و مذهبی 
خاص، عرصه را بر دیگران تنگ نکردند. بنابراین 
عاملی که در این دوره به شهر بغداد اهمیت می داد، 
مراکز علمی تحقیقاتی بزرگ نبود، بلکه فضای آزاد 
این شهر بود که علما را فارغ از هر اعتقاد و دین و 

مذهبی، در آغوش خود می پذیرفت. ۱۱ 

آزاداندیشیعلمایبغداد
در شهر بغداد دارالعلم های متعدد و کتابخانه های 
شگفت انگیزی دایر بود. همچنین رونق بازار کتاب 
در عصر آل بویه به نحوی بود که در شــهر بغداد، 
بازاری به نام ســوق الوّراقین )بازار نسخه نویسان( 
وجود داشت. این نسخه نویسان که خود از فضالی 
عصر بودند، در قبال نســخه برداری از کتاب های 
سفارشــی اهل علم، مبلغی درخور توجه دریافت 
می کردند. رونــق دانش در بغــداد عصر آل بویه، 
تنها برای مسلمانان اهل دانش، جذاب نبود، بلکه 

بسیاری از پیروان ادیان دیگر نیز از سراسر عالم به 
این شهر می آمدند. با چنین رونق علمی، عجیب 
نیست که شیخ طوسی مستقیم از طوس به بغداد 
بیاید و در آنجا به اکمال کماالت خویش بپردازد.  ۱2

ظهورعقالنیتدرفقاهتشیعی
در قرن چهارم هجری به تدریج عقل اســتداللی، 
جای خود را در فقه شیعه باز کرد و یکی از منابع 
مورد قبول فقیهان در استنباط احکام به شمار آمد؛ 
زیرا با آغاز دوران غیبت کبری و فاصله گرفتن از 
زمانه معصومان)ع(، فقهیان بر آن شدند که عالوه 
بر گفتار امامان)ع(، از راه استدالل های عقالنی نیز 
حکم شارع محترم را استنباط کنند. با آغاز دوران 
غیبت کبری، تأمــل در دیانت هم صبغه ای دیگر 
یافت و عقالنیت در عرصه فقاهــت، نمود بارزی 
یافت. ابن عقیل عمانی، نخستین فقیهی بود که فقه 
شیعه را به روش اجتهادی مدون کرد و تفکر اصیل 
اجتهاد و استدالل را در عرصه فقاهت به نمایش 
گذاشــت. ۱۳ پس از ابن عقیل به ترتیب، ابن جنید 
اسکافی، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی 
بر فقاهت بغداد زعامت یافتند و شیخ طوسی برای 
نخستین بار فقه شــیعه را با تألیف کتاب مبسوط 
-که فروع فقهی را در آن گنجانده و نظریات دقیقی 
مطرح کرده بود- وارد مرحله جدیدی کرد. ازاین رو 
او را مهّذب مذهب شیعه در اصول و فروع نامیدند.

شــیخ طوســی احادیث ائمه اطهار)ع( را که به 
کوشــش مکتب قم، روایت و گردآوری شده بود، 
به گونه ای سامان یافته، بر پایه روش شناسی فقهی 
خود گسترش داد و ازطرف دیگر در فقه، اصول و 
کالم که پایه محکم آن را شیخ مفید و سید مرتضی 
گذاشــته بودند، ابتکارات نو و مطالب محکم تری 
عرضه کرد و راه ابراز نظر، استدالل، نقد و بررسی را 

با مبانی بهتری به روی آیندگان گشود.۱۴

تعاملشیخطوســیبااندیشههای
رقیب

از برکات هر اندیشه ای این است که به اندیشه های 
رقیب هم توجه داشته باشد و ضعف های خویش 
را نیز دریابد. زمینه برای تحقق این مهم، در بغداد 
مهیا بود و این شــهر، پایتخت علمی و فرهنگی 
جهان اســالم و مرکز مجادالت فکری و عقیدتی 
به شــمار می رفت. در مکتب درسی شیخ طوسی 
عالمانی از اهل ســنت حضــور می یافتند و رأی 
فقهیانه شیخ را مقبول می شمردند. شیخ طوسی 

در بغداد حتی کتاب االستبصار را نگاشت و در آن، 
روایاتی را که مخالفان به آن استناد می جستند، 
بررسی کرد. سعه مشــرب شیخ طوسی و نگرش 
وی به سایر فرق اسالمی، ســبب شده بود که به 
صحت برخی از راویان ســنی حکم دهد. گرایش 
شیخ طوسی به بررسی و توجه به آرای اهل سنت تا 
حدی است که در تفسیر تبیان  نیز بارها از مفسران 
ســنی نقل قول می کند. به نظر حضرت آیت اهلل 
بروجردی، شیخ طوسی در برخی از آثار خود به کل 
جامعه اسالمی توجه داشته و برخی از کتاب هایش 
را برای جهان اسالم نوشته اســت، نه صرفاً برای 

شیعیان. ۱۵ 
در بغداد قرن چهارم هجری، علمای اهل ســنت 
حضور چشمگیری داشتند؛ فقه اهل سنت نیز در 
حوزه های علمیه بغداد غلبه داشت و پیروان زیادی 
هم دل به جانب آن سپرده بودند؛ حتی بزرگان فقه 
شیعی نیز در محفل درسی آنها شرکت می کردند؛ 
ازجمله ســید رضی کــه در محفــل درس فقه 
محمدبن موسی خوارزمی، رئیس حنفیان بغداد 
حضور می یافت۱۶  و سید مرتضی که استاد شیخ 
طوسی بود نیز عالوه بر شیعیان، از محضر علمای 
اهل سنت بهره برد و به تفاوت ها و شباهت های این 

دو مکتب واقف بود.  ۱۷

نقدمنصفانهآرایفقهیگذشتگان
از دیگر ویژگی های حوزه بغــداد  که می توان آن 
را عاملــی تأثیرگذار در پویایی مکتب این شــهر 
دانســت، مواجهه نقادانه با آرای گذشتگان فقه 
شیعه است. شیخ طوســی با انتقاد از اندیشه های 
نص گرایانه گذشتگان، برخی از آرای آن جماعت 
را نامقبول می دانست؛ به عنوان مثال، این سخن 
را که متکلمان و احتجاجات ایشان، مورد رضایت 
معصومان)ع( نیســتند و تنها احتجاجی معتبر 
است که مفاد سخن معصوم باشد، مردود می داند 
و استدالل می کند که هرکسی به حرمت احتجاج 
حکم کند، با نص قرآن مخالفت کرده اســت. وی 
ذیل آیه 8۳ سوره انعام که می فرماید: »َوِتْلَک 
ُتنا آَتْیناها إِْبراهیَم َعلــی َقْوِمِه َنرَْفُع َدَرجاٍت  ُحجَّ

َمْن َنشاُء إِنَّ َربََّک َحکیٌم َعلیٌم«، احتجاج با کفار و 

دشــمنان را مورد تصویب، تأیید و تشویق کتاب 
الهی می داند و در ادامه چنین می آورد که در این 
آیه، داللتی است بر صحت محاجه و مناظره در دین 
و دعا به جانب خدای تعالی و احتجاج بر کافرین؛ 
زیرا خداوند تعالی نیز این عمل را مدح، و به تصویب 
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سیاست

وسائل

آن حکم کرده اســت؛ پس هرکــه در احتجاج با 
دیگران حکم به حرمت دهد، به مخالفت با قرآن 
برخاسته است. به نظر می رسد چنین رویکردی 
در فقه شــیعه و مواجهه منصفانه با نظرات فقهی 
گذشتگان، ثمرات نیکویی بر جای گذاشت و سبب 
بالندگی روزبه روز مکتب بغداد و به نحو اولی فقه 

شیعه شد.  ۱8

فقهخالف؛طلیعهآشــناییفقیهان
امامیهباواقعیتهایاجتماعیومســائل

حکومتی
تاریخ علم فقه، گواه این نکته است که فقه شیعه و 
ادله استنباط احکام شرعی در زمان شیخ طوسی 
دستخوش تحولی عظیم شــد. پیش از شیخ، دو 
جریان عمده در فقه وجود داشــت: نخست فقه 
اصحاب حدیث )افرادی همچون شــیخ کلینی 
و شــیخ صدوق( و دیگری فقه متکلمان )افرادی 
همچون ابن ابی عقیل، شیخ مفید و سید مرتضی(. 
فقه شــیخ طوســی را می توان پلی میان این دو 
جریان به شــمار آورد. شیخ طوســی برای ایجاد 
هماهنگی و وحدت نظر میان علمای شیعه، حل 
تعارض ها در روایات و حفظ شــیعه از خطرها و 
تهدیدها، با تعقل، ژرف اندیشی و غایت گرایی پا 
به میدان نهاد و با شناخت نیازهای عصر خویش 
به تألیف آثار گران قدری در زمینه های مختلف، 
ازجمله فقه و حدیث پرداخت و دگرگونی عظیمی 
در فقه و اجتهاد شیعه پدید آورد. نخستین بار او 
بود که به تفریع و تطبیق مفصــل فروع بر اصول 
پرداخت و فقه اجتهادی را در عمل به کار گرفت 
و به کمال رسانید. مرحوم شیخ طوسی با تأسیس 
فقه الخالف، مباحثی را که از ســنخ فقه افتراضی 
بود، وارد فقه کرد. چه فقه مســائل واقعیت یافته 
نوپیدا و چه مســائل فرضی، در ایــن بحث وارد 
می شدند. مهم آن است که مرحوم شیخ طوسی 
مبادرت به تفریع فروع جدیدی کرد. در یک نگاه 
کالن، می تــوان دوری از لجاجــت، عقل گرایی، 
واقع بینی، آزاد اندیشی، نقد منصفانه آرای دیگران، 
غایت گرایی و عام نگری را از خصلت های فقه تازه 

تأسیس شیعه توسط شیخ طوسی برشمرد.
تاریخ زندگی شیخ طوســی، گویای این مطلب 
اســت که ایشــان جزو علمای مکتب دوم بغداد 
اســت. بنابراین باید اقتضائــات زمینه ای مکتب 
دوم بغداد در نظر گرفته شــود. پــس اگر علمای 
اهل سنت، داعیه دار پاسخگویی به مسائل حکومتی 

هستند، شیخ طوسی و عالمان پس از ایشان نیز با 
طرح مباحث فقه الخالف، به نوعی به مسائل فقه 
حکومتی زمان خود پرداخته اند. زیرا شیخ طوسی، 
فقه خالف خود را بر اساس مسائلی تبیین کرده که 
عالم شافعی مذهب، آنها را به تقریر درآورده است 
و شیخ تالش کرده بر اساس مسائل و تقریر او، نگاه 
شیعی را در کنار نگاه های اهل سنت عرضه کند. 
درنتیجه اگر فقه سنی، متضمن پاسخ به مسائل 
واقعیت یافته یا افتراضی مربوط به حکومت است، 
شیخ طوسی و علمای پس از ایشان نیز به تدریج 
وارد مرحله پاسخ به مســائل حکومتی شده اند. 
مســائل عمده ای در فقه حکومتی و در آن مقطع 
مورد توجه قرار گرفته است که علمای شیعه نیز با 
آنها درگیر بوده اند؛ چون فرصِت در پایتخت بودن، 
موقعیت ممتاز و بلندی به آنان در نزد علمای عامه 

بغداد اعطا کرد. 
همچنین آل بویه در دوران سلطنت خود، فضای 
مناسبی را برای آنها مهیا کرده بود. علمای شیعه 
هم در مراوده خاصی با اهل ســنت و علمای آنها 
بودند؛ ضمناً با حکومت بغداد و خالفت وقت نیز 
تعایشی مسالمت آمیز داشتند و به همین دلیل، آنها 
نیز می توانستند وارد مباحث فقه سیاسی و مسائل 
حاکمیتی دوره خود شده، رویکرد حکومتی در فقه 
شیعه را به شفافیت و غنای الزم رسانده، با تأمل 
در مباحث مقارن، ابعاد فقه را برجســته تر کنند. 
همین امر سبب شد بعدها، در دوران صفویه، علما 
و فقهای شیعه به صورت جدی تری وارد مباحث 

فقه حکومتی شوند.
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در یک نگاه 
کالن، می توان 

دوری از لجاجت، 
عقل گرایی، واقع 

بینی، آزاد اندیشی، 
نقد منصفانه آرای 

دیگران، غایت گرایی 
و عام نگری را از 
خصلت های فقه 

تازه تأسیس شیعه 
توسط شیخ طوسی 

برشمرد
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سیاست

وسائل

فقهروایی،نخستیندورهفقهشیعهتا
شیخطوسی

اهل ســنت در طول تاریخ با حکومت داری آشنا 
بوده اند. این مسئله سبب رشد فقه حکومتی آنها 
شــده اســت. ازاین رو فقه حکومتی اهل سنت با 
فقه سیاسی شیعه تمایز دارد؛ زیرا علمای شیعه 

عهده دار حکومت نبوده اند.
با توجه به تدریجی بودن رشد و توسعه فقه، فقه 
شیعی در ادوار نخست، با ادبیات و نصوص روایی 
ظهور پیدا کرده اســت؛ یعنی فتاوای بسیاری از 
قدما، عین نصوص روایی هســتند؛ گویا سند آن 
دسته از روایات کنار گذاشــته شده است و غیر از 
تغییرات مختصری در لسان و الفاظ این فتاوا، شکل 
و قالب آنها مشابهت کاملی با روایات دارد. فقهای 
عظام شــیعه که تا دوره ای، به تفریع فروع فرضی 
نمی پرداختند و به تعبیر دیگر فقه خود را همانند 

نحله های ســنی، به ویژه فقه حنفــی، به صورت 
افتراضی بال و پر نمی دادند، به تدریج به سمت تفریع 
فروع حرکت کردند و چه بسا اندکی به سمت فقه 
افتراضی نزدیک شده باشند. آنها وارد فقه افتراضی 
نشدند، اما به تفریع فروع پرداختند؛ زیرا مسائل 

نوپیدا مقتضی پاسخ هایی نو بودند.
با پیچیده تر شدن علم، افرادی همچون ابن عقیل و 
ابن جنید، متهم به قیاس می شوند؛ اما اگر نصوص 
کتاب های آنها در دســترس بود، قضاوت کردن 
درباره ایشان ساده تر می شد که آیا قیاس کرده اند 

یا اینکه فقط شائبه قیاس ایجاد شده است؟
شیخ طوسی )ره(، با تأسیس فقه الخالف، مباحثی را 
که از سنخ فقه افتراضی بود، وارد فقه الخالف کرد؛ چه 
فقه مسائل واقعیت یافته نوپیدا و چه مسائل فرضی، در 
بحث فقه الخالف وارد شدند. مهم آن است که شیخ 

طوسی )ره(  مبادرت به تفریع فروع جدیدی کرد.

رویکردشیخطوسیبهفقهحکومتیبا
فقهالخالف

تاریخ زندگی شیخ طوسی )ره( گویای این مطلب 
است که ایشان جزو علمای مکتب دوم بغداد بوده 
است؛ بنابراین باید اقتضائات زمینه ای مکتب دوم 
بغداد در نظر گرفته شود. مکتب دوم بغداد، مقارن با 
دوران سلطه آل بویه بر خالفت عباسی بود. ازاین رو 
زندگی علمای شیعه در بغداد با علمای مکتب قم، 
ازلحاظ تعامل با اهل تسنن تفاوت می کرد. بخشی 
از این تعامل، مربوط به مســائل حکومتی بود که 
قبل از آن علمای شیعه با علمای اهل سنت چندان 
تعاملی نداشــتند؛ اما در دوران آل بویه و مکتب 
دوم بغداد، فضای خاصی برای شیعیان مهیا شد و 
علمای شیعه به طور طبیعی وارد تعامل با علمای 
تسنن و حکومت شــدند؛ زندگی مسالمت آمیز 
علمای شیعه در ادوار مختلف و در پایتخت خالفت 

  یادداشتشفاهیحجتاالسالموالمسلمینذبیحاهللنعیمیان
رویکردهای حکومتی فقیهان شیعه در دوره انزوا

حجت االسالم والمسلمین ذبیح اهلل نعیمیان، متولد ســال1351 در شهر خمین است. عضو هیئت علمی و دبیر 
گروه فقه سیاسی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسالم، عضو شــورای علمی گروه غرب شناسی )اسالم و غرب( 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی، عضو گروه پژوهشی تاریخ و اندیشه معاصر در مؤسسة آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره(، دبیر گروه فقه و اصول مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی از جمله سوابق درخشان علمی ایشان 
می باشد. استاد نعیمیان در این یادداشت شفاهی )بازنویسی متن مصاحبه علمی وسائل با ایشان( تالش کرده با 
برجسته سازی مثال هایی از فقه اهل سنت، اثبات کند که شیعه در قرون گذشته از رویکرد حکومتی به دور نبوده و 
حاصل مطالعات، تأمالت و تحقیقات فقیهان امامیه درباره مسائل حکومتی در میراث فقهی شیعه بازتاب یافته است.

محمدجعفری
طلبهحوزهعلمیهقم

وفوقدیپلم
کامپیوتر
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سیاست

وسائل

عباسی، چنین اقتضائاتی را ایجاد می کرد.
اگر فقهای اهل ســنت، داعیه دار پاسخگویی به 
مسائل حکومتی هستند، شیخ طوسی و علمای 
پس از ایشان با طرح مباحث فقه الخالف به نوعی 
به مسائل فقه حکومتی پرداختند؛ چه اینکه شیخ 
طوســی )ره( فقه خالف خود را بر اساس مسائلی 
تبیین کرده که عالمی شــافعی مذهب، آنها را به 
تقریر درآورده است و شیخ بر اساس مسائل و تقریر 
او تالش کرده دیدگاه شیعی را در کنار دیدگاه های 
اهل ســنت مطرح کند. نتیجه این است که اگر 
فقه سنی متضمن پاســخ به مسائل واقعیت یافته 
یا افتراضی مربوط به عالم حکومت اســت، شیخ 
طوسی و علمای پس از ایشان به تدریج وارد عالم 

پاسخ به مسائل حکومتی شده اند.
در فقه حکومتی در آن مقطع، مســائل عمده ای 
مورد توجه قرار گرفته اســت که علمای شیعه را 
نیز درگیر خود می کرد؛ زیرا هم در پایتخت بودند 
و هم جایگاه رفیعی در میان علمای بغداد داشتند. 
همچنین آل بویه در دوران ســلطنت خود فضای 
مناسبی برای آنها مهیا کرده بود. بنابراین علمای 
شیعه در کنار علمای اهل سنت زندگی می کردند 

و تعامل و تعایشی عمیق با آنها داشتند.
به تدریج پس از مرحله نخست فقه روایی که فتاوای 
روایی وجود داشــت، ورود به مباحث خالفی در 
مکتب بغداد، همانند دیگر مسائل و مباحث فقهی، 
مورد توجه علمای شیعه قرار گرفت و به دنبال فتوا 

دادن درباره آنها بودند.
از زاویه ای دیگر، اگر فقیهی در منصب حکومتی 
همچون قضاوت باشد، طبیعی است که بیشتر در 
معرض مسائل مستحدثه و خالفی خواهد بود؛ اما 
علمای سنی و شیعی که در امور حکومتی نبودند، 

کمتر وارد این مباحث می شدند.
درهرحال علمای شیعه در دوران مکتب بغداد، در 
تعایش خاصی با اهل ســنت و علمای آنها بودند. 
همچنین بــا حکومت بغــداد و خالفت، تعایش 
مسالمت آمیز داشتند. ازاین رو آنها نیز می توانستند 
وارد مباحث فقه سیاسی با رویکرد فقه حکومتی 
شــوند.  بنابراین نمی توان به طور مطلق گفت که 
چون علمای شیعه در حکومت ورود پیدا نکرده اند، 

این امر در آنها ضعیف است.

الیههایرویکردحکومتیبهفقهدر
ادوارتاریخشیعه

از دوره صفــوی که حکومت، علمــا را وارد صحنه 

سیاست و منافع حکومتی کرد، علما و فقهای خاصه، 
به صورت جدی تری وارد حکومت داری شدند. آنها 
ناگزیر می بایست در مسائل فقه حکومتی، متناسب با 
نیازهای هر مقطع، تأمل می کردند. ازاین رو نمی توان 
تدوین فقه سیاسی و رویکرد فقه حکومتی را فقط 

محدود به دوران انقالب اسالمی دانست.
بحث فقه مقارن را می توان مقتضی برخی مباحث 
فقــه حکومتی دانســت که برجســتگی آن، در 
تمییزگذاری میان شأن تبلیغی پیامبر اکرم)ص( و 
شأن والیی ایشان است. این مسئله مقتضی بحث 

در شئون مختلف رسول اکرم)ص( است.
به عنوان نمونه در کتاب الحکام فی متییز الفتاوا عن 
الحکام والترصف القاضی االمام تالش می شود بین 

مواردی که می توانند به عنوان افتا مطرح باشند، با 
مواردی که شأن والیی و امامت دارند، تمییز داده 
شــود. بنابراین این بحث می تواند با رویکرد فقه 

حکومتی بررسی شود.
در طول تاریخ، اهل ســنت به این سمت حرکت 
کرده اند که مفهوم اجتهاد را برای پیامبر اکرم)ص( 
بپذیرند و بر این اساس، مفهوم افتا را برای ایشان 
مطرح کرده اند؛ اما فقهای شیعی مفهوم اجتهاد و 
افتا را برای رسول اکرم)ص( مناسب ندانسته اند. 
با توجه به این نکته، اگر عنــوان را عام تر در نظر 
بگیریم، می توان میان شأن تبلیغی و والیی پیامبر 

اکرم)ص( تفکیک قائل شد.

نظرمذاهــبدربارهشــأنوالییو
حکومتیرسولخدا

در مباحث فردی و اجتماعی، این پرسش مطرح می 
شود که آیا سخنان پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( 
تنها بیانگر احکامی هستند که از سوی خدای متعال 
جعل شده اســت یا اهل بیت)ع( نیز از شأن والیی 
برخوردار بوده اند و برخی از احکام، بر اساس شأن 

امامت و والیت آنها صادر شده است؟ می توان در 
برخی از احکام، این سؤال را به صورت جدی تر مطرح 
کنیم؛ آری، غلبه با شأن تبلیغی آن بزرگواران است؛ 
اما اگر مفهوم سنت را به معنای لغوی آن برگردانیم، 
می بینیم ســنت به معنای »ما کان النبی« و »ما 

شّرح النبی« است.
درباره »ما کان النبی« که بسیاری از مصادیق آنها 
تا روز قیامت هست، به احکام الهی ملحق می شوند 
و ثبات و جاودانگی دارنــد؛ اما آیا احکام حکومتی 
نداشته اند؟ این مسئله جدی است. اگر شأن والیی 
آنها مقتضی برخی احکام موقت بوده اســت، این 
مواردی را که در قالب روایات به ما رسیده، چگونه 

باید تمییز داد؟
همین دیــدگاه را می توان در تحلیل و مقایســه 
مذاهب فقهی، معیار قرار داد؛ ازجمله اینکه برخی 
از مذاهب، رویکرد قوی تری در فقه حکومتی دارند؛ 
چنان که حنفیان در تفسیر »من احیی ارضا میتة 
فهی له«، ایــن روایت را از مصادیــق حکومتی و 
تصرفات والیی پیامبر اکرم)ص( می دانند. بنابراین 
اگر روایت یادشده بر این اساس تفسیر شود، این امر 
مقتضی آن است که اولی االمر می توانند با تکیه بر 
مصلحت سنجی، حکمی متناسب با زمان و مکان 
خود جعل کنند، نه آنکه ایــن حکم ممنوعیت یا 
جواز احیای زمین، حکمی ثابت و تغییرناپذیر باشد.

بنابراین حنفیان چنین حکمی را متکی بر رویکرد 
فقه حکومتی بیان کــرده، ایــن دو را از مصادیق 
تصرفات امامتی و والیتــی می دانند. به این نتیجه 
می رسیم که حکام ادوار و مناطق متفاوت، به تناسب 
مصالح دوران خود، حق دارند که اجازه احیای زمین 
را بدهند یا جلوی احیای زمین های موات را بگیرند.

در مقابل، شــافعیان و مالکیان، روایت فوق را یک 
حکم تبلیغی در نظر گرفته اند و ممنوعیت تصرف 
را از سنخ تصرف به فتوا دانسته اند، نه از سنخ امور 
والیی. بنابراین به عنوان یک حکم دائمی، هرکسی 
تا روز قیامت می تواند بــدون نیاز به گرفتن اذن از 
حاکم، زمین مواتی را آباد کند و این روش، مبتنی بر 

فقه حکومتی نیست.
در مورد مسئله احیای موات، یک نص روایی به مثابه 
یک حکم ثابت و تغییرناپذیر در نظر گرفته شده است، 
بدون اینکه مشروط به شرطی شده باشد و اذن حاکم 
در آن شرط نیست؛ اما حنفیان با تکیه بر رویکرد فقه 
حکومتی، این امر را از اختیارات حاکم دانســته اند 
و هیچ کســی نمی تواند بدون گرفتن اذن از حاکم و 

مصلحت سنجی او به چنین امری مبادرت کند.

به تدریج پس از مرحله نخست 
فقه روایی که فتاوای روایی 

وجود داشت، ورود به مباحث 
خالفی در مکتب بغداد، همانند 
دیگر مسائل و مباحث فقهی، 
مورد توجه علمای شیعه قرار 
گرفت و به دنبال فتوا دادن 

درباره آنها بودند
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نمونههاییازرویکردهایحکومتیدر
فقهمقارن

نمونه دیگری که برای فقــه حکومتی در نگاه فقه 
مقارن می توان مطرح کرد، تقطیع زمین است که 
از مصادیق اراضی »مفتوحه عنوه« هســتند. اگر 
زمین هایی با جنگ و مبارزه به صورت »عنوه« فتح 
شده باشند، تقطیع آنها نیز می تواند از مصادیق این 
اراضی باشد. دراین باره آیا می توان زمین هایی را که 
مسلمانان با مبارزه فتح کرده اند، میان جنگ آوران 
و قضات تقسیم کرد؟ اگر بگوییم می توانند، حکمی 
اســت و اگر بگوییم نمی توانند با رویکرد دیگری 
است. بنابراین باید میان دو رویکرد تصرف والیی 
یا تصرف باالمامه و تصرف تبلیغی، یا به تعبیر اهل 
تسنن بیان روایی و شأن تبلیغی، تمایز قائل شد. 
افزون بر حنفیان که تکیه بیشتری بر رویکرد فقه 
حکومتی دارند و اختیارات امام را بیشتر می دانند، 
در این مسئله حنفیان و مالکیان بر این نظر هستند 
که تقســیم زمین های »مفتوح عنــوه«، ازجمله 
تقســیم خیبر میان جنگ آوران و قضات، از سنخ 
تصرف باالمامه است. ازاین رو در چنین مواردی هر 
امام، حاکم و اولی االمری می تواند به تناسب زمان، 
مکان و مصالح و مفاسدی که ســراغ دارد، اجازه 
تقسیم بدهد؛ زیرا تقسیم زمین های »مفتوح عنوه« 

تصرف باالمامه و تصرف والیی است؛ اما شافعی و 
احمدبن حنبل، تقسیم خیبر میان جنگ آوران را 
از امور صالحدیدی ندانســته اند؛ بلکه این مورد را 
از مصادیق تصرف بالفتوا دانسته اند. درنتیجه حکم 
را تغییرناپذیر می دانند که برخالف برداشت قبلی، 
حکمی مشخص است و امکان نظرسنجی حاکم در 

آن وجود ندارد.
مصادیق مختلفی در فضای فقه مقارن دیده می شود 
که برخــی، درباره تصرفات خلیفه دوم مناقشــه 
کرده اند. احمد امین در کتاب فجر االسلم و برخی 
دیگر با نــگاه ویژه ای که به اختیــارات حکومتی 
داشته اند، به این نتیجه رسیده اند که برخی موارد 
را از ســنخ تصرفات مصلحتی و امور صالحدیدی 
بدانند؛ البته در این زمینه نتایجی نیز گرفته اند. علی 
حسب اهلل نیز از اساتیدی بود که چند دهه قبل، در 
کتاب  اصول االحکام و طرق االستنباط فی الترشیع 
االسلمی  درباره تصرفات خلیفه دوم مناقشه کرد. 

همچنین دکتر مصطفی زید در کتاب  املصلحه فی 
الترشیع االســلمی  و  نجم الدین طوبی  این دیدگاه 

را دنبال کرده اند که برخی از تصرفات خلیفه دوم را 
متکی بر مصلحت محوری او بدانند و جنبه تصرفات 
باإلمامه و والیی را پُررنگ کنند. البته در این موارد، 
به این حکم رسیده اند که چنین تصرفات مصلحتی 

و امامی، از منظر آنها می تواند مجوز تخویف برخی از 
آیات و روایات به مقتضای قیاس نیز باشد.

شاهد مثال این مسئله، روایتی از ابن عباس است 
که نقل کرده در زمان پیامبر اکــرم)ص(، ابوبکر، 
و مقطع نخســت دوران عمر، اجرای صیغه طالق 
این گونه نبود که بتوان طــالق را در یک مجلس 
اجرا کرد؛ برخی با این امر مخالفت کردند و در مقام 
توجیه برآمدند؛ اما این مسئله مطرح شده است که 
او با تکیه بر مصلحت سنجی چنین حکمی را داده 
است و مصلحت ســنجی او به مثابه پُررنگ کردن 
رویکرد حکومتی است. البته این نحوه می تواند به 
نوع افراطی در نظر گرفته شود؛ زیرا افرادی همچون 
مصطفی زید، علی حسب اهلل و احمد امین بر این 
نظر هستند که چنین اختیاراتی تا حدی است که از 
طریق آنها حتی می توان خبر واحد، عمومات قرآنی 
و عموم قیاس را اســتثنا زد. همچنین گفته شده 
است که در »عام المجاعه«، خلیفه دوم دست سارق 
را قطع نکرد؛ زیرا از منظر او حد سرقت برای حفظ 
حیات اســت؛ اما اگر فردی در »عام المجاعه« در 
آستانه مرگ و به شدت نیازمند است، می تواند اقدام 
به سرقت کند. بنابراین حد بر او جاری نخواهد شد.

نمونه دیگر از تصرفات خلیفه دوم، قتل »جماعة 
بالواحد« است؛ یعنی قصاص نکردن همه کسانی 
که به صورت عمدی یک نفر را کشــته اند. چنین 
حکمی را خلیفه دوم مطرح کرده که مورد مناقشه 

قرار گرفته است.
نمونه دیگر از تصرفات خلیفه دوم، اســقاط حکم 
»مؤلفة قلوبهم« در آیه ۶0 سوره توبه است. به تعبیر 
علی حسب اهلل، خلیفه دوم برای محافظت از مال 
بیت المال و دولت، با این توجیه که با پرداخت سهم 
»مؤلفة قلوبهم« به برخی، لزوماً »تألیف قلوب« 
شکل نمی گیرد، بلکه فقط بیت المال هدر می رود، 

سهم آنها را نپرداخت.
همه این مصادیق را برای تبیین این مســئله بیان 
کردم که او )خلیفه دوم( با تکیه بر چنین اختیاراتی، 
برای خود این حق را قائل شد که بتواند برخی احکام 
الهی را که در قالب آیات، روایات، اخبار و از منظر اهل 

سنت در قالب قیاس مطرح شده اند، استثنا بزند.
محمد ســعید رمضان البوطی در کتاب املصلحة 
املرسلة فی الرشیعة السلمیة  تالش کرده این موارد 

را توجیه کند و به افرادی همچــون دکتر »داوود 
معروف دوالیبی« که در کتاب  املدخل الی علم اصول 
الفقــه  چنین مواردی را تخصیص خبر واحد بیان 

کرده، پاسخ داده است. می توانیم شاهد بحث های 
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صغروی و مصداقی باشیم؛ چه توجیهات مربوط به 
این مصادیق را بپذیریم یا نه.

قوامسیاستشرعیدرمنابعاصلیو
تبعیفقهعامه

اگر بخواهیم بدانیم رویکرد فقه حکومتی در مباحث 
اهل ســنت چگونه طرح شده اســت، می توان از 
مصادیق فوق نام برد. افزون بر این مصادیق، موضوع 
ســومی که می توان مطرح کرد، تمسک به منابع 

تبعی است که نیاز به تأمل جداگانه انتقادی دارد.
اهل سنت میان منابع اصلی و تبعی تفاوت قائل اند و 
معتقدند منابع اصلی، کتاب، سنت، اجماع و قیاس 
هستند و در میان آنها ترتیبی وجود دارد؛ در نظر 
افرادی همچون فخر رازی، اجماع می تواند بر کتاب 
و سنت نیز مقدم شود؛ اما به صورت اساسی در فقه 
و اصول فقه، اهل سنت نخست به کتاب و سنت، 
و اگر این دو نبودند، در مرحلــه بعدی به اجماع و 
قیاس تمســک می جوید. اجماع کاشف، نزد اهل 
تسنن چندان وجهه ای ندارد و این مسئله در تاریخ 
تکوین اجماع منتفی بود؛ زیرا طبق ادعای مشهور 
آنها، هنگامی به اجماع تمسک می شود که کتاب و 
سنت نباشند و در این مسئله می توان مناقشه های 
موردی کرد. در هر حال اهل تسنن همواره این نکته 
را برجسته می کنند که با وجود کتاب و سنت، نوبت 
به اجماع و قیاس نمی رسد و به طریق اولی، منابع 
تبعی نیز قابلیت تمسک ندارند. هنگامی می توان به 
منابع تبعی تمسک ُجست که کتاب، سنت، اجماع 

و قیاس نباشند.
منابع تبعــی عامــه عبارت اند از: »اســتصالح و 
استحسان« استحسان در تعریف رایج، تخصیص 
قیاسی با قیاس قوی تر و نوعی استثنا زدن بر قیاس 
اســت. »اســتصالح« نوعی مصلحت سنجی و به 
 مثابه تمسک به مصالح رها شده است؛ در صورت 
سکوت شارع به سبب فقدان نص از کتاب و سنت، 
اگر مصلحتی مورد تأیید یا القای شرع بود، به آن 

تمسک کرده، نوبت به موارد دیگر نمی رسد. 

منابعتبعیدرفقهحکومتیاهلسنت
مذاهب فقهی اهل ســنت همه ایــن منابع تبعی 
را به صورت یکســان قبول ندارنــد؛ چنان که در 
تنوع اولویت سنجی آنها به چشم می خورد؛ گویی 
محصول این منابع تبعی، احکام الهی هستند. افزون 
بر قیاس و اجماع که می توانند منابع سیاست شرعی 
باشند، تمســک به منابع تبعی، در حکومت داری 

و سیاست شرعی می تواند مورد تأکید قرار گیرد. 
برای بررســی فقه حکومتی در نگاه اهل تسنن، 
باید شأن منابع تبعی در تولید حکم را مد نظر قرار 
داد؛ به عنوان مثال خلیفه دوم در رویکرد شخصی 
و اجتماعی اش به شدت بر »فتح ذرایع« تکیه دارد. 
»فتح ذرایع«، به معنای رویکرد پیشگیرانه است. 
ُعَمر برای اینکه خانم ها به دام گناه نیفتند، جوان 
زیبارو را تبعید می کرد. برخی اقدامات خلیفه دوم 
را می توان از سنخ فتح ذرایع و پیشگیری محسوب 
کرد. پیشگیری نیازمند مرزبندی هایی است که در 
صورت عدم رعایت آنها، ممکن است حکم ناروایی 
صادر شود و برای مکلفان، تکلّفات ناروایی به وجود 
آورد؛ اما اگر حاکم، حاکم مشروعی باشد و بر ضوابط 
درستی تکیه کند، طبیعی اســت که می تواند از 
چنین اختیاری برخوردار باشد، اما نه اینکه مصادیق 
این احکام، به صورت مستقیم، حکم الهی باشد؛ بلکه 
می توان به آنها به عنوان اختیارات حاکم مشروع یاد 
کرد یا »فتح ذرایع« را به گونه ای تلقی کنیم که و 
تمسک به احکامی باشد که زمینه ساز تحقق احکام 

دیگر هستند.
مصادیق این احکام را نمی توان به عنوان حکم الهی 
مطرح کرد. زیرا فرض ما بر این بود که از منظر اهل 
ســنت این احکام را کتاب و سنت بیان نکرده بود 
و صرفاً حکمی اســت که از طریق حاکم به عرصه 
سیاست آمده است. باید در جایی دیگر به این نکات 

انتقادی پرداخت.

تفاوتمذاهبعامــهدررویکردهای
حکومتیبهفقه

اگر بخواهیم رویکرد حکومتی فقه اهل تســنن را 
شناســایی و ارزیابی کنیم، در چنین مواردی، از 
مصادیق حکومتی، منابع تبعی، قیاس و اجماع را 

می توان رصد کرد.
با بررسی مقایسه ای مذاهب اهل تسنن، می توانیم 
تفاوت مشهودی میان رویکردهای آنها پیدا کنیم؛ 
زیرا برخی از آنها بر رویکرد حکومتی تکیه بیشتری 
دارند و مصادیق آن زیاد است؛ مانند فقه حنفی که 
به همین دلیل مــورد توجه حکومت عثمانی قرار 
گرفت. در قرن نهم، عالمی از بوسنی و هرزگوین 
کتابی نوشت که با مقایسه مذاهب مختلف و اشاره 
به برخی مصادیق، تالش کرد خلیفه عثمانی را به 
تقویت مذهب حنفی ســوق دهد؛ زیرا از منظر او 
فقه حنفی، استعداد بیشتری داشت که اختیارات 

حکومتی را پُررنگ تر نشان دهد.

یکی از مصادیق مهم فقه حکومتی، فتوای معیار 
است؛ آیا هر مکلفی می توان از هر فقیهی تقلید کند 
یا حاکم، فقهی را معیار قرار می دهد؟ ابن مقّفع  به 
خلیفه پیشنهاد کرد که یک فقه به عنوان فقه معیار 
مشخص شود و خلیفه عباسی، مالک را به نگارش 

چنین کتابی ترغیب کرد.
در ادوار بعد برخی مذاهب محدودتر شدند و فقط 
چهار مذهب فقهی اهل تســنن برجسته شدند 
و برخی تمایالت ســبب شــد چندین مذهب، با 
برجسته ســازی اختیارات حکومتی در آنها،  فقه 

معیار قرار بگیرند.
در ادوار اخیــر رویکردهــای دیگــری بــرای 
برجسته سازی شورای افتا پدیدآمد و سعودی ها در 
عربستان، این الگو را پذیرفتند و چنین شورایی را با 

اختیارات حاکم برپا کردند.
تفاوت های مذاهب اهل سنت از این زاویه درخور 
تأمل است؛ اما این مسئله نباید نادیده گرفته شود 
که علمای شــیعه همواره و به ویژه از دوران شیخ 

طوسی، به فقه اهل سنت توجه داشته اند.

رویکردحکومتیفقهایشیعهدردوره
انزوا

بر خالف نظر برخی از صاحب نظــران، که بر این 
باورند که علمای شــیعه به دلیل نداشتن سابقه 
حکومت، به کلی از فقه اجتماعی و سیاسی و حتی 
از رویکرد فقه حکومتی بــه دور بوده اند، نمی توان 
چنین ادعایی را پذیرفــت. زیرا مصادیق مختلفی 
به عنوان مؤید رویکرد فقیهان امامیه به مســائل 
سیاســی، حکومتی وجود دارد؛ از جمله در کتاب 
القضاء، قضاوت قاضی غیر مجتهد یا قاضی منصوب 
مطرح شده است؛ اختیارات امام یا حاکم در آغاز به 

نبرد نظامی و مواردی از این نوع. 
برخی از فقهای شیعه طرح این مباحث و جزئیات 
آن را به صالحدیــد حاکم، فقیه و حاکم شــرع 
دانسته اند. این امر به این معناست که هم مباحث 
فقه سیاسی در زمان ها و ادوار مختلف وجود دارد و 
هم آنکه رویکرد فقه حکومتی که مقتضی برجسته 
بودن اختیارات حاکم اسالمی است، در آنها پُررنگ 
است و با برجســته کردن اختیارات حاکم شرع، 
می توان ســابقه رویکرد فقه حکومتی در مباحث 
شیعی را یافت؛ چنان که مشابه چنین رویکردها و 
اختالف اقوالی را در فضای اهل سنت می توان یافت.

اشتراکاتی نیز در والیت پذیری میان شیعه و اهل 
سنت در برخی فتاوا وجود دارد.
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وسائل-باتوجهبهبیاناتاخیررهبر
معظمانقالبمبنیبرانقالبیماندنحوزه
علمیه،ضمنتعریفمفهومفقهسیاسی،
رابطهاینواژهرابــاانقالبیبودنحوزه

توضیحدهید؟
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، فقه شیعه و 
استنباط احکام شرعی و اجتهاد، وارد عرصه هایی 
شد که پیش از آن کمتر ورود پیدا می کرد. فقه 

بعد از انقالب، بــه حوزه های سیاســت و اداره 
جامعه اسالمی، ورود چشمگیری داشته است که 
می توانیم آن را به فقه سیاسی تعبیر کنیم. رهبر 
معظم انقالب به حوزه علمیه هشــدار دادند که 
حرکت رو به جلوی حوزه در عرصه فقه سیاسی، 
به ضد خودش تبدیل نشود و حوزه علمیه نباید 
در تالش فقهی خود، سوگیری انقالبی و پویایی 
در عرصه سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی را از 

دست بدهد و دچار نوعی عقب گرد و ارتجاع شود. 
کارآمدی حوزه علمیه در ایجاد انقالب، مرهون 
دو خصیصه آن اســت: نخســت، فراگیر بودن 
ارتباط حوزه با بدنه اجتماع و اینکه حوزه، علما و 
بزرگان دینی با همه اقشار جامعه مرتبط هستند؛ 
و دیگری، تأثیرگذاری حوزه و فقه شیعه است. 
علت تأثیرگذاری عمیق حوزه این است که زبان 
فقه، زبان تکلیف شرعی و زبان بایدهای فقهی 

  شاخصههایفقهحکومتیامامخمینیدرگفتگوبااستادباقرزاده
ادبیات آفرینی روشمند، نیاز امروز فقه حکومتی است

با توجه به حوزه مطالعاتی و تخصص حجت االسالم والمسلمین محمدرضا باقرزاده در عرصه علوم سیاسی و حقوق بین الملل، گفتگوی 
علمی با ایشان درباره رویکرد اجتهادی فقه به مسائل سیاسی داشیم. ایشان در این مصاحبه، نظریه پردازی فقهی را از وظایف حوزه 
انقالبی می دانند و به بیان شاخصه های فقه حکومتی امام خمینی )ره( می پردازند. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره( معتقد است فقها می توانند با تأکید بر میراث فقهی شیعه، شناخت موضوعات نوپیدا، و ممارست در مسائل سیاسی 
و اجتماعی، زوایای نوین تمدن اسالمی را ترسیم کنند. همچنین اولویت های تحقیقی درزمینه فقه حکومتی را برای دانش پژوهان و 

فعاالن فقه حکومتی فهرست می کنند.
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و الهی اســت که ضمانت اجراهــای الهی دارد. 
بنابراین حوزه علمیه فرصت بســیار مغتنمی را 
در اختیار داشته است تا بتواند جامعه را به سمت 
اهداف انقالبی اسالم هدایت کند. هم اکنون نیز 
فقه می تواند ادبیات مورد نیاز حاکمیت اسالمی 
را برای حرکت به ســمت اهداف اسالم انقالبی 

فراهم کند.
اینکه رهبر معظم انقالب فرمودند »حوزه علمیه 
باید انقالبی باشــد«، مرادشان کارهای ظاهری و 
شعارگونه نیست -گرچه آن هم اهمیت دارد-، بلکه 
منظورشان این است که حوزه با فقه، تفقه، اجتهاد 
و استنباط، برای انقالب اســالمی نظریه پردازی 
کند. درواقع از حوزه انتظار می رود که درراستای 
تهیه عقبــه ایدئولوژیک برای انقالب اســالمی، 
نظریه پردازی کند. وقتــی چنین فرصتی در فقه 
شیعه هســت، باید از آن اســتفاده شود و هویت 
انقالبی فقه شیعه را باید حفظ کرد، تا در آینده به 
خألهای فقه اهل تســنن در عرصه تبیین و تهیه 

نظریه انقالبی دچار نشود.

وسائل-ویژگیهاوشاخصههایفقه
حکومتیامامخمینی)ره(رادرعرصههای
انقالبیبــودن،پویایی،نظامســازیو
پاسخگوییبهمسائلسیاسیواجتماعی،

تبیینبفرمایید.
۱. ویژگی بــارز علمی امام خمینــی)ره( ایجاد 
ارتباط میان فقه به ظاهر انتزاعی با عینیت جامعه 
و اجتماع است. مهم ترین خدمت امام راحل به 
فقه، بحث متناظر بودن عینیت اجتماع با ظرفیت 
استنباطی فقه اســت که فقه را ناظر به عینیت 
اجتماعی و فلسفه عملی اجرای اسالم می داند؛ 
درواقع، فقه را وارد زندگی اجتماعی انســان ها 
می کند و آن را همه جا پاسخگو می داند. ازاین رو 
قائل به یگانگی دین و سیاست است. همچنین از 
نظر ایشان، فقه باید در موضوعاتی مانند روابط 
میان حاکمیت و مــردم، روابط میان حاکمیت 
اســالمی و حاکمیت های دیگــر، عرصه روابط 
بین الملل و مباحث حوزه سیاست خارجی نیز 
پاسخگو باشد و نمی تواند از عرصه های سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کناره گیری کند.

با فقه پاســخگو می توان به تمدن نوین اسالمی 
دســت یافت؛ بــا فقــه فردی شــده نمی توان 
زیرساخت های تمدن نوین اسالمی را طراحی 
کرد؛ بلکه براساس فقه همه جانبه، همه بعدی و 

فقه کامل در همه ابعاد زندگی، می توان مبنای 
دستیابی به تمدن اســالمی را ایجاد کرد. با فقه 
جامع فــردی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
می توانیم تمــدن نوین اســالمی را در مقیاس 

جهانی طراحی کنیم.
2. شاخص دیگر فقه سیاسی امام خمینی)ره( 
این است که ایشان فقه را مورد سؤال و مسئول 
در برابر نظام اسالمی می داند و از فقیه نمی پذیرد 
که به این موضوع بی توجه باشد. امام خمینی)ره( 
فقه را در قبال مولودش، یعنی حکومت اسالمی، 
مسئول و پاســخگو می داند و از فقه انتظار دارد 
که با اســتفاده از اصول ثابت و متغیر فقه، برای 
اســتمرار و پویایی انقالب، پاســخ های به روز، 

معقوالنه و منطقی عرضه کند.
۳. ناایســتایی فقه انقالبی، شــاخصه دیگر فقه 
سیاسی امام)ره( است. از منظر امام راحل، فقه 
در بحث انقالب به ایستایی نمی رسد و این گونه 
نیســت که پس از به ثمر رســیدن انقالب، در 
تحقق حکومت اســالمی به پایان برســد؛ بلکه 
از دیدگاه ایشــان اتصال فقه به تفکر انقالبی، تا 
انقالب جهانی اسالم و اتصال حکومت اسالمی 
به حکومت جهانی ادامه دارد. به تعبیری، انقالب 
امر مستمری است که درنهایت به انقالب جهانی 

حضرت ولی عصر)عج( می پیوندد.
۴. نگرش جهانــی، جهان گرایی، جهان وطنی و 
اعتقاد به صدور انقالب به همه کشورها، چهارمین 
شاخصه فقه سیاسی امام خمینی)ره( است. فقه 
برای صدور انقالب، باید تفکر، تعقل و اتاق فکر 

داشته باشد و این امر به طور ذاتی رسالت اتاق فکر 
نظام نیست؛ بلکه فقه باید دراین باره نقش اتاق 
فکر نظام را ایفا کند. فقه کنونی در بخش عظیمی 
از مباحث و ســرفصل های خود، باید متناظر به 
مسئله صدور انقالب اســالمی باشد؛ به عنوان 
مثال بحث دعوت، امربه معروف و نهی ازمنکر و 
موضوعاتی همچون جهاد در عصر غیبت و دیگر 

موضوعات، با این رویکرد باید بررسی شود.
۵. اصالت فقهــی، از دیگــر خصیصه های فقه 
سیاسی حضرت امام )ره( است. در فقه سیاسی 
ایشان، نفوذ و التقاط، نه در محتوا و نه در روش 
اســتنباط و اجتهاد، هیچ جایگاهی ندارد. امام 
راحل )ره( به فقه جواهری و فقه مبتنی بر اصول، 
روش و متد علمی پایبند است که از ورود هرگونه 
اندیشه وارداتی جلوگیری می کند. با استمداد از 
این فقه صیانت شده است که مسیر التقاط سد 

می شود.
۶. شاخصه دیگر فقه سیاسی امام خمینی)ره( 
عمل گرایی اســت. امام)ره( به عنوان یک فقیه، 
در مباحــث بین المللی با قاطعیــت و صراحت 
ورود پیدا می کنــد و محافظه کارانــه برخورد 
نمی کند؛ شواهد این شاخصه در قضایای مختلف 
دیده می شــود؛ چنان که امام خمینــی)ره( از 
ظرفیت های فقه در مباحث جهانی و منطقه ای 
همچون ســلمان رشــدی، نامه به گورباچف، 
حکومت آل ســعود و دیگر موضوعات استفاده 

کرده است.
فقه سیاسی امام راحل)ره(، فقهی است که نتیجه 
آن در صحنه عمل به نمایش در می آید. در واقع 
شاهد گونه ای پراگماتیسم رفتاری در فقه ایشان 
هستیم؛ یعنی ایشــان بعد از دریافت نظر فقه، 
بدون تردید و تذبذب، به وادی عمل وارد می شود 
و بدون هیچ گونه تعارف و مسامحه، به نتیجه و 

عمل می اندیشد.
۷. دیگر شاخصه فقه سیاسی امام )ره( پویایی در 
عین اصالت است. فقه سیاسی امام خمینی)ره( 
در عین پویایــی، اصالت مدار اســت و در عین 
اصالت مداری، پویاســت؛ یعنی در عین سنتی 
و به تعبیر مصطلح جواهری بودن، پاســخگوی 
نیازهای روز اســت. به عبارت دیگر، از ســویی 
به شدت روشــمند اســت و از ســوی دیگر با 
پویایی، پاسخگوی مســائل روز است و با تغییر 
موضوعات در عرصه هــای مختلف، احکام الزم 
را صادر می کند؛ چنان که ایشان نظر فقهی خود 

مهم ترین خدمت امام راحل 
به فقه، بحث متناظر بودن 
عینیت اجتماع با ظرفیت 

استنباطی فقه است که فقه 
را ناظر به عینیت اجتماعی و 
فلسفه عملی اجرای اسالم 
می داند؛ درواقع، فقه را وارد 
زندگی اجتماعی انسان ها 

می کند و آن را همه جا 
پاسخگو می داند. ازاین رو 

قائل به یگانگی دین و 
سیاست است
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را در بحث شطرنج، بر اساس تغییر موضوع بیان 
می کند.

8. از دیگر شاخصه های فقه سیاسی ایشان، داشتن 
استراتژی و هدفمند بودن بر اساس سیاست های 
کالن اسالم است. فقه ایشــان درراستای تحقق 
اهداف متعالی اسالم همچون عدالت،  ظلم ستیزی 
و مقابله با سرمایه خواری و ســرمایه داری است. 
ازاین رو ایشان در فقه، استراتژی و راهبرد جنگ 
فقر و غنا یا سازش ناپذیری در برابر نظام سلطه را 
به عنوان راهبرد اجتهادها مطرح می کنند. بحث 
فقر و غنا، از اصول حاکم بر فقه سیاسی است که از 
آیه »کیل تکون دولة بین االغنیاء منکم« اتخاذ شده 
است؛ یعنی همان سیاست کالن نچرخیدن ثروت 

در دست ثروتمندان.
۹. آینده نگــری و آینده پژوهــی از دیگــر 
شاخصه های فقه سیاســی امام )ره( است. فقه 
ایشــان، نواندیش، تحول گرا و ناظر به تحوالت 
آینده جهان اســت و درواقع نگاه امام راحل به 
فقه، نگاه به آینده اســت. فقه مدنظر امام)ره( 
توانایــی اداره جامعه جهانــی را دارد؛ چنانکه 
ایشان درباره والیت فقیه می فرماید: »فقیهی 
الیق حکومت کردن است که حتی جامعه کفر 
را نیز اداره کند«؛ این تحول گرایی و وسعت دید 
از ویژگی های فقه سیاســی حضرت امام)ره( 

است.
۱0. شاخصه دیگر فقه سیاسی حضرت امام)ره( 
فلسفه مندی آن اســت. ایشان فقیهی مجهز به 
فلسفه فقه اســت تا بتواند دفاع عقالنی از فقه 
داشته باشد. بنابراین امام)ره( در عین فقیه بودن، 
یک فیلسوف است و آنچه ایشــان را از دیگران 
متمایز می کند، این اســت که با فقــه، احکام 
شرعی را بیان، و با فلسفه از آنها دفاع می کنند؛ 
زیرا فلســفه ابزار بین المللــی و میان گفتمانی 
ملت هاست که بر اســاس آن، می توان از فقه و 

داده های آن دفاع فراگفتمانی کرد.

وسائل-برایکارآمدکردناصولفقه
بهمنظوراســتنباطاحکامسیاســیو
اجتماعی،چهراهکاریتوصیهمیکنیدو
بهصورتکلی،آسیبهاوموانعدستیابی

بهاصولفقهحکومتیچیست؟
در بحث اصول فقه، مهــم انتخاب و ریل گذاری 
روند تکاملی به سمت فقه سیاسی است؛ به عنوان 
مثال کسی نمی تواند بدون فهم خطابات قانونی 

امام خمینی)ره( خطابــات حقوقی موجود در 
شرع را فهم کند؛ زیرا زبان خطابات قانونی با زبان 

خطابات معمولی و عادی تفاوت دارد.
فقها باید زوایای کشف نشده از میراث فقهی شیعه 
در آیات و روایات را با ممارست در مسائل سیاسی 
و اجتماعی کشف کنند؛ چنان که خطابات قانونی 
را حضرت امام)ره( کشف کردند و ممکن است 
مباحثی را دیگران کشف کنند. امام خمینی)ره( 
خطابات قانونی را در فقه وارد کرده است و با ورود 
این خطابات، برخی از مسائل فقه سیاسی حل 
می شود. بنابراین باید به صورت مستمر در این 
حوزه ها تفکر شــود و نمی توان یک قاعده کلی 
داد. شــهید صدر)ره( در مطالعات فقهی، بحث 
مطالعــات نظام مند و مهندسی شــده فقهی را 
مطرح کردند. میرزای نائینــی )ره( تالش کرد 
گفتمان فقه سیاسی را به  سمت حقوق عمومی 
ببرد که می توان از آن به عنوان نوعی ابتکار یاد 
کرد؛ هرچند ناکامی مشروطه در صحنه عمل، 
معلول بی بصیرتی برخی علما به مسائل عینی و 
اجتماعی بود. به طور کلی قاعده و اسلوب فقهی 
که میرزای نائینی، امام خمینی و شــهید صدر 
داشته اند، می تواند به ما الگو بدهد که چگونه در 
فقه، روحیه اجتهادی و منطق استنباطی، تحول 

و تطور ایجاد کنیم.

وســائل-ازنظرشــمامهمترین
محورهایتحقیقیدرزمینهفقهحکومتی

چیست؟
از موضوع هایی که باید درباره آن بسیار مطالعه 
شود، مباحث سیاست خارجی و ادبیات افزایی 
در حوزه سیاست خارجی است؛ یعنی به صورت 

کلی ادبیات سیاست خارجی در کشورهای در 
حال توسعه و در کشور ما ادبیات فقیری است؛ 
برخالف کشورهای توسعه یافته که در مباحث 
سیاست خارجی بســیار کار کرده اند و ادبیاتی 

غنی دارند.
از بحث هایــی که در حوزه فقــه حکومتی نیاز 
داریم، بحث فقه حقوق بشــر اســت و یکی از 
چالش هایی که در آینده با آن روبه رو خواهیم 
شد، مباحث حقوق بشری اســت. ازاین رو فقه 
اسالمی باید دیدگاهش را در مقوله فقه حقوق 
جهانی بشــر تعریف و تبیین کنــد. به ویژه در 
مقوالت ریز و جزئی حقوق بشر، جای کار بسیار 
زیاد اســت؛ البته در این عرصه، حضرات آیات 
جوادی آملی، مصباح یزدی و عالمه محمدتقی 
جعفری کارهای بزرگــی انجــام داده اند، اما 
ادامه پرداختن به این مقوالت در حوزه علمیه 

ضروری است.
یکی از موضوعاتی که در فقه سیاســی ضرورت 
دارد به آن پرداخته شود، فلسفه مضاف در عرصه 
فقه به صورت عام، و فلسفه مضاف به فقه سیاسی 
به صورت خاص است. البته فلسفه های مضاف، 
یک مشکل عمومی در حوزه علوم انسانی دانشگاه 
و نیز در عرصه علوم تجربی هســتند؛ ولی اگر 
به طور خاص در حوزه علمیه نیز فیلســوفانی را 
تربیت نکنیم، نمی توانیم در آینده پاســخگوی 

شبهات در مورد فقه اسالمی باشیم.
برخی از کسانی که درس فقه را خوانده اند، اما با 
روح فقه آشنا نیستند، با تفکرات لیبرالیستی و 
هرمنوتیکی و مباحث تجدیدنظرطلبانه به فقه 
حمله ور می شوند. پس به فلسفه فقه نیاز ضروری 
داریم؛ به ویژه درزمینه فلسفه فقه سیاسی، باید 

اقدام جدی صورت بگیرد.
ازجمله موضوعات دارای اولویت، مباحث حقوق 
زنان و فقه محیط زیســت است؛ چنان که بحث 
محیط زیست در حال حاضر به یکی از مباحث 
اصلی جهانی تبدیل شده اســت و فقه محیط 
زیست می تواند به گشایش های بین المللی در 
این زمینه کمک کند. بحران غذا نیز امروزه در 
دنیا به عنوان مهم ترین بحران جهانی مطرح است. 
اختیارات حاکمیتی نظام اســالمی در مقابله با 
انهدام محیط زیست و رفع بحران غذا و موضوعات 
دیگر، یاری فقه را می طلبد و ضرورت دارد که فقه 

در این عرصه ها وارد شود.

فقه سیاسی امام 
راحل)ره(، فقهی 
است که نتیجه آن 
در صحنه عمل به 
نمایش در می آید. 

در واقع شاهد 
گونه ای پراگماتیسم 

رفتاری در فقه 
ایشان هستیم
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شرایطحاکم
قدرت

از اوصافی که در مورد حاکم، درباره آن اتفاق نظر 
وجود دارد، قدرت جســمی و فکری است. این 
شرط، بحثی عقلی است که بنای عقال نیز بر آن 
استوار است؛ به این بیان که انسان ها در اموری که 
توان انجام دادنش را ندارند، شخص توانمندی را 
مأمور انجام دادن آن می کنند و امر را به او تفویض 
می کنند. این مسئله، امری فطری است و هیچ 
شــبهه ای نیز در آن راه ندارد. معنای قدرت در 
دوران کنونی، از قدرت در جســم، به قدرت در 
فکر، تدبیر، اقتصاد و تمدن، انصراف پیدا کرده و 
از صفات فردی به صفات اجتماعی و هیکل نظام 

تغییر یافته است.
روایات نیز این شرط را بیان کرده اند؛ مانند سخن 
امیرالمؤمنین )ع( که فرمودند: »أنا أولی برسول الله 
حیاً ومیتاً وأنا وّصیه ووزیره و مستودع رسّه وعلمه 

وأنا الّصدیق الکرب والفاروق العظم أول من آمن به 

وصّدیقه وأحسنکم بلء فی جهاد املرشکین وأعرفکم 

بالکتاب والسنه وافقهکم فی الدین وأعلمکم بعواقب 

المور وأذربکم لساناً وأثبتکم جناناً«.۱  در این 

حدیث، حضرت به برتری هــا و لیاقت های خود 
برای منصب حکومت اشاره کرده که این موارد، 

توضیحی از قدرت حاکم است. 
درباره این گونه احادیث گفته شده که اینجا افعل 
تفضیل اســت و داللت آن فقط بر صاحب حق 
بودن است و این صیغه به تنهایی اثبات حقانیت 

طرف مقابل را نیز به همراه دارد. به دیگر سخن، 
گرچه صاحب قدرت نسبت به دیگران بر حکومت 
حق دارد، ولی دیگــران نیز حقی برای حکومت 
کردن دارند. اگر این گونه شــد، دیگر نمی توان 
به این روایات استدالل کرد. در جواب باید گفت 
که افعل تفضیل در عرب به دو گونه اســتعمال 
می شــود: با »من« و بدون آن؛ درصورتی که با 
»من« بیاید، بــه معنای تفضیــل خواهد بود و 
به تنهایی، اثبات وجود ماده را در دو طرف با خود 
دارد؛ ولی اگر بدون »من« اســتعمال شود، به 
معنای تفضیل نخواهد بود، بلکه به معنای شدت 

ماده خواهد بود.

نقدفقهیمشــروعیتانــواعنظامهای
حکومتی2

مشروعیت به معنای »توجیه عقالنی مردم برای 
توجیه سلطه حاکم« است. 

در توجیه مشــروعیت حکومت ها، چند نوع مالک 
شمرده شده است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

1.ســنت:به این معنا که مصدری فرض شود 
که حکومت خارج از آن مصدر، ممکن نیست و 
مشــروعیت حول آن مصدر معنا می یابد. برای 
نمونه، وراثــت در حکومت های پادشــاهی یا 
شــیخوخیت، مصدر انتخاب حاکم باشد. وجود 
تبعیض، ظلم و مشخص نبودن مبدأ مشروعیت، 

ازجمله نقدها بر این نظریه است.
2.قرارداداجتماعی: به این معنا که با پیشرفته 
شدن جوامع، انســان ها نیازهایی پیدا کردند که 
به تنهایی نمی توانستند از عهده تأمین آنها برآیند. 
برای برآورده کردن این نیازها، برخی اختیارات 
خود را به حاکم تفویض کردنــد و والیت را به او 
دادند. ایراد این نظریه این است که حق حاکمیت، 
ملک جامعه نیست که بخواهد و بتواند آن را واگذار 
کند؛ و دیگر اینکه در نظریــه قرارداد اجتماعی، 
فرض بر آن است که این افراد نیستند که با حاکم 
قرارداد بســته اند؛ بلکه جامعه با او قرارداد بسته 
است؛ درحالی که حاکم، خود، از مقومات جامعه 

است. پس قرارداد او با خود خواهد بود.
3.منطققهروغلبه: به این معناست که اگر 
کسی به واسطه به کار بردن ابزار زور، قهر و غلبه 

   چکیدهایاز41جلسهدرسفقهسیاسیاستادایزدهی

شرایط، اختیارات، نقش مردم در 
مشروعیت و شورا یا تفّرِد ولی فقیه

حجت االسالم والمسلمین سید سجاد ایزدهی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در سال تحصیلی 1395-1394 
در مدرسه عالی فیضیه قم درس »فقه سیاسی اسالم« را تدریس کرده است. وی در 41 جلسه درس گفتارفقهی، 
اهم مباحث والیت فقیه و مسائل مرتبط به آن را به شیوه متداول دروس خارج فقه و با رویکرد منطبق با مسائل 
علوم سیاسی روز، تدریس کرد. این درس بر اساس متنی ارائه شده که خود استاد، آن را با عنوان »والیت فقیه«، به 
زبان عربی نوشته است. از جمله ویژگی های این درس، همراه کردن فضال در بحث و بررسی تحقیقات طالب است. 

در ادامه، چکیده ای از این 41 جلسه را مطالعه می کنیم.

معنای قدرت در 
دوران کنونی، از 

قدرت در جسم، به 
قدرت در فکر، تدبیر، 

اقتصاد و تمدن، 
انصراف پیدا کرده 
و از صفات فردی به 
صفات اجتماعی و 
هیکل نظام تغییر 

یافته است

جاللالدینزنگنه
طلبهحوزهعلمیهقم
وکارشناسنرمافزار
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یا به هر واسطه دیگر، به حکومت برسد، همین 
مقدار به حکومت او مشروعیت می بخشد. مالک 
این اســتدالل، توجیه تاریخی است و مستند 

دیگری ندارد.
4.سعادتومعیارهایاخالقی: حکومتی 
مشروع خواهد بود که عدالت و معیارهای اخالقی 
را در جامعه برقرار کند؛ ولو آنکه خود او دارای این 
معیارها نباشد. ایراد این نظریه این است که در 
اسالم، هدف وسیله را توجیه نمی کند و وسیله نیز 

باید تأیید شده باشد.
5.مقبولیتعمومی: حکومتــی را که عامه 
بپذیرند، ارزشمند و دارای مشروعیت است. اینجا 
این اشکال مطرح است که چه کسی گفته است 
اکثریت بر اقلیت والیت دارند؟ اشکال دیگر، این 
است که علت این مشروعیت چیست؟ خودش 
که نمی تواند مشــروعیت برای خــودش ایجاد 
کند. البته خودشان نیز قبول دارند که اکثریت 
نمی تواند مالک واقع باشد و فقط از سر ناچاری 

است که به آن تمسک می کنند.
6.کاریزماتیک: این مــالک، مبتنی بر ایمان 
مردم به یک شخص به دلیل خصوصیات اخالقی 
اوست؛ از شــجاعت گرفته تا اخالق، ادب، علم، 
نسب و مواردی ازاین قبیل و یا حتی به دلیل افعال 
او در جامعه. ایراد این نظریه این است که نظریه 
کاریزماتیک یک قاعده کلی نمی دهد و منضبط 
نیست؛ درحالی که مرجع مشروعیت باید دارای 

انضباط و تعمیم پذیر باشد.
7.انتصابالهی:این نظریه، مشــروعیت را از 
آن خداوند متعال، و حکومت مشروع را حکومتی 
می داند که منصوب ازجانب او باشد؛ مستقیم یا 

غیرمستقیم. 

مالکمشروعیتانتصابالهی
۱.  دلیل عقلی: یکی از دالیل عقلی مبنای انتصاب 
الهی حاکم، مقتضای خالقیت است؛ به این بیان 
که خداوند متعال، خالق انسان ها و مالک آنهاست 
و بر کسی جایز نیست که در ملک دیگری، بدون 
اجازه مالک تصرف کند؛ پس هر شــخص، برای 
داشتن والیت بر دیگران، به ویژه بر جامعه، نیاز 
به اذن مالک اصلی آن دارد. ازآنجاکه تنها مالک 
این جهان و امور آن، خداوند متعال اســت، اذن 
در والیت نیز باید ازجانب آن ذات مقدس و منزه 

صادر شود.
2. آیات: آیات زیادی بر ضرورت انتصاب حاکم 

ازجانب خدا داللت دارند. این آیات به پنج دسته 
کلی تقسیم می شوند: اول، آیاتی که بر ضرورت 
انحصار نصب حاکم ازســوی خدا داللت دارند؛ 
مثل: »ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِک اْلُمْلِک ُتْؤِتی اْلُمْلَک َمن َتَشاء 
ن َتَشــاء«.۳  معنای آیه این است  َوَتنِزُع اْلُمْلَک ِممَّ

که ُملک )سلطنت(، ِملک خداست و مختص به 
اوست و به هرکس می خواهد می دهد و از هرکه 
بخواهد می گیرد. این، همان معنای مشروعیت 
است که مصدر مشــروعیت را می رساند؛ دسته 
دوم، آیاتی هســتند که بر انحصــار حکم برای 
خدای متعال داللت دارند: »اِن الُحکُم ااّل لله«.۴ 
حکم، اعم از قضا و زعامت است؛ زیرا شأن این دو، 
حل اختالف و نزاع اســت، در جایی که اختالف 
وجود دارد یا امکان وجودش باشد. لذا شأن حاکم 
)همان کسی که حکم می کند(، عرفاً و اصطالحاً 
نفوذ و تصرف در امور عامه اســت؛ دسته سوم، 
آیاتی هســتند که بر انحصار والیت خدا داللت 
ُکُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذیَن آَمُنواْ الَِّذیَن  َا َولِیُّ دارند: »إِنَّ
َکاَة َوُهْم رَاِکُعونَ«۵؛   لََة َوُیْؤُتوَن الزَّ ُیِقیُموَن الصَّ

دسته چهارم، آیاتی هستند که بر ضرورت طاعت 
و تبعیت از خدا و منصوبــان الهی داللت دارند: 
َا َکاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن إَِذا ُدُعوا إِلَی اللَِّه َوَرُســولِِه  »إِنَّ
لَِیْحُکَم َبْیَنُهْم أَْن َیُقوُلوا َســِمْعَنا َوأََطْعَنا«۶؛  دسته 

پنجم، پیامبران را حــکام الهی معرفی می کند: 
یَن  ِبیِّیَن ُمَبرشِّ ًة واِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَّ »کاَن النَّاُس أُمَّ
َو ُمْنِذریَن َو أَْنزََل َمَعُهُم اْلِکتاَب ِباْلَحقِّ لَِیْحُکَم َبْیَن 

النَّاِس فیَم اْخَتَلُفوا فیــه«.۷  دلیل بعثت پیامبران 

در این آیــه، حکم کردن بین مردم بیان شــده 
است که مراد از حکم، فصل خصومات موجود و 
دفع خصومات محتمل و تحقق عدل در جامعه 
به واسطه جعل قوانین مناسب است که عبارت 

دیگری از حکومت کردن است. 
۳. ادله روایی: توقیع شریف: »وأّما الحوادث الواقعة 

فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإّنهم حّجتی علیکم و 

أنا حّجة اللَّه علیهــم«8.   این حدیث بر نصب الهی 

ائمه و فقها تصریح دارد.

نقشمردمدرایننظاموالیی
با بررســی آرای علما و کندوکاو در نظریات آنها 
درضمن مباحث مختلــف، می توان به پنج نظر 

اشاره کرد:
1.عالمهطباطبایی)ره(: از برخی عبارات عالمه 
طباطبایی برمی آید که ایشان شیوه »انتخاب« 
را که مســتلزم نظارت و بازخواست مردم است، 
برگزیده است؛ اگرچه صراحتاً به آن اشاره نکرده 

است.
2.حضرتامامخمینی)ره(: بــه نظر امام 
راحل، حاکمیت بر سرنوشت، حق الهی و انسانی 
است. ایشان ضرورت مشارکت و نظارت عمومی 
مردم را مطرح می کند و حکومت را عامل مردم، 
و اســتیضاح حاکمان را ازجملــه حقوق مردم 

می داند.
3.حضرتآیتاهللامامخامنهای:بنا به نظر 
ایشان )رهبر معظم انقالب( نظام ما، هم ازحیث 
شکل و هم از نظر محتوا مأخوذ از اسالم است. از 
ظاهر عبارات مقام معظم رهبری »انتصاب الهی« 
و دخیل نبودن مردم را می توان نتیجه گرفت؛ اما 
ایشان عبارات محکم دیگری درباره نقش مردم 
دارند که برای مردم و انتخاب آنها در مشروعیت، 

سهمی قائل هستند.
4.حضرتآیتاهللجــوادیآملی:مردم با 
پذیرش دین اوالً و با پذیرش حاکم اسالمی ثانیاً، 
دین خدا را در جامعه محقق می سازند. حکومت 
اسالمی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم پدید 

نمی آید.
5.شهیدمطهری)ره(:جایگاه مردم مقبولیت 
صرف نیســت، بلکه ذاتاً حق تعیین سرنوشت 
دارند و پس از قبول حکومت هم این حق از بین 
نمی رود. پس در اســالم، حق حاکمیت الهی از 
باالست و حق حاکمیت مردمی از پایین. البته این 
به معنای مشروعیت دوگانه نیست، ولی فراتر از 

مقبولیت صرف است.
6.آقایمنتظری:وی بر این اعتقاد اســت که 
نصب ولی فقیه نصب الهی است، ولی این مردم 
هســتند که او را انتخاب می کنند. اشکال این 
نظریه این اســت که اگر قرار باشد فقط یک نفر 
انتخاب شود، چه نیازی به نصب بقیه افراد است؟ 
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نصب یک گروه درحالی که تنها یک نفر مّد نظر 
است، امری لغو است.

نصبالهی؛شورایاتفّرد
ازنظر ما تکثر در نصب ولی فقیه پذیرفتنی نیست 
و خدای متعال تنها یک فرد را منصوب کرده است 
و آن فرد نیز بهتریِن افراد موجود است. بنابراین 
نمی توان گفت منصوب الهی فقها هستند )بلکه 
تنها یک فقیه باید منصوب باشد( و فقط مسئله 
شــناخت این یک نفر مطرح اســت. شناسایی 
فرد باید با نظر به اوصاف تعیین شــده و تطبیق 
اوصاف، انجام شــود که این کار را در جمهوری 
اسالمی، مجلس خبرگان رهبری انجام می دهد. 
ازجمله ادلــه ای که فقط یک نفــر باید انتخاب 
شود و شأن یک نفر است، این است که اگر چند 
نفر منصوب باشند، فقط یک نفر می تواند عماًل 
رهبری را به عهده بگیرد؛ نصب چند نفر عبث و 
قبیح خواهد بود؛ دیگر اینکه مالک در رجوع به 
حاکم، خبرویت، اعلمیت و افقهیت نیست تا به 
اعلم یا افقه رجوع شود، بلکه اوصاف بسیاری برای 
حاکم لحاظ شده است. وجود این اوصاف فراوان، 
باعث محدود شدن افرادی می شود که احتمال 
منصوب بودن آنها ازجانب شارع مقدس وجود 
دارد؛ به گونه ای که حتی نمی توان فرض کرد دو 
نفر هم زمان همه صفات عالی را داشــته باشند. 

بنابراین اصاًل نوبت به انتخابات نمی رسد. 
برای جایگاه والیت سیاسی در جامعه، مثال هایی 
در روایات وارد شده است که بر نصب یک فقیه 
داللت دارد. در یک تشبیه، روایت، جایگاه حاکم 
را در جامعه با جایگاه قلب در بدن مقایسه کرده 
اســت و چنین بیان می کند که همچنان که در 
اعضای رئیسه بدن، یعنی قلب، امکان تکثر وجود 

ندارد، در مورد حاکم نیز چنین است. ۹

آیامردمحقتعیینسرنوشتدارند؟
طبیعتاً خداوند انســان را عاقل و مختار آفریده 
است؛ به گونه ای که خودش مسیرش را انتخاب 
می کند و تمایز او از سایر موجودات، همین است. 
حاکمی که مشــروعیت دارد و منسوب ازجانب 
خداوند اســت، مانند ائمه معصوم، برای اعمال 
مشروعیت خود ضرورتاً به مقبولیت نیاز ندارد؛ 
مقبولیت به این معنا که توده مردم رضایت خود را 
از حاکمیت این حاکم اعالم کنند. تبدیل حکومت 
شرعی به حکومت عرفی، لوازمی دارد و الزمه آن 

این است که بشود جامعه را به حکومت نسبت 
داد. در حاکمیت فراگیر، مخالفان ملزم به اطاعت 
هستند و این زمانی اتفاق می افتد که جامعه بماهو 
جامعه حاکمیت را بپذیرد؛ یعنی اکثریت جامعه 
اجماالً قبول کنند یا اقلیت قبول کنند و اکثریت 

سکوت کنند. 

نقشمردمدرمشروعیتحکومتدر
روایات

درباره نقش مردم در مشــروعیت حکومت دو 
دســته روایت وجود دارد: از ظاهر دســته اول 
روایات که عمدتاً از حضرت علی )ع( نقل شــده 
است، چنین استفاده می شود که قوام مشروعیت 
حکومت، به مردم اســت و مردم جایگاه جدی و 
اصلی را در مشــروعیت حکومت دارند و رجوع 
به مردم امر بایستنی است؛ دسته دیگر روایات 
به ظاهر، بر نقش نداشــتن مردم داللت دارد و 
تکلیف آحاد مردم را تنها اطاعت از حاکم می داند، 
بدون اینکه حقی برای آنها قائل شود. برای دسته 

اول، به این روایات تمسک جسته اند:
۱. خطبه ۹2 نهج البالغه؛ در این خطبه حضرت 
امیــر المومنین )ع( به مردمی کــه پس از قتل 
عثمان برای بیعت با او هجوم آورده اند، می فرماید: 
»َدُعوِنی َواْلَتِمُسوا َغْیرِی َفإِنَّا ُمْسَتْقِبُلوَن أَْمراً لَُه ُوُجوٌه 
َوأَْلَواٌن اَل َیُقوُم لََها اْلُقُلوُب واَل َیْثُبُت َعَلْیِه اْلُعُقوُل َوإِنَّ 

رَْت َواْعَلُموا أَنِّی  َة َقْد َتَنکَّ اْلَفاَق َقْد أََغاَمْت َواْلَمَحجَّ

إِْن أََجْبُتُکْم َرِکْبُت ِبُکْم َما أَْعَلُم َولَْم أُْصِغ إِلَی َقْوِل 

اْلَقاِئِل َوَعْتِب اْلَعاِتب َوإِْن َترَْکُتُموِنی َفأََنا َکأََحِدُکْم 

َولََعلِّی أَْسَمُعُکْم َوأَْطَوُعُکْم لَِمْن َولَّْیُتُموُه اَمرُکْم«. 

به فقرات متعددی از این خطبــه، برای مدعی 
می توان استناد کرد. در عبارت »َواْعَلُموا أَنِّی إِْن 
أََجْبُتُکْم َرِکْبُت ِبُکْم َما أَْعَلُم وَلَْم أُْصِغ إِلَی َقْوِل اْلَقاِئِل« 

واژه »اجابت« به کار رفته اســت؛ استعمال این 
واژه به حســب ادعا، بر مدخلیت خواست و نظر 
توده مردم در مشــروعیت حکومت داللت دارد 
و نیز اینکــه امر حکومت همــان اجابت دعوت 
مردم است و ماهیت حکومت چیزی جز تفویض 
امور ازطرف مردم به حاکم نیســت. در رد این 
ادعا می توان گفت عبارت »إِْن أََجْبُتُکْم« خطاب 
حضرت امیرالمؤمنین )ع( به مردم قبل از بیعت 
آنان و در هنگام مذاکره و بیان شــروط ازسوی 
طرفین است؛ بنابراین نمی توان گفت »اجابت« 
مردمی ازسوی امیرالمؤمنین)ع( به عنوان مصدر 
مشروعیت، به رسمیت شناخته شده است. عالوه 
بر آن، حضرت بالفاصله فرموده است: »َرِکْبُت بُِکْم 
َما أَْعلَُم«؛ یعنی آنچه مالک عمل قرار خواهم داد، 
رأی و تشخیص خودم خواهد بود. واضح است که 
اگر مشــروعیت حکومت متعلق به مردم باشد، 
شــخص حاکم، فقط وکیل مردم است و از خود 
اختیاری ندارد؛ بنابراین اینکه حضرت فرموده 
است: »َرِکْبُت ِبُکْم َما أَْعَلُم« به این معناست که امر 

حکومت، خارج از اختیار و خواست مردم است.
بر اســاس روایات، مردم سرنوشــت خود را با 
اختیار تعیین می کنند و این با مدعای ما درباره 
مشروعیت الهی حکومت و نقش نداشتن مردم در 

چنین مشروعیتی، منافات ندارد.
2. ازجمله ادله ای که ممکن اســت برای اثبات 
تقدس دموکراسی به آن اســتناد کرد، فقره ای 
از نامه امیر المومنین حضرت علی )ع( به معاویه 
وَری لِْلُمَهاِجِریَن  َا الشُّ است؛ آنجا که می فرماید: »إِنَّ
ْوُه إَِماماً َکاَن  َو اْلَْنَصاِر َفإِِن اْجَتَمُعوا َعَلی رَُجٍل َو َسمَّ

َذلَِک لِلَِّه رًِضا... ؛ شورا برای مهاجران و انصار است؛ 

اگر آنها جمع شدند و کسی را امام فرض کردند، 
این موجب رضایت خداست«.

در جــواب باید گفــت حضرت درصــدد نفی 
جایگاه شــام در انعقاد خالفت، و بیان جایگاه 
مدینه و منزلــت مهاجران و انصار نســبت به 
اهل شام اســت و از این لحاظ انتخاب حاکم را 
منحصر به مهاجران و انصار مدینه کرده است 
تا آن را از اهالی شام نفی کند؛ زیرا مردم شام با 
آموزه های معاویه مسلمان شده بودند و فضای 
ضد انقالب بر آنجا حاکم بود؛ بنابراین حصِر شورا 
به مهاجران و انصار حصر حقیقی نیست، بلکه 

در حاکمیت فراگیر، 
مخالفان ملزم به 

اطاعت هستند و این 
زمانی اتفاق می افتد 

که جامعه بماهو جامعه 
حاکمیت را بپذیرد؛ 
یعنی اکثریت جامعه 
اجماالً قبول کنند یا 
اقلیت قبول کنند و 
اکثریت سکوت کنند
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حصر اضافی است؛ انحصار شــورا به مهاجران 
و انصار نیز به معنای مشــروعیت دموکراسی و 
انتخاب توده مردم نبود، بلکــه به دلیل امتیاز 
داشتن این افراد نســبت به مردم سایر مناطق 
بود؛ چراکه اینها صحابــه پیامبر بودند و مذاق 
شرع را می دانستند؛ پس اینها همان خبرگان و 
نخبه های اسالم شناس هستند. بنابراین مهاجر 
و انصار بودن طریقیت دارد نــه موضوعیت؛ و 
خبرگان و اسالم شناســان را در زمان های بعد 

نیز شامل می شود.
۳. ازجملــه روایاتی که برای اثبات خاســتگاه 
مردمی مشــروعیت حکومت، می تــوان به آن 
اســتناد کرد، روایت ابن اثیر در کتاب »الکامل« 
اســت: »َوَقاَل اْبُن اْلَِثیِر ِفی اْلَکاِمِل لَمَّ ُقِتَل ُعْثَمُن 
اْجَتَمَع أَْصَحاُب رَُسوِل اللَِّه ِمَن اْلُمَهاِجِریَن َواْلَْنَصاِر 

َبْیُر َفأََتْوا َعِلّیاً َفَقاُلوا لَُه اَل ُبدَّ لِلنَّاِس  َوِفیِهْم َطْلَحُة َوالزُّ

ِمْن إَِماٍم َقاَل اَل َحاَجَة لِی ِفی أَْمرُِکْم َفَمِن اْخَتُْتْم 

رَِضیُت ِبِه َفَقاُلوا َما َنْخَتاُر َغْیَرک«.۱0  روایت ازنظر 

سند ضعیف اســت؛ اما چون مفاد آن در روایات 
دیگری تکرار شــده، اجماالً به صدور آن از امام 
معصوم می توان اطمینان یافت. در این عبارت که 
امام فرمودند »اَل َحاَجَة لِی ِفی أَْمرُِکْم؛ نیازی به امر 
حکومت شما ندارم« امر حکومت به مردم نسبت 

داده شده است. 
در جواب بایــد گفت که ادعــای داللت روایت 
بر مشــروعیت مردمــی حکومــت، درصورتی 
پذیرفتنی است که کلمه مقدر در اضافه »امر« 
به »کم«، متعیناً به معنای »من« باشد؛ حال آنکه 
دو احتمال دیگر نیز مطرح اســت؛ اگر نگوییم 
که مراد از کلمه مقدر ظرف یا اختصاص اســت. 
بنابراین نمی توان به استناد عبارت »إَِن َهَذا 

أَْمُرُکْم« مشروعیت مردمی حکومت را ادعا کرد.

محدودهوالیتفقیه
در اینجا آرای مختلفی مطرح است:

1.شــاگردانحضرتآیتاهللخویی)ره(:
شــاگردان محقق خویی )ره( والیــت فقیه را 

نمی پذیرند و قائل به ادله حسبه هستند.
2.حضرتآیتاهللخویی)ره(: ایشان تنها در 

افتا و قضا قائل به والیت فقیه است.
3.حضرتآیتاهللشیخجوادتبریزی)ره(:
ایشــان والیت شــخص فقیه را از باب حسبه 

می داند، اما در معنای حسبه توسعه می دهد.
4.حضرتامامخمینی)ره(: امام راحل )ره( 

به ادله عقلی اســتناد می کند و به یکسان بودن 
مناط در والیت معصومیــن )ع( و والیت فقیه 
قائل است. ازنظر ایشان، اختیارات فقیه، دائرمدار 
اختیارات امام معصوم )ع( است و فقیه همانند 
امام معصوم)ع( دارای اختیــار و والیت مطلق 

است.

معنایمشروعیت
در بحث مشروعیت حکومت، مشروعیت به شرع 
ربطی ندارد؛ بلکه بیشتر پدیده ای قانونی و مربوط 
به جامعه است. مشروعیت حکومت در عمل به 
معنای تمکین مردم از حکومت و به رســمیت 

شناختن آن است.

سهنظریهدربارهمشروعیت
در بحث مشروعیت بخشی به حکومت توسط 
مردم، اجماالً ســه نظریه را می توان مطرح 

کرد:
۱.  برخــی از اهل نظر همچــون عالمه مصباح 
یزدی قائل اند به اینکه مشــروعیت، متعلق به 
خداست و اوست که مشروعیت می بخشد و حکم 
به والیت می دهد و اختیارات حکومت را هم خدا 
تأیید می کند. اختیارات ولی فقیه مطلق است و 
حدود اختیارات وی ربطی به مردم ندارد. مردم 
فقط والیت را فعلیت می بخشــند بدون اینکه 
تأثیری در حوزه اختیارات حاکم داشته باشند. 
بنابر این نظریه، والیت فقیه مادام الصفات است؛ 
یعنی تا آنگاه که فقیه واجد صفات والیت باشد، 
منصب والیت را در اختیار دارد و محدود به زمان 

خاصی نیست.
2. در نظریــه دموکراســی، تمــام مــالک 
مشروعیت بخشــی در اختیار مردم است؛ یعنی 
مردم به هر میزان که مایل بودند و اراده کردند، به 

رئیس جمهور تفویض اختیار می کنند.
۳. بعض صاحب نظران همچون آقای منتظری 
موضعی بینابین دارند؛ به این معنا که معتقدند 
مشــروعیت، متعلق به مردم است و این مردم 
هستند که حاکمیت مشروع را تأیید می کنند؛ 
اما ازســوی دیگر مشــروعیت، محــدود به 
ضوابطی اســت که خدای متعــال بیان کرده 
است؛ ضوابطی مانند عادل بودن، زمان شناس 

بودن و غیره.
در این نظریه تعیین اختیــارات حاکم با مردم 
است؛ چون مردم هستند که به او حکم می دهند 

و او را منصوب می کنند.

لزومتبعیتعمومی
هرگاه مردم با حاکم بیعت کنند، همه افراد ملزم 
به اطاعت هستند؛ چون اگر کسی به بهانه قبول 
نداشــتن حاکمیت از قوانین سرپیچی کند، در 
جامعه هرج ومرج خواهد شد. این مطلب در مورد 
کفار، منافقان، پیروان سایر مذاهب و حتی افراد 
نابالغ نیز صادق اســت. بنابراین در جامعه همه 
ملزم بــه اطاعت از حاکمیت هســتند. اطاعت 
کفار و پیروان دیگر مذاهب از ولی فقیه، به این 
دلیل است که آنها لزوم وجود حاکم و حکومت 

را باور دارند.

پینوشت
۱. االحتجــاج، ج۱، ص۴۶؛ باب »ما جــری بعد وفات 

رسول اهلل«.
.Legitimacy . 2

۳.   آل عمران: 2۶.
۴.  انعام: ۵8.
۵.  مائده: ۵۵.

۶.  نور: ۵۱.
۷.  بقره: 2۱۳.

8.  شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج2۷، ص۱۴0.
۹.  کلینی، اصــول الکافــی، ج ۱، ص ۱۶۹، ح۳، کتاب 

الحّجة، باب اإلضطرار إلی الحّجة.
۱0.  ابن اثیر جوزی، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص ۱۹۳-

۱۹۴؛ عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج۳2، ص۷.

هرگاه مردم با حاکم 
بیعت کنند، همه 

افراد ملزم به اطاعت 
هستند؛ چون اگر 

کسی به بهانه قبول 
نداشتن حاکمیت 
از قوانین سرپیچی 

کند، در جامعه 
هرج ومرج خواهد 

شد
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طراح:محمدپورخان
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پیشینهفقهسیاسی
 پیشــینه مباحث فقه سیاسی ما مربوط به باب 
قضا و در ســاحت های خــاص همین محدوده 
بوده، ولی به عنوان فقه سیاســی مطرح نبوده 
اســت. یکی از مباحث مطــرح پیرامون والیت 
فقیه، بررسی پیشینه نظریه والیت فقیه است 

که بایــد در جای خودش بحث شــود؛ ازجمله 
اینکه نظریات افراد شاخص در این زمینه مانند 
صاحب جواهــر و محقق کرکــی مخصوصاً در 
عرصه اجتماع چه بوده است؟ شرایط بعضی از 
علما مانند محقق ثانی نیز به گونه ای بود که شاه 
طهماسب که حاکم وقت بود، امرای محلی را با 

اجازه ایشان نصب می کرد و ضمن نامه ای، ایشان 
را اولواالمر خطاب کرده و می گوید با اجازه شما 
می خواهم امیر بر جایی نصب کنم.  این مباحث 
در نظریه والیت فقیه مطرح است، ولی بحث ما 

جامع تر و یک مقدار کالن تر است.
مشروعیت فقه سیاســی به معنای حقانیت آن 

  آشناییبادرسگفتارهای»مبادیفقهسیاسی«،استادرضاییان

اندیشه سیاسی؛ رکن اصلی 
مذهب تشیع در عصر غیبت 

حجت االسالم علی رضاییان، درس مبادی فقه سیاسی را در سال تحصیلی 94ـ  95 در حجره 33 حرم مطهر 
حضرت معصومه )س( برگزار کرد. از ویژگی های ایــن درس عالوه بر دقت فقهی و نو بودن مباحث آن، تطبیق 
اندیشه های غرب با اندیشه های اسالمی و ارائه نظر فقه شیعه درباره این اندیشه ها بود. سرفصل های مطرح شده 
در این سلسله دروس، بدین شرح بود: ضرورت، پیشینه، چیستی، مشروعیت و علل نیاز به فقه سیاسی؛ نسبت 
بین فقه سیاسی و فقه حکومتی، فراگیر بودن قوانین اسالم، نیاز انقالب اسالمی به راه اندازی تمدن جهانی اسالمی 
و چرایی عدم پرداختن فقها به فقه سیاسی در عصر غیبت. در ادامه چکیده ای از اهم مباحث درس گفتارهای 

مبادی فقه سیاسی را با هم می خوانیم. 

حجتاالسالم
حامدحسنزاده
طلبهحوزهعلمیهقم

ودانشجویکارشناسی
ارشدفلسفه
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سیاست

وسائل

اســت که باید گفت این حقانیت را از خود فقه 
می گیرد.

تفاوتاحکامفردیبااحکاماجتماعی
۱. در مسائل اجتماعی و سیاسی، عالوه بر لحاظ 
جهات کمالی فردی، جهات کمالی جمعی نیز 

لحاظ می شوند؛
2. در احکام اجتماعی، بر خالف احکام فردی، 

حق و کمال دیگران نیز ملحوظ است؛
۳. همه احکام اجتماعی باید تعزیر و جریمه ای 
در پی داشته باشد؛ چون گنهکار حوزه اجتماعی 

حق الناس را پایمال کرده است.

اقوالدرآثاراجتماعیاحکام
دســته اول: همه احکام فردی و همه آنچه در 
حوزه وظائف فردی در شریعت آمده است، آثار 

اجتماعی دارد؛
دســته دوم: تنها پاره ای از احکام ما حکومتی و 

اجتماعی است، نه همه  آنها.

معنایفقه
فقه از نظر لغــت، به معنای مطلــق آگاهی به 
کار رفته اســت و در اصطالح، به معنای کشف 
حکم اهلل از ادله فرعی تفصیلی در احکام شرعی 
به کار می رود. فقها موضوع این احکام فقهی را 
»مکلف« می دانند که البتــه در مصداق مکلف 
باید توســعه داد و آن را شامل مکلف اجتماعی 

نیز دانست.

معنایسیاست
سیاست، قواعدی است که انســان با پیروی از 
آنها در متن جامعه به کمال غایی خود می رسد؛ 
یعنی علمــی که بیان کننــده چگونگی تعامل 
افراد با همدیگر و اداره مجموعه انسانی در بستر 

اجتماع باشد.

چرایینپرداختنفقهابهفقهسیاسی
درعصرغیبت

ازآنجا که علمای شــیعه در فضای تقیه زندگی 
می کردنــد، مجبور بودند برخــی مالحظات را 
داشته باشند. مثاًل شــهیدین میان اهل سنت 
زندگــی و تدریس می کردنــد. حکومت ها نیز 
پذیرای گرایش مردم به تشیع نبودند، چه رسد 
به اینکــه فقها  بخواهند فقه سیاســی تدریس 

کنند؛ چراکه قطعاً در چنین حالتی مجال بحث 
علمی به فقها داده نمی شد. دیگر اینکه فقها در 
عصری زندگی می کردند که امــکان برقراری 
حکومت فقاهتی شــیعی وجود نداشــت. این 
مسئله در فضای علمی این بزرگواران  نیز تأثیر 
خود را گذاشته است؛ چراکه هر دانشمندی برای 
تحقیق در هر علمی باید پرسش خاصی داشته 
باشد و به اندازه پرسشی که با آن روبه رو می شود، 

دنبال پاسخ خواهد بود.

ضرورتهمسانسازیکمالخواهی
درجامعه

اگر بناســت همه افــراد در جامعــه رفتاری از 
خودشان بروز بدهند که همگی در سایه جمع 
به کمال برسند، درصورتی که  رفتارهایی متقابل 
و علیه هم داشته باشــند، قاعدتاً جمع به کمال 

نمی رسد و این یک امر روشن و بدیهی است.

ارکاناجتماع
نخستین سؤال انسان مکلف در جامعه، می تواند 
این باشد که اقتضائات اولیه این نظام اجتماعی 
چیســت و اقتضائاتی کــه ارکان آن جامعه را 
تشکیل می دهند، کدامند؟ در پاسخ می توان این 
موارد را برشمرد: ۱. نظم؛ 2. امنیت؛ ۳. صحت و 
سالمت منظور از آن در نظام اجتماعی اسالمی، 
صحت جسم و روح است؛ ۴. اقتصاد؛ ۵. فرهنگ.

تعریف نظام اجتماعی
نظام اجتماعــی، وجود روابط هوشــمندانه و 
هماهنگ بین افراد یک مجموعه با ســه شرط 
اســت: ۱. روابط متقابل؛ 2. رفتار اعتمادی؛ ۳. 
تعقیب هدف های مشترک در تجزیه و تحلیل 

سیاست و توافق جمعی بر این اصول.

نظامسیاسی
هر نظام اجتماعی بــه راهبری نیــاز دارد و نظام 
سیاسی راهبر آن خواهد بود. نظام سیاسی از نظر 
ما سیستم اجرایی برخوردار از یک قانون است که 
برخاسته از هست ها و نیست هاست. آن قانون، همان 
علم و فقه سیاسی است تا  از آنچه که در هست های 
اجتماعی رخ می دهد، متناســب با کمال انسان و 

اهداف و غایت انسان، سیستم اجرایی بسازد.

استفادهازهمهابزارهادرفقهسیاسی
فلسفه سیاست به ما می گوید که باید هست ها و 
نیست های حوزه سیاســت کشف شوند و ازآنجا 
که این هست ها و نیســت ها از روابط پیچیده ای 
حکایت می کنند، شناخت آنها با ابزار ناقص ممکن 
نخواهد بود و باید یــک هم افزایی ابزاری صورت 
بگیرد. فقه در اینجا جامعیت خود را نشان می دهد 
و می گوید من پاسخ سؤاالت سیاسی و اجتماعی 
تو را از منبعــی می گیرم که به جهــات مادی و 
معنوی وجودی انســان از بعد فردی و اجتماعی 
اشراف کامل دارد و ناظر بر تمام اهدافی است که 

کمال انسانی به وسیله آنها تأمین می شود.

ارکاننظامسیاسی
۱. نظام قانون؛
2. نظام اجرا؛

۳. نظام تعامل ساز مردم و ملت با قانون و اجرای 
آن که برخاســته از نوعی هم فکری و هم سویی 
بین مردم و حکومت است و اگر این رکن، مختل 

شد همه ارکان نظام مختل خواهد شد.

دلیل مقبولیت 
و رضایتمندی 
اشخاص از یک 

مسئله، این است 
که آن را حق 

می پندارند و  این 
سببیت، نشان 
دهنده همان 
حقانیت است

فقها در عصری 
زندگی می کردند 
که امکان برقراری 
حکومت فقاهتی 

شیعی وجود 
نداشت. این مسئله 
در فضای علمی این 
بزرگواران  نیز تأثیر 
خود را گذاشته است
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مشروعیتدرنظامسیاسی
مشروعیت در نظام سیاســی با دو سؤال قابل 

تحلیل است:
۱. حکومت به چه مــالک و مجوزی حق اعمال 

قانون دارد؟
2. مردم به چه دلیل باید از آن قانون تبعیت کنند؟

تعریفمشروعیت
در تمام تعریف هایی که برای مشــروعیت ارائه 
شده، یک نقطه مشترک وجود دارد که نتیجه 
همه حرف ها اســت و آن، اینکه  نظام مشروع، 
نظامی است که حق اِعمال قدرت را دارد. ولی هر 
کدام، حق را از دریچه خاصی و بر اساس فلسفه 

فکری خود نگاه کرده اند.

مقبولیت
در مبانی اومانیســتی، یک نوع تســاوی بین 
مشروعیت و مقبولیت لحاظ شده است و منشأ 
این نگاه هم این است که وقتی رابطه خود را با 
خالق قطع می کنند یا خود را حاکم مطلق عالم 
می پندارند به درد اومانیسم دچار می شوند که 
انسان را محور همه چیز قرار می دهند، هرچند 
مطلبی که مقبول مردم و عامه است مورد تأیید 

ادیان نباشد.
باید به این نکته توجه کنیم که دلیل مقبولیت 
و رضایتمندی اشــخاص از یک مســئله، این 
است که آن را حق می پندارند و  این سببیت، 
نشان دهنده همان حقانیت است؛ یعنی بر هر 
مبنایی که شخصی چیزی را قبول می کند به 
سبب حقی است که در آن می بیند؛ حال چه 
حق واقعاً موجود باشــد یا حق به طور توهمی 
و از نگاه او موجود باشــد. مبنای مشــروعیت 
در اســالم، حقیقت اســت؛ پس مشروعیت و 
مقبولیت در وابســتگی خود بــه حقیقت به 

یکدیگر می رسند.

معنایلغویوالیت
در همه کتب لغت شیعه و سنی، والء به معنای 
قرب است که در دوســتی و تصدی به کار رفته 
اســت. والیت را نیز برعهده گیری امر دیگران 

معنی کرده اند.

معنایاصطالحیوالیت
در نظام والیی، تصدی برای ما مهم است ولی ما 

قائلیم این تصدی با محبت همراه است؛ یعنی 
والیت آن گونه تصدی است که متصدی با کسی 
که تصدی بــه روی او صــورت می گیرد، قرب 

محبتی دارند.

نظامتشکیکیحقوقبرگرفتهازنظام
هستیشناسی

همان گونه که در نظام هستی شناســی ِحکمی 
و فلســفی خود قائل به مراتب هستیم، در نظام 
حقوقی نیــز معتقد به مراتب هســتیم و بحث 
مراتب، جای خود را پیدا می کند. خلطی که در 
مورد مشروعیت سازی مردم در این حوزه انجـام 
شده اســــت، از اینجا سرچشـمه می گیرد که 
نظام مراتب را در حقـوق مالحظه نکرده  و گمان 
کرده اند که صاحب حق دانســتن مردم، انکار 
صــــاحب حق دانستن خدا یا برعکس است؛ 

درحالی که اگر حقی بــرای مردم و والی قائلیم، 
هر یک از این حقوق جایگاهی دارند. این مراتب 
والیت که همه شئون را دربرمی گیرد، با اختیار 
مردم انجام می شود، ولی اختیاری است که زیر 

سایه شریعت می باشد.

ضرورتتشــکیلحکومتازنگاه
جریانمهدویتدرعصرقبلازظهور

پس اگر با جریــان مهدویت به عصر غیبت نگاه 
کنیم، ضرورت تشــکیل حکومت اسالمی خود 
را نمایان می کند؛ وگرنــه باید گفت افرادی که 
در زمان غیبت در بســتر اجتماع دنبال کمال 
هستند، تکلیف خود را محقق نکرده اند؛ چراکه 
تکلیف اینها این بود که خودشان را به آن نظام 
جهانی امام زمان برسانند. این تکلیف برای همه 
افراد در همه زمان ها وجود دارد که باید خود را 
به آن مطلوبی که شارع گفته است، برسانند. این 
مســئله در همه اعصار قبل از غیبت وجود دارد 
و زمینه سازی برای حکومت جهانی مهدویت، 
وظیفه همه افراد، حتــی معصومان دوره های 
قبل از عصر غیبت می باشــد؛ لذا امام معصوم 
می فرماید: »لو ادرکُتُه، لَخدمُته ایاَم حیاتی«؛ به 
این معنی که همه این معصومان مقدمه سازان 

تحقق حکومت جهانی باشند.
دلیل دیگر اینکه آنچه فقه بر آن استوار است، 
این است که باید اراده شارع در مورد اوامری که 
به مکلفین داشته به تحقق برسد و مالکی که او 
داشته محقق شود. مالک شارع نیز از امرهای 
او فهمیده می شود و اوامر اجتماعی و سیاسی 
نظام تشــریعی اســالم در عصر غیبت، تنجز 
تکلیفی خود را از دســت نداده است و فعلیت 
دارد و دلیلی در مقابــل و جهت نقیض ندارند 
که ساقط شــوند. درحقیقت، تعارضی در مقام 
جعل وجود نداشته اســت و اگر هم در زمانی 
این احکام در عصــر معصومین و غیره تعطیل 
شده است به این دلیل بوده که مکلفان، شرط 
تکلیف را که قدرت می باشد برای تحقق اهداف 
شارع نداشتند و تکلیف ساقط بوده است؛ چون 
شروط عامه تکلیف موجود نبوده است وگرنه 
هدف نهایی شارع که عبودیت و معرفت خداوند 
متعال است، فقط در بســتر نظام بین المللی 
)حکومت امام زمان( و آن هم در بستر نظام های 
سیاســی و حکومتی توحیدی تحقق خواهد 

داشت.

 مالک شارع 
نیز از امرهای او 
فهمیده می شود 
و اوامر اجتماعی 
و سیاسی نظام 

تشریعی اسالم در 
عصر غیبت، تنجز 
تکلیفی خود را از 

دست نداده است و 
فعلیت دارد 

این مسئله در 
همه اعصار قبل از 
غیبت وجود دارد 

و زمینه سازی برای 
حکومت جهانی 
مهدویت، وظیفه 
همه افراد، حتی 

معصومان دوره های 
قبل از عصر غیبت 

می باشد
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حکومتاسالمی،دنیاییازپرسشهارافرارویفقیهاننهادهاســت؛چنانکهادارهحکومتوپاسخبهنیازها،
پرسشها،موضوعهاوگزارههاییکهجامعهباآنمواجهاست؛زمینهجهشوانقالببزرگفقهیراپدیدآوردهاست.
دراینمیانحوزویاننمیتوانندنسبتبهمطالباتصورتگرفتهدرعرصههایمختلففقهحکومتی،مسائلنوظهور
اجتماعیواعتقادی،انفعالیبرخوردکنند.الزمهورودبهاینعرصه،تحولفقهیمتناسب،کارآمدسازینظاماسالمی،
شجاعتفقهیوگفتمانسازیفقهحکومتیدرحوزههایعلمیهاستتاجامعهازفروافتادندردامقوانینعرفیو

سکوالرمصونبماندوحکومتبرآمدهازاسالمنابرویریلدقیقفقهکارآمدحرکتکند.
دراینراستاتالشهاییازسویبرخیمجتهدانونخبگانحوزویدرقالبگفتوگوها،نشستهایفقهی،کرسیهای
فقهحکومتیومباحثدقیقفقهیبرایپاسخبهمسائلنوظهورصورتگرفتهاستکهنمونههاییازآندرمسائل

اجتماعیدرایننسخهمکتوبتقدیمفقهپژوهانعزیزمیشود.

جـامعه

حجتاالسالم
علیرضافالحی
دبیرسرویس

جامعه

فقه السلطان

�ی فقه الشارع؟!
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وسائل

فقهوحدت،شرایطوالزامات
باتوجــهبــهدغدغهمندی وســائلـ
حضرتعالیدرزمینهوحدتامتاسالمی
ومقاالتیکهدراینزمینهدارید،دربارهفقه
وحدت،شرایطوالزاماتآنتوضیحدهید؟

فقه وحدت، یک رشته فقهی اســت که نیازمند 
ایجاد شدن، فعال شدن و توسعه یافتن است. این 
رشته فقهی در ذیل فقه االجتماع جای می گیرد؛ 
یعنی فقه االجتماع یک رشــته گسترده ای است 
که در ذیلش چند فصل مهم یا ریز رشته هایی را 
می شود گنجاند؛ مانند فقه رسانه، فقه فرهنگی، فقه 
تمدن و فقه وحدت. ممکن است فقه های دیگری 

هم در ذیل آن گنجانده شوند.
فقه وحدت هماننــد فقه های دیگــر باید دارای 
دو بخش اساســی باشــد: یکی موضوع شناسی و 
دیگری حکم شناسی. درباره موضوع وحدت، باید 
کار کارشناسی دقیق تری شود که وحدت به چه 
معناست و چه تعریف علمی دارد؟ این وحدت در چه 
عرصه هایی باید تحقق پیدا کند؟ رابطه این وحدت 
با همزیستی چیست؟ رابطه اش با اختالف فکری 

چیست؟ چه رابطه ای با مبانی قرآنی دارد؟ و ...
بعد از اینکه موضوع وحدت با یک کار کارشناسی 
دقیق، گسترده، عالمانه و مبتنی بر قرآن و سنت، به 
دست آمد، وارد بخش حکم وحدت یا بخش فقهی 

وحدت می شویم.
بخش فقهی وحدت، سرفصل های بسیاری فرا روی 
ما قرار می دهد که باید آنها را از نظر فقهی بررسی 
کرد. چند محور را مثال می زنــم؛ ابتدا باید حکم 
تفرقه را مشخص کنیم که آیا در اسالم حرام است 
یا مجاز؛ یا به صورت تفصیلی در مواردی جایز است 
و در مواردی غیرجایز. مشــخص است که تفرقه 
حرام اســت؛ اما ازنظر فنی و تکنیکی باید به این 

مسئله بپردازیم. 
بحث دیگر که در باب تفرقه باید به آن توجه کنیم، 
بحث تعبد به مناسک است که آیا باید به صورت 
کامل انجام شــود یا فقه می تواند گاهی احکام 
ثانوی برای آن صادر کنــد؛ چنان که در مواردی 
برخی از فقها حکم کرده اند کــه برای همراهی 
می توانید مثالً از مهر استفاده نکنید. البته مناسک 
را نمی شــود تعطیل کرد و اصوالً مناســک هم 
اختالف ایجاد نمی کند؛ اما به هرحال باید درباره 
اجازه دادن اجرای مناســک مذهــب مقابل در 
کشوری که اکثراً شیعه یا اکثراً سنی هستند، یا 
اجازه دادن اجرای مناسک به طرف مقابل که در 

  بررسیضرورت،بایستههاومؤلفههایفقهوحدتدرگفتگوبااستادمبلغی

فقه مناسبات شیعه و سنی، 
راهکار جلوگیری از تفرقه افکنی

حجت االسالم والمســلمین احمد مبلغی در سال 1338 در 
خانواده ای روحانی و سرشناس در بروجرد دیده به جهان گشود. 
مبارزه با حکومت ستم شاهی و شرکت در دفاع مقدس همگام با 
برادر شهیدش، همچنین فعالیت های علمی و پژوهشی و تدریس 
در حوزه و مراکز مهم دانشگاهی در استان های مرکزی، تهران و 
کرمان، از سوابق درخشان ایشان در سال های انقالب شکوهمند 
اسالمی و پس از آن  است. ایشــان بیش از هفتاد مقاله عملی، 
پژوهشی  تألیف کرده و از  آثار علمی ایشان می توان به کتاب های 
»فقه هجرت«، »فقه سیاســی«، »فقه و جهانی شدن«، »فقه 
مسجد« و »ساختار فقه سیاسی« اشاره کرد. تالش های فقهی 
استاد مبلغی در نواندیشی فقهی و مسئولیت هایی مانند مدیریت 
مرکز تحقیقات مجمع تقریب مذاهب اسالمی، مدیریت گروه فقه 
مقارن مدرسه تخصصی فقه و اصول، و ریاست دانشگاه مذاهب 
اسالمی، ما را بر آن داشت تا نظرات ایشان را درباره فقه االجتماع و 
فقه وحدت جویا شویم. استاد مبلغی در این گفتگو، فقه االجتماع 
را رشته گسترده ای دانست که فقه رسانه، فقه فرهنگی، فقه 
تمدن و فقه وحدت را در بر می گیرد و شناخت موضوع و حکم را 

از بایسته های فقه وحدت یاد کرد.

رضاصفری
طلبهسطح2
حوزهعلمیهقم
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وسائل

اقلیت استـ  چه  شیعه و چه سنی ـ بحث شود. 
این باید در فقه بررسی شود. 

ممکن است وهابیت یا دیگران بگویند که اگر شیعه 
می خواهد وحدت باشــد، باید از عقایدش دست 
بردارد؛ در صورتی که دست کشیدن از عقاید ممکن 
نیست؛ عقاید مانند مناسک نیست و وحدت بعد 
از جایگاه عقاید است. باید بعضی از مناسکی را که 
ممکن است تفرقه شدید ایجاد کند، در فقه وحدت 
بررسی و حکمش را دقیق مشخص کنیم. در فقه 
وحدت این بحث باید مطرح شــود که آیا ما مجاز 
هستیم به ســبب انجام برخی از امور، تفرقه ایجاد 
کنیم؟ بعد از پذیرش پرهیز از تفرقه، این بحث مطرح 
می شود که آیا همگرایی الزم است؟ اینجا محورهای 
مختلفی پدید می آید: محور تعاشر، شرکت کردن 
در نماز جماعت ها ، همکاری و تعاون داشتن و موارد 

ایجابی که همگرایی و وحدت را نشان می دهد.
در فقه وحدت باید مبحث سیاسی را نیز مطرح کرد 
که برای رسیدن به وحدت تا چه اندازه می توانیم 
با کشورهایی که دارای نظام های سیاسی مختلف 
هستند، همکاری کنیم؟ اینها باید به شکل دقیقی 

در فقه وحدت بحث شود.

نظریهوحدتمقدمبرفقهوحدت
دراینزمینهآیامیتوانبرمقارنات وسائلـ
ومشــترکاتومنابعتقریبشیعهوسنی

تأکیدکرد؟
قطعاً منابع فقه وحدت، همــان منابع چهارگانه 
اســت. باید قواعد فقهی وحدت، نوع تطبیق آنها 
بر اختالف هــا، و افعالی را که بــه وحدت و تفرقه 
می انجامد، دقیق مشــخص کنیم. به خصوص به 
آیات در بخش وحدت باید توجه عمیق شود. اینها 
در بخش نظریه پردازی مطرح می شــود و چه بسا 
داشــتن یک نظریه، بر ورود در فقه وحدت تقدم 
داشته باشد. داشتن نظریه، فقه وحدت را رنگ و 
جالی بهتر می بخشــد و هوشمندی بیشتری در 
فقیه این عرصه ایجاد می کند تا بهتر بتواند احکام را 

دنبال کند و به انجام برساند.

تعریفوحدتفقهی
باهمهاشتراکاتدرادیانومذاهب وسائلـ
مختلف،برخیاختالفهایاعتقادیوفقهی
نیزدرمیانآنهاوجوددارد.چگونهباوجود
آنهاوحدتفقهیدرمذاهبمختلفمیسر

خواهدشد؟

امکان وحدت فقهی اصالً بحث مطلوبی نیست؛ چون 
شدنی نیست. حتی در شیعه یا در خود اهل سنت 
نیز تحقق وحدت فقهی به صورت دقیق امکان پذیر 
نیست؛ چون به هرحال فقها اجتهادهای مختلف 
دارند. بنابراین وحدت فقهی امر ناممکنی است؛ اما 
اگر وحدت فقهی به این معنا باشد که ما وحدتی را بر 
پایه تعالیم و دستورهای فقه بنا کنیم، این امر شدنی 
است؛ یعنی فقه به ما دســتور وحدت می دهد؛ اما 
اینکه فقه مجموعه مذاهب یکی بشود، این موضوع 
نه مطلوب است و نه مشروع. چون هرکسی بر اساس 
حجت، رأی خاصی را برای مناسک دارد. پس وحدت 
فقهی نه وحدت کالمی است و نه وحدت علمی؛ بلکه 
وحدت مناسباتی است؛ یعنی باید نسبت مناسبات 
واحد و یکپارچه، با مباحث سیاسی و اختالف های 
سیاسی، نظام های سیاسی، نظام های اجتماعی، 
اختالف های مذهبی و  اعتقادی، بررسی و شناسایی 

علمی شود.

تالشعلمایسلفدرتحققوحدت
باتوجهبهاینکهاکثرعلمایشیعه وسائلـ
همچونشیخطوسیدرطولغیبت،کتبی
رادراینزمینهبهرشــتهتحریردرآوردند
یاسیرهعلماییهمانندعالمهحلی،شیخ
طوســیدرزمینهوحدتبرایماحجت
است،یامراکزیمثلدارالتقریبالمذاهب
االسالمیهومراکزدیگریبههمتعلمای
شیعهوســنیدراینراستاتأسیسشده
اســت؛اینگونهاقداماتچقدردرزمینه
وحدتامتاسالموحرکتدرراستایاحیای

تمدناسالمیمؤثراست؟
ما میراثی عظیمی و تجربیاتی فــراوان در طول 
تاریخ داریم که همه اینها می تواند به ما در شناخت 
راه های منتهی به وحدت و تحقق بخشــیدن به 
وحدت، کمــک کند؛ مانند تجربه ســید جمال، 
تجربه دارالتقریب مصر و حتــی مجمع التقریب 
ایران، تجربه همگرایی های علمــی که در زمان 
شهیدین یا عالمه و شیخ طوســی و قبل و بعد از 
آن وجود داشته است، یا تجربه نادرشاه در حرکت 
به ســمت وحدت؛ از مجموعه این تجربیات باید 
استفاده دقیق و شایانی کنیم. درواقع، قالب و مدل 
و سبک وحدت مناسباتی بین امت را باید بر اساس 
این تجربیات ریز و درشت و بر اساس واقعیت های 
زندگی امروز و بر اســاس حدود فقهی و بر اساس 

دیدگاه های قرآن، تحقق بخشیم.

راهکارهایخنثیکــردناقدامات
تفرقهانگیز

باتوجهبهتأکیدفــراوانامام وســائلـ
خمینی)ره(ورهبرمعظمانقالببروحدت
جهاناسالمازیکســووهمچنینشرایط
حســاسمنطقهوتفرقهافکنیهایغرب،
بهویژهآمریکاوجنایاتایادیآنهاهمچون
داعشوگروههایتکفیریدرکشــورهای
اسالمیازســویدیگر،راهکاروپیشنهاد
شمابرایرسیدنبهوحدتدراینوضعیت
چیســتونقشحوزهعلمیهرادراینمیان

توضیحدهید؟
پیشنهاد من این اســت که همین امسال در حوزه 
علمیه دســت کم دو درس خارج فقه شروع شود و 
در این دروس خــارج، محورهایی که عرض کردم و 
محورهای دیگری مانند حرمت اهانت به مقدسات 
مذهب مقابل و حرمت تکفیــر و تذلیل به معنای 
اجتماعی آن، بررسی شــود.  در فقه وحدت، ما یک 
موضوع شناسی دقیق باید داشته باشیم و سرفصل های 
مهمی که عرض کردم باید پیش رو بگذاریم؛ حرمت 
تفرقه، حرمت تکفیر، حرمت تذلیل، حدود پایبندی 
به مناسک، فضا و مجال دادن به مناسک مذهبی طرف 

مقابل، و مسائل دیگر باید مطرح شود.

تسامحدرشهادتین
مقالهایازشمادیدمدربارهمبانی وسائلـ
فقهیوحدتاســالمیکهاینسرفصلها
رامشــخصکردهبودید؛بحثمسلماناز
غیرمسلمانکهنیازبهتعریفدارد.میشود

اینسرفصلهارااضافهکرد؟
 اساس اسالم بر شهادتین اســت، نه بر اعتقادات 
مذهبی؛ و حفظ عرض و آبرو و جان مسلمان، بر پایه 
شهادتین اجرا می شود. در شهادتین باید اصل را بر 
تسامح گذاشت. امروزه ما در شدیدترین وضعیت 
از حیث نیاز به فقه وحدت هســتیم و تا حوزه های 
علمیه شیعه و علمای اهل سنت به صورت دقیق، این 
فقه مناسبات شیعه و سنی را به انجام نرسانند، امر، 
دست سالیق این و آن می افتد و زمینه های تفرقه 
و اختالف همواره فرا روی جامعه اسالمی گشوده 
است. بهترین راه، یک نگاه فقهی دقیق مبتنی بر 
ادله، مانند همه بررسی های فقهی است که شیعه و 
سنی انجام می دهند. این بحث، نیاز به بررسی دقیق 
فقهی دارد و علما باید بیایند و همه این موارد را بحث 

و بررسی کنند.
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تعریففقهحکومتیوتفاوتآنبافقه
فردی

ـتعریفشماازفقهحکومتیچیست؟ وسائل
ارتباطآنبافقهاجتماعیوتفاوتآنبافقه

فردیراتوضیحدهید.
فقــه حکومتی یعنــی فقهی که احکام مســائل 
اجتماعی و احکام مسائل مورد نیاز حاکمیت را بیان 
می کند و تفاوت اصلی فقه حکومتی با غیرحکومتی 
و فردی، در این است که واحد مطالعه در فقه فردی، 

فرد است و در فقه اجتماعی، جامعه است.

یعنیمکلف،جامعهاست؟آیا وسائلـ
منظورتانفقهیاســتکهدرراســتای
پاسخگوییبهمسائلموردنیازسیاسیو

اجتماعیوتدبیرامورزندگیمردماست؟
تعبیر مکلف را زود به کار نمی برم و فعاًل می گویم 
که موضوع تفقه، جامعه است. موضوع تفقه جامعه 
است یعنی چه؟ و در چه صورتی این تفاوت، قابل 
قبول است؟ وقتی که پذیرفته باشیم و فهم کرده 
باشیم که »جامعه بماهو جامعه« مولد و مبتالبه 

موضوعات متفاوت با فرد است.
در بدو امر این سؤال به ذهن خطور می کند که مگر 
جامعه غیر از افراد است و مگر جامعه را غیر از افراد 
اداره می کنند؟ مگر مبتالبه جامعه غیر از مبتالبه 
آحاد افرادی است که در جامعه زندگی می کنند؟ 
درنتیجه موضوعات جامعــه نیز همان موضوعات 
افراد هستند. اگر پاسخ این باشد که جامعه همان 
فرد است، موضوع دوباره واحد شده است؛ یعنی ما 
یک فرد داریم که در روابط مختلفی قرار می گیرد، 
ازجمله در روابط اجتماعی که باید احکامش را بیان 
کنیم. اگر تلقی ما از موضوعات اجتماعی، رابطه و 
موقعیت و تکلیف فرد »بما هو فرد« و هویت شخصی 
او حتی در روابط اجتماعی باشد، بدین معناست که 
من در قبال دیگران حقوق متقابلی دارم؛ مانند اینکه 
دیگران حق ندارند به اموال من دست اندازی کنند 
و من نیز حق ندارم حقوق آنها را پایمال کنم. به زعم 
بعضی افراد، فقه اجتماعــی و فقه حکومتی به این 
معناست و به همین دلیل هم نتیجه گرفته اند که 

فقه موجود، بیانگر فقه اجتماعی است.
بخــش عمــده ای از فقه ســلف صالــح ناظر به 
اجتماعیات است؛ شما از احکام عبادات که بگذرید، 
بقیه ابواب فقهی، درباره روابط اجتماعی اســت. 
در معامالت، به معنای اعم همین طور اســت؛ در 
حدود، دیات، قصــاص، امربه معروف، جهاد، صلح 

  ضرورتنیازبهفقهاالجتماعدرگفتگوبااستادپیروزمند

بخش عمده فقه شیعه، 
ناظر به اجتماعیات است

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پیروزمند، متولد 
1344 در شهر شیراز است. مســئولیت های علمی 
حوزوی ایشان از این قرار اســت: عضویت در هیئت 
علمی و  قائم مقام دفتر فرهنگســتان علوم اسالمی، 
کارشناس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی. ایشان به عنوان یکی 
از صاحب نظران مسائل فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه 
مراکز حوزوی و دانشگاهی است. مصاحبه پیش رو با 
هدف تبیین مفهوم »فقه االجتماع« و بایسته های فقه 
موجود برای رسیدن به فقه مطلوب، کاربردی و مورد نیاز 
جامعه اسالمی است که استاد پیروزمند در آن، ضمن 
تعریف فقه حکومتی و فقه االجتماع، به بیان اهمیت 
موضوع شناسی، مسئله شناسی و روش شناسی در فقه 
حکومتی می پردازند. ایشان درباره علت نیازمندی به 
فقه حکومتی، معتقدند بخش عمده ای از فقه سلف ناظر 
به اجتماعیات مسلمانان بوده است و اکنون با موضوعات 
اجتماعی مانند رسانه و بانک روبرو هستیم که برآیند 

اراده، ارتباط و تأثیرات خاص جمعی است.

حجتاالسالم
احمدقرقانی

طلبهحوزهعلمیه
تهران
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نیز به همین صورت است؛ همه اینها فقه اجتماعی 
اســت؛ چون ارتباط یک فرد را با دیگری در یک 
موقعیت خاص مطرح می کند. بنابراین این حرف 
یعنی چه که فقه موجود فقه فردی است و ناظر به 
فقه اجتماعی نیست و ما باید فقه اجتماعی یا فقه 
حکومتی داشته باشیم؟ قائالن به فقه حکومتی باید 
به این سؤال جواب دهند که حکومتی که از آن یاد 
می کنند، مگر نیازی غیر از اینها دارد که می خواهد 
امنیت و عدالت برقرار کند و حقوق مردم را استیفا 

کند و با همین احکام باید انجام دهد؟ 
پاسخ بنده این اســت که اینها درست است؛ حاال 
اســمش را بگذاریم احکام اجتماعــی یا نگذاریم، 
مناقشه ای در عنوان نداریم. در فقه گذشته به آن 
پرداخته شــده است. اما ســؤال این است که یک 
موضوعاتی داریم که ایجادکننده، مدیریت کننده و 
ازبین برنده آن موضوعات، یک فرد نیست، بلکه افراد 
هستند. افراد در ارتباطی نظام یافته با هم یک موضوع 
را خلق و هدایت می کنند، کم و زیادش می کنند یا 
موضوع دیگری جای آن می آورند. مثالً موضوع رسانه 
یک موضوع اجتماعی است؛ یعنی یک فرد نمی تواند 
تولید ابزارهای رسانه ای، تولید محتوای رسانه، انتشار 
پیام در رسانه، جذب مخاطب در رسانه و امثال اینها 
را به تنهایی انجام دهد. موضوعی همانند رســانه، 
به خصوص در مقیاس فضای مجازی، یک موضوع 
جهانی شده است؛ به گونه ای که مرز جغرافیایی هم 
نمی توان برایش ترسیم و مشخص کرد؛ چراکه همه 
کنشــگران فضای مجازی، واقعیتی به اسم رسانه 
فضای مجازی یا شبکه اطالع رسانی بین المللی و 
اطالعات آن را می ســازند. این نمونه یک موضوع 
اجتماعی اســت. نکته ظریف این است که وقتی 
می گوییم همه صدها میلیون انسان، با کنشگری 
خودشان شبکه جهانی اطالعات را رقم می زنند، باز 
هم فردفرد آدم ها هستند؛ اما نکته این است که آنچه 
که محصول ارتباط و فعالیت افراد است، منتسب به 
یک فرد نیست؛ منتسب به مجموعه آنهاست و این 
یعنی موضوع اجتماعی. ازاین رو موضوع اجتماعی 
موضوعی است که برآیند اراده و ارتباط یک جمع 
است. به عنوان مثال، امنیت یک موضوع اجتماعی 
است و امنیت اجتماعی نه با تخلف یک فرد از بین 
می رود و نه با رعایت یک فرد ایجاد می شود؛ بلکه 
وقتی درباره یک جامعه مطرح شود، می گویند که 
مثاًل شهر قم شهر امنی است. مثال دیگری عرض 
کنم؛ پدیده بانک و پدیده چرخش مالی، یک پدیده و 
محصول اجتماعی است؛ برای یک فرد نیست و غیر از 

این است که یک نفر اموال دیگری را به تاراج ببرد. در 
اقتصاد امروز دنیا به این نتیجه رسیده اند که مبادالت 
اجتماعی از طریق ارز انجام شود و برای این چرخش 

ارز، بانک تأسیس کرده اند. 
اصاًل بعد سیاســی و نظام سیاســی، وصف جامعه 
است؛ وصف فرد نیســت. هرچند تصمیم گیران  و 
نظریه پردازان و کســانی که در مناصب اجتماعی 
می نشینند، فرد هستند، ولی این افراد یک هویت 
شــخصی و یک هویت اجتماعی دارنــد. بنابراین 
موضوع فقه حکومتی با موضوع فقه غیرحکومتی 
متفاوت است؛ موضوع فقه حکومتی جامعه و فرد 
است. ممکن است تشکیک شود که موضوع جامعه 
قبالً نیز در فقه بوده است؛ عرض کردم آنچه که در فقه 
گذشته آمده، درست و الزم است؛ اما آنجا همچنان 
موضوع مطالعه فرد بوده است؛ در فقه حکومتی یا 
اجتماعی که از آن صحبت می کنیم، موضوع مطالعه 
جامعه است؛ چنانکه برای نشان دادن تفاوت موضوع 
فرد و جامعه مثال هایی نیز بیان شد. موضوعاتی که 
در فقه اجتماعی درباره آن صحبت می کنیم، متصل 
به جامعه و در مواردی، محصول جامعه است؛ همانند 
بانک، فناوری های نو یا رســانه؛ و در مواردی وصف 

جامعه است، همانند سیاست و امنیت.

بنابراینممکناستفقهبا وســائلـ
رویکردفردی،بافقهاجتماعیومسائلکالن

نظاماسالمیتزاحمپیداکند؟
بله، اینها بعداً باهم تالقی می کننــد؛ ما تاکنون با 
تفکیک آنها صحبت کردیم و گفتیم که فرد وظیفه ای 
دارد که انجام می دهد؛ درقبال جامعه و تهدید دشمن 
هم وظیفه ای دارد؛ درصورت تعارض این دو باهم، 
فرد چه باید کند؟ این مسئله جدیدی است که قاعدتاً 

تکلیف اجتماعی اش را باید ترجیح دهد.

اهمیتموضوعشناسیومسئلهشناسی
درفقهحکومتی

مباحثیهمچونموضوعشناسیو وسائلـ
روششناسیفقهحکومتی،چقدردرنتیجه

وتغییرفتوامؤثراست؟
این ارتکاز سنتی در بین حوزویان جا افتاده که کار 
فقیه، حکم شناسی و فتواست و موضوع شناسی کار 
فقیه نیست؛ موضوع را موضوع شناس باید تعریف 
کند و فقیه باید حکم آن را بدهد. شاید در موضوعات 
فردی این حرف همچنان پذیرفتنی باشــد؛ بدین 
معنا که فقیه نمی گوید این خون هست یا نیست؛ 

بلکه می گوید که خون نجس است؛ تشخیص اینکه 
این لکه خون هست یا نه، با مکلف است. همین طور 
درباره ماهی، حکم فقیه این است که اگر ماهی فلس 
نداشته باشد، حرام است؛ اما اینکه فالن ماهی فلس 
دارد یا ندارد، خود مکلف بایــد تحقیق کند؛ کما 
اینکه درباره ماهی اوزون برون با دســتگاه دقیق تر 
مشخص شد که فلس دارد؛ در این مورد، حکم فقیه 
فرقی نکرده اســت، بلکه موضوع اشتباه تشخیص 
داده شده اســت. در این موضوعات ما مناقشه ای 
نداریم و نمی خواهیم بگوییم که الزم اســت فقیه 
این موضوعات را بشناســد. اما وقتی موضوع، فقه 
اجتماعی یا فقه حکومتی شــد، آن وقت من حق 
دارم بپرسم که شــما از طرف موضوع شناسی به 
تفقه، مسئله را می بینید و این طور مسئله را جواب 
می دهید که اگر در مسئله بانک هم خواستم فتوا 
دهم، باید اقتصاددان بگویــد که ماهیت بانک این 
است و در بانک این کار را می کنیم تا من فقیه بگویم 
که این، تحت عقود اسالمی قرار می گیرد یا رباست؟ 

ما بر اساس آن ارتکاز قبلی مسئله را دیده ایم.

میتوانیمازجانــبفقهبه وســائلـ
موضوعاتومســائلنگاهکنیموبگوییمکه

تأثیرفقهدرموضوعشناسیچیست؟
مگر می شود فقه تأثیری در موضوع شناسی نداشته 
باشــد؟ این گزاره که فقه تابع موضوع اســت، از 
گزاره های استراتژیک اســت که در فقه شیعه جا 
افتاده و تبعات زیادی بر آن مترتب اســت. حکم 
تابع موضوع است. یعنی چه که حکم بر موضوع اثر 
می گذارد؟ همان موضوعات اجتماعی را که مثال 
زدم، مرور می کنیم. می خواهیم بگوییم که نظام 
سیاسی اسالم به عنوان یک موضوع اجتماعی چه 
باید باشد؛ یک وقت است که می گوییم مشابه آن 
ارتکاز نظام های سیاســی موجود را به فقه عرضه 
می کنیــم و می گوییم که یک نظام ســلطنتی - 
دموکراسی داریم. فقه باید نظر بدهد که قبول دارد یا 
ندارد؛ این همان قبلی می شود. یک وقت می گویید 
که دین قدرت سرپرستی اجتماعی دارد؛ پس برای 
نظام های سیاسی و اقتصادی اش هم می تواند طرح 
داشته باشــد؛ هرچند یک طرح جزئی، به هرحال 

می تواند منشأ اثر باشد و ابتکار عمل داشته باشد.

ـاگراینپیشفرضپذیرفتهشد، وسائل
منحقدارمســؤالکنمکهمبتنیبرفقه
اسالمی،نظامسیاســیاسالمکداماست؟
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براساسفقهاسالمی،نظاماقتصادیاسالم
کداماست؟

فقه باید نظام سازی کند؛ یعنی اگر فقه را بر مسند 
اقامه کلمه توحید قــرار دادیم و گفتیم که احکام 
فقه و احکام شــرع، احکام اقامه توحید هستند، 
پس قدرت سرپرســتی حوادث را دارنــد و لزوماً 
منفعل از حوادث نیستند؛ پس فقه مبتنی بر فقه 
موضوع شناســی تغییر می کند، یعنی مبتنی بر 

آموزه های اسالم نگاه به مسائل تغییر می کند.
به عنوان مثال، مبتنی بر اندیشــه امامت در تفکر 
شیعی، مردم ساالری دینی مبتنی بر اندیشه والیت 
فقیه تبیین می شود و اگر از دریچه امامت به نظام 
سیاسی اســالمی نگاه نمی کردیم، به این نتیجه 
نمی رســیدیم. این دو نگاه کاماًل متفاوت اســت؛  
نگاهی که موضوع را دیگران ایجاد می کنند و فقیه 
حکم آن را صادر می کند، بر اساس ارتکازی است که 
می گوییم موضوع شناسی و ایجاد موضوع کار فقیه 
به عنوان اسالم شناس نیست. سرپرستی حوادث 
در ایجاد موضوعات هم کار فقیه نیست؛ یعنی کار 
دین نیست؛ اما اگر فقه در مسند سرپرستی حوادث 

نشست، در ایجاد و تغییر موضوع اثر دارد. 
بنابراین یک روی سکه این بود که موضوع شناسی 
را دیگری انجام می دهــد و فقیه حکم آن را صادر 
می کند؛ روی دیگر سکه این است که نگرش دینی 
و فقیهانه، در موضوع شناســی مؤثر است. این دو 
روی ســکه، یک چرخه ایجاد می کنند و تأثیر و 
تأثر دارند. از دو روی این ســکه، این نتیجه مهم را 
می گیریم که در موضوعــات اجتماعی، آنجایی 
هم که فقیه خودش موضوع شناسی نمی کند، در 
صورتی می تواند به کارشناس اقتصاد و سیاست و 
امثال اینها به عنوان موضوع شناس اعتماد کند که 
دانشی که آنها بر اساس آن کارشناسی می کنند، 
ازطریق یک چرخه دیگر، به فقــه، یعنی به دین، 
مرتبط شده باشد. بر این اساس، پذیرفته نیست که 
مثاًل کارشناس اقتصاد، بر اساس  اقتصاد سکوالر و 
اقتصاد سرمایه داری، برای یک فقیه موضوع شناسی 
کند و فقیه هم بر اســاس کارشناسی او فتوا دهد. 
این اشتباه اســت. چراکه این کارشناس، با ابزار و 
دانش اقتصاد غربی، نمی تواند شــناخت درستی 
از موضوع پیدا کند؛ پس فتوایــی هم که فقیه بر 
اساس این موضوع شناســی غلط می دهد، غلط 
اندر غلط از آب درمی آید. ولی اگر فقیه در مقیاس 
حکومتی، پیش فرض های تولید اقتصاد اسالمی 
را بیان کند و عالم اقتصادی بر اساس آن، اقتصاد 
اسالمی و معادالت اقتصاد اســالمی را تولید و بر 

اســاس آن معادالت نظام اقتصادی، طرحی را به 
فقیه ارائه دهد و بگوید من بــه جای بانک چنین 
چیزی گذاشــته ام یا اینکه ماهیت بانک را عوض 
کرده ام، در این چرخه، ماهیت مسئله خیلی متفاوت 
می شود. بنابراین، وقتی فقه را در مسند سرپرستی 
جامعه قرار می دهیم نمی توانیم در مقیاس موضوع 
اجتماعی و احکام اجتماعی بگوییم فقیه و فقاهت 

به موضوع شناسی ربطی ندارد.

اهمیتمتداستنباطدرفقهحکومتی
بحثروششناسیچقدرمؤثراست؟ وسائلـ

روش تفقه در فقه حکومتــی، از بحث های مهم و 
پیچیده، و تابع این است که ببینیم موضوع در فقه 
حکومتی چیســت و نوع بیان حکم در موضوعات 
اجتماعی با نوع بیان حکم در موضوعات فردی، چه 
فرقی باهم دارند. موضوعات اجتماعی بنا به تعریفی 
که کردم، موضوعات ذووجــه، نظام مند، متغیر و 
محصول وقایع اجتماعی هستند. به همین دلیل، 
فقیهی که می خواهد دربــاره موضوعی اجتماعی 
فتوا بدهد، باید بتواند وجوه مختلف یک موضوع را 
با هم ببیند و درباره یک موضوع مرکب فتوا بدهد. 
این سبک فقاهت کنونی است و حجیت این فتوا 
احرازپذیر است؛ ولی در موضوعات اجتماعی مسئله 
پیچیده تر می شــود؛ مثاًل وقتی فقیه می خواهد 
درباره موضوع بانک فتوایی دهد، تنها آثار اقتصادی 
ندارد، آثار اخالقی و رفتاری هم دارد. به همین دلیل 
وقتی فقیه می خواهد درباره این موضوع فتوا بدهد، 
الزم است که همه آثار این موضوع را در نظر بگیرد 
و یک نظر جامع دربــاره آن بدهد. پس باید بتواند 
نظام و نسبت بین موضوعات را ببیند و فتوا دهد. 
برای برقراری این نسبت میان موضوعات، قواعدی 
الزم است و باید ببینیم با چه منطقی این کار انجام 
می شود. بر اساس این سؤال می توانیم روش شناسی 

گذشته را با حفظ حجیت، تکمیل کنیم.

تعاریففقهاجتماعی
باتوضیحاتحضرتعالی،فقه وســائلـ

اجتماعیچهمعناییپیداکرد؟
چند اصطالح در این موضوع مطرح است: اول اینکه 
فقه اجتماعی، فقهی است که رابطه فرد را با دیگران 
یا با حاکم بیان می کند. فقه در گذشته بیشتر به 
این معنا مطرح بوده اســت و موضوع اجتماعی و 
حکومت اسالمی به آن معنا که ما امروز با آن مواجه 

هستیم، مطرح نبوده است.
اصطالح دوم می تواند این باشد که بگوییم احکام 

اجتماعی، یعنی همان احــکام حکومتی. احکام 
حکومتی احکامی هســتند که حاکم و دســتگاه 
حاکمیت برای اداره جامعه به آن نیــاز دارد. انواع 
تصمیم گیری های سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی 
در مقیاس ملی و بین الملل، باید نسبتی با شرع پیدا 
کند. مشروعیت این تصمیم گیری ها را فقه حکومتی 
باید تضمین و تأمین کند. بنابراین اصطالح دوم این 
است که بگوییم فقه اجتماعی یعنی فقه حکومتی 

و فقه حکومتی هم یعنی اصطالح خاص حکومت. 
اصطالح سوم که ما آن را بیشتر تقویت می کنیم، 
این اســت که بگوییم که فقه اجتماعی یعنی فقه 
سرپرســتی، یعنی فقه اقامه دین، فقه اقامه کلمه 
توحید، فقه التکامل، فقه االداره به معنای عام کلمه، 

نه به معنای فقه سیاسی یا زیرمجموعه آن.
یک وقت فقــه االداره را به معنای نظام سیاســی 
می گیریم کــه می خواهد اداره کنــد و به آن فقه 
حکومتی گفته می شــود؛ یعنی اصطالح دوم؛ در 
اصطالح سوم و اخیر، می توانیم بگوییم که احکام 
اجتماعی یعنی احکام سرپرستی، باز هم اداره است، 
منتها به یک مفهوم وسیع تر که فقط مسئولیت حکام 
منظور نظر نیست، بلکه شامل بخش های مختلف 
می شــود؛ به اصطالح امروزی ها بخش خصوصی 
می خواهد ارتباطاتــی در مقیاس بین الملل برقرار 

کند که کاری هم به حکومت ندارد.
پس فقه اقامه یا فقه سرپرستی، هرچند مسئولیت 
اصلی اش متوجه حاکمیت است، فقط به مسائل 
حاکمیت به عنوان حاکم سیاسی پاسخ نمی دهد. 

در حاشــیه احتمــال اخیــر، شــبهه ای مطرح 
می شــود. برخی از تعبیر فقه حکومتی، برداشت 
خوبی نمی کننــد و گمان می کنند کــه فقه قرار 
اســت فرمایشــی و توجیه گــر حکومت شــود. 
تعبیر غیرمحترمانه اش این اســت که فقیه، برود 
فقیه السالطین بشود و کارهای حکومت را توجیه 
کند؛ این تلقی درست نیســت. فقه حکومتی به 
معنای حاکمیت سیاست و مدیران سیاسی بر فقها 
نیست، بلکه برعکس، منقاد کردن حاکمیت دربرابر 
فقاهت است؛ یعنی حاکم اسالمی از فقیه می خواهد 

که اسالمی بودن کارش را تأمین و تضمین کند.
پس قرار نیست که فقیه، توجیه گر اقدامات حکومت 
باشد یا در خدمت و دنباله رو حکومت باشد؛ بلکه 
برعکس، فقه حکومتی به معنای حاکمیت اسالم 
و منویات شــارع مقدس بر حکومت است؛ یعنی 
محصول کار فقیه در رأس قرار بگیرد و تعیین کننده 
و میزان باشد؛ منتها مشــروط به اینکه خروجی 

فقاهت، ناظر به حل مسئله باشد.
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یک مرکز پژوهشــی راه اندازی کنیم، این است که 
دیدیم پژوهش و پاسخگویی به این پرسش ها، همه 
در پیرامون حوزه انجام می شــود. بعضی از فضالی 
حوزوی بعد از فارغ التحصیل شدن از دروس حوزوی 
و آشــنایی با برخی مباحث روز، در پژوهشــگاهی 
می روند و به فعالیت مشغول می شوند. خروجی این 
پژوهشــگاه ها هم نوعاً مجالتی مسئله محور است 
که ممکن است برخی از مقاالتشان، پاسخ برخی از 
سؤاالت باشد و گرهی از کار برخی از مراکزی که با این 
سؤاالت مواجه هستند، باز کند؛ اما یک مرکزی که از 
درون حوزه با فضالی حوزوی و با رویکرد فقهی به این 
کار مبادرت ورزد، وجود نداشت و وجود ندارد. ازاین رو 
یکی از اهداف اصلی تأسیس پژوهشگاه فقه نظام این 
است که گفتمان فقه نظام یا فقه حکومتی را در میان 
طالب و بدنه حوزه، با ادبیات حــوزوی و با ادبیات 
فقهی ترویج کنیم. البته این کار نیاز به سازوکار دارد 
و به سادگی میسر نیست. جرقه های نخستین این کار 

حدود هشت سال پیش زده شده است.

دربارهپژوهشــگاهفقهنظام، وسائلـ
بخشهایمختلفآنوخروجیاینپژوهشگاه

درعرصهفقهحکومتینیزتوضیحدهید؟
آیت اهلل محسن اراکی با همراهی جمعی از اساتید 
حوزه، حدود هشت سال پیش، یک مرکز آموزشی 
فقهی به نام مرکز جامع علوم اسالمی را راه اندازی 
کردند. بنده پنج سال عضو هیئت علمی آن مرکز 
بودم. این مرکــز در دو مقطع عمومی و تخصصی، 
طالب را پرورش می دهد؛ در بخش عمومی سعی 
می کند که تسلط آنها را بر مبانی فقهی افزایش دهد و 
در بخش تخصصی هم اکنون پنج رشته فقه سیاست، 
فقه فرهنگ، فقه حقوق، فقه تربیت و فقه اقتصاد را 
دائر کرده است. طالب فاضلی که چند سال درس 
خارج خوانده اند، در این رشته ها درس می خوانند. 
در هریک از این رشــته ها شــصت واحد از دروس 
تخصصی رشته مربوطه هم،  توسط اساتیدی که 
از دانشگاه ها تشریف می آورند و مسلط به مبانی این 
رشته ها هستند، تدریس می شود. فارغ التحصیالن 
این رشته ها هیئت علمی پژوهشــگاه فقه نظام را 
تشکیل خواهند داد. فضالی حوزوی در عین تسلط 
بر مبانی فقهی و اصولی، و اســتخوان بندی قوی 
فقهی و شاکله قریب به اجتهاد، به مبانی علوم انسانی 
مربوط به رشته خودشان هم مسلط هستند. بنابراین 
شورای علمی پژوهشگاه را تشکیل دادیم. یک سال 
جلساتی داشتیم و نقشه راه را ترسیم کردیم. اکنون 

اهدافتأسیسپژوهشگاهفقهنظام
دربارهپژوهشــگاهفقهنظامو وســائلـ
کارویژههایآنتوضیــحدهیدواینکهدر
چهسالیتأسیسشدهودارایچهاهدافو

کارکردهاییاست؟
بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و تشکیل 
حکومت دینی، پرسش های متعددی در عرصه های 
مختلف به سوی حوزه ها سرازیر شد؛ پرسش هایی 
در مســائل جدید که پیش ازآن مبتالبه حوزویان 
نبوده است؛ در حوزه های سیاست داخلی و خارجی، 

ســاختار قدرت؛ در عرصه فرهنگ، سبک زندگی؛ 
ســؤاالتی پیرامون رســانه ها؛ در عرصــه اقتصاد، 
بنگاه های اقتصــادی و مبادالت مالــی؛ در عرصه 
تربیت، شیوه درســت آموزش و پرورش؛ در عرصه 
دادرســی، نظام صحیح دادرســی دینی، و مسائل 
مختلفی که متوجه حوزه های علمیه بوده اســت. 
خوشبختانه پژوهشگاه های متعدد و مراکز آموزشی 
متفاوتی در کشور با این هدف و با این نیت تأسیس 
شده اســت؛ اما آنچه که ما را واداشت برای اینکه با 
همکاری آیت اهلل محســن اراکی و زیر نظر ایشان، 

  ضرورتنیازبهفقهاالجتماعدرگفتگوبااستادحاجابوالقاسمدوالبی

آشنایی با گستره پژوهشی و 
ساختار اداری پژوهشگاه فقه نظام

حجت االسالم والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دوالبی، 
متولد مشهد است. این نویســنده و قرآن پژوه حوزوی، 
مدیر مدرسه علمیه مشــکات قم، مدیر پژوهشگاه فقه 
نظام، نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت امنای 
سازمان دار القرآن نیز هست. پژوهشگاه فقه نظام از مراکز 
حوزوی است که با نگاه تخصصی، به فقه حکومتی ورود 
کرده است و به خصوص برای تربیت فضالی حوزوی قریب 
به اجتهاد و مسلط به مبانی علوم انسانی در رشته های فقه 
سیاست، فقه فرهنگ، فقه حقوق، فقه تربیت و فقه اقتصاد 
تالش می کند. استاد محمد حاج ابوالقاسم در این مصاحبه، 
ما را با پژوهشگاه فقه نظام، اهداف تأسیس و ساختار آن، 

آشنا می کند.

مالک
شریعتناصری
خبرنگارفضایمجازی
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شرایط کامالً برای تأسیس یک پژوهشگاه مهیاست. 
هم به لحاظ نیروی انسانی، این امکان برای ما فراهم 
است، هم به لحاظ نقشه راه و اهداف، به بلوغ خوبی 
رسیده ایم و درصدد هستیم که با همکاری معاونت 
پژوهش حوزه، معاونت پژوهشگاه را از حوزه علمیه 
دریافت کنیم و به زودی، فعالیت پژوهشگران در این 

عرصه شروع شود.

تعریففقهحکومتیوفقهنظام
باتوجهبهنامگذاریاینپژوهشگاه وسائلـ
بهفقهنظام،تعریفشماازفقهنظامچیست
وتشــابهوتفاوتشبافقهحکومتیوفقه
اجتماعیچیست؟آیامنظورازفقهنظام،

همانفقهحکومتیاست؟
این مسئله چون مسئله نوپایی است، هرکسی از ظن 
خود یار ما می شود و هرکس تصوری دارد که ممکن 
است درست باشد. ما در نام گذاری مشکلی نداریم، 
مهم خألیی است که وجود دارد و آن خأل باید پر شود. 
ساحت های بررسی های فقهی تا قبل از انقالب، ساحت 
فقه خرد یا فقه فردی بوده که مهم ترین شاخصه اش 
این است که فقیه در این عرصه به دنبال احکام آحاد 
مکلفین می گردد. موضوع فقه خرد، احکام تک تک 
مکلفین است. حتی اگر مکلف درباره اجتماع سؤالی 
داشته باشد، به عنوان فردی که مواجه با حاکمیت 
است، تکلیفش مشخص می شود. این نوع تفکر حتی 
بعد از انقالب هم ادامه پیدا کرده است و طبعاً بسیاری 
از مراجع معظمی که مرجع سؤال آحاد مکلفین قرار 
می گرفته اند، می بایست وظیفه آنها را در قبال جریان 
حاکم مشخص می کردند. مثالً وقتی کسی از مرجعی 
سؤال می کند که من برای وام گرفتن به بانک مراجعه 
کــرده ام و بانک می گوید که باید فــالن مقدار پول 
به عنوان سپرده در بانک بگذاری، مرجع می بیند که 
این کار، یعنی قرض به شرط قرض، رباست. بنابراین 
راه حلی که به ذهنش می رسد این است که دفترچه از 
بانک خریداری شود و پول پرداختی به بانک به عنوان 
قرض الحسنه نباشد، بلکه به عنوان ثمن و بهای این 
دفترچه محسوب شود و درضمن این معامله با بانک 
شرط شود که یک مبلغی به صاحب دفترچه قرض 
داده شود که دراین صورت این مصداق »ُکلَّ َقرٍْض َجرَّ 
َنفعاً َفُهَو ُسْحت« نخواهد بود؛ بلکه معامله ای است که 

ضمن آن، شرط قرض نیز شده است.
اینجا مرجع تقلید از موضع فردی که با حاکمیت 
مواجه است، به این سؤال پاسخ می دهد؛ اما بعد از 
انقالب عرصه جدیدی متوجه حوزه ها شده است؛ 

عرصه ســؤال از احکام مکلف کالن که منظور از 
مکلف کالن، جامعه است.

ما معتقدیم که جامعه بما هو جامعه، مکلف است 
و تکالیفی به عهده دارد؛ بســیاری از احکامی که 
در شــریعت داریم، متوجه آحاد و افراد نیســت، 
متوجه حاکمیت است. البته ممکن است در این 
پیش فرض، بعضی با ما موافق نباشند و بگویند که 
جامعه آحادی اســت که کنار هم قرار گرفته اند و 
معنی ندارد که آحادی، تکلیفی متفاوت با تکلیف 
جامعه داشته باشند. اینجاست که می گوییم همین 
سؤاالتی را که به نظر ما موضوع حکم در آنها، مکلف 
کالن، یعنی جامعه اســت، از نگاه دیگر می توانیم 
بگوییم که موضوع این احکام، حاکمیت اســت. 
ازاین رو اگر موضوع حکم را حاکم جامعه و دستگاه 
حاکمیت بدانیم، فقه حکومتی است؛ و  اگر موضوع 
حکم را جامعه بما هو جامعه دانستیم، می گوییم فقه 
نظام. درهرصورت هردو دنبال این مطلب هستند؛ 
این سؤاالت را گاهی آحاد مطرح می کنند، گاهی 
حاکمیت. این ســؤال را که در حوزه بانکی مطرح 
کردم، ممکن است وزارت اقتصاد از طرف حاکمیت، 
نزد مرجعی مطرح کند کــه ما چه کنیم که وقتی 
می خواهیم وام بدهیم، ربا نباشد. اینجا نمی تواند 
بگوید که دفترچه را بفروشید؛ بلکه باید ساختار و 
سیستمی درست کند که در آن سیستم »ُکلَّ َقرٍْض 
َجرَّ َنفعاً« اصاًل نباشد؛ طبیعتاً باید بنشینند و فکر 

کنند و نظام بانکی اسالمی را طراحی کنند.

برترینظامهایاجتماعیاسالمبرسایر
نظامهایاجتماعی

شمامطرحکردیدکهمیخواهید وسائلـ
کسانیرادرپژوهشــگاهفقهنظامپرورش
دهیدکهدردوبعدحوزویودانشــگاهی،
متفکرباشند.آیااینبرنامهریزیراهمدارید
کهبرتریهاینظاماسالمیبرنظامهایغیر
اسالمیبحثوبررسیشــود؟آیاچنین

مسیریهمتصویرشدهاست؟
جامعه مــا دینی اســت و مردم توقــع دارند که 
آنچه در کشور در حال اجراســت، دینی باشد و 
به دنبال پاسخ های دین به سؤاالت خود هستند. 
پیش فرضمان این است که دین داران، برتری این 
نوع اداره را بر سایر شــیوه ها پذیرفته اند. ازاین رو 
اکنون به دنبال مقایسه نیســتیم، صرفاً به دنبال 

ترسیم مسیر مبتنی بر کتاب و سنت هستیم.
به صورت طبیعی در بررســی مبانــی هریک از 

این شاخه ها، نخســت باید ویژگی های انسان را 
تعریف کرد؛ به عنوان مثال نظام اقتصادی اسالمی 
باید حرص را از جامعــه دور کند. خودبه خود این 
ویژگی ها جامعه را به یک جامعه توســعه یافته به 
معنای درستش تبدیل می کند. چون واژه توسعه 
واژه ای غربی اســت و من این واژه را نمی پسندم؛ 
توسعه یافته به معنی صحیحش، متخلق به اخالق 
اســالمی هم خواهد بود. اگر این مطلب جا بیفتد 
که دنبال پیشــرفت در کنار انســانیت هستیم، 
برتری نظام های اجتماعی اسالم بر سایر نظام های 
اجتماعی آشکار خواهد شــد. متفکران غربی هم 
به این نتیجه رســیده اند که توســعه آنها توسعه 
تک بعدی بوده و انســان را در بســیاری از ابعاد با 

چالش های جدی مواجه کرده است.

ساختارپژوهشگاهفقهنظام
مطرحکردیدکهپژوهشگاهدرباره وسائلـ
پنجسرفصلکارمیکند؛بنابراینجامعتر
ازیکمرکزپژوهشیفعالیتمیکند؛آیا
تفکیکیکهصورتگرفته،جامعاستوتمام

ابعادرامیتواندراینپنجبعدنگاهکرد؟
نه، اینها با توجه به مقدورات مرکز بوده است؛ چون 
شرایط دایر کردن همه رشته ها وجود ندارد؛ وگرنه 
رشته های بسیاری هست که هنوز به آنها پرداخته 
نشده است. طبق ســاختار فعلی، پژوهشگاه سه 
پژوهشکده دارد:  پژوهشکده فرهنگ که در ذیل 
خودش سه گروه دارد: گروه رســانه و ارتباطات، 

گروه سبک زندگی و گروه شهرسازی. 
همچنین پژوهشکده اقتصاد و علوم سیاسی که سه 

گروه دارد: فقه حقوق و اقتصاد و سیاست.
پژوهشکده سوم ما پژوهشــکده اصول و مبانی و 
دانشنامه است. در این پژوهشکده سه گروه داریم: 
نخست گروه مبانی فقه نظام هســت؛ گروه دوم 
گروه دانشنامه نویسی اســت؛ و گروه سوم گروه 
منطق الدالله اســت. بخش هایی از علم اصول به 
اضافه مباحثی که در نگاه جدید علم نشانه شناسی 
مطرح شده اســت، مثل اینکه چگونه می شود از 
متن به مراد گوینده پی برد، در گروه منطق الدالله 
پیگیری می شود. در تالش هستیم که برای همه 

این شاخه ها دانشنامه مناسب طراحی کنیم. 
بنابراین سه پژوهشکده داریم که هر کدام سه گروه 
دارد. البته این کار توسعه یافتنی است و امیدواریم 
که گروه های دیگری هم در آینده ایجاد شود؛ اما 

فعاًل مقدوراتمان بیش از این نیست.
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اقتصـاد

حجتاالسالم
حسنعلیآبادی
دبیرسرویس

اقتصاد

نظاماقتصادیبهعنوانیکیازمهمترینارکانبنیاناقتصادیهرکشور،نقشبسزاییدرفرهنگ،معیشتوپیشرفت
جوامعایفامیکند.پدیدههاییمثلفقروثروت،عدالتوبیعدالتیوایجادانگیزهفردییاعدموجودآن،همگیتحت
تأثیرنظاماقتصادیودرچارچوبآنبهوجودمیآیند.امااینمفهومکلیمتوجهمبانیفکریواندیشهورزیواعتقادیهر

جامعهاست.برایناساس،جوامعمسلماننیازمندنظاماقتصادیمبتنیبرنگرشواعتقاداسالمیهستند.
انقالبایرانوتشکیلحکومتاسالمی،فرصتیرابرایاندیشهورزاناقتصادیوفقیهانبهوجودآوردهاستکهمیتوان

ازآنبرایارائهیکالگویعلمیوزیرساختیاقتصادبهرهبرد.
یکیازارکانمهمفقهحکومتی،ارائهالگویمدیریتکالناقتصادیاستکهدرچارچوبشریعتوفقاهتحرکتمیکند.
دراوائلانقالب،بخشیازراهبردهایاقتصادی،ازجملهبانکداریاسالمیوتعریفبانکاسالمیارائهشدکهمتأسفانهبه

طرزعجیبیبهورطهفراموشیسپردهشد.
طراحیایدهوفرایندسازیبرایعملیاتیشدنالگوهایمدیریتاسالمیدرحوزهاقتصاد،همچوندیگرحوزههایاجتماعی
نیازمندبهبستریاستکهجزوفقهنیست؛ازاینرو،مؤسسهرسامجموعهایرابارویکردفقهحکومتیدرهمهعرصههای
حاکمیتیبانامپایگاهاطالعرسانیفقهحکومتیوسائلطراحیوارائهکردهاست.دربخشاقتصاد،ازآنجاییکهرویکردهای
موجوددرمحافلعلمیحوزویمنحصربهامورامضاییاست،لذادروسفقهاینبخشهابهقواعدوحقوقاقتصادیمنحصر
است.عرصهایدهپردازیدرزمینهاقتصادنیازمندکارگروههایویژهایاستکهبراساسشمفقاهتیوباالگوگیریازبزرگانی

همچونشهیدصدروامامخمینی،امامخامنهای،شهیدمطهریوشهیدبهشتی،نوسازیهاییراایجادکنند.
اینسرویسباوجودمحدودیتمنابعدراینزمینه،انعکاسدههاتقریردرسخارجدرموضوعاتاقتصادیودریافت
مصاحبهازمتخصصاناقتصاداسالمیوهمچنینچنددهمقالهاقتصادیرابرعهدهداشتهاستکهبرخیازاینمحصوالت

رادراینپروندهمیخوانید.

مرز مداخالت 

زار حکومت در �ب
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اقتصـــاد

وسائل

کودکان در تولید با نازل ترین دستمزد ممنوع خواهد 
بود؛ چراکه این موضوع با کرامت انسانی و ارزش های 

معنوی انسان در تضاد است. ۳
2. تولید باید در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه 
انسان، ابزاری در خدمت تولید و رشد آن باشد.۴ 
تقسیم عوامل تولید در اقتصاد سرمایه داری به کار، 
ســرمایه و زمین و نیز قرار دادن انسان در عرض 
سایر عوامل، ناشــی از هدف قرار گرفتن تولید و 
نگاه ابزاری به انسان در مسیر خدمت به تولید و 
رشد آن است. همه عوامل تولید در نگاه اقتصاد 
سرمایه داری، سهیم در تولیدات و سهم آنها نیز 
مطابق با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شود؛ 
اما اسالم با این دیدگاه مخالف بوده و معتقد است 
که انسان )کار( نه تنها هم ردیف سایر عوامل تولید 
نبوده، بلکه محور تولید و هدف از آن اســت. در 
تولیداتی که از مواد خام طبیعی صورت می گیرد، 
همه محصول برای نیروی کار بوده و سایر عوامل 
مادی تولید - اعم از زمین، سرمایه و ابزار تولید 
- سهمی در محصول تولید نداشته و پاداش آنها 
دینی است که باید از سوی نیروی کار پرداخت 
شود.۵  درنهایت، پذیرش این دیدگاه تأثیری مهم 
در نظریه توزیع و سهم بری عوامل تولید خواهد 
داشت که در بررسی سهم هریک از عوامل تولید 

بدان اشاره می شود.
۳. رشد تولید باید در خدمت افزایش رفاه و آسایش 
عمومی باشد؛ چراکه هدف از تولید و رشد آن، فراهم 
شدن رفاه و آسایش عمومی است. اسالم رشدی را که 
جدا از زندگی مردم شکل بگیرد و به جای آنکه رشد 
در خدمت عموم باشد، عموم مردم در خدمت رشد 
قرار گیرند، مردود می شمارد.۶   به صورت قاعده ای 
کلی می توان گفت: رشد تولید بدون افزایش رفاه 
عمومی از نظر اسالم مردود است و چنانچه منجر به 
افزایش رفاه عموم نشود، نشانه نگاه اشتباه به پدیده 

تولید و معیوب بودن نظام توزیع است.
۴. از ثمرات عملی این بحث می توان به استفاده 
از تکنولوژی در فرایند تولید اشــاره کرد. برای 
مثال: چنانچه اسالم در عصر اختراع ماشین بخار 
و به کارگیری آن در فرایند تولید، زمام امور را به 
دست داشت، اجازه اســتفاده از آن را منوط به 
غلبه بر مشــکالت بیکاری و زیان های واردشده 
به تولیدکنندگان با شیوه پیشین )شیوه دستی( 

می کرد.۷ 
۵. رشد تولید در اسالم باید با نظریات آن در توزیع 

و عدالت منطبق باشد. 8

  بررسیگذرادربارهابزارهایسیستمتولیدوتوزیعدراسالم

برداشتی از عناصر اقتصاد مقاومتی 
از منظر شهید صدر

نگاهابزاریبه

حجتاالسالم
سعیدمهدویوفا
طلبهحوزهعلمیهقم
ودانشجویدکتری
علوماقتصادی

تولیدورشدآن
از دیدگاه اســالم، ثروت- 
ازجمله تولید و رشد آن- 
درصورتی که ابزاری برای 
رســیدن به آخرت باشد، 
ممدوح و هرگاه هدف قرار 
گیرد، مذموم است. ثروت 
باید وسیله ای برای فراهم 
کردن زمینــه بندگی در 
ســایه آســایش و تحقق عدالت و کرامت انسانی 
باشــد؛ نه اینکه هدف تلقی شــود؛ به گونه ای که 
ثروت بر انسان ســیطره یافته و زمام او را به دست 

گیرد.۱  اهتمام اسالم به تولید و به کارگیری همه 
شیوه های ممکن در رشد آن در همین مسیر بوده 
و باید با اهداف کلی جانشینی انسان موافق باشد؛ 
ازاین رو تولید و رشد آن تنها وسیله برای ایجاد رفاه و 
آسایش و برقراری عدالت اجتماعی در زندگی است. 
درحقیقت، تولید و رشد آن یکی از شروط تحقق 
جانشینی شایســته در زمین و رسیدن به اهداف 
ناب آن در بنیان نهادن یک جامعه توحیدی است. 2

این تفاوت دیدگاه ثمرات بسیاری دارد:
۱. کرامت و ارزش های معنوی انسانی و حقوق طبیعی 
پذیرفته شده توسط اسالم، در شیوه های تولید و روابط 
حاکم بر فرایند آن باید حفظ و رعایت شود. با حاکم 
شدن نگاه ابزاری بر تولید و رشد آن، به کارگیری زنان و 
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اقتصـــاد

عدالتاجتماعی
عدالت اجتماعی یکی از ارکان اقتصاد اســالمی 
بوده و شــامل دو اصل عمومــی تکافل عمومی 
)کفالت همگانی( و توازن اجتماعی است.۹  تکافل 
عمومی بدین معناست که اسالم کفالت یکدیگر 
را در سطح نیازهای ضروری و شدید بر مسلمانان 
واجب کفایی می داند. ۱0 تــوازن اجتماعی نیز به 
معنای توازن بین افراد جامعه در سطح معیشت 
است، نه توازن در ســطح درآمد؛ چراکه استعداد 
و توانایی های افراد و نیز میــزان کار و تالش آنان 
متفاوت است و با توجه به اینکه کار مبنای مالکیت 
است، تفاوت در ســطح درآمد از ســوی اسالم 
پذیرفته اســت. توازن در ســطح معیشت بدین 
معناســت که اموال به گونه ای در دسترس افراد 
جامعه و متداول بین همگان باشد که هریک بتواند 
معیشتی در سطح عمومی برای خود فراهم کند. 
به عبارت دیگر، توازن اجتماعی یعنی همه افراد 
جامعه با وجود اختالف درجه در سطح معیشت، 
درمجموع در یک سطح از معیشت زندگی کنند 
و سطح زندگی فرد به شکل حاد از سطح عمومی 
رفاه تجاوز نکند و همچون جوامع سرمایه داری، 
شکاف عمیق میان ســطوح معیشت افراد وجود 

نداشته باشد. ۱۱
توازن اجتماعی یکی از اصــول عدالت اجتماعی 
است؛ ازاین رو، شیوه تولید و بهره برداری از منابع 
طبیعی نباید با آن ناسازگار باشد. امروزه با پیشرفت 
روش های تولید، افــراد می توانند با بهره برداری از 
قواعد توزیع، توازن عمومی را با مشکل مواجه کنند. 
برای مثال: فرد با ابزار جدید می تواند بخشی وسیع 
از اراضی را آباد کرده و با اســتناد به قاعده توزیع 
مالکیت نتیجه کار، مساحت گسترده ای از زمین را 
مالک شود که این روند، توازن اجتماعی را به خطر 
می اندازد. به همین دلیل، در این موارد باید قواعدی 

مطابق عدالت اجتماعی وضع شود. ۱2

ثابتبودنقواعدتوزیــعدراقتصاد
اسالمی

اقتصاد اسالمی از دو بخش تشــکیل شده است: 
عناصر ثابت و عناصر انعطاف پذیر یا متغیر. عناصر 
ثابت، همــان احکام منصوص در کتاب و ســنت 
هستند که تابع زمان و مکان و یا سایر متغیرها نبوده 
و در همه شرایط ثابت و یکسانند و روابط توزیع را با 
توجه به اصل عدالت اجتماعی و خالفت عامه انسان 
بر زمین مشخص می کنند. با استفاده از این احکام، 

شاخص های عمومی که درواقع خالصه شده احکام 
ثابت و به گونه ای روح حاکم بر آنهایند، استخراج 
می شوند که ضمن مشخص کردن چارچوب کلی 
اقتصاد اسالمی، محدوده عناصر متغیر را نیز تعیین 
می کنند؛ عناصری که با توجه به شرایط هر مرحله، 
شاخص های عمومی استنباط شده و روابط توزیع 
را مطابق با ضرورت های حاصل از پیشرفت در شیوه 
تولید تنظیم می کنند. عناصــر متغیر، عناصری 
هستند که با توجه به شــرایط و ضرورت ها و برای 
حفظ شاخص های عمومی وضع می شوند. عناصر 
متغیر هنگام بروز مشکل برای عناصر ثابت )احکام 
و شــاخص های برگرفته از آن( و در مسیر رفع آن 

وضع می شوند. 
احکام منصوص در کتاب و سنت و شاخص هایی 
که از آنها گرفته می شــود، بخش ثابت و احکامی 
که شرایط هر مرحله، آن را ایجاب کرده و مطابق 
با شاخص های عمومی است، بخش متغیر اقتصاد 

اسالمی را تشکیل می دهد.
نحوه اســتخراج شــاخص های عمومــی یکی از 

روش های زیر است:
۱. جهت گیری تشریع؛ چنانچه یک سری از احکام 
منصوص در کتاب و سنت در مجموع بیان کننده 
هدفی مشــترک باشــند، به گونه ای که شارع به 
تحقق آن اهتمام داشته باشد، این هدف مشترک 
»شاخص« نامیده می شود. درواقع در این شاخص، 
احکام به مثابــه روبنا و هدف مشــترک، به مثابه 
زیربناست. حال اگر شرایط و ضرورت هایی تحقق 
این هدف را با خطر مواجه سازد، عناصر متغیر برای 

حفظ آن، وضع می شوند.
2. هــدف منصوص بــرای یک حکــم ثابت؛ در 
صورتی که در منابع اسالمی، هدف تشریع حکمی 
به طور صریح ذکر شده باشد، آن هدف، شاخصی 
اســت که عناصر متغیر باید برای تحقق آن وضع 

شوند.
۳. ارزش هــای اجتماعــی مورد تأکید اســالم؛ 
ارزش هایی همچون عدالت، مســاوات و برادری، 
شاخص هایی هستند که عناصر متغیر باید در مسیر 

تحقق آنها وضع شوند.
۴. اختیار معصومان در وضع عناصر متغیر؛ وضع 
عناصر متغیر از ســوی معصومان)ع( نشانه وجود 
شاخصی اســت که عناصر متغیر با توجه به آن، 
وضع شــده اند. برای مثال: نهی امیرمؤمنان)ع( از 
احتکار در نامه به مالک اشتر نشانه اهتمام اسالم به 
محکوم کردن سود حاصل از احتکار و قیمت های 

ساختگی است.
۵. اهداف مشخص شــده برای حاکــم؛ برخی از 
احکام اســالمی اهدافی برای حاکم وضع کرده و 
وی را مکلــف به تحقق آن کرده انــد. این اهداف، 
شاخص هایی هستند که عناصر متغیر باید برای 

تحقق آنها وضع شوند.۱۳ 
قواعد توزیع در اقتصاد اسالمی در همه زمان ها و 
مکان ها ثابت بوده و تابع شیوه حاکم بر تولید نیست. 
از نظر اسالم، همان قواعد توزیع که در عصر تولید 
به شیوه ابتدایی حاکم است، عیناً در عصر تکنولوژی 
نیز حاکم است؛ چراکه این قواعد برمبنای منطق 
جانشینی و یکسری ارزش های ثابت انسانی و الهی 
همچون حق، عدالت، مساوات و کرامت انسانی بنا 
شده و درواقع، راه حلی برای مشکالت ثابتی است 
که امکان تطبیق آنها در هر جامعه ای با هر شیوه ای 

از تولید وجود دارد.
با این حال، باید توجه داشت که اوالً: با اینکه بین 
شــیوه تولید و قواعد توزیع، ارتباطی وجود ندارد، 
میدان تولید، ظرف تطبیق قواعد توزیع است؛ به 
این معنا که نوع فعالیت تولیدی، مشخص کننده 
قواعد توزیع است. برای مثال، احیای زمین موات، 
استخراج معدن و جمع آوری آب و هیزم در همان 
حال که تولید هستند، مشخص کننده قواعد توزیع 

نیز می باشند.
ثانیاً: با پیشــرفت ابزار و شــیوه تولیــد، امکان 
سوء اســتفاده از قواعد توزیع وجــود دارد. برای 
مثال، امروزه با گسترش امکانات تولیدی در بخش 
کشاورزی، امکان احیای بخش وسیعی از اراضی 
موات ازسوی یک نفر یا افراد معدودی فراهم شده 
است. درنتیجه، با اجرای قاعده توزیعی اختصاص 
زمین احیا شــده به احیاکننده، »توازن عمومی« 
به عنوان یکی از ارزش های مورد تأکید اســالم با 
خطر جدی مواجه شده و زمینه احتکار و استثمار 
زمین فراهم شده است. در چنین مواردی، حاکم 
شرع می تواند با وضع عناصر متغیر، احیای زمین 
و یا بهره برداری از ســایر منابع طبیعی را به سطح 
مشــخصی محدود کرده و بدین وسیله از عناصر 
ثابت اقتصاد اســالمی محافظت کند. درمجموع، 
قواعد توزیع که از احکام و شــاخص های عمومی 
آن به دست می آید، از عناصر ثابت اقتصاد اسالمی 
تلقی شده و درصورتی که تطبیق آن در مرحله اجرا 
با ارزش های مورد تأکید اسالم یا سایر شاخص های 
عمومی در تزاحم باشد، این تزاحم با وضع عناصر 

متغیر، برطرف می شود. ۱۴
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کاربهعنوانابزارتوزیعدرتولیداولیه
ضمن یک قاعده کلی می تــوان گفت: کار مبنای 
کســب حقوق و ملکیت خصوصی در ثروت های 
طبیعی اســت. ۱۵ درواقع، کارگر به واســطه کار، 
مالک نتیجه تالش خود در ثروت های خام طبیعی 
است.۱۶  باید توجه داشت که »کار« و »حقوق« در 
این قاعده ثابت نبوده و با توجه به نوع ثروتی که کار 
بر آن انجام می شــود، نوع کار و حقوق مترتب بر 
آن مشخص می شود. حق عامل در تملک نتیجه 
کار خویش، به معنای اتحاد در نتیجه و نوع حقوق 
مترتب بر آن نیست. قاعده مذکور از یک جزء ثابت 
و دو جزء متغیر شکل یافته است. جزء ثابت، ارتباط 
کار با اکتساب حق و ملکیت خصوصی در ثروت های 
طبیعی است و در مقابل، اجزای متغیر، نوع کار و 

حقوق بوده که تابعی از نوع ثروت هستند. ۱۷
ثروت های طبیعی به دو دسته کلی منابع منقول 
و غیرمنقول تقســیم می شــوند. منابع طبیعی 
غیرمنقول به اصل منابع طبیعی اطالق می شــود 

که شامل این گزینه هاست:
- زمین؛

- معادن )منظور از آن، همه ثروت های مادی است 
که در زمین یا اعماق دریاها یافت می شود؛ مانند 

مخازن نفت، معادن طال، نقره، آهن و نمک(؛
- منابــع آب۱8  )دریاهــا، دریاچه هــا، نهرهــا و 

چشمه های آب(؛
- سایر ثروت های طبیعی، مثل حیوانات، گیاهان، 

چوب ها و سنگ ها.

نوعکاردرمنابعطبیعیغیرمنقول
کاری که سبب ایجاد حق در این دسته از منابع و 
ثروت ها می شود، فعالیتی است که به واسطه آن، 
فرصت و قابلیت بهره برداری از ثروت طبیعی )که 
قباًل در کار نبوده( ایجاد شود. به عبارت دیگر، حق 
خاص صرفاً در سایه کار اقتصادی است که فرصت 
بهره برداری را ایجاد می کند و ِصرف سیطره بر این 
منابع، سبب ایجاد حق نمی شود. از ایجاد فرصت 
بهره برداری در متون فقهی با عنوان »احیا« یاد شده 
که به معنای انجام کاری است که منبع طبیعی را 
مستعد تولید قرار دهد. با توجه به آنچه گفته شد، 
اوالً حق فرد در منابع احیاشــده مبتنی بر فرصت 
احیا است و با از بین رفتن فرصت انتفاع، حق نیز از 
بین می رود؛ ثانیاً حق احیاکننده، محدود به منبع 

احیاشده بوده و به سایر منابع سرایت نمی کند. ۱۹
بنابرایــن، در آن دســته از منابــع طبیعــی که 

بهره برداری از آنها نیازمنــد ایجاد فرصت نبوده و 
به صورت طبیعی قابلیت آن را دارند )هم چون اراضی 
آباد طبیعی و معادن ظاهری در سطح زمین( حق 
خاص ایجاد نمی شــود؛ چراکه احیا در این منابع 
تصور ندارد. کار در این منابع، عین بهره برداری بوده 

و نیازمند اجازه امام و دولت اسالمی است. 20

نوعحقوقدرمنابعطبیعیغیرمنقول
از نظر اسالم، اصل اراضی و معادن در ملکیت دولت 
و قسم سوم از مباحات عامه است. به همین دلیل، در 
اصل این منابع ملکیت خصوصی ایجاد نمی شود؛ 
بلکه به ســبب کار، حق اختصاص برای فرد ایجاد 
می شود. 2۱ عالوه براین، نوع حق اختصاص با توجه 
به نوع منبعی که احیا دربــاره آن صورت گرفته، 
متفاوت می شود. درصورتی که استفاده دیگران با 
حق اختصاص فرد منافات نداشته باشد، دیگران نیز 
می توانند از آن منبع استفاده کرده و یا از موضع دیگر 
آن را احیا کنند؛ اما درصورتی که استفاده دیگران از 
آن منبع با حق اختصاص فرد منافات داشته و سبب 
ازبین رفتن فرصت ایجادشده شود، فرد در استفاده از 
آن منبع، حق اختصاص مطلق داشته و دیگران حق 

بهره برداری از آن منبع ندارند. 22

نوعکاردرمنابعطبیعیمنقول
حیازت و شــبه احیا دوگونه کاری است که سبب 
ایجاد حق در منابع طبیعی منقول می شود. حیازت 
به معنای ِصرف سیطره و تســلط بوده و در منابع 
طبیعی منقول، کاری اقتصادی به حساب می آید و 
همانند احیا در منابع غیرمنقول، سبب ایجاد حق 
می شود. شبه احیا در آن دســته از منابع طبیعی 
منقول انجام می گیرد کــه به طورطبیعی در برابر 
بهره بــرداری، از خود مقاومت نشــان می دهند؛ 
به همین دلیل شــبه احیا، کاری است که به سبب 
غلبه بر مقاومت، فرصت بهره برداری از ثروت طبیعی 
منقول را فراهم می کند. نسبت حیازت و شبه احیا 
از لحاظ منطقی، عموم وخصوص من وجه اســت. 

درحالی که انتقال ســنگ از صحرا حیازت است، 
زخمی کردن پرنده و غلبه بر قــدرت پرواز، بدون 
دســت یافتن به آن، شــبه احیا به حساب می آید. 
حیازت ماهی در دریا، عالوه بر حیازت، شبه احیا نیز 
هست؛ زیرا بر مقاوت صید برای فرار غلبه شده است.

نوعحقوقدرمنابعطبیعیمنقول
حیازت، ســبب ایجاد ملکیــت خصوصی فرد در 
منابع طبیعی منقول می شود. در مقابل، شبه احیا 
صرفاً سبب ملکیت فرد بر فرصتی که ایجاد کرده 
می شود. برای مثال، درصورتی که فرد پرنده ای را 
زخمی کرده و قدرت پرواز را از آن سلب کند، درباره 
آن حق اختصاص خواهد داشــت و دیگران حق 
حیازت آن را ندارند. با این حال، حق فرد در اینجا 
منوط به فرصت ایجادشــده است. به همین دلیل، 
درصورتی که صید پیش از اینکه صیاد بدان دست 
یابد، دوباره توان خود را به دســت آورد، حق وی 
درباره آن از بین می رود. در مجموع حیازت، حتی 
درصورت غلبه نکردن بر توان مقاومت ثروت طبیعی 
منقول، عاملی مستقل در تملک ثروت های طبیعی 
منقول اســت؛ زیرا همان گونه که فرد حق تملک 
فرصت ایجادشــده خود را دارد، حق بهره برداری 
از فرصت ایجادشده از سوی خداوند متعال را نیز 
دارد. در مقابل، شبه احیا صرفاً سبب تملک فرصت 
ایجادشــده و پدید آمدن حق اختصاص برای فرد 
می شود. به عبارت دیگر، حق در حیازت مبتنی بر 
ممارست فرد در بهره برداری از ثروت طبیعی منقول 
بوده و در شبه احیا بر اساس فرصت بهره برداری ای 
است که به سبب کار وی به وجود آمده است. البته 
همان گونه که بیان شد، حق مبتنی بر ممارست در 
بهره برداری، به ثروت های طبیعی منقول اختصاص 
نداشته و شامل آن دســته از ثروت های طبیعی 
غیرمنقول نیز می شود که بهره برداری از آنها نیازمند 

کاری نیست؛ مانند زراعت در زمین آباد طبیعی. 2۳
بنابراین، ابزار کار در تولیــد اولیه را می توان در دو 

قاعده خالصه کرد:
- کارگر مالک فرصتی اســت که با تالش خود در 

ثروت خام طبیعی به وجود آورده است.
- ممارســت در بهره برداری از ثروت خام طبیعی، 

سبب ایجاد حق برای فرد می شود.
نکته مهم آنکه کار در هر دو قاعده، اقتصادی بوده 
و مشروط به مباشــرت و ممارست است. اشتراط 
مباشرت در کار سبب می شود فرد یا افراد معدودی 
توان تسلط بر بخش زیادی از منابع طبیعی و مواد 

قواعد توزیع در اقتصاد 
اسالمی در همه زمان ها 
و مکان ها ثابت بوده و 

تابع شیوه حاکم بر تولید 
نیست
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اولیه نداشته باشند؛ درنتیجه، بهره برداری در 
مقیاس بزرگ، در اختیار دولت اسالمی بوده 
و بدین وسیله سیطره آن بر مواد اولیه - که 
حیات اقتصادی بدان وابسته است - برقرار 
می شود. تسلط دولت بر مواد اولیه و به طور 
غیرمســتقیم بر حیات اقتصادی، راه کاری 

برای حفظ و ایجاد توازن اجتماعی است. 2۴
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  نگاهیگذرابهکلیاتساختارنظاماقتصادیاسالم
دریادداشتشفاهیاستادمعصومینیا

نظام اقتصاد اسالم؛ 
مانع تهدیدهای لیبرالیست 

استاد معصومی نیا، عضو هیئت علمی دانشکده ای است که 
روی دیوارش نوشته های نامربوطی نقش بسته است. وقتی 
درباره این نوشته ها از او می پرسیم می گوید: »متأسفانه رنجی 
که این روزها می بریم فقط از چنین نوشته هایی نیست. حتی 
در مناسبت های مذهبی هم شاهد رها شدن زباله ها در محله ها 
هستیم و این نشانه ضعف فرهنگی است. دین ما تأکید زیادی 
به نظافت داشته است، ولی متأسفانه برخی رعایت نمی کنیم«. 
اما سؤال بعدی ما این است که چرا خودتان به عنوان یک عضو 
فرهیخته دانشگاهی تا حاال برای رفع این نازیبایی اقدامی 
نکرده اید؟ پاسخش خیلی متواضعانه و با لبخند است: »در اقتصاد، اصطالحی داریم 
که معنی اش می شود »سواری مجانی«؛ یعنی همه منتظر هستند دیگران  کاری را 
انجام دهند«. بعد هم سطل رنگ و قلم مو را می گیرد تا در پاکسازی این دیوار، نقشی 
داشته باشد.  می گوید: »اگر از این پس ببینم کسی روی دیوار چیزی می نویسد یا 
اموال عمومی را تخریب می کند حتماً به او تذکر می دهم. این هم نوعی امربه معروف و 

نهی ا زمنکر است«. )سایت محله من(
پیشینه علمی، تحقیقی این اندیشمند اقتصاد اسالمی ما را بر آن داشت تا در گفتگویی 
علمی، نظرات ایشان را درباره »ساختار نظام اقتصاد اسالمی، بایدها و نبایدهای آن«، 
جویا شده، به صورت یادداشت شفاهی تنظیم و تقدیم فقه پژوهان کنیم. ایشان معتقد 
است در مرحله نهادسازی اقتصادی، اگر اغلب ساختار آن به صورت امضایی تعریف شد، 
اکثر نهادهای مرتبط با نهادهای نظام های سرمایه داری تداخل و شباهت خواهد داشت. 
استاد معصومی نیا همچنین به این نکته اشاره می کند که با وجود آنکه در آغاز انقالب 
اسالمی، بیشتر نظریه پردازان اقتصادی کشور تحت تأثیر سوسیالیست ها بودند، اما 
امروز به نظام لیبرالی و سرمایه داری گرویده، شعارهایشان برگرفته از ساختار نظام 

سرمایه داری است؛ لذا اقتصاد امروز ایران شبه سرمایه داری است. 

مرتضیناصحی
طلبهحوزهعلمیهقمو
کارشناسعلومسیاسی
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ساختارنظاماقتصاداسالمی،بایدهاو
نبایدها

در زمینــه نظام اقتصــاد اســالمی فعالیت ها و 
پژوهش های زیادی انجام شده و کتب و مقاالت 
متعددی به نگارش در آمده اســت که به عنوان 
مقدمه پیشنهاد می کنم در زمینه ساختار کلی 
اقتصاد اســالمی با افــراد صاحب نظر گفت وگو 
شود تا به یک شــاکله و چارچوب کلی از اقتصاد 
اسالمی برسیم. پس از آن در مرحله دوم بر اساس 
شاکله های به دست آمده در راستای بررسی نقد 
یا تأیید آنها و پاسخ به سؤال های مطرح شده در 
این زمینه به بحث  و  گفت و گو بنشینید. در مرحله 
سوم، بررســی ساختار اقتصاد اســالمی و نظام 
مبتنی بر آن باید به موضوع نهاد سازی پرداخته 
شود؛ زیرا وقتی ساختار کلی، بررسی و مشخص 
شد برای آن می بایست نهاد متناسب و مرتبط با 

آن ساختار ساخته و پرداخته شود.
اگر ساختار اقتصاد اسالمی را به عنوان یک ساختار 
جداگانه از نظام سرمایه داری و اقتصادهای دیگر 
در نظر بگیریم، نهادهای آن باید به صورت مستقل 
و جدید تعریف شــود، ولی اگر بیشــتر ساختار 
آن به صورت امضایی تعریف شد، اکثر نهادهای 
مرتبط با نهادهای نظام های سرمایه داری تداخل 
و شباهت خواهد داشــت و باید چارچوب آن و 
تفاوت های آن با نهادهای مشابه در نظام اقتصاد 

غیراسالمی مشخص شود. 
درمرحلــه اول، امروز متأســفانه بــا یک نظام 
ســرمایه داری مواجه هســتیم که تمــام نظام 
اقتصادی دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ 
البته این صحبت به این معنی نیســت که نظام 
مارکسیستی، کمونیســتی و سوسیالیستی در 
جهان اقتصاد نقشــی ندارند، بلکه هر ســه در 
تاریخ اقتصــاد مطرح بوده و حتــی امروز نیز در 
جریان هســتند. با کمی دقت می توان دریافت 
که تفکر کمونیســت همچنان در گوشه و کنار 
دنیا مطرح بوده و بیشتر از کمونیست، ایدئولوژی 
سوسیالیســت غیرکمونیست اســت که طیف 
وســیعی در جهان را به خود اختصاص داده اند 
که یک سر آن را مارکسیست ها و طرف دیگر را 
سوسیال دموکرات ها تشــکیل داده که در حال 
حاضر در کشورهای غربی به فعالیت خود ادامه 

می دهند. 
ازآنجاکه نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، 
از طرفی با نظام سوسیالیستی و مارکسیستی در 

دنیا مواجه بوده اســت و از طرف دیگر، از طریق 
ابزارهای مختلف تحت تأثیر نظام سرمایه داری 
بوده، نظامی شبیه به نظام اقتصادی سرمایه داری 
است؛ زیرا ردپایی از نظام سرمایه داری به نوعی در 
تمامی نظام های اقتصادی دنیا به چشم می خورد؛ 
به طوری که حتی نظام ها و تفکراتــی که با این 
ایدئولوژی موافق نیستند، در اثر ابزارهای گوناگون 
و متعددی همانند رسانه های مختلف، ابزارهای 
صنعتی، تکنولوژی و دیگر ابزارهای کلیدی که 
ایدئولوژی سرمایه داری در اختیار دارد، ساختار 

اقتصادی دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
اقتصاد در ایران که یک کشــور اســالمی است، 
اقتصادی شبه سرمایه داری است و می توان ادعا 
کرد که قرابت آن با نظام ســرمایه داری بیشتر از 
اسالم نیز هست. ازهمین حیث که نظام اقتصاد 
جمهوری اســالمی بیشتر شبه ســرمایه داری 
است، اذهان عمومی ملت به نظام های اقتصادی 
غیراسالمی به خصوص سرمایه داری آغشته است 

و با این الگوی اقتصادی عجین شده است.
اکنون در این فضای فکری، طراحی و اجرای نظام 
اقتصادی اسالمی بر اســاس قرآن کریم و سنت 

اهل بیت)ع( کار دشوار و زمان بری است.
طراحی ســاختار نظــام اقتصادی اســالمی با 
پیچیدگی هایی رو به رو اســت. در آغاز پیروزی 

انقالب اسالمی، عده ای از نظریه پردازان اقتصادی 
کشور، تحت تأثیر سوسیالیست ها قرار گرفتند. 
حزب چپ گــرا از نظر سیاســی و بُعد اقتصادی 
گرایش به چپ داشــتند و در طرف دیگر، حزب 
راســت گرا نیز هم از بُعد سیاســی و هم از بُعد 

اقتصادی گرایش راست داشت.
امروز تأثیرپذیری احزاب از نظام اقتصادی چپ، 
یعنی سوسیالیست و مارکسیست کم شده است 
و کلیه احزابی که گرایش های چپ و راست دارند، 
به نظام لیبرالی و سرمایه داری که در نظام راست 
قرار دارد گرویده اند و همه شعارهای آنها برگرفته 

از ساختار نظام سرمایه داری است.
در زمان انقالب بسیاری از روحانیان بزرگ جامعه، 
به دلیل نوع فتاوایشــان و همچنین بازاری های 
طرفدار روحانیت، هم از لحاظ سیاســی و هم از 
لحاظ اقتصادی در جناح راست قرار می گرفتند؛ 
اما امــروز احــزاب اصالح طلــب و اصولگرا که 
جناح های چپ و راســت امروز عنوان می شوند، 
تنها از لحاظ سیاسی در تضاد هستند و از لحاظ 

اقتصادی هر دو تفکرات لیبرالی دارند.
گرایش بیشــتر اندیشــمندان و دانشــگاهیان 
صاحب نظــر در حــوزه اقتصاد به لیبرالیســت 
اقتصادی اســت. در این بین، تمامی اســاتید و 
صاحب نظــران اقتصادی، به غیــر از افرادی که 
بــه اقتصاد اســالمی معتقد هســتند، تفکرات 

لیبرالیستی دارند.
با توجه به فضای فکری فعلی در رابطه با وضعیت 
تفکرات جناح ها و طیف هــای مختلف مرتبط با 
حوزه اقتصاد که خالصه ای از آن در این مصاحبه 
مرور شد، ارائه یک ســاختار اقتصادی بر مبنای 
مستندات اســالمی دشوار اســت. حتی درصد 
زیــادی از کتاب های اقتصاد اســالمی موجود، 
عمده مباحث و عناوین خود را برگرفته از اقتصاد 
لیرالیستی نگاشــته اند. تنها یکسری تغییرات 
جزئی به آنها داده اند و نام آن را اقتصاد اســالمی 
گذاشته اند که نه روش شناســی و نه متدولوژی 
اســالمی دارد و نه می توان آنها را نظریه مستقل 

و جدا از نظریه اقتصاد لیبرالیستی قلمداد کرد.
بســیاری از متد و روش های تحلیلی، اجرایی و 
نهادهای موجــود در اقتصاد فعلــی که به ظاهر 
اسالمی اســت، درواقع همان روش و متدولوژی 
اقتصاد متعارف در دنیا، یعنی اقتصاد لیبرالیستی 
اســت و حتی سیســتم نهاد بانک و بورس نیز 
از اســاس، اسالمی نیســت و تنها به ظاهر آن را 

حتیدرصدزیادی
ازکتابهایاقتصاد
اسالمیموجود،عمده
مباحثوعناوینخود
رابرگرفتهازاقتصاد
لیرالیستینگاشتهاند

گرایشبیشتر
اندیشمندان
ودانشگاهیان

صاحبنظردرحوزه
اقتصادبهلیبرالیست

اقتصادیاست
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اسالمیزه کرده اند.
تنها فردی که از اساس در نظریه اقتصاد اسالمی 
خود ساختاری مستقل و استوار بر مبانی اسالمی 
طراحی کرد، شهید صدر است. ولی درصد باالیی 
از اقتصاددانان اسالمی با همان متدهای موجود 
غربی در حوزه اقتصاد نظریه پردازی می کنند که 
خطر بسیار بزرگی است؛ زیرا اگر ما نتوانیم یک 
روش شناسی درست و مناسب از اقتصاد اسالمی 
طراحی کنیم، قطعاً در دام تهدیدهای لیبرالیستی 

گرفتار خواهیم شد.
نوشــتارهای اقتصاددانان اســالمی با روش های 
غربی قرابت زیــادی دارد. پس هرچــه به زمان 
فعلی نزدیک تر می شویم، ساختار و مبنای فکری 
نظریه پــردازان بــه روش های غربــی نزدیک تر 
می شــود؛ زیرا عده ای معتقدند که چون اســالم 
نظریه های اقتصادی را تأسیس نکرده و از همان 
ابتدا عقود موجود در بطن جامعه را امضا می کرده، 
روش اسالمیزه کردن نظریات اقتصادی اشکالی 

ندارد.
درست اســت که در قرآن و روایات، سوره و بابی 
مستقل به عنوان اقتصاد وجود ندارد، اما همان طور 
که بخشی در اســالم به عنوان اخالق، سیاست و 
دیگر علوم انســانی وجود ندارد، ضروری است 
مؤلفه های موجــود، ارتباط ها و انســجام آنها را 

کشف و پس از بررســی کلی آنها، ساختار نظام 
اقتصادی، اخالق، سیاست را طراحی کرد. از طرف 
دیگر، با کمی روش شناســی مطالعاتی در متون 
اسالمی، به راحتی می توان دریافت که آموزه های 
اقتصادی اسالم از آموزه های اخالقی و سیاسی 
بسیار بیشتر است و همچنین تمامی کتاب های 
نگاشته شده در زمینه اقتصاد اسالمی به لحاظ 
ساختاری، ناقص هستند و باید همه آنها به وسیله 
تمامــی مؤلفه های اقتصادی موجــود در متون 

نظاماقتصاد
دنیاکهمبتنی
برلیبرالیسمو
سوسیالیست
استدچار

بحرانهایبسیار
جدیشدهاست
وآموزههای

اسالمی،تنهاحالل
مشکالتاست.

اسالمی تکمیل و ســاختار نظام اقتصاد اسالمی 
طراحی شود.

شهید صدر در زمانی که هیچ یک از علمای اسالم 
تصور نمی کردند که آموزه های اقتصاد اســالمی 
انسجام دارد، بلکه معتقد بودند اسالم تنها یکسری 
بایدها و نبایدهای اقتصادی در چارچوب حلیت و 
حرمت معامالت دارد، ثابت کرد این آموزه ها یک 
»نظام« است. ایشان با توجه به همین آموزه ها در 
سن 2۶ سالگی، طی شش ماه یک شاکله منسجم 
از نظام اقتصاد اسالمی را استخراج و متدولوژی آن 
را ارائه داد. شهید صدر ابتدا متدولوژی استنباط 
نظام اقتصادی را بیان و سپس بر اساس متدولوژی 
خود، ســاختار اقتصاد اسالمی و سپس نهادهای 

مرتبط به آن را ارائه کرد.
اســالم در تمامــی امــور انســانی ازجملــه 
جامعه شناسی، روان شناسی و سیاست ساختار 
دارد. شهید صدر تصمیم داشــت همه نظامات 
اجتماعی و انسانی را از اسالم استنباط و ساختار 
آن را تدوین کند، اما به دلیل اهمیت اقتصاد از این 
مبحث آغاز کرد که در ابتدای کتاب اقتصادنا نیز 

به آن اشاره می کند.
مکتبی که داعیه حکومت و اداره جامعه را دارد، 
ممکن نیست درون آموزه های خود نظام اقتصادی 
نداشته باشد؛ چراکه حکمرانی بدون داشتن نظام 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به هیچ عنوان ممکن 
نیست و این وظیفه ماست که از آموزه های غنی 
مکتب اسالم، ساختار نظام های اقتصادی، سیاسی 
و دیگر نظام های مرتبط به حکومت را استنباط و 
تدوین کنیم. با گذشت بیش از ۳۷ سال از انقالب 
اسالمی، در این زمینه کوتاهی داشته ایم و نسبت 

به دین خود کوتاهی هایی کرده ایم.
وظیفه طالب و فضالی حوزه های علمیه و صاحب 
نظام فکری در حوزه اقتصاد این است که تالش 
کنند تا راهی را که شــهید صدر آغازکننده آن 
بود، با هدف طراحی و تدوین ساختار کامل نظام 
اقتصاد اسالمی ادامه دهند. اقتصاد اسالمی امروز، 
اسالمی نیست و در پاسخ به کسانی که معتقدند 
اقتصاد کل دنیا مبتنی بر اقتصاد غیراسالمی است 
و ما با وجود طراحی ساختاری جدید از اقتصاد در 
تعامل با کشورهای دنیا دچار مشکل می شویم، 
باید تأکید کرد که نظام اقتصاد دنیا که مبتنی بر 
لیبرالیسم و سوسیالیست است دچار بحران های 
بسیار جدی شده است و آموزه های اسالمی، تنها 

حالل مشکالت است. 

نسخهمکتوبپایگاهتخصصیفقهحکومتی
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ازجمله دســته اول می توان به حوالــه،  برات، 
حساب جاری، چک و ... اشــاره کرد و ازجمله 
دســته دوم می تــوان وام تجــاری، صنعتی، 
کشــاورزی و ... را نــام برد. شــهید بهشــتی 
فعالیت های دســته اول را در تســهیل زندگی 
و داد وســتد، بی آنکه خودبه خود ضرری برای 
فرد و جامعه داشته باشــد مؤثر می داند. از دید 
این متفکر، فعالیت های دســته دوم صرفاً برای 
بهبود اقتصاد نیست و وی هدف اصلی از فعالیت 
این بانک ها را رباخواری تــوأم با قدرت و نظم و 
تشکیالت شکوهمند ظاهری می داند و چنانچه 
فعالیت آنهــا برای علم و صنعت هم ســودمند 

باشد، فرعی است.
از آنجــا که اســالم، فعالیت هــای این چنینی 
بانک هــا را حــرام می داند، شــهید بهشــتی 
راه کارهایی را برای استفاده از ظرفیت بانک ها 
در این گونه فعالیت ها بیان می کند و می نویسد: 
»سرمایه های بزرگ، الزم نیست همیشه متعلق 
به شخص یا اشــخاص معین و محدود باشد و 
راه ایجاد سرمایه های بزرگ، منحصر به همین 
راه و شــیوة معمول کشورهای ســرمایه داری 
و گرفتــن وام های بابهره، کم بهــره یا پربهره از 
بانک ها نیست. برای ایجاد سرمایه های بزرگ، 
راه های گوناگون دیگری هست که مدت هاست 
مورد توجه کارشناسان اقتصاد دنیا قرار گرفته 
اســت. با تشکیل شــرکت های بزرگ سهامی، 
تعاونی تولید، تعاونی مصــرف، تعاونی تولید و 
مصرف و ... می توان سرمایه های بزرگ متعلق 
به ســرمایه دارهای کوچک به وجود آورد و در 
راه ترقی و توسعه فعالیت های اقتصادی به کار 
انداخت؛ بی آنکه پای سرمایه داران و رباخواران 

به میان آید«. 
از جمله راه کارهای دیگری که آیت اهلل بهشتی 
برای حل معضل بانکداری بیان می کند، ایجاد 
مؤسسات شــخصی یا گروهی قرض الحسنه و 
یا ایجاد بانک های دولتی بــرای پرداخت وام و 
تســهیالت بدون بهره و تنها با دریافت کارمزد 

است. 
در بخش دیگری از این کتاب، نویسنده با ذکر 
تاریخچه ای از ربا در عصر جاهلی به تفاوت های 
بنیادی میان بیــع و ربا پرداختــه و فایده ها و 
آثار بیع را بیان می کند؛ به نظر ایشان »در یک 
بیع - اقتصاد خریدو فروشی هدایت شده - اگر 
فروشــنده کار و کســب نماید، اصاًل ربا در کار 

بانکداری، ربــا و قوانین 

مهدیعالمی
طلبهسطح2
حوزهعلمیهقم

مالی اسالم مجموعه ای از 
نوشتارها و درس گفتارهای 
شــهید آیت اهلل بهشتی 
اســت. بخــش اول این 
کتاب با عنوان بانکداری 
و قوانین مالی اسالم در 
خــرداد ســال ۴2 در 
شــماره ششــم نشریه 
مکتب اسالم منتشر شد و بخش دوم این کتاب 
نیز مجموعه درس گفتارهای تفسیری این شهید 
بزرگوار اســت که در ســال های ۵2 و ۵۳ در 

جلسات مکتب قرآن ایراد گردید.
مؤلف در بخــش اول این کتاب، ســؤال هایی 
درباره ربا، تاریخچه آن و مسائلی مانند ماهیت 
اســکناس، اوراق بهــادار، حیلــه و راه فرار از 
ربا مطرح می کنــد و در ادامه به بررســی آنها 

می پردازد. 
بانک ها امروزه مهم ترین جایگاه در اقتصاد هر 
کشور را دارا هستند و با توجه به روابط گسترده 
در امر صادرات و واردات کشورها و گستردگی 
تبادالت اقتصــادی، جایگاه ایــن بنگاه های 

اقتصادی از مرز کشــورها نیز عبور کرده و به 
سطح بین الملل رسیده و تقریباً تمام معامالت 
در سطح داخلی و خارجی هر کشوری را با خود 
درگیر کرده است. نویسنده این کتاب در بحث 
»بانکداری و قوانین مالی اسالم« فعالیت های 
بانکی را به طورکلی، به دو دسته تقسیم کرده 
است: دسته ای که معموالً با بهره همراه نیست 

و دسته ای که معموالً با بهره همراه است. 

  معرفیکتاب
بانکداری، ربا و قوانین مالی اسالم

بایدقانونپشتوانه
رادردنیااصالح
کنیموبگوییم

پشتوانهاسکناس
درهرکشوری،
دیگرطالوفلزات
قیمتینباشدبلکه
»قدرتاقتصادی«
آنکشورباشد
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نیست. سرمایه او سودی به او نداده است، بلکه 
آنچه به او سود داده کار اوست«. 

این عالم اسالمی در بخشی تحت عنوان »نقش 
واقعی ســرمایه« به بررســی مواردی پرداخته 
اســت؛ از جمله: بازار مســلمین، معنی خرید و 
فروش، نرخ گذاری عادالنــه و مالک های آن در 
توزیع، مضاربه، پول و مواردی از این دست. وی 
سرمایه را کار انجام شــده ای می داند که در یک 
شیء متبلور و انباشته شده و اضافه کرده است: 
»هرجا کاری نباشد ولو کار انباشته شده - در این 
صورت سرمایه ای نیست«. خواننده در این بخش 
می خواند: »کمبود، مربوط به نظام عادل صحیح 
اجتماعی است و همة مشــکالت را باید در آنجا 
حل کرد و چون روی مســائل مربوط به چنین 
نظامی، آن طوری که باید و شــاید، نه کار شده، 
نه گفته و شنیده شده و نه عمل شده است، این 
است که ما همیشه خودمان را در حال نابسامانی 
و بی تعادلی یافته ایم و چه بسا اگر مختصر تخفیفی 
در آالم به نسبت - در جامعه های اسالمی هست، 
باز هم ناشــی از آن تأثیــرات اتوماتیک، همان 
زیربناهای خیلی خیلی کلی اسالم است و اگر آنها 
نبود، چه بسا وضع به مراتب از این بدتر بود. پس 
حل مشــکل را در جای خودش و از راه خودش 

بخواهیم«.
از مهم ترین بخش های این کتاب، بخش »پول« 
است؛ شهید بهشــتی در این بخش به مباحث 
مختلفی درباره پول اشــاره می کند که در حال 
حاضر نیز مورد توجه فقها و اقتصاددانان است؛ 
ایشــان در این بخش به مسائلی همچون نقش 
پول، ماهیت پول، ســکه، اسکناس می پردازد و 
نظرات خود را بیان می کند. ازجمله مباحثی که 
در اینجا مطرح می شــود، بحث درباره پشتوانه 
اســکناس در هر کشور و مشــکالتی است که 
ممکن است به همراه داشته باشد. نویسنده در 
همین رابطه می نویسد: »باید قانون پشتوانه را در 
دنیا اصالح کنیم و بگوییم پشتوانه اسکناس در 
هر کشوری، دیگر طال و فلزات قیمتی نباشد بلکه 
»قدرت اقتصادی« آن کشــور باشد. اسکناس، 
به معیار توان اقتصادی و میزان تولید بســتگی 
دارد؛ یعنی مجدداً اسکناس ارتباط مستقیم با 

کار انباشته پیدا کرد«.
شهید بهشــتی در بخش »بانک بدون ربا« به 
بررسی شیوه بانکداری منهای ربا می پردازد. وی 
با تأکید بر وجود هزینه های بانک و گرفتن این 

هزینه ها از مشتری می گوید: »هزینه های جاری 
بانک اعم از کرایه محل، استهالک، لوازم، اجرت 
و حقوق کارکنان و کلیه مخارج دیگر، آب، برق، 
تلفن و هرچــه تصور کنید، هرچــه واقعاً خرج 
است، اصاًل بدون هیچ گونه شبهه اشکال شرعی، 

به صورت کارمزد باید گرفته شود«.  
این متفکر شهید پس از ذکر راه حل هایی برای 
ایجاد صندوق های قرض الحسنه و اصالح قانون 

مالیات، به بررسی حل مشکل سرمایه گذاری های 
بزرگ می پردازد و برای اینکه بانک دچار ربا نشده 
و در عین حال، ســرمایه های بزرگ نیز جذب و 
باعث تقویت تولید داخلی و رشد سرمایه گذاری 
شــود، راه حل هایی را بیان می کند که به صورت 

مختصر در زیر آمده است:
۱. یکی از راه های مؤثر به وجود آوردن واحدهای 
قدرتمند اقتصادی، ایجاد »شرکت های سهامی« 

است، با سهام بی نام و به صورت وسیع؛

2. »شرکت های تعاونی تولید و توزیع« که اینها 
از شرکت های سهامی پیشرفته تر هستند؛ 

ازجمله مشــکالت این دو راه حل که نویسنده 
به آن اشــاره می کند، اخالل در این شرکت ها 
توسط قدرت های رباخواری و یا عدم صداقت این 
شرکت هاست؛ ایشان به این دو مشکل این گونه 
اشاره می کند: »یکی نادرستی و ضعف ایمان و 
درستی در این اجتماعات اســت و دیگر اینکه 
راباخواران بزرگ دنیا عماًل در یک دوره محدودی 
که این شــرکت ها در دنیا در حال نضج گرفتن 
بود، در کارشان اخالل کردند و آنها را ورشکست 

کرده و از اعتبار انداختند«.

۳. در صورتی که راه حل های دیگر، به هر دلیلی 
امکان تحقق نداشته باشد ایشان پیشنهاد سومی 
را مطرح می کند و می گوید: »سرمایه گذاری در 
صنایع بزرگ و وســیع و تولیدها و توزیع های 
بزرگ و وســیع، از حدود امکانات فــرد، افراد، 
گروه ها، شرکت ها بیرون است. حاال که بیرون 
اســت، به صورت واجبی از واجبــات حکومت 
اســالمی در می آیــد. حکومت اســالمی باید 

مستقیماً عهده دار انجام این واجب گردد«.
قابل ذکر است که راه حل سوم به عنوان ایده ای 
بدیل از این شهید متفکر بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی، در اصل چهل وچهــارم اولین قانون 

اساسی جمهوری اسالمی، عینیت یافت.
این متفکر شهید بخش پایانی کتاب »بانکداری، 
ربــا و قوانین مالــی اســالم« را به پاســخ به 
پرسش هایی درباره مســائل متفرق بانکداری 

اسالمی و مسئله ربا اختصاص داده است. 
اگرچــه از زمان تألیــف و تدوین ایــن کتاب 
ارزشــمند ســال های زیادی می گذرد، به علت 
عمق و تازگی نظریات این شهید، هر خواننده ای 

را به خود جذب می کند. 

راهحلسوم
بهعنوانایدهای
بدیلازاینشهید
متفکربعداز
پیروزیانقالب
اسالمی،دراصل
چهلوچهارم
اولینقانون

اساسیجمهوری
اسالمی،عینیت

یافت

ازجملهراهکارهای
دیگریکهآیتاهلل
بهشتیبرایحل
معضلبانکداری
بیانمیکند،
ایجادمؤسسات
شخصییاگروهی
قرضالحسنهویا
ایجادبانکهای
دولتیبرای
پرداختوام
وتسهیالت

بدونبهرهوتنها
بادریافتکارمزد

است
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خود و ســرمایه گذاران در زمینه هــای گوناگون 
اقتصادی، صنعتی، کشاورزی می دهد.

با توجه به این دو دسته از خدمات و وظایف بانک ها، 
نویسنده این کتاب، راه حل های جایگزین را ناظر به 
بخش اول از این وظایــف بانک ها می داند و بخش 
دوم از این وظایف را از نظر شرعی جایز می شمارد. 
حضرت آیت اهلل محمداسحاق فیاض در ادامه این 
کتاب به ذکر جایگزین های معامالت و وام های ربوی 
می پردازد که این جایگزین ها به این قرار اســت: 
قرارداد مضاربه؛ قــرارداد وکالت؛ بیع مرابحه؛ بیع 
سلف یا پیش فروش؛ شرکت و تبدیل قرض به بیع.

وی در بررسی و تالشی که در این جایگزین ها انجام 
می دهد به این نکته اشاره می کند که: اگر جایگزین ها 
عملیاتی گردد، هم ربا از میان می رود و هم بانک ها 
رونق پیدا می کند و سود بیشتری به دست می آورد.

محور دوم. برشمردن و بررسی خدمات بانکی که 
آنها در ابعاد گوناگون اقتصادی در اختیار افراد یا 
جامعه می گذارند و اســتنباط احکام شرعی آن؛ 
حضرت آیت اهلل محمداسحاق فیاض در این بخش 
به موارد متعددی از خدمات بانکی اشاره می کند و 
پرسش های هر کدام از آنها را پاسخ می دهد. برخی 
از خدماتی که این عالم اسالمی در این کتاب به آنها 
اشاره کرده بدین شرح است: حل مشکل بدهی های 
راکد؛ قرارداد بیمه و ارکان آن؛ وصول وجه چک ها؛ 
حواله داخلی و حواله خارجی؛ تنزیل ســفته ها؛ 
وصول چک های تجاری؛ پذیرش اسناد بازرگانی؛ 
ضمانت نامه ها؛ گشایش اعتبار اســنادی، انواع و 

شروط آن؛ اعتبار شخصی.
آیت اهلل فیــاض در این کتاب بیــش از ۳۳ مورد 
از خدمات بانکی را مورد بررســی علمی و فقهی 
خود قرار می دهد و در ضمن بیان هر کدام از این 
خدمات، چگونگی استنباط احکام شرعی آن را نیز 

بیان می کند.
محور سوم. بررسی احکام شرعی دادوستد سهام 
و اوراق؛ به بیان دیگر، بررسی احکام شرعی اوراق 
بهاداری که شرکت های ســهامی با بهای اسمی 
مشخص صادر می کنند و بهای این اوراق، مانند 

دیگر کاالها تغییر می کند.
محور چهارم. بیان احکام شرعی معامالتی که در 

بازارهای مالی مانند بورس ها صورت می گیرد.
محور پنجم. پاســخ بــه مجموعه پرســش ها و 
استفتائاتی که از نویســنده این کتاب ارزشمند 
درباره عقود، معامالت و دادوســتدهای جاری در 

بازارهای بورس شده است.

حضرت آیت اهلل محمداســحاق فیاض در کتاب 
بانکداری اسالمی؛ بررســی احکام شرعی سهام، 
اوراق و قراردادهای گونه گــون رایج در بازارهای 
بورس به موضوعات اصلی بانکداری و مسائل آن 
پرداخته اســت. محورهای پنجگانه این کتاب به 

شرح زیر است؛
محور اول. بررسی مشکل معامالت ربوی در بانک ها 
و تبدیل آن به معامالت غیرربوی و مشــروع در 
اسالم؛ نویســنده در این بخش با تأکید بر اینکه 
»مجموع خدمات اقتصادی بانک ها با شــریعت 
اسالمی و احکام آن سازگاری ندارد«، به طورجد 
به دنبــال ارائــه جایگزین هایی بــرای خدمات 

اقتصادی است که با احکام اسالمی سازگار باشد. 
این مرجع تقلید، همچنین تأکید می کند که »این 
جایگزین ها، به هیچ روی از فعالیت های اقتصادی و 
تجاری بانک ها و تحقق یافتن اهداف مورد نظر آنها 

نمی کاهد«. 
مؤلف کتاب، خدمات و وظایــف بانک ها را بر دو 

گونه می داند:
گونه نخست: بانک،  انواع و اقسام وام های ربوی در 
اختیار مشــتریان خود قرار می دهد که این وام ها 
بزرگ ترین و گسترده ترین خدمات بانکی در جهان 

امروزی است.
گونه دوم: بانک، خدمات تسهیالتی به مشتریان 

تأمالت یک مرجع تقلید حوزه علمیه نجف 
درباره مسائل بانکداری اسالمی

حضرت آیت اهلل محمداســحاق فیاض، از مراجع حوزه 
علمیه نجف در پاسخ به پرســش کارمند بانک  یکی از 
کشورهای عربی، کتابی با عنوان »البنوک« تألیف کرده 
که ترجمه فارسی آن با عنوان  بانکداری اسالمی؛ بررسی 
احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج 
در بازارهای بورس در 332 صفحه منتشــر شده است. 
این مرجع تقلید در کتاب مذکور در پی ارائه راهکارهای 
تبدیل معامالت ربوی بانک ها به معامالت مشروع، بررسی 
خدمات بانک ها به جامعه، استنباط احکام شرعی اوراق 
مشارکت و بازارهای مالی بوده اســت که خالصه ای از 

مطالب آن را تقدیم می کنیم.

مهدیاخالقی
طلبهحوزهعلمیهقمو
کارشناسارشد
فلسفهدین
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عنوان کلی بحث ما، نظام مبادله در اسالم است 
که طبق طرح مــا، چهارمین مبحــث کالن از 
مباحث اقتصادی است. ســه نظام دیگر عبارت 
بودند از: نظام توزیع نخستین، نظام تولید، نظام 
توزیع ثانوی. مبادله دو نوع بود: مبادله مستقیم 
و مبادله غیرمســتقیم. درباره حقیقت مبادله 
غیرمستقیم و واسطه بحث کردیم. درباره بانک 

هم صحبت کردیم؛ گرچه بحــث درباره بانک 
به مناســبت بود و جای بحث آن جای دیگری 

است.
بحث فعلی ما نهادهای مبادله است. چهار نهاد 
مبادله تعریف کرده ایم که به ترتیب بحث خواهیم 
کرد. بازار، بانک، بورس، شرکت. نظام مبادله بر 

مبنای این چهار نهاد مبادله است. 

 در نگاه اســالم، بازار می توانــد هم رحمانی 
باشد و هم شیطانی؛ چنان که در برخی روایات 
می فرماید که شیطان، منبر خود را وسط بازار 
می گستراند. ما اگر بخواهیم بازاری رحمانی 
و اسالمی داشــته باشــیم باید آن را بر پایه 
اصول و قواعدی بنا کنیم. این قواعد چهارگانه 

عبارتند از:

آیت اهلل محسن اراکی متولد ۱۳۳۴ استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دبیر کل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب، عضو مجلس خبرگان رهبری و دارای دکترای فلسفه تطبیقی هستند. روش شناسی تدریس آیت اهلل 
محسن اراکی بدین ترتیب است که با توجه به نگرش جدید ایشان به کتاب اهلل، فهم جدیدی از آیات قرآن به 
دانش پژوهان می دهند. روایات در این درس از نظر سندی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و بیشتر به وجه داللی 
آنها توجه شده است تا تمرینی برای تقویت شیوه استنباط طالب و فضال باشد. شاید به دلیل تازگی مباحث، 
به ندرت نظرات فقهای دیگر در درس ایشان مطرح می شود. استاد محسن اراکی در ارائه مباحث در ابتدا تحلیل و 
نظر خود را ارائه کرده و در ادامه، احادیث و آیات مرتبط و متعارض را آورده و وجه جمع میان آنها را بیان می کنند. 
خالصه مطالب ارائه شده در درس خارج فقه نظام اقتصادی اسالم در سال 95-۱۳9۴ که در مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی )ره( قم برگزار شده را با هم مرور می کنیم.

  خالصهایازدرسخارجفقهنظاماقتصادیاسالم،آیتاهللمحسناراکی
نظام مبادله در اسالم

حجتاالسالم
ستارسلطانپور
طلبهحوزهعلمیهقم
وکارشناسارشد
علومسیاسی
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مباحث کالن 
اقتصادی اسالم

نظام مبادلھ

نھاد شرکت نھاد بورس نھاد بانک نھاد بازار

رقابتی بودن مدیریت و تنظیم

تداوم بازرسی تنظیم بازار اعمال محدودیت .....و 

مکان  فرھنگ 

ایمان بھ حاکمیت 
مطلق الھی

ایمان بھ روز 
جزاء تفقھ ...و

نظام توزیع 
نخستین نظام توزیع ثانوی نظام تولید

کاَة َو ُهْم ِباْلِخرَِة ُهْم کاِفُرون«، به نظر  ُیْؤُتوَن الزَّ

می رسد »واو« در »َو ُهْم ِباْلِخرَِة ُهْم کاِفُرون«، 
واو حالیه اســت؛ یعنی مشــرکان را این گونه 
توصیف فرموده است که مشرک کسی است 
کاَة«، در حالی که به روز قیامت  که »ال ُیْؤُتوَن الزَّ
کفر دارند. معلوم می شــود که کفر به قیامت 
کاَة«، نقش دارد و فقره »َو ُهْم  در »ال ُیْؤُتوَن الزَّ
ِباْلِخرَِة ُهْم کاِفــُرون« اشعار به علیت دارد. چرا 

زکات نمی پردازند؟ چون بــه آخرت کافرند. 
این، بی ایمانی و بی اعتمــادی به احکام دین 
است که شما بگویید خمس و زکات در تأمین 
هزینه ها کفایت نمی کند؛ زیــرا قطعاً کفایت 

می کند. 
از جمله آثار ایمان به آخرت در مسائل اقتصادی، 
سخاوت و گشایش در امور است. انسان مؤمن هر 
حادثه ای را که رخ می دهد به نفع خود تعبیر و 
تفســیر می کند؛ حتی حوادث منفی. مثاًل اگر 
ضرر کرد می گوید خداونــد متعال این ضرر مرا 
جبران می کند. وقتی کسی با چنین حالتی وارد 
بازار می شود، حوادث بر او اثر نمی گذارد و ناامید 
نمی شــود و درنتیجه در کارش گشادگی پیش 
می آید. افراد ضعیف االیمــان همه چیز را با نگاه 
بد تحلیل می کنند؛ حتی وقتی که مشکالتشان 

حل می شود. 

فرهنگبازار
 فرهنــگ بازار اســالمی خــود دارای مقومات 

هفت گانه است که عبارتند از:
۱. عنصر ایمان به حاکمیت بالمنازع الهی: »الله ال 
اله اال هو الحّی القّیوم ...«.  قّیوم یعنی در همه چیز 

قائم به امر است. در پرتو این عنصر است که مردم 
روزی را فقط از خدا می خواهند  و اگر در کسب 
روزی حالل از راه تالش عــادی، خللی حاصل 
شود، به دنبال کسب حرام نمی روند بلکه ایمان 
دارند که خداوند از جایــی که گمان نمی کنند 
هــم روزی می دهد.  دیگر اینکه افــراد جامعه، 
خداوند را در همه حال ناظــر بر رفتارهای خود 
می بینند  و درنتیجه، بسیاری از کارهای خالف 
را مرتکب نمی شوند و ایمان دارند که اگر خالفی 
هم از آنها سر بزند موجب مجازات الهی می گردند؛ 
همان گونه که رفتارهای شایسته موجب پادش 

پروردگار می شود.  
2. عنصــر ایمان بــه روز جــزاء: در پرتو این 
عنصر است که از انحراف در مسائل اقتصادی 
جلوگیری و موجب سالمت اقتصادی جامعه 
می شود. یکی از آثار ایمان نداشتن به روز جزا، 
ایجاد روحیه بخل و امر به کتمان ثروت است؛ 
همان گونه که آیات ۳۷- ۳۹ سوره نساء بر آن 
داللت دارد: »الَّذیَن َیْبَخُلوَن َو َیأُْمُروَن النَّاَس 

ِباْلُبْخِل َو َیْکُتُموَن ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َو أَْعَتْدنا 

لِْلکاِفریَن َعذاباً ُمهیناً َو الَّذیَن ُیْنِفُقوَن أَْموالَُهْم رِئاَء 

النَّاِس َو ال ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو ال ِباْلَیْوِم اْلِخِر َو َمْن َیُکِن 

ْیطاُن لَُه َقریناً َفساَء َقریناً َو ما ذا َعَلْیِهْم لَْو آَمُنوا  الشَّ

ِباللَِّه َو اْلَیْوِم اْلِخِر َو أَْنَفُقوا ِممَّ َرزََقُهُم اللَُّه َو کاَن 

اللَُّه ِبِهْم َعلیًم«. یکی دیگر از آثار مهم ایمان 

نداشــتن به روز جزا، گرفتــن مالیات به جای 
خمس و زکات در نظام اســالمی است. بنابر 
کیَن الَّذیَن ال  آیه ۷ سوره فصلت: »َو َوْیٌل لِْلُمرْشِ

ازدیگرآثارایمان
بهآخرت،ایجاد
اینمفهومجدید
ازتجارتاستکه
بیشترازآنچیزی
کهمیدهید،

دریافتمیکنید.
اثردیگر،تغییردر
مفهومسودوزیان

است
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از دیگر آثار ایمان به آخــرت، ایجاد این مفهوم 
جدید از تجارت است که بیشتر از آن چیزی که 
می دهید، دریافت می کنید.  اثر دیگر، تغییر در 
مفهوم سود و زیان است. این غلط است که در برابر 
قانع بودن کسی به سود کمتر، همکاران او در بازار 
اعتراض کنند و او را متهم کنند که با ارزان فروشی 
باعث اختالل در کسب آنها می شود؛ زیرا انفاق 

یک سرمایه گذاری است.   
۳. عنصر تفقه: کسی که وارد بازار می شود باید 
فقه بازار و احکام مربوط به آن را بیاموزد. آیات و 
روایات متعددی درباره وجوب تفقه وجود دارد. 
تفقه به همان مالکی واجب است که »تعلم بنا« به 
آن مالک واجب است. مانند روایت کلینی به سند 
خود از اصبغ بن نباته: »َقاَل َسِمْعُت أَِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن 
اِر اْلِفْقَه  علیه السلم َیُقوُل َعَلی اْلِمْنرَبِ َیا َمْعرَشَ التُّجَّ

ُثمَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجَر َو اللَِّه 

َفا  ِة أَْخَفی ِمْن َدِبیِب النَّْمِل َعَلی الصَّ َبا ِفی َهِذِه اْلُمَّ لَلرِّ

ْدِق التَّاِجُر َفاِجٌر َو اْلَفاِجُر ِفی النَّاِر  ُشوُبوا أَْیَمَنُکْم ِبالصِّ

إاِلَّ َمْن أََخَذ اْلَحقَّ َو أَْعَطی اْلَحقَّ«. 

۴. التزام به احکام شــرعی بازار: پس از آموختن 
احکام فقهی باید به این احکام عمل کرد. کسی که 
وارد تجارت می شود ابتدا باید دوره های آموزشی 
را نزد افراد خبره و ملتزم به احکام شــرعی بازار 
بگذراند. احادیث ۱, 2, ۵ و ۷ از ابواب آداب تجارت 

وسائل بر این مسئله داللت دارد.
۵. آشنایی با فنون داد و ستد بازار: افزون بر علم 
فقه و آشــنایی با احکام فقهی، در روایات ما بر 
آشنایی با فنون کســب و کار تأکید شده است. 
گاهی کسی به دلیل عدم آشنایی با فنون کسب 
و کار در حــرام می افتد یا خســارت می بیند و 
خسارت، او را به بیراهه می کشاند و به این ترتیب، 
نظم بازار مختل می شود. این روایت بر این مطلب 
داللت دارد: »َکاَن أَِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن علیه السلم َیُقوُل 
اَء َو اْلَبْیعَ«.   َ وِق إاِلَّ َمْن َیْعِقُل الرشِّ اَل َیْقُعَدنَّ ِفی السُّ

اَء َو اْلَبْیَع«، یعنی کسی  عبارت »َمْن َیْعِقُل الــرشَِّ
که با فن خرید و فروش و کسب و کار آشناست.

۶. اخالقیات بازار اسالمی: بازار اسالمی اخالقیات 
ویژه خود را دارد که در بسیاری از موارد در تضاد با 
اخالقیات بازار سرمایه داری است. این اخالقیات 

عبارتند از: 
الف. هدفمندی اخالق مدارانه در کســب 
سود و ثروت: بازار اسالمی نیازمند روح ایمانی 
اســت؛ روحی که طبق آیات قــرآن، قوام آن به 
محبت است.  فردی خدمت امام صادق )ع( رسید 

و عرض کرد می خواهم پولدار شوم تا به خودم و 
اقوام رسیدگی کنم، صدقه بدهم و حج به جا آورم. 
حضرت به او فرمود که این کار طلب آخرت است؛ 
یعنی این طور دنبال ثروت رفتن با زندگی اخروی 

سازگار است و مذموم نیست.  
ب.اکتفابهســودکمواجتنابازحرص: 
آیات ۱۵-20 ســوره فجر بیانگر آن اســت که 
خیلی از تنگناهای اقتصادی نشــئت گرفته از 
رفتارهای بد اقتصادی خود انسان هاســت. آیه 
شــریفه بیان می کند که شــما به وظیفه مالی 
خود عمل نمی کنید و به همین ســبب خداوند 
به شــما توســعه مالی نمی دهد. این یک دلیل 
ضیق معاش است و دلیل دیگر هم این است که 
حرص می زنید و به مرزهای حالل در طلب مال 
اکتفا نمی کنید؛ به طوری که بــه مال دیگران و 
ایتام دســتبرد می زنید. آنچه ما از روایات باب 
می فهمیم، این است که مطلوب در کسب و کار 
این است که وقتی کســی به رزق کافی دست 
یافت، خیلی دنبال کسب مال ولو از طریق حالل 
نرود، بلکه به حد الزم، اکتفا کند. فرهنگ قناعت 
موجب اجمال در طلب)طلب خوب( می شــود. 
اجمال در طلب نیز قناعت به ســود کم و کسب 

ثروت از راه حالل را نتیجه می دهد.
ج.لزوممیانهرویدرکسبمالواعتماد
کردنبرخدایمتعال: اشــخاص در اقتصاد 
اسالمی، تالش معتدلی دارند و نباید به گونه ای 
باشند که همه وقت خود را صرف کار اقتصادی 
کنند. آنها بایــد اوقات خود را تقســیم کنند و  

یک سوم آن را صرف انجام کار اقتصادی کنند. 
یک سوم را صرف خانواده و یک سوم دیگر را هم 
استراحت کنند. در این باب روایات زیادی وارد 
شده است. ازجمله اینکه امیرالمؤمنین می فرماید: 
چه بسیار کسی که خود را در طلب رزق خسته 
می کند و با این وجود، همچنان در تنگنای رزق 
قرار می گیرد و زندگی او در ضیق و تنگی است 
و چه بسیار کســی که در طلب رزق میانه روی 

می کند و تقدیرات الهی به کمک او می آید.  
د.اقالهنادم:یعنی اگر معامله گر پشیمان شد، 
طرف دیگر معامله پس دادن و پس گرفتن جنس 
را بپذیرد. روایات متعــددی در این مورد وجود 
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن  دارد. مانند این روایت: »ُمَحمَّ
ٍد اْلَقاَســاِنیِّ َعْن  َعِلیِّ ْبِن إِْبرَاِهیَم َعْن َعِلیِّ ْبِن ُمَحمَّ

َعِلیِّ ْبِن أَْسَباٍط َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَقاِسِم اْلَجْعَفرِیِّ َعْن 

َبْعِض أَْهِل َبْیِتِه َقاَل إِنَّ رَُسوَل اللَِّه صلی الله علیه و آله 

لَْم َیأَْذْن لَِحِکیِم ْبِن ِحزَاٍم ِفی ِتَجارَِتِه َحتَّی َضِمَن لَُه 

إَِقالََة النَّاِدِم َو إِْنَظاَر اْلُمْعِسِ َو أَْخَذ اْلَحقِّ َواِفیاً أَْو َغْیَر 

َواٍف«   لسان روایت با استحباب مؤکد، این اصل 

اخالقی را تأیید می کند. البته چون ادله دیگری 
داّل بر عدم وجوب داریــم، نمی توان گفت اقاله 

نادم واجب است.
هـ.اخذناقصواعطایراجح:روایت بر این 
نکته تأکید می کند که وقتی می خواهی بفروشی، 
سعی کن ترازوی فروشــنده راجح باشد و وقتی 
می خواهی بخری، سعی کن سبک بگیری. مانند 
این روایت: »َعْن أَِبیِه َعِن اْبِن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن َغْیِر 
َواِحٍد َعْن أَِبی َعْبِد اللَِّه علیه السلم َقاَل اَل َیُکوُن اْلَوَفاُء 

َحتَّی َیرَْجح«.  این روایت، صحیحه است و با اینکه 

مرســالت ابن ابی عمیر را نمی پذیریم، اما چون 
اینجا »عن غیر واحد« نقــل می کند که منظور 
از آن، سه نفر و بیشتر اســت، چنین روایتی در 
حکم مسند صحیح است. طبق روایت، وفاء وقتی 

تحقق پیدا می کند که رجحان حاصل شود.
و.انظارالُمعسر:یعنی اگر کسی به شما بدهکار 
شد و زمان ادای بدهی فرا رسید، ولی بدهکار در 
شرایطی نبود که توانایی ادای دین را داشته باشد، 
به او مهلــت دهید. روایت اقاله نــادم نیز بر این 

مطلب داللت داشت.
ز.اهتمامبهفرائض: درآیــات و روایات به این 
اصل تأکید شــده اســت. باید به گونه ای بازار را 
مدیریت کنیم و چنان فرهنگی بر بازار حاکم شود 
که تجارت و بیع، باعث غفلت از ذکر خدا نشود. 

این روحیه تربیت کننده است.

اشخاصبایداوقات
خودراتقسیم
کنندویکسوم
آنراصرفانجام
کاراقتصادی

کنند.یکسومرا
صرفخانوادهو
یکسومدیگررا

هماستراحتکنند.
دراینبابروایات
زیادیواردشده

است
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اقتصـــاد

وسائل

ط.دعابالمأثورعندالدخــول: در روایات 
دعاهایی وارد شــده اســت که مستحب است 
شخص هنگام شروع به کار در بازار آنها را بخواند. 
هنگامی که به مستحبات از منظر فقه کالن نگاه 
شود و به عنوان وظیفه دولت تعیین شوند، واجب 
خواهد شــد؛ یعنی بر دولت واجب است که این 

اخالق اسالمی را در بازار ترویج کند. 
ظ.ذکرخدادربازار:باب ۱۹ از ابواب آداب 
التجارة کتاب وسائل الشــیعه بــه این مطلب 

اختصاص دارد. ویژگی قبلی، ذکر خدا در هنگام 
ورود به بازار بود و ویژگی اخیر، مشــغولیت به 
ذکر خدا درون بازار اســت. ذکر خدا در بازار از 
این جهت که ذکرالله فی الغافلین است، ذکر 

ممتازی است.
ر.ذکراهللعندالبیعوالشــراء: باب بیستم 
از وسائل الشیعه از ابواب آداب التجارة به این 

مستحب اختصاص دارد. 
د.التزامبهراستگویی: حضرت رسول )ص( 
می فرماید: »شما تجار روز قیامت، فاجر مبعوث 
خواهید شد؛ مگر کســی که درگفتارش صادق 

باشد«. 
ت.کراهتدخالتدرمعاملهدیگری:»َعِن 
اِدِق َعْن آَباِئِه علیهم السلم ِفی َحِدیِث اْلَمَناِهی  الصَّ

َقاَل َو َنَهی رَُسوُل اللَِّه صلی الله علیه و آله أَْن َیْدُخَل 

الرَُّجُل ِفی َسْوِم أَِخیِه اْلُمْسِلم«. 

ی.حرمتنجش:یعنــی اینکه دیگری بدون 
اینکه قصد خرید داشــته باشــد وارد معامله 
می شود و قیمتی باالتر از آنچه خریدار پیشنهاد 
داده است به فروشنده پیشنهاد می کند تا قیمت 
جنس را باال ببرد. اگر کســی کــه وارد مزایده 
می شود قصدش این باشــد که فقط قیمت را 
بدون قصد خرید باال ببرد، عمل او در باال بردن 

قیمت حرام است.
ن.وفایبهعقدوعهد:وفای بــه عقد و عهد، 
نه تنها از اخالقیات بازار اســت، بلکــه از مقّومات 
َها  مسلمان بودن است. آیات شریفه می فرماید: »یا أَیُّ
الَّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا ِباْلُعُقود«؛  »أَْوُفوا ِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد 

کاَن َمْســُؤال«؛  این آیات نه تنها برای اثبات وجوب 

کافی است، بلکه داّل بر مؤّکد بودن وجوب است.
ع.وفایبهوعد:وعد، التزام یک طرفه است و به 
این معناست که شخص به دیگری وعده ای بدهد 
و وفای به آن واجب اســت. روایت می فرماید که 
وعده مؤمن به برادرش نذر است؛  یعنی همانطور 
که وفای به نذر واجب اســت وفــای به وعد هم 

واجب است.
ف.وجوبادایامانت:روایــات زیادی با این 
مضمون وجود دارد. امام ســجاد علیه الســالم 
فرمودند: »اگر قاتل پدرم شمشیری را که پدرم 
را با آن کشته است به من امانت دهد، به او پس 

خواهم داد«. 
ق.استخارهواستشارهمعاهلل: مراد از استخاره، 
اٍل  ٍد َعِن اْبِن َفضَّ طلب خیر است. »َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َعْن َثْعَلَبَة ْبــِن َمْیُموٍن َعْن ُهَذْیٍل َعــْن أَِبی َعْبِد اللَِّه 

علیه السلم َقاَل: إَِذا اْشَتَْیَت َجاِرَیًة َفُقِل اللَُّهمَّ إِنِّی 

أَْسَتِشیُرَک َو أَْسَتِخیُرَک«.   استخاره و استشاره تأثیر 

زیادی در حفظ معنویت بازار دارد.
ص.بیداریونخوابیدندرتمامشببهدلیل
کسبوکار،درشرعکراهتدارد. »َعْن َعِلیِّ 
ٍد َعْن َغْیِر َواِحٍد َعِن  ٍد َعْن َصالِِح ْبِن أَِبی َحمَّ ْبِن ُمَحمَّ

ِعیِریِّ َعْن أَِبی َعْبِد اللَِّه علیه السلم َقاَل َمْن َباَت  الشَّ

َها ِمَن النَّْوِم  َساِهراً ِفی َکْسٍب َو لَْم ُیْعِط اْلَعْیَن َحظَّ

َفَکْسُبُه َذلَِک َحرَاٌم«.  لسان روایت، حرمت است؛ 

اگرچه حمل بر کراهت شده است.
ض.ترکســوگنددرمعامله: درباره ترک 
سوگند، دو دسته روایت داریم. یک دسته، ترک 
مطلق سوگند است و دیگری ترک سوگند کاذب. 
ش. حرمت اکراه کردن صاحب کاال برای فروش 
کاال: کســی که طعام قومی را بخرد در حالیکه 
آنها کراهت دارند و تمایلی به فروش ندارند، روز 
قیامت گوشت بدن او را می برند.  روایت ظهور در 
حرمت دارد. بنابراین بازار اسالمی باید به نحوی 
باشــد که صاحبان کاال مجبور به فروش کاالی 

خود نباشند.

مکانبازار
قاعــده دوم از قواعــد بازار اســالمی، مربوط 
به مکان بازار اســت. آنچــه از مجموع روایات 
فهمیده می شود این اســت که محل تجارت و 
مکان کسب، نباید به یک کاالی تجاری تبدیل 
شود. ازجلمه این روایت که می فرماید: »ُسوُق 
اْلُمْسِلِمیَن َکَمْسِجِدِهْم َفَمْن َسَبَق إِلَی َمَکاٍن 

َفُهَو أََحقُّ ِبِه إِلَی اللَّْیل«.  از این روایت اســتفاده 

می شود که بازار مطلوب اسالمی از نظر مکان 
آن است که محل کســب )خرید و فروش( در 
اختیار مردم گذاشته شــود و هر کسی بتواند 
برای استفاده از آن مکان و برای فروش کاالی 

خود استفاده کند. 

از مجموع روایات، این نتایج را می توان گرفت:
۱. تبدیل محل تجارت به کاالی تجاری، مطلوب 

بازار اسالمی نیست؛
2. فرصت خرید و فروش و تجارت باید برای همه 

فراهم شود؛
۳. دولت موظف است زمینه ای را فراهم سازد تا 
هر کس بخواهد تجارت کند، امکانش را داشته 

باشد.

انواعبازار
با توجه به رویات، سه نوع بازار وجود دارد. در یک 
نوع آن، مکان بازار ملک افراد است و فروشندگان 
در آن محل، ثابت و مستقر هستند و خرده فروشی 
می کنند؛ در کنار این بازار نیــز بازاری عمومی 
وجود دارد که زمان برپایی آن صبح تا شب است. 
گرفتن کرایه فقط از بازاری جایز است که مستقر 
بوده و مکان ثابت و دائم دارد و تحت تملک است. 
نوع سوم بازار نیز محل های تجاری جمله فروشی 

و کالن فروشی است. 
از روایات استفاده می کنیم که هر محله ای باید 
بازاری داشته باشد. وقتی محله تشکیل می شود 
باید شامل خانه های مسکونی، مسجد، نهادهای 

اداری و بازار باشد.

مدیریتوتنظیمبازار
قاعده سوم از قواعد بازار اســالمی، مدیریت و 
تنظیم بازار است. دولت وظیفه خاصی نسبت 
به بــازار دارد و باید مدیریت و نظــارت بر بازار 
را برعهده داشــته باشــد؛ ازجمله این وظایف 

عبارتست از:

قاعدهدوماز
قواعدبازار

اسالمی،مربوطبه
مکانبازاراست.
آنچهازمجموع
روایاتفهمیده
میشودایناست
کهمحلتجارت
ومکانکسب،

نبایدبهیککاالی
تجاریتبدیلشود
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اقتصـــاد

1.تداومبازرسیوسرکشیواطالعرسانی
وتوصیهوتذکر:در روایتی با سند قوی از امام 
صادق)ع( نقل شده اســت که حضرت خطاب 
به جابر می فرماید: »امیرالمؤمنین علیه السالم 
نزد شما در اول صبح با چوب دستی در بازارهای 
کوفه می گشت و صدا می زد: ای گروه تجار! تقوا 
پیشه کنید. صدای حضرت که به آنها می رسید، 
همه با دل هایشــان به حضرت گوش می دانند؛ 
سپس حضرت شــروع به توصیه و تذکر به اهل 

بازار می کردند«. 
2.تنظیمبازار:دولت نباید به هر کس اجازه 
دهد که وارد بازار شــود. باید افرادی وارد بازار 
شوند که واجد شــرایط حضور در بازار باشند. 
حضرت رسول به حکیم بن حزام اجازه تجارت 
نداد مگر بعد از آنکه او متعهد شــد ســه کار را 
انجام دهد ۱. پس گرفتن جنس از کســی که 
پشیمان شده؛ 2. مهلت دادن به شخص معسر 
۳. نگرفتن بیش از حق )یعنی یا حداکثر حقش 
را کامــل بگیرد و یا حتی گاهــی کوتاه بیاید(.  
عرف از این روایت استفاده خصوصیتی خاص 
برای حکیم بن حزام نمی کند. ظاهر روایت نیز 
همین گونه است که حضرت تا این شرائط را در 
کســی نمی دید به او اجازه تجارت نمی داد. در 
مجموع، آنچه که از رویات این مقام به دســت 
می آید این اســت که برای ورود به بازار ســه 

ضابطه باید احراز شود:  اخالقی؛ فقهی؛ فنی.
3.اعمالبرخیمحدودیتهادرتجارت
وبازرگانی:این گونــه نهی ها به دلیل مصالحی 
هستند که دولت ها در زمان خودشان تشخیص 
می دهند. مثاًل امیرالمؤمنین از معامالت صرفی 

اهل ذمه باز می داشتند.  
4.حکمحکومتی: آنچه از این روایات بر می آید 
این است که برخی از معامالت به مصلحتی تحریم 
شده است که حرمت ذاتی و اولی ندارند و علت 
این امر هم برای جلوگیری از بروز اختالفات در 

بازار است.
5.نظارتبراوزانومکاییل:یکی از وظایف 
دولت، نظارت بر ســنجه هایی است که در بازار 
وجود دارند. بر این موضوع آیات و روایتی داللت 
وا  می کنند مانند: »َوأَِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َواَل ُتْخِسُ

اْلِمیزَاَن«. 

6.نظــارتوکنترلبرقیمتهــا: ارزانی 
مطلوبیت شرعی دارد و گرانی مبغوض است. این 
مطلب را از روایات و حتی قرآن می توان استفاده 

کرد.  لذا سیاســت دولت باید به سمتی حرکت 
کند که ارزانی فراگیر شود. 

آن گونه از داللت روایات فهمیده می شــود، 
قیمت گذاری توســط دولت نیز ممنوع است.  
البته ایــن امر در مــوارد ضرورت اســتثناء 

می شود.
7.تنظیمبازار: در اینجا دو اصل باید مورد توجه 
دولت قرار بگیرد: ایجــاد فرصت رقابت و منع از 
انحصار و احتکار. بازار باید رقابتی شود تا مردم با 
معامله و داد و ستد از یکدیگر سود ببرند. چون 
بر فرض انحصار، کسی نمی تواند از شخصی که 

صاحب امتیاز است سود ببرد.

رقابتیبودنبازار
این قاعده دارای چهار اصل اســت که عبارت اند 

از: ۱. ممنوعیت احتکار؛ 2. ممنوعیت تســعیر؛ 
۳. ممنوعیت انحصار؛ ۴. اینکه دولت باید نقش 

مدیریت بازار را ایفا کند نه عاملیت آن را.

پینوشت  
۱ . بقره : 2۵۵.

2 . »و من یرزقکم من السمء...« نمل : ۴. 
۳  . »من یّتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث الیحتسب« 

طالق:  ۳.
۴ . »والله یعلم ماتبدون و ماتکتمون...« مائده : ۹۹. 

۵ . »و لو اّن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحتنا علیهم برکات من 
السمء و الرض و لکن کّذبوا فأخذناهم مبا کانوا یکسبون« 

اعراف: ۹۶. 
۶ . صف: ۱۳-۱0. 

۷ . بقره : 2۶۱. 
8 . حرعاملی، وسائل الشیعه،  ابواب آداب التجارة، باب ۱، 

جلد ۱2، صفحه 282. 
۹ . همان، صفحه 28۳. 

۱0 . مجادله : 2۹. 
۱۱ . وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۴. 

۱2 . وسائل الشیعه، روایت 2، باب ۱۳، استحباب اقتصاد 
فی طلب الرزق.

۱۳ . روایت ۱، باب ۳، ابواب آداب التجارة. 
۱۴ . همان، روایت 2، باب ۷،  ابواب آداب التجارة. 

۱۵ . همان، روایت چهارم، باب دوم،  ابواب آداب التجارة .
۱۶ . همان، روایت۳، باب ۴۹، ابواب عقد البیع و رشوطه. 

۱۷ . مائده:  ۱. 
۱8 . اسراء:  ۳۴. 

۱۹ . وسائل الشیعه، روایت 2، باب ۱0۹، ابواب آداب السفر 
الی الحج و غیره.

20 . صدوق، األمالی، ترجمه کمره ای، متن، ص 2۴۶.
2۱ . وسائل الشیعه، روایت ۶، باب 20، ابواب آداب التجارة. 

22 . همان، روایت 2، باب ۳۴، ابواب ما ُیکتسب به.
2۳ . همان، روایت ۶، باب 2۵، ابواب آداب التجارة. 

2۴ . همان، روایت ۹،باب ۱، ابواب عقد البیع و شروطه.
2۵ . وسائل الشیعه، جلد ۱2، صفحه ۳00 و جلد ۳ صفحه 

 .۵۴2
2۶ . وسائل، ابواب آداب التجاره، باب دوم، حدیث اول. 

2۷ . همان، جلد ۱۷، ص ۳8۶.
28 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص ۴82، ابواب 

الرصف، باب ۱۱، حدیث ۱. 

2۹ . الرحمن :8. 
۳0 . وسائل الشیعه، باب ۷ از ابواب صلة استسقاء، روایت 2. 

۳۱ . همان، ج۱۷، ص ۴۳0. 

باتوجهبهرویات،
سهنوعبازاروجود
دارد.دریکنوع
آن،مکانبازار
ملکافراداست
وفروشندگاندر
آنمحل،ثابتو
مستقرهستند
وخردهفروشی
میکنند؛درکنار
اینبازارنیزبازاری
عمومیوجوددارد
کهزمانبرپایی
آنصبحتاشب

است.گرفتنکرایه
فقطازبازاریجایز
استکهمستقر
بودهومکانثابت
ودائمداردوتحت
تملکاست.نوع
سومبازارنیز

محلهایتجاری
جملهفروشیو
کالنفروشیاست
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اقتصـــاد

وسائل

مدیریتوتنظیمبازار
معنایلغویواصطالحیربا

اصل لغت ربا که از »رباـ  یربو« است به معنای فضل 
و زیاده اســت. در اصطالح نیز نظر صاحب جواهر 
بسیار متین اســت که می گوید: »ربا حصه ای از 
فضل و زیاده است و آن حصه بر حسب منصوص و 

روایات در فقه ما مشخص شده است«.

ادلهحرمتربا
1.اجماع: در اصل حرمت ربا جای بحث نیست و 
هیچ دغدغه ای در حرمت ربا بین عموم مسلمین 
نیست و حتی اهل تســنن هم فی الجمله قائل به 
حرمت ربا هســتند. حرمت ربا، هم از قرآن و هم 
از سنت ثابت می شود. بنابراین، اجماع مدرکی بر 
این مســئله وجود دارد که برای اثبات حرمت نیز 

ضرورتی ندارد و بود و نبودش تأثیری ندارد.
حرمت ربا از ضروریات دین اســت؛ یعنی نیازی 
به دلیل ندارد و واضح اســت و هر مسلمانی منکر 
حرمت ربا شد، کافر است. ربا از اعظم گناهان کبیره 
است و تشدید بر ربا در قرآن مجید و در روایات زیاد 
آمده است. عجیب این است که به اعتقاد بسیاری از 
مفسران، تشدیدی که درباره ربا وجود دارد، نبست 
به هیچ معصیتی جز شرک به خدا و حب به اعداء 

خدا، وجود ندارد.
با ال  2.آیات:آیه 2۷۵بقره.»الَّذیَن َیْأُکُلــوَن الرِّ
ْیطاُن ِمَن اْلَمسِّ  َیُقوُموَن إاِلَّ َکم َیُقوُم الَّذی َیَتَخبَُّطُه الشَّ

بــا َو أََحلَّ اللَُّه اْلَبْیَع  َا اْلَبْیُع ِمْثُل الرِّ ذلَِک ِبأَنَُّهْم قاُلوا إِنَّ

با َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّــهِ َفاْنَتهی َفَلُه  َو َحرََّم الرِّ

ما َسَلَف َو أَْمرُُه إِلَی اللَِّه َو َمْن عاَد َفأُولِئَک أَْصحاُب 

النَّاِر ُهْم فیها خالُِدوَن«. انســانی که ربا می خورد، 

قدرت بر قیام به طور متعادل ندارد؛ زیرا در معرض 
مساس شیطان قرار گرفته است. مرحوم عالمه در 
تفسیر المیزان می فرماید رباخوار در جامعه حالت 
متعادلی ندارد؛ نظام اجتماع را تشخیص نمی دهد 
که چیست؛ فرقی بین خوبی و بدی، باطل و حق 
نمی گذارد؛ چون تنها هدفش همان استثمار و جمع 
کردن ثروت و مال است. و این آیه شدت توبیخ و 

سرزنش را می رساند که دال بر حرمت است.
موضوع دیگری که در این آیه بحث شده است، وجود 
اطالق در »احل اهلل البیع و حرم الربا« است؛ یعنی در 
جایی که شک کردیم معامله ای بیع هست یا خیر، 
می توان به اطالق این آیه تمســک کرد و حکم به 
حلیت آن داد؛ اما فخر رازی در اینجا می گوید از آیه 
شریفه »احل اهلل البیع« چیزی فهمیده نمی شود. 

شرح فقهی گفتار تحریر الوسیله در ربا
  گزارشکوتاهیازدرسخارجفقهربا،استادشریعتینیاسری

محمدتقیسیفائی
طلبهحوزهعلمیه

قموکارشناسارشد
ادبیات

آیت اهلل حسن آقا شریعتی نیاسری، عضو جامعه مدرسین و 
استاد برجسته حوزه علمیه قم، درس خارج فقه ربا را در سال 
تحصیلی 94-95  به مدت 26 جلسه در دفتر خود در خیابان 
شــهدای قم هم زمان با ماه مبارک رمضان شب ها با حضور 
فضالی حوزوی برگزار کرد. این درس حول گفتار ربای کتاب 
تحریر الوسیله امام خمینی بود. شهید اول، صاحب عروه، شهید 
صدر، سید یزدی، از زمره فقهای شیعه ای هستند که نظرات 
شریفشــان در این درس خارج مطرح می شد. از ویژگی های 
بارز محفل درس استاد شریعتی نیاســری، تتبع فراوان در 
کالم بزرگان فقهی شیعه است. پرداختن به مباحث روز، دیگر 

شاخصه این درس است که نشان از تسلط علمی استاد دارد.
استاد حسن آقا شریعتی نیاسری ربا را به دلیل کتاب، سنت 
و عقل حرام دانسته، حکم حرمت را در ربای قرضی و معاملی 
اثبات می کند و در ربای معاملــی، حرمت را در دیگر معامالت 
همچون هبه و صلح نیز جاری می داند. ایشان درباره ماهیت 
اسکناس در زمان کنونی، حکم نقدین را در مورد اسکناس ثابت 
ندانسته و معتقد است اسکناس را به خودش می شود معامله کرد؛ 
چون معدود است و شمارش می شود. وی سودهای سپرده های 
بانکی را در صورت عدم اشتراط زیاده موضوع ربا نمی داند. در 
ادامه مرور کوتاهی به اهم عناوین و مباحث این استاد فقه حوزه 

علمیه قم داریم.
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»البیع« مفرد و ُمحلّی به الف و الم است و اراده عموم 
نمی کند. معنای آن این است که »خداوند یک بیعی 
را به صورت اجمال، حالل کرده اســت«، لذا این 
عبارت برای ما مجمل و گنگ است و فقط فی الجمله 
این مفهوم را می رساند که یک بیعی حالل است؛ در 
مقابل ربایی که حرام است. این حرف فخر رازی مورد 
پسند ماست. پس نمی توان در معامالت مشکوک، 

برای حلیت و یا حرمت به این آیه تمسک کرد.
َها الَّذیَن آَمُنوا ال َتأُْکُلوا  آیه ۱۳0 سوره آل عمران: »یا أیُّ
َبوا أْضعاًفا ُمضاَعَفًة َو اتَُّقوا الّلَه لََعلَُّکْم ُتْفِلُحوَن وَاتَُّقوا  الرِّ

ْت لِْلکاِفریَن«. این آیه صریحاً ربا را نفی  الّناَر الَّتی أُِعدَّ

می کند و لسان آن، لسان تشــریع است؛ یعنی ربا 
جایز نیست.

آیه 2۷۹ سوره بقره: »یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا 
ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فإن مل تفعلوا فأذنوا 

بحرب من الله و رسوله؛ و ان تبتم فلکم رؤوس أموالکم 

ال تظلمون و ال تظلمون«؛ از این آیه مبغوضیت ربا نزد 

شارع استفاده می شود، پس حرام است.
3.روایات:مرحوم کلینــی از محمدبن یعقوب 
نقل کرده که از نظر ســند هم مشکلی ندارد؛ عن 
ابن ابی عمیر که این روایت صحیحه اســت... عن 
أبی عبداهللـ  علیه السالمـ  قال: »درهُم ربا ِعنَد اللِه 
أَشُد ِمن سبعیَن زنیًه کل ها بذاِت محرٍم؛ یک درهم ربا 

نزد خداوند، از هفتاد مرتبه زنا با محارم خود بدتر 
است«.  روایات در این باره بسیار است که همه به 

حرمت ربا تصریح دارند.
بنابراین همان طور که از آیات حرمت ربا استفاده شد، 
از روایات هم حرمت استفاده می شود و حتی بابی 
در این زمینه در روایات وجود دارد. امام صادق)ع( 
می فرماید: »شــنیده ام شــخصی ربا می خورد و 
می گوید این مثل شیرآغوز است و این خوردن ربا 
برای من بسیار گواراست. حضرت می فرماید: اگر خدا 
به من تمکین می داد و به او دسترسی پیدا می کردم 
او را می کشتم«. مطابق برخی روایات، اگر شخصی 
بر رباخواری در جامعه اسالمی اصرار داشته باشد، 
حاکم اسالمی می تواند با او مقاتله کند و او را بکشد؛ 
چون مصداق جنگ با رسول یا نائب رسول می شود.

4.عقل: عقالً نیز ربا حرام است؛ چون مستلزم ظلم 
و پایمال کردن حقوق دیگران است و »الظلم قبیح 

بحکم العقل«. قبح ظلم از مستقالت عقیله است.

اقسامرباواحکامآن
ربا به دو قسم معاملی )معاوضی( و قرضی تقسیم 

می شود.

حرمتربایمعاملی
به نظر مشهور فقها معامله ربوی و اصل بیع و زیاده 
باطل است. تفسیری هم در کلمات صاحب جواهر 
به چشم می خورد که می گوید اگر مقدار زائد را جزء 
ثمن یا مبیع قرار داده باشد، محکوم به فساد است؛ 
اما اگر زائد را به عنوان شرط قرار داده، شرط داخل 
ثمن یا مثمن نیست و بیع محکوم به صحت است، 
اما شرط و زائد باطل است؛ بنابراین اگر در این بحث 
حکم به فساد معامله شود بهتر است. چون در روایتی 
از امام هشــتم )ع( این نوع بیع باطل دانسته شده 
است. همچنین به دلیل آیه شریفه »احل الله البیع 

و حرم الربا« .

نظر بیشــتر فقیهان امامیــه این اســت که ربا 
اختصاصی به بیع ندارد بلکــه در دیگر معامالت 
همچون هبه و صلح نیز جاری است. مرحوم سید 
می فرماید اگر جنسی را با جنس دیگر معامله کنید 
اما علم به زیاده ندارید، معامله ایرادی ندارد و علت 
آن نیز روایت محمدبن مســلم است. حدیث اول 
در باب پنجم کتاب صلح است که سائل می گوید 
مقداری طعام نزد من اســت و مقــداری هم نزد 
دیگری؛ هرچه نزد من است برای من و هرچه نزد 
توست مال تو باشد ولو احتمال تفاضل هم باشد 
و اینگونه با هم صلــح می کنند. ولی نمی داند چه 
مقداری نزد دیگری است. شــاید آنچه نزد طرف 
مقابل است دو برابر آنچه در دست این یکی است 
باشــد. حضرت فرمود: »وقتی با رضایت و طیب 
نفس این کار را کردند، صلح است و باید همینطور 
باشد«. پس می توان نتیجه گرفت که اگر علم به 

تفاضل باشد ربا درصلح هم می آید. 

ماهیتاسکناس
مسئله دیگری که در اینجا مطرح است، پول های 

رایــج در زمان ماســت و اینکه حکــم نقدین بر 
اسکناس بار نمی شــود. بنابراین، معامله صرف و 
قبض فی المجلس هم در آن معتبر نیست و معامله 
مجانس با مجانس هم در آن اشکالی ندارد. می توان 
اســکناس را به خودش معامله کرد؛ چون معدود 

است وشمارش می شود.

حرمتربایقرضی
در باب قرض، هرچه باشد ربا پیش می آید اما در بیع 
باید دو شیء مکیل و موزون باشند. اما در صورت 
اضطرار، حرمت ربا برداشته می شــود؛ یعنی اثر 
تکلیفی آن از بین می رود. خواه کاتب مضطر باشد 
یا شــاهد یا دافع یا قابض یا آکل، فرقی ندارد و در 
مورد همه آنها با اضطرار به ارتکاب حرام، حرمت 
برداشته می شود. اما آثار وضعی آنها مثل ضمان، 

در جای خود باقی است.

ربادرقسمت
اگر دو نفر در یک مال به طور نصف شــریک اند و 
در اصل، سهم هریک پنجاه درصد است، ولی در 
تقسیم بگویند شصت درصد مال من و چهل درصد 
مال تو، جایز است یا خیر؟ ربا هست یا نه؟ عده ای 
می گویند روایات باب، انصراف به قســمت دارد و 
قسمت به معنای معاوضه نیست. حال اگر نصیب 
واقعی هریک پنجاه درصد است، ولی با توافق، یکی 
بیشتر از دیگری برداشــت، این معاوضه نیست تا 
مشمول ادله حرمت ربا باشد. دلیل بر اینکه قسمت 
از عناوینی نیســت که عنوان معامله برآن محقق 
شــود یا داخل در عنوان خاص بیع و مبادله باشد 
این است که قســمت اجبارپذیر است، ولی بیع 
اجبارپذیر نیست و اگر اجباری بر بیع باشد باطل 
است. اما در قسمت، اگر شرکا تعدی کردند و حاضر 
به تقسیم نشدند، شــریک یا حاکم می تواند او را 

مجبور به قسمت کند.

ربادراقاله
معنی اقاله این است که گویا عقدی صورت نگرفته 
است؛ یعنی عقد را ندیده بگیریم. مشهور گفته اند اگر 
در اقاله تفاضلی باشد ربا نیست؛ زیرا اگر اضافه شرط 
شد، هیچ الزامی ندارد چون در کنار عقدی نیست. 
وقتی عقد محسوب نشد نیز شرط ضمن عقد لزوم 
وفا ندارد. اگر گفتید این شرط الزام آور است، با روح 
اقاله منافات دارد. چون روح اقاله فسخ است و فسخ 
هم به معنای برگشــت هرمالی به صاحبش است، 

حکمنقدینبراسکناسبار
نمیشود.بنابراین،معاملهصرف
وقبضفیالمجلسهمدرآن
معتبرنیستومعاملهمجانسبا
مجانسهمدرآناشکالیندارد.
میتواناسکناسرابهخودش
معاملهکرد؛چونمعدوداست

وشمارشمیشود



نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی

سالاول|شمارهاول|شهریور1396 88

اقتصـــاد

وسائل

همان طور که بوده. پس اگر اضافــه ای همراه مال 
آمد، چه در طرف ثمن و چه در طرف مثمن، با ذات 
و ماهیت اقاله ناسازگار است؛ لذا قول مشهور متین و 

محکم و با اعتبار، سازگارتر است.

ربادرغرامت
اگر کسی ده من گندم شخصی را از بین برده و طرف 
مقابل، دوازده من گندم مطالبــه کند، ربا حاصل 
می شود و اگر کمتر بخواهد نیز ربا می شود و فرقی 
نمی کند. هر جا تفاضل باشد و متجانس باشند، جایز 
نیست. در باب وفاء دین نیز اگر مثاًل ده من بدهکار 
است، ولی طرف مقابل دوازده من گندم می خواهد، 
معاوضه می شود؛ اما اگر اشتراط نباشد و خود بدهکار 
دو من گندم اضافه بدون شرط بدهد، اشکالی ندارد.

ربادرشرکت
شرکت عبارت است از اینکه شــرکاء در جزءجزء 
مجموع مال شریک هستند. اگر نصف یا ثلث مال 
تلف شد، در مابقی به اندازه سهم خود شریک اند. 
اما اگر یکی از شرکا خواست در مابقی، بیش از حق 
خود را بگیرد که مشتمل بر معاوضه با تفاضل باشد، 
ربا و حرام اســت؛ چون اگر تفاضلی در معاوضات 
باشــد ربا به وجود می آید؛ زیرا حقیقت مبادله و 
معاوضه در آن وجود دارد و این تفاضل مشــمول 

روایات باب ربا است.

شرایطربا
شرط ربا دو چیز است: یکی اتحاد در جنس باشند و 
دیگری مکیل و موزون باشند. منظور از جنسی که 
در عبارت فقها وجود دارد، معنای عرفی آن است که 
دارای اصناف و افرادی است که هرجا بخواهند اسم 
آن صنف را بیاورند، اسم این نوع را بر رویش می آورند. 

مستثنیاتربا
 دو مورد در بحث ربا استثنا شده است؛ یکی گندم و 
جو است که در آن، میزان منطقی مراد نیست بلکه به 
معنای نوع است و حقیقت نوعیه آن باید یکی باشد؛ 

حال اینکه حقیقت نوعیه گندم و جو یکی نیست. 
مورد دوم، شاخ و برگ های یک اصل است که فروعی 
از آن زائیده شده اســت. مثاًل شیر گوسفند با شیر 
گاو دو امر متفاوت هستند. اما خود شیر گوسفند 
و اشــکال مختلفی که دارد و تغییر و تحوالتی که 
در آن رخ می دهد و به اقســام مختلف در می آید، 
یکی هســتند؛ زیرا اصل آنها همان شیر گوسفند 

است، هرچند عرف آنها را متخالف و جدا می بیند. 
بنابراین، اگر کسی یک کیلو شیر بدهد و دو کیلو 

کره بگیرد، ربا می شود.

تشخیصتجانس
ضابطه کلی در این اختالفات عرف است. بنابراین، 
اگر عرف دو جنس را معدود حساب می کند ربا در 
آن راه ندارد، اما اگر مکیل و موزون است ربا در آن 
جاری است. اگر از یک جنس حساب شوند مانند 
شیر و ماست ربا در اینها هم هست وگرنه ربا نیست.

تسریحکماصلبرفروعدرجنس
جنس واحد هر چیزی با اصلش یک جنس محسوب 
می شود. مثاًل  کشک، ماست ، دوغ، پنیر و هرچیزی 
که از شــیر گرفته می شــود یک جنس محسوب 
می شوند. مرحوم ســید در این باره قائل به تفصیل 
است و می گویند در جاهایی که تغییر کّمی در صورت 
است و در ماهیت نیست، به اصلش ملحق است، اما 
در جایی که حقیقت عوض می شود و اسماً، حقیقتاً و 
عنصراً چیز دیگری می شود، دائرمدار وحدت عرفی 
هستیم و چون در اینجا اتحاد عرفی وجود ندارد، لذا 

معامله با تفاضل ایرادی ندارد.

عدمتسریحکماصلبرفرعدرمکیلو
موزون

گاهی اوقات فرع در مکیل و موزون بودن، تابع اصل 
نیست، لذا حکم متناســب با خودش بر آن جاری 
می شــود. مثاًل دو لباس را می توان با زیاده معامله 
کرد، چون عددی است؛ با اینکه اصل لباس از پنبه 
است و پنبه موزون اســت و ربا در آن راه دارد. در 
اینجا حکم اصل بر فرع جاری نمی شود. مثال دیگر، 
ثمره درخت است که تا زمانی که بر درخت است، نه 
کیلی است و نه عددی؛ لذا میوه را بر درخت تخمین 
می زند و با تفاضل معامله می کنند و اشکالی ندارد. 
ولی اگر همــان میوه را چیدند، موزون می  شــود 
و معامله بــا مجانس خود با تفاضل اشــکال دارد. 
گوسفند هم همین طور اســت و مادامی که زنده 
است و نفس می کشد می شود با مجانس خودش 
و با تفاضل معامله کرد. مثاًل یک گوســفند به دو 
گوسفند؛ ولی اگر همان را ذبح کردید و تبدیل به 
گوشت شد، نمی توانید آن را با تفاضل معامله  کنید 

و حتماً باید مماثل باشد.
معاوضهترباخشک

گاهی اجنــاس از نظر حــاالت متفاوت اند. مانند 

انگور و کشمش یا تمر و رطب که از نظر خشکی و 
رطوبت با یکدیگر متفاوت هستند. در اینجا نظرات 
درباره جواز معاوضه با تفاضل متفاوت است. مرحوم 
سیدمحمدکاظم یزدی در ملحقاتشان می فرمایند: 
»اقوی جواز اســت و ایرادی نــدارد«. ولی عبارت 
تحریر این است: »اگر با تفاضل معامله شد، ادله ای 
که معاملــه همجنس با همجنــس را نمی توان با 
تفاضل مبادله کرد شامل اینجا هم شامل می شود«. 

بنابراین ربا است و معامله با تفاضل جایز نیست.

معاملهطالونقره
معامله با تفاضل در طال و نقره نیز جایز نیست. مثاًل 
جایز نیست یک دینار طالی خوب را با دو دینار طالی 
بد معاوضه کرد؛ چون باید مماثلت باشد. به خصوص در 
بیع صرف هم که شرایط خاصی دارد. ولی اگر طالیی 
مغشوش است و غش فاحشــی در آن وجود دارد، 
برخی مانند سید می گویند که باید با جنس مخالف 
دیگری معامله شــود نه همجنس خودش و جنس 
موافق؛ زیرا غشی که در جنس وجود دارد، مجهول 
است و معلوم نیست چه مقدار طال و یا جنس دیگر 
در آن هست. لذا نمی شود با همجنس خودش معامله 
شود. ولی اگر مقدار غش معلوم باشد اشکالی ندارد با 
همجنس معامله شود. مماثلت نیز باید رعایت شود. 
در مکسور و مسوق نیز نباید از نظر وزن تفاوت باشد، 
ولی اگر بخواهد طالی ساخته شده را با شکسته شده 
معامله کند، باید مماثلت و موازنه در وزن رعایت شود.

تخلصازربا
در مسئله هفتم از مســائل تحریر حضرت امام در 
بحث ربا می فرمایند ما تخلــص از ربا نداریم و اگر 
جایی ربا بود تخلص از آن نیســت و اگر در برخی 
روایات بــود، منظور تخلــص از تحقق موضوعی 
است که در آن معامله ربوی است؛ یعنی مماثلت و 
مجانست جنس به جنس را خارج کنیم و دیگر بیع 
ربا نمی شود؛ نه اینکه ربا هست و در اینجا استثنا 
شده است. مثاًل اگر کسی خواست یک درهم را با 
دو درهم معامله کند و مثاًل به یک درهم یک من 
گندم هم اضافه کند، این دو مجموعاً عنوان مماثلت 
نیست و از عنوان موضوع خارج می شود. پس اگر 
عوض و معوض در بیع و مبادله و معاوضه و مماثلت 
از بین رفت ربا نیست چون شرط ربا مماثلت است. 
آنچه در بانک ها به سپرده ها سود تعلق می گیرد  در 
صورت عدم اشــتراط زیاده هنگام سپرده گذاری، 

ربا نمی باشد.

پینوشت
2  . همان، ج۵ ، ص2۵8. ۱ . کلینی، کافی، النوادر، باب الکسب الحرام والحلل التجارة واال جاره، ص۱۶۱.    
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فرهنگ و هنر

وسائل

  فرازهاییازدرسخارجفقهحضرتآیتاهللجوادیآملیمدظله
ازدواج در اسالم امری حکومتی است

درس خارج فقه نکاح توسط حضرت آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی، از مراجع تقلید، رییس بنیاد بین المللی علوم 
وحیانی اسراء در96  جلسه  در سال تحصیلی 94-95 در مسجد اعظم قم برگزار شد. این درس براساس متن 
شرایع االسالم نوشته محق حلی )ره( ارائه می شود. ایشان با تسلط کامل بر مطالب ارائه شده، آرای فقیهان معاصر 
مانند حضرات آیات عظام: امام خمینی)ره(، سید کاظم یزدی صاحب عروه )ره(، نجفی صاحب جواهر الکالم )ره(، 
بروجردی )ره(، سید ابوالحسن اصفهانی )ره(، خویی )ره(، سید عبداالعلی سبزواری )ره( و میرازی نایینی )ره( را 
در سیر مطالب نقل و نقد می کنند. از دیگر ویژگی های خاص درس معظم له، توجه به فتاوای اهل سنت است. شیوه 
بیان این درس طبق فرمایش حضرت استاد این گونه است: »اول صورت مسئله معلوم شود، بعد اقوال مسئله معلوم 
شود، بعد اصول و قواعد اولیه مشخص شود، بعد نصوص عامه مشخص شود، بعد نصوص خاصه یا معارض مشخص 
ـ هفت گانه است«. در ادامه، تلخیص اهم مباحث این  شود، بعد جمع بندی شود؛ این راه اجتهاد در این مراحل شش 

درس ارزشمند را تقدیم خوانندگان می کنیم.

حجتاالسالم
محرمآتشافروز
طلبهسطح4

حوزهوکارشناس
ارشدمشاورهاسالمی

اهمیتواستحبابنکاح
ادله ای که ما را به نکاح ترغیب می کند نشان می دهد 
که مسئله ازدواج، امری راجح و مطلوب شارع مقّدس 
است. اگر دختر خانم ها و آقا پسرها، قانعانه زندگی 
کنند، حیات طیبه نصیبشان می شود.  بنابراین، اصل 

نکاح مستحب است. شش سلسله »محارم، محّرم 
النکاح، مواریث، واجب النفقه، تشکیل شجره طیبه 
سیادت و صله رحم« از سالسل اجتماعی که بحث 
فقهی و حقوقی را به همراه دارد، محصول نکاح است 

و این مخصوص اسالم است.

تفاوتازدواجدراسالمباسایرادیان
هر چند در بســیاری از ادیــان و مکاتب الهی به 
مسئله نکاح و ازدواج پرداخته شده و در رابطه با آن 
دستورات و تعالیمی نیز وجود دارد، اما فرق اساسی 
نکاح در اسالم با ادیان دیگر این است که در ادیان 
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دیگر، ازدواج فقط اجتماع مذکر و مؤنّث است، اما 
ازدواج در اسالم پایه گذار یک بنیان مرصوص به نام 
خانواده است که سامان پذیری جامعه اسالمی جز با 
آن محّقق نخواهد شد. با مراجعه با مباحث حقوقی 
و فقهی اســالم به وضوح به اهمّیت این مسئله در 
اسالم نسبت به سایر ادیان پی خواهیم برد؛ چون 
به عنوان مثال فقط در گرایش حقوق اســالمی، 
ســامان پذیری شــش فرع مهم و شش سلسله 
اساسی جز با تبیین مسائل نکاح حاصل نخواهد 
شد که آن شش سلسله عبارتند از: »محارم، محّرم 
النکاح، مواریث، واجب النفقه، تشــکیل شــجره 
طیبه سیادت و صله رحم«. فرق اساسی دیگری 
که ازدواج در اســالم با ازدواج در سایر ادیان دارد 
این است که ازدواج در اسالم به نوعی زنده کننده و 
احراز کننده مسئله عفاف و حجاب است؛ همان طور 
که در روایتی از امام صادق )ع( آمده اســت: »َما 
اْسَتَفاَد اْمُرٌؤ ُمْسِلٌم َفاِئَدًة َبْعَد اْلِْسَلِم أَْفَضَل ِمْن َزْوَجٍة 

ُمْسِلَمٍة« که تأکید بر صفت مسلمه برای زوجه در 

این روایت بیانگر این است که عفاف و حجاب در 
ازدواج از مسائل محوری و اصیل به شمار می رود.

 
لزومهمکاریجامعهدربرپاییسنت

ازدواج
در روایات نسبت به ازدواج به قدری اهمیت داده 
شده که شاید از معدود مواردی باشد که هیچ گاه 
حکم استحباب از آن برداشته نشــده و در همه 
شرائط، سّنت بودن آن محفوظ است. به زعم برخی 
از فقها، اگر کسی شرائط مالی برایش فراهم نیست 
و با اقدام به ازدواج به ذلّت و فالکت می افتد ازدواج 
نسبت به او مستحب نیست؛ درحالی که این گونه 
موارد، از موارد تعارض نیست که حکم استحباب به 
کلی زائل شود بلکه در این مثال، چون ازدواج با یک 
امر مهّم دیگر در تزاحم قرار گرفته است باید ببینیم 
که نکاح در تزاحم بین طرفین در طرف راجح قرار 
می گیرد یا مرجوح؟ در صورتــی که طرف راجح 
باشد، بالشک بر اســتحباب خود باقی است و در 
صورتی که در تزاحم بین ذلّت و اقامه سنت ازدواج، 
این امر مقّدس، طرف مرجوح واقع شود، استحباب 
آن کمتر خواهد شــد، نه اینکه کاًل استحباب آن 
زائل شود. حال جدای از بحث فقهی، در این گونه 
از موارد که موقعّیت ازدواج از حیث اقتصادی برای 
برخی از مسلمین فراهم نیست،  امر به »انکاح« در 
سوره مبارکه نور موضوعیت پیدا می کند که فرمود: 
الِِحیَن ِمْن عبادکم«؛  »َوأَنِکُحوا األیَاَمی ِمنُکْم َوالصَّ

»انکاح« بر خالف »صدقه« که مســتقیماً توسط 
عامل و فاعِل آن انشــاء می شود، فعلی نیست که 
مستقیماً قابلیت انشاء داشته باشد، بلکه به معنای 
این است که شما مقدمات فعل دیگران را فراهم 
می کنید؛ به عنوان مثال یکی از مصادیق »انکاح« 
این اســت که اگر یکی از طرفین ازدواج به وامی 
احتیاج داشته باشد، به او وام داده شود یا اگر کمک 
رایگان و بالعوضی در امر نکاح نیاز دارد این کمک 
به او انجام شــود و بالجمله معنــای »انکاح« این 
است که در کمک و اعانه بر ازدواج دیگران از هیچ 
کمک و اعانه ای دریغ نشــود. در ادامه همین آیه 
می فرماید: »اگر آنها فقیرند و دستشان تهی است، 
ذات اقدس الهی با همین کار شما )انکاح( آنها را 

بی نیاز می کند«.

نقشحکومتدراقامهسنتازدواج
عالوه بــر جامعه، حکومت نیز نســبت به برپایی 
ازدواج و احیای این سنت الهی نقش بسزایی دارد 
و حتی در برخی موارد بر حکومت الزم اســت که 
مردم را بر ازدواج ترغیب و حتی اجبار کند. مرحوم 
بحرالعلوم در این زمینه سخنی دارند که مورد نقد 
صاحب جواهر قرار گرفته است؛ ایشان در مصابیح 
این فرمایش را دارند که در بعضــی موارد اجبار 
حاکم شرع بر نکاح الزم است و اگر در فقه، حکم به 
استحباب و عدم وجوب نکاح شده، به این معناست 
که نکاح وجوب عینی ندارد، اما شکی نیست که در 
بعضی از موارد واجب به وجوب کفایی می شــود؛ 
چون نکاح برای بقای نسل بشر ضروری است و اگر 
ترک شود سبب انقطاع نسل بشر خواهد شد، لذا با 
کنار هم گذاشتن این صغری و تطبیق آن با قاعده 
کلِّی »سبب الحرام حرام« به این نتیجه می رسیم 
که چون ترک ازدواج ســبب انقطاع نســل بشر 
می شود و انقطاع نسل بشر حرام است، پس سبب 
آن هم که ترک ازدواج باشــد حرام است. پس بر 
حکومت الزم است با تحصیل امکانات، تسهیالت، 
وام دادن، بیمه، فراهم کردن شیر کودکان و مانند 
آن از یک طرف و ممانعت از اســتفاده از برخی از 
تسهیالت برای کسانی که از  ازدواج فاصله گرفته اند 
از طرف دیگر، در احیای این ســنت حسنه تمام 
تالش خود را مبذول دارد. کما اینکه بحمداهلل در 
میهن اسالمی ما نتیجه این تالش ها به بار نشسته 
اســت و می بینیم با یک فرمایــش مختصِر مقام 
رهبری، جامعه خیلی فرق کرده و مردم نسبت به 

ازدواج و تولید نسل ترغیب شده اند.

پس ایــن وظیفه فقیه اســت که مثــل مرحوم 
بحرالعلوم به خواندن کتاب و نوشتن فروعات فقهی 
کفایت نکند و با سربلند کردن در جامعه و بررسی 
عواملی که ممکن است آن را به انحطاط بکشاند، با 

فتاوای خود گامی مؤثر در این زمینه بردارد.
 

تفاوتهاینکاحوسایرعقود
نکته اساسی آن اســت که در طلیعه مسئله نکاح 
اشاره شد که حتماً باید عقد باشد؛ عقد قولی باشد و 
با آن، صیغه خاص باشد. بنابراین مسئله نکاح با همه 
دادوستدهایی که بین مسلمین هست، فرق دارد. 
حرمت احترام زن به این است که هم به ِصرف اباحه، 
تصّرف در او جایز نیست و هم به عقد معاطات تصرف 

در او جایز نیست، بلکه باید عقد قولی باشد.

لزومرعایتاصلاحتیاطدرمسئلهنکاح
در باب ۱۵۷ صفحه 2۵8 وســائل، گفته شده که 
مسئله نکاح نظیر مسئله مال نیست. در امور دیگر، 
اگر چیزی شــبهه ناک بود اصل برائت است؛ اما در 
مسئله ناموس و امور نساء، اصل احتیاط جاری است.

اهمیتناموس
اگر به ناموس او تجاوز شده است، با عذرخواهی یا با 
رضایت اولیاء حل نمی شود. این نظیر خون نیست 
که اگر کسی را کشــتند، ولّی دم رضایت بدهد و 
مسئله حل شود. شخصی که متجاوز به عنف است 
محکوم به اعدام اســت. این حّد است، نه قصاص. 
معلوم می شــود ناموس مــرد و ناموس زن »حق 
اهلل« است و انســان در حفظ آن، امین خداست؛ 
لذا حق ندارد در اختیار هر کســی قرار بدهد »اال 
ما امر به الشرع«؛ مسئله نکاح از همین قبیل است. 
حاال می بینید که فرق انسان شناسی شرق و غرب 
چقدر است؟! انســان در اسالم چیست و در غرب 
چیست؟ علوم انسانی که بخواهند بررسی کنند با 

انسان شناسی باید حل شود.

نظامارزشیاسالموغرب
از دیــدگاه اندیشــمندان اســالمی، ارزش های 
اجتماعــی دارای دو مبنــا هســتند: بینش ها و 
گرایش ها. هر ارزشی از یک پایه بینشی و نگرشی و 
یک پایه گرایشی ساخته می شود. از انضمام این دو، 
ارزش به وجود می آید. ارزش واسطه ای بین بینش 
و گرایش انسان با کنش اوست. منظور از بینش، 
بینش انسان نسبت به یک سلســله اعتقادات و 
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واقعیات جهان هستی، ازجمله شناخت خود است 
که به دنبال آن، گرایش ها و میل هایی در انســان 

برانگیخته می شود.
ارزش در اینجا به معنای اهمیت رفتار و تکیه گاه 
عملکردهاست و هر نقطه نظری و یا عملی، گرایشی 
و یا بینشــی، اصلی و یا فرعی که از نظر شخصی، 
گروهی و یا مکتب و یا مکاتبی اهمیت دارد، ارزش 

نامیده می شود.
مهم ترین اصولی که نظریه اندیشــمندان اسالم 
پیرامون مبانی ارزش ها بر آنها مبتنی است، چهارده 
اصل است. بعضی از آنان مربوط به معرفت شناسی، 
برخی مربوط به فلســفه اولی، برخــی مربوط به 
علم النفس فلســفی و برخی علم النفس تجربی 

است. اکنون به طور اجمال به آنها اشاره می شود:
۱. ارزش ها مبتنی بر واقعیت های عینی اســت. 
مفاهیمی که در اخالق به عنوان مفاهیم ارزشــی 
به کار می رود، مســتقل از مفاهیم نظری و عینی 
نیست. به عبارت دیگر، حسن و قبح و باید و نبایدی 
که در افعال ارزشی مطرح می شــود، مفاهیمی 

نیست که کاماًل از واقعیت های عینی بیگانه باشد.
2. بین علت و معلول ضرورت بالقیاس وجود دارد؛ 
هر علتی نسبت به معلول خودش این ضرورت را 
دارد و فرض ضرورت معلول مستلزم فرض ضرورت 
علت است و از مصادیق آن، افعال اختیاری انسان و 
نتایجی است که بر آن مترتب می شود؛ یعنی نتایج 
افعال اختیاری انسان، معلول های فعل اختیاری 
اوســت. فعل اختیاری نســبت به آنها ضرورت 
بالقیاس دارد. بایدها و نبایدهای اخالقی، تعبیراتی 

ناشی از همین رابطه ضرورت بالقیاس هستند.
۳. انســان همین بدن مادی نیست و روحی دارد 
که می تواند تا ابد باقی بماند. با پذیرفتن این اصل، 
زندگی انســان بعد بی نهایت پیدا می کند و نتایج 
افعال را فقط در رابطه با زندگی مادی نباید مطرح 
کنیم، بلکه باید تأثیر اینها را نســبت به سعادت و 

شقاوت ابدی هم بسنجیم.
۴. روح انسان اصالت دارد. منظور از اصالت روح، این 
است که قوام انسانیت انسان به روحش است. اگر 
روح نبود، موادی که در بدن انسان هست، انسان 
نمی شد و مادامی که روح هست، انسانیت انسان 

باقی است.
۵. روح، قابل تکامل اســت. این یک اصل فلسفی 
است که وجود حرکت جوهری اشتدادی در روح 
است. البته این حرکت در سایه تعلق به بدن حاصل 
می شود. به هر حال، خود روح هم تکامل می یابد و 

جوهر نفس کامل می گردد.
۶. روح دارای حــب ذات اســت، ولی نه یک حب 
است، بلکه یک حب پویا. به عبارت دیگر، در ذات 

روح، میلی به سوی تکامل وجود دارد.
۷.  حرکت و پویش روح به سوی بی نهایت است؛ 
یعنی میلی که روح به کمال دارد، در هیچ حدی 

متوقف نمی شود.
8. تکاملی که برای روح حاصل می شــود، در اثر 
افعال اختیاری اســت؛ چون در ذات روح گرایش 
به سوی کمال وجود دارد. این گرایش است که به 

صورت اراده ظهور پیدا می کند. 
۹. روح دارای مراتب طولی و شئون عرضی است؛ 
یعنی نفس با اینکه موجود واحد بسیطی است، ولی 
وجود ذومراتبی است. مراتبی که معموالً فالسفه 
برای آن بیان می کنند، حسی، خیالی و عقلی است.

۱0. کیفیــت پیدایــش فعل اختیــاری به علت 
پیچیدگی آن نیاز به تبیین دارد.

۱۱. کماالت نسبی که مربوط به قوای نازله نفس 
هستند، درصورتی کمال حقیقی انسان محسوب 
می شوند که به سیر نفس به سوی بی نهایت کمک 

کنند و آن را در یک مرتبه  متوقف نکنند.
۱2. نیت در کار ارزشی تأثیر دارد.

۱۳. فعلی که از اراده و اختیار انســان سرچشمه 
می گیرد، طبعاً انگیزه اش از خود نفس است. طبق 
این اصل، ما هر کاری را به هر انگیزهای نمی توانیم 
انجام دهیم. هر انگیزه خاص، رابطه مخصوصی با 

نوع کار و کمیت و کیفیت خاصی دارد.
۱۴. گاهی یــک کار، چند انگیــزه دارد. در این 
صورت، آنچه به این کار ارزش می بخشد و ارزش 

آن را تعیین می کند، همان انگیزه برتر است.

 براســاس این چهارده اصل، این نظریــه را ارائه 
می دهند که ارزش فعل اختیاری انسان تابع تأثیری 
است که این فعل در رسیدن انسان به کمال حقیقی 
دارد. هر اندازه آن کار در کمال انسان مؤثر باشد، 
ارزش مثبت خواهد بود و اگــر تأثیر منفی دارد، 

ارزش منفی خواهد داشت.

نگاهبهزنبهمثابهبیحرمتیبهزن
 مستحضرید که این نگاه، بی حرمتی به زن است، 
مثل تصّرف در مــال؛ تصّرف در مــال بدون اذن 
صاحب آن جایز نیست، اینجا تصّرف در زن است و 
او چه اذن بدهد و چه اذن ندهد جایز نیست؛ برای 

اینکه صاحب اصلی آن »اهلل« است.
یکی از جاهایی که خداوند متعال دستور داده به 
آن نزدیک نشوید، فواحش اســت که فرمود: »الَ 
تَْقَربُوا الَْفَواِحَش«. یکی از راه های نزدیک شــدن 
به فواحش همین نگاه به نامحرم است که این گناه 
عالوه بر اینکه خود به نوعی زیر پا گذاشتن حق اهلل 
است، قابلیت این را دارد تا انسان را به ورطه مخوف 

و هولناک فواحش نیز بکشاند. 
با تتبع در احکام مربوط به ِعرض و ناموس، به دست 
می آید که مسئله ناموس یک مسئله حق الناسی 
صرف نیست که اگر کسی به آن تجاوز کرد و آن را 
مورد اهانت قرار داد، با رضایت ولّی ناموس، دعوا 
مختومه اعالم شــود؛ بلکه چون در ناموس پای 
حق اهلل نیز در میان است و صاحب اصلی ناموس، 
خود خداوند اســت، اگر همه اولیــاء نیز رضایت 
دهند، این رضایت، ُمسِقِط حّد و تعزیر نخواهد بود. 
برخالف مسائل مالی و برخی از مسائل اجتماعی 
که در صورِت رضایت صاحب مال یا صاحب حّق، 

مجازات برداشته می شود.
یکی از حدودی کــه خداوند بر اســاِس مقوله 
ناموس تشریع کرده، مسئله حرمت نگاه به زن 
است که با تشــریع این حکم، هم حرمت جنس 
زن را واال انگاشته و هم نسبت به حّق خود نسبت 
به متجاوزان به این حّق، تذکر داده است. جمال 
و جاللی که خدای ســبحان به زن داده است، 
حق مســلّم او و خدای اوســت؛ به همین دلیل، 
خدا برای حفظ حرمت این حــّق، بهره بردای از 
آن را محدود کرده و در مقابل بی حرمتی به آن، 
مجازات هایی را وضع کرده است. یکی از قوانینی 
که خداوند نســبت به حفظ حرمــت زن لحاظ 
کرده، حّدگذاری برای نگاه و نظر به این جنس 

محترم است.

عالوه بر جامعه، 
حکومت نیز نسبت 
به برپایی ازدواج و 
احیای این سنت 

الهی نقش بسزایی 
دارد و حتی در برخی 

موارد بر حکومت 
الزم است که مردم 

را بر ازدواج ترغیب و 
حتی اجبار کند
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فرهنگ و هنر

در دوران پیش از اسالم، موســیقی شهوانی و 
گناه آمیز در حجاز رواج داشته است؛ اما با ظهور 
اسالم این نوع موسیقی جای خود را به رکبانی 

)نغمه همراه با مّد( داد.
رکبانی، گونه خاصــی از آوازهای رایج در میان 
اعراب بوده اســت که ابن منظور، میل و رغبت 

پیامبراکرم)ص( به آن در قرائت قرآن را چنین 
بیان می کند: »ابن اعرابی می گوید: عرب هرگاه 
بر شتر ســوار می شــد یا هرگاه در درگاه خانه 
می نشست و یا در بیشتر حاالت خود، به رکبانی 
نغمه می خواد)مّد می داد(؛ زمانی که قرآن نازل 
شد، پیامبر دوست داشت که به جای غنا، رکبانی 

نگاهی به تاریخچه 
غنا و موسیقی در اسالم

فقیهانامامیهبحثهایدامنهداریرادربارهپدیدهغناوموسیقیداشتهاند.طرح
پرسشهایجدیدبهفهمتفاوتکاربردهایغناوموسیقیوروشنشدنزوایای
پنهانآنکمکمیکند.درایننوشتارپیشینه،مفهومواحکامغناوموسیقینزد
فقیهانامامیهواهلسنتبررسیشدهاستتاموسیقیمعیاروهنجارشناختهو

مصادیقغناینکوهیدهتعیینشود.

  بررسیپیشینه،معناومفهومغناواحکامموسیقینزدفقهایعامهوخاصه

خوانده شود«. 2
اما بعــد از ظهور اســالم، روند موســیقی در 
سرزمین عرب، تغییراتی پیدا کرد؛ روایاتی از 
پیامبر اکرم)ص( دال بر مذمت غنا و خوانندگان 
نقل می شــد و اکثر مردم به حرمت غنا معتقد 

بودند.
پس از رحلــت پیامبراکــرم)ص( وضعیت غنا 
و موسیقی در میان مســلمانان چهره دیگری 
یافت؛ ابن خلدون در این باره می گوید: »هنگام 
ظهور اسالم و تسلط مســلمانان بر ملل دیگر، 
ابتدا لذت مســلمانان در قرائت قرآن و ترنم به 
اشعار بود؛ اما با دستیابی به غنائم جنگی و رفاه 
و خوش گذرانی و با رهیابــی غناگران حرفه ای 
فارس و روم در میــان عرب، آنها بــه تدریج با 
موارد جدیدی آشنا شــدند ... در زمان ابراهیم 
بن المهدی از بنی عباس، اشخاصی چون ابراهیم 
موصلی و فرزندش اسحاق و نوه او حّماد در زمان 
بنی عباس در لهو غوطه ور شده و ابزار جدیدی 

برای رقص، آماده کردند«. ۳

تحلیللغویومفهومیغنا
طریحی می گوید: »غناء بر وزن کساء، صدایی 
است که در گلو گردانده شود و طرب انگیز باشد؛ 
یــا آن صدایی که در عرف، بــه آن غناء گویند؛ 
اگرچه طرب انگیز نباشد و فرقی نمی کند در شعر 

باشد، یا در قرآن یا در غیر این دو«. ۴
اگرچه تعریف هایی که واژه شناسان از غنا ارائه 
کرده اند، با هم ناسانی ها و اختالف هایی دارند؛ اما 
می توان قدر جامعی از آن در نظر گرفت که همان 
تعریف طریحی است؛ زیرا این تعریف بیشتر در 
چشــم انداز فقیهان قرار گرفته و به آن استناد 
جسته اند. برای درک مفهوم واقعی غناء، ازجمله 
واژگانی که باید تعریف گردد، واژه طرب است؛ 
زیرا از ویژگی هــای آوای غنائی، طرب انگیزی 

آن است.

طرب
ابن فارس، طرب را اثر شادی می داند و می گوید: 
»طرب، َسُبکی اســت که مرد از شدت سرور و 

شادی یا غیر آن دچارش می شود«.۵ 
قدر جامع تعاریف اهل لغت برای طرب را می توان 
این گونه بیان کرد که َســُبکی است که در اثر 
خوشحالی، به انسان دست می دهد و به اصطالح، 

او را از خود بی خود یا غافل می کند.



ترجیع
 معنای اصلی ترجیع، برگرداندن است که با توجه 
به کاربردش در جمله، معنی می شــود؛ رجاع، 
برگشــت پرنده بعد از کوچ است. ترجیع صوت 
نیز برگرداندن آن در گلو، بســان آوازخوانی و 

نعمه سرایی آشنایان به فن آهنگ هاست.
از ســخنان اهل لغت در بیان مفهــوم ترجیع 
اســتفاده می شــود که ترجیع، گونه ای تکرار 

صداست که نیکو شدن آن را در پی دارد.

لهو
در معنای لهو، سرگرمی و غافل شدن بیان شده 
است و خلیل بن احمد فراهیدی در تعریف لهو 
می گوید: »لهو، هرچیزی است از هوس یا طرب 

که انسان را سرگرم سازد«.۶
بنابراین، لهو به معنای سرگرمی است و هرچیز 
ســرگرم کننده و هر آنچه که انســان را به خود 
مشغول سازد؛ این بی خبری می تواند از کار دیگر 
باشد یا چیز مهم تر یا حتی غافل شدن انسان از 

خداوند.

بررسیادواریموسیقیوغناءدرفقه
شیعه

تا پیش از زمان محقق سبزواری، رساله مستقلی 
در باب غناء، تألیف نشده که نشان می دهد پیش 
از آن، غناء مسئله روز نبوده است و لزومی نداشته 
که جداگانه به آن پرداخته شــود؛ ازاین رو، به 
همان مقدار اندک که در دوره های فقهی به آن 

پرداخته شده، بسنده می کرده اند.
اما محقق سبزواری به دو دلیل، رساله جداگانه ای 
را به غناء اختصاص داده اســت؛ نخست، رشد 
تصوف در اواخر دوره صفوی و شــیوع آداب و 
رسوم آنان از جمله َسماع و غناء؛ زیرا عالمان دین 
که حراست از دین را وظیفه خود می دانستند، 
در این دوره کتاب های زیــادی در رد صوفیان 
نگاشته اند و بسیاری از این دست کتاب ها، فصلی 
را به غنا اختصاص داده انــد؛ مانند اثنا عرشیه، 
تألیف شیخ حر عاملی و السهام املارقه، تألیف شیخ 
علی عاملی؛ افزون بر رساله های مستقلی که در 
باب غنا نوشته اند و در آغاز، انگیزه خود را همین 

امر دانسته اند.
دلیل دوم، نظریه معروف فیض کاشانی)ره( در 
باب غناست که آن را در کتاب های وافی، املحجة 
البیضاء، مفاتیح و مقدمات تفسیر صافی آورده 

است. همچنین نظریه محقق سبزواری صاحب 
کفایه در این کتاب و نیز رساله ای مستقل مبنی 
بر استحباب غنا در قرائت قرآن است که تا آن 
زمان سابقه نداشــته و بازتاب ها و واکنش های 
بسیاری در پی داشته و بسیاری از رساله های 
غنا در رد نظریه این دو بزرگوار نوشــته شده 
اســت؛ مانند رســاله های شــیخ علی عاملی 
نواده صاحب معالم، مالاســماعیل خواجوئی، 
میرلوحی و شیخ حر عاملی؛ به طوری که وحید 
بهبهانی در حاشیه اش بر مسالک االفهام فرموده 
است: »و صاحب الکفایة استثنی الغناء فی القرآن 
و سمعتان الفضلء کتبوا رسائل کثیرة ازید من 

عرشین رسالة ردا علیه...«. البته رسائل معدودی 

هم در توضیح و حمایت از این نظریه نوشــته 
شده است. ۷

برخی از رساله ها هم به انگیزه دفاع از عزاداری 
سیدالشهداء)ع( و پاسخ به شبهات کسانی که آن 
را آمیخته با غنا می دانسته اند، نوشته شده است.8 
امام خمینی)ره( نسبت های ناروایی را که برخی 
به فیض کاشــانی و محقق ســبزواری داده اند، 
ناشایست دانسته و تصریح می فرمایند که آنچه 
به آنها نسبت داده شده خالف آن چیزی است که 
این دو فقیه بزرگ در آثار فقهی خود گفته اند. در 
اینجا مناسب دیدیم دیدگاه امام خمینی)ره( را 
درباره آراء مرحوم فیض و محقق سبزواری بیان 

کنیم. ایشان می فرمایند:
»آنچه به محدث کاشــانی و محقق سبزواری، 

صاحب کفایة االحکام در انــکار حرمت غنا و 
اختصاص آن به لواحق و مقارنات غنا، نسبت داده 
شده، ناشی از عدم درک و فهم دالیل آنها بوده، 
وگرنه آنچه فیض در وافی و مفاتیح و محقق در 
کفایه گفته اند، این است که غنا بر دو قسم است: 
»حق و باطل«. حق آن، تغنی به اشعاری است 
که بهشت و دوزخ را به یاد می آورد و انسان را در 
توجه به دارالقرار تشویق می کند... و باطل آن، 
غنایی است که متناسب با مجالس فسق، فساد، 
لهو و لعب )رقص و پایکوبی و تداخل نامحرمان( 

باشد؛ مانند: مجالس بنی امیه و بنی عباس«.
حضرت امام)ره( در ادامه می فرماید: »هر انسان 
آگاه، از صدر و ذیل عبارت فیض درمی یابد که 
»غنا« از نظر فیض بر دو قســم است. ۱.غنای 

حرام؛ 2. غنای حالل.
غنای حرام آن است که با همان خصوصیاتی که 
ذکر آن آمده است مقارن و همراه گردد؛ یعنی 
غنایی که با امر باطل و لهو حرام می شود و بدین 
لحاظ، دادن مزد بــه خنیاگران زن و آموزش به 
آنها یا شنیدن از آنها را تحریم کرده اند و غنای 
حالل که از غنای حرام استثناء شده است، یعنی 
پند و  اندرز گرفتن و به یاد حق آوردن انسان با 
آواز غنائی؛ چنان که در روایات، مواردی از غناء 
مانند تغنی با مرثیه و تالوت قرآن و آواز ساربان 
برای شتران و در عروسی ها، استثناء شده و حکم 

بر جواز آن رفته است«.
حضرت امام)ره(تصریح می فرمایند: »این مدعای 
فیض و دیگــر پیروان آراء او، نــه خالف اجماع 
فقهاســت و نه مغایر با فقه مذهب تشیع؛ و لذا 
بدگویی ها و نســبت هایی چون خالف گویی و 
اراجیف بافی به وی دادن، در شــأن و سزای وی 

نبوده است«.۹ 
نظر مرحوم ســبزواری در باب غناء با استناد به 
کتاب کفایة االحکام چنین است: »ظاهر آن است 
که هر آوازی که در آن جذبه و ســرورانگیزی و 
واگردانی در گلو باشــد، غناء است و طرب نیز، 
همان گونه که واژشناسانی همچون جوهری و 
دیگران گفته اند، َسُبکی است که در اثر شادی یا 
غم به انسان دست می دهد و ترجیع، چرخاندن 
صدا در گلو است که با تکرار واژگان و صداهای 

همراه با آهنگ، حاصل می شود«. ۱0
شیخ طوسی در بیان حکم غناء می گوید: »غناء 
اگر آکنده از سخن باطل و بازی با ابزار لهوی و ... 
نباشد، جایز است و زمانی حرام می شود که در 

94

فرهنگوهنر

وسائل

مصادیقی برای غنای 
نکوهیده می توان 
ارائه کرد؛ از جمله 

درآمیختن با سخن 
باطل؛ بهره گیری 
از گفتار ابزار لهو؛ 
به کارگیری شعر یا 
درآمیخته به ناسزا، 
فحش و استفاده از 
مالهی؛ آوازخوانی 
زن برای مردان در 
جشن عروسی یا 

برای زنان
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وسائل

فرهنگوهنر

آن، سخن باطل گفته شود؛ غناء بر کسی اجازه 
داده شده که باطلی بر زبان نیاورد و با ابزار لهو، 
همچون عودها بازی نکند و این چنین است نی و 
غیر از آن، بلکه باید از کسانی باشند که عروس ها 
را هنگامی کــه برای زفــاف می برند، همراهی 
می کنند و نزد او، شعر یا گفتاری می گویند که از 
ناسزا و امور باطل، به دور است؛ اما خوانندگان 
دیگر به هرگونه ای که خوانندگی داشته باشند، 
کار آنان به هیــچ روی، جایز نیســت؛ خواه در 

عروسی ها باشد یا در غیر عروسی ها«. ۱۱
در عبارت شیخ طوســی چند نکته وجود دارد: 
نخســت اینکه غناء، آن گاه رواست که پیراسته 
از کالم باطل باشد و از شعرهای رکیک استفاده 
نشود؛ دوم اینکه هرگاه غناء و خوانندگی به گناه 
آلوده شود، حرام است؛ خواه در مجلس عروسی 
باشــد یا غیر آن و هر باطلی حرام نیست؛ بلکه 
باطلی حرام است که انسان را از یاد خدا بازدارد.

شیخ طوســی بحثی را نیز به شــعر اختصاص 
می دهد و می گوید: »شــعر رواست، اگر در آن، 
سرزنش، ناســزا، تشــبیب و بیان زیبایی های 
زنی که او را می شناسند، نباشــد و نیز ناپسند 
است، اگر دروغ در آن بسیار باشد؛ بنابر آنچه که 

اصحاب ما روایت کرده اند«. ۱2
این موارد را نیز می توان به محتوای غناء از باب 
معیاری برای غنای حرام، از لحاظ محتوا تعمیم 
داد؛ بنابراین، از سخن شــیخ طوسی می توان 
نتیجه گرفــت که غناء از مقوله صوت اســت و 
شعرهای ناپسند، ناروا هستند؛ حتی اگر به آواز 
و به گونه غنایی خوانده نشوند، سرودن، خواندن 

و شنیدن این گونه شعرها نارواست.
شهید ثانی درباره حکم غناء می نویسد: »مراد از 
غناء، کشیدن صدایی است که در گلو گردانده 
شود و شادی انگیز و رقص آور باشد؛ بدون این دو 
ویژگی، حرام نیست؛ گرچه صدا یکی از این دو 
ویژگی را داشته باشــد؛ آن گونه که گروهی از 
اصحاب، تفســیر کرده اند و شماری از اصحاب، 
تفسیر و شناخت عرف را معیار قرار داده اند؛ بنابر 
نظر ایشان، آنچه را عرف غناء بداند، حرام است، 

گرچه شادی افزا و طرب انگیز نباشد«. ۱۳
امام خمینی)ره( در تحریرالوســیله می نویسد: 
»غناء، انجام آن و کســب و درآمد با آن، حرام 
اســت؛ غناء، تنها زیبا کردن صدا نیست، بلکه 
غناء، کشیدن صدا است و درگلو گردانیدن آن 
به گونه ای که سرخوشی پدید آورد و سازگار با 

مجلس های لهو و ســرور و شادی و هماهنگ با 
ابزار لهو و موسیقی باشد و فرقی ندارد که در کالم 
حق، مانند قرائت قرآن، دعا و مرثیه باشد یا در 
غیر آن مانند شعر و نثر. بلکه غناء در چیزهایی 
که وســیله پیروی خدا اســت، موجب افزایش 

عذاب خواهد بود«. ۱۴

مصادیقغناینکوهیدهدرنگاهفقه
شیعه

در یــک جمع بنــدی، مصادیقی بــرای غنای 
نکوهیده می توان ارائه کرد؛ از جمله درآمیختن 
با ســخن باطل؛ بهره گیری از گفتــار ابزار لهو؛ 
به کارگیری شــعر یا درآمیخته به ناسزا، فحش 
و استفاده از مالهی؛ آوازخوانی زن برای مردان 
در جشن عروســی یا برای زنان؛ تشبیب و بیان 
زیبایی های زن شناخته شــده؛ همراه با رقص 

و هرچیزی که انسان را ســرخوش کند؛ هجو 
مؤمن و به ســخره گیری او؛ آوازی که عرف آن 
را غناء بداند؛ استفاده از شــعرهای رکیک؛ هر 
صدای لهوی و صدق عنوان لهو برآن؛ آوازی که 
از آهنگ های اهل فسق و گناه شمرده شود و آواز 
سازگار با آهنگ های فاسقان و انجام دهندگان 

گناهان صغیره. ۱۵

مفهوموحکمغناءازدیدگاهمذاهب
وفقهایاهلسنت

ابوحنیفه، گوش فرادادن به غنــاء را از گناهان 
برمی شــمرد و مشــی دیگر فقهیان اهل کوفه 
همچون سفیان ثوری و حّماد نیز همین است 
... . در بین فقیهان اهل بصــره نیز نظر خالفی 

شناخته نشد. ۱۶
از حنفیان نقل شده که غنای حرام، آوایی است 
که درآمیخته و دربردانده واژگان ناروا باشــد؛ 
مانند وصف پسربچگان و زنان شناخته شده زنده 
و وصف شراب، به گونه ای که انگیزاننده باشد و 
وصف آهنگ ها و هجو و بدگویی مســلمانان یا 
اهل ذمه؛ درصورتی که هجا و به سخره گرفتن، 

هدف نغمه سرا باشد. ۱۷
قرطبی، عالــم مالکی درباره غناء می نویســد: 
»قســم دوم، غنایی اســت که نزد ناموران این 
فن، عــادت گردیده و به آن خــو گرفته اند؛ آن 
غنائی که نفوس را بر هوســرانی و عشــق بازی 
و لودگی می شــوراند و برمی انگیزاند ؛ گونه ای 
از نغمه سرایی است که ســاکن را به حرکت در 
می آورد و نیروی نهفته و انرژی پنهان و در نهان 
را بیدار و آشکار می ســازد؛ این گونه از غناء، اگر 
به شــعری درآمیزد که در آن از عشق و عالقه و 
شیدایی و شیفتگی به زنان، سخن به میان آمده 
و یا جمال و زیبایی های آنان را به رشــته وصف 
کشیده و یا باده و خمر و دیگر نارواها و حرام ها را 
زیبا و پرکشش جلوه داده باشد، در حرام بودن 
آن، اختالفی نیست؛ زیرا این گونه نغمه سرایی، 
برابر نظر و رأی همه فقیهان، لهو و غناء نکوهیده 

است«. ۱8
شیخ طوسی در کتاب خالف، پس از بیان دیدگاه 
خود در باب غناء، با آگاهی دقیقی که از فتوای 
فقیهان بزرگ اهل سنت دارد، می نویسد: »غناء، 
حرام اســت. پردازنده را به نافرمانی و سرکشی 
می کشــاند و شــهادت او در محاکــم قضایی 

ناپذیرفته است«. ۱۹

 لهو به معنای 
سرگرمی است و 

هرچیز سرگرم کننده 
و هر آنچه که انسان را 
به خود مشغول سازد؛ 
این بی خبری می تواند 

از کار دیگر باشد یا 
چیز مهم تر یا حتی 
غافل شدن انسان از 

خداوند

قدر جامع تعاریف 
اهل لغت برای طرب را 
می توان این گونه بیان 
کرد که َسُبکی است 
که در اثر خوشحالی، 

به انسان دست 
می دهد و به اصطالح، 
او را از خود بی خود یا 

غافل می کند

نسخهمکتوبپایگاهتخصصیفقهحکومتی
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فرهنگ و هنر

وسائل

شــافعی درباره مــردی که ترانه می ســراید و 
سرایندگی را حرفه و پیشه خود قرار داده و به آن 
حرفه مشهور و معروف است و بدان نسبت داده 
می شود و همچنین زنی که این گونه است، بر این 
نظر است که شــهادت اینان در محاکم قضایی 
روا نیست و این، از آن دســته لهوهای مکروه و 
همانند باطل اســت و به درستی، کسی که این 
پیشه را پیش بگیرد، سفیه و نابخردش خوانند 
و فروافتاده از مردانگی و بلندهمتی؛ کســی که 
به این ویژگی ها برای نفس خود رضایت بدهد، 

انسانی است خوار و پست. 20
در نگاه غزالی، غناء، چند دسته است که پاره ای 
حالل و پاره ای حرام اند و در احیاء العلوم می نویسد: 
»پنج عارض است که ســماع، به آن حرام شود؛ 
عارضی در شــنواننده، عارضی در آلت استماع، 
عارضی در نظم صوت، عارضی در نفس شنونده، 
یا در مواظبت بر آن و عارضی در آنکه شخص از 
عوام خلق باشد؛ چه ارکان سماع، شنواننده است 
و نفس شنونده و آلت اســتماع؛ عارض اول آنکه 
سماع کننده، زنی باشد که دیدن او روا نباشد و از 
سماع او بیم فتنه باشد و این حرام است؛ برای آنکه 

در او بیم فتنه است... .
عارض دوم، در آلت ســماع؛ بدانچه از شــعار 
شراب خواران یا مخنثان اســت، چون نای ها و 

رودها و ُدُهلَک ها و این سه نوع حرام است... .
عارض ســوم، در نظم آواز و آن شعر است؛ پس 
اگر در او چیــزی از فحش و هجو بــود یا دروغ 
باشد بر خدای عزوجل یا بر پیامبراکرم)ص( یا 

بر صحابه... .
عارض چهارم، در شــنونده؛ و آن چنان اســت 
که شهوت بر او غالب بود و او در غفلت و نادانی 
جوانی باشد و این صفت بر وی غالب تر باشد از 

غیر آن... .
عارض پنجم، آن است که شخص از عوام خلق 
باشد و دوستی خدای تعالی بر او غالب نبود، تا 
سماع در حق وی محبوب شود و شهوت بر وی 
نیز مســتولی نبود تا در حق وی محظور گردد 
ولکن در حق او مباح باشد؛ چون دیگر لذت های 
مباح اال آنکه اگر آن را عادت و سیرت خود سازد 
و بیشــتر اوقات خود را بر آن مقصور کند، این 
همان سفیه باشد که گواهی او بدان رد شود؛ چه 
بر بازی مواظبت نمودن جنایت است و چنانچه 
گناه صغیره بــه مواظبت کبیره شــود، بعضی 

مباحات نیز به مواظبت صغیره گردد...«. 2۱

بنابراین از سخن غزالی به دست می آید که غنای 
حالل به پنج سبب حرام می شــود؛ غناء زن یا 
کودک برانگیزاننده غریزه حیوانی؛ غنای همراه با 
ُرباب و چنگ و بَربَط؛ غناء با سروده های آکنده از 
سخره و ناسزاگویی اهل دین؛ غنای شهوت انگیز 
و چیره ساز شــهوت و شــیطان بر جوان؛ غناء 
سرخوشــانه و فروبرنده توده مردم به عشرت، 

خوش گذرانی و بازی.
در نگاه غزالی، چگونگی آواز نیســت که سبب 
حرام بودن می شــود؛ بلکه به سبب چیزهایی 
است که با آن همخوانی و هماهنگی می کنند و 

با آن درمی آمیزند.

نمونههاییازغناءناپســنددرنگاه
فقیهاناهلسنت

با توجه به نظرات علمای اهل سنت درباره حکم 
غنا، مصادیق غنای ناپسند از دیدگاه اهل سنت 

را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:
غناء لهوی؛ غنای جــاری در بین حکومت گران 
امــوی، آوای دربردارنده واژگان ناشایســت؛ 
بیان زیبایی های پسربچگان؛ بیان زیبایی های 
زنان شناخته شــده زنده؛ نغمه ســرایی درباره 
لذت بخشی، گوارایی و نشــاط انگیزی شراب؛ 
به گونه ای که افراد را برانگیزانــد که لب به آن 
بیاالیند؛ زیبــا جلــوه دادن میخانه ها؛ هجو و 
بدگویی مســلمان یا اهل ذمه؛ نغمه ســرایی و 
آوازخوانی در مجالس فسق و فجور؛ آوازخوانی 
برای سفیهان، گمراهان و فتنه گران؛ آوازخوانی 
زن یا کودک برانگیزاننده شــهوت؛ غنا با ابزار 
موسیقی مانند ُرباب، چنگ و بَربَط؛ نغمه آمیخته 

به هجو، سرزنش و ناســزاگویی اهل دین؛ نغمه 
برانگیزاننده شنونده جوان به کارهای شهوانی؛ 
پیشه سازی نغمه سرایی و آوازخوانی شادخوارانه 
و چیرگی شهوت بر شنونده با شنیدن نغمه های 

نغمه ُسرا. 22

حکمفقهیمراجعتقلیددربارهگوش
دادنبهسازوموزیک2۳ 

امام خمینی)ره(: اگر غنا و موسیقی نباشد مانع 
ندارد. 2۴

حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای)دام ظله(: 
جواز گوش دادن منوط به تشخیص خود مکلّف 
است که اگر تشخیص دهد مشــتمل بر غناء و 
موسیقی لهوی مناسب با مجالس عیش و نوش 
و خوشگذرانی و همچنین مطالب باطل نیست، 

گوش دادن به آن اشکال ندارد.2۵ 
هم چنین رهبر معظم انقالب)مدظله( در پاسخ 
به استفتای سازمان فرهنگی، هنری، تفریحی 
شهرداری اصفهان: یادگیری و تدریس موسیقی 
و ترویج آن و تشکیل کنسرت موسیقی یا گروه 
خاص موسیقی، هرچند موسیقی حالل باشد، 
با اهداف عالیه نظام مقدس اســالمی ســازگار 

نیست.2۶
حضرت آیت اهلل محمدتقی بهجت)ره(: اگر غنا و 

مطرب نباشد مانعی ندارد. 2۷
حضرت آیت اهلل جواد تبریزی)ره(: اگر خواندن 
به نحو غناء و کیفیت لهوی باشد، جایز نیست و 
نواختن موســیقی لهوی و گوش دادن آن جایز 

نیست. 28
حضرت آیت اهلل سید علی سیستانی)دام ظله(: 
غناء عبارت اســت از کالم بیهوده و لهوی که با 
آواز و آهنگ متناســب در نزد اهــل لهو و لعب 
اجراء می شود و دعاء و ثناء انبیاء و اولیاء و امامان 
اهل بیت)علیهم الســالم( هم با همین وضع و 
آهنگ، حرام اســت و خواندن چیزهای دیگر از 
انواع کلمات غیرلهوی مانند سرودهای حماسی، 
رزمی، با همان لحن و آهنگ غنائی که یاد شد، 
بنابر احتیاط واجب حرام اســت و اما آوازهائی 
که تعریف ما )غناء( بر آن صدق نکند ذاتاً حرام 

نمی باشد. 2۹
حضرت آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی)دام 
ظله(: هر آهنگ و آوازی که طبعــاً طرب آور و 
مناســب مجالس لهو و لعب باشد، به نحوی که 
عرفاً به آن صــورت لهوی و باطل گفته شــود 

عارض دوم، 
در آلت سماع؛ 
بدانچه از شعار 
شراب خواران یا 
مخنثان است، 
چون نای ها و 

رودها و ُدُهَلک ها 
و این سه نوع حرام 

است... 
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موضوع شناسی فقهی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵. 
8 . مختاری، رضا، بررســی میراث فقهــی درباره غنا و 

موسیقی، مجله فقه اهل بیت)ع(، ش۹. 
۹ . المکاسب المحرمه، صفحه 2۱0. 

۱0 . محقــق ســبزواری، محمدباقربن محمد مؤمن، 
کفایة األحکام، ج2، ص۷۵0. 

۱۱ . طوســی، ابوجعفر، محمدبن حســن، االستبصار 
فیمااختلف من األخبار، ج۳، ص۶2. 

۱2 . طوسی، المبسوط فی فقه اإلمامیه، ج 8، ص22۵. 
۱۳ . شهیدثانی، زین الدین بن علی عاملی، مسالک األفهام 

الی تنقیح شرائع اإلسالم، ج ۳، ص ۱2۶. 
۱۴ . امام خمینی، ســیدروح اهلل، المکاســب المحرمة، 

ج۱، ص۳0۱. 
۱۵ . حاج اسماعیلی، غنا در پویه تاریخ. 

۱۶ . طبری، قاضی طاهر، الرد علی من یحب الســماع، 
ص۳۳. 

۱۷ . جزیری،  عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب األربعة و 
مذهب اهل البیت)ع(، ج2، ص۷8. 

۱8 . قرطبی، محمدبن احمــد، الجامع ألحکام القرآن، 
ج۱۴، ص۵۴. 

۱۹ . طوسی، الخالف، ج۶، ص۳0۵. 
20 . شافعی، محمدبن ادریس، األم، ج ۷، ص۵۱۹-۵۱8. 
2۱ . غزالــی، ابوحامــد، محمدبن محمــد، إحیــاء 

علوم الدین)ترجمه(، ج2، ص۶0۷. 
22 . حاج اسماعیلی، غنا در پویه تاریخ. 

http: //www.tebyan.net/newindex.   .2۳
۱۹۷۶22=aspx?pid

2۴ . امام خمینی، استفتائات، ج2، ص ۱۵، س ۳۶. 
2۵ . خامنه ای، سید علی، اجوبه االستفتائات، ص 22۶ با 

استفاده از س ۱۱2۹. 
2۶. مختاری، رضا، غنا، موسیقی، ج ۴، ص 22.

2۷ . بهجت، محمدتقی، اســتفتائات، ج ۴، ص ۵۴۱ با 
استفاده از س ۶۳۹۴. 

28 . تبریزی، جواد، اســتفتائات جدید، ج2، ص2۱0، 
س ۹۴۹ و ۹۵0. 

2۹ . سیستانی، ســیدعلی، فقه برای غرب نشینان، ص 
۳۱۹، س ۵۵۱ و ۵۵2.

۳0 . صافی گلپایگانی، لطف اهلل، جامع االحکام، ج۱، ص 
2۹۶، س ۱0۱8. 

۳۱ . فاضل لنکرانی، محمد، استفتائات موجود در واحد 
پاسخ به سؤاالت جامعة الزهراء)قم(. 

۳2 . نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسأله فقهی، ج۱، 
ص ۱2۶، س ۴۴۵. 

۳۳ . مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم، ص ۴۴. 

خواندن و گوش دادن به آن جایز نیست. ۳0
حضرت آیــت اهلل محمد فاضــل لنکرانی)ره(: 
سؤال: افرادی )در رادیو( مدح ائمه طاهرین )ع( 
یا واقعه کربال را خوب می خوانند، آیا استماعش 
جایز است؟ جواب: اگر به صورت غنا نباشد مانعی 

ندارد.۳۱
حضرت آیت اهلل حسین نوری همدانی)دام ظله(: 

اگر غناء و موسیقی نباشد مانعی ندارد. ۳2

نتیجه
آوا و موسیقی در دائره غناء و از اجزای آن است؛ 
به گونه ای که جدا یا همراه آن می توان عنوان غناء 
را بر آن بار کرد؛ حکم غناء در میان علمای شیعه 
و سنی به صورت کلی و اجمالی مورد بحث قرار 
گرفته است و می توان ادعا کرد حداقل گونه هایی 
از آن پرهیز داده شده و حرام اعالم شده است؛ 
ازاین رو، گروهــی از علما در بیــان حکم غناء، 
مدعی اجماع شــده و با عبارت »هیچ اختالفی 
در حرام بودن آن نیست«، ســخن خود را آغاز 
کرده و گروهی نیز به اختالفی نبودن ناروایی آن 

بسنده کرده اند.
شهید مطهری نیز در این باره می نویسد: »مسأله 
موسیقی و غناء، مســأله مهمی است که البته 
حــدودش نیز چندان روشــن نیســت؛ غناء، 
ضرب المثل مسائلی است که فقها و اصولیین، 
به عنــوان موضوعات مجمــل، یعنی موضوعی 
که حدودش، مفهوم و مشــخص نیست، به کار 

می برند«. ۳۳
التبه این ابهام در محدوده موضوع حکم، مفهوم و 
تعریف غناء و به دنبال آن، معیارهای بازشناسی 
نمونه های غناء حالل و حرام است. شاید ابهام 
در مفهوم غناء در گذشــته، مشکلی در زندگی 
شخصی و اجتماعی مردم مسلمان و پایبند به 
اصول دینی ایجاد نمی کرد؛ زیرا رادیو و تلویزیون 
در دسترس خانواده های مؤمن نبود و با توجه به 
درآمیختگی موسیقی حالل و حرام و چیرگی 
نمونه های حــرام، از گوش دادن به ســازها و 

آوازهای آن خودداری می کردند.
آنچه از ساز و آواز از رســانه ها پخش می شود، 
بایستی با حکم شرعی سازگار باشد که این امر 
مستلزم برطرف شدن نکته های ناروشن مفهومی 
و مصداقی غناء اســت، تا غنای حرام در جامعه 
اسالمی، رواج پیدا نکند؛ از سوی دیگر، گونه های 
فراوانی از هنر موسیقی در عرصه های فرهنگ 

عمومی جهان ارائه شده که با بررسی های علمی، 
ویژگی های آنها روشن می شود.

نگارش، پژوهــش، ترجمــه و تصحیح صدها 
رســاله و کتاب خرد و کالن درباره موســیقی 
در طول تاریخ فرهنگ و تمدن اســالم و ایران، 
نشــانگر اهمیت و جایگاه موسیقی در زندگی 
اجتماعی بشر اســت و چون همواره در کانون 
توجه بوده، دانشــمندان، ادیبــان، مورخان، 
فیلسوفان، فقیهان و عارفان از زوایای گوناگون 

به آن پرداخته اند.

پینوشت
1. ابوالفرج اصفهانی، اغانی، ج2، ص۱۵۷.

2 . ابن منظور، لسان العرب، ج۱0، ص۱۳۵. 
۳ . ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه 
محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشــر کتاب، ص 

.۴2۶-۴28
۴ . طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۱، 

ص ۳2۱. 
۵ . ابن فــارس، احمدبن فارس، معجــم مقاییس اللغة، 

ج۳، ص۴۵۴. 
۶ . فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۴، ص8۷. 
۷ . حاج اسماعیلی، روح اهلل، غنا در پویه تاریخ، فصلنامه 

حضرت آیت 
اهلل سید علی 

خامنه ای)دام ظله(: 
جواز گوش دادن 
منوط به تشخیص 
خود مکّلف است 
که اگر تشخیص 

دهد مشتمل بر غناء 
و موسیقی لهوی 
مناسب با مجالس 

عیش و نوش و 
خوشگذرانی و 

همچنین مطالب 
باطل نیست، گوش 
دادن به آن اشکال 

ندارد
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بازی های رایانه ای از مصادیق لهو 
و دارای اشتراک با مالک حرمت غنا و قمار هستند

حجتاالسالموالمسلمینعباسرفعتینایینیدرسال1339درکربالیمعالچشمبهجهانگشود.ایشان
باورودبهایرانازسال1354تحصیالتحوزویراآغازکرد.درسخارجفقهواصولرانزدبزرگانیهمچون
آیاتعظامگلپایگانی،میرزاهاشمآملی،میرزاجوادتبریزی،فاضللنکرانی،وحیدخراسانی،سیدمحمود
هاشمی،حسنزادهآملی،جوادیآملیتلمذکرد.ایشانازسال1359تدریسرادرحوزهودانشگاهآغاز
کردوتدریسخارجفقهرسانهازسال1394درکارنامهعلمیایشانمشهوداست.دیگرمسئولیتهای
استادرفعتینایینیعبارتنداز:ریاســتمرکزتخصصیحقوقوقضایاسالمیحوزه،قائممقاممرکز
تحقیقاتعلمیحکومتاسالمیدبیرخانهمجلسخبرگان،مشاورعالیرسانهایمدیرحوزههایعلمیه،
رئیسدبیرخانهاموررسانهایحوزهعلمیهوعضومجمعاساتیدجامعهمدرسین.تحقیقاتعلمیوتدریس
فقهیاستادرفعتیدرمبانیفقهیرسانههاسببشدتاباایشاندرموضوعموقعیتبازیهایرایانهایدر
فقهبهگفتگوبنشینیم.ایشانبهچهاردستهازروایاتدربارهتقسیمبندیسرگرمیدراسالماشارهمیکند
وبیشتربازیهایرایانهایرادارایمضراتفراوان،ازمصادیقلهو،دارایاشتراکبامالکحرمتغناوقمار
میداند؛ایشانمضراتاینبازیهاراشاملایجادتزلزلاعتقادی،بلوغزودرس،فقدانتحرکبدنی،اعتیاد،

عوارضروانی،وحشتآفرینی،اتالفعمروترغیببهمنکراتمیداند.

  بررسیفقهیبازیهایرایانهایدرمصاحبهبااستاددرسخارجفقهرسانه

احمدرجبینژاد
طلبهحوزهعلمیهقم
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مقدمه
بازی های یارانه ای روزبه روز ابعاد گسترده تری به 
خود می گیرند. آنها هم صنعتی برای کشورهای 
تولیدکننده محسوب می شوند و هم رسانه ای 
برای ترویج ارزش های تولیدکنندگان؛ اما این 
قدرت نرم، امروز از طریق فیلم های هالیوودی 
و شرکت های چندملیتی، ارزش های آمریکایی 
را صادر کــرده و می خواهد فرهنــگ غرب را 
به جریــان اصلــی فرهنگ در جهــان تبدیل 
کند. این بازی ها یکی از رســانه های فرامدرنی 
هستند که می توانند بر روی افراد جامعه تأثیر 
بسیاری بگذارند؛ بازی های رایانه ای، به عنوان 
رســانه مدرن، دارای خصلت تعاملی، استفاده 
از فضا در ساخت روایت و تأثیرگذاری از طریق 
هم ذات پنداری هســتند و به نمایشی از سبک 
زندگی می پردازند که تابع فرهنگ ســلطه بر 
جوامع  بومی اســت؛ فرهنگی که وقتی منتقل 

شود، تحقق اهداف بعدی را ساده می کند. 

نگاهاسالمبهبازی،رایانهو وسائلـ
اینترنتچیست؟

روایات درباره ســرگرمی و بازی به چهار دسته 
تقسیم می شوند: دسته اول از روایات، تشویق 
به برگزاری مســابقه بــرای بازی هایی مانند 
ســوارکاری و تیراندازی می کنند. دسته دوم، 
روایاتی هســتند که بازی ها و سرگرمی هایی 
را به طور مشــخص نام برده و مــورد نهی قرار 
داده اند؛ مانند قمار و غنا. اینها ســرگرمی های 
مضر و امور لهوی هستند. دســته سوم؛ بازی 
کودکانه است که مراد آنها از کودکان، فرزندان 
زیر هفت سال اســت؛ هرچند به طور مطلق از  
بازی کودکان بحث شده اســت. بازی در این 
روایات تجویز شده و مورد نکوهش قرار نگرفته 
اســت. در قرآن کریم نیز هرجا واژه لعب آمده 
با نکوهش همراه اســت جز در یــک مورد که 
مربوط به بازی کودک است و در سوره یوسف 
به آن اشاره شده اســت. هنگامی که فرزندان 
یعقوب خواستند پدر را راضی کنند تا یوسف را 
با خودشان ببرند گفتند: »أَْرِسلُْه َمَعَنا َغًدا یْرتَْع 
َّا لَُه لََحافُِظوَن؛ یوسف را با ما بفرست  َویلَْعْب َوإِن
و اجازه بده که با مــا بیاید کــه تفریح و بازی 
کند«.  در اینجا حضرت یعقوب، بازی کردن را 
نکوهش نکرده است. دســته چهارم، مربوط به 
مطلق بازی ها و سرگرمی های دیگر غیر از سه 

قسم پیشین است که به طورکلی مورد نکوهش 
قرار گرفته است. از منظر نظام اخالقی اسالم، 
در روایات اینها مورد نکوهش قرار گرفته و جزو 
مکروهات و رذائل اخالقی اســت. در روایاتی 
از امیرالمؤمنین در غررالحکم آمده اســت که 
می فرماید: »اللهو قــوت الحماقه؛ امور لهوی و 
سرگرمی های بیهوده، خوراک حماقت است«. 
نظام اسالمی و دیدگاه اجتماعی اسالم اینست 
که تو برای یک هدف بزرگ آفریده شــده ای و 
اینها تو را از آن هدف بــاز می دارند. در بخش 
چهارم می بینیم که ســرگرمی هایی که هدف، 
نفع و خاصیت جســمی، روحی و روانی ندارند 

در متون دینی مورد نکوهش قرار گرفته است.
بازی هایی که امروزه رواج یافته است، بازی های 
رایانه ای است. اســتفاده از کامپیوتر، لپ تاپ، 
گوشی موبایل، تبلت و جدیداً هولولنز، عینک ها 
و دوربین هــای واقعیت مجــازی، ابزاری برای 

سرگرمی و بازی هستند و اگر از ابزار، استفاده 
دارای منفعت شود خوب و جایز است، ولی  اگر 
از ابزار استفاده نامشروع شود بهره برداری از آن 

ابزار حرام است.

وقتیدرگذشته،حرفبازی وسائلـ
بهمیانمیآمد،اذهانمتوجهکودکانکم
سنوسالمیشــد،اماباپیشرفتعلمو
تکنولوژیشاهدیمکهاینگونهبازیها،هم
ازحیثتعدادبهشدتافزایشیافتهاندو
همازحیثسنکاربرانتغییراتاساسی
یافتهاند؛بهنوعیکهبسیاریازبازیهایی
کهاکنــوندربازارارائهمیشــودبرای
ردههایسنیباالترازهجدهسالتولید
شدهاست.شایدبهجاییرسیدهایمکه
الزمباشــدعلمابابفقهیجدیدیبا
موضوعبازیبرایبزرگساالنکارکنند.

بازی برای بزرگ ترها اصاًل مــورد ترغیب قرار 
نگرفته است و جزء دسته چهارم است که مورد 
نکوهش قرار گرفته است. غیر از سه مورد اولیه 
فوق الذکر، بقیه بازی ها به حماقت و جهل تعبیر 

شده است.

آنچهکهدرروایاتنهی وســائلـ
شده،لهواســت؛آیااینهامصداقلهو

هستند؟
بله، لهو مفهوم عامی اســت و آنچه در روایات 
آمده تفســیر و معنای واژه لهو نیســت بلکه 
ذکر مصادیق لهو اســت. یک جا در یک روایت 
می بینید که لهو به قمار معنا می شود و در جای 
دیگر به غنا. این نکته مهم فقهی است اگر این 
روایات را که بیان کننده مصادیق لهو هستند، 
به معنای تفسیر واژگانی لهو قرار دهیم بین آنها 
تعارض ایجاد می شود؛ چون یک جا لهو را غنا، 
جای دیگر قمار و دیگر جــا، کذب معنی کرده 
است. در روایات آمده است که لهو از بازی شروع 
می شــود. به عنوان  مثال، امیرالمؤمنین)ع( در 
غررالحکم می فرمایــد: »اول اللهو لعب؛ اولین 

گام لهو، بازی است«.
هرچه جلوتر می رویم، لهو پیچیده تر می شــود 
و به قمار، غنــا و حتی به جنگ ها می رســد. 
خیلــی از نبردها، نبردهای باطــل و در اثر لهو 
به وجود آمده است. بازی درجه پایین لهو است 
و نبرد درجه باالی آن. آیه نود سوره مائده این 

بازی هایی که 
امروزه رواج یافته 
است، بازی های 
رایانه ای است. 

استفاده از 
کامپیوتر، لپ تاپ، 

گوشی موبایل، 
تبلت و جدیداً 

هولولنز، عینک ها 
و دوربین های 

واقعیت مجازی، 
ابزاری برای 

سرگرمی و بازی 
هستند و اگر از 
ابزار، استفاده 

دارای منفعت شود 
خوب و جایز است، 

ولی  اگر از ابزار 
استفاده نامشروع 
شود بهره برداری 
از آن ابزار حرام 

است
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موارد را تحریم می کند و در فلسفه این تحریم 
می فرماید: »پلید است و منفعتی در آن نیست«. 
البته در فقه می گوییم اگر علت منصوص شد، 
هرچه که رجس شد حرام می شود. فلسفه دومی 
که بیان می کند این است که: »این امر شیطانی 
است«. در آیه بعدی ســوره مائده همین عمل 
شیطان را که فلســفه تحریم قرار گرفته است 
تبیین می کنــد و می فرماید: »یکــی دیگر از 
اهدافی که شیطان دنبال می کند در بازی قمار 
و نوشیدن خمر اســت. او می خواهند شما را از 
ذکر خدا منحرف و دور کننــد«. اگر می بینیم 
علی رغم اینکــه این بازی ها می بایســت برای 
کودکان تولید شــود، به گونــه ای جاذبه ایجاد 
کرده که بزرگ ترهــا نیز ســراغ آن می روند، 
به دلیل شــیطنت تولیدکننــدگان خارجی و 
صهیونیستی اســت. این بازی ها به دنبال آن 
هســتند که جوان و حتی میانسال ما را از ذکر 
خدا غافل کنند. آنهــا بازی های آنالین را برای 

کودکان درست نکرده اند.

دربارهاینبازیهاازحیث وسائلـ
مبانیفقهیچــهدیدگاهیوجوددارد؟

مؤلفههایحلیتیاحرمتچیست؟
اصل بحث بازی از نظر فقهی از مســائل قدیم 
است، اما بازی های رایانه ای پدیده ای نوین است. 
بازی های رایانه ای همگی یک دســت نیستند؛ 
بعضی ها مفید و آموزشــی اســت، حل معما و 
پرورش فکری است. البته این گونه بازی ها خیلی 
کم است. دسته دوم از بازی ها، آنهایی است که 
به طورکلی چنین منافعی ندارد یا اینکه در برابر 
آســیب های این بازی ها، ناچیز است. به تعبیر 
فقها، منافع بازی ها در برابر آسیب هایی که وارد 

می شود مورد اعتنا قرار نمی گیرد.
مضرات دســته دوم بازی های رایانه ای، بیش از 
منافعش اســت. اینجا به بخشی از آسیب هایی 
که بنده از نزدیک مطالعه کرده  و دیده ام اشــاره 

می کنم.
۱. تزلــزل اعتقــادی و ایجاد شــبهه در ذهن 
مخاطــب و تزلــزل ایمــان کاربــر: بعضی از 
بازی ها اهانت مســتقیم به انبیاء الهی اســت. 
یا مثاًل اســم هایی که در بازی Hitman  برای 
تروریســت ها به کار می برند، اســامی مقدس 
اسالمی  تحت عنوان محمد امین یا احمد است. 
یا مکان هایی که تروریســت ها در آن مســتقر 

 IGI 2 هســتند، نمای مسجد اســت.  در بازی
Covert Strike نیز وقتی کاربر می خواهد سراغ 
جایی برود که باید نابودش کند، می بیند صدای 
اذان و قرآن می آید؛ یعنی کاربر را به جنگ اذان 

و قرآن می برد.
2. ایجاد بلوغ زودرس در کــودکان: در یکی از 
بازی ها که به نظر خیلی ســاده می آید، کاربر 

چهار یا پنج ساله باید مرحله به مرحله بچه ای 
را پرورش دهد. مثاًل عروسکی که در این بازی 
وجود دارد، لباسش را کثیف کرده و باید لباس 
او را عوض کرد. لذا دختر اندام پسر را می بیند، 
یا اگر پسر این بازی را انجام می دهد، اندام دختر 
را می بیند و متوجه می شود که با اندام خودش 
فرق می کنــد. حتی در بســیاری از بازی های 
کودکانه این آسیب وجود دارد و بلوغ زودرس 
ایجاد می کند و بلوغ زودرس از لحاظ اخالق، به 

کودک آسیب می رساند.
۳. فقدان تحرک جسمی.

۴. اعتیــاد: همان طور که ما در کشــور، مراکز 
بازپروری معتادان به مواد مخــدر را داریم در 
بسیاری از کشــورها مؤسساتی برای بازپروری 
اعتیاد بــه بازی هــای رایانــه ای، به خصوص 

بازی های جدید که جاذبه دارند، وجود دارد.
۵. عوارض روحــی و روانی: بیشــتر این گونه 
بازی ها به دلیل برخورداری از خشونت، مروج 
فضیلت های انسانی نیســتند. به همین دلیل، 
کاربر پرخاشگر می شود و به افراد جامعه با نگاه 

دیگری نگریسته و منزوی می شود.
۶. ترس و وحشت: اســترس زائدالوصفی که در 
این بازی ها به دلیل ترس از بازنده شــدن ایجاد 
می شود، نه تنها فایده ای برای جسم بازیگر ندارد، 

بلکه آسیب و ضرر نیز برای او به همراه دارد. 
۷. اتالف وقت و عمر.

8. فحشا و سکس و امور جنسی نامشروع

وســائل-باعلمبهاینآسیبها،
بازیهایرایانهایازلحــاظفقهیچه

حکمیدارد؟
 پاسخ این اســت که یقیناً بازی هایی که چنین 
آســیب هایی دارند، مصداق بارز لهو هستند. 
بنابراین، یکی از ادله حرمت بازی های رایانه ای، 
مصداق لهو بودن آنهاســت و لهو نیز باالتفاق 
حرام است و در آیات و روایات نیز تحریم شده 

است.
دلیل دیگری که بر حرمــت این بازی ها وجود 
دارد، این است که بسیاری از این بازی ها متوقف 
بر غنا و موسیقی است و آهنگ خاصی که در این 
بازی ها وجود دارد، غنا است و از آن جهت هم 

حرام می شود.
دلیل دیگری که در حرمت باید به آن اشاره کنیم، 
اشتراک در حرمت قمار اســت. چند نوع قمار 

بازی برای 
بزرگ ترها اصاًل 

مورد ترغیب قرار 
نگرفته است و جزء 
دسته چهارم است 
که مورد نکوهش 
قرار گرفته است. 
غیر از سه مورد 
اولیه فوق الذکر، 
بقیه بازی ها به 
حماقت و جهل 
تعبیر شده است

وظیفه حاکمیت 
اسالمی این است 
که جلوی حرام و 

انتشار آن را بگیرد. 
لذا فیلترینگ 

وظیفه حاکمیت 
اسالمی است. 

همچنین جلوگیری 
از ماهواره هایی که 
فساد و فحشا را 
در جامعه ترویج 
می کنند وظیفه 

حاکمیت اسالمی 
است
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داریم که یکی از آنها قمار بدون مراهنه اســت. 
البته ممکن است کســی بگوید این بازی ها که 
با رایانه صورت می گیرد، بدون برد و باخت است 
که در جواب آنها باید گفــت دلیل حرمت قمار 
در روایات، لهوی بودن آن بیان شــده است. لذا 
یکی از بحث هایی که مرحوم شــیخ انصاری در 
مکاســب در بابت حرمت قمار مطرح می کند، 
حرمت قمار بدون مراهنه اســت. ایشــان برای 
اثبات مدعای خود، این روایت را در کتاب مکاسب 
مطرح کرده است: »کل ما اُلِهَی عن ذکر الله فهو من 
املیس«. بنابراین، قمار تنها به بازی شطرنج، نرد، 

ورق و پاســتور اختصاص ندارد. این روایت در 
وسائل الشــیعه، کتاب التجاره ابواب ما یکتسب 
به، باب ۱02 بیان شده اســت. بنابراین یکی از 
ادله حرمت، اشتراک در همان ادله حرمت قمار 
بدون مراهنه است. اگر کســی این بازی ها را با 
دقت ببیند، به این نکته خواهد رسید که بیشتر 
آنها منجر به فحشا، امور جنسی و فساد اخالقی 
می شود؛ همچنین بیشــتر آنها مشکل حرمت 
موســیقی و غنا را دارد. لذا بر اساس ادله ای که 
عرض کردیم، بازی های رایانه ای با این آسیب ها 

از لحاظ فقهی حرام است و مجوز شرعی ندارد. 

گاهوالدیندرمواجههبا وســائلـ
مسایلیهمچونمشــکالتاساسیدر
اهدافایدئولوژیــکبازیهایرایانهای،
اشکاالتمذهبی،ایجاداختالالتتربیتی
وروانیبرایکاربــرونیزکمکبهجبهه
دشــمنباپرداختهزینــهبرایخرید

اینگونهبازیهاازتوجیه»دفعافسدبه
فاسد«استفادهمیکنند.آیاایناستدالل

ازنظرشرعیصحیحاست؟
ابتدا باید صغرای این دفع افسد به فاسد را اینجا 
رد کنیم و سپس کبرای آن را؛ اینجا اصاًل دفع 
افسد به فاسد نیست. افسد چه چیزی است که 
بخواهید با این بازی های رایانه ای دفعش کنید؟ 
اگر کسی این بازی های رایانه ای را انجام نداد، 

سراغ فوتبال می رود؟ اینکه افسد نیست.

وسائل-دفعافسدبهفاسدکجاست؟
دفع افسد به فاسد جایی است که فردی بین دو 
حرام گرفتار شده و مجبور به انجام یکی از این 
دو است. مثاًل مجبورش کرده اند پول فالنی را 
بدزد وگرنه او را خواهند کشت و راه سومی وجود 
ندارد. اینجا باید دفع افسد به فاسد کند. اما در 
مانحن فیه راه سومی وجود دارد و آن اینکه به 
سراغ سرگرمی مشــروع برود؛ سرگرمی ای که 

منافع فکری دارد.

وسائل-حوزهومجموعههاینظامدر
برابرتوسعهبازیهایرایانهایچهتکلیفی

دارند؟
در رابطه با مجموعه نظام، فتــوای مقام معظم 
رهبــری و فتوای دیگــر مراجع این اســت که 
حاکمیت اســالمی وظیفه دارد جلوی اشــاعه 
حرام را بگیرد. »إِنَّ الَِّذیَن یِحبُّوَن أَْن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة 
ِفی الَِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم«.  فاحشه فقط امور 

جنسی نیست، بلکه هرگونه فحشا و گناه، فاحشه 
است. مصداق خاص و معنای اصطالحی خاص 
نیز مراد نیســت. در این آیــه وظیفه حاکمیت 
اسالمی این است که جلوی حرام و انتشار آن را 
بگیرد. لذا فیلترینگ وظیفه حاکمیت اسالمی 
اســت. همچنین جلوگیــری از ماهواره هایی 
که فساد و فحشــا را در جامعه ترویج می کنند 
وظیفه حاکمیت اسالمی است. چرا ما می گوییم 
ممانعت از روزه خواری در روز ماه رمضان وظیفه 
حاکمیت اسالمی است؟ چرا مبارزه با بدحجابی 
یا بی حجابی وظیفه حاکمیت اســالمی است؟ 

چون فعل حرام هستند.
اما وظیفه نهادهای فرهنگی این است که جامعه 
را به سوی خوبی ها سوق دهند و آسیب ها را بیان 
کنند؛ مانند همین بحثی که در مورد آسیب های 
بازی های رایانه ای در ابتدای مصاحبه داشتیم.

نکته ای دیگر هم که نباید مغفــول بماند این 
است که متأســفانه طی این سال ها بازی های 

حالل، تولید نکرده ایم.

چکاربایدبکنیم؟ وسائلـ
رهبر معظــم انقالب فرمودند رســانه ملی باید 
پایگاه فرهنگی باشد. آیا این کالم معظم له عمل 
شده است؟ متأسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
رســانه ها فرهنگ جامعه و نســل ما را درست 
می کنند. حتی واژه هایی که بازیگران در سریال ها 
اســتفاده می کنند، در جامعه مصطلح می شود. 
لباســی که می پوشند، مد می شــود. آیا سبک 
زندگی ای که این ســریال ها در این نزدیک به 
چهاردهه انقالب برای مردم مــا عرضه کردند، 
اسالمی بوده یا نه؟ روز به روز خانه های آن چنانی 
نشــان داده اند. ســبک زندگی های مصرف گرا 
و اشــرافی نشــان دادند و جامعه را به ســمت  
مصرف گرایی سوق دادند. اینها مخرب فرهنگ 
دینی ما بوده و بسیاری  از آنها سبک زندگی غربی 

و غیردینی و غیراسالمی را ترویج کرده است.

وظیفه نهادهای 
فرهنگی این است 
که جامعه را به سوی 

خوبی ها سوق 
دهند و آسیب ها را 

بیان کنند
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آیا ممکن است حکم مداخله حاکمیت )ِمن ِحیُث 
اِنُه حاِکم( با حکم مداخله آحــاد جامعه، در یک 

مصداق مشترک و مسئله واحد، متفاوت باشد؟ 
اگر انحاء مختلفی برای حل یک مسئله وجود داشته 
باشد، آیا احکام همه این مسیرها برای رسیدن به آن 
هدف، یکسان است؟ یا ممکن است که احکام هر 

کدام از این مسیرها متفاوت باشد؟
فقه ما در عینیت دارای چه مشکالتی است؟ باید دید 

اشکال برای عدم تفتن های موردی است یا خیر؟
فقه ما با چه چالش هایی در عصــر جدید مواجه 

می شود؟

عینیتواهمیتنگاهدرجهدومدرفقیه
فقیهی که می خواهد در عرصه حاکمیتی وارد شود، 
باید به موضوع شناسی آگاه باشد. فقها در مرحله 
استنباط مشکلی ندارند، بلکه در جمع بندی جهت 

موضوعی حکم مشکل دارند.
یک موقع تحلیل پیچیده تری از موضوع می کنیم 
و می گوییــم چیزی کــه مثــاًل در عرصه ورزش 
قهرمانی اتفاق می افتد، پیامد اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی دارد. اتفاقاتی می افتد که باید موضوع 
را با همــه جوانبش تصور کرد. بایــد تصور کنیم 
رنگ مدال زنی که در عرصــه بین المللی می رود، 
چه ارزش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد؟ باید 
اضطرارهایی که در عصر جهانی شــدن و در عصر 
علوم به عهده ما است را در نظر بگیریم و بعد از آن، 

حکم فقهی آن را استخراج کنیم.

فقداننگاهدرجــهدومدرتحوالت
حقوقی

با افق دید باالتر چه تحوالت حقوقی در 2۵ سال اخیر 
کشور ما به وجود آمده است؟ ده موردی که به صورت 
تک تک در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان 
نیز آن را با نگاه درجه اول تأیید کرده و خالف شرع 
نیست، کدامند؟ مثالً طبق فتوای امام )ره(، حضانت 
پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال بود و بعداً طبق 
فتوای آیت اهلل خویی، تغییر پیدا کرد. در مورد ارث، 
زن از زمین ارث نمی برد و طبق فتوای فقیه حاکم، 

ارث می برد. تک تک اینها خالف شرع نیست.

تغییرقوانیندرمسیریغیرشرعی
نظام ما از پلتیک هایی که فقه دارد، برای مشروعیت 
بخشیدن به قوانین استفاده می کند. فشار مطالبات، 
گاه اضطرار و مصلحت جدیدی برای ما درســت 

سؤالپیرامونچگونگیتحققدیندر
عرصهاجتماعی

 آیا امروزه با ِمُتد و ابزارهای متعارف فقهی موجود 
فقها، به طور موفقی می توانیم دیــن را در عرصه 

اجتماعی محقق کنیم؟ 
تفاوت احکام مداخالت فرد و مداخالت حاکمیت 
چیست؟ آیا احکام مداخالت فرد با احکام مداخالت 
حاکمیت در یک موضوع و مسئله واحد، یکی است؟ 

  خالصهدرسگفتارهایفقهیمسئولمرکزتحقیقاتزنوخانواده

رویکرد حاکمیتی به فقه با تأکید بر 
موضوع زن و خانواده

 حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا زیبایی نژاد، 
مسئول مرکز تحقیقات زن و خانواده، درس گفتارهایی با 
عنوان رویکرد حاکمیتی به فقه با تأکید بر موضوع زن و 
خانواده در سال تحصیلی 95- 1394 برای دانش پژوهان 
دوره طرح مدرس و اساتید خواهر طلبه برگزار کرد که در 

ادامه، اهم مباحث مطرح شده ارائه می گردد.

زهراسراجی
کارشناسارشد

مطالعاتزنوخانواده
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می کند. مجموع قوانین کشــور به سمت برابری 
زن و مرد در حال حرکت اســت که خالف شــرع 
است و شرع، این مسیر را نمی پسندد. در 20 یا 2۵ 
سال اخیر، مناسبات جامعه، به سمت دیگری برده 
شده است. سؤال این است که آیا می توانیم در مورد 

حرمت این طراحی ها، اظهار نظر کنیم؟

نمایانیکاستیها
اگر حاکمیت قصد مداخله داشته باشد، کاستی ها 
خودشان را بیشتر نشان می دهند. وقتی یک قدرت 
دارید و بحث تزاحم بین دو واجب یا یک واجب و یک 

مستحب است، چه باید کرد؟
 اکنون قانون اساســی یک ســری وظایف، مانند 
مردمی کردن آموزش و پرورش را بر دوش دولت 
گذاشته است؛ درصورتی که وظیفه خودش را که 
ارائه تحصیالت رایگان است،انجام نمی دهد. ولی در 
جای دیگر مانند بیمه زنان خانه دار و ... که وظیفه او 

نیست، مداخله می کند. 

عرفیدیدنشرایطتکلیف
گاه بحث های عرفی از شرایط تکلیف در ذهنمان 
داریم. تصویر ما از قدرت یک تصویر سنتی است. 

پدیده قدرت نرم در ذهنمان نیست.

تغییرحکماخالقیدرمقیاسحاکمیتی
فقها در برنامه ریزی، یک تقسیم بندی به نام تقسیم 
بندی فقهی- اخالقی- اعتقادی دارند که در بسیاری 
موارد می گویند اینجا دیگر اخالقی اســت؛ یعنی 
وجوب و حرمــت از آن بیرون نمی آیــد. باید دید 
که آیا در مقیاس حاکمیتی هم به همین صورت 

می توان گفت؟
یعنی اگر برنامه ریزی هایی صــورت گرفت که بر 
اخالق جامعه تأثیر گذاشت، آیا می توان گفت که 
مثاًل این برنامه ریزی، مصــداق حرمت فقهی، نه 

رذالت اخالقی است؟

فرهنگسازیدرحوزهمباحات؛وظیفه
حکومت

خأل دیگر در فقه ما، عدم توجه به حوزه مباحات 
است. نســبت به مباحات موجود، در فقه سهل 
برخورد شــده که می باید هم این گونه برخورد 
می شــده؛ چون مباحات بوده نه الزام. ولی در 
مناسبات حاکمیتی،  حوزه مباحات از زمینه های 
نفوذ شــیطان اســت. در حوزه مباحات، ذائقه 

شــکل می گیرد. حاکمیت نمی تواند و نباید به 
حوزه مباحات بی تفاوت باشــد. اگر مداخله در 
فرهنگ از وظایف حاکمیت باشد، یکی از نقاط 
ثقل این فرهنگ سازی، در حوزه مباحات است. 
عادت های ما در حوزه مباحات شکل می گیرد. 
عادت بــه مصرف هــم غالباً مربــوط به حوزه 
مباحات است. اگر در مقیاس کالن،  برنامه ریزی 
می کنیم،  مقطع کودکی و حوزه مباحات برای 
ما دو عرصه مهم می شود که نمی توانیم آنها را 

نادیده بیانگاریم.
 

مسئولیتحکومتدرتبلیغآموزههای
توصیفیوارزشیدین

اگر آموزه های دینی را به ســه دسته کلی تقسیم 
کنیم، عبارتند از:

۱. آموزه های توصیفی دین که در حوزه اعتقادات، 
کالم متکفل آن است؛

2. آموزه های ارزشی دین که اخالق، متکفل آن است؛
۳. آموزه های هنجاری دیــن )بایدها و نبایدهای 

دین( که فقه متکفل آن است.
حال این پرســش مطرح اســت که آیا حاکمیت 
اسالمی، صرفاً نســبت به بخش رفتارهای دینی، 
مسئولیت دارد یا آنکه نســبت به رشد اعتقادی و 
اخالقی جامعه و فرهنگ سازی برای تحقق احکام 

هم مسئولیت واجب دارد؟
 

تصحیحوتعدیلتصویــرانتزاعیاز
حاکمیتاسالمی

آیا حاکمیت اسالمی در عصر حاضر، همان حاکمیت 
رسول اهلل )ص( است؟ بسیاری اوقات، تصویر علما 
و پژوهشــگران ما از حکومت اسالمی، حاکمیت 
رسول اهلل )ص( است؛ اما واقعیت خارجی حکومت 
اسالمی در دنیای معاصر چیز دیگری است و ممکن 
است، همین واقعیت، سطح انتظارات و مطالبات 
ما را از حاکمیت، تعدیل کنــد و در برخی احکام، 
مداخالت حاکمیت، مؤثر باشــد. اگر بپذیریم که 
ابزار، در ذات خود خنثی نیســتند، از ابزاری مثل 
دنیای مدرن که علی االصول درصدد به حاشیه بردن 
معنویت و حاکمیت الهی برای دستیابی به حاکمیت 
دنیایی اســت، نمی توان بــرای تحقق حاکمیت 
الهی، اســتفاده حداکثری کرد. اکثر مقاالتی که 
درباره حوزه اختیارات حکومت اســالمی نوشته 
شده است، تصوری غیرواقعی از حکومت اسالمی 
دارند و اختیارات پیامبر اکرم)ص( یا حکومت امام 
زمان)عج( را در آنها می بینید. در این مورد، تصورات 

آرمانی دارند که موطن آن، ذهن است.

رویکرددولتساالریاحداقلیتوسطدولت
ممکــن اســت در کل، چند رویکرد بــه مداخله 
حاکمیت داشــته باشــیم. قصد ما دفــاع از این 
رویکردها نیست. بحث این است که فقیه حکومتی 
نمی تواند یک رویکرد داشته باشد. یک نگاه به دولت 
)به معنای مدرن آن( در مداخالت، نگاه حداکثری 
است؛ مانند دولت های رفاهی که برای ساماندهی و 
دیگر امور، در عرصه های مختلف اقتصادی و غیره 

به طور حداکثری وارد می شوند.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه حداقلی وجود دارد 
که مدیریت دولتی را به میزگردانی، تقلیل می دهد. 
یعنــی کار دولت، تســهیل گردانی بین نهادهای 
مردمی و غیرحاکمیتی اســت؛ بنگاه ها و نهادها 
ذی نفع جمع می شوند و قاعده جریان علم، قاعده 
سیاست و جریان های دیگر را تعیین می کنند. در 
این نگاه، دولت تسهیل گردان می شود و نهادهای 

دیگر، قاعده بازی را ترسیم می کنند.
بین این دو دیدگاه گفته شده، دیدگاه های دیگری 
هم وجود دارد که باید دید، رویکرد دینی ما را به چه 
تصویری می رساند؟ فقه حکومتی نمی تواند، نسبت 
به اینها بی تفاوت باشــد. آیا رویکرد دینی، ما را به 
رویکرد حداکثری یا به رویکرد حداقلی یا به یک 

حدوسطی بین اینها می رساند؟

نظام ما از پلتیک هایی 
که فقه دارد، برای 

مشروعیت بخشیدن 
به قوانین استفاده 

می کند. فشار 
مطالبات، گاه اضطرار و 
مصلحت جدیدی برای 

ما درست می کند. 
مجموع قوانین کشور 
به سمت برابری زن و 
مرد در حال حرکت 
است که خالف شرع 

است و شرع، این 
مسیر را نمی پسندد
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برنامهریزیدینیکارآمد
پرســش دیگر آن اســت کــه برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری ها، چه نسبتی با دین داری برقرار 
می کنند و بدین لحاظ، موضوع چه حکم شرعی ای 

خواهد داشت؟
نسبت ســاختارها، نسبت سیاســت ها، نسبت 
برنامه های توسعه با تدین و اهداف دینی، نسبت 
یکسانی نیست و فقیه حاکمیتی )فقیهی که برای 
حاکمیت تعیین وضعیت می کند(، نمی تواند زیر 
همه اینها را امضا کنــد. آنجایی که می خواهد زیر 
مســئله ای را امضا کند، باید بسنجد که بر اساس 
اسلوب دینی، کدام یک از فروض مختلف، بیشتر ما 

را به نتیجه مطلوب شرع می رساند؟
 

بیتفاوتــیفقهموجودبــهقالبها،
ساختارهاوشیوهها

ایراد دیگر نسبت به فقه موجود در عرصه حاکمیت، 
این است که نسبت به قالب ها،  ساختارها و شیوه ها، 
حساســیت الزم را ندارد. قالب ها و شیوه ها عصری 
هستند و دین آن را به مردم واگذار کرده است و فقط 
به محتوا و هدف، تمرکز دارد. شاید پیش فرض شهید 
مطهری این بوده است که این قالب ها و شیوه ها، با 
محتوا و اهداف، نسبتی برقرار نمی کنند. درحالی که هر 
ساختار و شیوه ای، نسبت به تحقق اهداف مورد نظر، 
سعه و ضیق و تاب تحمل هر محتوایی را ندارد. اگر این 
پیش فرض را قبول کنیم، سؤالی که مطرح می شود 
این است که آیا نظام شاهنشاهی، نظام جمهوری، 
نظام استبدادی یا نظام دموکراتیک، ظرفیت های 
یکسانی برای تحقق اهداف دینی دارند یا متفاوت اند؟

تعریفحکمحکومتیازدیدگاهمرحوم
صاحبجواهر

مرحوم صاحب جواهر در مــورد حکم حکومتی 
می فرماید: »انفاض انشاء من الحاکم المنه تعالی 
لحکم شــرعیه او وضعی او موضوعه ما فی شــرح 

مخصوص« که به چند نکته اشاره کرده است:
نکته اول: حکم حکومتی از نوع انشاء حکم است نه 

استنباط حکم شرعی؛
نکته دوم: انشــاء، صرفاً در حدود اختیارات حاکم 

می باشد؛
نکته سوم: جریان حکم حکومتی در احکام تکلیفیه 

و احکام وضعیه؛
نکته چهارم: موضوع حکــم حکومتی، مصادیق 

خارجی جزئی اند.

تفاوتفقهحکومتیباحکمحکومتی
فقه حکومتی، قوانین کلی حاکمیت را استنباط 
می کند )اســتنباط اِخبار از حکم شرعی(؛ حکم 
کلی که موضوع آن، موضوع کلی حقیقی اســت 
و بحث انفاذ نیست. مرحله اســتنباط، کار فقیه 
حکومتی است نه کار حاکم از آن جهت که حاکم 
است؛ یعنی کار شورای نگهبان است. زیرا شورای 
نگهبان، حاکم نیست؛ چون چیزی را تنفیذ یا انفاذ 
نمی کند، بلکه مطابقت قانون تصویب شــده را با 

شرع تشخیص می دهد.

مصلحتوتقسیماتآن
در ظاهر برای واژه مصلحت، جعل شــرعی وجود 
ندارد و در لســان فقها، معنای عرفی آن )منافع و 
مضار، منفعت و مصلحت، خیر و شر( استعمال شده 
است )یعنی آن چیزی که موجب جلب منفعت یا 

دفع ضرر می شود(.
مصلحت سه اصطالح دارد:

۱( مصلحتی که پیش فرض احکام شرعی است.
2( مصلحتی که اهل تســنن بر اساس آن، حکم 
شرعی را اســتنباط می کنند )مصالحی که حکم 
شرعی بر اساس آن مصلحت بنا نشده و پیش فرض 
آن، حکم شرعی نیست، بلکه به واسطه مصلحتی 
که در خطابات به آن رســیده اند، حکم شرعی را 
استنباط می کنند؛ مانند وجوب حفظ مال؛ ولی از 
نظر علمای شیعه، مصالح مرسله نمی توانند منشأ 

تشریع شوند(.

۳( مصلحتی که حاکم شرع بر اساس آن در متن 
عینیت اجتماعی، تصرف می کند.

زمانآگاهیفقیه
فقیهی می تواند در تبیین احکام حکومت موفق عمل 
کند که آشنا به ویژگی های زمانی و مکانی و تحوالت 
داخلی و بین المللی باشد، فضای عصر جدید را به 
درستی بشناســد و بتواند در تعامل با کارشناسان 
فن به درک صحیحی از موضوعات برسد. به عالوه 
کل نگری، برخورداری از فهم شبکه ای در تحلیل 
موضوعات و توجه به روندها از خصلت های فقیهی 

است که استنباط احکام حکومتی را بر عهده دارد.

مصلحتمداریفقهحکومتی
فقه حکومتی مصلحت مدار است، یعنی آنچه را که 
مصلحت اســت تجویز و آنچه را که فاقد مصلحت 
است منع می کند اما مصلحت را امری صرفاً عرفی 
و عقالیی نمــی داند، بلکه مصلحــت را عبارت از 
ترجیحات دینی می داند. حــق ارزش داوری را به 
عرف نمی دهد. به همیــن دلیل، فقه حکومتی به 

دنبال کشف قوانین استنباط مصلحت هاست.

اهمیتگزارههایدینیدرشــناخت
مصلحتهایاسالمی

در شــناخت مصلحتهای مورد نظر اسالم، مقام 
گزاره های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری 
مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو نیازمند اجتهاد 
در حوزه اعتقــادات و اخالق نیز هســتیم. اگر در 
مقیاس فردی سخن از تساهل در ادله سنن به میان 
می آید در مقیاس حکومتی، نمی توان با استناد به 

این ضابطه در برنامه ریزی اجتماعی تساهل کرد.

تکالیفحکومتاسالمی
از جمله وظایف حکومت اسالمی، مسئولیت نسبت 
به فرهنگ جامعه اســالمی، اعتقادات و اخالق و 
بسترسازی برای اخالق شرعی )ترغیب مردم برای 
متشــرع تربیت شدن( اســت. حاکمیت اسالمی 
نسبت به اخالق و اعتقادات راقیه، وظیفه واجب و در 
برخی از رتبه هایش، وظیفه راجح دارد. توصیه های 
حاکمیت اسالمی در حداقل آن، نباید منجر به رذائل 
اخالقی شــود. برای مثال، بحث حفظ پیوندهای 
اجتماعی و رحامت، یکی از ارزش های دینی است 
که برنامه ریزی های حاکمیت حتی اگر تقویت کننده 

نباشد، نباید منجر به تضعیف این پیوندها شود.

اکثر مقاالتی که 
درباره حوزه اختیارات 

حکومت اسالمی 
نوشته شده است، 

تصوری غیرواقعی از 
حکومت اسالمی دارند 

و اختیارات پیامبر 
اکرم)ص( یا حکومت 
امام زمان)عج( را در 
آنها می بینید. در این 

مورد، تصورات آرمانی 
دارند که موطن آن، 

ذهن است
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موضوعفقهرسانه
موضوع فقه به طورکلی، افعال مکلفان است؛ ولی در 
خصوص رسانه و مسائلی که در شریعت مربوط به 
امور اجتماعی است، ممکن است مکلف یک فرد، 
جامعه و یا حاکمیت و دولت باشد؛ گاهی نیز جامعه 
بماهوجامعه مکلف است. بسیاری از مسائل ما در 

بحث فقه رسانه مربوط به حاکمیت است. 

رسانهدینی
اگر باید و نبایدهای زندگی صحیح در یک رسانه 

وجود داشــته باشــد می توان آن را رسانه دینی 
نامگذاری کرد. خروجی یک رسانه، نقش مؤثری در 
وجوب، حرمت و یا اباحه ایفا می کند؛ اگر رسانه ای 
پیام دین را منتقــل کند، یک حکــم دارد و اگر 
محتوای آن انتقال دهنده شرک، کفر، فساد و سایر 
اموری از این قبیل باشد در ردیف کتب ضاله قرار 

خواهد گرفت.
در یک زمان، تأســیس یک رســانه ممکن است 
واجب، مباح یا حرام باشــد؛ اگر رسانه ای صرفاً به 
امور ســرگرمی بپردازد باید بررسی کرد که این 

سرگرمی حالل، یا لهو و حرام است و طبق آن حکم 
صادر کرد؛ حرمت و حلیت بستگی به مضاف الیه 

رسانه دارد.
اگر رساندن پیام به مردم واجب باشد، اصل تأسیس 
رسانه واجب می شــود و اگر آن پیام حرام باشد و 
سبب ازدیاد فساد شود، مصداق »یحبون أن تشیع 
الفاحشه« خواهد شد و تأســیس آن حرام خواهد 
بود. باید احکام اولیه و ثانویه را با توجه به تبلیغات 
گسترده شــبکه های غربی نیز در نظر گرفت که 
نیازمند موضوع شناسی دقیق در این زمینه هستیم.

  درسگفتارهایفقهرسانه؛استادرفعتینایینی
ادله لزوم تاسیس رسانه دینی

درس گفتارهایی درباره فقه رسانه توسط حجت االسالم و المسلین عباس رفعتی نائینی، درسال 94-95 در شهرک 
مهدیه قم و مؤسسه فقهی ائمه اطهار )ع( در 23 جلسه برگزار شد. تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان 
رسانه توسط استاد از ویژگی های بارز این درس بود. درس فقه رسانه در چهار فصل ارائه می شود که فصل اول آن 
در خصوص اصل رسانه است. فصل دوم محتوای رسانه، فصل سوم عوامل رسانه و فصل چهارم در رابطه با کاربران 

رسانه است که در سال 1394 فصل اول آن مورد بررسی قرار گرفت.

حجتاالسالم
محسنجوادیصدر
طلبهسطح2حوزه
وکارشناسارشد
مذاهباسالمی
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ادلهوجوبتأسیسرسانهدینی
۱. ضرورت تبلیغ دین: »...َو ما کاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا 
ُهوا  ًة َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفرَْقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة لَِیَتَفقَّ َکافَّ

یِن َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إِلَْیِهْم لََعلَُّهْم  ِفی الدِّ

َیْحَذُرون؛ چرا از هر جمیعتی گروهی ]به ســوی 

پیامبر[ کوچ نمی کنند تــا در دین آگاهی یابند و 
قوم خود را هنگامی که به ســوی آنان بازگشتند، 
بیم دهند، برای اینکه ]از مخالفت با خدا و عذاب 

او[ بپرهیزند«.۱  
با دقت در آیه شریفه متوجه می شویم که تفقه در 
دین از باب مقدمه واجب، واجب اســت؛ البته اگر 
قائل به وجوب نفسی آن نباشیم. بنابراین، تأسیس 
رسانه دینی به عنوان یکی از مصادیق و یا مقدمه 

تفقه در دین، واجب است.
َها النَِّبیُّ جاِهِد  2. وجوب دفاع از کیان دین: »یــا أَیُّ
اَر َو اْلُمناِفقیَن َو اْغُلْظ َعَلْیِهْم َو َمأْواُهْم َجَهنَُّم َو  اْلُکفَّ

ِبْئَس اْلَمصیر«. 2 

دفاع، اختصاصی به دفاع نظامی ندارد، بلکه شامل 
دفاع از تهاجم فرهنگی نیز می شود. بنابراین، اگر 
مهم تر از دفاع در مقابل تهاجم نظامی نباشد، الاقل 
از مصادیق جهاد دفاعی است؛ زیرا دفاع از عقیده 
و ایمان مردم، دفاع از فرهنگ دینی است و از دفاع 
برای حفظ نظام، ناموس و شهر بسیار مهم تر است. 
لذا اگر بگوییم که مصداق بارز و اقوای وجوب جهاد 
دفاعی، دفاع از دین است، سخنی کاماًل منطقی و 
فقهی است؛ زیرا اگر از جان و مال یک شهر دفاع 
می شود به این دلیل است که این شهر دینی است 
و همین تدین اســت که باعث می شود مردم در 
مقابل دشمنان بایستند؛ حال که تهاجم به دین 
صورت گرفت، دفاع در برابر آن مهم تر است. پس 
با تأســیس رســانه دینی ما به دفاع از کیان دین 

می پردازیم.
۳. امربه معروف و نهی ازمنکر

یکی از مصادیق خاصی که در فریضه امربه معروف 
و نهی ازمنکر مورد توجه بحث ماســت و مربوط 
به همه افراد جامعه نمی شود، امر به معروف از راه 
رسانه است که می تواند جامعه را به سمت کارهای 
خیر هدایت و دعوت کند؛ رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی، تأثیر بســزایی دارند و کسی نمی تواند 

منکر اثربخشی آنها شود. 
کارکرد رسانه دینی، تبیین معارف و تشویق نسبت 
به انجام آنها در قالب های گوناگون )سایت، فیلم( 
می باشد. در این قالب ها ســبک زندگی دینی را 
ترویج می کنیم و نهی ازمنکر هم در قالب کار رسانه 

امکان پذیر است؛ یعنی از سبک زندگی تجمالتی، 
اسراف و تبذیر نهی می کنیم. 

پس همه کســانی که می تواننــد امربه معروف و 
نهی ازمنکــر کنند، همچنیــن حاکمیت نظام از 
باب اینکه امربه معــروف و نهی ازمنکر یک واجب 
کفایی است،  با تأسیس رسانه دینی باید این کار 

را انجام دهد.
۴. دلیل بعدی ما بحث اعداد است که در قرآن کریم 
وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن  در مورد آن می فرماید: »َو أَِعدُّ
ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخْیِل ُترِْهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َو َعُدوَُّکْم  ُقوَّ

َو آَخریَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َیْعَلُمُهْم َو ما 

ُتْنِفُقوا ِمْن َشیْ ٍء فی َســبیِل اللَِّه ُیَوفَّ إِلَْیُکْم َو أَْنُتْم ال 

ُتْظَلُمون«. ۳ 

امر در این آیه دال بر وجوب اســت و موضوع هم 
شامل تمام قوا می شــود؛ درحالی که همیشه این 
آیه را برای تجهیزات نظامی به کار می بردیم، االن 
می خواهیم برای تجهیز به ســالح رسانه به کار 
ببریم؛ زیرا نمی فرماید که فقط سالح تهیه کنید؛ 
عرب ابزار جنگی را ســالح می داند و بحث رسانه 

امروزه بیش از سالح جنگی کاربرد دارد.
۵. روایت نبوی مشهور: »السلُم َیعُلو وال ُیعلی 
علیــه«: باید تصرفی در این روایت داشته باشیم 

تا بدان اســتدالل کنیم. این روایت یک جمله 
خبریه اســت و به این معناست که اسالم روز به 
روز گســترش و تفوق پیدا می کند و سایر ادیان 
بر اسالم تفوقی ندارند. درســت است که ظاهر 
این جمله خبریه اســت، ولی حضــرت در این 
جمله نمی خواهند خبر پیشرفت اسالم را بیان 
کنند، بلکه چیزی مانند »یجب« را باید در تقدیر 
بگیریم؛ یعنی باید اسالم بر سایر ادیان اعتال پیدا 

کند. وقتی این فعل را در تقدیر گرفتیم وجوب 
حکم از آن فهمیده می شــود، یعنی مسلمانان 
هرکاری که می توانند برای اعتالی اسالم انجام 
دهند، واجب است تا انجام دهند که از جمله آن 
کارها ایجاد رسانه دینی است تا موجب اعتالی 

اسالم گردد.
اشکال به این اســتدالل: این روایت از نظر روایی 
مرسل اســت، هر چند مشهور بین فریقین است.  
برخی شهرت را جابر ضعف سند روایت می دانند، 
اما شهرتی که جابر است از نظر ما شهرت عملیه 
است. اما قرینه ای که قدما بدان عمل کرده باشند 

پیدا نکردیم.
اشکال دیگر این است که شما برای استدالل به این 
روایت باید چیزی را به آن ضمیمه کنید و بگویید 
فعل »یجُب« در اینجا محذوف است. کسانی که 
کلمه »یجب« را به روایت ضمیمه می کنند، باید 
دلیل داشته باشند و نیازمند قرینه است و اگر جمله 
خبریه بگیریم و »یجب« را در نظر نگیریم، این خبر 
کذب می شود! پس پایه استدالل به این روایت به 
هم می ریزد و با این روایــت نمی توان اثبات کرد؛ 
زیرا واژه »یجب« در آن نیست. پس یا اخبار است 

و یا بیان آینده.
اشــکال بعد اینکه برفرض که »یجب أن یعلو« را 
تصور کردیم، آیا داشتن رسانه دینی مصداق علو 
اسالم است و یا علو اســالم در چیزهای دیگری 
است؟ مثاًل اگر ده رســانه دینی داشته باشیم به 
این معناست که اسالم بر سایر ادیان علو پیدا کرده 
است؟ پس از حیث صغرا نیز این اشکال بر استدالل 

وارد است.

ادلهحرمتتأسیسبعضیازرسانههای
ضددینی

۱. آیه قرآن: »إِنَّ الَّذیَن ُیِحبُّوَن أَْن َتشیَع اْلفاِحَشُة ِفی 
ْنیا َو اْلِخرَِة َو اللَُّه  الَّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب أَلیٌم ِفی الدُّ

َیْعَلُم َو أَْنُتْم ال َتْعَلُموَن«.  ۴

حقیقتاً کسانی که دوست دارند در میان مؤمنان 
اشاعه فحشا شود، برای آنها عذابی دردناک است.

این آیه نص در حرمت اســت؛ زیــرا وعده عذاب 
می دهد و اگر چیزی حرام نباشد، خدا وعده عذاب 
نمی دهد. این آیه کبرای مســئله را برای ما ثابت 
کرد. اما صغرای مسئله این است که رسانه های ضد 
دینی از بارزترین مصادیق اشــاعه فحشا هستند. 
پس تأســیس رســانه های ضد دینی از مصادیق 

گناهان کبیره است.

باید احکام اولیه 
و ثانویه را با 

توجه به تبلیغات 
گسترده شبکه های 

غربی نیز در نظر 
گرفت که نیازمند 
موضوع شناسی 

دقیق در این زمینه 
هستیم
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2. لهوی بودن این رسانه ها
صغرا: این رسانه لهوی است

 کبرا: لهو به اجماع و نص حرام است.
 نتیجه: این رسانه حرام است.

ی لَْهَو اْلَحدیِث  ۳. آیه قرآن: »َو ِمَن النَّاِس َمْن َیْشــتَ
لُِیِضلَّ َعْن َسبیِل اللَِّه ِبَغْیِر ِعْلٍم َو َیتَِّخَذها ُهُزواً أُولِئَک 

لَُهْم َعذاٌب ُمهین؛ برخی از مردم  کســانی هستند 

که سخنان باطل و سرگرم  کننده را می خرند تا از 
روی نادانی ]مردم را[ از راه خدا گمراه کنند و آن 
را به مسخره بگیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده 

خواهد بود«. ۵
حرمت لهو الحدیث به دلیل وعده عذاب پذیرفته 
شده است که عنوان عامی است و هر سخن باطلی 
در عنوان آن قــرار می گیرد. رســانه ضد دینی 
نیز مصداق لهو الحدیث اســت؛ چــون به پخش 

برنامه های ضد دینی و باطل و لهو مشغول  است.
۴. آیه قرآن: »اْلُمناِفُقوَن َو اْلُمناِفقاُت َبْعُضُهْم ِمْن 
َبْعٍض َیأُْمُروَن ِباْلُمْنَکِر َو َیْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َو 

َیْقِبُضوَن أَْیِدَیُهْم َنُسوا اللََّه َفَنِسَیُهْم إِنَّ اْلُمناِفقیَن ُهُم 
اْلفاِسُقون«.۶  

توضیح: وقتی دلیــل نهی ازمنکر می گوید واجب 
است، یعنی اگر ترک کنی معصیت کرده ای و حال 
اگر کسی این منکر را ترغیب و با آن همکاری کند 
و کارمند این مرکز منکر شــود »به طریق اولی« 

حرام است.
امر به منکر، ضد نهی ازمنکر است و نهی از معروف 
ضد امربه معروف است و کســانی که رسانه ضد 
دین تأسیس کرده اند، درواقع همین کار را انجام 
داده اند و امر به منکر و نهی از معروف داشته اند و 
مصداق منافقان هســتند. وقتی که امر به منکر 
و نهی از معروف نمی کنند، به این کار تشــویق 
می کنند و همین اندازه نیز در حرمت آن کفایت 
می کند و ترغیب به منکر، به طریق اولی داخل در 

این آیه است. 
۴. روایت نبوی: »إِنَّ اللََّه َتَعالَی إَِذا َحرََّم َشْیئاً َحرََّم 

َثََنُه«. 

مشهور فقها به این روایت عمل کرده  و طبق آن فتوا 
داده اند و طبق نظر مشهور، شهرت جابر ضعف سند 
است. اما مبنای ما این است که شهرت عملیه قدما 
جابر ضعف سند است و این روایت مشهور است و 

می توانیم بر اساس آن فتوا بدهیم.
۵. حرمت اعانه بر اثم

رسانه ای که برنامه های ضد دینی تولید می کند، 
اعانه و کمــک به گناه می کند کــه به دلیل عقل 

و نقل حرام اســت. البته ادله نقلی به حکم عقل 
ارشــاد می کنند؛ زیرا حرمت اعانه بــر اثم، دلیل 
شرعی نمی خواهد و عقل بدان حکم می  کند که 
وقتی چیزی گناه شد، عقل کمک به جرم را قبیح 

می شمرد.

ادلهحرمتنگهداریرســانهضاللو
وجوبانحاللوجلوگیریازآنها

تاکنون به بحث از ادله حرمت تأسیس رسانه های 
ضد دینی پرداختیم، اما اکنون بحث از این است 
که آیا برخورد و فیلتر و جلوگیری از آنها نیز حرام 

است یا نه؟ 
۱. اولین دلیلی که بر حرمت نگهداری رســانه 
ضالل و وجوب انحالل و جلوگیری از نشــر آن 
اقامه شده اســت، دلیل عقلی است. امر عقل به 
این اســت که اطاعت موال الزم است و نباید امر 
او را عصیان کرد. اینکه می گویند ماده فساد را 
قلع کن، از این باب است که معصیت موال نباید 
صورت بگیرد و فساد و ضالل، معصیت موالست. 
فســاد، ظلم در حق شارع اســت و هتک شارع 
محسوب می شود و به حکم عقل، قلع ماده فساد 

و ظلم، َحسن است.
2. دلیل دوم این آیه قرآن است: »َو ِمَن النَّاِس َمْن 
َیْشَتی لَْهَو اْلَحدیِث لُِیِضلَّ َعْن َسبیِل اللَِّه ِبَغْیِر ِعْلٍم َو 

َیتَِّخَذها ُهُزواً أُولِئَک لَُهْم َعذاٌب ُمهیٌن«.  ۷

وجه استدالل به آیه:
صغری: داشتن و نگهداری رسانه گمراه کننده از 

مصادیق لهوالحدیث است.
کبری: هرگونه استفاده از لهوالحدیث مانند خرید 

و نگهداری و بقای آن حرام است.
نتیجه: داشتن و نگهداری و حفظ رسانه ضد دینی 

حرام است.
اشکال: طبق تفسیر ظاهر و مشهور، اشتراء کتب 
ضاله، حدیث لهو و رســانه ضاله حرام اســت، اما 
سخن ما در راه اندازی و نگهداری آن نیست، بلکه 
بحث ما وجوب فیلتر کردن این گونه رسانه هاست 
که از این آیه فهمیده نمی شود و نمی توان وجوب 
قلع و بستن رسانه های ضالل را از آیه استفاده کرد. 
پس اشکال آیت اهلل خویی بر این مسئله وارد است.

۳. سومین دلیل حدیث تحف العقول است. فقره 
اوالیی که بــرای از بین بردن کتــب ضاله بدان 

تمسک شده این است:
َناَعَة الَِّتی َحرَاٌم ِهَی کلها الَِّتی َیِجی ُء  َا َحرََّم اللَُّه الصِّ »إِنَّ
ِمْنَها اْلَفَســاُد َمْحضاً؛ خداوند حرفه ای که درآمد و 

استفاده اش فساد محض است، حرام کرده است«.
نحوه استدالل بدین فراز برای وجوب فیلتر کردن 
شبکه ها و رسانه های فساد از باب انحصار حرمت 

است.
۴. دلیل چهارم که اقامه می کنیم روایت عبدالملک 

است که بدان متعرض می شویم:
 از امام صادق علیه السالم روایت می شود که فردی 
به نام عبدالملک خدمتشــان آمــد و از وضعیت 
خودش شکایت کرد و گفت: »إنی ابتلیُت بالنجوم؛ 
من گرفتار علم نجوم هســتم«. نگاه به ستارگان 
می کنم و از روی آنها چیزهایی به دست می آورم. 
حضرت از او سؤال می فرمایند: »أتقضی؟« آیا بر 
اساس این نگاه به نجوم شما حکم صادر می کنی 
که این کار بشــود یا خیر و باورت می شود؟ قال: 
»نعم«؛ حضرت فرمود: »إحرق ُکتبک« کتاب های 

تنجیمی که داری آتش بزن!
نحوه استدالل به این روایت به این صورت است که 
وقتی حضرت متوجه شدند کتب تنجیم او سبب 
گمراهیش می شود، فرمان می دهند که باید کتب 
را آتش بزنی و امر، دال بر وجوب است. در این مورد 
حضرت او را ارشاد نمی فرمایند، بلکه امر مولوی 
می فرمایند و این امر دال بر وجوب است. استدالل 
به این روایت تقریباً روشــن است و از حیث سند 
موثقه است. مرحوم شیخ و دیگران اشکالی بر این 

روایت وارد نکرده اند.

مواردیکهازهدم،جلوگیریوفیلتر
رسانههایاضاللوافساداستثنامیشود

۱. اولین مورد جایی اســت که اگر رسانه فاسد را 
فیلتر کنیم، افسدی پیش می آید و نباید دفع فاسد 

به افسد بکنیم، بلکه باید بالعکس باشد.
2. دومین مورد آن، جایی اســت که اگر حکومت 
اسالمی جلوی رسانه فاسد را بگیرد، مصلحت اقوی 
از دست می رود و با بودن این رسانه مصلحت اقوی 

به دست می آید.

پینوشت
۱. توبه: ۱22.
2  . تحریم : ۹.
۳  . انفال: ۶0.
۴  . نور : ۱۹.

۵  . لقمان : ۶.
۶  . توبه : ۶۷.
۷  . لقمان : ۶.
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فرهنگ و هنر

وسائل

باتوجهبــهدغدغههاو وســائلـ
مشغلههایدنیایامروزبرایپدرومادرها،
بسیاریازوالدینقســمتزیادیازوقت
فرزندانشانرابامهدکودکپرمیکنند؛آیا
شرعاًوالدینمیتوانندباسلبمسئولیتاز

خود،وظیفهتربیترابهمهدهابسپارند؟
اگر بخواهیم از نظر فقهی نگاه کنیم باید بگوییم که 
با این کار عمل حرامی را مرتکب نشده اند، ولی اگر از 
نظر اخالق تربیت نگاه کنیم این کار درست نیست؛ 
زیرا بزرگ ترین حق کودک بر والدین، حق تربیت 
است و تربیت تنها از راه محبت به کودک و بودن 
در کنار پدر و مــادر و در آغوش مادر بودن حاصل 
می شود. به همین دلیل، اسالم تأکید دارد که حتماً 
مادر به کودک شیر بدهد؛ زیرا محبتی که از مادر به 
کودک از طریق شیردادن و در آغوش گرفتن منتقل 

می شود، بر رشد کودک اثر فراوانی دارد.
مهد، اساسی ترین نیاز بشر را بدون پاسخ می گذارد. 
مهدسپاری، حقی از حقوق کودک را تضییع کرده 
که تا قیامت هم قابل جبران نیست. با مهدسپاری، 
اساسی ترین نیاز بشر، یعنی نیاز به محبت پاسخ داده 

نمی شود و اسالم با این شیوه تربیتی موافق نیست.
ولی اگر برای فرد کار ضروری پیش آمد و بخواهد 
برای یک یا دو ساعت، کودک را به شخص دیگری یا 
مهد بسپارد اشکالی ندارد؛ ولی اگر این مدت طوالنی 
شــود، به طوری که نیاز حیاتی و اساسی کودک، 

یعنی محبت پاســخ داده نشــود، حقی از حقوق 
کودک ضایع شده و این تضییع حقوق تا قیامت هم 

پاسخ داده نخواهد شد.

آیامهدسپاریدارایسابقه وسائلـ
اسالمیاست؟

پدیده ای به نام مهد هیچ سابقه تاریخی در جهان 
اسالم ندارد. مهدسپاری یک سنت غربی بوده و نه 
اسالمی؛ به همین دلیل این شیوه و نگرش به تربیت، 
از نظر تربیتی و اخالقی با نظام تربیتی اسالم سازگار 
نیست. بزرگان دین بیان کرده اند که یکی از حقوق 
کودک بر والدین این است که برای او نام نیکو انتخاب 
شود و خوب ادب و تربیت شده و والدین احکام دین 
را به او بیاموزند. رسول خدا)ص( می فرمایند کسی 
که کودک خردســالی دارد باید با او مانند بچه ها 
رفتار کرده و هم بازی او شــود. این روایت، تکلیف 
پدر و مادر را سنگین کرده و بیان می کند که میان 
تربیت و آموزش تفاوت وجود دارد؛ تربیت مستقیماً 
بر عهده پدر و مادر است و آنها هستند که با انتخاب 
مکان و مدرسه خوب، زمینه تربیت کودک را فراهم 
می کنند. فرهنگ مهدسپاری در تعارض مستقیم 
با تعالیم اسالم اســت و اهل بیت)ع( در این زمینه 
می فرمایند تربیت قابل واگذاری به دیگران نیست. 
نگرش مهدسپاری، یک نگرش اومانیستی است. 
نظام غربی برای اینکه بتواند پدر و مادر را از وجود 

فرزند و مشکالت فرزند رها کند، مهد را ابداع کرده 
است. این نگرش، به پدر و مادر اجازه می دهد که با 
وجود فرزند هم بــه زندگی فردی و نگرش تمتعی 
خود برســند؛ به همین علت، چیزی به نام مهد و 

مهدکودک در غرب ایجاد شده است.

راهکاربرونرفتازاینبحران وسائلـ
رادرچهمیدانید؟تعطیلیمهدها،ادامهروند

کنونی،اصالحویانظارت؟
برای اینکه پدیده مهدسپاری حل شود، والدین باید 
تربیت فرزند را هدف و وظیفــه اصلی خود بدانند. 
مادران، عهده دار اصلی تربیت کودک هستند و باید 
از پذیرفتن مشاغلی که مخل امر تربیت کودک است 
خودداری کرده و رسالت اصلی خود را تربیت فرزند 
قرار دهند. همچنین شرایط و مشکالت اقتصادی 
که توجیه کننده کار بانوان است، بهانه می باشد؛ زیرا 
اگر خانواده ها از ظاهرگرایی زندگی خود کم کنند، 
به راحتی می توانند زندگی خود را بدون اینکه نیاز به 
کار زن باشد اداره کنند. مادران باید بدانند شاید امروز 
با مهدسپاری، درآمد کسب می کنند ولی در آینده 
باید همین درآمد را به علت مشکالت کودک، صرف 
از بین بردن بی ادبی هایی کنند که او در محیط های 
مختلف آموخته است. باید بدانیم که دوری از محبت 
والدین و کم عاطفگی، زمینه جرم و بزهکاری را در 

کودکان افزایش می دهد.

  گفتگوباکارشناسرادیومعارف

رویکرد نظام تربیتی اسالم 
به مهدسپاری

حجتاالسالموالمسلمینرضامحمدیشاهرودی،درسال1330بهدنیاآمد.تحصیالتخودراتاپایانمتوسطهدرزادگاهشگذراندوپس
ازهجرتبهقم،عالوهبرتحصیلمعارفاسالم،دررشتهحقوققضاییدانشگاهقممشغولبهتحصیلشد.همکاریتحقیقیبامؤسسات
پژوهشی،ناظرعلمیمرکزفرهنگومعارفقرآن،تدریسدرحوزهودانشگاهوریاستآموزشوپرورشقمازجملهسوابقعلمیایشاناست.
استادرضامحمدیازسال1380بهعنوانکارشناسدربرنامهپرسشوپاسخاعتقادیرادیومعارفهمکاریخودراباسازمانصداوسیماآغاز
کرد.اینبرنامهکهبهیکیازپرمخاطبترینبرنامههایرادیوتبدیلشده،هماکنوندرقالبنرمافزاروکتاببهمعارفجویانعرضهشدهاست.
رویکردنظامتربیتیاسالمبهمهدسپاری،موضوعمطرحدرمحافلعلمیتربیتیاستکهدراینخصوصباحجتاالسالموالمسلمینرضا
محمدیشاهرودی،کارشناسرادیومعارفبهگفتوگونشستیم.ایشاندراینمصاحبهمعتقداستمهدسپاریپدیدهایغربی،براساس
تفکرانسانمحوریوبرایفرارازمسئولیتپدرومادردرنهادخانوادهبناشدهوباعثتضییعحقوقکودکاناستکهتاقیامتهمقابلجبران

نیست؛چهاینکهاصلتربیتدرمحیطخانوادهممکناست،نهتوسطمهدومدرسه.
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مکتبدفاعی

علیرضاداودی


دبیرسرویس
مکتبدفاعی

ازمرزهایجهادبرایرسیدنبهرهاییوهدایتبشرتاجنگهاینویناقتصادیوفرهنگی،ازفداکردنجانومال
درراهاعتالیکلمهحقتاتالشبرایساختنجامعهاینمونهوهدایتیافته،همهوهمهبخشیازمعنایواژهامنیتدر

اسالماستکهدینمبینآنرانعمتیالزمبرایزندگیبشرمیداندواهمیتآندرکنمیشودمگردرزمانفقدان.
رفعتهدیدوتحصیلامنیتفراگیرنیازبهمنظومهایازابزاروروشهایدفاعراضروریمیسازدکهدرنگاهاسالمیبانام
مکتبدفاعیصورتبندیمیشود.تبیینتهدیدوابزارهایمقابلهباآنمحوراساسیسرویسمکتبدفاعیدرپایگاه
فقهحکومتیوسائلراشکلمیدهد.صفحاتپیشروباتاکیدبرامنیتاسالمیبهبازتابدادنبخشیازجریاناتفقهی
موجوددرابعادمختلفامنیتعلیالخصوصدوبعدامنیتاجتماعیوامنیتزیستمحیطیخواهدپرداخت.درسخارج
فقهامربهمعروفونهیازمنکر،مصاحبه،یادداشتتخصصیومعرفیکتاببخشیازفعالیتیاستکهسرویسمکتب
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انبوه منکرات 
و چاره ف�ق
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نهی ازمنکر را ازجمله خصوصیات آن برشمرده است 
که نشان از اهمیت این ویژگی دارد.

همچنین آیه ۱۱۴ آل عمران، آیه ۱۵۷ اعراف، آیه 
۱۶۵ اعراف، آیه ۷۱ توبه، آیه۱۱2 توبه، آیه ۴۱ حج، 
آیه ۱۷ لقمان، آیه 20۷ بقره بر این امر داللت دارند.

2.روایات
ٌة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد  روایت محمد بن عرفه: »ِعدَّ
ِد  ِد ْبِن ِعیَســی َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َخالٍِد َعْن ُمَحمَّ ْبِن ُمَحمَّ

ْبِن َعرََفَة َقاَل َسِمْعُت أََبا اْلَحَســِن الرَِّضا )ع( َیُقوُل َکاَن 

ِتی َتَواَکَلِت اْلَْمَر ِباْلَمْعُروِف  رَُسوُل اللَِّه )ص( َیُقوُل إَِذا أُمَّ

َو النَّْهَی َعِن اْلُمْنَکِر َفْلَیأَْذُنوا ِبِوَقاٍع ِمــَن اللَِّه َتَعالَی«. 

رسول خدا فرموده اند هرگاه امت من امربه معروف و 
نهی ازمنکر را به یکدیگر واگذار کنند، به خود اجازه 

محاربه با خدا را بدهند.
صاحب وســائل، چهارده روایت را آورده است که 
همه بر اهمیت امربه معروف داللت دارد اما بیشتر 

آنها اشکال سندی دارند.
چندراهحلبرایدفعاشکالسندی

اینروایات
راهاول:راه مبنایی است و آن وجود این روایات در 

کافی شریف است؛
راهدوم:به ســبب کثرت روایات این باب، تواتر 

اجمالی پیدا می شود؛
راهســوم:همه روایات در این مضمــون واحد، 
مشترک هســتند و به همان حکمتی که در تواتر 
مطرح است )یعنی حساب احتماالت( در اینجا نیز 
با وجود ۵0 -۶0 روایت، احتمال کذب منتفی بوده 

و موجب قطع به چنین مضمونی می شود؛
راهچهارم:منجبر بودن به عمل اصحاب؛

راهپنجم:شاهد داشتن از قرآن.
تعریفوبیانمفردات

دو راه برای تعریف مفهوم در اینجا وجود دارد:
راه اول، تعیین مصادیق معروف و منکر؛ یعنی به 
لحاظ مصداقی، تنها هر آنچه که شــارع به آن امر 
)وجوبی یا استحبابی( کرده باشد، معروف و هر آنچه 
که از آن نهی )تحریمی یا تنزیهی( کرده باشد منکر 

شمرده می شود.
راه دوم، راه مفهوم: تحقق ظهــورات تصدیقیه بر 
ظهور حال متکلّم متوقف است؛ بر خالف ظهورات 
تصوریّه که صرف نظــر از گوینده، بر مفهوم داللت 
داشته و متوقف بر ظهور حال متکلم نیستند. ظهور 
حال متکلّم اقتضا می کند که اگر در مورد شخصی 
مصطلحات خاصی وجود دارد بر همان مصطلحات 
حمل شــود و اگر اصطالح خاصی نداشــته باشد، 

اهممباحثارائهشده
امربهمعروفموضوعیکالمی،فقهی

بحث امربه معروف، هم صبغه کالمی و هم صبغه 
فقهی دارد. علت صبغه کالمی داشتن آن این است 
یکی از ادله وجوب، عقل است؛ درنتیجه جزء یکی از 
افعال واجب خداوند شمرده می شود که بر خداوند 

واجب است امربه معروف و نهی ازمنکر انجام دهد.
ادلــهدالبراهمیــتامربهمعروفو

نهیازمنکر
1.آیات

ٌة َیْدُعوَن  آیه ۱0۴ سوره آل عمران :»َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أُمَّ
إِلَی اْلَخْیِر َو َیأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر، َو 

أُولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن«. صدر این آیه که می فرماید: 

ٌة« مفروض گرفته که در گذشته امر  »َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أُمَّ

واجبی تحت عنوان امربه معروف در شریعت وجود 
داشته است. حال آیه شــریفه بر اساس آن قانون 
ســابق می فرماید عده ای به انجام آن قانون اقدام 
کنند. خداوند در ذیل آیه، امتی را که امربه معروف و 
نهی ازمنکر می کنند، به عنوان تنها رستگاران معرفی 
کرده و می فرماید: »أُولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن«. بنابراین، 
صدر و ذیل آیه بر اهمیت امربه معروف و نهی ازمنکر 

داللت می کند.
ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس  آیه ۱۱0 آل عمران: »ُکْنُتْم َخْیَر أُمَّ
َتأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه 

َو لَْو آَمَن أَْهُل اْلِکتاِب لَــکاَن َخْیراً لَُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن 

َو أَْکَثُُهُم اْلفاِســُقون«. این آیه هم بر اهتمام ویژه 

شــرع مقدس بر امربه معروف داللت دارد؛ زیرا در 
مقام تمجید و توصیف امت اسالم، امربه معروف و 

گزارشی از درس خارج فقه امربه معروف 
و نهی ازمنکر، آیت اهلل شب زنده دار

آیت اهلل محمدمهدی شــب زنده دار، عضو فقهای شورای 
نگهبان، در ســال تحصیلی 1394- 1395 درس خارج فقه 
خود را در دارالتالوه مسجد اعظم قم، با عنوان امربه معروف و 
نهی ازمنکر برگزار کرد. این درس بر اساس کتاب امربه معروف 
و نهی از منکر شرایع و شرح آن، یعنی جواهرالکالم محور بحث 
قرار گرفته است. البته در کنار آن، فروعاتی که امام راحل)ره( 
در تحریر الوســیله مطرح فرمودند و ممکن است در جواهر 

نباشد نیز بیان می شود.
این درس محفل طالب و فضالی جوان، انقالبی و نخبه می باشد.

فشرده ای از این درس را با هم مرور می کنیم.

عزیزاهللطالبی

طلبهحوزهعلمیهقم
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بر ظهورات لغتی حمل می شــود که با آن صحبت 
می کند. بر اســاس این مطلب اســت که در مورد 
شارع می فرمایند بایستی در ابتدا بررسی کرد که آیا 
اصطالح خاص )حقیقت شرعیه( درآن رابطه وجود 
دارد یا خیر؛ اگر حقیقت شــرعیه باشد، دیگر کالم 
شارع در معنای لغوی ظهور پیدا نمی کند. یا اگر در 
جایی حقیقت شرعیه نباشد ولی حقیقت متشرعه 
- که برای بعد از زمــان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و 
سلم است - وجود داشــته باشد، باز هم کالم شارع 
در حقایق متشرعیه ظهور پیدا می کند. در جایی که 
هیچ یک از دو حقیقت مذکور نباشند، بر معانی عام و 
خاص عرفی حمل می شود و اگر عرف عام و خاصی 
هم وجود نداشته باشد، بر معانی لغوی حمل می شود. 
بنابراین، برای فهم کالم شارع، ازجمله معنی کلمه 
»معروف«، بایستی این سلسله مراتب را رعایت کرد.

نتیجه اینکه با جستجو میان آیات و روایات روشن 
می شود که دو واژه معروف و منکر، حقیقت شرعیه 
یا متشرعّیه ندارند و در لســان شارع نیز به همان 
معنای عرفی استعمال شــده اند و تمام واجبات و 
مستحبات، مصداق معروف هستند؛ زیرا هر آنچه 
که شارع به آنها امر کرده باشد، خوب واقعی و هر 
آنچه از آنها نهی کرده باشد بِد واقعی است؛ هرچند 
ما بدان علم نداشته باشیم. بنابراین، نتیجه راه اول 
)مصداق( با نتیجه راه دوم )مفهوم( یکی است. پس 

تعریف معروف و منکر چنین می شود:
معروف: اسم َعلَم برای خوب های نفس االمری، اعّم 

از ترک یا فعل یا صفت؛
منکر: اسم َعلَم برای بدهای نفس االمری.

بنابراین، اینکه معنای عرفی »معروف« و »منکر« 
چیست، یک مطلب اســت و اینکه شارع در لسان 
دلیل، به صورت مطلق یا مقّیــد آن را اراده کرده 
است، مطلب دیگری است که بایستی مورد بررسی 
قرار بگیرد؛ نظیر معنای عرفی »الماء« که در موضوع 
ادله ای نظیر وضو آمده است ولی در اینکه آیا با هر 
آبی می توان وضو گرفت یا خیر، مســئله دیگری 

است.
شناختامرومقدماتهشتگانهآن

نســبت به اینکه امر و در مقابل آن، نهی چیست، 
مباحث مفصلــی وجود دارد؛ وقتــی امری انجام 
می پذیرد، چندین عنوان محقق می شــود: آمر، 
مأمور، مأموٌربه، قالب و ابزاری که به وسیله آن امر 
صورت می پذیرد و ... . می تــوان در مورد امر، این 

هشت مطلب را بیان کرد:
فعٌل خاّص، من شخٍص خاّص، إلی شخٍص خاّص، بعمٍل 

خاّص، بقالٍب خاّص، بإیصاٍل خاّص، بداٍع خاّص، بفهٍم 

أو درٍک خاّص. برای آنکه بدانیــم مقصود از »امر« 

چیست، بایستی به این امور توجه کنیم:
مراداز»فعلخاّص«

جعل ما یقتضــی الداعویّه و البعث اســت. یعنی 
اقتضای داعویّت و بعث را داشــته باشد؛ هرچند 
هیچ گاه - به دلیل وجود موانع خارجی - این اقتضا 

به منصه ظهور نرسد.
مراداز»شخٍصخاّص«

در کتب اصول و فقه، چهار نظر نسبت به این جهت 
آمده است:

۱. شخِص آمر نسبت به مأمور، ُعلّو داشته باشد؛
2. شخِص آمر نسبت به مأمور، استعالء داشته باشد؛

۳. عالوه بر علّو، استعالء هم داشته باشد؛
۴. برخی نیــز گفته اند کــه أحداألمرین کفایت 
می کند؛ علّو یا اســتعالء، ولو در بعضی از حاالت 

مستلزم توبیِخ آمر نیز بشود.
مراداز»إلیشخٍصخاّص«

نســبت به دیوار، مّیت و .... نمی تواند امری اتفاق 
بیفتد، بلکه بایســتی به گونه ای باشد که موجب 
انبعاث آن شــخص شــود )من یمکن إنبعاثه(. 
بنابراین، بایستی شخصی باشد که شعور و قابلیت 

انبعاث داشته باشد )یشُعر و یمکن أن ینبعث(.
مراداز»عمٍلخاّص«

بایستی این عمل، ذاتاً عمل ممکنی باشد.
مراداز»بقالٍبخاّص«

در اینکه آیا بایستی امر و نهی، لفظی و در هیئت و 
صیغه امر و نهی باشند )و یا از ماده امر و نهی در آنها 
استفاده شده باشد( و یا اینکه اگر در قالب نصیحت، 
تخویف و یا دست زدن به امور فرهنگی، چون: نشان 
دادن فیلم و عکس و... هم باشــد )تا او را کم کم به 
سمت معروف سوق دهد و یا از حرام منزجر کند( 

کفایت می کند، محل بحث است.
مراداز»بإیصاٍلخاّص«

در اینکه آیا بایســتی این امر و نهی را به هر یک از 
ترک کنندگان معروف و یا انجام دهندگان منکر، 
برســاند و یا اینکه اگر در قالب نامه، روزنامه های 
کثیراالنتشار و ...)که در معَرض همگان قرار دارند( 

هم ابالغ کند کفایت می کند، محل بحث است.
مراداز»بداٍعخاّص«

یعنی به انگیزه این باشد که شخص مأمور و منهی 
متنبه شده و به طاعت خداوند برگردد وگرنه در غیر 
این صورت، اطالع دادن از احکام شریعت محسوب 

می شود، نه امر و نهی.

مراداز»بفهٍمأودرٍکخاّص«
در اینکه مالک امر و نهی محسوب شدن کالم آمر 
و ناهی از دید چه کسی باید باشد، سه نظر مطرح 

است:
۱. درک عمومی مالک است؛

2. درک مأمور و منهی مالک است؛
۳. درک هر دو الزم است؛

مراتبامربهمعروفونهیازمنکر)قلبی،
لسانی،یدی(

دلیل صحیحی برای اینکه فقها مرتبه قلبی و یدی 
را جزو امربه معروف قرار داده اند، وجود ندارد، بلکه 
این مراتب از جهت وظایف دیگر واجب هســتند. 
همان گونه که امربه معروف وظیفه ای بر گردن مکلف 
است، تنبیه هم در صورت اثر نکردن امربه معروف 
واجب است، اما از باب امربه معروف نیست؛ اگرچه 
ممکن است گاهی با تسامح به آن امربه معروف گفته 
شود. اما مرتبه قلبی هم وظیفه انسانی خود ماست 
که باید قلب ما در برابر منکر، حالت انزجار داشته 
باشد و حتی ابراز هم بکنیم. همچنین نصیحت و 
پند و ارشاد هم، امر نیست بلکه وظیفه دیگری است.
بررسیقیودمأخوذهدرمعنایعرفیامر

ونهی
اول؛شرطعلو

آیا تمامی قیودی که در امــر و نهی عرفی وجود 
دارد، در اینجا هم باید باشد؟ مثاًل آیا باید حتماً امر 
از عالی به سافل باشد و درنتیجه، وظیفه نسبت به 

سافل ساقط است؟
جــواب: مطابق ادله و ســیره متشــرعه، وظیفه 
امربه معروف به شخص عالی اختصاص ندارد؛ لذا 
اگر آمر سافل هم باشد، وظیفه او امربه معروف است.
دوم؛اعتباریاعدماعتبارفهمعرفعامدر

صدقامتثالامرونهی
یعنی آیا الزم است عرف عام هم از امر و نهی شخص 
آمر و ناهی، امر و نهی)بعث و زجر( را بفهمد، یا اگر 
فقط شخص مأمور و منهی، امر و نهی بودن را درک 

کند کافی است؟
مالک برای امتثاِل اوامر و نواهی موال این است که 
هتک وظلم نسبت به او محقق نشود، حال گاهی 
مکلّف در جایی که تنها خودش و مخاطب وجود 
دارد، امر و نهی )غیر عرفی( می کند و مخاطب هم 
امر و نهی بودن آن را درک می کند؛ دراین صورت، 
اوامر موال را امتثال کرده اســت، ولی اگر در میان 
جمع این گونه رفتار کند و قرینه ای )هرچند موجب 
احتمال امتثال( را هم ضمیمه نکند، اصاًل امتثال 
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اوامر موال را انجام نداده اســت؛ نه اینکه امر موال 
را امتثال کرده باشــد ولی دچار هتک و ظلم هم 

شده باشد.
سوم؛لزوممولویبودنامرونهی

این مطلب نیز علی القاعده صحیح است؛ چرا که در 
عرف، اگر امر و نهی به صورت ارشادی انجام بپذیرد 

به آن امر و نهی نمی گویند.
ادلهوجوبامربهمعروفونهیازمنکر

دلیلاول:کتاب
آیه ۷۱ سوره توبه و آیه ۱۱0 و ۱0۴ سوره آل عمران 
با تقاریب مختلف در ذیل آنها، بر وجوب امربه معروف 
و نهی ازمنکر، داللت ندارد. این سه آیه، اهم آیاتی بود 

که برای داللت بر وجوب استدالل می شد. 
دلیلدوم:سنت

۱. َعِلیُّ ْبُن إِْبرَاِهیَم ... َقاَل: َسأَْلُت أََبا َعْبِد اللَِّه )ع( ... َعِن 
اْلَورِِع ِمَن النَّاِس َقاَل الَِّذی َیَتَورَُّع َعْن َمَحارِِم اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ 

ُبَهاِت َوَقَع ِفی اْلَحرَاِم َو  َو َیْجَتِنُب َهُؤاَلِء َو إَِذا لَْم َیتَِّق الشُّ

ُهَو اَل َیْعرُِفُه َو إَِذا رَأَی اْلُمْنَکَر َفَلْم ُیْنِکرُْه َو ُهَو َیْقِدُر َعَلْیِه 

َفَقْد أََحبَّ أَْن ُیْعَصی اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َو َمْن أََحبَّ أَْن ُیْعَصی 

اللَُّه َفَقْد َباَرَز اللََّه َعزَّ َو َجلَّ ِباْلَعَداَوةِ.  

بر اساس روایت، هر کسی فساد، معصیت و منکری 
را ببیند و از آن نهی نکند، دوست دارد که معصیت 
خدای متعال بشــود و دشــمنی او با خدا نمایان 
می شود. چیزی که انجام ندادنش مبارزه با خداست، 
واجب است. داللت این روایت بر این مدعا )وجوب 
امر و نهی( خوب است. این روایت را کلینی در کافی، 
تفسیر عیاشی، معانی االخبار صدوق و تفسیر قمی با 
همین سند ذکر کرده اند و از نظر سند، مطابق مبنای 
ما صحیح و قابل استناد است؛ به خصوص که معاضد 

به نقل بزرگان و کتب دیگر هم هست.
اِدُق )ع( لَِقْوٍم ِمْن أَْصَحاِبِه إِنَُّه َقْد َحقَّ لِی أَْن  2. َقاَل الصَّ
ِقیِم- َو َکْیَف اَل َیِحقُّ لِی َذلَِک- َو  آُخَذ اْلرَبِی َء ِمْنُکْم ِبالسَّ

أَْنُتْم َیْبُلُغُکْم َعِن الرَُّجِل ِمْنُکُم اْلَقِبیُح- َفَل ُتْنِکُروَن َعَلْیِه- 

َو اَل َتْهُجُروَنُه َو اَل ُتْؤُذوَنُه َحتَّی َیْتَُک. 

مؤاخذه امام در صورت ترک واجب رواست و در عمل 
نکردن به مستحب، مؤاخذه وجود ندارد. پس داللت 
این روایت تام و تمام است و از نظر سند نیز دو فحل 
بزرگ حدیث و فقه و کالم، شیخ مفید و شیخ طوسی 
اسناد جزمی به امام صادق )ع( داده اند که محتمل 
الحس و الحدس و مورد قبول فحول علما )مانند شیخ 

بهایی، امام راحل و مرحوم آیت اهلل خویی( است.
دلیلسوم:ضرورت

ضروریات به معنای واضحات است و چهار ضرورت در 
این باب متصور است؛ ضرورت دین اسالم، ضرورت 

مذهب امامیه، ضرورت فقهی و ضرورت ادیان.
»ضرورت مذهب« به معنای امور واضح نزد شیعیان 
اســت؛ یعنی هر کســی وارد مذهب تشیع شود، 
با کم ترین توجــه می فهمد کــه امربه معروف و 

نهی ازمنکر واجب است.
همچنین از »ضروریات فقهی« برشمرده می شود. 
شاید مســئله ای که ضروری فقه اســت، در بین 
مردم ضروری نباشد، ولی در عرف خاص فقها، امر 

مسلّمی است.
»ضروریات ادیانی« آن است که در همه ادیان الهی، 
این امر مهم تشریع شده است. هرچند این دو امر 
در شریعت حضرت عیسی)ع( و آموزه های حضرت 
شــعیب نبی)ع( قابل اثبات اســت، اما اثبات این 

مطلب در تمام ادیان مشکل است.
منشــأ این ضرورت ها ادله فــراوان امربه معروف 
و نهی ازمنکر در کتاب و ســنت اســت وگرنه این 
ضرورت ها به تنهایی کاشف از حکم شرعی وجوب 
امر و نهی نیست؛ زیرا ناشی از ادله متوّفره در کتاب 
و سنت بوده و پیش از آنکه این ضرورت ها بخواهد 

ما را به حکم واقعی برساند، آن ادله رسانده است.
دلیلچهارم:اجماع

اجماع منقول در کلمات فراوانی از فقهای امامیه 
مانند صاحب جواهر و حتی در کتب کالمی مانند 
خواجه در تجرید، عالمه در بعض کتب کالمیه شان 
و فاضل مقداد در شــرح بر باب حادی عشر دیده 
می شود. می توان از طریق گردآوری و تتبع در اقوال 
فقها به اجماع محصل هم اطمینان پیدا کرد که در 
کتب سلف و خلف، مخالفی در مسئله دیده نشده 
است. حتی کسانی که اهتمام به نقل اقوال مخالف 
دارند و اگر مخالف شــاذی هم باشد معموالً ذکر 
می کنند، اصاًل مخالفی نقل نکرده اند و هیچ یک از 
فقها و علمای حوزه های علمیه در همه ازمنه، اجیال 
و امصار، مخالف وجوب نبوده اند وگرنه باید در طول 
زمان روشن می شــد. با این حال، هر دو اجماع از 
اثبات حکم شرعی وجوب عاجز هستند؛ زیرا اشکال 
این دو، وجود مدارک فراوان دیگر است که سبب 

پدید آمدن اجماع مدرکی می شود.
دلیلپنجم:ارتکازمتشرعه

در ارتکازات مسلمانان و ذهنیت های موالیان اهل 
بیت)ع( در اعصار مختلف، امربه معروف و نهی ازمنکر 
از واجبات و جزو فروع دین اســت. ازآنجاکه این 
ارتکاز، به عنوان جزئی از شرع و دین در ذهن هاست، 
نمی تواند منشأ دیگری غیر از شارع مقدس داشته 
باشد. این بیان غیر قابل استناد است و باید ثابت شود 

ارتکاز متشــرعه حتی در زمان ائمه علیهم السالم 
وجود داشته و در اثر فتاوای بزرگان فقه در اعصار 
مختلف نبوده است. اما استمرار این ارتکاز تا زمان 

ائمه )ع( ثابت نیست.
دلیلششم:قاعدهبقایاحکامشرایعسابق

مالمیعلمنسخها
این قاعده اثبات نشده است.

دلیلهفتم:قاعدهبقایخصوصاینحکمدر
شرایعسابق

در خصوص امربه معروف و نهی ازمنکر روایاتی داریم 
که بر بقاء آن در شریعت سابق داللت می کند که 

ال یخلو من قوة.

دلیلهشتم:استصحاببقاءاحکامشرایع
سابقمالمیعلمنسخها

این دلیل نیاز بــه اثبات در اصــول دارد که بحث 
مفصلی در آنجا هست که باید مراجعه شود.

دلیلنهمودهم:العقــلبنحوالحکومهاو
الکشف

بنحــو الحکومــة، یعنی عقل خــودش به وجوب 

امربه معروف و نهی ازمنکر حکــم می کند. بنحو 
الکشف، یعنی عقل کشف می کند که شارع اینجا 

باید گفته باشد: »واجب است«.
ادلهعــدموجــوبامربهمعروفو

نهیازمنکر
مهم ترین آیات مورد استناد دیدگاه واجب نبودن 
امربه معروف و نهی ازمنکر، دو آیه است. آیه ۱0۵ 
ســوره مائده که می فرماید: »یا أیهــا الذین آمنوا 
علیکم انفســکم الیضرکم من ضل إذا اهتدیتم«. 
یِن  آیه 2۵۶ سوره بقره که می فرماید: »الَ إِْکرَاَه ِفی الدِّ
اُغوِت َو ُیْؤِمْن  َقْد َتَبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغیِّ َفَمْن َیْکُفْر ِبالطَّ

ِباللَِّه َفَقِد اْسَتْمَسَک ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقی الَ اْنِفَصاَم لََها َو اللَُّه 

َسِمیٌع َعِلیٌم«. 

جواب اینکه کثرت ادله از کتاب و ســنت، سیره، 
ضرورت و اجماع، نشــان دهنده اهمیت و وجوب 
امربه معروف و نهی ازمنکر در اسالم است و از تراکم 
ادله وجوب، عالوه بر حجیــت تعبدیه، اطمینان 
می یابیم کــه این عمل فی الجمله واجب اســت. 
وقتی اطمینان به وجوب بیاید، هر دو آیه مورد ادعا 
برای عدم وجوب، برخالف ظاهرشان تأویل و معنا 
می شــوند و پس از یقین به وجوب امربه معروف و 
نهی ازمنکر، روایات مقتضی عــدم وجوب، هم از 
لحاظ سند و هم از لحاظ داللت، اشکال پیدا کرده 
و از اعتبار می افتند. عالوه بر اینکه آیه دوم، به عدم 

اکراه در عقائد اشاره دارد نه احکام و تکالیف.
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رابطهمحیطزیستواسالم
در ارتباط با محیط زیست و رابطه آن با اسالم، 
اولین مسئله تعریف خود محیط زیست است تا 
بدانیم از چه چیز صحبت می کنیم. برخی محیط 

زیست را به محیط زندگانی بشر و محیط اطراف 
او در محل زندگی تعریف می کنند. به همین دلیل 
معموالً مــکان زندگی و کار انســان را محیط 
زیست انســان می دانند. اما اسالم نگاهی فراتر 

از این تعریف را دارد. وقتی ما از محیط زیســت 
صحبت می کنیم، معنایی عام را در نظر داریم که 
طبیعت را به معنای تمام و کامل مورد توجه قرار 
می دهیم که حداقل آن، کل کره زمین است و در 

امانتداری و تسخیر، 
اصل حاکم بر روابط انسان و محیط زیست

حجت االسالم محمدرضا مصطفی پور، مدیر گروه کالم بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء و عضو هیئت علمی 
دانشگاه تربیت معلم تهران از سال 1343 به فراگیری علوم حوزوی اشتغال دارد و از محضر اساتید بزرگی چون 
حضرات آیات جوادی آملی، حسن زاده آملی، استادی، مقتدایی، صالحی مازندرانی و فاضل لنکرانی بهره برده 
است. ایشان از سال 1362 در کنار تحصیالت حوزوی به تحصیل در دانشگاه اشتغال یافته و سابقه تدریس در 
دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت معلم را دارا می باشند. استاد مصطفی پور به دلیل عالقه شخصی، 
بخشی از حوزه مطالعاتی خود را بر بحث محیط زیست و رابطه آن با اسالم متمرکز کرده و در همین راستا در 
بسیاری از همایش های مرتبط با موضوع ادیان و محیط زیست به عنوان سخنران و پژوهشگر دعوت شده است. 
به همین دلیل، مصاحبه ای با این استاد حوزوی عرصه محیط زیســت انجام داده ایم که متن آن را به صورت 

یادداشت شفاهی تقدیم می کنیم. 
وی در این یادداشت شفاهی معتقد است در نگاه اسالم، محیط زیست یک موجود دارای حیات، با ارزش ذاتی، 
نشانه ای از حیات و محبت خدا و مورد بازخواست الهی در قیامت است؛ پس انسان حق دارد به قدری که به اصل 
هدف و جریان طبیعی آسیب نرساند از طبیعت استفاده کند. هم چنین دغدغه حفاظت از محیط زیست باید 

به عنوان یک فرهنگ عمومی تبلیغ و نهادینه شود.

مرتضیاکبری

طلبهسطح3حوزهو
کارشناسارشد
روابطبینالملل
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ادامه، ستارگان و سیاره های موجود در جهان را 
شامل می شود. در یک کالم، هر آنچه در جهان 
وجود دارد در کنار انسان باید در منظومه محیط 

زیست قرار گیرد.
 

محیطزیستدراسالمبهمنزلهیک
موجوددارایحیاتاست

در نگاه عمومی، واجد حیات به موجودی گفته 
می شود که سه شرط را دارا باشد: ۱. تغذیه کند؛ 

2. رشد داشته باشد؛ ۳. تولید مثل داشته باشد.
بنابر این شــروط، نمی توان صفت حیات را به 
تمام اجزای طبیعت نسبت داد. طبیعت به واجد 
حیات و فاقد حیات تقسیم می شود. اما در نگاه 
فلسفه اسالمی، تعریف و شروط حیات متفاوت 
است. در نگاه اسالمی مبتنی بر فلسفه صدرایی، 
حیات یعنی داشــتن درک از جهان و داشتن 
فعالیت در این جهان. علت این امر از باب رابطه 
خالق و مخلوق است. وقتی خالق واجد صفاتی 
است، مخلوق نیز تمام کماالت او را دارد. حیات 
نیز بخشی از کماالت واجب الوجود است که در 
تمامی موجودات هستی اعم از نباتات، جمادات 
و حیوانات وجود دارد؛ البتــه با مرتبه و درجه 
کمتر نســبت به خداوند. میان خود موجودات 
هم اتصاف به حیات و نوع حیــات، متفاوت و 
دارای درجه های متفاوت است. اما در کل، همه 
دارای حیات هســتند. با این استدالل، تمامی 
مخلوقات واجد حیات هستند و به همین دلیل، 
نمی توان تفکیکی میان موجودات بر این اساس 

قرار داد.
 

محیطزیستدراسالمدارایارزش
ذاتیاست

همواره یکی از نقدهایی که به اسالم می شود این 
است که نگاه اسالم به طبیعت، مبتنی بر ارزش 
ذاتی نیست و اعتقاد دارند اسالم، طبیعت را در 
خدمت انســان می داند و ارزش آن را مبتنی بر 
ارزش انسان قلمداد می کند. درحالی که این یکی 

از اشتباهات رایج در مورد اسالم است.

حیاتموجوداتنشانهایازحیاتخدا
از نظر اسالم، تمامی جهان هستی واجد ارزش 
است و این ارزش، ذاتی اســت. اثبات این امر را 
می توان از طریق بحث حیات داشــتن طبیعت 
استفاده کرد؛ چراکه هرچه واجد حیات است، 

ارزشمند است. این ارزش از آن روست که حیات 
موجودات نشــانه ای از حیات خداوند اســت و 
به همین دلیل، هر موجود واجد حیات، به دلیل 
اتصاف به حیات ذاتاً ارزشمند است. این ارزش 
برای هر موجود، حق تداوم حیات ایجاد می کند 
که هیچ موجود دیگری اجــازه اخالل در آن را 
ندارد؛ مگر آنکه دلیلی بــرای این اخالل وجود 
داشته باشد و این دلیل، شرعاً مورد پذیرش قرار 

گرفته باشد.

محبتدوسویهخالقومخلوق
دلیل دیگر بر ارزشمند بودن حیات طبیعت در نگاه 
اسالم، بر اساس محبت و عالقه خالق به مخلوق 
خود و همچنین عالقه و محبت مخلوق به خالق 
خود است. خداوند نسبت به آنچه خلق کرده  است 
عالقه و محبت دارد؛ چراکه نشانه و نمادی از اوست 
و آینه ای است که بیانگر صفات خداوند در درجه ای 
پایین تر از خداوند اســت. این عشــق خداوند به 

مخلوقات خود برای آنها ارزش ایجاد می کند.
موجودات نیز نسبت به کمال مطلق و خالق خود 
همین حالت و احساس عشــق و عالقه را دارند 
که این رابطه عاشق و معشوق میان موجودات و 
خالق خود، برای موجودات ارزش ایجاد می کند.

 
امانتداریازمحیطزیست،حاصل

نگاهارزشذاتیبهطبیعت
تفاوت میان این دو نگاه در نوع برخورد انســان 

با طبیعت و حــدود دخالــت در طبیعت برای 
انسان عیان می شود. وقتی طبیعت، فاقد ارزش 
ذاتی باشد و به عنوان ابزار در اختیار انسان تلقی 
شود، ارزش او صرفاً به واسطه همین ابزار بودن 
تعریف می شود. این ارزش غیری به انسان اجازه 
می دهد از ابــزار خود هرگونه که مایل اســت 
استفاده کند؛ بدون اینکه مقتضیات و نیازهای 
ابزار را در نظر بگیرد. در این نگاه، رابطه انســان 
و طبیعت، رابطه ای مالکانه و ابزارگونه است که 
نتیجه آن همین معضالت و مشکالت گسترده 
زیست محیطی عصر حاضر اســت. اما در نگاه 
اســالم، به دلیل اینکه معتقد بــه ارزش ذاتی 
طبیعت هســتیم، نگاه ما ابزاری نیست بلکه در 
قالب عنوان قرآنی »تسخیر« معنا پیدا می کند و 
رابطه انسان با طبیعت در مجموعه امانت تعریف 

می شود.
 

اسالمرابطهبینانسانوطبیعترا
رابطهتسخیرمیداند

رابطه تسخیر، اصلی است که قرآن کریم برای 
رابطه انســان و طبیعت بنا نهاده اســت؛ ولی 
متأسفانه مورد توجه و مداّقه قرار نگرفته است. 
خداونــد بارها در قرآن بیان کرده  اســت که ما 
طبیعت را به تسخیر شــما درآورده ایم؛ مانند: 
مواِت َو اْلَرَْض َو أَْنزََل ِمَن  »اللَُّه الَّذی َخَلَق السَّ
َر  مِء ماًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرزْقاً لَُکْم َو َسخَّ السَّ

َر لَُکُم  لَُکُم اْلُفْلَک لَِتْجِرَی ِفی اْلَبْحِر ِبأَْمرِِه َو َسخَّ
اْلَْنهار«. 1

َر لَُکُم  ْمَس َو اْلَقَمَر داِئَبْیِن َو َسخَّ َر لَُکُم الشَّ »َو َسخَّ
اللَّْیَل َو النَّهاَر«. 2

َس َو اْلَقَمَر َو  ــمْ َر لَُکُم اللَّْیَل َو النَّهاَر َو الشَّ  »َو َسخَّ
راٌت ِبأَْمرِِه إِنَّ فی ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم  النُُّجوُم ُمَسخَّ

َیْعِقُلوَن«. ۳

تعریفواقتضائاترابطهتسخیردر
اسالم

اینکه خداوند، طبیعت را در تســخیر انســان 
می داند نه تحت ســلطه او، نشان می دهد میان 
نگاه اسالم و نگرش غربی سلطه بر طبیعت تفاوت 
عمیقی وجود دارد. در نگاه تسلط و سلطه، انسان 
مخّیر به استفاده از طبیعت بر اساس میل و اراده 
خود اســت؛ درحالی که اگر بر اساس تسخیر به 
رابطه انسان و طبیعت بنگریم، میزان استفاده 
انسان از طبیعت محدودتر است. بر اساس این 

درنگاهاسالم،
بهدلیلاینکه
معتقدبهارزش
ذاتیطبیعت
هستیم،نگاهما

ابزارینیستبلکه
درقالبعنوان
قرآنی»تسخیر«
معناپیدامیکند
ورابطهانسان
باطبیعتدر
مجموعهامانت
تعریفمیشود
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نگاه، یــک جریان و قانون طبیعــی بر طبیعت 
حاکم است و با هدفی در جهان وجود یافته  است 
و انسان حق دارد در این مسیر طبیعی تا حدی 
که به اصل هدف و جریان طبیعی آسیب نرساند، 

از طبیعت بهره مند گردد.
به عنوان مثال، جریــان طبیعی یک رودخانه بر 
اساس هدفی شکل گرفته  است و انسان می تواند 
در مسیر این جریان طبیعی از آن بهرمند شود؛ 
مانند اینکه روی رودخانــه موجود توربین آبی 
تولید برق قرار دهد یا بخشــی از آب را تا حدی 
که منجر به نابــودی اصل رودخانه نشــود، به 
زمین های زراعی یــا درختان خود منتقل کند. 
درواقع، تسخیر به معنای هدایت و برنامه ریزی 
در استفاده متناســب و مبتنی بر نیاز انسان و 

طبیعت است.
آنچه اکنون موجب بحران های زیست محیطی 
شده  است، نگاه سلطه گرانه و ظالمانه غرب به 
طبیعت است؛ چراکه این نگاه مالکانه و ابزاری، 
طبیعت را فاقد شــعور و هدف در نظر می گیرد 
و انسان را مجاز می داند تا هرگونه که خواست، 
حتی برخالف مصالح و اهداف خلقت طبیعت 
از محیط زیســت بهره ببرد و آن را به نابودی 

بکشاند.
وقتی اسالم، طبیعت را به عنوان امانت الهی در 
اختیار انسان تعریف می کند، محدوده استفاده 
را اصل تسخیر می داند؛ به همین دلیل، انسان در 
نگهداری از این امانت هــم وظیفه دارد؛ یعنی 
حتی اگر به واسطه اموری خارج از رفتار انسان، 
طبیعت به خطر بیفتد، او وظیفه دارد به حمایت 

و مراقبت از طبیعت بپردازد.
بر اساس این نگاه، محدوده مســئولیت انسان، 
نه فقط در حد تصّرفات او که فراتر از آن و در تمام 
ابعاد حیات زیست محیطی است. اما عالوه بر این، 
انسان ها نسبت به نسل های آینده نیز در نگهداری 

از محیط زیست مسئولیت دارند.
انســان ها باید به گونه ای از طبیعت بهره ببرند 
که عدالت بین نسلی در بهره برداری از طبیعت 
و حقوق آیندگان از محیط زیست دچار خدشه 
نشود؛ چراکه این طبیعت میلیاردها سال وجود 
داشته تا به دست ما رســیده و پس از ما نیز باید 
به دیگران برسد. عنوان عدالت بین نسلی، یک 
اصل مهم در اســتفاده از طبیعت است که باید 
سرلوحه بشــر در بهره مندی از منابع طبیعی و 

طبیعت باشد.

تأثیررابطهتســخیربرسرنوشت 
اخرویبشر

در دین مبین اســالم، قیامت بازتابــی از رفتار 
انسان در دنیای مادی و تجسم اعمال او در این 
دنیا است؛ به همین دلیل، هر امر خیر و عادالنه 
انســان در این جهان باعث خیــر و نورانیت در 
جهان آخرت می شود و ظلم در این دنیا، ظلمات 
و ظلمت در جهان دیگر را در پی دارد. تفاوتی نیز 
نمی کند که این ظلم نسبت به انسان های دیگر 
باشد و یا نسبت به طبیعت و محیط زیست. وقتی 
انسان بر اساس اصول اســالمی، محدوده ای را 
برای رابطه با طبیعت دارد، این محدوده مصداق 
عدل و عدالت اســت و هر رفتاری خارج از این 
محدوده، ظلم و گناه تلقی می شود و نتیجه آن، 

ظلمت در آخرت است.
با این استدالل، هر رفتاری که انسان با طبیعت 
انجام می دهد باید در دایره شرعی تعیین شده 
توسط شارع قرار داشته باشد و هر عملی خارج 
از این محدوده، بر سعادت بشر تأثیر مستقیم 
دارد. به همین دلیل، اموری مانند اســراف و 
طمــع ورزی در رابطه با طبیعــت، ممنوع و 

حرام است.
 

راهکاراسالمبرایحفاظتازمحیط
زیست:هماهنگیمیانقوانیندولتیو

فرهنگسازیعمومی
قوانین و اقدامات دولت ها بدون خواست و پذیرش 
عمومی فایده ای نــدارد؛ به همین دلیل، اولویت 
در حمایت از محیــط زیســت و تأمین امنیت 
زیست محیطی برای بشر بر اقدامات فرهنگی و 
فعالیت های غیر دولتی است. مسیر صحیح برای 
حمایت از محیط زیست، ایجاد یک رابطه متقابل 
و هماهنگ میان قوانین دولتی و فرهنگ سازی 
عمومی است. باید در کنار تصویب قوانین قوی 
و جرم انگاری تخریب محیط زیســت، فرهنگ 
حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک فرهنگ 

عمومی و اجتماعی بسط و گسترش دهیم.
امربه معــروف و نهی ازمنکر در فرهنگ ســازی 
زیســت محیطی، یکی از عناوین مهمی است 
که بایــد بدان توجه کــرد. متأســفانه جایگاه 
امربه معروف و نهی ازمنکر در این زمینه همواره 
مورد غفلت واقع شــده  اســت و هیچ اقدامی 
برای تبیین جایگاه و فوایــد آن صورت نگرفته 
 است. بســط امربه معروف و نهی ازمنکر در بعد 
زیســت محیطی، عــالوه بر اینکه مســئولیت 
اجتماعی نســبت به حفاظت از محیط زیست 
را در جامعه تقویت می کند، باعث می شــود که 
جامعه نسبت به اصل مقوله امربه معروف نیز دید 

بهتری پیدا کند.
 

جهاندانی،جهانبانیوجهانآرایی؛
سهوظیفهانسانبهعنوانخلیفهخدا

انسان در زمین نقش خلیفه الهی را بر عهده دارد 
و به همین دلیل باید هر آنچه خداوند می خواهد 
در زمین انجام شــود را عملی کند. اگر خداوند 
در نسبت با جهان مادی سه وظیفه جهان دانی ، 
جهان بانی و جهان آرایی را بر عهده دارد انسان نیز 
باید همین وظیفه را سرلوحه کار خود قرار دهد. 
اگر این سه وظیفه را به درستی انسان انجام دهد 
در واقع توانسته مسئولیت جانشینی خداوند بر 
روی زمین را به خوبی انجام دهد و در قیامت نیز 

سر بلند باشد.

پینوشت
۱. ابراهیم : ۳2.

2 . ابراهیم: ۳۳. 
۳ . نحل: ۱2. 

انساندرزمین
نقشخلیفهالهی
رابرعهدهداردو
بههمیندلیلباید
هرآنچهخداوند
میخواهددر

زمینانجامشود
راعملیکند.اگر
خداونددرنسبت
باجهانمادیسه
وظیفهجهاندانی،

جهانبانیو
جهانآراییرابر
عهدهداردانسان
نیزبایدهمین

وظیفهراسرلوحه
کارخودقراردهد
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ماهیتفقهحکومتی 
 برخــی فقه حکومتــی را مســائل فقهی عرصه 
حاکمیت، قدرت و تدبیر مدیریت اجتماعی دانسته، 
یک سلسله مســائلی را از دایره خارج می کنند. 
اما برخی فقه حکومتــی را رویکرد حکومت داری 
توســط نهاد دین می دانند که یکی از بخش های 
آن بخش فقهی دین اســت که روی تمام فقه از 
ابتدا تا انتهــا تأثیر می گذارد؛ یعنــی حوزه های 

فردی فقه که حقوق و اختیارات فرد به عنوان یک 
شــهروند در تماس با حقوق و اختیارات جامعه 
و حکومت به عنوان نهاد مدافــع حیثیت جامعه 
قرار می گیرد از این فقه حکومتی متأثر می شود؛ 
البته اگر این تعریف را از نهاد حاکمیت کنیم که 
مهم ترین کار نهاد حاکمیــت حفاظت از حقوق 
جمعــی و اجتماعی و ســامان دادن جامعه برای 
منافع مجموعه شــهروندان اســت؛ آن گاه حوزه 

فردی هــم وارد فقه حکومتی می شــود و احکام 
فقهی در عبادات و معامالت در حوزه های فردی 

تغییر می کند.
برخی از دیدگاه های فقهــی که امام خمینی)ره( 
در چند نوبت در زمینه های مختلف مطرح کردند 
که حکومت می تواند فــالن ورود را در معاهدات 
و تعهدات افراد ایجاد کند، بــا این بحث ها کاماًل 
مرتبط می شود و حوزه فقه فردی را هم از عنصر 

ضرورت نهادسازی علمی در دانش فقه محیط زیست

حجت االسالم  و المسلمین سید علی عماد، معاون پژوهشی سابق حوزه علمیه قم و از اساتید حوزه و دانشگاه 
است که از سال 1364 در سطح خارج علوم دینی مشغول به تحصیل است. از سوابق اجرایی این استاد حوزه 
و دانشگاه می توان به تصدی قائم مقامی معاونت پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و همچنین 
معاونت رئیس و مسئول دفتر قم این پژوهشگاه اشاره کرد. ایشان در زمینه های علمی، سابقه همکاری با مرکز 
تحقیقات حج و عضویت در گروه اسالم و سکوالریزم مرکز تحقیقات حکومت اسالمی را دارد. همچنین استاد 

عماد به عنوان یکی از فعاالن حوزوی در عرصه محیط زیست شناخته می شود.
متن این یادداشت شفاهی برگرفته از مصاحبه علیرضا داودی، دبیر سرویس مکتب دفاعی وسائل با استاد 
عماد است که با هدف بررسی وضعیت فعلی فقه محیط زیست، کاستی ها و الزامات آن انجام گرفته است تا از 
این منظر بتوان به سنجش نقاط ضعف و قوت حوزه های علمیه در این موضوع پرداخت. استاد سید علی عماد، 
فقه محیط زیست را دانشی میان رشته ای دانسته و ضمن برشمردن موانع، برای تأسیس این دانش پیشنهاد 
می کند که حیات طبیعی از طریق مشارکت نهادهای علمی دخیل و نهاد قدرت، با تکیه بر ظرفیت های باالی 

فقه، واکاوی و قواعد فقهی محیط زیست استخراج و متد استنباط در این عرصه سامان داده شود.

  بررسیوضعیتفعلیفقهمحیطزیست؛کاستیهاوالزاماتدریادداشتشفاهیاستادعماد

حسنصحرایی

طلبهحوزهعلمیهقم
وفعالرسانهای
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حاکمیت متأثر می کند.
حال فرض را بر این بگیریم که فقه حکومتی، فقه 
عصر حاکمیت دینی و مذهبی و اسالمی است و 
در آنجا تمام پارامتر حکومــت، اهداف حکومت، 
مأموریت های نهاد دولــت به معنای حاکمیت و 
نه قوه مجریــه، به دلیل وظایــف و مأموریت ها و 
رسالت ها و راهبردهای کالنی که برای خودشان 
تعریــف می کنند به عرصه های مختلف ســرک 
کشیده و نمی تواند کاماًل یک زندگی فردی فارغ از 
احکام دینی را در نظر بگیرد. در اینجا طبیعتاً فقه 

یک نگاه خاص پیدا می کند.

مقولهامنیتدرفقهحکومتی
اگر مقوله امنیت را یک مقوله گســترده در نظر 
بگیریم، نه فقط امنیت دفاعی یا امنیت های حوزه 
سیاســی یا اطالعاتی و امثال اینها، بلکه به تعبیر 
مقام معظم رهبری، امنیت که فقط امنیت قضایی 
نیســت بلکه امنیت تغذیه، محیط زیست، هوا، 
فضا و امنیت های مختلفی که در محیط زیستی 
تأثیر می گذارد، اینها بخش قابل توجهی است و 
حاکمیت در قبال آنها مسئول است؛ همانطور که 
یک فضای امن سیاسی، حقوقی، دفاعی، اقتصادی 
و ... برای شهروندان و نهادهای خود فراهم می کند، 
موظف است یک امنیت زیســتی را نیز برای آنها 
فراهم کند. این امنیت زیســتی ممکن است در 
حوزه سالمت به معنای بهداشت، سالمت روانی و 
یا عرصه محیط زیست و تغذیه باشد. این یک سوی 
کار است که حاکمیت مسئولیت هایی پیدا می کند 
و فقه از آن جهت که بخشی از یک نهاد کالن علم 
دین و متصدی پاسخگویی به آن سؤاالت است باید 

خود را آماده پاسخگویی کند.
فقه سنتی با وجود ظرفیت هایی که دارد، نمی تواند 
به همه این مســائل در مقام اجرا پاسخ کارآمد و 
اثربخش بدهد. به این دلیل که امروز به این نقطه 
رسیده ایم که مســائل چندوجهی هستند و یک 
دانــش به تنهایی نمی تواند جوابگو باشــد؛ چون 
عرصه های مختلف دانشی به هم مرتبط هستند. 
بنابراین، به دانش های میان رشته ای نیاز داریم و 

فقه به تنهایی نمی تواند پاسخ دهد.

فقهمحیطزیست،دانشیمیانرشتهای 
حوزه فقه محیط زیســت، یک نهاد علمی است 
که دســتگاه ها و نهادهای علمی دیگری هم باید 
به مشــارکت دانش فقه بیایند و آنجا تأســیس 

اصل، قاعــده، روش و حتی حکــم کنند؛ آن گاه 
حرکت به سمت تجویزهایی که کارآمد باشد شکل 
می گیرد. مثاًل بحث فقهی پیرامون این نظریه که 
وقتی دســتکاری در طبیعت، بیش از حد صورت 
می گیرد، پدیده ها و تغییراتی را در اکوسیســتم 
ایجاد می کند که بازتاب آن ممکن اســت زمان بر 

باشد و لذا باید از این دستکاری جلوگیری شود.
در ســالیان اخیر در اروپا نهضت ضد سدســازی 
آغاز شده است. مخالفان ساختن سدها می گویند 
چرخه طبیعت در خلقت به گونه ای بوده  است که 
همه اینها را جواب می داده است و تغییرات مداوم 
و بیش ازاندازه، وضعیت را به این شــکل رسانده  
است. پس باید حداقل تغییرات را در طبیعت ایجاد 
کنیم؛ وقتی که بیش ازحد در طبیعت تغییر ایجاد 
کنیم، دچار معضالت دیگری می شــویم. االن در 
کشــور خودمان با ده ها مســئله زیست محیطی 
در حوزه جغرافیای این ســرزمین مواجهیم که 
می گوییم ناشی از تغییرات است. مثالً چندهزار چاه 
عمیق غیرمجاز و برخی دستکاری ها در مجاری 
رودخانه ها منجر به پدیده ای به نام سرزمین نمک 

دریاچه ارومیه شده است.
اگر از آیه »ال تبدیل لخلق اهلل«، یک قاعده عمومی 
برای حیات طبیعت استخراج کنیم، این قاعده تا چه 
میزان به ما اجازه تغییر می دهد؟ یعنی می شود ما را 
به احتیاط در تغییر برساند؟ به این معنا که تغییرات 
در محیط زیســت باید عنداالضطرار یا حداقلی و 

غیرمخاطره آمیز و آرام و تجربه پذیر باشد؟ 
توانایی های فقه برای رفع نیازهای زیست محیطی 
در بخش های مختلف حوزه زیســت محیطی در 
هوا، آب، زمین، مراتع، جنگل ها و امور دیگر، این 
نیاز وجود دارد که مانند یک عرصه کالن فقهی از 
نو به این مسئله نگاه کنیم؛ یعنی مانند حوزه فقه 
معامالت و عبادات به حوزه محیط زیست خود نگاه 

کنیم که اتفاقاً این مستند روایی نیز دارد.
در روایت، تعامالت انسان به چهار گروه تعریف شده 
است: تعامل انسان با خودش، تعامل انسان با خدا، 
تعامل انسان با انسان ها و تعامل انسان با محیطی که 
در آن زندگی می کند، یعنی با اطراف و پیرامون خود. 
اگر این را به عنوان یک عرصه کالن با تمام مسائل 
آن و با این رویکرد میان رشته ای نگاه کنیم، آن گاه 
ضرورت کار احساس می شود. به نظرم تأسیس یک 

حوزه دانشی درون کالن علم فقه ضروری است.
بیشــترین دغدغه و نیاز، نهادسازی علمی است؛ 
یعنی ســاختن نهاد علم در بخش محیط زیست. 

این کار از همه کلیدی تر است؛ در انواع فقه مانند 
عرصه عبادات، معامالت و قضاوت، نهاد علم داریم، 
اما نهاد فقه به معنــای تخصصی خود را در بخش 
محیط زیســت نداریم. نهاد علم فقط گزاره های 
دانشــی، متون و منابع نیســت. نهاد علم عبارت 
است از سازه های پژوهشی، ساختارهای پژوهشی، 
مراکز پژوهشی، پژوهشــگران، استادان، طالب، 
فرآیندهای استنباط مجموعه قواعد فقهی محیط 
زیست و تعامالت علمی آن با بخش های دیگر فقه. 
نهاد علم فقه در عرصه محیط زیست یک بین رشته 
است، نه فقط یک رشته. غیر از مناسک و آیین ها، 
همه حوزه هایی که بدنه اجتماعی به مسائل حوزه 
ارتباط دارد، بین رشته ای هستند. هرجا که حوزه 

اجتماعی می شود، بین رشته است.
وقتی یک مسئله بین رشته ای می شود، به معنای 
این نیست که همه دانش ها در آن به یک اندازه سهم 
دارند؛ این مانند یک شرکت سهامی، با ده هزار سهم 
است. ممکن است نه هزار سهم آن، برای یک دانش و 
هزار سهم برای دانشی دیگر باشد. همچنین ممکن 
است یک دانش فقط پنج سهم داشته باشد، اما اگر 
همین پنج سهم دیده نشود، ناقص است و ممکن 
است آسیب ببینیم. در فقه معامالت هم همین طور 
اســت. وقتی در مورد ربا بحث می کنیم و به حوزه 
موضوع شناسی می رسیم کالً دغدغه پیدا می کنیم.

مقدماتتأسیسدانشفقهمحیطزیست
باید اول مسئله واکاوی شــود و نهادهای علمی 
دخیل که می تواننــد در آن دخالت کنند تعریف 
شوند. حتی نهاد قدرت سیاسی و مدیریت ها باید 
بیایند و با تراکم ادبیات الزم بتوانیم زمینه تأسیس 
چنین رشته با گرایش های مختلف را فراهم  کنیم.

الزمه این کار مثل سایر بخش هاست؛ اگر یک فقه 
نو پدید می آید، یعنی عرصه جدیدی از مســئله 
تولید می شــود که دانش فقه با ظرفیت خودش 
می خواهد جواب آن را بدهد. فقه ما به لحاظ ذات 
خودش، توانایی و سیالیت فوق العاده ای دارد که به 
سبب آن می تواند به سرعت خود را با محیط مسئله 

وفق دهد و به دنبال پاسخ برود.
علت این توانایی چند چیز اســت؛ یکی از علل آن 
توانایی این است که دانش فقه تنها دانشی است که 
از تمام منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع 
در حل مسئله استفاده می کند؛ از این جهت بسیار 
تواناست و می تواند خودش را با سایر نهادهای علمی 
وفق بدهد. ولی باید مسئله را بشناسد و همه آن افکار 
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را بیاورد و اگر حتی در روش شناسی استنباط نیازمند 
به تأســیس قواعد خاص خودش هست، به  سمت 

تأسیس قواعد فقهی ناظر به محیط زیست برود.
اصول فقه مــا به عنوان یک علم روشــی، کالن 
اســتنباط فقهی را حل می کند و قواعد فقهیه 
به عنوان حد واسطی که نه دانش اصول است که بر 
تمام فقه مسلط باشد و نه فقه است که حوزه یک 
مسئله را بررسی کند، بخش دیگر کار را برعهده 
می گیرد. مانند عرصه فقــه معامالت که قواعد 
فقهی خاص خــود را دارد، عرصــه فقه عبادات 
نیز قواعد خود را دارد. فقه احکام نیز قواعد خود 
را دارد و مثاًل قاعده »درأ« در عبادات اســتفاده 
نمی شود، بلکه در حوزه احکام و حدود قضا مورد 

استفاده است.
فقه محیط زیست اقتضا دارد که قواعد فقهی خود 
را بر اساس نیازهای خود تأسیس کند و سپس با 
توجه به قواعد فقهی، روش عمل فقیهانه و استنباط 
فقیهانه را ســامان دهد تا در یک مواجهه خوب 

بتواند جوابگو باشد.

موانعتأسیسدانشفقهمحیطزیست
االن همه ما می دانیم که مدیریت اجرایی کشور 
مایل است از ظرفیت فقه برای خود راهکاری پیدا 
کند، اما چندان تعامل جدی وجود ندارد. این عدم 
تعامل، مانع عمده تأسیس این حوزه دانشی است 
و همین، موجب شده دستگاه های اجرایی و دولتی 
بر اساس یک ســری تجارب و بخشی از دانش ها 

فعالیت  کنند.
به نظرم اگر هدفگذاری ما تأســیس بخشــی از 
خرده دانش فقهی در بخش محیط زیســت باشد 
و ســپس برای آن، قواعد فقهی خاص را تأسیس 
و مسائل فقهی خاص را پیدا کنیم، مواجهه خوبی 
بین فقیهان و مسئله برقرار کنیم و خیلی زود هم 
انتظار نتیجه گیری نداشته باشیم و به هر نتیجه ای 
رسیدیم آن را مورد نقد و بررسی دقیق علمی قرار 
دهیم، می توانیم به سمت شکل گیری حوزه دانش 

محیط زیست در فقه حرکت کنیم.
البته نبایــد انتظار عــدم خطا را داشــت؛ چون 
باالخره فهم بشری است و فهم بشری از یک متن 
خطاناپذیر مانند قرآن یا روایت می تواند در مرحله 
روش خطا کند؛ لذا دائماً باید رصد و پایش شود تا 
به محض اینکه نشانه های خطا در استنباط پدید 
آمد آن را اصالح و بازبینی کنیم، ولی مانع حرکت 

آن نشویم.

همسوییجنبشهایحمایتازمحیط
زیستدرجهانبانگرشاسالمی

جنبش های حمایت از محیط زیســت در جهان 
قرابت زیادی با نگرش اسالم دارند. می توان از این 
قرابت در تبلیغ تفکر اســالم و جا انداختن اسالم 
در جهان به نوعی که نشــان بدهد واقعیت اسالم 

چیست استفاده شود که ورود نشده است.
باورمندی انســان معاصر، مدت هاست که اتفاق 
افتاده است اما روز به روز؛ باورمندی انسان معاصر به 
یک دین، آیین و مکتب صرفاً )با احتیاط می گویم( 
مستدل به استدالل های برهانی و فلسفی مبتنی 
بر حقانیت نیســت و امروز این طور استدالل ها 

کمترین کاربرد را دارد.
امروز ادله حقانیت به معنای مستدل بودن، حق 
بودن، منطقی بودن و برهانی بودن نیست؛ امروز 
بهترین ادله ای که یک آییــن را می تواند بر صدر 
بنشــاند، توانایی پاســخگویی به نیازهای انسان 
معاصر است. انسان معاصر می گوید وقتی باورم به 
اعتقادات تبلیغی شما ماندگار می شود که بتوانید با 
روش و آیین خود مشکالت من را پاسخ داده، مرتفع 
کنید؛ ما برای پاسخگویی باید بدانیم که مهم ترین 
مسائل انسان معاصر چیست؟ اگر این مسئله کالن 
را مانند دموکراســی، حقوق بشر،  فضای مناسب 
امنیت، حوزه کرامت انسان، حوزه محیط زیست 
در بخش طبیعت، حیوانات و زمین که مسئله روز 
انسان معاصر ماست، شناســایی و پاسخ و روش 
اسالم در حل همین معضالت را تبیین کنیم، برای 

جذب و هدایت دیگران کافی است.
حکمرانی مطلوب که امروز در جهان به عنوان یک 

ایده مورد توجه است، به عنوان یک حق انسانی بسیار 
جای تفکر و کار دارد؛ چراکه از دید اسالم، حق انسان 
این اســت که عالم ترین، آگاه ترین و بی خطاترین 
آدم ها و بلکه معصوم بی خطا بیاید و او را راهنمایی 

کند. بیان و تبیین این امور بسیار مؤثر است.

قانونگذاریوفرهنگسازی؛ابعاد
دینیحفاظتازمحیطزیست 

دو بعد در امــر حفاظت از محیط زیســت وجود 
دارد که فقه شیعی باید بدان بپردازد. یکی بحث 
قانون گذاری، یعنی تبدیــل گزاره فقهی به قانون 
و اجرای آن اســت؛ دیگری فرهنگ سازی است؛ 
چراکه قانون مخصوصاً در بعد محیط زیســت تا 
زمانی که فرهنگ سازی درســت حاصل نشود، 
مورد پذیرش و اطاعت قــرار نمی گیرد. برای این 
امر، به دو عرصه نیاز داریم. وقتی خرده عرصه فقهی 
محیط زیست را طراحی کنیم، فقه و بخش احکام، 
به خودی خود درون دانش های دینی ما پا به عرصه 
نمی گذارد، بلکه دوعرصه دیگر هم باید باشــند 
که یکی در مبانی و دیگری هم در مبانی و هم در 

روبناهای پسینی تأثیر می گذارد.
حوزه کالم و حوزه اعتقادی بسیار مهم است؛ یعنی 
مبانی کالمی فقه محیط زیست از چیزهایی است 
که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. همان طورکه 
عرصه اخالق نیز در دوعرصه خیلی مهم است؛ یکی 
مبانی اخالقی فقه محیط زیســت است و دیگری 
بحث ظرفیت اخالقی تحقق گزاره های فقهی است.

یکی از تفاوت های دانش فقه اســالمی با دانش 
حقــوق در همین اســت؛ فقه، نــگاه تضمینی 
این جهانی و آن جهانــی دارد؛ درحالی که قانون، 
فقط نگاه تضمینی این جهانی دارد؛ یعنی با نبود 
قانون هیچ الزامی برای رعایت یک امر وجود ندارد، 
اما دین در همان زمان با استناد آن جهانی، الزام را 
اثبات می کند. مثاًل شاید قانون در مواردی تخریب 
محیط زیســت را ممنوع نکند، اما دین بر اساس 
عقوبت و پاداش اخروی، فراتر از قانون به حمایت از 

محیط زیست در همان مورد می پردازد.
وقتی فقه محیط زیست شکل بگیرد، گزاره های آن 
در بحث تحقق، ابزارهای خاص خود را دارد. دانش 
فقه برای تحقق گزاره های خود، فقط به ابزار قانون 
شدن گزاره فقهی نباید بسنده کند، بلکه می تواند 
به ظرفیت ذات گزاره فقهی ماننــد ارتباط فرد با 
خدا و قیامت باوری متوسل شود و اجبار وجدانی 

را ایجاد کند.

نهادعلمفقطگزارههای
دانشی،متونومنابع
نیست.نهادعلمعبارت

استازسازههایپژوهشی،
ساختارهایپژوهشی،مراکز
پژوهشی،پژوهشگران،

استادان،طالب،فرآیندهای
استنباطمجموعهقواعد
فقهیمحیطزیست
وتعامالتعلمیآنبا
بخشهایدیگرفقه
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وسائل

1.مقدمه
اهمیت حفظ محیط زیست تا بدانجا است که در 
اکثر کشورها، قوانینی برای حفظ و حراست از 
محیط زیست تدوین شده است. در کشور ما نیز 

یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، پیرامون حفظ و حراست از محیط زیست 
است. در اصل ۵0 قانون اساسی آمده است: »در 
جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست که 

نسل امروز و نســل های بعد باید در آن حیات 
اجتماعی رو به رشدی داشــته باشند، وظیفه 
عمومی تلقی می گــردد. از این رو، فعالیت های 
اقتصادی و غیــر از آن که بــا آلودگی محیط 

اسالم و حقوق محیط زیست در زمان صلح و جنگ
 با تکیه بر اندیشه های حضرت آیت اهلل جوادی آملی

حجت االسالم احمد معصومی جویباری، متولد سال 1358 است و در سال 1376 وارد حوزه علمیه شهرستان 
بابل شد و دروس سطح را در این حوزه گذراند، سپس به حوزه علمیه قم وارد شد و سه سال در درس خارج فقه 
حضرت آیت اهلل بهجت)ره( و پنج سال در درس خارج فقه و تفسیر حضرت آیت اهلل جوادی آملی)مدظله( شرکت 

کرد. وی هم اکنون دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم می باشد.
از سوابق ایشان دو سال مدیریت واحد مطالعات دینی مرکز مشاوره بالغ وابسته به جامعة املصطفی العاملیه؛ 
همکار علمی و سرویراستار مؤّسسه دارالعرفان الشیعی در سال 1394 است. حجت االسالم معصومی در حال 
حاضر همکار و پژوهشگر گروه رجال تفسیری پژوهشگاه معارج وابسته به بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء 
می باشد. ثمره این همکاری علمی عالوه بر تألیف مقاالت گوناگون، همراهی در تألیف چندین اثر علمی مشترک 
است؛ از جمله کتاب: »تفسیر حکیم« )جلد دوم(؛ »رجال تفسیری« )جلد اول تا سوم(؛ »آیین اشک و عزا در 

سوگ سیدالشهدا)ع(« و »عدل و ظلم«.
مقاله حاضر نگاهی فقهی حقوقی به محیط زیست در دوران جنگ و صلح مبتنی بر اندیشه های حضرت آیت اهلل 
جوادی آملی )مدظله( دارد و به پاسخ این پرسش می پردازد که از دید فقه، محیط زیست واجد چه حقوقی در 

زمان و شرائط مختلف می باشد و بر این اساس، چه تکالیفی بر جامعه بشری الزم می آید.

حجتاالسالم
احمدمعصومی

جویباری

طلبهسطح4
حوزهعلمیهقم



نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی

سالاول|شمارهاول|شهریور1396 120

مکتب دفاعی

وسائل

زیست یا تخریب جبران ناپذیر آن مالزمه پیدا 
کند، ممنوع است«. 

از جمله نویســندگانی که در این عرصه، اثری 
علمی نوشــته، حضرت آیت اهلل جوادی آملی 
مدظله است. ایشان کتابی مستقل با نام اسالم 
و محیط زیســت تدوین و به بیان دیدگاه دین 
اسالم در محیط زیست پرداخته اند. همان گونه 
که در ابتدای این کتاب آمده، هدف از نوشتن 
این کتاب، تحلیل هستی شناسانه محیط زیست 
از یک سو و تعامل بشر با آن، از سوی دیگر است:

»ســازمان های جهانــی کــه در درون خود 
کمیســیون هایی نظیر محیط زیست، حقوق 
بشر و... را می پرورانند، دچار نوعی سردرگمی 
و پارادوکس هســتند؛ زیرا اســتکبارپروری و 
زمینه سازی برای رشد استعمارگرانه قدرت های 
شــیطانی جهان که همواره حیــات خود را در 
جنگ و نزاع و فشــل کردن جوامع می بینند، 
هرگز نمی توانند به ســالمت محیط زیســت 
بیندیشند، بلکه در برهم زدن آن، از هیچ تالشی 
فروگــزار نمی کنند؛ ازاین رو، دیــن حقیقی و 
دینداران واقعی، تنها نهادها و افرادی هستند 
که برای سالمت محیط و حفاظت از آن تالش 

می کنند«. ۱
در این مقاله سعی می شود تا مهم ترین مباحث 
مطرح شــده در این زمینه، به اهــل تحقیق و 
پژوهش و دوستداران محیط زیست ارائه گردد.

2.دانشمحیطزیســت،دانشــی
دینی انسانیـ

انسان، خلیفه خدا بر روی زمین است. از سوی 
دیگر، پروردگار عالم با آفرینش جهان هستی 
در نهایت اتقان و زیبایی و در یک کالم، شاهکار 
خلقت، آن را در اختیار این خلیفه خویش نهاده 
تا با بهره برداری درســت از آن، از مواهب الهی 
بهره مند شــود. بنابراین، اگر کسی حقیقتاً به 
مقام خالفت الهی بار یابد، نمی تواند دوست دار 
محیط زیســت نباشد و به آن آســیب رساند. 
حضرت آیــت اهلل جــوادی آملــی در این باره 

می نویسد:
»انسان رام شده الهی در مقابل انسان طغیانگر 
وحشی، جهان طبیعت را دوست دارد؛ آن گونه 
که نفس به بدن عالقه دارد و طبیعت را بســان 
بدن خود می داند که ســالمت، نشاط و خّرمی 
او، مایه نشاط و فرح جان و روان است و خود را 

در برابر سالمت محیط زیست مسئول و متّعهد 
می بیند؛ همان گونه که در سالمت و صّحت بدن 
خود کوشاست و به همان میزان که اگر آسیبی 
به تن و جسم او برسد، نگران می شود و در رفع 
آن آفت جسمانی، ساعی است، از آسیب هایی 
که به محیط زیســت و زندگانی او می رسد نیز 

متأسف می گردد و در درمان آن جدی است.
بی شک انســان کریم که صاحب مقام خالفت 
الهی است، زیبایی ها، جمال و جالل الهی را در 
طبیعت نیز حافظ است و با نگرش الهی، نسبت 
به آن اســتعمارگری دارد و در آبادانی، احیا و 
سالم سازی محیط پیرامون، متعهد است؛ از این 
رهگذر، حاکمان الهی که برپاکنندگان امر الهی 
و اقامه کنندگان سّنت های ربوبی اند، در شمار 
اولین پیشــگامان نهضت سالم ســازی محیط 

زیست و معمور داشتن آن هستند.
بنابرایــن، حفظ محیط زیســت، پیش از آنکه 
علمی تجربی و طبیعی باشد، دانشی تجریدی 
و انسانی است و از خاستگاه انسانی انسان جوانه 
می زند و تنها نگاه طبیعــی و مادی به آن، مایه 
محدود دانستن این فن و بی توّجهی به این شأن 
شریف انسانی است، و چون دین عهده دار شئون 
مختلف و ابعاد وجودی انســان اســت، تمامی 
ادیان الهی به این امر توصیه و آموزه های بلندی 

را در این رابطــه ارائه کردنــد؛ ازاین رو، دانش 
محیط زیســت و حفاظت از آن، علمی انسانی 

و دینی است.
باید توجه داشــت که عملکرد انسانی و کنش 
و واکنش او نســبت به طبیعت، باید مطابق با 
این نگرش صورت پذیرد و هــر نوع عملی که 
از انســان صادر می شــود، تأثیری مستقیم در 
طبیعت داشــته و در صحت یا مــرض فضای 
پیرامون مؤثر اســت. اعمال نیک و خیر انسانی 
در طبیعت، مایه رشد و کمال طبیعت و کردار 
زشت و نازیبای بشری، موجب انحطاط و سقوط 

طبیعت است«. 2
 

3.توجهبهمحیطزیستدرشرایع
الهی

همه پیامبران و شــرایع الهی به مقوله محیط 
زیست پرداخته اند. آیت اهلل جوادی آملی در این 

زمینه می نگارد:
»در دین حنیــف الهی که در طــول تاریخ به 
منهج ها و شریعت های متنّوع برای انبیای الهی 
تجلّی می یافت، شناخت اصول زیست محیطی 
و تحصیل آن و پرهیز از تخریب آن و سعی برای 
سالم سازی آن، از بارزترین حقوق انسانی و نیز 
از روشن ترین تکالیف بشری به شمار می آید؛ تا 
نشاط جامعه همراه با سالمت آن و خّرمی افراد، 

همراه با صّحت آنان تضمین شود.
به همین منظور، هم از آلوده نمودن هوا، کوی و 
برزن و اماکن عمومی تحذیر و نهی شده، هم اگر 
چنین رخداد تلخی مشاهده شد، برای برطرف 
کردن آن، ترغیب و امر شد؛ چنان که امام جعفر 
صادق)علیه السالم( فرمود: »إّن الله عّزوجّل إذا 
أنعم علی عبٍد نعمة أحّب أن یری علیه أثرها، قیل: 

و کیف ذلک قال: ینّظف ثوبه و یطّیب ریحه و 

یحسن داره و یکنس أفنیته...« )مجلسی، ۱۴0۳، 

ج۷۳، ص۱۴۱، ح۵(؛ یعنــی خداوند دوســت 
دارد نعمتی که به بنده خــود داده، اثر آن را در 
او ببیند. پرسیده شد: چگونه؟ فرمود: هر فردی 
جامه خود را نظیف، خود را خوشبو، خانه خود 
را نیکو و پیشگاه منزل خود را ُرفت و رو کند«. ۳

 
4.قداســتحفظمحیطزیســت،

همساناجرتالوتقرآن
آثار و ثواب بی شماری برای حافظ محیط زیست 
در دین اسالم بیان شــده است؛ ازجمله رسول 

انسان،خلیفهخدا
بررویزمیناست.
ازسویدیگر،
پروردگارعالمبا
آفرینشجهان
هستیدرنهایت
اتقانوزیباییودر
یککالم،شاهکار
خلقت،آنرادر
اختیاراینخلیفه
خویشنهادهتا
بابهرهبرداری
درستازآن،
ازمواهبالهی
بهرهمندشود
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گرامی اسالم )ص( در این باره فرمود:
»من أماط عن طریق المســلمین ما یؤذیهم، 
کتب اهلل له أجر قراءه أربعمــاه آیه، کّل حرٍف 
بعشر حســنات )طوســی، ۱۴۱۴، ص۱8۳، 
ح۳0۶(؛ هر کس از راه مسلمانان، چیزی را که 
باعث آزار رهگذر اســت برطرف کند، خداوند 
اجر خوانــدن چهارصد آیه قــرآن را در دیوان 
عمل او ثبت می کند که ثواب قرائت هر حرف، 

ده حسنه است.
منظور از راه، خصوص مســیر زمینی نیست، 
بلکه شــامل معبر دریایی و پل ارتباطی هوایی 
نیز می شود. مقصود از چیزی که آزار می کند، 
خصوص موانع عبوری نیست، بلکه هر چه مایه 
اذیت عابران بوده و بعضی از مزایای سالمت یا 
نشاط جامعه را از بین می برد؛ مانند بوی زباله، 
دود کارخانه، آلودگی صوتی و سنگینی ترافیک 
مشمول سخن نغز آن حضرت است و قداست 
رعایت اصول زیســت محیطی همسان حرمت 

تالوت متن مقدس دینی است«. ۴
 

5.لعنــتخداوندشــاملآلوده
کنندگانمحیطزیست

اگر حفظ محیط زیست و پاسداشت حقوق آن 
در اسالم، از ثواب بی شــماری برخوردار است، 
در مقابل، آلودگی محیط زیست و عدم رعایت 
حقوق آن نیز عذاب الهی را در پی دارد. آیت اهلل 

جوادی آملی در این زمینه می نویسند:
»اگر دولت یا ملّتی عمداً به فضای سبز و سالم و 
نشاط آور نیندیشند و از آالیش آن پرهیز نکنند 
و منطقه زّرین خداداد طبیعت را آلوده نمایند 
یا در قبال آلوده کردن صاحبــان کارگاه های 
ســودجو، ُمهر بی ِمهری بر لب زنند و خاموش 
شوند، مشمول قهر خدای قاهر شده، قعر دوزخ 
جایگاه آنــان خواهد بود. البتــه چنان قهری، 
چنین قعری را به دنبال دارد، لذا رسول گرامی 
اسالم)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمود: »ثلث 
ملعوٌن من فعلهّن؛ املتغّوط فی ظّل الّنزال، و املانع 

املاء املنتاب و ساّد الطریق املسلوک« )کلینی، 

۱۴0۷، ج2، ص2۹2، ح۱2(؛ ســه گروه اند که 
در اثر سه کار ناروا مورد لعنت خداوند سبحان 

هستند:
۱. کسی که مکان عمومی، سایه بان ها، پارک ها، 

محل نزول مسافران و... را آلوده کند.
2. کسی که آب نوبه ای را به غصب ببرد؛ یعنی 

رعایت نوبت حقوق شهروندان نکند.
۳. کسی که ســّد َمْعبر کند و مانع عبور عابران 

شود.
رفتــار رهبــران الهی همتــای گفتــار آنان، 
برای ترغیب دولــت و ملت بــه  رعایت اصول 
زیست محیطی انجام می شد، لذا حضرت امام 
ســجاد)علیه الســالم( اگر کلوخی را در معبر 
می دیدند، از مرکب پیاده می شــدند و آن را از 
راه، دور می کردند که مزاحم رهگذر نشود.)حر 

عاملی، ۱۴۱۹، ج۱، ص۳2۵(
حضرت مســیح)علیه الســالم( از کنار گوری 
می گذشــت و صاحب آن قبر را معــّذب دید. 
ســال بعد، هنگام عبور از کنار آن گور، صاحب 
آن را در عذاب ندید. پرسید: خدایا! عامل رفع 
عذاب او چه بود؟ فرمود: فرزند او بزرگ شــد و 
راهی را اصالح کرد و یتیمــی را پناه داد، لذا از 
گناه او صرف نظر شد)مجلسی، ۱۴0۳، ج۷۴، 

ص۴۹(«.۵ 
 

6.تأثیراحیایمحیطزیســتدر
سعادتآخرت

»در نظام ارزشــی اســالم، همــه اعمال نیک 

پایدار است ولی برخی از کارها به عنوان اعمال 
جاودانه و ماندنی مطرح شده اند. نگارش قرآن 
کریم یا تدوین کتاب های علمی مستفاد از علوم 
قرآنی در روایات امامان معصوم)علیهم السالم( 
کاری اســت جاویدان که پس از مرگ نیز آثار 

خیر آن برای انسان ثابت است.
از جمله آثار خیر ماندنی، احیای محیط زیست، 
ماننــد درختکاری، حفــر قنات یا چــاه آب، 
سدســازی و دیگر فعالیت هایی است که بستر 
مناسبی را برای زیست بشر فراهم می کند. در 
آموزه های دینی آمده است اگر انسان درختی 
بکارد یا کاری که مورد استفاده مردم واقع شود 
انجام دهد تا آن عمل باقی است همواره در نامه 
اعمال آن شــخص پاداش نوشته می شود. این 
نگرش به کارهای عام المنفعه موجب شــوق 

انسان به احیای محیط زیست می شود.
انســان مادی اگر کاری انجــام می دهد برای 
تأمین منافع کوتاه مدت خویش است، ولی اگر 
نگاه انســان به اعمال به عنوان سنت حسنه و 
عمل جاویدان باشد، افق دید او را بلند و ماورای 
زندگی مادی را مالحظه کرده و برای آن تالش 

می کند.
در تعالیم آسمانی اسالم، آبیاری درخت مانند 
سیراب کردن مؤمن تشنه دارای ثواب و پاداش 
اســت. امام صادق)علیه الســالم( می فرماید: 
»من سقی طلحة او سدرة فکأّنا ســقی مؤمناً من 
ظأم«)عیاشــی، ۱۳80، ج2، ص8۶، ح۴۴(، 

هنگامی که اجر ســیراب کردن درخت مانند 
ســیراب کردن مؤمن باشد، پس غرس درخت 
و ایجاد فضای ســبز نیز جزء سنت های حسنه 
دینی است که در ســعادت اخروی انسان مؤثر 

است«. ۶
 

7.سهماســالمدرصلحجهانیو
سالمتمحیطزیست

»اســالم از آن جهت که همگانی و همیشگی 
است، خود را مفتی اعظم صلح جهانی می داند، 
لذا الزم است تفســیر کوتاهی از اسالم، صلح، 
جهان شــمول بودن و ســایر مبادی تصوری و 

تصدیقی آن ارائه شود.
اسالم، مهم ترین عامِل حیات بخش جوامع بشری 
َها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا لِّلِه َولِلرَُّسوِل إَِذا  است: »َیا أَیُّ
َدَعاُکْم لَِم ُیْحِییُکْم َواْعَلُمــوا أَنَّ الّلَه َیُحوُل َبْیَن املَرِْء 

وَن«)انفال:2۴(؛ ای مؤمنان!  َوَقْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْیِه ُتْحرَشُ

انسانرامشده
الهیدرمقابل
انسانطغیانگر
وحشی،جهان
طبیعترادوست
دارد؛آنگونهکه
نفسبهبدنعالقه
داردوطبیعترا
بسانبدنخود

میداندکهسالمت،
نشاطوخّرمیاو،
مایهنشاطوفرح
جانورواناست
وخودرادربرابر
سالمتمحیط
زیستمسئولو
متّعهدمیبیند
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چون خدا و پیامبر، شما را به چیزی فرا خواند که 
به شما حیات می بخشــد، آنان را اجابت کنید و 
بدانید که خدا میان آدمی و دلش حائل می گردد 

و هم در نزد او محشور خواهید شد. 
حیات انسانی که فراتر از زندگی طبیعی است، 

بدون صلح عادالنه نخواهد بود.
اسالم از آن جهت که حیات و صلح در گوهر او 
نهادینه شده است، توان رهبری صلح جهانی را 
داراست. از این رو، رسول گرامی اسالم)صلّی اهلل 
علیه و آله و سلّم( به عنوان رحمت جهان شمول 
معّرفی شده اســت: »َوَما أَْرَســلَْناَک إاِلَّ َرْحَمه 
لِلَْعالَِمیَن«)انبیاء:۱0۷( و صلح جهانی از مظاهر 

بارز رحمت الهی است.
اسالم تنها دینی است که از طرف خدای سبحان 
بر آدم و خاتم و سایر انبیا)علیهم السالم( نازل 
شــد و تمام آنچــه در ُصُحف ابراهیــم و زبور 
داوود و تورات موســای کلیم و انجیل عیسای 
مسیح)علیهم السالم( آمده به صورت جامع و 
کامل در قرآن حضــرت محمد)صلّی اهلل علیه 
و آله و سلّم( ظهور کرده است. اختالف محمود 
و تفاوت ممدوح ادیان الهی فقــط در منهج و 
شــریعت اســت که قرآن کریم، هم به وحدت 
یَن ِعنَد الّلِه الِْسلَُم«)آل  دین اشارت دارد: »إِنَّ الدِّ
عمران:۱۹(؛ »َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر الِْســَلِم ِدیناً َفَلن 
ُیْقَبَل ِمْنــُه«)آل عمران:8۵( و هم به تکّثر منهج 

و شریعت بشارت داده است: »لُِکلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُکْم 
رِشَْعه َوِمْنَهاجاً«)مائده:۴8(.

ســّر وحدت دین، ثبات فطرت انسان و اتحاد 
همه جانبه آن اســت: »ِفْطرََت اللَِّه الَِّتی َفَطَر 
یُن  النَّاَس َعَلْیَها الَ َتْبِدیَل لَِخْلِق اللَِّه ذلِــکَ الدِّ

الَقیِّــُم«)روم:۳0( و راز کثرت منهاج و شریعت، 

تغّیر طبیعت بشــر در طول تاریخ است. اسالم، 
اصول ثابتی دارد که صلح، فطرت ثابت انسانی را 
تأمین می کند و نیز منهاج و شریعت های متنّوع 
و متفاوتی دارد که صلح، طبیعت متغّیر بشری 

را تغذیه می نماید«. ۷
 

8.وظیفهخلیفهخدادرآبادانیزمین
»خدای ســبحان که خلعت خالفــت را با آیه 
کریمه »إِنِّی َجاِعٌل ِفی الَْرِض َخِلیَفة«)بقره:۳0( 
بر اندام موزون انســان وارسته پوشــانید، تار 
و پود اســتبرق جانشــینی را، معرفت اسمای 
حســنای الهی و مرّمت قلمرو خالفت و آباد و 
آزادسازی منطقه جانشــینی از نفوذ تخریبی 

اهریمنان قرار داد و از جهت علمی چنین فرمود: 
»َوَعلََّم آَدَم الَْسمَء«)بقره:۳۱( و از لحاظ عملی 
چنین فرمود: »ُهَو أَنَشأَُکم ِمَن الَرِْض َواْسَتْعَمرَُکْم 
فیها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا إِلَْیِه إِنَّ َربِّی َقِریٌب 

ُمِجیٌب«)هود:۶۱(.

اصل انشــاء و ایجاد انســان از زمین به وسیله 
خدای سبحان اســت. خلقت انسان هدفمند 
اســت و او مانند علف هرز از زمیــن نروییده 
است. خدای ســبحان خالق انســان است و او 
را جانشــین خویش قرار داد و خلیفه خدا باید 
کار مســتخلف عنه را انجام دهد. بــرای آنکه 
بستر مناسبی برای زندگی بشــر فراهم شود، 
خدای سبحان مواد خام را به عنوان غذای سفره 
طبیعت خلق کرد و به انسان، هوش، استعداد، 
فناوری و خالقیت داد تا به عنوان مهمان ســر 
سفره مواد خام طبیعت بنشیند و از این مواد به 

بهترین وجه بهره مند شود.
عقــل را از درون و وحــی را از بیــرون برای 
راهنمایی بشر قرار داد تا وی هم به وجود این 
مواد خام آگاه شــود و هم به چگونه اســتفاده 
کردن از آن رهنمون گردد، تــا زمین را آباد و 
محیط زیست را سامان بخشــد. از این جهت 
از انســان خواســت با بهره گیری از این مواد 
خام به آبادانی زمین بپردازد: »َو اْســَتْعَمَرُکْم 
فیها«)هود:۶۱( تا زندگی مناســبی برای بشر 

فراهم شود. باب استفعال )استعمار( در اینجا 
برای تحقیق است؛ یعنی به جّد از شما خواست 

تا زمین را آباد کنید«.8 
 

9.تفاوتاستعمارقرآنبااستعمار
نظامسلطه

»واژه استعمار که اکنون پلیدترین و زشت ترین 
محتــوا را دربــردارد، از مقدس ترین واژه های 
قرآنی است. زورمداران و بهره کشان این واژه را 
به بازی گرفتند، تا جایی که این کلمه در کنار 
واژه های منحوس استحمار، استبداد و استثمار 
قرار گرفته اســت؛ حال آنکه در فرهنگ قرآن، 
خداوند به عنوان مستعمر، مواد اولیه را اعم از 
موجودهای سپهری و زمینی در طبیعت قرار داد 
و انسان را از خاک خلق کرد و روح ملکوتی در آن 
افاضه کرد: »َنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّوِحی«)حجر:2۹( و 
انسان، تلفیقی از ملک و ملکوت گردید تا خلیفه 
خدا شــود و در روی زمین کار مستخلف عنه را 

انجام دهد.
زندگی بشــر زمانی ســامان می یابد و محیط 
زیست او ســالم می شــود که باور کند خلیفه 
خداســت و همه جهان مواد خاِم آمــاده و در 
تسخیر اوست که خداوند در قلمرو طبیعت قرار 
داد و به عقل بشر توان بهره وری از آن را بخشید 
و پیامبران را برای راهنمایی نحوه استفاده از آن 
فرستاد تا هم غذای جسم تهیه و هم غذای روح 

کامل شود.
کشــورهای اســتعمارگر برای منفعت طلبی 
خویش و بهره کشــی از جوامع فقیر با این واژه 
به بهانه آبادانی، ذخایر ملت ها و منابع طبیعی 
آنان را به غــارت می برند و هر کجــا که منافع 
آنان تأمین شــود به آبادانی ابزاری آن اقدام و 
در غیر این صورت از آباد شــدن آن جلوگیری 

می کنند«. ۹
 

10.اســتثماریبودنآبادانینظام
سلطه

»از آنجایی که حاکمان فاســد نظام ســلطه 
در پی بهره جویی بیشــتر از منابــع طبیعی و 
محیط زیست هســتند؛ چنان که فرآورده های 
کشاورزی، دامی و... آنان بیشتر از نیاز آنان باشد، 
حاضر نیستند به ملت های فقیر و گرسنه کمک 
کنند و با اسراف و اتراف به ســر می برند. حال 
آنکه در کشــورهای فقیر، مردم غذای خویش 
را از ســطل زباله های ثروتمندان مترف تأمین 
می کننــد. در حالی که برخی از آن کشــورها 
دارای معــادن غنی و بهره منــد از آب و خاک 

مناسب جهت کشاورزی و دامداری است.

شناختاصول
زیستمحیطی
وتحصیلآنو
پرهیزازتخریب
آنوسعیبرای
سالمسازی

آن،ازبارزترین
حقوقانسانیو
نیزازروشنترین
تکالیفبشری
بهشمارمیآید
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اگر سیاست نظام ســلطه اقتضا کند، کشور و 
ملتی را تحریم اقتصادی کرده و از گندم در حد 
سالح اتمی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین 
حربه های استعمارگران، تحریم اقتصادی است 
تا ســتون فقرات جوامع را در هم شکسته و بر 
آنان مسلط شــوند. بنابراین اگر آنان دست به 
آبادانی منطقــه ای می زنند بــرای بهره جویی 
بیشتر خویش و محروم کردن سایر ملت هاست؛ 
یعنی آباد کردن زمیــن را مصادره کردند؛ زیرا 
اوالً بخشــی را جهت تأمین منافع خویش آباد 
می کنند؛ ثانیاً بخش های دیگــر را نه تنها آباد 
نمی کنند بلکه در صورت امــکان از آبادانی آن 
جلوگیری می کنند؛ ثالثاً مردم آن سرزمین را 

بَرده نموده و منابع آنان را به یغما می برند«. ۱0

11.نقشاســتعمارگراندرآلودگی
محیطزیست

»سالمت محیط زیســت ارتباط تنگاتنگی با 
حیات سالم جامعه دارد، همانگونه که بهداشت 
و پیشــگیری، مقدم بر درمان و معالجه است، 
تأمین فضای ســالم و محیط زیســت مناسب 
نیز مقدم بر جبران خسارتهای ناشی از محیط 
زیســت آلوده است. ســالم نگه داشتن محیط 
زیست؛ یعنی رعایت حق زمین، هوا، آب، خاک، 
دریا، صحرا، کوه و دشــت، گیاهان، حیوانات و 
سایر موجودات و عرصه های زیست محیطی که 

ارتباط با حیات جامعه دارند.
تأمین ســالمت و بهداشــت محیط زیست از 
اصول اولیه اســت. مردم و مســئوالن جامعه 
موظفند در تحقق این مهم تمام سعی و تالش 
خویش را بــه کار گیرند، ولی آنچــه عماًل در 
زندگی جوامع مختلف بشری ظهور دارد عده ای 
بی مهابا برای تأمین منافع خویش به همه اصول 
زیست محیطی پشــت کرده و هیچ حریمی را 

رعایت نمی کنند.
چنانکه گذشت همان طوری که مراکز مذهبی 
َا َیْعُمُر َمَساِجَد  را مردم با ایمان آباد می کنند: »إِنَّ
الّلِه َمْن آَمَن ِبالّلِه«)توبه:۱8( تنها مردم و جامعه 

متدیّــن در حفظ و حراســت محیط زیســت 
می کوشند؛ زیرا اگر ایمان نباشد هیچ تعهدی 
نســبت به حفظ طبیعت وجود ندارد. امروزه 
در کشــورهای پیشرفته، شــاهد آزمایش ها و 
انفجارهای اتمی و غیراتمــی در دریا و صحرا 
هستیم که به گونه های مختلف، محیط زیست 

بشر را آلوده می کنند. کشــورهای استعمارگر 
با حرص و ولع هرچه بیشــتر منابع گاز و نفت 
دیگران را به یغما می برند و حتی بیش از ظرفیت 
کشــتی های باری، نفت حمل می کنند و هر از 
چندی یکی از آنها غرق و مقــدار زیادی نفت 
به دریا می ریزد. افزون بر اینکــه دریا را آلوده 
و جان بسیاری از آبزیان را به خطر می اندازند، 
محیط زیست بشر را دستخوش مشکالت جدی 

می سازند«. ۱۱

12.نقشاستعمارگراندرناامنکردن  
محیطزیست

»نظام های اســتعمارگر جهانی در پی تأمین 
هر چه بیشــتر منافــع خود، جوامــع دیگر را 
اســتثمار کرده و مانع ترقی آنان نیز می شوند؛ 
گاهی با لشکرکشی و زمانی با طرح نقشه های 
استعماری، کشــورها و اقوام مختلف را به جان 
یکدیگر می اندازند و در صورتی که صالح بدانند 
خود شخصاً دست به حمله نظامی می زنند، که 
در هر صورت دســتاورد آن برای دیگران ناامن 

شدن محیط زندگی است.
هم اکنون در همســایگی ایران اسالمی چه در 
شرق و چه در غرب آن، استعمارگران ارمغانی 
جز کشــتار، ویرانی، ناامنی و تجاوز به حقوق 

اولیه مردم نداشــته اند؛ نه تنها مردم را از ترقی 
بازداشــته بلکه افزون بر نابودی منابع طبیعی 
آنان و به غارت بردن ثروتهای عمومی جامعه، 
محیط زیست بشر را ناامن کرده و نسل و حرث 
را نابود می کنند: »َوإَِذا َتَولَّی َسَعی ِفی الَرِْض 
لُِیْفِســَد فیها َوُیْهِلَک الَحرَْث َوالنَّْسَل َوالّلُه الَ ُیِحبُّ 

الَفَساَد«)بقره:20۵(، »إِنَّ املمُُلوَک إَِذا َدَخُلوا َقْرَیه 
أَْفَسُدوَها«)نمل:۳۴(«. ۱2

»آنچه هم اکنون سالمت محیط زیست را تحدید 
می نماید و جوامع بشری را به مرگ یا بیماری 
تهدید می کند، اقتدار تعدیل نشــده صاحبان 
صنایع اتمی است که هرگونه نعمِت خدادادی 
را به ســود خود و زیان ملّت های دیگر مصادره 
می نماینــد، گویــا مدیرعامل لگام گســیخته 

دهکده دنیای کنونی اند«. ۱۳

13.مدعیاندروغینخالفتالهی
»مهم ترین عنصر خالفت الهی بعد از فراگیری 
معارف دینی، آباد ساختن زمین و نجات آن از 
هرگونه تباهی و تیرگی است. مقصود از زمین، 
گستره زیست بشر است؛ چنین پهنه پهناوری، 
از عمق دریا تا اوج ســپهر و قلّه آسمان را در بر 

می گیرد.
بنابراین، فرهنگ زیست محیطی با مقام برین 
جانشینی خدا آمیخته است. آن کس که به جای 
پاالیش هوا، آن را می آالید و عوض مرّمت زمین، 
آن را ویران می کند و به جــای غرس نهال، به 
قطع درخت می پردازد و به جای سالم سازی دریا 
و صحرا، از آلوده کردن آنها ابایی ندارد، چنین 
فارغ بی فروغی، بی دریغ دروغ می گوید و عنوان 
باشکوه خالفت را همانند محیط زیست آلوده 
کرده و به غارت می برد و خویشتن را خلیفه خدا 

می شمرد«. ۱۴

14.رهنموداسالمدرفروختناسلحه
بهگروههایباطلومتخاصم

»وقتی بین دو گروه کافر و غیرمسلمان نبردی 
رخ داد و آتش جنگ زبانــه زد و در آن بحران، 
بازار اســلحه گرم و پررونق بود، در این جریان، 
علم بشــری که در خدمت ســودهای زودگذر 
دنیاست، هم در ساختن ســالح های تخریبی 
فعالیت می کند، هم در عرضه آن به متقاضیان، 
کوشش های فراوانی مبذول می دارد، اما وحی 
آسمانی خط مشــی انســان را در این سانحه 

انسانمادی
اگرکاریانجام
میدهدبرای
تأمینمنافع

کوتاهمدتخویش
است،ولیاگرنگاه
انسانبهاعمال
بهعنوانسنت
حسنهوعمل
جاویدانباشد،
افقدیداورابلند
وماورایزندگی
مادیرامالحظه
کردهوبرایآن
تالشمیکند
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وسائل

سنگین و رویداد تلخ به خوبی تبیین می نماید 
و می گوید گرچه هر دو گــروه در فرض مزبور 
اهل باطل بوده، هیچ یک مســلمان و ذی حق 
نیســتند، ولی نباید به آنان ســالح تخریبی و 
کشنده فروخت، بلکه باید سالح های دفاعی را 

در اختیارشان قرار داد.
»هشام« از محمد پســر »قیس« نقل می کند 
از حضرت امام صادق)علیه الســالم( پرسیدم 
اگر دو گــروه از اهل باطل به نبــرد با یکدیگر 
برخاســتند، به آنها سالح بفروشــم یا نه؟ آن 
حضرت فرمود به هر دو گروه سالح های دفاعی 
بفروش؛ »َســألُت أباعبِداللِه عِن الِفَئَتْیِن َیْلَتِقیاِن 
ِمْن أْهِل اْلباِطل أِبیُعُهَم الّســلَح؟ َفَقال: ِبْعُهم ما 

یکّنهم؛ الّدْرع و الُخّفین َو َنحــَو هذا«.)حرانی، 

۱۳۶۳، ص۳۷۴(
این یک دستور اسالمی انسانی است که اجازه 
نمی دهد کســی از فرصت تلخ ســوزندگی و 
گدازندگی زمــان جنگ، ســودجویی کند یا 
زمینه تخریب و آدم کشی را با فروش سالح های 
تهاجمی فراهم سازد یا با تبعیض و جانبداری 
از نژاد خاص یا صنف مخصوص یا حزب معّین 
یا دسته مشــخص و مانند آن، سبب برتری و 
افزون خواهی گروهی را بر گــروه دیگر تأمین 
نماید و در نتیجه استکبار را تقویت کند، بلکه 
یک انسان آزاده و رهای از بند آز و دام حرص و 
زنجیر زراندوزی و تله طمع ورزی، موظف است 
به منظور پاسداری از خون انسان های هم نوع و 
جلوگیری از تخریب و تهاجم و ویرانی به هر دو 
گروه درگیر و رزمجو بفروشد، نه به یک گروه و 
آن هم ســالح دفاعی؛ نه تخریبی، لذا حضرت 
امام صادق)علیه الســالم( فرمــود: »بعهما ما 
یکّنهما؛ الدرع و الخفین و نحو هذا«؛ یعنی به هر 
دو گروه آنچه حافظ و نگهبانشان است و کانون 
پاسداری و صیانت از خونریزی است مانند زره 

و ... بفروش«. ۱۵

15.نمونههاییازبهرهبرداریصحیح
ازمحیطزیستتوسطانبیایالهی

در قرآن داستان های شــگفتی از انبیای الهی 
ذکر گردیده اســت که نشــان دهنده کیفیت 
بهره برداری انبیــاء از محیط زیســت اطراف 
خویش اســت. تأمل در مضامین این دسته از 
آیات، حقایق زیــادی را برای انســان جویای 
حقیقت روشن می سازد که در ذیل به مهم ترین 

این موارد اشاره می شود:
1ـ15.ســاختبهترینابزاردفاعیاز

سختترینوسیلهتهاجمی
»هنگامی کــه با اعجاز غیبی، آهن ســخت و 
ســرد در دســت حضرت داوود پیامبر)علیه 
الســالم( نرم و قابل انعطاف شد، دستور وحی 
الهی کیفیت استفاده از آن را در ساختن سالح 
دفاعی، نه تخریبی، قرار داد و فرمود: »َوأَلَنَّا لَُه 
ِْد َواْعَمُلوا  ْر ِفی السَّ الَحِدیَد أَِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

َصالِحاً إِنِّی مِبَا َتْعَمُلوَن َبِصیٌر«)ســبأ:۱0ـ۱۱(؛ 

آهن را برای او نرم قــرار دادیم و فرمان دادیم 
که زره های وســیع با حلقه های هندسی شده 
و روزنه های اندازه و متناسب بساز و همه شما 
به کار نیک و شایســته بپردازید و ما به تمام 

کارهای شما بیناییم.
نکته مهم این است که از سخت ترین وسیله های 
تخریبی، بهترین ابزار دفاعی ســاخته شود و از 
نیرومندترین قدرت های تهاجمی، ظریف ترین 
صنعت دفاعــی و نه تخریبی به عمــل آید و از 

محکم ترین توان حمله و سرکوبی، شایسته ترین 
اسباب مقاومت و ایستادگی ظهور کند. خالصه 
آنکه از آهنی که هم جنبه »بأس شدید« دارد، 
هم جنبه »منافع مردمی«؛ »َوأَنزَْلَنا الَحِدیَد ِفیِه 
َبأٌْس َشــِدیٌد َوَمناِفــُع لِلنَّاِس«)حدید:2۵(؛ و آهن 

که در آن هم ســختی کارزار، هم منافع بسیار 
بر مردم است نازل کرد، ســعی شده است که 
بُعد انتفاعی آن مطرح شــود؛ نه بُعد خشونت و 

آدم کشی و تخریبی و مانند آن«. ۱۶

2ـ15.مأموریــتحضرتداوود)علیه
الســالم(درتعلیمصنعتزرهبافیبه

مردم
»داود که پدر ســلیمان بود و زمینه حکومت 
اسالمی را با رهبری انقالب و ستم زدایی عصر 
خود آغاز کــرد و از امکانات مناســبی متنعم 
بود، مأمور شــد از نعمت غیبــی خداوند که 
آهن سرد ســخت را در دستش چون موم نرم 
کرده بود، صنعت زره بافــی را ارائه کند و نظم 
هماهنگ بندهــا و حلقه هــای زره را رعایت 
نماید. بیان قــرآن مجید در این بــاره چنین 
است: »َولََقْد آَتْیَنا َداُوَد ِمنَّا َفْضًل َیاِجَباُل أَوِِّبی 
ْیَر َوأَلَنَّا لَُه الَحِدیَد أِن اْعَمْل َساِبَغاٍت  َمَعُه َوالطَّ

ِد َواْعَمُلوا َصالِحاً ...«)سبأ:10ـ11(؛  ْ ْر ِفی السَّ َوَقدِّ

»َوَعلَّْمَناُه َصْنَعه لَُبوٍس لَُکْم لُِتْحِصَنُکم ِمن َبْأِسُکْم 

َفَهْل أَنُتْم َشاِکُروَن«)انبیاء:80( نکته قابل توجه 

آنکه صنعت زره بافی جزء علوم عملی و هنری 
است و قابل انتقال به غیر می باشد، لذا قرآن در 
این باره به کلمه »تعلیم« تعبیر نمود، ولی نرم 
نمودن آهن در دســت، چون موم، هرگز جزء 
علوم نظری یا عملی نخواهد بود؛ زیرا به کرامت 
روح ولّی خدا و نزاهت نفس رسول حق وابسته 
اســت، لذا قرآن در این باره تعبیر به »تعلیم« 
نکرد؛ بلکه به کلمه )أَلَنَّا( بسنده نمود تا روشن 
شود که لّین و نرم شــدن آهن در دست داوود 
با قدرت غیبی میسور می شود. البته آهن را از 
دیر زمان با آتش نرم می کردند، لیکن آن کار، 
جزء علوم عملی است و امر عادی می باشد؛ نه 

خارق عادت«. ۱۷

3ـ15.کشتیسازیحضرتنوحباتعلیم
الهی

»نوح، شیخ األنبیاء)علیه السالم( که نه تنها در 
مسئله وحی و نبوت جزء پیشگامان کوی رسالت 

زندگیبشرزمانی
سامانمییابدو
محیطزیستاو
سالممیشودکه
باورکندخلیفه
خداستوهمه
جهانموادخاِم
آمادهودرتسخیر
اوستکهخداوند
درقلمروطبیعت
قراردادوبهعقل
بشرتوانبهرهوری
ازآنرابخشید
وپیامبرانرا
برایراهنمایی
نحوهاستفادهاز
آنفرستادتاهم
غذایجسمتهیه
وهمغذایروح

کاملشود
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است، بلکه در جریان اســتفاده صحیح از علم 
صنعت از پیشکسوتان به شمار می آید و خداوند، 
هم تعلیم کشتی سازی او را به عهده گرفت، هم 
توفیق و تأیید عملی آن را عهده دار شــد. قرآن 
کریم در این باره چنین می فرمایــد: »... اْصَنِع 
الُفْلــَک ِبأَْعُیِنَنا َوَوْحِیَنــا ...«)هود:۳۷(، »َفأَْوَحْیَنا 

إِلَْیِه أَِن اْصَنِع الُفْلَک ِبأَْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا«)مؤمنون:2۷(.

خالصهآنکه
۱. اصل فرایند صنعتی در حکومت اســالمی 

ممدوح و مورد ترغیب است.
2. لزوم اســتفاده صحیح از آن در سیره عملی 

زمامداران دینی بیان شد.
۳. مهم ترین بهره درست از صنایع پیشرفته هر 
عصر عبارت از تأمین نیازهــای علمی و عملی 

مردم آن عصر است.
۴. آنچه در قرآن یاد شد، جنبه تمثیل دارد؛ نه 
تعیین؛ یعنی مثال بهره صحیح در قرآن بازگو 
شد، نه آنکه استفاده درست منحصر در همین 

چند مورد باشد.
۵. صنعت کشتی ســازی نوح)علیه الســالم( 
الگویی برای ساخت و پرداخت هرگونه وسائل 
نقلی دریایی و زیردریایی، اعم از وســیله نقل 
مسافر، بار و مانند آن، و نیز وسائل نقلی زمینی 
و هوایی بــه طور عام اســت و صنعت زره بافی 
داوود)علیه الســالم( الگویی برای ســاختن 
هرگونه وسائل دفاعی است؛ خواه در برابر تیر 
و مانند آن، خواه در قبال ســموم شیمیایی و 

نظایر آن«.۱8
 

4ـ15.توفیقذوالقرنیندربهرهوریاز
امکاناتوساختنسّدنفوذناپذیر

یکی دیگر از افرادی کــه در قرآن از او نام برده 
شــده، ذوالقرنین اســت. آیت اهلل جوادی در 
این باره می نویســند: »گرچه قــرآن از نبوت 
او ســخن نگفت، ولی روش پســندیده او را با 
برخورداری از همه وســائل مقدور آن عصر به 
طور نسبی گزارش داده که وی از تمام امکانات 
الزم بهره مند بود و کارهای قابل توجهی کرد 
که یکی از آنها ساختن سّد عظیم نفوذناپذیر 
بود که بر اثر ارتفاع و صاف بــودن، قابل فتح 
نبود و بر اثر استواری و استحکام، قابل نقب و 
سوراخ نمودن نبود؛ زیرا آن سّد مهم از خاک، 
آجر، سنگ، سیمان و مانند آنها نبود؛ بلکه سد 

عظیم فلــزی بود که از پاره هــای آهن و مس 
گداخته ساخته شد و بیان قرآن مجید در این 
باره چنین است: »ءاَُتوِنی ُزَبَر الَحِدیِد َحتَّی إَِذا 
َدَفْیِن َقاَل انُفُخوا َحتَّی إَِذا َجَعَلُه  َســاَوی َبْیَن الصَّ

َناراً َقاَل َءاُتوِنی ُأْفِرْغ َعَلْیِه ِقْطراً«)کهف:۹۶(؛ 

یعنی پــس از چیدن تکه های آهــن همانند 
قطعات سنگ، دستور داد که با استفاده از کوره 
آهنگری در آن بدمند تا کاماًل قطعه های آهن 
به صورت آتش گداخته درآید، آنگاه دستور داد 
مس گداخته را در آن کاماًل تعبیه نمایند تا به 

صورت سد تام فلزی درآید.
از مجموعه این نمودارها می توان خط مشــی 
حکومت اسالمی را درباره بهره برداری از صنایع 
استنباط نمود که استفاده از تکنولوژی در تمام 
اموِر سازنده و سودمند رواست، ولی بهره برداری 
از آن در امــور تخریبی، تهاجمی، ســوزنده، 
کشنده و تباه کننده زمین یا دریا، هوا، گیاهان، 
جانوران، انسان ها، مناطق معمور یا ... هرگز روا 
نیست و با این تحقیق، می توان فرق بین کادر 
صنعتی را در مدینــه فاضله که هدف حکومت 
اسالمی است با کادر صنعتی کشورهای مهاجم 
و مخّرب و مدعی تمّدن، بررسی نمود و تفاوت 
دو محیط زیســت صاف و آلوده، ســودمند و 

سمی، سالم و بیمار را دریافت«. ۱۹

16.نتیجه
از مجموع مباحث پیشگفته می توان به میزان 
اهتمام اسالم به حفظ حقوق محیط زیست از 
یک سو و ضرورت گســترش آن از سوی دیگر 
پی برد. در قرآن کریم در مــوارد متعددی به 
بهره برداری صحیح انبیای عظام الهی از محیط 
زیست در مســائل گوناگون اشــاره شده که 
می تواند برای جوامع انسانی امروزی، الگویی 
مناســب برای بهره برداری صحیــح از محیط 

زیست باشد.
چنان که تأکیدات دین مقدس اســالم از عدم 
هرگونه آسیب رســانی به محیط زیست، حتی 
در زمان جنگ ها مثال زدنی است. در این مقاله 
ســعی شــد تا این مباحث از دیدگاه حضرت 
آیت اهلل جوادی آملی مورد کنکاش و بررســی 
قرار گیرد. به امید آن روزی که جهان بشــریت 
در سایه رهنمودهای سازنده ادیان غیرمحّرف 
الهی، از هرگونه آسیب رسانی به محیط زیست 

پیرامون خویش خودداری ورزد.

پینوشت
1. جوادی آملی، اســالم و محیط زیســت، ص 

۱۵ـ۱۶. 
2 . همان، ص ۱۴ـ  ۱۵. 
۳ . همان، ص 8۴ـ  8۵. 

۴ . همان، ص 8۵. 
۵ . همان، ص 8۶ـ  8۷. 

۶ . همان، ص ۱۹۹ـ200. 
۷ . همان، ص ۳0۹ـ  ۳۱0. 

8 . همان، ص 2۷ـ  28. 
۹ . همان، ص۳۶ـ  ۳۷. 

۱0 . همان، ص ۳۷ـ  ۳8. 
۱۱ . همان، ص ۳8ـ  ۳۹. 

۱2 . همان، ص۴0. 
۱۳ . همان، ص ۴۱ـ  ۴2. 
۱۴ . همان، ص ۴0ـ  ۴۱. 

۱۵ . همان، ص ۱۴0ـ  ۱۴۱. 
۱۶ . همان، ص ۱۳۹ـ  ۱۴0. 

۱۷ . همان، ص ۵۳. 
۱8 . همان، ص۵۴. 

۱۹ . همان، ص ۵۵ ـ  ۵۶. 

درقرآنکریمدر
مواردمتعددیبه
بهرهبرداریصحیح

انبیایعظام
الهیازمحیط

زیستدرمسائل
گوناگوناشاره
شدهکهمیتواند
برایجوامع

انسانیامروزی،
الگوییمناسب
برایبهرهبرداری
صحیحازمحیط
زیستباشد



نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی

سالاول|شمارهاول|شهریور1396 126

مکتب دفاعی
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مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست، ضمانت 
اجرا و سطح فراگیری شود که در حفاظت از محیط 
زیست مهم دانسته می شوند. ازجمله مهم ترین 
جهت گیری های ارزشی می توان به انسان محوری، 
زیست محوری، زیست بوم محوری و خدامحوری 
اشاره کرد که هرکدام، مباحث عمده ای از اخالق 

زیست محیطی را به خود اختصاص داده اند.
مقاله ســوم با عنوان »اصول بهره برداری پایدار 
از منابع محیط زیســت از دیدگاه قرآن« نوشته 
محمدحسن مظفری است. الگوهای بهره برداری، 
تولید و مصرف نادرســت و ناپایدار در دهه های 
اخیر، زنگ های هشدار را به صدا درآورده و موجب 
نگرانی همگانی شده است. بهره برداری های غلط، 
حریصانه، مسرفانه و نابودکننده، حیات جنبندگان 
را در زیباترین سیاره و تنها ُکره قابل زندگی تهدید 
می کنــد. مقاله حاضر، مهم تریــن اصول الگوی 
بهره برداری از منابع محیط زیست شامل مدیریت 
بهره برداری و مصرف، بهره برداری سپاسگزارانه، 
پرهیز از الگوهای مصرف نادرست و ناپایدار، تعیین 
موازین و استانداردهای بهره برداری و رعایت آنها 
را بررســی و در پایان، راه حل هایی را ارائه کرده 
است. الگوی مصرف »شاکرانه« مرتبه باالتری از 
»مصرف پایدار« است. اصول ناظر بر ممنوعیت 
پیروی از الگوهای نادرست بهره برداری، عبارت 
اســت از: اصل منع بهره برداری مســرفانه، اصل 
منع بهره برداری مبّذرانه، اصل منع بهره برداری 

تبهکارانه.
مقاله چهارم با عنوان »محیط زیســت در قواعد 
فقهی« نوشته سید علی حسینی می باشد. قاعده 
فقهی عبارت اســت از: آن دسته از احکام شرعی 
کلی و عام که به دلیل گســتردگی، در استنباط 
احکام فقهی تأثیر بسزایی دارند. در این مقاله قواعد 
فقهی که با مسائل محیط زیست ارتباط دارند و 
به گونه ای مبنا یا حکمی را در حوزه محیط زیست 
بیان می کنند بررسی می شوند. قواعدی که در این 
مقاله بررسی شده عبارت است از: قواعد اختالل 
نظام، الضرر، اتالف، مصلحت و احکام حکومتی، 
عدالت و حق الناس. از این قواعد، مبانی و ضوابطی 
در حوزه محیط زیست استنباط می شود که اجرای 
آنها می تواند در حد گســترده ای زمینه حفظ و 
شکوفایی محیط زیست را فرآهم آورد. برپایه قاعده 
اختالل نظام، هیچ گونه حکم شرعی و نیز قاعده 
اصولی که اختالل نظام معیشــتی و زندگی بشر 

را در پی داشته باشد، در اسالم جعل نشده است.

مقاله اول کتاب اخالق و محیط زیست )رهیافتی 
اســالمی( با عنوان »طبیعت و محیط زیست در 
آموزه های اخالقی و مدنی )رسائل إخوان الصفا(« 
نوشته محمدرضا احمدی طباطبائی است. جمعیت 
)اخوان الصفا خاّلن الوفا( گروهــی از متفکران و 
حکمای نواندیش و درعین حال عارف مسلک شیعه 
بودند که در قرن چهارم هجری، اولین دایرة المعارف 
سترگ در جهان اسالم را تدوین کردند. نویسندگان 
و مؤلفان رسائل »اخوان الصفا« و همچنین مذهب 
و اهداف آنان همواره در مشرق و مغرب زمین، محل 
مناقشــه و بحث صاحب نظران قرار داشته است. 
دراین میان، نگاه و نگرش اخوان به جهان و طبیعت 
و مظاهر آن و همچنیــن جهان حیوانات به عنوان 
مظهر صنع الهی بسیار زیبا و لطیف بود. درواقع، 
اخوان به دنبال آزادی معنوی بود. فلسفه اخوان در 

این رسائل، فلسفه تساهل و مدارا با اصناف فکری 
و جویندگان حقیقت است. کتاب طبیعت به عنوان 
تجلی زیبای خلقت الهی در رسائل اخوان، دارای 
جایگاهی ممتاز اســت. نکته جالب دیگر، نقش 

ایرانیان در تدوین رسائل اخوان است.
مقاله دوم با عنوان »جهت گیری ارزشی و اخالق 
زیســت محیطی اســالمی: ماهیت و پیامدها« 
نوشته احمد عابدی سروستانی و منصور شاه ولی 
است. در این مقاله، سعی شــده است تا با تشریح 
مهم ترین جهت گیری های ارزشی رایج در اخالق 
زیست محیطی به مقایسه آن با جهت گیری ارزشی 
اسالمی پرداخته شود. مقاله حاضر بر این مدعاست 
که اخالق زیســت محیطی اسالمی، توحیدمحور 
است و این جهت گیری ارزشــی می تواند موجب 
ارتقاء عواملی مانند یگانگی بین انسان و طبیعت، 

اخالق و محیط زیست )رهیافتی اسالمی(

کتاب اخالق و محیط زیست )رهیافتی اسالمی( به کوشش 
کاووس سید امامی توسط انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( 
در 343 صفحه شامل ده مقاله در موضوع آموزه های اسالم، 
خصوصًا فقه در موضوع محیط زیست به چاپ رسیده است. 
هریک از مقاله های این مجموعــه از زاویه ای به آموزه های 
اخالقی و ارزش اسالم در باب چگونگی سازگاری زندگی انسان 
با محیط طبیعت و با هدف گسترش فرهنگ احترام به محیط 

زیست می پردازد.

  مقاالتدهگانهارزشهایاسالمدربارهمحیطزیست

معرفیتفصیلیکتاب

منصورهعاشقی

طلبهحوزهعلمیه
خواهرانوخبرنگار
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مقاله پنجم با عنوان »اخالق و الگوی مصرف منابع 
طبیعی از دیدگاه اسالم و تأثیر آن بر محیط زیست« 
نوشته نغمه مبرقعی اســت. تأکید اسالم بر لزوم 
آبادانی فراگیر در زمین و برابری میان انسان ها را 
می توان حاکی از تأکید بر لزوم دستیابی به توسعه 
پایدار تلقی کرد. مسلماً دســتیابی به این امر، جز 
با محدود کردن میزان مصرف نســل های فعلی از 
منابع فعلی امکان پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر 
با توجه به پایگاه مســتحکم دین در جامعه ایران، 
به نظر می رسد ابالغ و اشــاعه دستورات اسالم در 
زمینه کنترل مصرف و حفاظت از محیط زیست و 
منابع طبیعی، می تواند نقش مؤثری در دستیابی به 
این مهم باشد. در این مقاله، ضمن نگاهی اجمالی 
به وضعیت کنونی محیط زیست در ایران و جهان 
به این پرسش که نگرش اسالم در رابطه با اخالق 
مصرف و بهره برداری از منابع طبیعی چیســت، 
پاسخ داده و راهکارهایی در زمینه اشاعه فرهنگ 
اسالمی استفاده از محیط زیست ارائه شده است. 
دیدگاه اسالم در زمینه مصرف منابع، عبارت است 
از: پرهیز از اســراف و روی آوردن به قناعت، لزوم 
رعایت عدالت، نفی فساد و تباهی در زمین، لزوم 

عمران و آبادانی در زمین.
مقاله ششم با عنوان »اخالق مصرف در اسالم و تأثیر 
آن بر حفظ محیط زیست« نوشته بهمن اکبری و 
حامد اسفندیاری است. اسالم با مدنظر قرار دادن 
دو حد ضروری در باب مصرف که عبارتند از رعایت 
موازین و حدود شــرعی و رعایت عدم وابستگی 
سیاسی و اقتصادی به نظام سلطه، به ارائه الگوی 

مصرف متناسب با نظام طبیعت می پرازد.
 مقاله هفتم با عنوان »محیط زیست در منظومه 
معرفتی اسالم« نوشــته بهمن اکبری می باشد. 
این مقاله در پی آن اســت که مفاهیم و مضامین 
انسان شناختی و جهان شــناختی متون اسالمی 
)همچون اصل کرامت آدمــی، ارتباط با طبیعت، 
آفرینش زیبا و آفریده مسئول در برابر آن( مشخص 
شود و سپس چیستی، بنیان ها و پیش فرض های 
)حقوق زیست محیطی اســالم( مورد دقت قرار 
بگیرد. مفاهیم جهان شــناختی در قرآن عبارت 
است از: ۱. هرچیز آفریده خداست؛ 2. آفریده های 
خدا زیباست؛ ۳. آدمی در نهایت زیبایی آفریده شده 
است؛ ۳. زیبایی و نظام مندی جهان آفرینش در هم 
تنیده شده است؛ ۵. ناسپاسی )نافرمانی( موجب 
فســاد زمین )هالک حرث و نســل( است. اصول 
انسان شناختی حقوق محیط زیست اسالم عبارت 

است از: ۱. اصل کرامت؛ 2. اصل جاودانگی انسان و 
عمل او؛ ۳. اصل ارتباط آفرینشی انسان با مجموعه 

هستی؛ ۴. اصل ربوبیت.
مقاله هشــتم با عنوان »ضرورت تحول در مبانی 
مسئولیت مدنی نسبت به محیط زیست؛ رویکردی 
فقهیـ  حقوقی« نوشــته عزیزاهلل فهیمی و علی 
مشهدی اســت. این مقاله به دنبال ارائه و تحلیل 
مبانی نظری ضرورت تحول مســئولیت مدنی 
ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع 
و مبانی موجود در نظریات مســئولیت مدنی در 
فقه و حقوق اســت. بر این اســاس، این مقاله به 
دو بخش تقسیم شده است: در بخش نخست به 
ضرورت تحول در مبانی نظری حفاظت حقوقی 
از محیط زیســت پرداخته شده است و در بخش 
دوم، به عنوان مهم ترین بخش، ضمن ارائه نظریات 
روز حقوقی، به دنبال بازشناسی و ارائه نظریه فقها 
و حقوقدانان و ارائه تحلیل دکترین مطلوب برای 
حمایت از محیط زیست است. فرض اساسی مقاله 
بر این مبنا اســتوار اســت که می توان با واکاوی 
آموزه های فقهی و حقوقی، به نظریاتی دســت 
یافت که ضمن حمایت از محیط زیست، مبنای 
کنونی دکترین های خسارت زیست محیطی را 
متحول سازد. می توان گفت نظریه ای که متناسب 
با خسارات زیست محیطی است، نظریه مبتنی بر 
اتالف و همچنین نظریه احترام اموال است. نظریه 
احترام اموال بر دو محور اصلی استوار است. جایی 
که امکان صدق اتالف بر عامل وجود دارد بر اساس 
نظریه تقصیر و جایی که امکان صدق اتالف نیست، 
به دلیل احترام به اموال، نظریه اتالف به مسئولیت 

حکم می کند.
مقاله نهم با عنوان »چالش های فقهیـ  حقوقی در 
وضع قوانین زیست محیطی« نوشته سید سعید 
شمسی نژاد می باشد. باور نگارنده بر این است که با 
توجه به معیارهای موجود در فقه که در بعضی از 
ُصور به دلیل اهمیت اجتماعی و حفظ نظم عمومی، 
مسئولیت مطلق را برای عامل زیان پیش بینی کرده 
است، می توان به مسئولیت مطلق عامل تقصیر قائل 
شد؛ زیرا محیط زیست جزو سرمایه های خدادادی 
و مواهب مشترک طبیعی است که متعلق به کلیه 
نسل هاســت.  پایبندی به این نظریه فواید زیادی 
به دنبال دارد؛ ازجمله اینکه صرف انتساب فعل به 
زیانکار کافی است تا او را ضامن شناخته و به جبران 
خسارت وارد بر محیط همگانی محکوم کنیم. قائل 
شدن به این نظریه، احتیاط بیشتر کسانی را که با 

محیط زیست سروکار دارند به دنبال خواهد داشت. 
مقاله دهم با عنوان »نقــش پویای وقف در حفظ 
محیط زیست« نوشــته محمدتقی محبی است. 
یکی از راه هایی که می تواند در حفظ محیط زیست 
کمک کند، مشارکت داوطلبانه مردمی در اشکال 
مختلف آن اســت و نهاد وقف، به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم نیازهای مالی الزم را در این زمینه 
فراهم می کند؛ زیرا وقف از ویژگی استمرار و دوام 
برخوردار است که نســل های آینده را نیز شامل 
می شود و منبع زیســت محیطی را برای ما حفظ 
می کند. این امر بیانگر نمونه ای از پویایی برنامه های 
اسالمی است. به طورمثال در رابطه با آلودگی هوا و 
ارتباط آن با نهاد وقف، می توان درآمد موقوفاتی را به 
تهیه وسائل حمل ونقل عمومی اختصاص داد تا در 
کاهش آلودگی هوا و بهبود ترافیک شهری کمک 
کند. همچنین منافع برخی از موقوفات می تواند با 
کاشت درختان متناسب با شرایط اقلیمی هرمنطقه 
از حرکت شــن های روان جلوگیری کــرده و در 
این زمینه به محیط زیســت کمک کرده و باعث 

بیابان زدایی شود.
مقاله یازدهم با عنوان »فضاهای سبز در ارزش های 
کهــن ایرانــی و اســالمی و ضــرورت آموزش 
این ارزش هــا در دوران کنونی«، نوشــته فرهود 
گل محمدی می باشد. نویسنده در این مقاله به بیان 
مفاهیم پارک، بوســتان )پارک( روستایی، فضای 
سبز در مذهب، تاریخ و ادبیات ایران، اهمیت رنگ 
سبز در قرآن، احادیث و فرهنگ عامه ایران زمین، 
ترویج و آموزش و نقش آن در توسعه منابع طبیعی، 
نقش آموزش در افزایش دانــش عمومی جامعه 
نسبت به فضای سبز و اینکه چرا در نظام آموزشی 
ما »فضای سبز« جایگاه خود را پیدا نکرده است، 
راه حل های پیشنهادی برای آموزش در مسیر فضای 
سبز، آشنا ساختن مردم به اهمیت و ارزش جنگل 
و فضای سبز از طریق رسانه های گروهی، تاریخچه 
بررسی پارک ها و فضای ســبز در ایران و جهان، 
عوامل مؤثر در میزان استفاده از پارک ها، آموزش 
فضای سبز، نقش مردم در نگهداری و توسعه فضای 

سبز می پردازد.

اطالعات کتاب شناختی این اثر: 
این اثر دارای ۳۴۳ صفحه است که چاپ اول آن در 

سال ۱۳8۹ روانه بازار شد.
مرکز پخش: تهران، بزرگراه شــهید چمران، پل 

مدیریت، انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.
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وسائل

دفــاع،تهدیدوامنیت؛توســعهدر
مفهوم،گسترشدرمرزها

مکتب دفاعی یا به زبان ســاده، دفاع، هم زاد و 
همراه همیشــگی واژه تهدید است. به عبارتی، 
دفاع درواقع مسیر عبور از تهدید و ازمیان بردن 
خسارات آن است. بدین معنا یک مکتب دفاعی 
مجموعــه ای از روش ها و شــیوه های مقابله با 
گونه های تهدید را شــامل می شــود که غایت 
نهایی و مطلوب آن، حصول امنیت اســت. این 
تعریف در درون خود سه مفهوم را نهفته دارد که 
باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا موضوع 
مورد بحث واضح شده ابعاد و مرزهای آن دقیقاً 

ترسیم گردد.

مفاهیمضروریدرتبیینیکمنظومه
دفاعی

امنیــت: در مقیــاس بین المللــی و در جوامع 
دانشــگاهی، واژه و مفهوم امنیت یکی از موارد 
بسیار جالب توجه در نظر گرفته می شود؛ مفهومی 
که تمامی انســان ها از بدو خلقت بشر با آن در 
ارتباط بوده و حصــول آن را دنبال کرده اند و در 
عین حال، حجم وسیعی از گنگی و مجهوالت را 

در خود جای داده  است.
چیستی امنیت، خود اولین پرسش مهم در این 
حوزه اســت. آیا امنیت یک امری عینی و مادی 
است و یا یک امر ذهنی و مبتنی بر ادراک فردی 
یا جمعی اســت؟ آیا امنیت، محصول رفتارهای 

جمعی اســت یا وابســته به تصمیم های فردی 
است؟ امنیت، نبود تهدید اســت یا می توان در 

وجود تهدید نیز امنیت را تصور کرد؟
هدف از امنیت، پرسشی اساسی و مهم در عرصه 
امنیت پژوهی است که می توان آن را اصلی ترین 
محل اختالف نگرش اسالمی و غربی دانست. آیا 
امنیت ذاتاً مطلوب است و یا خیر؟ اگر امنیت ذاتاً 
مطلوبیت ندارد پس چه امــری ضرورت امنیت 
را ایجاب می کند؟ حفظ و تــداوم بقای مادی یا 

رسیدن به سعادت اخروی؟
راه های حصول امنیت و چگونگــی حفظ آن و 
بسیاری سؤاالت دیگر، همواره امنیت را به یکی از 
پربحث ترین حوزه های فکری تبدیل کرده است. 

علیرضاداودی


طلبهحوزهعلمیه
قموکارشناسارشد

روابطبینالملل

مکتب دفاعی، نیازمند توسعه 
در مفهوم و گسترش در مرزها 

    امنیت از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن و روایات، بسیار به آن اشاره شده  است. همچنین، یکی از 
مفاهیم با اهمیت، پیچیده و جدید در دنیای امروز می باشد؛ به گونه ای که در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و ... مطرح شده و یکی از اساسی ترین اهداف و کارویژه های همه نظام های سیاسی در کلیه اعصار و 
دوران بشری بوده است. در مورد اهمیت و جایگاه برجسته امنیت در اسالم، همین نکته کافی است که امنیت در 
روایت مشهوری در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی شناسد، مگر اینکه به مصیبتی 

گرفتار شود: »النعمتان مجهولتان الصّحة و االمان«.  امنیت در این روایت شامل کلیه ابعاد این مفهوم می باشد.
مفهوم امنیت و مرزهای تعاریف آن، بسیار پیچیده در مفاهیم تهدید و دفاع می باشد؛ چراکه امنیت محصول 
حذف تهدید است و حذف تهدید در قالب شیوه ها و چارچوب های عملی و اجرایی خاصی مورد بررسی قرار 

می گیرد که مکتب دفاعی را شکل می دهد.
 همین دلیل بررسی همزمان سه مفهوم مذکور را برای ایجاد یک منظومه منسجم الزم می کند که این نوشتار به 

تبیین نوع رابطه این سه مفهوم و جایگاه مکتب دفاعی اسالم در این مسیر می پردازد.
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در یک مقیاس کلی و با اغماض، امنیت همان نبود 
تهدید است و به همین دلیل، تهدید نقش مهمی 
در دایره امنیت و مفهوم آن بازی می کند. درواقع، 
دایره و مرزهای مفهوم تهدید است که به امنیت 
رنگ می بخشــد و هر امری که بتواند رنگ و نام 
تهدید به خود بگیرد، درواقع یک بخش از امنیت 
را تعیین کرده  اســت. می تــوان گفت مرزهای 

امنیت همان مرزهای تهدید است.
تهدید: تهدید، هر آن چیزی اســت که می تواند 
یک وضعیت مطلوب را مختــل کند. تهدید در 
نگاه سنتی، صرفاً به جنبه های سخت و نظامی 
معطوف می شــد. ازهمین روی، امنیت صرفاً با 
عنوان امنیــت نظامی مطالعه می شــد. امنیت 
نظامی محدود به هر تهدیــدی بود که از جانب 
یک دشمن در قالب رفتار نظامی و تهاجم سخت 
قابل تصور بود؛ به همین دلیــل، امنیت پژوهی 
بسیار محدود و عموماً معطوف به حوزه مطالعات 

استراتژیک بود. 
ظهور نســل جدیدی از تهدیدها کــه در عین 
غیرنظامی بــودن می تواننــد اثراتــی به مراتب 
مخرب تر از یک جنگ را حتی در مقیاس جهانی 
داشته باشند، باعث گسترش مرزهای تهدید و 
عبور از حوزه سنتی تهدید نظامی به ابعاد جدید 
تهدید بود. شیوع یک بیماری فراگیر یا گرم شدن 
زمین یا آلودگی آب های شیرین، همه تهدیدهایی 
است که ماهیت نظامی ندارد، اما نسل بشریت را 
به مخاطره می اندازد. در کنار این گونه تهدیدهای 
زیست محیطی، می توان از تهدیدهای اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی نیز نام برد کــه می توانند 
بنیان های یک کشور و تمامی مردم آن را به سمت 

نابودی سوق دهد.
بســط مرزهای مفهوم و مصادیق تهدید، به تبع 
مفهوم امنیت را توسعه داده  است و درنتیجه آن، 
راهکارهای مقابله با هر تهدیــد یا به بیان دیگر، 
دفاع در برابر تهدیدهای مختلف نیازمند بازبینی 
و توسعه شدند. این به معنای تغییر در مرزهای 
منظومه دفاعی یک کشور و ایجاد تغییر بنیادین 
در مکاتب دفاعی موجود به عنوان ابزار مقابله با 

تهدید در راستای تحصیل امنیت است.
مکتب دفاعی: با تغییرات ذکر شــده در مفاهیم 
امنیت و تهدید، مکتب دفاعی نیز ناچار از تحول 
و توسعه اســت. دفاع همان گونه که گفته شد، 
به معنای روش مقابله با یک تهدید برای رسیدن 
به امنیت اســت و با تحول در انــواع و مرزهای 

تهدید باید مکتب دفاعی دچار توسعه در مرزها 
و راهکارها شود. یکی از اموری که در این حیطه 
دچار تغییر شده اســت زمان نیاز به یک رفتار 

دفاعی است. 
در نگرش ســنتی، تهدید صرفــاً محدود به یک 
تهدید موجود و فعال یا همان بالفعل می شــد و 
به همین دلیل، دفاع یک رفتــار متقابل با تهدید 
تلقی می شد. لزوم مقابله با تهدید بالقوه، زمانی 
در مکاتب دفاعــی و نگرش های امنیتی اهمیت 
یافت که این واقعیت اثبات شــد که پیشگیری 
از به فعلیت رســیدن یک تهدید، کم هزینه تر و 
درعین حال، ساده تر از مقابله با تهدید فعلیت یافته 

است. 
پذیرش مقابله با تهدید بالقوه موجب شــد دفاع 
پیشگیرانه به دایره مفاهیم دفاع و امنیت اضافه 
شود. دفاع پیشگیرانه، درواقع شناخت تهدیدهای 
بالقوه و مسدود کردن مســیر فعلیت یافتن آن 
است. مکاتب دفاعی نوین ناچار هستند تا راه های 

مقابله با این گونه تهدید را نیز ارائه دهند.

مکتبدفاعیاسالم
عنوان مکتب دفاعی اســالم نیز بر اساس آنچه 
توضیح داده شد، راهکارها و مجموعه روش های 
دین مبین اســالم برای مقابله با تهدیدها است. 
تبیین مکتب دفاعی اسالم، یعنی تبیین تهدید 
و امنیت در ابعاد مختلــف آن و ارائه راهکارهای 
اسالم برای تحصیل امنیت. تبیین این مکتب از 
آنجا ضرورت دارد که می تواند ابزار کار یک نظام 

مبتنی بر دین را فراهم آورد.

دو بحث امنیت زیســت محیطی و اجتماعی، 
به عنوان ابعاد مهم امنیت باید مورد توجه قرار 
گیرد که بدین منظور ابتدا باید نوع نگاه اسالم 
به مقوله مذکور و حالت آرمانی اسالم در این 
دو حوزه تبیین شــود و در ادامه، تهدیدهای 
این دو حیطه که وضعیــت مطلوب را تهدید 
می کنند تبیین گردد. به عنوان نهایت و غایت 
یک مکتب دفاعی، ابزارها و روش های مقابله 
با تهدید از دید اسالم نیز باید تبیین و تشریح 

شود.
با همین نگرش، مطالب مرتبط با دو حوزه مذکور، 
به عنوان دو بخش مهم امنیت و مکتب دفاعی در 
این سرویس منعکس شده و مسیر برای تبیین 

علمی این مکتب هموار می گردد.

کمبودهاونارساییها
سنت گذشته و حال حوزه در ارتباط با امر دفاع و 
جهاد، صرفاً ماهیتی نظامی داشته و دارد و عموماً 
مباحث تخصصی جدید مانند امنیت اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی در قالب هایی 
خارج از چارچوب امنیت و دفاع مورد بحث قرار 
گرفته است. برهمین اســاس، تغییر رویکردی 
برای نظام بندی جدید در امر مکتب دفاعی برای 
پیوندســازی میان مباحث گذشته و جدید این 
عرصه تخصصی و نوین، مورد نیاز است. ازاین رو، 
کمبود منابع و نظریات این حوزه بسیار چشمگیر 

و آسیب رسان است. 
یکــی از نیازهای اصلــی در این مســیر، ایجاد 
راهبردی هماهنگ برای وارد کردن پژوهش های 
علمی انجام گرفته در جوامع مختلف علمی از باب 
تبیین و تدقیق موضوع به درون نظام علمی فقه 
اسالمی است. نبود همین ارتباط و موضوع شناسی 
نوین و روزآمد، موجب شــده اســت که برخی 
پژوهش ها و نوشته های تولید شــده با عناوین 
مطالعات نوین در عرصه امنیت و دفاع، خارج از 
مفاهیم ضروری و الزم این عرصه باشند و از صفت 

کاربردی بودن خالی هستند.
این نارســایی ها و کمبود موجب شــده است تا 
این سرویس، وظیفه ای ریشــه ای در باب ایجاد 
مقدمات شــناختی برای موضوع امنیت پژوهی 
نوین را بر عهده داشــته باشد که بی شک به ثمر 
رســیدن این هدف، نیازمند تــالش و همیاری 
بسیاری از پژوهشگران و عالقه مندان این حوزه 

مطالعاتی است. 

تبیینمکتبدفاعی
اسالم،یعنیتبیین
تهدیدوامنیتدر
ابعادمختلفآنو
ارائهراهکارهای

اسالمبرایتحصیل
امنیت.تبییناین

مکتبازآنجاضرورت
داردکهمیتواندابزار
کاریکنظاممبتنی
بردینرافراهمآورد




