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حاکمیت اسالمی در عصر اخیر خواستار بازسازی چهره سیاسی خوود در اابوع عر وم نمووی وو
اسالمی بم ملل و آحاد میباشو  .ا

جر ای کم در اابع حاکمیت د نی بر رفتار سیاسی جلووه مووده

است بم دبیل عوم پشتوا م سازی مناسع جر ای فقاهت بم نوفیقی مستلزم شأی خود فائق یاموه اسوت
 .بسترسازی امتوازی نحت اشراف ظنوی خاصّم حوابمای جز گسست پیو وهای حاکمیتی و اجتمواعی
را در پی واشتم است  .از ا

رو با نوسعم ا

د وگاه نطابق اصل کاربست نظنّ عقالئیم و بهرهگیری

از خرد جمعی در جهت شکلگیری جامعمای آرما ی ظهور می ابو  .ا و پوووه

بوا بهورهگیوری از

ظر ات امام خمینی در باب اسالم نموی ساز بر آی است کم  ،نموی و اخالای کم مثبت رو کردی
جو و در پی پای حاکمیت فقهی میباشو با بهرهای خاص از اوبو ت فقم نموی ساز بوا عنووای ظو
عقال ی اخالقموار بم حیانی متعابی بم ام نموی دست می ابو و ا
مجال ملزم پنواشتم شوه است کم رو کرد جز در سا م پوای

امر مقصودی اسوت کوم در ا و

فقوم عقال وی و اخالاوی بوا محور وت

آزادی و موارا استوار میگردد.
واژگان کلیدی :نموی و

اخالای ،ظ خاص ،آزادی ،موارا ،امام خمینی ،فقم سیاسی.
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مقدمه
ا و شم فقم سیاسی شیعم همواره در مسیر نکامل خود نبووّیت گو واگو ی را پیمووده اسوت  .ا و
نکامل ساخت ک نموی را بم مثابم ابگو ی برای راهبوری نموام جها یوای در نموام اعصوار و در هموم
مکایها د بال موده است  .ننها عنصر مشترک میای نمام اد ای و فرق و همچنوی بوم روور عوام میوای
عموم مردم عابم کم خاصیت راهبری و هوا ت شو وگی یز بم خود گیرد  ،اخالق اسوت  .اخوالق بوم
عنوای فهمی مشترک در میای ا سایها اادر بم راهبری ز وگیهای بم ظاهر متفاوت بم مقصوی مشترک
است .ظواهر اسالم کم با مسنو ّت اول ظاهری در ابای خبور واحوو مونعکش گشوتم اسوت بوم دبیول
نفاوتهای حواکثری در بیای معارف و اوا ی خاصیت راهبرشو وگی خوود را بورای یول بوم نموو ی
جها ی از دست داده است .پووه

حا ر بر آی اسوت کوم ا و

ورورت در روزگوار موا  ،بوا درک

ااتضائات اصیل اسالم و زمای حال در اابع نظنّنوات عقالئیوم ظواهر گشوتم اسوت .رو کورد اخالاوی
عقال یتگرا در ادامم رو و خود برای یل بم اصابت ذانی خود در راهبری ملول  ،یازمنوو بازسوازی و
بهرهگیری از عناصر آزادی و موارا است کم ذ ل اخالق عقال ی بازناب می ابو .ا
بم آراء و ظر ات امام خمینی(ره) در ا

پووه

با گواهی

باب ،و وم بوازآفر نی گواهی جو وو ،نفووّق بوم نمووی

اخالای را زمینمساز ایو جهایشموبی هنجارها و اوا ی اسالم بر میشمارد.

فقه و فقه سیاسی
فقم سیاسی بخشی از دا

عمومی فقم در جهای اسالم است کم بوم رموم اهمیوت و نوالشهوای

گسترده معاصر ،کمتر نوسعم افتم است .فقم در بغت بم معنوای فهوم و آگواهی اسوت (محقوقکرکوی،
1041ق ،ج ،14ص )11فقم در اصطالح امروز عبارت است از علم بم حکم شرعی (ا صاری1012 ،ق،
ج ،9ص )030فقیهای متقوم نعر فی گستردهنر از فقم داشتما و و آی را فهم جمیع احکام د

 ،اعوم از

ا مای و عقیوه و عمل میدا ستنو (محققکرکی1041 ،ق ،ج ،14ص )11گفتم میشود فقم در بسای ائمم
معصومی (ع) شامل همم احکام عقول عملوی از جملوم اخوالق و میور آی بووده ،اموا بوم نوور

و در

کاربردهای متأخر بم احکام شرعی ظاهری نخصیص افتم است( .صابح ماز ورا ی1051 ،ق ،ص)954
حکم ظاهری در مقابل حکم وااعی است و منظور فقیهای شیعم از واژه ظاهری اببتم  ،نأکیو بر ماهیوت
ظنی و میر اطعی احکام شرعی است (خوئی1014 ،ق ،ص )509درسوت بوم هموی دبیول اسوت کوم
اجتهاد را ها ت نالش برای نحصیل ظ بم حکم شورعی (ا صواری1012 ،ق ،ج ،0ص )030نعر و
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میکننو .بم هر حال فقم در نعر

مشهور اسوتنبا احکوام شورعی فرعوی از ادبوم نفصویلی (خووئی،

1014ق ،ص )501کتاب ،سنت ،عقل و اجماع اسوت( .خوازم1019 ،ق ،ص )15در نقسویمات فقهوی
دوگا م (سلّار د لمی1010 ،ق ،ص )52و چهارگا م (مکوی عواملی ،بوینوا ،ج ،1ص )94هوی جا گواه
رسمی برای فقم سیاسی نصور شوه است .شا و بتوای اذعای مود ننها فقیهی کم آیهم بعو از ا قوالب
اسالمی نعر

جو وی از فقم ارائم موده باشو ،امامخمینی است کم گفتما و «:فقوم نئووری وااعوی و

کامل اداره ا سای از گهواره نا گور اسوت» (اموام خمینوی ،1923 ،ص ،51ص )523اموا ادبیوات فقهوی
معاصر عموما بم نقسیم دو بخشی مشهور  ،عبادات و معامالت  ،نحفظ کرده و احکام فقوم سیاسوی را
ذ ل باب معامالت بسط داده است( .خازم1019 ،ق ،ص )01همچنی هوف فقوم عوالوه بور پورورش
روح ا سای در سا م نامی سعادت د یا و آخرت ،اصالح فرد و جامعم ،نامی سوعادت د یوا و آخورت،
ا جاد عوابت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسالمی است .مزابی میگو و احکام فقهوی بورای حفوظ و
گهواری از پن مصلحت د  ،فش ،عقل ،عمل و اموس است (مزابی ،بینوا ،ج ،1ص )521شوهیو
اول یز م بیای رور ات خمسمی فش ،د  ،عقل ،سع و مال (مکی عاملی ،بینا ،ص ،)92هور
آیچم را کم بم وعی وسیلم جلع مصلحت و دفع مفسوه در اجتماع ا سوا ی اسوت ،داخول در احکوام
شر عت نلقی کرده و امامت و سیاست و حکومت را ذ ل ا

امور نحلیل میکنو.

فقه حکومتی
فقم حکومتی گرشی کل گر و اظر بر نمام ابواب فقم است .در ا

گاه استنبارهای فقهی با و بر

اساس فقم اداره ظام اجتماعی ا جام شود و نمامی ابواب فقم بم امور اجتماع و اداره کشور اظر باشو.
از ا

رو گسترهای کم در فقم حکومتی مورد بحث ارار میگیرد ،همم ابواب و مسوائل فقهوی خواهوو

بود .ز را اجتماع و اداره ظام اسالمی شئوی مختلفی دارد :مسائلی در حوزه ااتصاد ،فرهنو ،،حقووق،
سیاست ،امور بی ابملل و مسائلی همچوی مسائل ظامی ،ا تظوامی ،خوا واده ،احووال شخصوی و هموم
مسائل مربو بم ز وگی بشری در مقوبم مادی و معنوی و د یوی و اخروی کم فقیم میبا ست همم آی
مسائل را بنا بر رفع یازهای اجتماعی و ظوام اسوالمی موورد بررسوی اورار دهوو( .مشوکانی،1923 ،
صص )19-59بم نحقیق در میای فقیهای ارجحنر

د وگاه درحوزه فقم حکومتی متعلق بم امامخمینوی

است .ا شای م ا نکم بخشی از فقم را بم مباحث سیاسی اختصاص داده ،فقوم سیاسوی را بوم منزبوم
سیاست و نوبیر جامعم معنا کرده است« :آی شعبم از علم فقم کم در سیاست موی و نوبیرمنزل و نعمیر
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بالد و ننظیم عباد است( ».امام خمینی ،1925 ،ص )14ا شای م آیکم حکومت را از احکوام اوبیوم
اسالم شمرده است ،با محور فرض کردی مقوبم حکومت ،شأی یازهای حکومتی را از سوا ر یازهوای
فردی مقوّم دا ستم و اظهار مودها و«:حکومت کی از احکام اوبیم اسالم است و مقوم بر نمام احکوام
فرعیم ،حتی ماز و روزه و ح است( .امام خمینی ،1923 ،ج ،54ص )29آ تاهلل خامنمای در نشور ح
د وگاه حکومتی امام سبت بم فقم افزودها و« :فقم شیعم بم خارر رول سالهوا ی کوم فقهوای شویعم و
خود گروه شیعم در د یای اسالم ،دسترسی بم اورت واشتنو ،و فقم شیعم ک فقم میر حکومتی و فقم
فردی بود ،فقهی کم برای اداره امور د نی ک فرد ا حواکثر دا رههوای محووودی از ز ووگی ز ووگی
اجتماعی ،مثل مسائل مربو بم خا واده و امثال ا ها بود ...امام بزرگوار فقم شیعم اسوالم را کشوا و و
بم سمت فقم اجتماعی و فقم حکومتی؛ فقهی کم میخواهو ظام ز وگی ملوتهوا را اداره کنوو و با وو
پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشو( .حضرت آ وت اهلل خامنوم ای )1911/9/10 ،بنوابرا
فقم حکومتی م ننها بخشی از فقم بلکم گرش و بینشی حواکم بور کول فقوم اسوت و با وو اداره ظوام
سیاسی بر اساس فقم و نمامی ابواب فقم اظر بم اداره کشور باشوو .در ا و د ووگاه فقیوم در اسوتنبا
احکام بم رفع یازهای حاکمیت شیعی ظر دارد و نمام افراد را م فقط مکلّفی صرف ،بلکم عضووی از
حاکمیت اسالمی میپنوارد .بی شک نوسعم ا

گرش نأسیش حکوموت و بنیوا ی نموو ی را در پوی

خواهو داشت.

تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فردی
فقم حکومتی چنای کم برخی پنواشتما و بم معنای بخشی از فقم و ا فقم احکام حکومتی (اسالمی،
 ،1921ص )50و ا فقم سیاسی (ا زدهی ،1923 ،صص )114-13یست ،بلکم گاهی حاکم و وصوفی
محیط بر نمام مباحث فقم (مهر زی ،1911 ،ص ،)101از رهارت نا د ات و مسائل مستحوثم است .در
حابی کم فقم سیاسی م ک گاه و وص

 ،کم ننها جزئی از فقم است کم مینوا و مصواد ق فوردی و

میر حکومتی یز داشتم باشو .همچنی نفاوت فقم حکومتی و فقم فردی بم عنوای وصفی مهوم ،حواکی
از آی است کم در فقم حکومتی بم دست دادی احکام ابهی در همم شئوی ک ظام و حکوموت مووّ ظر
است و بم همم احکام فقهی با گرش حکومتی ظر میشود و ناثیر احتمابی هر حکموی از احکوام در
کیفیت مطلوب اداره ظام و حکومت مالحظم میگردد .اما در فقم سنتی و فردی ،مو وعات و مسائل
با گاه بم فرد و بم دور از هر گو م مالحظم حکومتی و م بم عنوای عضوی از ک جامعم بلکم خود بم
29

دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،1شماره  ،2پائیز و زمستان 1931

عنوای مو وع حکم شرعی  ،مورد استنبا ارار میگیرد( .ا زدهی ،1923 ،صوص )114-13گواه فقوم
فردی بی

از پی

اظر بر افعال مکلفای است و گاه فقم حکومتی اظر بر افعوال مکلفوای و اجتمواع

است .بم ظر میرسو آی گاه جامعی کم بتوا وو شوجرهی ننومنووی بوم وام نمووی وو

اسوالمی را

بازسازی ما و از موجود ّت فقم حکومتی برمیآ و و فقوم فوردی نوا منووی خلوق چنوی مواهیتی را
خواهو داشت .

رسالت فقه
اسالم د

خانم است و در همم اعصار پاسخگوی یازهای ا سای اسوت  .در ا و میوای اووا ی و

مقررات  ،هنجارها و اهنجاریهای عملی اسالما و کم موّ بیشوتری داشوتم و رسوابت فقوم را آشوکار
میساز و .علم فقم در میای معارف و نعابیم د نی ،دارای جا گاه و وهای است .چرا کوم نرسویم کننووه
شیوههای ز وگی در صحنمهای گو اگوی آی است .نبیی کننوه مناسک و عبادتها  ،معوامالت ،حوالل
و حرام ،ظامازدواج ،میراث ،چگو گی اضاوت و رفع خصومتها و درگیریها و میر ا هوا اسوت،و
بم رور خالصم [رسابت] فقم راه و روش گا م و بر امم دایق برای ز وگی فردی و اجتماعی مسلما ای
است( .سبحا ی1042 ،ق ،صص )90-12آیچم بر اهمیت ا

رسابت میافزا وو خانمیوت د و مبوی

اسالم و رورت افادهی ز ست اخالای و ا سا ی از فحوای آی میباشو کوم نوا وا ی ا سوجام بخشوی
میای مبادی عقال ی و عقال ی را یز با خصائص نشر عی خود فراهم آورد.

تمدن
نموی از واژه ینی  Civitasمعادل کلمم  poleisو ا ی او م میباشو .و ا یای باستای با اسوتفاده از
کلمم نموی ( )civilizationشای میداد و کم شهر را مجموعمای از هادها و روابط اجتماعی مویدا نوو
کم ساز وه شکل برنری از ز وگی است( .فوزی و صنمزاده ،1931 ،صص )10-02همچنی نمووی بوم
معنای همکاری افراد ک جامعم در امور اجتماعی  ،ااتصادی  ،سیاسی  ،د نی و همچنی خو گرفت با
اخالق و آداب شهر ای یز استعمال شوه است(.معی  ،1911 ،ج ،9ص )1193نمووی عموونا از زموا ی
پو و میآ و کم ا سای مرحلم ز وگی بووی را نرک گفتم و شهر شینی را آماز میکنو ؛ اببتم با و نوجم
داشت کم نموی شهر شینی یست  ،اما ا سوای متمووی وارد شهر شوینی شووه اسوت( .کاشوفی،1920 ،
ص )11و ل دورا ت نموی را مجموعوم سواختارها و ا ووختومهوای معنووی و موادی جامعوم ا سوا ی
میدا و( .و لدورا ت ،1914 ،ج ،1ص )521از ظر دورا ت در شهر است کم شماری از مردم بم فکور
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ا جاد مراکز علمی و فلسفی و هنری میافتنو سخنی کم موب

نار خ نموی آی را بم نمثیل چنوی بیوای

میمیکنو « مو یت در کلبم ک برزگر ا جواد مویشوود و در شوهرها بوم گول موی شوینو» آمواز آی را
کشاورزی میدا و و نکامل

را در شهر شینی میبینو( .وی تی ،1920 ،صص )91-94وکیچی معتقوو

است نموی بم معنای محوودش عنی افزا

نجمالت و آی چم ا سای مصورف مویکنوو و در معنوای

گستردهاش بر رشو فضائل[اخالای] هم نوجم دارد و ز وگی بشور را بوم مرنبومای بواینر مویرسوا و.
( وکیچی ،1913 ،ص )113هر چنو شهر شی شوی و ااامت در شوهر [موو یت] اصولینور

معنوا ی

است کم برای نموی انخاذ شوه است  ،اما در نعیی ر شم بغوی آی اختالف ظر وجود دارد ،کماا کم
برخی آی را بم "موی" بم معنای ااامت گز وی و برخی آی را بوم "دای" کوم ر شوم د و و بوم معنوای
خا ع شوی و اراعت مودی است باز میگردا نو( .احمو1052 ،ق ،ص )11بنابرا

ز وگی متموی در

برابر ز وگی بربرهای وحشی کم فااو ز وگی شهر شینیا و بم کار برده شوه است .ها تیگتوی نموی را
باینر

گروهبنوی فرهنگی و گستردهنر

سطح هو ت فرهنگی میدا و( .هوا تیگتوی ،1914 ،ص)01

برخی نموی را پو وهای بم هم ننیوه میدا نو  ،کم همم رو ووادهای اجتمواعی  ،ااتصوادی  ،سیاسوی و
حتی هنر را در بر میگیرد( .بوکاس ،1925 ،ج ،1ص )11آر وبو نو

بی معتقو است  ،نموی حاصول

بوغ االیت مبتکر و وآور است  .عنی ربقم ممتازی در جامعم کم واجو بوغ ابتکار و وآوری است و
در اثر نحویت و سیر نکا ل جامعم نموی را پو وار می ما وو( .نوو بوی ،1911 ،ص )120اصوطالح
نموی از اری هجوهم و عصر روشنگری بم وجود آمو .هر چنو وااعیوت آی از گذشوتم موجوود بووده
است .در ک معنا فرهن ،با نموی مترادف ا گاشتم شوه است .ربوق ا و ا گواره ،نمووی بوا فرهنو،
عبارت است از نرکیع پیچیوهای شامل علوم ،اعتقادات و هنرها  ،اخالق و اووا ی  ،آداب و رسووم و
عادات و اعمال د گری کم بم وسیلم ا سای در جامعم بم دست میآ و( .روحایمینی ،1913 ،صوص-02
 )24مود جلوههای مادی فرهن ،و نجسم آی در شهر شینی ،از د گر معا ی فرضشوه بورای نمووی
میباشو .د وگاهی د گر برای نموی معنا ی فراگیر اائل است .بر اساس ا

د وگاه عالوه بر جنبم ورم

و فرهنگی حیات اجتماعی ،مجموعم عناصر ااتصادی ،سیاسی ،نکنیوکهوا ،سوازمایهوای اجتمواعی و
خالصم جنبمهای سخت یز در گستره نموی جوای مویگیر وو  .ربوق ا و

ظور نمووی عبارنسوت از

«مجموعمای از پو وههای اجتماعی کم اابل ا تقال باشو و جنبمهای مذهبی ،اخالای ،ز باشناسی ،فنی-
علمی مشترک در ک جامعم ا چنو جامعم مرنبط با کو گر را بم خود میگیرد( .سواروخا ی،1924 ،
ج ،1ص )33هر چنو برخی مجموعم بزرگی از ظامات اجتماعی همچوی سیاسوت ،ااتصواد ،فرهنو،،
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حقوق ،نربیت و  ...را کم از ظر جغرافیا ی واحو کال ی را در ک المورو پهنواور در برمویگیر وو بوم
عناوی نموی برشمردها و( .آشوری ،1921 ،ص)152
در کنار متفکرای مغرب زمی  ،مستشرای

یز بم نعوار

مختلفوی از نمووی دسوت از ووها وو .

متفکری ابجزا ری نموی را مجموعمای از عوامل اخالای و مادی میدا و کم بوم وک جامعوم فرصوت
میدهو برای هر فردی از افراد خود  ،همکاری یزم را برای رشوو بوم عمول آورد (سوهمرا ی،1913 ،
صص  )133-132دکتر شر عتی نموی را مجموعمای از ساختمها و ا ووختمهای معنوی و مادی جامعم
ا سا ی میدا و و ساختم ا سا ی را در برابر ساختم ربیعت ارار میدهوو( .شور عتی ،بوینوا ،ج ،1ص)2
همچنی نموی سیر و بسط ک حوه نفکر و ظهور آثار نفکر در مناسبات افراد و ااووام و در رفتوار و
کردار و علوم و فنوی مردم یز دا ستم شوه است( .داوری اردکا ی ،1913 ،ص )15اب خلوووی نمووی
را حابت اجتماعی ا سای میدا و (اب خلووی ،1922 ،ج ،0ص )1عالمم جعفری معتقوو اسوت«:نمووی
عبارت است از ظم و هماهنگی در روابط ا سایهای ک جامعم کم نصادمها و نزاحمهای و رایگر را
منتفی ساختم و مسابقم در مسیر رشو و کمال را اائم مقام آیها بنما و ،بم روری کم ز وگی اجتمواعی
افراد و گروههای آی جامعم موجع بروز و بم فعلیت رسیوی استعوادهای ساز وه آی باشوو( .جعفوری،
 ،1919ج ،1ص )599برخی نموی را حاصل نعابی فرهن ،و پذ رش ظم اجتماعی میدا نو و با نکیوم
بر بنیای اب خلووی [شهر شینی] بر عمرای افت نکیم میکننوو( .وی توی ،1920 ،ص )95و یوز نمووی
مجموعم داشتمها و ساختمهای رمافزاری و سختافزاری کم در پرنو ابواعات و فعابیتهای گروههای
ا سا ی ری اروی گذشتم نوسعم و نکامل افتم یز دا ستم شوه است( .فوزی و صنمزاده ،1931 ،صص
)10-02
در گاه امام خمینی هر نمو ی کم ظهور میکنو با و از نوا ا یهای یزم برای سوق دادی ا سوایهوا
بم سوی نعابی مادی و معنوی برخوردار باشو .نمویها با و یازهای فردی و اجتماعی جواموع بشوری
را رفع و درصود رشو و نعابی ا سایها باشنو( .معینوی ،1921 ،ص )21در صوحیفم اموام بوم بیوا ی از
ا شای برمیخور م کم فرمودها و «شاه شما را متهم میکنیو کم مخاب
جواب شما بم ا

مطلع چیست؟ ا

نموی بوده و گذشتمگرا هسوتیو.

خود شاه است کوم عوی مخابفوت بوا نمووی اسوت و گذشوتم

گراست .موت پا زده سال است کم م در اعالمیمها و بیا یومهوا م مصورّا م خواسوتار رشوو و نوسوعم
ااتصادی و اجتماعی مملکتم بودهام؛ اما شاه سیاست امپر ابیستها را اجورا مویکنوو( ».اموام خمینوی،
 ،1912ج ،9ص« )912ما میخواهیم ملت ا رای مرب زده باشو و بر پا مهای ملی و موذهبی خوو
21

تمدن نوین اخالقی بر محور تبدل فقاهت سیاسی با رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره)

بم سوی نرای و نموی گام بردارد( ».امام خمینی ،1912 ،ج ،0ص « )114هضت موا هضوتی متمووی و
پیشرفتم است( ».امام خمینی ،1912 ،ج ،0ص )110گاهی امام معنای کلوی نمووی را در ظور گرفتوم و
فرمودها و « :اگر بم ا

نموی مفسوه و فاسو [مرب] پشت کنیم  ،خودموای کومکوم خودکفوا خوواهیم

شو( ».امام خمینی ،1910 ،ص )2بیشک با رصو ا و شمهای امام خمینوی یوز بور ا و بنیوای اسوتوار
میگرد م کم احواث نموی اسالمی اخالقگرا مطلوب شارع مقوس است و بم عبارنی وا حنر نمووی
حتی پی

از اسالمگرا ی میبا ست بم انصاف وص

وجوه فردی و اجتماعی د

اخالای خوو

بینو شوو ،چورا کوم نکامول در

یز ننها با ایو اخالق ا سا ی و عقال ی اابلیت نرجیح می ابو .

تمدن اسالمی
نموی اسالمی مجموعم آداب و رسوم مشترک میای ملتهای مسلمای است ،اببتوم ا و بووای معنوا
یست کم چوی ا

نموی ام اسالمی بم خود گرفتم ،مظاهر آی همگی برگرفتم از ارآی و سنت بووده و

دگرگوی پذ ر یست .ا

دایقا قطم عز مت و افتراق نموی از حکم شرعی است .بو

رو هور چنوو

با گذشت زمای مظاهر نموی نغییر ابو ،باز هم با و آی را نموی اسالمی امیوو .نمووی عصور چاپواری
نموی اسالمی بود ،نموی عصر ماهواره و ا نتر ت هم نموی اسالمی اسوت( .صواحعابزموا ی ،بوینوا،
ص )23ا

قل اول کم برگرفتم از ا و شمهای دکتر سیو جعفر شهیوی است هموای منشوأ و مبووا ی

است کم ما در پی احیاء آی هستیم و از آی بم عقال یت نعبیر می ما یم کم جز در سا م اخوالق ا سوا ی
پو وار میگردد .نموی اسالمی مجموعمای از آثار و نوبیوات است کم پش از ظهور د

مبی اسوالم

در جز رهابعرب و پیوست مردمای د گر سرزمی ها پو و آموه ،کم قطم شروع آی شام و قطوم بابیووی
آی بغواد است .ا

نموی نرکیبی بود از عناصر ناسیسی ،نملیکی و نقلیوی( .صوری ،1924 ،ص)111

در مو نمابنبی شهر وبنیاد پیامبر ،ا سای بم عنووای موجوودی برگز ووه در مقوام خلیفومابلهوی وظوا
خطیری را بر عهوه دارد و در نکاپوی رسیوی بم اربابیاهلل و ر ا ت خوا همم مراحل رشو و نعوابی
را با نمسک بم اوا ی ابهی و سنت بوی ری میکنو(.جایاحمووی ،1922 ،صوص )25-21ا و روی
رر ق ا سا ی جز با نمسّک بم محور اخالق حاصل میشود ز را هر چم ا سوای در دسوتا ووازی بوم
عرصمهای علم و دا

موفقنر عمل کنو  ،در صورت عوم انصاف بم محور ت اخوالق بوم ا حطوا

بیشتری دچار میشود.

نسبت سنجی میان فقه و تمدن
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گروهی رابطم میای فقم و نموی را فی میکننو و معتقو و دو مقوبم نموی و سرپرستی اجتماعی بوا
مقوبم فقم بیگا م است .ا
د وگاه ا

گروه نموی را عهوهدار معیشت و فقوم را عهووهدار سوعادت مویدا نوو .از

گروه حتی اگر فقم در گوشمای از معیشت دخابت کنو ،ا

دخابت عر ی اسوت و جنبوم

حقیقی وارد .بم عبارنی اظهار ظر نمو ی فقم بابعرض است و در وااع فقم از مو وعی سخ بم میای
آورده است کم مو وع خود آی یست( .سروش ،1912 ،ص ، 191ص( )119مجتهو شبستری،1911 ،
ص )944هر چنو برخی ا

ظر ات را محصوبی مربوی و واردانوی خوا ووها وو (خسوروپناه،1925 ،

ص )22گاه د گری یز در بی است کم ارنبا بی سعادت و د ا ت را منقطع دا ستم و بر ا و بواور
است کم ننها راه بشر برای رسیوی بم سعادت  ،معیشت است و آی یز با عقل جمعوی و بشوری اابول
دستیابی است( .مشکانی ،1923 ،صص )19-59برخی بر ا

عقیوها و کم ،فقم و سیاست بم هوم گوره

خوردها و و مقوبم نموی و معیشت یز در هم آمیختما و اما ا و دوحووزههوای کوامال مسوتقل دار وو.
سعادت بر عهوه فقم و معیشت بر عهوه نموی است .نموی برخواستم از خورد ا سوایهوا اسوت .عنوی
شیوهها و آئی مهنوسی اجتماعی و رهبری جامعوم در اموور معیشوتی و اجتمواعی اسوت کوم از خورد
مستقل بشری نغذ م میکنو( .فراستخواه ،1919 ،صص )551-554ا

معتقو و ،ا سوای بوا موود

ری

گرفت از نوا ا ی ها ی کم خواو و بم او عطا کرده است از جملم عقل  ،نجربم  ،خردجمعوی و ا و شوم
ا سا ی مینوا و بم نموی سازی بپردازد و معیشت خود را اداره کنوو  .فقوط ممکو اسوت راهکوار وا
راهبرد ا تخابی با سعادت معنوی و اخروی نعارض داشتم باشوکم در ا

موارد فقم ق

ظارنی خود

را ا فا میکنو و آی را نصحیح میکنو( .مجتهو شبستری ،1911 ،ص )22برخی هوم اائول بوم حضوور
حواکثری فقم در مقوبم نموی سازی شوها و و فقم را عهوهدار نکامل معیشوت مویدا نوو( .سوبزواری،
 ،1931صص )149-15در ا

میای ررفوارای فقم سنتی ،نوا منوی فقم موجود را برای نکامول عرصوم

نموی سازی مکفی میدا نو .در مقابل گروهی هم با ناکیو بر حفظ و حراست از کیوای ارزشومنو فقوم
نشیع بم عنوای میراثی گرا بها ،فقم موجود را فااو مشی نموی ساز میدا نو .ا

باور گاه حاکم بر فقوم

موجود را بیشتر معطوف بم فردمواری المواد کرده و آی را فااو رو کردی نمو ی و اجتماعی میدا و.
ا

گاه بی

از پی

بر عنصر حکومت در نحول فقم اد میکنو و با عنووای فقوم حکوومتی شوناختم

میشود.

جستاری در باب کارکرد اخالقی ظن عقالنی در تمدن سازی
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گاه ما بم فقم مینوا و اابلیت نمویسازی را در آی بپرورا و و ا بم کلوی ر شومکو کنوو .فقوم بوا
اعتباربخشی متفکرای ماهیتهای مختل

می ابو .گاهی فقط در عرصم فردی جایگرفتم است و گاهی

در عرصم فردی و اجتماعی .بم هر نقو ر ا
میشود .ما در رو ارو ی با نکابی

گرش ما بم فقم است کم زمینم ساز رو

فقوم نموو ی

فقهی ،از سم حابت شک ،ظ و اطع خوارج یسوتیم ،حوال آیکوم

اطع ،در موارد بسیار ادری عیای میشود و بر مبنای شک هم مینوای نکابی
کرد .ما در فقم بم و وه عرصم اجتماعی آی بی

از پی

شرعی را پا ومگوذاری

یازمنو بهرهگیری صحیح از ظ مطلق عقال وی

میباشیم .اگر حجیت ،بم معنای کاشفیت اطعی از وااع باشو ،حجیت ظ ممک

یست؛ چرا کم چنی

کاشفیتی ،با ماهیت ظ  ،در نضاد است؛ اما اگر حجیت ،بم معنای کاشوفیت اطعوی از نکلیو

وبوو در

ظاهر باشو ،بم حوی کم عمل بر ربق آی در صورت مخابفت با وااع ،عوذر آور باشوو ،حجیوت ظو
ظاهری یوز در عنووای خوود ،وااعیوت دارد .حوق آی اسوت کوم

ممک است؛ روش است کم نکلی

حجیت ،مطلق کاشفیت از وااع است و از ا
ظ مطلق ،ثابت یست و مخاب

رو ،علم ،مطلقاً حجت است .اجمواع بور عووم حجیوت

در مسأبم وجود دارد؛ بلکم از کسا ی چوی سویو مرنضوی و عالموم،

اجماع بر حجیت ظ مطلق در مورد ا سواد قل شوه اسوت( .ا صواری ،بوینوا ،ص )524ظو مطلوق
عقال ی از حیث ماهیت ،با ظ خاص(مبتنی بر خبر واحو) فرای وارد و اگر عمل بر ربق ظ مطلوق،
مستلزم هرج و مرج باشو ،عمل بر ربق ظ خاص یز مستلزم هرج و مرج خواهو بود .آری ،ا صواف
آی است کم ابتزام بم ظ  ،مستلزم اختالف ااوال و اعمال اسوت ،وبوی ا و اخوتالف ،بوم ظو مطلوق،
اختصاصی وارد و در ظ خاص یز مشهود است؛ اما ا کم اول بم حجیت ظ مطلوق مسوتلزم فقوم
جو وی باشو ،مسلّم یست؛ چرا کم فقم موجود ،بر پا می ظ خاص استوار میباشو و روشو اسوت
کم ظ خاص ،با ظ مطلق ،مخاب
مطلق عقال ی ،ظ خاص ،خصوصیت

یست ،بلکم از ااسام آی است؛ چرا کم بنا بر اول بم حجیت ظو
را از دست میدهو .بم هر نقو ر ما در رو کورد نموویسوازی

فقم یازمنو آی هستیم کم فقم را برپا م مطلقظ عقال ی پا مگذاری مائیم .در راستای اعتباربخشوی بوم
ظ عقال ی برخی از محققی معاصر (فنا ی ،1920 ،ص )53بر ا
بحاظ وجودشناسی بم سکویر بودی اخالق ا استقالل اخالق از د
اائل شوها و .در د و ا

باور و کم عموم متفکرای شیعم بوم
و یز بوم نوالزم د و و اخوالق

متفکرای احکام اخالای بخشی از مستقالت عقلیم محسوب مویشوود .عنوی

اضا ای اخالای جزء اضا ا ی بم شمار میرود کم عقل ا عقال در کش

ا اعتبار آیها یازمنو عقل و

شرع یستنو و دستورات و نوصیمهای اخالای برآموه از متوی د نی ،ارشاد بم حکوم عقول وا وجووای
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عقالست .عموم متفکرای شیعی وعا نقوم اخالق بر فقوم را مویپذ ر وو ،اموا از ا و اصول بوم عنووای
ااعوهای اصوبی ا فقهی[ابزام عملی] برای کش
خود از متوی د نی سود میجو نو .دبیل ا

ا نوجیم حکم شورعی و نصوحیح فهوم و برداشوت

امر آی است کم در ظر ا و متفکورای (وحیوو بهبهوا ی،

1011ق) اعتبار و حجیت حکم ا درک عقل مشرو بم ا

است کوم حکوم وا درک عقول ،قینوی و

اطعی باشو و ظنوی عقلی و عقال ی از ظور آ وای فااوو اعتبوار اسوت .بنوابرا

ارزشهوا و با ووها و

با وهای اخالای و یز سیرهها و اراردادهای عقال ی در صورت نعارض با ظاهر متوی د نی از درجوم
اعتبار سااط میشو و .در حابی کم ظاهر متوی د نی در صورت نعارض با ظنوی عقال ی و عقالئیوم بور
حجیت و اعتبار خود باای میما نو .بم اعتقاد ا

متفکرای اعتبار و حجیوت ظواهر متووی د نوی و یوز

اعتبار و حجیت خبر واحو ثقم بم حو اطعی اثبات شوه ،در حابی کم ظنوی عقلی و عقال ی ا بم کلوی
فااو اعتبار است ،ا اعتبار آیها مختصّ موردی است کم در آی ظ

ا دبیل معتبر قلی وجوود واشوتم

باشو( .فنا ی ،1920 ،ص )91بم عبارنی سخ از ارزش ظنوی عقالئی کم مجوّا وم موینوا وو بوم بسوتر
اخالای نموی و

یز مبوّل گردد ،سخ از نرجیح د وگاه عرف و عقالء متخصص بور د ووگاه میور

عرف و میر متخصص میباشو .عنی ارجحیت عقل شورا ی و خرد جمعوی بور هوم وعوای خوود کوم
شخصی و بعضا میرنخصصی و متکی بم نعبّو خبرواحو میرمعقول و ا تزاعوی متکوی بور فهوم فوردی
میباشو .سخ از نرجیح بشر بر خوا یست .سیره عقال بیا گر میزای عقال یت جامعوم بشوری اسوت و
میکنو و پا ی نر

سطح راات مبنوای حقووق بشور اسوت.

ا

روش بشر را بم فوق راات نکلی

شر عت بر رفتار عقال ی فرا میخوا و م ا نکم عقل جا گز

شرع نلقی شوود .در اعتبارسونجی ادبوم،

واتی د و عرفی عقال ی حاکم باشو ،همی د و عقال ی حکم میکنو کم ظ معتبر همسن ،علم است
و احتمال خالف موجود در مقابل آی هی ارزش معرفتوی خواهوو داشوت( .حسوی زاده و محمووی،
 ،1923صص112-101؛ مکارم شیرازی1051 ،ق ،ص )501حال بر ا
برای گاهی اخالای بم شکلدهی نموی و

اسالمی بی

از پی

اساس یاز بم شواخصسوازی

ابزام آور نلقی میگردد .امامخمینی

با رو کرد کاردگرا ی ظ عقال ی در باب نمویسازی ،خضوع و خشوع در مقابول موذهع و اوا وی و
نجو و ظر در مقابل نصو ع اممها و نسلیم مذهع و اا وی شوی را عالمت شهامت و نموی میدا نوو
(امام خمینی ،1912 ،ج ،1ص )114همچنی ناکیو ا شای بر اهمیت نحزّب و حزبگرا وی در راسوتای
نموی سازی از رور ات آزادی مو ی ارالق میگردد (امام خمینی ،1912 ،ج ،2ص )99بوم فرموا
صر ح امام مملکت متموی آی است کم آزاد باشو ،مطبوعان
14
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(امام خمینی ،1912 ،ج ،2ص )99ا شای در انیای کلمم آزادی در مواجهوم بوا نمووی مربوی بوا اهتموام
اخالای مثال زد ی بر ا

باور و کم اسالم با جمیع آثار نموی موافق است و ما ل اسوت کوم مملکوت

اسالمی بم جمیع آثار نموی مجهز گردد( .امام خمینوی ،1912 ،ج ،2ص )244از هموی روی اموام بور
جنبمهای مثبت نموی مرب یز ناکیو میکننو از جملم ا نکم اعتقاد دار و مرب ،خوبیها را برای خوود
گم میدارد (امام خمینی ،1911 ،ص )25مهمنر

جنبم نمووی مورب از منظور ا شوای پیشورفتهوای

نکنوبوژ ک و علم و صنعت میباشو کم بر پذ رش آیها ناکیوو مویکنوو( .اموام خمینوی ،1912 ،ج،0
ص )242از ظر امام ،اسالم علم و نخصص را نمجیو کرده و مسلما ای را بم علمآمووزی و وادگرفت
دا

دعوت میکنو و از آیها میخواهو کم اگر علم زد کافرای یز باشو  ،برو وو آی را واد بگیر وو

(امام خمینی ،1910 ،ص )11از د و امام در اسالم نمام آثار نموی و نجوّد مجاز است( .اموام خمینوی،
 ،1910ص )142از همی روی در رر قیت ،امام از مکتع فقم سیاسی مرب بهوره مویبر وو و عنصور
فقهی مصلحت را در راستای بهرهمنوی بیشتر از آی هاد نم می ما نو .هر چنو از ظر امام نبعّو معنوی
(امووام خمینووی ،1921 ،ص )10و اسووتعمار (امووام خمینووی ،1913 ،ج ،5ص )521ووم کاسووت از
ظرفیتهای سختافزاری و رمافزاری نموی مرب زمینمهای ا محالل نموی مرب را در آ نوهای وم
چنوای دور فراهم می ما و .از گاه امام نموی از آی منظر اخالای و مفیو ایو آزادی است کم ا سای بوا
نمام جنبمهای مادی و معنوی در محور ت آی نموی نعر

میشود (اموام خمینوی ،بوینوا ،ص)511

حال بر اساس احساس یاز بم نو نفش در فضوا ی اخالاوی بوا رو کورد قوو علموی منصوفا م انّصواف
حاکمیت فقهی در راستای شکلگیری نموی و
بی

از پی

اسالمی ،بم برخی از استوا مهوای ی تبووّل اخالاوی

مورد یاز ارز ابی میگردد کم بم آی اشارهای میگردد.

آزادی تمدن ساز
شا و بتوای گفت آزادی مهمنر
شکلگیری نمو ی و

مفهوم در راستای نحلیل و نحقق حوق در فقوم سیاسوی شویعم و

در جهای اسالم است .سم مفهوم متفاوت و همبستم از آزادی در ا و شم اسالم

را مینوای نشخیص داد  .ا

سم مفهوم عبارننو از  )1مفهوم کالمی آزادی  )5مفهووم اخالاوی آزادی

 )9مفهوم فقهی آزادی (فیرحی ،1934 ،ص )191در ادبیات فقم شیعم از مفهووم فقهوی آزادی دو معنوا
بحاظ شوه است  ،خست آزادی بم مثابم اماره کم از عمومات حر ت در منابع شیعم نوبیو مویشوود و
دوم آزادی بم مثابم اصل کم در شرا ط فقوای دبیل بر آزادی ا عوم آزادی جواری مویشوود  .مرحووم
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آ ت اهلل گلپا گا ی(1010ق) درباره ا

دو نفسیر از آزادی می و سو  ...« :ز را اصابت آزادی خوابی از

دو شقّ یست  ،ا عام و اماره است  ،چنای کم همی برداشت حق است و درست می ما وو وا اصولی
است کم بم بحاظ حال شک  ،جاری میشود  .و اما بنا بر نفسیر اول اصوابت برائوت ااعووهای کلوی و
عام چو ای د گر عمومات شرعی است  .بو

سای و بم عنوای ک ااعووه  ،هور ا سوا ی آزاد اسوت و

خواو و کسی را میر آزاد خلق کرده است  ،مگر آیکم چیزی عارض شوه و موجوع سولع آزادی او
شوه باشو( .گلپا گا ی1015 ،ق ،ج ،5صص )111-112عوه د گری از فقیهای شویعم یوز آزادی را بوم
مثابم اصل و مرجع عقل عملی نفسیر کردها و کم در حابت شک جاری میشود«.ایصل ابحر م و عووم
ابویء فاثبانهما حتاج ابی دیبم» (روسی1921 ،ق ،ج ،0ص )32نفحصّ در ا

امر بیا گر آی است کم

با نوجم بم ا طباق عقل و مفاد عمومات شرعی درباره آزادی  ،عقل و شرع و اصل و ااعووه  ،در بواب
اصابت حر ت چنای در هم ننیوها و کم نفکیک و نما ز آیها تیجم عملی /اسوتنباری محصّولی ووارد.
شا و بم همی بحاظ است کم بسیاری از فقیهای بم جزئیات امور پرداختم و با انّکاء بم آزادی  ،بم مثابم
اصل مو وعم  ،بم نحلیل بوازم آی در فقم سیاسی پرداختما و  .بم عنوای مثال گفتم شوه اسوت  ،اصول
آزادی ا سای است کم آزادی رأی و نوبیر از آی اشی میشود « .ایصل حر م ای سای  ،ابوذی نتشوعع
منم حر م ابرأی و ابتوبیر» (منتظری1011 ،ق ،ص )2سیو محموباار صور یز با نأکیو بر اهمیت آزادی
بم عنوای مبنا و مجرای بسیاری از حقوق سیاسی اجتماعی و ااتصوادی مویگو وو «فابحر وم باشوکابها
ابمتنوعم  ،هی األساس ابذی ننبثق منم کل ابحقوق و ابقیم ابمذهبیم » بم ا

معنوا کوم «پوش آزادی بوا

نمام اشکال آی همای اساسی است کم نمام حقوق و ارزشهای مذهبی  /ا وئوبوژ ک از آی سرچشومم
میگیرد( .صور1011 ،ق ،ص)521
امام خمینی م ا نکم معتقو است دموکراسی اسالم کامولنور از دموکراسوی مورب اسوت (اموام
خمینی ،1912 ،ج ،9ص )194بر ا

باور است کم اا وی اسالم مسبع آزادیها و دموکراسوی حقیقوی

است و استقالل کشور را یز نامی میکنو( .اموام خمینوی ،1912 ،ج ،0ص )542همچنوی در ا و شوم
امام خمینی آزادی از حقوق اوبیم بشر شمرده شوه است و ا شای بم حوی بم حقووق اوبیوم بشور یوز
معتقو و :استقالل و آزادی دو نا چیزی است کم از حقوق اوبیم بشر است( .اموام خمینوی ،1912 ،ج،9
ص )541و یز حق اوبیم بشر است کم م میخواهم آزاد باشم؛ م میخواهم حرفم آزاد باشو( ...امام
خمینی ،1912 ،ج ،5صص )191-194اببتم ا ها همم از آی رو است کم امام خمینی آزادی را چو وای
عمتی بزرگ میپنوارد کم بم بشر ارزا ی گشتم و در هاد آدمی بوم ود عوت هواده شووه اسوت( .اموام
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خمینی ،1912 ،ج ،2ص )03و یز ارزش حیات را بم آزادی و استقالل میدا و (اموام خمینوی،1912 ،
ج ،2ص )110و بر ا

اعتقاد است کم در جمهور ت اسالم نمام آزادیها است .از ا

سخنای ا شوای

شا و بتوای تیجم گرفت کم  :اویً دموکراسی در اسالم وجود دارد؛ ثا یاً دموکراسی اسوالم کامولنور از
دموکراسی مربی است؛ ثابثاً ا

اا وی اسالم است کم آزادی و دموکراسی وااعی را بم ارمغای میآورد؛

و رابعاً آزادی و دموکراسی اسالمی ام استقالل کشور است .اببتم بم ظر مویرسوو ا و شوم اخوالق
سیاسی در پرنو حاکمیت فقهی یاز بم نکامل بیشتری دارد و نظنّ عااال م اخالای مسیر هموارنری را
برای ما رام خواهو زد.

مدارا و تمدن سازی
دومی اصلی کم در ا

مجال بم عنوای اصلی ی تغیّور و ا سوا ی  ،اخالاوی و شورعی در گفتموای

سازی اخالای در جهت خلق نموی و

در جهای اسالم بر آی ناکیو میگردد اصل موارا است .مووارا

کی از روشهای مثبت در رفتار اجتماعی و فقم حاکمیتی بم شمار میرود .روش و من

پسونو وهای

کم در فرهن ،عمومی بشر د ر زما ی است ام آی شونیوه مویشوود و حکیموای آی را حکموت عملوی
دا ستما و (خواجم صیرابو

روسی ،1931 ،ص )02کم عقل و منطق بشوری بوم آی فورا مویخوا وو و

پیامبرای ابهی بم نائیو آی پرداختما و و بر آی ناکیو کردها و نا ا گیوزه ثوا وی ر وا ت خواو ووی را در
کنار ا گیزهی اصلی "مقتضای عقل و منطوق" اورار دهنوو و بوم نحقّوق آی واری رسوا نو .در روا توی
صحیحم از امام صادق(ع) از اول پیامبر اکرم(ص) میخوا یم «أمر ی ربّوی بموواره ابنواس کموا أمر وی
بابفرائض» (کلینی ،1935 ،ج ،5ص )111در قل د گر از پیامبر اکرم(ص) آموه است کم «أمرت بمواره
ابناس کما أمرت بتبلیغ ابرسابم» (حرّا ی ،1922 ،ص )02نوجم بم ا

کتم در بیای پیامبر(ص) کم نبلیغ

رسابت همسن ،و همعرض موارا با وع بشر مطرح گرد وه است و م در رول آی و وعی مامور وت
دو گا م ابهی پیامبر را در ا

خصووص بیوای مویکنوو ،شوایگور رو کورد کلوی و اساسوی شور عت

محموی(ص) است .در بعو فردی و اخالق اجتماعی با پی

زمینم حاکمیتی فقومسیاسوی ،زمینومهوای
1

اخالای نحقق موارا عبارننو از :نوا ع و فروننی ،ا صاف ،عوابت و پرهیز از افرا و نفر ط و حفوظ
نعادل ،عوم پیروی از میر علم 5حلم ،نغافل ،نحمل ،رفوق ،صوبر ،کورم ،ا ثوار ،کوم در ا و خصووص
........................................................................................................................
 . 1اشاره بم حو ث ی نری ابجاهل ای مفررا أو مفرّرا []31
 . 5اشاره بم آ م شر فم « ی نق

ما بیش بک بم علم »[سوره اسراء ،آ م ]91
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رو کرد نائیوی شر عت از راهکارهای اخالق ا سا ی منجر بم موارا ،اابل نرد و یسوت .اموامعلوی(ع)
فرمودها و«:ابعاال صفم نغافل و صفم احتمال» (آموی ،بینا ،ص )111کم اطعا ا

روا ت اظر بم بعو

اجتماعی اخالق مومنا م است کوم در اخوالق سیاسوی یوز ظهوور چشومگیوری دارد .اموام صوادق(ع)
میفرما نو« :خردمنونر

مردم کسی است کم بیشتر

موارا را با بشر داشتم باشوو (صوووق1019 ،ق،

ج ،0ص )932موارا در حکمرا ی ک ناکتیک مقطعی یست ،بلکم اصلی عقلی و ک استرانوی دائمی
است کم در نمام زمایها و مکایها کاربرد دارد .در برخی روا ات 1حتی بم رورت موارا در حکومت
اهل بیت[ایام اائم] یز ناکیو شوه است  .عنوی در اوج اداره اسوالم یوز نقیوم مووارانی 5وجوود دارد.
بنابرا

سیاست عموه اجرا ی اسالم ،مبتنی بر نقیم موارانی است و مقصود از آی رعا ت نحمول فکور

بشر برای نحمل ا و شمها و راهکارهای شرعی است .خواه حکم شرعی باشوو وا روا وی .بوم هموی
جهت دستور نرمیع ا سایها بم ا و شم و راهکارهای شورعی داده شووه اسوت .عنوی وظیفوم اصولی
دا شمنوای و اهل شر عت ،نبیی حقا ق د

و شر عت بم گو مای اسوت کوم باعوث رمبوت و نما ول

خردمنوای مردم و متفکرای جهای بم ا و شمهای شرعی است .عوم نوجم بم عقال یت بشری ،با ادعوای
دفاع از شرع و بزوم اجرای احکام شرعی و اجرا ی کردی برداشتهای میر منطقی بوم اسوم شور عت،
صرفا افکار عمومی جها یای را سبت بم د
میفرما نو «هی فقیهی در ا

و شر عت بوبی مویکنوو .شوهیو مطهوری در ا و بواب

کبرای کلی شک وارد کم بم خارر مصلحت بزرگنر با و از مصولحت

کوچکنر دست برداشت و بم خارر مفسوه بزرگنر کم اسالم دچوارش مویشوود ،با وو مفسووههوای
کوچکنر را متحمل شو .در ا
ا بم ا

احوی شک وارد .اگر میبینیو عمل میشود بم اسالم مربو

یست.

علت است کم فقیم زمای مصابح را نشخیص میدهو ،ا فقیم زمای خوب نشخیص مویدهوو

وبی از مردم مینرسو ،جرأت میکنو .باز هم نقصیر اسالم یست ،فقیم شهامتی را کم با و داشتم باشو
وارد( .مطهری ،1911 ،ج ،5ص)21
........................................................................................................................
 . 1برای مو م رجوع کنیوبم[صووق ،1911 ،ص]919 ،953 ،541 ،520 ،520
 . 5نقیم موارانی روشی سیاسی اجتماعی است کم اظر بم ظم اجتماعی است و حکموی فقهوی در موورد مسوئوبیت اهول
ا مای برای همز ستی مسابمت آمیز با هر ا سا ی است کم صلح و هومز سوتی را نورجیح مویدهوو و ماجراجو ا وم امنیوت
د گرای را بر هم میز و  .بلکم گو مای از رفتار موبّرا م است کم برای پوی گیوری از درگیوریهوای خا موایسووز بشوری
نشر ع شوه است و واکن

منطقی در برابر خشو ت رلبای را یزم میشمارد نا بلکم از ز ایهای بی شمار دشمنیها بکاهو

و با شیوههای منطقی و معقول از نحقق فساد جلوگیری کنو( .اابل ،1931 ،ص)121
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اراعت سیاسی از روی شوت و سلطم بووی میل البی فاق و خیا ت ا جاد مویکنوو .مووارا نموام
اوای ظاهری و بارنی جامعم را رام و الوب را فتح میکنو و فتح الوب ،فتح ممابک را میسّر میسازد.
(امام خمینی ،1925 ،ص )912از ظر امام اسالم در پی سلطم بر سرزمی

یست بلکوم بوم د بوال فوتح

الوب مردم است .جلع الوب با خشو ت ،ااتواررلبی و اسوتبواد حاصول مویشوود( .اموام خمینوی،
 ،1924ج ،15صص )241-241وجم نما ز ظامهای دموکرانیک و نونابیتار سم ،نساهل و عوم نسواهل
سیاسی (بشیر م )1910 ،خشو ت ،عوم رعا ت حقوق و آزادیهای مردم و زور سوازمای افتوم اسوت.
(آر ت ،1911 ،ص )591محیط حکومت اسالمی بر خالف راموت محویط محبوت ،مووارا ،عواری از
رعع و وحشت برای شهرو وای ،عول ،امنیت و آسا

است( .امام خمینی ،1924 ،ج ،1ص )009بوم

عبارت د گر بر مبنای ظر امام ،ظام سیاسی اسالم فضیلت محور است و همم ا سایهوا در چوارچوب
آی اابل احترام هستنو .در صور اسالم هی شهرو وی از پیغمبر اکرم و حضرت امیور کوم رئویش وک
مملکت پهناور بود و مینرسیو (امام خمینوی ،1924 ،ج ،1ص )512فرهنو ،مووارا یواز بوم جامعوم
پذ ری اجتماعی و سیاسی دارد .در ک ظام ااتوار رلع و استبواد زده فرهن ،موارا شکل میگیورد
بلکم دو مفهوم د گر عنی بینفاونی و خشو ت فرهن ،حاکم جامعوم مویگوردد .مووارا در جامعومای
شکل میگیرد کم حقوق و آزادیهای مو ی ،سیاسی ،ااتصادی ،اجتماعی ،فرهنگوی و اوومی بوم دبیول
داشت عقا و و افکار متما ز با جر ای حاکم مورد نعرّض ارار گیرد و اختالف سوال ق و عقا وو موا ع
رعا ت حقوق شهرو وای شود .امروزه زمینمهای شکلگیوری کون هوای متعوارض و اهمگرا ا وم و
گسستهای سیاسی و اجتماعی در جامعم ز اد شوها و .مشی خشو ت آمیز حکومت ا

زمینمها را بم

سرعت فعال میکنو( .فتحی ،1922 ،صص)129-119

نتیجه گیری
اسالم بر مبنای اصل خانمیت ،نعلق رفتار سیاسی خود را وابسوتم بوم ایوو جهوای شوموبی دا سوتم
است ،عنی دستورات آی بم گو مای ننظیم شوه است کم ا سایها با مراجعم بم اصول کلوی آی بتوا نوو
مسیر سعادت ز وگی د یا و آخرت خود را بیابنو .ا و مسویر کوم در سوطح اجتمواعی ننهوا از رر وق
شکلگیری نموی نمام عیار اسالمی میگذرد ،با ظهور رفتار سیاسی اسالم در اابع فقم حکومتی چهره
جو وی را از حاکمیت اسالمی پی

روی جها یای گشوده است .ما ت گاه فقم ما در کن

خود نشکیل نمو ی کپارچم در سراسر گیتی است کم از آی بوم نمووی وو
12
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رو کرد سیاسی اسالم در اابع انصّاف گاه متکی بم اخبار کم از مجرای ظ خاص جلوه موده است
روز بم روز بر پیچیوگیهای دستیابی بم حوّ جهای شموبی نمووی اسوالمی افوزوده اسوت .تیجوم ا و
حاکی از آی است کم ما مینوا یم ننها با انّکا بم مقیاس خبر واحوو کوم پاسوخگوی یازهوای

پووه

زما م ما یست در راه اصالح جامعم جها ی و نشکیل نمووی وو

اسوالمی گوام بوردار م .از سوو ی

میبا ست مقیاسی جهای شمول را بم میوای نمویسازی فقوم وارد موائیم نوا نحوت بووای آی بتووا یم
جامعم جها ی را با هر سبک و سلیقمای مخارع خود ساز م .بی هی شک اخالق بم عنوای راهبوردی
واحو در میای آحاد ملل ،برای دستیابی بم ز ستی متسابم مینوا و در میوای نموویسوازی ا فواء قو
ما و .ا

نحلیل با جا عداری از فقم اخالای نمویساز خاستگاه جو وی را نحت عنووای بکوارگیری

نظنّنات عقالئیم پی

روی ا و شم سیاسی اسالم گشوده است کم بم عنوا ی راهبوردی اساسوی در فقوم

مینوا و زمینمساز نحویت عظیمی در سطح اجتماعی گردد .ا

پووه

با بهورهای و ووه از ظر وات

امام خمینی در باب اسالم نموی ساز بر آی است کم ،خاستگاه نظنّ عقال وی وم کاربسوت مطلوق
ظنوی ،مجرا ی برای نبعیت از عقل و خورد جمعوی را پوی
میگشا و .دستیابی بم ا
عنی آزادی و موارا ا

روی اربواب اجتمواع [حاکمیوت فقهوی]

مو وع ننها زما ی مقوور خواهو بود کم استوا مهای ی تغیّر اخالق ا سوا ی
وص

را پشتیبا ی ما نو و ابّا بیای هر رورنی م ا جاد نشکیک ،نغوابنی

دوسو م را برای حاکمیت نمویساز و اصحاب عقول و جامعم مخارع پیر زی می ما و.

منابع
( .1اسراء .)91:
 .5آر ت ،ها ا ،)1911( ،خشو ت ،نرجمم عزتاهلل فویدو و ،نهرای ،خوارزمی ،چاپ اول.
 .9امامخمینی ،سیوروحاهلل ( ،)1924صحیفم امام ،نهرای ،موسسم ننظیم و شر آثار امامخمینی ،ج.1
 .0اب خلووی ،عبوابرحم ( ، )1922مقومم اب خلووی  ،نرجموم محموو پورو

گنابوادی  ،نهورای،

شرکت ا شارات علمی و فرهنگی ،ج.0
 .1احمو ،امی ( 1052ق) ،حیایسالم ،بیروت ،دارابکتع ابعلمیم.
 .1اسالمی ،ر ا ( ، )1921اصول فقم حکومتی ،ام ،پووهشگاه فرهن ،و ا و شم اسالمی.

 .2آشوری  ،دار وش( ، )1921نعر

ها و مفهوم فرهن ، ،نهرای  ،ا تشارات آگم.
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 .3امووام خامنوومای ،سوویوعلی ،)1911/9/10(،بیا ووات در اجتموواع بووا شووکوه زائوورای مراووو امووام
خمینی(ره).
 .14امام خمینی  ،سیو رو ح اهلل ( ، )1910د وگاههای فرهنگی امام خمینی ،نهرای ،ذکر.
 .11امام خمینی  ،سیو روح اهلل ( ، )1913رو ارو ی با نهو وات معاصر در ا و شم امام  ،نهورای،
ستاد بزرگواشت کصومی سابگرد امام خمینی ،ج.5
 .15امام خمینی  ،سیو روح اهلل ( ،)1921وی ت فقیم  ،نهرای ،موسسوم ننظویم و شور آثوار اموام
خمینی.
ایسرار  ،ام ،آزادی.

 .19امام خمینی  ،سیو روح اهلل(بی نا)  ،کش

 .10امووام خمینووی  ،سوویوروح اهلل ( ،)1911خودبوواوری و خودبوواختگی از د وووگاه امووام  ،نبیووای
مو وعی  ،دفتر  ،51موسسم ننظیم و شر آثار امام خمینی.
 .12امامخمینی ،سیوروحاهلل( ،)1925شرح حو ث جنود عقل و جهل ،نهورای ،موسسوم ننظویم و
شر آثار امام خمینی ،چ.1
 .11آموووی ،عبوابواحوووب محمووو(بی نووا) مووررابحکم و دررابکلووم  ،مصووحح مهوووی رجووائی ،
ام،دارابکتاب ایسالمی ،ص.111
 .11ا صاری ،محموعلی (1012ق) ،ابموسوعم ابفقهیم ابمیسر ،ام ،مجمع ابفکر ایسالمی ،ج.9
 .12ا صاری ،مرنضی(بی نا) ،مطارح األ ظار ،ام ،مؤسسةآلاببیت(ع).
 .13ا زدهی ،سجاد ( ،)1923برداشوتی از د ووگاههای آ وتاهلل خامنومای پیرامووی فقوم سیاسوی،
حکومت اسالمی ،سال پا زدهم ،ش .21
 .54بشیر م ،حسی ( )1910دوبت عقل ،ده گفتار در فلسفم و جامعوم شناسوی سیاسوی  ،نهورای،
موسسم شر علوم و  ،چاپ اول.
 .51نو بی ،آر وبو ( ،)1911بررسی نار خ نموی ،نرجمم محمو حسی آر ا ،نهورای ،شور امیور
کبیر.
 .55جایاحموی،فارمم( ،)1922نار خ فرهن ،و نموی اسالمی ،نهرای ،دفتر شر معارف.
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 .59جعفووری ،محمووو نقووی()1919فرهنوو ،پیوورو فرهنوو ،پیشوورو ،نهوورای ،ا تشووارات علمووی و
فرهنگی،ج.1

 .50حرّا ی ،حس ب شعبم ( )1922نح

ابعقول  ،مترجم احمو جنتی  ،نهرای ،ا تشارات علمیم

اسالمیم ،ص.02
 .52حسی زاده،محمو؛محموی ،عبواهلل ،)1923( ،اعتبار معرفت شناختی خبر واحو در اعتقادات
د نی« ،فصلنامم ذه » ،شماره .09
 .51خازم ،علی (1019ق) ،موخل ابی علم ابفقم عنوابمسلمی ابشیعم ،بیروت ،دارابغربم .
 .51خسروپناه  ،عبوابحسی ( ، )1925گستره شر عت  ،نهرای ،دفتر شر معارف.
 .52خوئی ،سیوابوابقاسم (1014ق) ،ایجتهاد و ابتقلیو ،ام ،دارابهوی .چاپ سوم.
 .53خواجم صیرابو

روسی( )1931اخالق اصری  ،مترجم مجتبوی مینوی.علیر وا حیووری،

نهرای :خوارزمی.
 .94داوری اردکا ی ،ر ا ( ،)1913انوپی و عصر نجود ،نهرای ،شر ساای.
 .91روحایمینی ،محمود ( ، )1913زمینم فرهن،شناسی ،نهرای ،ا تشارات عطار ،چاپ پنجم.
 .95ساروخا ی  ،باار ( )1924در آموی بر دائره ابمعارف علوم اجتماعی  ،ج.1
 .99سبحا ی ،جعفر (1042ق)  ،نطور فقم زد شیعم ،مجلم نراثنا ،سال اول ،ش.5
 .90سبزواری  ،عباسعلی ( ، )1931موخلی بر مناسبات فقم و نموی  ،مجلم کاوشی وو در فقوم ،
سال  ، 13ش.15
 .92سروش ،عبوابکر م ( ، )1912بسط نجربم بوی  ،نهرای ،موسسم فرهنگی صرا .
 .91سروش ،عبوابکر م( ، )1912موارا و مو ر ت  ،نهرای ،موسسم فرهنگی صرا .
 .91سلّار د لمی ،حمزه ب عبوابعز ز (1010ق) ،ابمراسم ابعلو م فی احکام ابنبو م ،نحقیوق سویو
محس ابحسینی ایمینی ،ام ،ابمجمع ابعابمی یهل اببیت.
 .92سهمرا ی ،اسعو ( ،)1913ا و شم مصلح ،نرجمم صادق آئینمو و ،نهرای ،ا تشارات دفتر شور
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فرهن ،اسالمی.
 .93شر عتی ،علی (بینا) ،نار خ نموی ،نهرای ،چاپپخ  ،ج.1
 .04صاحعابزما ی  ،اصرابو

(بی نا)  ،سهم اسالم در نموی جها ی  ،نهرای ،بعثت.

 .01صابح مازمورا ی ،موبی محمو(1051ق) ،شورح اصوول کوافی ،نحقیوق و نعلیوق ابوابحسو
شعرا ی ،بیروت ،داراحیاءابتراث ابعربی.
 .05صور  ،سیومحموباار (1011ق) ااتصاد ا  ،نحقیق عبووابکر م ویاء و د گورای  ،اوم ،دفتور
نبلیغات اسالمی.
 .09صوری،احمو( ،)1924مفهوم نموی و بزوم احیای آی در علووم اجتمواعی،نهورای ،ا تشوارات
مرکز بی ابمللی گفتگوی نمویها.
 .00صووق ،اب بابو م امی ( )1911امابی  ،محموباار کمرهای  ،نهرای ،اسالمیم.
 .02صووق ،اب بابو م امی (1019ق) م ی حضره ابفقیم  ،ام  ،ا تشارات اسالمی ،ج.0
 .01روسووی ،محموووب حس و (1921ق) ابمبسووو فووی فقووم ایمامیووم ،نصووحیح محمووو نقووی
کشفی،نهرای ،ابمکتبم ابر و م ،ج.0

 .01مزابی ،محمو (بینا) احیاء علوم ابو

[بی جا]  ،دارابکتاب ابعربی ،ج.1

 .02فراستخواه ،مقصود ( ،)1919سرآماز وا و شی معاصر ،نهرای ،شرکت سهامی ا تشار.
 .03فتحی ،وس

( ،)1922رابطم اخالق و سیاست با نأکیو بر ا و شوم اموام خمینوی ،فصولنامم

حکومت اسالمی ،سال چهارم ،شماره .9

 .24فنا ی  ،ابوابقاسم ( )1920د

در نرازوی اخالق  ،نهرای ،ا تشارات صرا .

 .21فوزی ،حیی؛ صنمزاده،محمودر ا( ،)1931نموی اسالمی از د وگاه اموام خمینوی ،فصولنامم
نار خ فرهن ،و نموی اسالمی ،سال سوم ،ش .3
 .25فیرحی  ،داود ( )1934فقم و سیاست در ا رای معاصر  ،نهرای ،شر ی.
 .29اابل  ،احمو( )1931مبا ی شر عت ،شر مجازی.
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 .20کاشفی ،محمور ا( ،)1920نار خ فرهن ،و نموی اسالمی ،نهرای ،ا تشوارات مرکوز جهوا ی
علوم اسالمی.
 .22کلینی ،محموب

عقوب ( )1935ابکوافی  ،نرجموم حسوی اسوتاد وبوی  ،نهورای ،ا تشوارت

دارابثقلی چاپ پنجم،ج.5

 .21گلپا گا ی ،سیو محمور ا (1015ق) ابوررابمنضود فی احکام ابحووود ،نقر رعلویکر موی-
جهرمی ،ام ،دارابقرای ابکر م ،ج.5
 .21بوکاس ،آر وبو ( ، )1925نار خ نموی ،نرجمم عبوابحسی آذر  ،،نهرای ،شر سخ  ،ج.1
 .22مجتهو شبستری  ،محمو ( ، )1911ا مای و آزادی  ،نهرای ،ا تشارات ررح و.
 .23محقق کرکی ،علی ب عبوابعابی(1041ق) ،جامع ابمقاصو ،ام ،موسسم آل اببیت ،ج.14

 .14مشکانی  ،عباسعلی ( ،)1923مقوممای بر مناسبات فقم و حکومت  ،مجلم کاوشی و در فقوم
اسالمی  ،سال،11ش.12
 .11مطهری  ،مرنضی( )1911اسالم و مقتضیات زمای  ،نهرای  ،ا تشارات صورا ،ج.5
 .15معی  ،محمو( ،)1911فرهن ،فارسی ،نهرای ،امیرکبیر ،ج.9
 .19معینی ،فائزه ( ،)1921دا شگاه نمویسازاسالمیا را ی ،نهرای ،دفتر بر امومر وزی اجتمواعی و
مطابعات فرهنگی وزارت علوم.
 .10مکارم شیرازی ،اصر (1051ق) ایمثال فی نفسیر کتاب اهلل ابمنزل ،ام ،مورسم امام علیبو
ابیرابع چاپ اول.
 .12مکی عاملی ،محموب جمال (بینا) ،ابقواعو و ابفوائو ،نحقیق عبوابهادی حکیم ،اوم ،مکتبوم
ابمفیو ،ج.1
 .11منتظری ،حسینعلی (1011ق)  ،ظام ابحکم ایسالمی  ،نصحیح جمعی از پووهشگرای  ،اوم،
شر سرا ی.
 .11مهر زی ،مهوی( ،)1911فقم حکومتی ،مجلم قو و ظر ،ش .15

14

تمدن نوین اخالقی بر محور تبدل فقاهت سیاسی با رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره)

 .12ه اببالموم ( )1930نرجموم علوی شویروا ی  ،ام :،هواد ما نووگی مقوام معظوم رهبوری در
دا شگاهها،حکمت.14
 .13وحیو بهبها ی ،محموباار (1011ق) حاشیم مجمع ابفائووه و اببرهوای  ،اوم ،موسسوم عالموم
ابمجود.
 .14وی تی  ،علی اکبر( ، )1920پو ا ی فرهن ،و نموی اسالم و ا رای ،نهرای ،ا تشوارات وزارت
امورخارجم.
 .11و لدورا ت( ،)1914نار خ نموی  ،نرجمم حمیوو عنا وت و د گرای،نهرای،آمووزش ا قوالب
اسالمی ،چاپ پنجم ،ج.1
 .15وکیچی ،فوکونساوا ( ،)1913ظر م نموی ،نرجمم چنگیز پهلوای ،نهرای ،شر گیو ،چاپ
 .19ها تیگتوی ،ساموئل( )1914سامای سیاسی در جوامع دستخوش نغییر ،نرجمم محس نالشی،
نهرای ،شرعلم.چاپ دوم.
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