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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  و آمـوزه عقلدر راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از 
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  الم به عنوان متقناس
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
، زمینـه بنیانگذار جمهوری اسـالمی امام خمینیراهبردی از سوی  قتتوجه به این حقی

راهنمایی و عنایت  فراهم ساخت و با ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
وزه و مؤسسه پژوهشی ح«به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت
 و نشـریه علمـی کتـابها  توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد.
  
  

 سه
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فقـه سیاسـی در برای درس  درسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسیاین اثر به عنوان منبع 
، فقـه و مبـانی عمـومی های حقوق مقطع کارشناسی ارشد، همچنین طالب و دانشجویان رشته

  قابل استفاده است.انند آن و م حقوق
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز  پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاباصالحی خود، این 
 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
والمسـلمین االسالم  حجتمحترم اثر،  مؤلفهای  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

آقایان محمـد سـروش و دکتـر حجج اسالم والمسلمین محترم  انارزیابو نیز از  سیدجواد ورعی
   .سپاسگزاری کند داود فیرحی

  

  چهار
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  البمطفهرست 
  ١  ...............................................................................................................................  مقدمه

  
  اتیو کل میمفاه: کمیدرس 

  ٣  ......................................................................................................................  »فقه« فیتعر 
  ٣  ........................................................................................................  در لغت» فقه«الف) 

  ۵  ....................................................................................................  در اصطالح» فقه«ب) 
  ۶  ................................................................................................................  »استیس« فیتعر 

  ۶  ..................................................................................................  در لغت» استیس«الف) 
  ۶  ..............................................................................................  در اصطالح» استیس«ب) 

  ٧  ...........................................................................................................  »یاسیفقه س«ف یتعر 
  ٨  ..........................................................................................................  »یفقه حکومت«ف یتعر 
  ١٠  ..........................................................................................................  »یاسیفقه س« ۀفلسف
  ١١  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع

  
  یاسیو منابع فقه س یاصول، مبان: درس دوم

  ١٣  ...................................................................................................  یاسیفقه س یاصول و مبان
  ١٣  ...............................................................................................  استیاسالم با س وندی. پ١
  ١۵  ............................................................................................  اسالم عتیشر  ی. جاودانگ٢

  ١٧  ...............................................................................................................  یاسیمنابع فقه س
  ١٨  .....................................................................................................................  . عقل١
  ٢٠  .....................................................................................................................  . قرآن٢
  ٢١  ....................................................................................................................  . سنت٣
  ٢٢  ..............................................................................................................  عقال رهی. س۴
  ٢٣  .....................................................................................................................  عرف. ۵

  پنج
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  ٢٣  ...........................................  قین بر مصادیق عناویص موضوعات احکام و تطبیالف) تشخ
  ٢۴  ................................................................  »تیخصوص یالغا«و » اتیفهم آ«ب) عرف، 
  ٢۴  ..........................................................................................  »اتیفهم روا«ج) عرف و 
  ٢۵  .............................................................................  »متعارض میجمع مفاه«د) عرف و 

  ٢۵  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  )١( هیامام یاسیو ادوار فقه س خیتار : درس سوم
  ٢٨  ............................................................................................................  یاسیفقه س نهیشیپ

  ٣١  ...............................................................................................................  یاسیادوار فقه س
  ٣١  ..................................................................................................  عیتش تی. دوره حاکم١
  ٣٢  ..............................................................................................................  هی. دوران تق٢
  ٣٣  .................................................................................  عهیش نیبا سالط یدوران همکار . ٣
  ٣٧  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع

  
  )٢( هیامام یاسیو ادوار فقه س خیتار : درس چهارم

  ٣٩  .................................................  قدرت مطلقه آنان دیو تحد عهیش نی. دوران نظارت بر سالط۴
  ۴۵  ...............................................................................  عادل هیفق تیو وال  تی. دوران حاکم۵
  ۴٨  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع

  
  یاسیقواعد فقه س: درس پنجم

  ۴٩  ..................................................................................................  ی، قاعده فقهیقاعده اصول
  ۵٠  ..............................................................................................  و کاربرد آن یاسیقاعده فقه س

  ۵١  ....................................................................  سرنوشت) نییت (حق تعیم: قاعده عدم وال کی
  ۵۴  ......................................................................................................  دوم: قاعده مشورت

  ۵۴  ........................................................................................لزوم مشورت با کارشناسان
  ۵۶  ..................................................................  کارشناسان یبراساس رأ یر یگمیلزوم تصم

  ۵٨  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  )٢( یاسیقواعد فقه س: درس ششم
  ۵٩  ..................................................................................................  سوم: قاعده حفظ نظام

  ۶٢  ...............................................................................................  »مساوات«چهارم: قاعده 
  ۶٢  ......................................................  یو اقتصاد یاسیس ،یدر حقوق اجتماع یالف) تساو 

  ۶۴  .............................................................................  نیدر برابر احکام و قوان یب) تساو 
  ۶۴  .............................................................................................  در مجازات یج) تساو 

  ۶۶  ................................................................................................  »مواسات«پنجم: قاعده 
  شش
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  ۶٩  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  )٣( یاسیقواعد فقه س: درس هفتم
  ٧١  .............................................................................................  یششم: قاعده مصلحت عموم

  ٧۴  .........................................................................................................  هفتم: قاعده سلطنت
  ٧٨  .............................................................................................................  هیّ هشتم: قاعده تق

  ٨٠  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  یاسیمسائل فقـه س: درس هشتم
  ٨١  ......................................................................................................  یفقه راثیاز م ییدورنما

  ٨٣  ......................................................................................................................  نمـاز جمعـه
  ٨۴  ...................................................................................................................  جهـاد و دفـاع

  ٨۶  ...............................................................................................  از منـکر یامر به معـروف و نه
  ٨٨  ........................................................................................................  با دولت جـائر یهمکار 

  ٨٩  ................................................................................................  منصب در دولت جـائر یتصد 
  ٩١  ..................................................................................................  با دولت جـائر یمبادالت مال

  ٩٣  ...................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  و دولت یاسینظام س: درس نهــم
  ٩۵  ....................................................................................................  ت حکومت در اسالمیماه

  ٩۶  ...........................................................................................  حکومت در اسالم یاصول و مبان
  ٩٧  ............................................................................................  حکومت در عصر حضور معصوم

  ٩٨  .............................................................................................  معصوم بتیحکومت در عصر غ
  ٩٩  .....................................................................................................  شکل و ساختـار حکومت

  ١٠٢  .........................................................................................................  الزم حکومت طیشرا
  ١٠٢  ..........................................................................................  تی. از جهت منبع مشروع١
  ١٠٢  ......................................................................................................  . از جهت اهداف٢
  ١٠٣  ...................................................................................................  ی. از جهت کارآمد ٣
  ١٠٣  ............................................................................................  زمامدار طی. از جهت شرا۴
  ١٠۴  ............................................................................................................  حکومت اراتیاخت
  ١٠۵  .................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع

  
  تعامل با آن یحکومت جائر و چگونگ: درس دهـم

  ١٠٧  ...............................................................................................................  و مبارزه امی. ق١
  ١٠٨  ..............................................................................................  امیوجوب ق ایجواز  لیدال 

  هفت
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  ١١٠  ............................................................................................. انیعیش تیو حفظ هو هیّ . تق٢
  ١١١  ........................................................................................................  هیّ تق تیمشروع لیدال 

  ١١١  ...................................................................................................................  . عقل١
  ١١٢  ............................................................................................................  عقال رهی. س٢
  ١١٣  .............................................................................................................  قرآن اتی. آ٣

  ١١٣  ..............................................................................................................  کمی هیآ
  ١١۴  ..............................................................................................................  دوم هیآ
  ١١۴  .................................................................................................................  اتی. روا۴
  ١١۵  ...............................................................................................  اسالم یاجماع علما. ۵

  ١١۵  ............................................................................................  ینیان دیشوایکرد پیرو
  ١١۵  ..........................................................................................................  کمی تیروا
  ١١۶  .............................................................................  دوم، مقبوله عمر بن حنظله تیروا

  ١١٨  .................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  یحقـوق شهروند: ازدهمیدرس 
  ١٢٠  .....................................................................................................  سرنوشت نیی. حق تع١

  ١٢١  ................................................................................................................  کمی هینظر 
  ١٢١  ................................................................................................................  دوم هینظر 
  ١٢٢  ...............................................................................................................  سوم هینظر 
  ١٢٢  .............................................................................................................  چهارم هینظر 

  ١٢٣  ..................................................................................................................  ی. حق آزاد٢
  ١٢٧  ...........................................................................................................  یرخواهی. حق خ٣
  ١٢٨  .............................................................................  یاز اموال عموم یمساو  یمند . حق بهره۴
  ١٢٩  ....................................................................................................  . حق آموزش و پرورش۵

  ١٣٠  .................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  یشهروند فیوظا: درس دوازدهم
  ١٣١  ......................................................................................................  . وفاداری به حکومت١
  ١٣٣  ...............................................................................................  و مقررات نیاز قوان یرو ی. پ٢
  ١٣۵  ................................................................................................  در حق دولت یرخواهی. خ٣
  ١٣٧  ............................................................................................................. نظارت بر دولت۴
  ١٣٨  ...............................................................................................................  یمال فی. تکال۵

  ١٣٩  .................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  
  

  هشت
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  یدولت اسالم یمنابع مال: زدهمیدرس س

  ١۴١  .............................................................................................  اتیزکات، خمس، انفال و مال
  ١۴١  ...............................................................................................................  الف) زکات
  ١۴۴  ...............................................................................................................  ب) خمس
  ١۴۶  ................................................................................................................  ج) انفــال

  ١۴٧  ..............................................................................................................  کمی هیآ
  ١۴٧  ..............................................................................................................  ه دومیآ
  ١۴٩  ...................................................................................................  گرید یها اتید) مال

  ١۵٠  .................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع
  

  نظارت بر قدرت: درس چهاردهم
  ١۵٣  ............................................................................................  نیدر منطق سالط» حکومت«
  ١۵۵  ...............................................................................................  در منطق اسالم» حکومت«

  ١۵۶  ....................................................................................  حق نظارت مردم بر دولتمردان یمبان
  ١۵۶  ................................................................................  مردم از اسارت قدرتمندان ی. آزاد١
  ١۵۶  ...........................................  یدر حقوق عموم» زمامداران«و با » گریکدی«. مساوات مردم با ٢

  ١۵٧  .......................................................................................  »نظارت مردم بر دولت«حق  لیدال 
  ١۵٧  ...............................................................................................  . فساد آور بودن قدرت١
  ١۵٨  .................................................................................  بودن حکومت در اسالم یی. شورا٢
  ١۵٨  ................................................................................................  از منکر ی. وجوب نه٣
  ١۶٠  ......................................................................................................  اتی. پرداخت مال۴
  ١۶٠  .................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنابع

  
  یمدن یو نافرمان یفرمانبردار : درس پانزدهم

  ١۶١  .........................................................................................  ینیحکومت د ِت یّ حق آمر  یمبنا
  ١۶٢  ...........................................................................  دولت و لزوم اطاعت مردم تیحق آمر  لیدال 

  ١۶٢  ........................................................................................................  یعقل لیالف) دل
  ١۶٣  ..........................................................................................................  ینقل لیب) دال 
  ١۶٣  ..................................................................................  امبر و امامیت مطلق پی. اولو١
  ١۶۴  .........................................................................................  نی. معنا و مفهوم عناو٢
  ١۶۴  ..........................................................................................  قلمرو اطاعت نیی. تع٣

  ١۶۵  ...................................................................................  »یمدن ینافرمان«و » محاربه«، »یبغ«
  ١۶۵  ..................................................................................................  ل آنیو دال  یمدن ینافرمان
  ١۶۶  ...............................................................................................................  یعقل لیدل

  نه
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  ١۶۶  ................................................................................................................  ینقل لیدل
  ١۶۶  ...................................................................................................  قرآن اتیالف) آ
  ١۶٧  ..........................................................................................................  اتیب) روا

  ١۶٩  ....................................................................................  از منکر یج) ادله وجوب نه
  ١٧٠  ..............................................................................................  معصوم رهید) س

  ١٧٢  ..................................................................................................  شتریمطالعه ب یبرا یمنبع
  

  یو مذهب ینید یهاتیحقوق اقل: درس شانزدهم
  ١٧٣  .....................................................................................................  ینید یها تیحقوق اقل
  ١٧۵  .........................................................................................................  قرآن اتیالف) آ
  ١٧۵  ..............................................................................................................  کمی هیآ
  ١٧۶  ..............................................................................................................  دوم هیآ

  ١٧۶  .................................................................................................................  ب) سنت
  ١٨٠  ..................................................................................................  یمذهب یها تیحقوق اقل

  ١٨١  ..........................................................................................................  کمی تیروا
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  مقدمه

ی ها است. در این موضوع و سرفصل» علوم سیاسی«یکی از عناوین درسی رشته » فقه سیاسی«
ی ها کتابکه به شیوه  اما جای یک کتاب ؛ی متعددی به رشته تحریر درآمدهها کتاب هرچندآن، 

مندان به مجموعه مباحث فقـه سیاسـی نگاشـته شـده  هدانشجویان این رشته و عالقدرسی برای 
چنـین ضـرورتی اقـدام بـه نگـارش ایـن درسـنامه نمـود.  براسـاس نگارندهباشد، خالی است. 

اما جامعیت و انسـجام  دارد؛ی مصّوب این درس هرچند مباحث مفید و ارزشمندی ها سرفصل
راتر از حجم سه واحد درسی است. بر این اسـاس، بخشـی از و بسیار ف نداردکافی در این حوزه 

ضروری و مورد نیـاز ایـن درس، در قلمـرو فقـه سیاسـی شـیعه، در کنـار  ی مصّوِب ها سرفصل
دهد. طرح همه مباحـث مـرتبط بـا فقـه  را تشکیل می مباحثی دیگر، مجموعه دروس این کتاب
اسـت شده  تالشرو،  از این ؛درسی سه واحدی است بسیاسی، بسیار بیشتر از ظرفیت یک کتا

  تا مباحث مهم، ضروری و مورد نیاز در قالب هفده درس مطرح شود. 
، قواعد فقه سیاسـی، مفاهیم و کلیات مربوط به فقه سیاسی، تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه

و چگـونگی تعامـل بـا آن،  و دولت، حکومت جـائر ای از مسائل فقه سیاسی، نظام سیاسی پاره
، ، منـابع مـالی دولـت اسـالمیو مـذهبی ی دینـیها اقلیت ، حقوقو وظایف شهروندی حقوق
 خـارجی ، و اصـول و قواعـد سیاسـتبر دولت اسالمی، فرمانبرداری و نافرمانی مـدنی نظارت

  دهد.  را تشکیل می مجموعه مباحث این کتاب
 سـنت اهل یاسـیس فقه به پرداختن و بوده عهیش یاسیس فقه اثر، نیا مباحث محور است یگفتن

رو شـود، فرصـت  نظران روبـه که با نقد صـاحب یدیهر اثر جد شک یاست. ب یگریاثر د ازمندین
 یها نظران رشـته از نظـرات و انتقـادات اسـتادان و صـاحب سندهی. نوکند یم دایپ لیاصالح و تکم
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 سیتدر با دروس، نیا نگارش ضمن مؤلف. کند یم استقبال ،استیو س حقوق فقه، ژهیو به مرتبط،
از مباحـث آن در دروس مـرتبِط  یا ارشـد و پـاره یدر مقطـع کارشناسـ یاسـیس علـوم رشته در آن

 ۀمحـک تجربـ ازمنـدیآن پرداختـه اسـت؛ گرچـه همچنـان ن لیـبه اصالح و تکم گر،ید یها رشته
  درس است. نیاستادان ا

گونـه مباحـث،  منـدان ایـن هگفتنی است به دلیل سطح متفاوت دانشجویان این درس و عالق
دروس در دو سطح طراحی و نگاشته شد. آنچه در متن به رشته تحریر درآمده، متناسب با سطح 

ــ اســتادانمتوســط طــالب، دانشــجویان و مخاطبــان اســت؛ بــرای    منــدان بــه  همحتــرم و عالق
، و بیـان »بیشـتر ۀمعرفـی منـابعی بـرای مطالعـ«تـر مباحـث، افـزون بـر  پیگیری بیشتر و عمیق

 »یعربـ و یفارس زبان به یفقه معتبر متون« از یا پاره ،یپاورق در »یفقه و ییروا ،یقرآن مستندات«
ها افزوده شد تا ضمن آشنایی بیشتر دانشجویان و طالب با متون اصلی، مـورد  در بخش پیوست

  ده باشد. یامید آنکه مفید فا ؛محترم قرار گیرد انداتاستفاده اس
سلمین محمد سروش، استاد محترم حوزه علمیه قـم، و دکتـر االسالم والم در پایان از حجت

که بـا مطالعـه ایـن اثـر و ارائـه تـذکرات سـودمند بـر  ،داود فیرحی، استاد محترم دانشگاه تهران
  نویسنده منت نهادند، سپاسگزارم.

  
  والحمد لله رّب العالمین

  سیدجواد ورعی
  ١٣٩۶تیر ماه 
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  درس یکم
  

  مفاهیم و کلیات

  »فقه«تعریف 
  در لغت» فقه«الف) 

 یدن از دانشـیرس« 2،»دن و گشودنیبر« 1،»کیریفطانت و ز« :دارد یمختلف یفقه در لغت معان
گاه«و  3»پنهان یار به دانشکآش  4اسـت.» آن کو فهـم و در یزیـق بـه چیـق و عمیدق یعلم و آ

ل یـشناسـان بـه دل از لغت ی. از نظر برخدارد اخص از علم و دانش یمفهومفقه معنا و ن، یبنابرا
گاه«بر  ،نید یلت و برتریفض شناسان  از لغت یاز برخ 5شود. یاطالق م »نید کو در یعلم و آ

گاهاند، نه  دانسته» نیرت در امر دیبص« یه آن را به معناکهم نقل شده   6ِصـرف. یفقط علم و آ
 ؛ار رفتـه اسـتک ق بـهیـق و عمیدق کفهم و در یلمه در همان معناکن ید مشتقات ایدر قرآن مج
عَ ي«ب به او گفتند: یقوم شعبرای نمونه،  ـهُ يْ ا شُ قَ فْ قُـولُ ريً ثـكَ بُ مـا نَ ا تَ ـّ اری از یب، بسـیای شـع 7؛ا ممِ

  .» میفهم ی نمییگو ه میکی را یزهایچ
ه سخن او را کداشتند  یاما آنان اظهار م ؛گفت یبا قومش به زبان آنان سخن مب یه شعکبا آن 
  نند.ک ینم کسخن او را در یفاژرعمق و  یه به درستکن بود یفهمند. مقصودشان ا ینم

                                                               
  .۴۴٢، ص۴، جمعجم مقاییس اللغةفارس،  . ابن١
: العالم الذی َیُشّق األحکـام و ُیَفـتِّش عـن حقائقهـا، و یفـتُح مـا اْسـَتْغَلق  حقیقًة: الشّق والَفْتح، والفقیه  الفقه. «٢

  ).۴۵، ص٣، جالفائق فی غریب الحدیث(زمخشری، » منها
 ).٣٨۴، صالمفردات(اصفهانی، » الفقه التوصل الی علم غائب بعلم شاهد. «٣
التحقیـق فـی کلمـات ؛ مصـطفوی، ٣٨۴، صالمفـردات؛ اصفهانی، ۵٢٢، ص١٣، جلسان العربمنظور،  . ابن4

   .١٢٨، ص۴، جاالعظم طیالمحکم والمح ده،یس ابن .۵   .١٢۴، ص٩، جالقرآن
    .٩١هود،  .٧  .٣۵۵، ص۶، جمجمع البحرین. ر.ک: طریحی، 6
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انَ كـوَ مـا « د:یفرما یعتاب قرار داده، م متعال مؤمنان را مورد خطاب و یگر خداید یا هیدر آ
نُونَ لِ ـالْ  مِ ؤْ وا يَ مُ رُ نْ كَ نْفِ رَ مِ فَ وْ ال نَ لَ ةً فَ ةٌ لِ كُ افَّ مْ طائِفَ نْهُ ةٍ مِ قَ وا فِ يَ لِّ فِرْ هُ قَّ تـی یپس چرا از هر جمع  1؛نِ يالدِّ  یتَفَ

  .»ندیق نمایل دانش عمینند تا تحصک وچ نمیکاز آنان، گروهی 
 )،نیـد در(تفّقـه  کنـد یم قیتشو نید معارف با قیدق و قیعم ییآشنا به را مؤمنان هم هیآ نیدر ا

  ن داشتند. یبا د یو سطح یاجمال ییوگرنه مؤمنان آشنا
 2؛ةتفّقهوا فی دین الله، فاّن الفقه مفتاح البصیر«نقل شده که فرمود:  در حدیثی از امام کاظم

  .»در دین تفقه کنید، فقه کلید بصیرت و بینش است
انـد و بـه  دانسـته» کارگیری نفس با تمام توان و تحمل مشـقت به«را در لغت  که اجتهاد چنان

غور و بررسی عمیق و استنباط احکام «، و را جهاد» تالش فراوان در دفع دشمن«همین مناسبت 
بـرای درک » استنباط«و » فقه«، »اجتهاد«شود کلمات  می معلوم 3اند. نامیده را اجتهاد» از منابع

  عمیق باطن، معنا و روح، و نفوذ به مغز است.
ه کـشود  یگفته م یسکه به یغالبًا فق ث،یه در منطق قرآن و احادکت آن است یحائز اهمته کن

گاه نیو فروع د ی، و اخالقیدتین، اعم از معارف عقید ۀبه مجموع ق داشـته باشـد، نـه یـعم یآ
ژه در عصـر یـو ث، بهیاز احاد یهرچند در برخ ؛ام داردکق به فروع احیعم ییه آشناک یسکفقط 
 های شـاخه یه علـوم اسـالمکـن دوره یـدر ا خاص هم استعمال شد. ین معنایدر ا نیصادق
هـم در  ی، و برخـیالمـکو  یشـان در مباحـث اعتقـادیاز شـاگردان ا یرد، برخکدا یپ یمتعدد

 ینظر شدند، واژه فقـه بـه صـورت گسـترده در معنـا صاحبن ید یام شرعکو اح یمباحث فرع
  4ار رفت.کخاص آن به 
گرفتـه و  یدر قلـب انسـان جـا«ه کـشـمرده شـده » یرّبان یدانش«ث فقه یاز احاد یدر برخ

ی ث آن را دانشـیـز بـا الهـام از احادیاز دانشمندان ن یبرخ 5.»شود یار مکآثارش در رفتار او آش
تـا در پرتـو » نشان دهد یرا در نفس آدم یقتیبه حق یابیآخرت و دست دن بهیراه رس«ه کدانند  یم

                                                               
   .۴١٠ص تحف العقول،شعبه حّرانی،  ابن .٢        .١٢٢. توبه، ١
االجتهاد اخذ النفس ببذل الطاقـه و تحمـل المشـقه، یقـال جهـدت رأیـی و اجتهدتـه اتعبتـه بـالفکر. والجهـاد . «٣

نبط الماء نبع و اسـتنبط «)؛ ٣٨۴، صالمفردات(ر.ک: اصفهانی، » والمجاهده استفراغ الوسع فی مدافعه العدو
 »).جهد«، ماده المنجد» (و اجتهادهالبئر استخرج مائها، و استنبط الفقیه استخرج الفقه الباطن بفهمه 

های  اندیشه؛ برای آشنایی بیشتر در این زمینه ر.ک: ورعی، ۴۶۵، ص٣، جالنهایة فی غریب الحدیثاثیر،  . ابن4
 .۴−٢، صفقهی امام خمینی

 . ٢١١، ص٨، جمرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمجلسی، . 5
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قلـب  یت الهـیه خـوف و خشـکـ یا گونـه د، بهیو آفات نفس رس یویامور دن حقایقآن بتوان به 
  1رد.یانسان را فرا بگ

  
  در اصطالح» فقه«ب) 
ه یـفرعیة الام الشـرعکـالعلم باالح«عبارت است از:  هانیج فقه در زبان فقیرا یاصطالح یمعنا

گاه 2ه؛یلیعن ادّلتها التفص   .»و منابع استنباط یلیل تفصیدال یاز رو یشرع یام فرعکاز اح یآ
گاهین تعریا براساس ه در دانش ک ین مسائلین، همچنید یاز اصول و معارف اعتقاد یف، آ
گاه یمطرح م اصول فقه شود، تنهـا  یده نمیلف، فقه مصطلح نامکشخص م یسطح یشود، و آ
گاه و  یام ظـاهرکـشـود و اح یاسـتنباط مـ و عقل سنت ،ه از قرآنکن ید یام واقعکاز اح یبه آ
  ند.ید، فقه گویآ یم دست به هیگر و اصول عملیه از اخبار آحاد، امارات دکن ید یوضع

و راه  یو اخـرو یویـدن یقـانون زنـدگ«فقه را  −خود یاز آثار فقه یکیدر − ینیامام خم
گاهیدن به قرب الهیرس   3اند. دانسته» نید یبه معارف اعتقاد ی، بعد از آ
در  یریه تـأثکـ دانـد می یویـصـرفًا دن یه فقـه را دانشـکف ناظر به دیدگاهی است ین تعریا

امـل اداره انسـان از کو  یواقعـ یتئـور«فقـه را  یگـریان دیدر ب 4انسان ندارد. یسرنوشت اخرو
  5.اند دانسته» گهواره تا گور

انسـان را از هنگـام  یآن زنـدگ یهـا جامع از دانش فقه است که گزاره یریهم ارائه تصو انیب نیا
را در نظـر » حکومت«نگاه،  نی. با همبخشد یتولد تا زمان مرگ تحت پوشش داشته و بدان جهت م

 ۀدهند نشـان«شـمرده و آن را  »تیبشـر یزنـدگ یایـزوا یفقه در تمام یفلسفه تمام« یمجتهد واقع
  6.داند یم »یفرهنگ و یامنظ و یاسیس و یاجتماع معضالت یتمام با برخورد در فقه یعمل جنبه

                                                               
   .۶، صالفقهیهنضد القواعد . ر.ک: فاضل مقداد، ١
  .١٢، صاالجتهاد والتقلیدامام خمینی،  .٣    .١٨٠، صمصطلحات الفقه. مشکینی، ٢
 یعلـوم، دانـش فقـه را دانشـ یبند در دسته ی. امام محمد غزال٣٠−٢۶، ص١، جنیالد علوم اءیاح ،ی. ر.ک: غزال4

 جهـت، نیهمـ به. ندارد انسان یاخرو اتیح در یریتأث که دانسته جهان نیا یزندگ به یسامانده منظور به یو یدن
 اداره یبرا نیسالط که خوانده »نیسالط معلم« و »خصومت فصل نیقوان به انیآشنا« و ،»ایدن عالمان« را هانیفق

 یفقهـ یها شـهیاند« بـه.ک: ر هینظر  نیا بر وارده ینقدها با شتریب ییآشنا ی(برا اند محتاج آنان به جامعه مطلوب
   .٢٨٩، ص٢١، جصحیفه امامامام خمینی،  .۵      ، اثر نگارنده).»ینیخم امام

  همان. .6
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  »سیاست«تعریف 
  در لغت» استیس«الف) 

 ،»مجازات کـردن«، »باشد که به مصلحت یبر انجام کار امیق« یبه معنا» سوس« شهیاز ر استیس
  1است.» امور مردم یتصد«و 

 
  در اصطالح» استیس« ب)
» یر مستمر امور اجتماعیتدب«، »بر جامعه یمرانکفن ح«ی اسیس های نامه را در فرهنگ استیس
  ی ن بـه معنـایهمچنـ نـد.یگو» توسـط دولـت تیـو امن نظـم یبرقرار منظور به دانش قدرت«و 
ش انـواع و ی، دانسـته و بـرا»ه موجـب نجـات آنهـا شـودک یراه یت مردم به سویارشاد و هدا«

  امبران اسـت، یـه بـر عهـده پکـ» یو بـاطن یارشـاد در امـور ظـاهر. «انـد کردهر یتصـو یاقسام
 عالمـان عهـده بـر که »یباطن امور در ارشاد« و آنند دار عهده پادشاهان که »یامور ظاهررشاد در ا«
 3انـد. کرده فیـهـم تعر» به امور دنیو نظام بخش آداب و مصالح و نظم تیقانون رعا« 2.است نید
  4.دانست »آن مطلوب اداره منظور به جامعه امور مستمر ریتدب و تیریمد« را آن اصطالح در توان یم

  گونـاگون، هـای و نگرش هـا سـته شـده اسـت. نگاهیمختلـف نگر های از جنبـه اسـتیبه س
ر امـور جامعـه، رابطـه دولـت و ی، تـدبقدرت دربارۀه ک یمتنوع های مختلف و پرسش های جنبه

                                                               
َیاَسُة: فعل. «١ اِئِس   السِّ ؛ »الرعیة و أمـرهم  َیُسوُس   ِسَیاَسًة، یقوم علیها و یروضها. والوالی  الدواَب   َیُسوُس   الذی  السَّ

» أنبیـاؤهم  َتُسوُسُهْم   فی الحدیث: کانت بنوإسرائیل« ۴٢١، ص٢، جالنهایة فی غریب الحدیث واألثراثیر،  ابن
َیاَسـُة: القیـام علـی الشـیأی تتوّلی أمورهم کما تفعل األ ؛ جـوهری، »ء بمـا یصـلحه مراء والوالة بالّرعّیة. والسِّ

ـک امـوَرهم« ٩٣٨، ص٣، جصحاح ، ۴، جمجمـع البحـرین؛ طریحـی، »سّوس الرجُل امـوَر النـاس: اذا ُملَّ
ةِ « ٧٨ص ِئمَّ

َ
ْنُتْم  فی َوْصف اْأل

َ
َمـاُم َعـاِرٌف  َساَسـُة اْلِعَبـاِد". و ِفیـِه   "أ َیاَسـِة". و ِفیـِه   "اْإلِ َض إَلـی  ِبالسِّ "ُثـمَّ َفـوَّ

ِبیِّ  ِة ِلَیُسوَس  النَّ مَّ
ُ
یِن و اْأل ْمَر الدِّ

َ
زیـد   الرعیة ِسَیاَسًة: أمرُتها و نهیُتهـا. و َسـاَس   ُسْسُت   ِعَباَدُه". کلذلک من  أ

 ).٣٣۶، ص٧ ، جکتاب العین(فراهیدی، » ِسَیاَسًة: أمر وقام بأمره
بإرشادهم إلی الطریق المنّجی فی الدنیا واآلخرة؛ فهی من األنبیاء علی الخاصة والعامة فـی  استصالح الخلق. «٢

ظاهرهم و باطنهم، و من السالطین والملوک علی کّل منهم فی ظـاهرهم، ومـن العلمـاء ورثـة األنبیـاء، فـی 
 ). ٩٩٣، ص١، جکشاف اصطالحات الفنون(تهانوی،» باطنهم الغیر

  (همان).  »ّنها القانون الموضوع لرعایة اآلداب والمصالح و انتظام األموالُرِسمت السیاسة بأ. «٣
أن السیاسة فی التدبیر المستمر والیقال للتدبیر الواحد سیاسة فکل سیاسة تـدبیر و لـیس کـل تـدبیر سیاسـة، « .4

(ر.ک:  »والسیاسة أیضا فی الدقیق من أمور المسوس علی ما ذکرنا قبـل فالیوصـف اللـه تعـالی بهـا لـذلک
 ).١٨۶ص الفروق فی اللغة،عسکری، 
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شده  یاسیر سکاز دانش و تف یمتنوع های شاخه یریگ لکوجود دارد، موجب ش ملت و مانند آن
. یاسیو مطالعات س یاسیل مسائل سی، تحلیاساس ، حقوقیاسی، فلسفه ساستیعلم س :است
نـاظر بـه  یاسـت و برخـ اسـتین سیادیـو بن یمعطـوف بـه مسـائل نظـر ها ن شاخهیاز ا یبرخ
رو ارتبـاط دارد کـه حکـم  ، از آننیز با دانش سیاست یاسیآن. فقه س یاربردکو  یعمل های جنبه

  کند. می را بیان موضوعات سیاسی مطرح در علم سیاست
  

  »یاسیفقه س«ف یتعر 
  باشد. یگوناگون های فیتعر یتواند دارا یبه اعتبارات مختلف م یاسیفقه س

در را انسـان  یاسـییـا حکـم رفتـار س یسامانده یه چگونگکاست  یبه اعتبار غرض، دانش
  1ند.ک یجامعه و دولت مشخص م

گر و بـا یدیکـشهروندان با  یاسیه به رابطه سکبه اعتبار مسائل، آن بخش از دانش فقه است 
، رکـاز من ی، امر به معروف و نهـمانند جهاد ،پردازد یبطه حکومت با شهروندان مو را ومتکح

به دولت،  ، پرداخت خراجدولت عادلبا دولت جائر و  یارکمنصب در دولت جائر، هم یتصد
  2گر.یها مسئله د و ده

؛ نـدک ین میـیفرد و جامعه را تع یاسیرفتار س یم شرعکه حکاست  یبه اعتبار موضوع، دانش
» یاسـیموضوع فقه س«با » موضوع فقه«ان یه مک یج فقه و تفاوتیف رایتوان با الهام از تعر یاما م

 یاسی، فقه س»فعل سیاسی مکلف«است و دیگری » مطلق فعل مکلف«که در یکی   وجود دارد،
گاه« رد:کف یگونه تعر نیرا ا ا یـ یقـیاعـم از حق−لـف کم یاسـیرفتـار س ِی ام شـرعکاز اح یآ

  .»ل معتبر و منابع استنباطیبا استناد به دال −یحقوق
  ان آن دو یــه از تفــاوت مکــوجــود دارد » یاســیفقــه س«بــا » فقــه«ف یــان تعریــدو تفــاوت م

  رد:یگ یسرچشمه م
                                                               

دار تنظـیم روابـط مسـلمانان بـا  فقه سیاسی اسالم مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است کـه عهـده«. ١
خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فـالح و آزادی و عـدالت را فقـط در 

 .)٧۶، صفقه سیاسیشکوری، ( »داند لی میسایه توحید عم
های فوق مانند جهاد، امر بـه معـروف و  فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه«. ٢

عمید زنجانی، ( »کنیم نهی از منکر، حسبه، خراج، والیات و والیت فقیه در فقه اسالم مطرح بود، اطالق می
 .) ٧۶، ص١، جفقه سیاسی
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م رفتـار کـح یاسیه فقه سک یدر حال ؛ندک یم رفتار افراد را مشخص مکه فقه حکنخست، آن
 عنوان بـهشـهروندان  یاسـیم رفتـار سکـنـد. حک یمن ییافراد (اعم از فرد و دولت) را تع یاسیس

ومـت کو رابطه ح یت حقوقیشخص عنوان بهومت کگر، رابطه آنان با حیدیکبا  یقیاشخاص حق
  ی؛قیاشخاص حق عنوان بهبا آنان  یت حقوقیشخص عنوان به

 فقـه در. متفاوتنـد دانـش دو نیـا در اسـتنباط معتبـر منـابع از استفاده و مراجعه زانیم آنکه، دوم
 ،و سـنت کتـاب بـر افـزون ،یاسـیدر فقـه سکه  یحالاست؛ در  »سنت« و »کتاب« منابع نیتر مهم

 یا سـابقه یاسیس دیجد مسائل از یاریبس. است »عقال رهیس« و »عرف« ،»عقل« منبع نیتر گسترده
مراجعه کـرد.  توان ینم اتیو روا اتیبه اطالقات و عمومات آ جز رو نیاندارند؛ از  و سنت کتاب در
بـر عهـده دارنـد. در  یاسیکاربرد را در استنباط احکام س نیشتریب عقال ۀریو س عرف ،عقل ،رو نیااز 
  .گفت میخواه سخن یبعد درس در شده ادی منابع از کی هر اعتبار زانیم و باره نیا

گفتنی است که مقصود از رفتار سیاسی مکلف، منحصر به رفتار او در موضـوعات کهـن در 
بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر تحوالت اجتمـاعی و  ؛نیست جامعه و عرصه سیاست

و  مانند تشکیل حزب و عضویت در آن، نامزد شـدن در انتخابـات ،ی سیاسی وجود داردها نظام
و قـوانین عـادی،  به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین قـانون اساسـی رأی دادن، سپردن قدرت

نماینــدگان ملــت بـر کــارگزاران حکــومتی، تعیــین  تشـکیل مجلــس نماینــدگان ملـت، نظــارت
ی ها ران حکـومتی، محـدودیت زمـانی منصـبسازوکارهایی برای انتخاب یـا برکنـاری کـارگزا

ها نمونه دیگـر از  ، و دهشهروندان و دولتمردان اجتماعی و سیاسی، محدودیت اختیارات، حقوق
  این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است.

  
  »یومتکفقه ح«ف یتعر 

 اصـطالح، نیـا از مراد. است »یحکومت فقه« دارد، مشابهت »یاسیس فقه« با که یگرید اصطالح
 یفـرد یکـردیرو هیـامام جیـرا فقـه که معنا نیا به. باشد همراه یحکومت کردیرو با که است یفقه
و کـارگزاران  یارکان حکومـت، مثـل زمامـدار، قاضـ فیتکل از مباحث از یا پاره در هرچند دارد؛

 مفـروض حکومـت نـام بـه یتـیواقع ،یکه در فقه حکـومت یدر حال د؛یگو یسخن م زین یحکومت
 دهیـد اتیـدر سراسـر فقـه، از طهـارت تـا د یشـرع احکام استنباط در حضورش و شود یم گرفته

 ،ینـیاز نگـاه امـام خم افـت،یرواج  یانقـالب اسـالم یروزیـاصطالح که پـس از پ نی. اشود یم
  :کند یم فیتعر گونه نیا را اسالم شانیا. شد گرفته الهام ،یاسالم یجمهور انگذاریبن
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ام کـشأن من شؤونها، بل األح ین اإلسالم، و هیام قوانکبشئونها، واألح ةومکاالسالم هو الح«
ومت با همه شـئون آن کاسالم همان ح 1ة إلجرائها و بسط العدالة؛یّ امور آل مطلوبات بالعرض، و

ام مطلـوب کـه احکـبل ،اند ومتکاز شئون ح یه شأنکاند  ن اسالمیقوان قتیدر حقام کاست و اح
  .»اند اجرا و گسترش عدالت یبرا یبالعرض بوده و جنبه ابزار 

» ومـتکو ح تیوال« ق دارد و عنصریوند عمیپ استیه با سکاست  ینین نگاه، اسالم دیدر ا
 یی از اهداف اسالم، بـه اجـرایک عنوان به عدالت یرا برقراریز ؛رود یم شمار به یاز عناصر اصل
ن یـدر ا یین اسـت. گـویاده شدن قوانیپ ۀومت الزمکدارد و وجود ح ین آن بستگیمجموعه قوان

عت، بـدون در نظـر گـرفتن عنصـر ین شـریام و قـوانکق مجموعه احیح و دقینگاه شناخت صح
ار یی از مسـائل بسـیکـ«ست. در این دیدگاه ین نکن، ممیقوان یضامن اجرا عنوان به» ومتکح«

هـا اسـت.  یریـگ میو نـوع تصـم ان در اجتهـادکـنونی نقش زمـان و مکای پرآشوب یمهم در دن
  2.»ندک ن میییفر و معضالت داخلی و خارجی را تعکو  کومْت فلسفه عملِی برخورد با شرکح

توان از جمله معروف امـام  می اهمیت حکومت در مقایسه با قوانین و مقررات دیگر اسالم را
 لـم و ة،یالصالة والزکاة والصوم والحج والوال یخمس: عل یعل یاالسالم بن«دریافت که فرمود:  باقر

ه اسـتوار یـاسالم بـر پـنج پا 3؛ةیـالوال یعنی هذه ترکوا و باربٍع  الناس فاخذ ة،یبالوال ینود کما بشئ نادَ یُ 
 تیـبـه مقـدار وال یزیـومـت)، و بـه چک(ح تیو روزه و حج و وال اتکشده است. بر نماز و ز

  .»ردندکومت) را رها کو ح تیر (والیمردم چهار مورد را گرفته و مورد اخ یفراخوانده نشده، ول
پرسد: کدام یک از این پـنج  در حدیث صحیح دیگری که زراره نقل کرده، از آن حضرت می

 4؛هّن یعلـ لیهو الّدل یوالوال افضل الّنها مفتاُحهّن  ةیالوال«فرماید:  پایه اهمیت بیشتری دارد؟ امام می
و زمامـدار  یگـر اسـت و والـید های هیـبـه پا یابید دسـتیلکرا یز ؛ومت برتر استکو ح تیوال

 ».به آنهاست یراهنما
ه کـگـر اسـالم ید های هیـافتن بـه پایـومـت دسـت که بـدون حکن سخن آن است یا یمعنا
  ست.یممکن ن امل آنها در جامعه،کاند و تحقق  یو اجتماع یاز عبادات فرد یا مجموعه

  

                                                               
  .٢١٨، ص٢١ ، جصحیفه امامامام خمینی،  .٢    .۶٣٣، ص٢، جکتاب البیع. امام خمینی، ١
    .۵ح همان،  .۴    .٢، ح١٨، ص٢، جکافی. کلینی،٣
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  »فقه سیاسی«ۀ فلسف
 . بـا تعریفـیاند دانسته» مبانی، اهداف و منابع احکام شرعی دربارهاندیشه و تفکر «را  فلسفه فقه

مبـانی، اهـداف و  دربـارهاندیشـه و تفکـر «سیاسـی را  توان فلسفه فقه می که از فقه سیاسی شد،
  دانست.» منابع فقه سیاسی
شود که مباحث فقهـی بـر آن اسـتوارند. در  می یی بنیادین پرداختهها به پرسش در فلسفه فقه

رو هستیم و همه شئون زندگی انسان تحـت پوشـش  هفقه با الزامات فراوانی از واجب و حرام روب
احکام فقهی است. اینکه چرا باید از این اوامر و نواهی پیروی کنیم؟ آیا چون امـر و نهـی الهـی 

از آن پیروی کرد؟ آیا غیر از اوامر و نواهی الهی، از اوامـر و نـواهی پیـامبر هـم بایـد  است، باید
اطاعت کرد؟ مبنای لزوم پیروی از پیامبر چیست؟ حکمـت و فلسـفه اوامـر و نـواهی الهـی در 

داد و به عبارت دیگر، چرا شده، انجام  گونه که تشریع عبادات چیست؟ چرا باید عبادات را همان
اسـت؟ آیـا  و عقـل سـنت ،عبادات توقیفی است؟ چرا منابع استنباط احکام محـدود بـه کتـاب

  توان برای دستیابی به احکام فقه از منابع دیگری هم استفاده کرد؟ نمی
از ورود بـه فقـه،  پیشتوان  می یی است کهها تنها چند نمونه از پرسش گفته پیشی ها پرسش

  گیرد. می قرار مباحث همگی در قلمرو فلسفه فقه گونه اینمورد بحث قرار داد. 
حکومت، فلسفه لزوم اطاعت از ، اهداف ضرورت وجود حکومت، فلسفه تشکیل حکومت

برای حکومت، شرایط لـزوم اطاعـت از قـوانین دولـت اسـالمی،  االمر، مبنای حق آمرّیت اولی
شـود، چگـونگی  مـی و شـریعت وضـع و اجـرا عدالت برخالفاز قوانینی که  جواز تمّرد ۀفلسف

و بنـای عقـال در جعـل احکـام و قـوانین  ، عـرفتعامل با دولت جائر و فلسفه آن، نقـش عقـل
و  ، ابعاد سیاسی حج، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکرجهاد ۀسیاسی، حکمت و فلسف

  گیرد.  می مورد توجه قرار فقه سیاسی ۀیی از مسائلی است که در فلسفها مانند آن نمونه
مورد بحث قـرار گیـرد، امـا  سیاست ۀدر فلسف شدهیاد البته ممکن است تعدادی از مباحث 

از یک سو، و نوپا بودن » فلسفه سیاست«و » فقه سیاسی«، »سیاسی فلسفه فقه«پیوند سه دانش 
از مباحـث در دو یـا چنـد  ای پـارهشود که گاه  می در میان ما از سوی دیگر، موجب ها این دانش

با پیشرفت این علوم و تعیین معیارها، ضـوابط و قلمـرو  تدریج بهعلم مورد بحث قرار گیرد، ولی 
  .شود می هر یک از آنها، مباحث از یکدیگر تفکیک و از ورود به قلمرو یکدیگر پرهیز

بلکـه از  ،شـود نمیبحث  از احکام سیاسی سیاسی خالصه سخن آنکه، در دانِش فلسفه فقه
سخن  ورزی و حکومت و مباحث مرتبط و احکام سیاسی تسی سیاها مبانی، اهداف و حکمت



  ١١   مفاهيم و كليات    
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شود، بلکه مسـائل  نمیعلوم دیگر از مسائل آن علم بحث  ۀگونه که در فلسف همان ،شود می گفته
  .شود میزیربنایی مربوط به آن علم بحث و بررسی 

  
  شتر یمطالعه ب یبرامنابعی 

 ؛١، جید زنجانی، اثر عباس علی عمفقه سیاسی 
 ی؛ورک، نوشته ابوالفضل شفقه سیاسی 
 ؛گرانیو د یراحمدی، اثر منصور مگفتارهایی در فقه سیاسی درس 
 ؛، اثر سعید ضیاییفقه حکومتی 
 قم هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر پژوهشگران، و دیاسات از یجمع با ،فقه فلسفه یگفتگوها. 
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  درس دوم
  

  اصول، مبانی و منابع فقه سیاسی

گـر یی دهـا ه در دانشکاستوار است  یچند یبر اصول و مبان یگریمانند هر دانش د یاسیفقه س
ن درس بـه یرد. آنچه در ایگ یمورد بحث قرار م» یاسیس اصول فقه«ا ی» یاسیس فلسفه فقه«مثل 

  است. یاسیفقه س یشود، چند اصل بنیادین از مبان یاختصار مطرح م
  

  اصول و مبانی فقه سیاسی
اصل در لغت به معنای مبنا و پایه است و در اصطالح معانی متعددی دارد، ولی مقصود از اصل 

اسـاس و پایـه بـرای فقـه سیاسـی  عنوان بـهدر این بحث، همان معنای لغوی است. مسائلی که 
اساس و بنیان، دانشی  عنوان بهشود، کدامند؟ مسائلی که در صورت عدم پذیرش آنها  می شمرده
  ه سیاسی نخواهیم داشت.به نام فق

  
  . پیوند اسالم با سیاست١

دا یـظهـور و بـروز پ ،نه طـرحیزم یشود، در صورت یاز دانش فقه شمرده م یه جزئک یاسیفقه س
 ین عبـادیـد یـکه اسـالم تنهـا کنیا ؛رفته شده باشندیپذ یا ش اصول موضوعهیشاپیه پکند ک یم

م یگر را هم تنظیدیکها با  ه رابطه انسانکپردازد، بل یانسان با خدا نمست، تنها به رابطه ینبوده و ن
است، رفتـار  یامکاح یدارا عت اسالمیانسان در شر یو عباد یه رفتار فردکگونه  ند. همانک یم

عت یدر شـر یامکـموضوع صـدور اح استیانسان هم در سپهر جامعه و س یاسیو س یاجتماع
ن در عرصـه یـبـود، دخالـت د یو فـرد ین عبـادیـد یکگر تنها یان دیاست. اگر اسالم مانند اد

   ؛نداشـت یا دولتمـردان معنـا و مفهـومیـشـهروندان  یبـرا فیـلکن تییو تع استیاجتماع و س
شهروندان  یاسیه رفتار سک یاسیپس فقه س ،فقه سیاسی وجود نداشت عنوان بهدانشی  ،در نتیجه
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  اسـت. یمبتنـ» و جامعـه استیوند اسالم با سیپ«رش یند، بر پذک یمند م و دولتمردان را ضابطه
استخراج شـده، نشـانگر آن اسـت  و سنت تابکه از دو منبع کفقه  ینونکاز مباحث  یاریبس      
رده و به رفتـار انسـان در کاز نظر ارتباط با خدا بسنده ن ها انسان یبه رفتار فرد عت اسالمیه شرک

 یبـرا یضوابطومت نظر داشته و حدود و کز در رابطه با حیجامعه از نظر ارتباط با شهروندان و ن
 یومـت عـادل و جـائر، تصـدکشـهروندان در ارتبـاط بـا ح فیلکن تییرده است. تعکن ییآن تع

ه در فقـه مطـرح شـده اسـت. کـاسـت  یومت از جمله مسائلکو تعامل با ح یارکمنصب، هم
 ،ع، مضـاربه، مسـاقات و...یـ، ب، خمـس، خراجاتکمانند ز ی،و مال ین و مقررات اقتصادیقوان
اعم از  یین و مقررات قضای، قوانرکاز من یمانند امر به معروف و نه ی،ن و مقررات اجتماعیقوان
، مـانی، عهد و پ، دفاع، جهادمانند صلح یالملل نیمقررات بن و ین قوانی، همچنیفرکیو  ییجزا

از عبادات  یاریبس یدارد. حت استین در عرصه اجتماع و سیت از دخالت و حضور دیاکو... ح
  ست.ین استیضه حج فارغ از جامعه و سیو جماعت، و فر مانند نماز جمعه

رش ی، بدون پذیاو در هر مورد فیلکن تییانسان و تع ین دست از مسائل در زندگیورود به ا
را قبـول  یونـدین پیه چنـکـهـم  یسانکندارد.  یه منطقیتوج» و جامعه استیوند اسالم با سیپ«

ه یـرو، بـه توج ، از اینکنندانکار را انسان  ین بخش از زندگیاند دخالت فقه در ا ندارند، نتوانسته
  اند.  آن پرداخته
برخی دیگـر دخالـت  اند، کردهف یدین توص» یامور عرض«خش از دین و فقه را این ب یبرخ

هـر دو توجیـه آن  ۀ. نتیجـاند دانسته» جوامع ساده گذشته«را مربوط به  دین در جامعه و سیاست
و به شرایط متفاوت  نیستامری ثابت و دائمی  است که دخالت دین در عرصه جامعه و سیاست

ی گونـاگون رشـد چشـمگیری داشـته ها شود. امروزه که دانش بشری در زمینه می گذشته مربوط
را سامان بخشـید، نیـازی  توان با تکیه بر علم و دانش و تجربه امور جامعه و سیاست می واست 

    نیست. ها به دخالت دین در این عرصه
نشـانگر آن  ،عت اسـالمیگونه مسائل در سراسر فقـه و شـر نیاز ا یر، وجود انبوهیبه هر تقد

از  یاتیـن بخـش مهـم و حیـو نسـبت بـه ا نیستو اجتماع  استیاز س ین جداین دیه اکاست 
  دها دارد. یدها و نبایانسان با یزندگ

 



   ١۵   ياسيو منابع فقه س يمبان اصول،    
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  . جاودانگی شریعت اسالم٢ 
اسـت. » اسـالم نیـد یجاودانگ«بر آن استوار است،  یاسیاصل بنیادین دیگری که دانش فقه س

ش یانذار مردمان عصر خـو یه براک 1ردهک یغمبران معرفیرا خاتم پ امبر اسالمیپ ،میرکقرآن 
عت یه رسول خـدا شـرک چنان 2،نند، فرستاده شده استک یافت میامش را دریه پک یسانکو همه 
   3رده است.ک یمعرف یش و حالل و حرام آن را ابدیخو

 کنـد گمـان یکس اگر اما است، یاله فرستادگان خاتم اسالم امبریپ و نید نیاگرچه اسالم آخر
به صدر اسالم محدود بوده و  یاز نظر زمان اسالم عتیشر یاسیس و یاجتماع مقررات و نیقوان که

. آنان که معتقدند آنچـه در فقـه دیسخن بگو یاسیاز دانش فقه س تواند یندارد، نم یامروزه کاربرد
و جوامـع سـاده  خیمربوط به گذشته تار خورد، یبه چشم م یاسیو س یاز احکام و مقررات اجتماع

اسـت،  یو انسـان یمختلـف تجربـ یهـا بر عهده علوم و دانش یامروز دهیچیجوامع پ ۀبوده و ادار
هرچنـد در گذشـته  کننـد، یامروزه دانش فقه را به قلمرو عبادات و رابطه انسان با خـدا محـدود مـ

 خـود مفهوم و معنا امروز یایدن در یاسیس فقه قهراً  دگاه،ید نیاست. بنا بر اداشته  یتر عیوسقلمرو 
 گـریو د و حقـوق اسـتیس دانـش را شهروندان یاسیس و یاجتماع رفتار رایز دهد؛ یم دست از را

 یاز فقه به مسائل اجتمـاع یاگر هم بخش دگاهید نی. بنا بر ایاسینه فقه س زند، یرقم م یعلوم انسان
 یخیو امروزه تنها جنبه تار رود یمسائل ساده گذشته فراتر نم ۀاختصاص دارد، از محدود یاسیو س

  نخواهد داشت.  یدر فقه معنا و مفهوم یو اجتماع یاسیس یدایدارد. طرح مسائل نوپ
اسـت.  اسالم عتیو شر نید یجاودانگ و دوام مسلمان متفکران انیم در جیرا و مقبول هیاما نظر

مردم در صـدر اسـالم قـانون و مقـررات  یاسیو س یرفتار اجتماع یبرا اسالم عتیگونه که شر همان
جعل قانون در اسـالم  ۀقانون و مقررات دارد. اصوًال فلسف زیامروز جوامع ن یاسیرفتار س یداشته، برا

اسـت و  نید نیناسازگار است. اگر اسالم آخر یزمان تیبا محدود یبشر اتیح یها در همه عرصه
» ارتبـاط شـهروندان بـا حکومـت«و » رابطه انسان با انسان«و » رابطه انسان با خدا« میتنظ یاگر برا

                                                               
َحٍد ِمْن . «١

َ
با أ
َ
ٌد أ بِ ما کاَن ُمَحمَّ ِه َو خاَتَم النَّ یِرجاِلُکْم َو لِکْن َرُسوَل اللَّ هُ  کاَن  َو  َن یِّ  احدی پدر محمد مًا؛یَعل ءٍ  ْی َش  ِبُکلِّ  اللَّ

 ).۴٠(احزاب،  »است دانا زییچ هر به خدا و است، غمبرانیپ خاتم و خدا فرستاده بلکه ست،ین شما فعلی مردان از
وِحَی ِإَلیَّ هَذا اْلُقْرآُن . «٢

ُ
ْنِذَرُکْم ِبِه َو َمْن َبَلَغ؛ این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمـام کسـانی را کـه ایـن َو أ

ُ
ِأل

 ).١٩(انعام، » رسد، انذار کنم قرآن به آنها می
، ۵٨، ص١، جکـافیکلینـی،( »أبدا إلی یـوم القیامـه حالل محّمد حالل أبدا إلی یوم القیامة، و حرامه حرام«. ٣

 .  )١٧، ح٣١، باب٢۶٠، ص٢ج بحاراالنوار،؛ مجلسی، ١٩ح
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بشر  یازین یب یسخن به معنا نی. استیگذشته و امروز ن یها انسان انیم یمقررات دارد، فرققانون و 
بـه  یحـدود و ضـوابط نییمعناست که با تع نیبلکه بد ست،ین یو انسان یتجرب یها از علوم و دانش

متنـوع انسـان قـانون و مقـررات  یازهـای. اگر اسالم به تناسب ندهد یجهت م یتجارب و علوم بشر
 یازهـایالبته آن دسته از ن ست،ین یروزیو د یانسان امروز انیم یتفاوت اجات،ید، از نظر تنوع احتدار
 اسـالم عتیرو، در شـر نیبه قانون ثابت ندارد، از همـ یازین شود، یو تحول م رییکه دچار تغ یبشر
 یو مقرراتـ نیزمـان، قـوان ریـمتغ یازهایشده است تا حکومت بتواند متناسب با ن دهیشیاند یریتداب

 یازهـایامـا ن شـود، یو ضوابط ثابت برآورده م نیثابت انسان با قوان یازهایاست ن یهیوضع کند. بد
  متناسب با آنهاست. یو مقررات نیقوان ازمندیانسان ن ریمتغ

تـوان  یچگونـه مـ«ه کال کن اشیدارد و در پاسخ ا یان روشنینه بین زمیدر ا ییعالمه طباطبا
  سد:ینو یم» گذشته پاسخ داد؟ ن ثابتیتحوالت زمان را با قوان

هرچه و به هر نحو باشد باألخره روی احتیاجات تکوینی و واقعـی انسـانی  قوانین و مقررات مدنی
باشند و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحول نیسـت، مستقر می

از  بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم ماننـد وجـوب زنـدگی اجتمـاعی، اصـل دفـاع
کـه اسـالم  مقدسات، اصل اختصاص مالی، تأسیس حکومت و نظایر آنها. مـواد و قـوانین ثابـت

  شود؛دهد، احکامی است که مجموعًا شریعت نامیده میتشخیص می
وقت وضع شـده  سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت نوع دوم مقرراتی است که از کرسی والیت

شود. البته این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و و اجرا می
کنـد. جامعـه اسـالمی در حتمًا با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا مـی

خـالی از شـباهت نیسـت. در  های دموکراسـی ثابت و متغیر به جامعـه داشتن دو قسم از مقررات
باشـند و نیز دو قسم مقررات وجود دارد که یکی از آنها در حکم ثابـت مـی های دموکراسی جامعه

و سنا نیز بیرون است و  است که تغییر آنها حتی از صالحیت مجلس شورا آن مواد قانون اساسی
تواند ماده یا موادی یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان می تنها خود ملت مستقیمًا با آرای عمومی

لغو و ابطال نماید و قسم دیگر قوانین جزئی و مقرراتی است کـه در مجلسـین  را از قانون اساسی
 شود و به منزله تفسیر موقت مـواد قـانون اساسـیشورا و سنا و در مراکز مختلف اجرا و وضع می

   1این قسم عمومًا قابل تغییر است.  است،

                                                               
  .٨۵−٨۴ص ، بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، »والیت و زعامت«. طباطبایی، ١
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  یاسیمنابع فقه س
در دانـش اصـول  1.و سـنت تابک، سه منبع معتبر وجود دارد: عقل یام شرعکاستنباط اح یبرا
 یام شـرعکاستنباط اح یاز آنها و چگونگ یکت هر ین منابع، قلمرو حجیاز ا یکهر  درباره فقه

شـهروندان و دولـت  یاسـیام رفتار سکاستنباط اح یا برایشود. آ یل بحث میاز آن منابع به تفص
  هم وجود دارد؟ یگریا منابع دیرد کن منابع مراجعه یبه هم دیهم با

است.  یاسیام فعل سکن منابع استنباط احتری مهم گفته پیشگانه  ه منابع سهکرسد  یبه نظر م
مختلـف  های نـهیدر زم یـاد شـدهزان مراجعه به منـابع یه مکه وجود دارد آن است ک یا تهکتنها ن

ه کـرو  انـد، از آن اتیـن منبـع روایتر هدگستر یدر استنباط افعال عباد برای نمونه،متفاوت است. 
ِر خـالِق مـنعم را واجـب کاصل ش هرچند عقل ،ندارد یام عبادکبه اح یابیدست یبرا یراه عقل
رابطه انسـان  یچگونگ کرا دریز ؛ندک ین مییمتعال تع یآن را خدا یزان و چگونگیداند، اما م یم

م یژه اگـر پروردگـار عـالم خـود بـه تنظـیو خارج است، به یآدم م آن از عهده عقلیبا خدا و تنظ
  ن نموده باشد. ییف و تعیرا تعر یرده و عباداتکن رابطه اقدام یا یچگونگ
 طیشـرا و اجـزا نیـیتب و پرداختـه آن اقسـام و عبـادات اصـل انیب به تنها زین میکه قرآن کر چنان
نمـاز  ینمونـه، چگـونگ یواگـذار کـرده اسـت. بـرا یو ائمه هـد خدا رسول به را عبادات

مـن  دیـنیب یگونه که م آن 2؛یُاصلّ  یتمونیصّلوا کما رأ«به مسلمانان آموخته و فرمود:  امبریخواندن را پ
  3خدا اعمال و مناسک حج را به مردم آموخت. امبریکه پ چنان ،»دینماز بخوان گزارم، ینماز م

 ی،و فرهنگـ ی، نظـامیاسـی، سیی، قضـای، ماننـد مسـائل اقتصـادیرعبـادیاما در مسائل غ
سـت. از ره عقالیو سـ چـون عـرف یگریو منابع د عقل یاد شده،گانه  ن منبع از منابع سهتری مهم
در  روایـات ، هرچنداست ردهکدر قالب اطالقات و عمومات بسنده  یاتیلکان یه قرآن به بکرو  آن

ه در عصـر حضـور کـاز مسـائل نـو  یاریانـد، امـا در بسـ ات پرداختهیان جزئیبه ب یموارد فراوان
                                                               

 اجمـاع تیـحج هیامام نظر از چون یول است، یفقه احکام استنباط منبع نی. معروف است که اجماع هم چهارم١
 .رودینم شمار به مستقل منبع کی عنوانبه و جداگانه صورت به است، سنت از آن بودن کاشف خاطر به

 .١۵۴، ص١، جصحیح بخاری؛ بخاری، ٣٣۵، ص٧٩، جبحاراألنوار. مجلسی، ٢
هِ . «٣ ْن َتُدل ِإنَّ َجْبَرِئیَل َهَبَط َعَلی َرُسوِل اللَّ

َ
ُمُرَک أ

ْ
َک َتَباَرَک َو َتَعاَلی َیأ ِهْم ِمْثَل َما   َفَقاَل َلُه ِإنَّ َربَّ َتَک ِفی َحجِّ مَّ

ُ
أ

ُه َعَلی اْلَحج ؛ جبرئیل به محضر رسـول خـدا هبـوط کـرده،  َدَلْلَتُهْم َعَلْیِه ِفی َصَالِتِهْم َو َزَکاِتِهْم َو ِصَیاِمِهْم َفَدلَّ
کـه  دهد که درباره انجام حـج امتـت را راهنمـایی کـن، چنان تعالی به تو فرمان میگفت: خداوند تبارک و 

شان کردی، رسول خدا نیـز مـردم را بـه انجـام  نسبت به اقامه نماز و پرداخت زکات و روزه گرفتن راهنمایی
  ).٣٣٣، ص١، جتفسیر عیاشی(عیاشی، » اعمال و مناسک حج راهنمایی نمود
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رده، کـن مسـئله اشـاره یان معصوم خود به ایشوایرد. پکات مراجعه یبه رواتوان  یاند، نم سابقه یب
» ع فــروعیــتفر«را  یشناســان در اعصــار بعــد نیــفــه دیو وظ» ن اصــولیــیتب«خــود را  فیــلکت

  ن ندارد.یجز ا ییه معنایدر فقه امام یام الهکو استنباط اح اجتهاد 1.اند دانسته
وجـود  یاسـیام رفتـار سکـه در اسـتنباط احک یمنابع متعدد درباره یح مختصریتوض کنیا
  شود. ، ارائه میدارند
  
 . عقل١

م کـداننـد و هـم منشـأ صـدور ح یم یم شرعکاشف از حکرا هم  عقل ،دانشمندان علم اصول
نـد و ک یم ییقانونگـذار را شناسـا یم صادره از سـوکتنها ح عقل یه گاهکن معنا یمستقل؛ به ا

م کـاقـدام بـه صـدور ح م عقلکح براساسن بار شرع یند و اک یصادر م یم استقاللکح یگاه
م متناسب بـا آن را کو ح دهد میص یمصالح و مفاسد را تشخ موارد عقلگونه از  نیند. در اک یم

 ین مـواردی. در چنو قبح ظلم و غصب و احسان به حسن عدالت م عقلکند. مثل حک یصادر م
اند، ارشاد به  ا حرمت ظلم و غصبی و احسان انگر وجوب عدالتیه بک ییو روا یخطابات قرآن

 یپرسـت ه بـه بـتکـرا  یو هر عمل داند میح یپرستش بت و سنگ را قب یآدم عقلاند.  م عقلکح
  شمارد.  یح میزشت و قب ،د و فروش بتیانجامد، مانند خریب

را  یقانونگـذار، کنـد میم کـخداوند سبحان بر بنـدگانش ح تیبه وال مستقالً  ه عقلک چنان
هان یداند. فق یرقابل جعل میو غ یاو را ذات تیو وال تکیدانسته، مال یخالق هست یحق انحصار

ماننـد  انـد، کردهاسـتدالل  یل عقلـیـبـه دل یاسـیم سکـح یکاستنباط  یبرا یدر موارد متعدد
، »یدر زمامدار جامعـه اسـالم و عدالت شرط فقاهت«، »یا در هر جامعه ومتکضرورت ح«
توسط شخص فاقد  ا قضاوتیومت کح یجواز تصد ، ماننددر موارد متعدد» قاعده اهم و مهم«

  گر.یفراوان د های ط، و نمونهیواجد شرا یا قاضیط، در صورت فقدان زمامدار یشرا
هم در اسـتنباط  یگریمصالح و مفاسد و صدور حکم مستقل، نقش د صیافزون بر تشخ عقل

   لیـانصـراف دلخطـاب و  دییـحکم، تق رهیتوسعه دا ،یلفظ لیدل ری. تفسکند یم فایا یاحکام شرع
  اسـت.  یدر قلمـرو اسـتنباط احکـام شـرع عقـل گـرید نقش متعدد، یمعان انیم از معنا کیبه 

                                                               
علینـا أن «نقـل کـرده کـه فرمودنـد:  و امام صادق بصیر از امام باقر در حدیث صحیح از زراره و أبی. ١

  . )٣٧، ص۴ ، جمجمع البحرینطریحی، ( »نلقی إلیکم األصول و علیکم أن تفرعوا
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 عقـل یم قطعکند. مانند حک یم یاطالقات باز ید را برایِّ ل مقینقش دل عقل یقطع حکم یگاه
در مسـئله فـروش » مسـلمانان یفقـدان ضـرر بـرا«و » مسلماناناسالم و  ت مصلحتیرعا«به 

ز و در زمـان جنـگ بـا دشـمن یتجو ات مطرح شده و در زمان صلحیه در رواکسالح به دشمن 
حالـت «ا حرمت فـروش سـالح، یم جواز کموضوع ح نزد عقل ،دگاهین دی. در ااند کردهم یتحر
ات و یم دائـر مـدار مصـالح، مقتضـکـه حکست، بلیدشمن ن» فرکاسالم و «ا ی» ا جنگی صلح
  1است. یانکو م یط مختلف زمانیشرا

 یل عقلـیـدل ،یام شـرعکـاز اح ی، از نظر دانشمندان علم اصول مستند برخـسخن گریبه د
ه هـر دو کـن معنـا یـمستقل اسـت، بـه ا یاست، گاه یاس منطقیه همان قک یل عقلیاست. دل
  (صـغرا) و » و قـبح ظلـم بـه حسـن عـدالت م عقـلکـح«ماننـد  ،اسـت یاس، عقلـیق ۀمقدم

ح بدانـد، شـرع حـرام یحسن بداند، شرع واجب و هرچه را قب ه هرچه را عقلکنیبه ا م عقلکح«
 یو گـاه اسـت» و حرمت ظلـم م شرع به وجوب عدالتکح«اش  جهیه نتکبرا) ک( .»شمارد یم
اسـت، ماننـد  یشـرع یگـریو د یاس عقلـیاز مقدمات ق یکیه کن معنا یرمستقل است، به ایغ
ه کـبرا)، ک» (ا حجیم شرع به وجوب نماز کح«(صغرا) و » به وجوب مطلق مقدمه م عقلکح«
  است.» حجوجوب مقدمات نماز و «اش  جهینت

                                                               
التابعـة لمصـالح الیـوم، فرّبمـا ثّم اعلم أّن هذا األمر، أی بیع السالح من أعداء الدین، مـن األمـور السیاسـّیة . «١

و ذلک مثل ما إذا هجم علی حوزة  تقتضی مصالح المسلمین بیع السالح بل إعطاءه مّجانا لطائفة من الکّفار.
اإلسالم عدّو قوّی ال یمکن دفعه إّال بتسلیح هـذه الطائفـة، و کـان المسـلمون فـی أمـن مـنهم، فیجـب دفـع 

و علی والی المسلمین أن یؤّید هذه الطائفـة المشـرکة المدافعـة عـن  األسلحة إلیهم للدفاع عن حوزة اإلسالم
حوزة اإلسالم بأّیة وسیلة ممکنة، و رّبما تقتضی المصالح ترک بیع السالح و غیره مّما یتقّوی به الکّفار مطلقا، 

فواضح، و أّمـا فـی  سواء کان موقع قیام الحرب أو التهّیؤ له أم زمان الهدنة والصلح والمعاقدة. أّما فی األّولین
األخیرة فحیث خیف علی حوزة اإلسالم و لـو آجـال، بـأن احتمـل أّن تقـویتهم موجبـة للهجمـة علـی بـالد 
المسلمین والسلطة علی نفوسهم و أعراضهم. فنفس هذا االحتمال منّجـزة فـی هـذا األمـر الخطیـر، ال یجـوز 

بالجملـة إّن هـذا األمـر مـن شـؤون الحکومـة التخّطی عنه فضال عن کون تقویتهم مظّنة له أو فی معرضة. و 
والدولة، و لیس أمرا مضبوطا، بل تابع لمصلحة الیوم و مقتضیات الوقت، فال الهدنة مطلقا موضوع حکم لدی 
العقل و ال المشرک والکافر کذلک، والتمّسک باألصول والقواعد الظاهرّیة فی مثل المقـام فـی غیـر محّلـه. 

زائد مّما ذکرناه من األخبار. بل لو فرض إطالق لبعضها یقتضـی خـالف ذلـک، ء  والظاهر عدم استفادة شی
  أی یقتضی جواز البیع فیما خیف الفساد و هدم أرکان اإلسالم أو التشّیع أو نحو ذلک، ال منـاص عـن تقییـده 
   »أو طرحه، أو دّل علی عدم الجواز فیما یخاف فی ترکه علیهما کـذلک، ال بـّد مـن تقییـده و ذلـک واضـح

 ).٢٢٩−٢٢٧، ص١، جالمکاسب المحرمه(امام خمینی، 
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وجـه  1نـد.یگو» هیـرمستقالت عقلیغ«ل نوع دوم را یو دل» هیمستقالت عقل«ل نوع اول را یدل
ر یـبـه غ یازیـن یم شـرعکبه ح یابیدست یبرا در نوع اول عقل ؛دام هم معلوم استکه هر یتسم
  ازمند است.یعت نیاز شر یمکدر نوع دوم به ح یول ،ندارد
  
 . قرآن٢
از قرآن نسبت به منـابع یشود. امت یم ثابت میرکات قرآن یعت با استناد به آیام شرکاز اح یاریبس
نـده یو احـراز اسـتناد آن بـه گو یازمند بحث سندیو ن است یسند قطعه از نظر کگر آن است ید

 یا ظنـیـ یتواند قطعـ یاز نظر داللت م یول ،دانند یالسند م یرو قرآن را قطع نیوجود ندارد، از ا
ه کـاسـت. در دانـش اصـول ثابـت شـده  یو ظـواهر آن ظّنـ یباشد. داللت نصوص قرآن قطعـ

نند، حجت بـوده ک یدانند و بدان استناد نم ین را حجت نمه ظواهر قرآکان یپندار اخبار برخالف
مختلـف  های نـهیدر زم یادیـام زکرد. احکتوان به آنها مراجعه  یم یم شرعکاستنباط ح یو برا

ه حدود ده ک−ات قرآن یه از آیه پانصد آکات قرآن است. معروف است یه مستند به آکوجود دارد 
 یاند، اما از دیدگاه برخی از دانشمندان بررس امکاالحات یآ −دهد یل مکیات را تشیل آکدرصد 

  2ن تعداد است.یش از ایار بیات قابل استناد در فقه بسیه آکدهد  یات قرآن نشان میآ
 3اند. اتین آیه موضوعشان همکوجود دارد  یعه و سنیاز دانشمندان ش یفات فراوانیآثار و تأل
حکـام أبیان فـی ة الزبدنوشته فاضل مقداد،  فقه القرآنکنز العرفان فی ، ینوشته راوند فقه القرآن

معروف به فاضل جواد،  یاظمکاثر  حکامفهام الی آیات األمسالک األ، یلیاثر محقق اردب القرآن
  گذشته است. های هان سدهیچهار اثر معروف از فق

مـر مثل وجوب ا ی،اجتماعاحکام و  4وجوب روزه مانند یام فردکات قرآن در استنباط احیآ
مثـل لـزوم  یاسـیو س 6،مانند وجوب نمـاز و زکـات ی،ام عبادکاح 5،به معروف و نهی از منکر

                                                               
 .٢۶٠−٢١۵المقصد الثانی فی المالزمات العقلیه، ص اصول الفقه،. مظفر، ١
 .١۵٩، صالمعارف فقه مقارن ةدائر . ر.ک: مکارم شیرازی، ٢
 اثر فاضل کاظمی.مسالک األفهام الی آیات األحکام . ر.ک: مرعشی نجفی، مقدمة کتاب ٣
ُقون«. 4 ُکْم َتتَّ ذیَن ِمْن َقْبِلُکْم َلَعلَّ یاُم َکما ُکِتَب َعَلی الَّ ذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ َها الَّ یُّ

َ
 ).١٨٣(بقره، » یا أ

ُمُروَن ِبـاْلَمْعُروِف َو َیْنَهـْوَن َعـِن اْلُمْنَکـرِ . «5
ْ
ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر َو َیـأ مَّ

ُ
ولِئـَک ُهـُم اْلُمْفِلُحـون َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

ُ
»  َو أ

 ).١٠۴عمران،  (آل
اِکعین« .6 کاَة َو اْرَکُعوا َمَع الرَّ الَة َو آُتوا الزَّ قیُموا الصَّ

َ
 ).۴٣(بقره، »  َو أ
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اختصاص ندارد.  ها حوزه نیاز ا یکچ یرد و به هیگ یمورد استناد قرار م 1پیروی از رهبری جامعه
دسـتور اجـرای  ماننـد ،جامعـه یو مخاطب برخـ 2ات قرآن افرادندیاز آ یه مخاطب برخک چنان
    3و مجازات مجرمان. حدود

هاِن ادوار مختلف در همه ابـواب یه فقکدهد  یه نشان میامام یراث فقهیمختصر بر م یمرور
  . اند کردهات قرآن استناد یبه آ یام متنوع شرعکو در اح یفقه

 
    . سنت٣
شـهروندان و دولتمـردان قابـل  یاسـیو س یه در حوزه رفتار اجتماعکوجود دارد  یات فراوانیروا

گرفتـه تـا » ومـتکوجوب اطاعـت از ح«و » ومتکل حکیضرورت تش«استناد است. از اصِل 
 ماننـدن آنهـا، یف دولت و ملت، و روابـط بـیو وظا در ارتباط با حقوق یام جزئکاز اح یاریبس
ط یشـرا«، »یعمـوم ن بـر مـدار مصـلحتیام و قـوانکـدر وضـع اح یارات دولت اسالمیاخت«
 یم تصـدکـح«، »ه در اداره امـور جامعـهیـالزم الرعا یارهـایمع«، »یارگزاران دولت اسـالمک

، »و جـائر ات در دولـت عـادلیـم پرداخـت مالکـح«، »منصب در دولت مشـروع و نامشـروع
ا یـجـواز «، »و نقش آن در رابطه با زمامدار عتیب«، »ومت در اسالمکبودن ح یا فردی ییشورا«

ا یفقرا و اغن فیلکتفاوت ت«، »تیثرکا یاعتبار و عدم اعتبار رأ«، »بر زمامدار عدم جواز نظارت
  4ن نمونه.یگر از ایها مسئله د ده و» یدر امور مال
شـان، همـواره در اسـتنباط یث منقـول از ایـنـار احادکدر  ان معصومیشوایره پیه سک چنان
بـوده و  یل لّبـیره دلیه سکمورد توجه و استناد بوده است. با توجه به آن یاسیو س یومتکمسائل ح

ن مورد یره معصوم در ایه سکه مطرح بود پرسشن یموارد گوناگون همواره ا فاقد اطالق است، در
ه در همـه ک یلکم کح یکتوان  یا میزام؟ آو ال ا وجوبیت است یل بر جواز و مشروعیخاص دل

                                                               
ْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتناَزعْ . «١

َ
وِلی اْأل

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
ُسوِل  َشْی   ُتْم فییا أ ِه َوالرَّ وُه ِإَلی اللَّ ٍء َفُردُّ

ویالً 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِه َواْلَیْوِم اْلـآِخِر ذِلَک َخْیٌر َو أ  ).۵٩(نساء، » ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

 گفته. . مثل همه آیات پیش٢
ْیِدَیُهما َجزاًء ِبما. «٣

َ
اِرَقُة َفاْقَطُعوا أ اِرُق َوالسَّ ـُه َعزیـٌز َحکـیٌم  َوالسَّ ِه َواللَّ اِنَیـُة «)؛ ٣٨(مائـده، » َکَسَبا َنَکاًال ِمَن اللَّ الزَّ

انی َفٌة فی  َوالزَّ
ْ
ُخْذُکْم ِبِهما َرأ

ْ
ـِه َواْلَیـْوِم   َفاْجِلُدوا ُکلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَة َجْلَدٍة َو ال َتأ ِه ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنـوَن ِباللَّ دیِن اللَّ

 ). ٢(نور، » ْلَیْشَهْد َعذاَبُهما طاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمنیَن  اآلِخِر َو 
 .مباحث سیاسی بحاراألنوار. ر.ک: سلطان محمدی، 4
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بوده و مربوط به همـان » هیه شخصیقض«ا یآورد  دست بهقابل اجرا باشد،  یانکو م یط زمانیشرا
  ؟هیّ مثل تق یخاص طیا در شرایصادر شده  یط عادین رفتار در شرایا ایمورد خاص است؟ آ

ن و تـری مهماز  یکی ان معصومیشوایپ ره و سنتیه سکاست  قتین حقیا یاین همه گویا
اگـر  ،اسـت یاسیو س ی، عبادیو اجتماع یفرد های نهیام در زمکن منابع استنباط احتری گسترده

رفتار و گفتار » جهت صدور«افتن یو  هایی ن پرسشیبه طرح چن یازینداشت، ن یگاهین جایچن
  شان نبود.یا

    
 . سیره عقال۴

را  یا رهیس معموالً هان یست. فقره عقالیس یاسیو س یام اجتماعکگر از منابع استنباط احید یکی
ان داشـته و از جانـب او امضـا و یـو منظر او جر یه در زمان معصوم و در مرأکدانند  یحجت م

 شمار به یل مستقلیدل ره عقالیس ،بین ترتیرو نشده باشد. بد هم با مخالفتش روبک ا دستید، ییتأ
رد یگ یقرار م سنت ۀرمجموعیز قتیدر حق ابد وی ید معصوم اعتبار مییه به خاطر تأکبل ،رود ینم

برد، پس  یپ یا عدم مخالفت ویت معصوم یتوان به رضا ید نمیجد ییعقال های رهیو چون در س
  رد. کام بدان استناد کاستنباط اح یتوان برا یو نم نداردت یحج

ت آنها را ید بتوان حجیتا شا اند کردهجستجو  یارکنو راه های رهیس یهان برایاز فق یاما برخ
بـاز  سـنت یعنـیو در شمار منابع استنباط قرار داد، هرچند باز هم به همان منبع سوم  کرداثبات 

  در زمان حاضر. ییعقال های رهیاستناد به س یاست برا یارکراه یگردد، ول یم
انـد و بایـد  یه معتقد است که چون معامالت از امور اعتبارک یا هینظر برخالف ینیامام خم

او » عـدم مخالفـت«نیـاز دارنـد، و » معصـوم یامضا«عموم یا اطالقی تأیید شوند، به  وسیله به
ازمنـد یمه نیب مانند ،د و فاقد سابقه در عصر حضوریه معامالت جدکجه گرفته یکافی نیست و نت

ه کـبر ایـن بـاور اسـت  1ت ندارند،ین استناد مشروعیاند و بدون ا و عمومات استناد به اطالقات
اسـت. از  یافکـ» عدم مخالفت«معصوم نبوده و  یبه امضا یازمندیل نیدل یزیبودن چ یاعتبار

د یـد مخالفت نمایه شرع آن را نافذ نداند، باک ه از نظر عقال نافذ است، چنانک یا رو، معامله نیا
    2است تا معامله نافذ باشد. یافک» فت معصومعدم ثبوت مخال«و 

                                                               
 .١٩٣−١٩٢، ص٣(تقریرات درس اصول شیخ محمدحسین نائینی)، ج فوائد االصول. کاظمی، ١
، هیـانـوار الهدا ، ینیامام خم؛ ۴٧۵−۴٧٢ص، ٢ج)، ینیخم امام اصول درس راتی(تقر االصول  بیتهذ ،ی. سبحان٢

 . ٣١۵، ص١ج
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 »به عصر حضور عقال ۀریس اتصال« ینیخم امام نظر از گر،ید هانیفق برخالف آنکه، گریمطلب د
عـدم مخالفـت «بلکـه  سـت،ین رهیسـ تیـشـرط حج» عدم مخالفت معصوم ایموافقت « ۀبه اضاف
ست، چه متصل به عصر معصوم باشد و چه نباشد. اگر عـدم عقال رهیس تیتنها شرط حج» معصوم

 معصوم عصر در اگر یحت است، حجت شد، ثابت ییعقال یها رهیس از یا رهیمخالفت معصوم با س
 اجتهـاد امـارات و ظنـون براسـاس که یمجتهد به مراجعه در مردم رهیس« مانند باشد، نداشته سابقه

 گرید یا رهیعصر حضور را س یمردم از فقها دیدر عصر حضور و تقل که اجتهاد یدر صورت ،»کند یم
 عهیتر، چون امامان ش به عبارت روشن 1.است شده یدگرگون و تحول دچار یبعد اعصار در که میبدان
اسـت تـا  یانـد، کـاف با آن نکرده یاز مجتهد آگاه بودند و مخالفت دیمثل تقل انیعیش ندهیآ یازهایاز ن

  صورت سابقه نداشته باشد. نیبه ا دیحّجت باشد، هرچند در زمان آنان تقل
  
 عرف. ۵

م هـم در وضـع کیند، خداوند حک یقانون وضع م یفهم عرف براساسه قانونگذار کنیبا توجه به ا
در عـرض  یهرچنـد منبـع مسـتقل رو، عـرف نین ندارد. از ایجز ا یروش ین شرعیام و قوانکاح

  دارد.     و سنت تابکام از کدر استنباط اح یست، اما نقش مهمیمنابع استنباط ن
  به شرح ذیل، در چند زمینه تأثیرگذار است.  در استنباط احکام سیاسی عرف

  
 قین بر مصادیق عناویام و تطبکاح ص موضوعاتیالف) تشخ
ق ین موضوعات و تطبیص عناوین موضوعات تعلق گرفته و تشخیام بر عناوکه احکنیبا توجه به ا
و  بـا عـرف ییه بـدون آشـنایـشـود، فق یا خـاص انجـام مـیـعـام  ق توسط عـرفیآنها بر مصاد
 2نخواهـد بـود. یام شـرعکـو اسـتنباط اح ص موضـوعیقادر بر تشخ یاز ذوق عرف یبرخوردار
 یدگیـچیان دارد، اما پیجر یاسیو س ی، عبادیو اجتماع یام فردکن قاعده در همه احیهرچند ا

 ه از عـرفیـاز آنهـا بـدون اسـتفاده فق یاریبودن بس یو تخصص یاسیو س یموضوعات اجتماع
  ست. ین نکق ممین بر مصادیق عناویموضوعات و تطب ییخاص در شناسا

 یان مجلـس شـورایـدر مـوارد اخـتالف م ،یاسـالم یانگـذار جمهـوریبن ،ینیامام خم
دام کارات هر یت قلمرو اختینسبت به لزوم رعا، هیام ثانوکنه احیدر زم نگهبان یو شورا یاسالم

                                                               
  .٢٢٠−٢١٩، ص۴ج ع،یکتاب الب ،ینیر.ک: امام خم. ٢      .۶٢١−۶٠٩، ص٣، جهمان. ١
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 کا تـریـدر انجـام » حـرج«و » فساد«، »اختالل نظام«مانند  یص موضوعاتید داشته، تشخکیتأ
  1اند. ندگان آن از عرفیو نما ،است نده عرفیه هم نماکدانست  یارات مجلس میرا از اخت یفعل

  
 »تیخصوص یالغا«و » اتیفهم آ«، ب) عرف
 سـبحان بـه زبـان  یاسـت. بـا توجـه بـه آنکـه خـدا اتیـدر استنباط احکام، فهـم آ عرف گرینقش د

با  یاند، درک و فهم کالم اله همان روش معمول و متعارف را داشته یمردم سخن گفته و در قانونگذار
ضرورت دارد،  یبا اصطالحات قانون یی، آشنایفهم درست کالم هر قانونگذار یاست، البته برا عرف

 اسـت، اتیـروا صـدور و قـرآن نزول اتیادب و زبان با ییآشنا ازمندین زین اتیروا و اتیآ حیفهم صح
 »بـر گنـاه و جـرم یاریـ«جامعـه،  آنچه را که عرف 2کرده، ینه »گناه بر ۀاعان از« که قرآن نمونه یبرا

  قلمداد کند، محکوم به حرمت است.
 رهیاست تا در پرتو آن دا عرف گرید کاربرد زین موارد از یبرخ در »موضوع از تیخصوص یالغا«

تـرش منـع  وهیـرا از خـوردن م مـارشیپزشک ب یاست که وقت نی. مثال ساده آن اابدیحکم گسترش 
 یترشـ یاز هـر خـوراک دیـبا مـارینداشـته و ب تیترش خصوص وهیکه م فهمد یم یهر کس کند، یم

از منکر ناظر بـه بعـد از ارتکـاب منکـر  یوجوِب نه ۀکه اگر ادل چنان زین عتی. در احکام شرزدیبپره
  3از منکر را قبل از ارتکاب هم واجب خواهد شمرد. یرا الغا کرده و نه تیخصوص نیا باشد، عرف

  
 »فهم روایات«و  ج) عرف

با مـردم سـخن گفتـه و روش جدیـدی  فهم و درک عرفی براساسبا توجه به آنکه امامان معصوم 
و جمالتـی کـه در روایـات  ها ، معیاِر درک واژهاند کردهبرای انتقال مفاهیم مورد نظر خود ابداع ن

را  اتیـروا ریو تفسـ نییتب ،یدر موارد متعدد هانیجهت، فق نیاست. به هم یوجود دارد، فهم عرف
                                                               

الله العظمی گلپایگانی از مراجع وقت، به تبیـین ایـن مسـئله پرداختـه و در فـراز از آن  . نامه امام خمینی به آیت١
عالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛  تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جناب«آمده است: 

ست و مجلس نماینده عـرف، اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف ا
و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خالفی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این 
امری که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اّولی خطایی صادر شود. لکن شورای 

  ).٣١١، ص١۵، جصحیفه امامامام خمینی، » (نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند ...
    .٢٠٣−٢٠٢، ص٢، جمکاسب محرمهامام خمینی،  .٣  ).٢(مائده، » َو ال َتعاَوُنوا َعَلی ْاِإلْثِم َواْلُعْدواِن . «٢
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. همچنین تشخیص موافقت یا مخالفت یک تفسیر با قـرآن و اند کردهبودن رّد  به خاطر غیرعرفی
  1.اند دانسته روایات را بر عهده عرف

  
 »جمع مفاهیم متعارض«و  د) عرف
 کـه است یاتیروا انیم جمع ای تیروا کی مختلف یها بخش انیم تفاهم جادی، اعرف گریکاربرد د

است، در حل  اریمع یعرف فهم ات،یروا از استفاده در که گونه همان. اند متعارض گریکدی با ظاهر در
جمـع تعـارض  یبـرا که اگر عرف یا گونه است. به اریمع فهم و درک عرف زین اتیروا انیتعارض م

. مانـد ینمـ یباب تعارض ادّله و مرجحات آن باق یبرا یداشته باشد، موضوع یراه حلّ  اتیروا انیم
 آشـکار ادّلـه انیـ، در حّل تعارض ماستناد به عرف عیوس ۀگستر ،یساده در کتب فقه یجستجو کی
متعـدد و  اتیـروا» و قبـول منصـب در دولـت جـائر یهمکار«عنوان نمونه، در بحث  به 2.شود یم

بـر جـواِز  یو قبـول منصـب داللـت دارنـد، برخـ یهمکاربر حرمت  یوجود دارد. برخ یمتعارض
برآورده سـاختن «در صورت  یداللت دارند، برخ» به مصالح مردم امیق«منصب در صورت  رشیپذ
 ینـیاند. از نظر امام خم کرده زیاجبار تجو ای هیدر صورت تق یاند، برخ مجاز شمرده» از مردم یازین

و قبـول منصـب را مجـاز  یهمکـار» مطلق عذر«بلکه در  نند،یب ینم یآنها منافات انیو عقال م عرف
  3از عذرها اشاره نموده است. یکیبه  یمتعدد آمده، در هر مورد اتیو آنچه در روا دانند یم

  
  شتریمطالعه ب یبرامنابعی 

  ؛به قلم عالمه طباطبایی بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیتدر » و زعامت والیت«مقاله 
 ی؛الله صرام فی، اثر سدر حکومت اسالمی منابع قانونگذاری 
 ؛به بعد ٢١١، ص٢، جید زنجانی، اثر عمفقه سیاسی 
 انعطاف در قوانین اسالمی پیوست یکم، شهید مطهری و راز و رمز.    

                                                               
 الموضـوعات کسـائر العـرف یال موکول عدمها و والّسّنه للکتاب المخالفه صیتشخ اّن  یف االشکال ینبغیانه ال . «١

 انیـالب یالـ حتـاجی یحتـ العقـالء عنـد مجهـوالً  امـراً  مقابلها و المخالفه ستیل و هیالشرع االحکام هایعل المترّتبه
 ).١٨ص، ۵ج ،عیالب کتاب،ینینمونه ر.ک: امام خم ی(برا...»  لهما الضابط انیب یف النفس واتعاب

، ۴، جشـرح تبصـره المتعلمـین؛ محقـق عراقـی، ۵٩، ص٣، جبلغـه الفقیـهعنوان نمونه ر.ک: بحرالعلـوم،  . به٢
؛ امـام خمینـی، ۴۵۵، ص١اللـه بروجـردی)، ج (تقریـرات درس آیت نهایـة التقریـر؛ فاضل لنکرانی، ٣١٩ص

   .١٨٣−١٨٢، ص٢، جمکاسب محرمهامام خمینی،  .٣    .١۵−١۴، ص١، جمکاسب محرمه
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  درس سوم
  

  )١( تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه
بـا  یا ه هـر دورهکـ یا گونه را پشت سر گذاشته، به یمتعدد های دوره ،شیدایه از آغاز پیفقه امام

خ و یه بـه تـارکـهـان یاز فق یز شـده اسـت. برخـیگر متماید های مخصوص از دوره های یژگیو
خ فقـه یت داشـته، تـاریـشـان اهمیه براک هایی شاخص براساساند،  ه پرداختهیفقه امام های دوره
هان و آثار هـر دوره ینار فقکهر دوره را در  های یژگیرده و وکم یتقس یمتعدد های را به دوره عهیش

  یی ماننـد ها . مؤلفـهانـد کردهم یرا بـه پـنج تـا دوازده دوره تقسـ عهیخ فقـه شـیتـار ؛انـد برشمرده
  ، »یا عقلـیـ یل نقلـیـشتر بـه دلیتوجه ب«، »ن از منابع معتبریا استنباط و استخراج قوانی عیتشر«
 ایـ یواقعـ یبـه معنـا اجتهـاد«، »بـه آن یتوجه یب ایعنوان منبع استنباط احکام  به بها دادن به عقل«
  ، »بـه آن ییاعتنـا یبـ ایـبـه دانـش اصـول و قواعـد اسـتنباط  تیـعنا«، »از مجتهدان مشهور یرویپ
 »گرید یاز مکاتب فقه عهیفقه ش راستنیپ یبه کل ایو برگرفتن فروع از آن  سنت عطف نظر به فقه اهل«

  به ادوار متعدد و متفاوت شده است. عهیفقه ش خیتار میاست که موجب تقس یاز جمله عوامل
از  یانـد، امـا برخـ ن دوره از ادوار دانش فقـه شـمردهیعصر حضور معصوم را نخست معموالً 
را یـز ؛از ادوار دانـش فقـه دانسـت یا تـوان دوره یه عصر حضـور را نمـکن باورند یمحققان بر ا

 یاسـت، در حـال یام فقهکمنابع استنباط اح قتیدر حق یو ائمه هد سخنان رسول خدا
  است. » منابع معتبر براساسام کدانش استنباط اح«ه فقه ک

مقـاطع مختلـف هـان هـر دوره در یفقـه و فق هـای یژگیو براسـاسه کـی های دگاهیافزون بر د
ه هـر کـ یتـیزکو مر یمدارس معتبر فقه براساساز عالمان معاصر  یاستوار است، برخ یخیتار
  1اند. پرداخته عهیخ فقه شین تارییخ داشتند، به تبین مدارس در طول تاریاز ا یک

                                                               
 ؛المقاصـد جامعمقدمه  ،یر.ک: شهرستان »هیو ادوار فقه امام خیتار « ۀمختلف دربار  یها دگاهید با  ییآشنا ی. برا١

  ؛عهیشـ فقـه بـر یامقدمـه ،ییطباطبـا ی؛ مدرسـ٢۵٨−١١٣ص ،فقها و فقه خیتار  ،یگرج ؛فقه ادوار ،یشهاب



 درسنامه فقه سياسي   28

 feghh siasi Sn 30-11-96  نهاییآرایی  صفحه  درسنامه فقه سیاسی

  پیشینه فقه سیاسی
و  ت رسـول خـدایـب از فقه مطرح نبوده، هرچند اهـل ِی ه جدایخ فقه امامیدر تار یاسیفقه س

ردند تا مسـائل ک یبه آنان مراجعه نم ها ومتکو ح بودند یمنزو یه در جامعه اسالمیهان امامیفق
» یاسیفقه س«تحت عنوان  یرد و دانش و آثار مستقلیبه صورت خاص مورد توجه قرار گ یاسیس
در رأس  یو امـام علـ امبریـه پکـ یومـت علـوکو ح ینبـورد. تنهـا در عصـر یل بگکش
و  اسـتانداران  ،ران، فرماندهان، فرماندارانیام یبرا هایی و دستورالعمل ها فرمانومت بودند، کح

مـورد  یاسیرا در فقه س هاآن یمحتواتوان  یه مکاند  جا گذاردهه نوشته و ب اتکز آوری گردمأموران 
 ،سـنت سندگان اهلیاز نو یبرخ یآورد. حت شمار به یاسیاستفاده قرار داد و آنها را از منابع فقه س

عهدنامه افزون بر . در این اند دانسته یاسیاز اسناد فقه س یکیاشتر را  کبه مال یامام عل ۀنام
اداره مصر  یچگونگ درباره کامام به مال یی حکومت موفق، اوامر و نواهها ها و شیوه بیان روش
 یلـکچـارچوب  ی،خین نامـه تـاریدر ا حضرت علیادگار مانده است. یده و به یبه ثبت رس

 هـای ، و مسـئوالن بخشیومتکـارگزاران حکـمختلف مـردم،  های گروهاداره جامعه و برخورد با 
  رده است.کم یتعامل با دشمنان و مخالفان را ترس یگوناگون جامعه و چگونگ

حکومت نبود، بلکه دخالـت  سیدرصدد تأس خدا رسول که باورند نیکه بر ا یبرخالف کسان
دولت در  نیکه ا دهد ینشان م یساختار حکومت نبو 1بود، دانهیسف شیآن حضرت از سنخ دخالت ر

پس از هجـرت  امبریدارد. پ یو سازگار تیمدرن سنخ یها جهات با دولت یاریاز بس دهیاجزا و ا
 نیـکـرد. ا نـهیبـر جامعـه مد یاسـیس−ینید استیمبادرت به ر نهیمد ۀنام مانیبراساس وفود عقبه و پ

عنوان دولت را بـر  توان یبود که براساس آن م ییها مؤلفه یدر قالب نظام حاکم و محکوم دارا استیر
 نیـ. اردیـگ یدر قالب دولـت جـا تواند یدارد که م یعناصر امبریمورد نظر پ یاسیآن نهاد. ساخت س

    2.داشت دربر را تیحاکم و حکومت ن،یسرزم ت،یجمع یعنی الزم، چهارگانه یها مؤلفه دولت
                                                               

؛عهیشـ فقـه خیتـار  ،یآصـف ؛آن انیـب تیـفیک و فقـه ادوار ،یجنات ؛ادواره و یاالسالم الفقه خیتار  ،یسبحان 
  .زمان گذر در هیامام یفقها و فقه ،یربان ؛یاسالم فقه بر یدرآمد ،یاسالم ؛یاالسالم عیالتشر  خیتار  ،یفضل

  .حکمت و حکومت. ر.ک: حائری، ١
؛ عبـدالحی کتـانی، النظام السیاسی فـی االسـالم. برای آشنایی بیشتر با ساختار حکومت نبوی ر.ک: اردنی، ٢

؛ شیخ عبدالحی نظام حکومتی و اداری در اسالم؛ باقر شریف القرشی، نظام اداری مسلمانان در صدر اسالم
سـاخت و روابـط قـدرت در دولـت ؛ آموزگـار، االسالم نظامالزین،   ؛ سمیح عاطفالتراتیب االداریهکتانی، 
تاریخ تحول ؛ جعفریان، و اسناد صدر اسالم های حضرت محمد ها و پیمان نامه؛ محمد حمیدالله، مدینه

 .تاریخ تحول دولت در اسالم؛ داود فیرحی، دولت و خالفت در اسالم


