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فه ائوریزه قشیهه الت لات ریمار ا معضاا لرهه ما ریشه در این ضضمه دارد ،ارتها قر یها
را الیتااده ا ر ش شیینالییی رهالمیی اقتقاد ره دلییت داده می¬شییود متعاضیاً را درک لایه ی ین
اققاا

ر گ فته ا اههاف ار ش¬ها آ اااش میشیود اا مرن اشاره ره د آلم لرهه فقها

قگ ش منرومها در اداره کشور لهم مهی یت فقهی مورد قر امام فقها اقییاط متناظ در قر
منطقی – رلری ،راهی دهایی الالی در مقام راهحل امشنهاد شود.
نظریه انقلاب اسلامی

امام اققاا الیاامی را در میهأ مقصیه شموه¬ها آ را لای اققاا ¬ها لهه رمیت متاا
میداقنه« :شی

قیایه ک د که اققاا الاامی ای ا ا هره اققاا ¬ها جها الت .ه در امهایش ه

در کمامت میار ه ه در اقگمزه اققاا

ضمام .ا دیه قمییییت که

روده که ا جاق یها قه منا ر این مات مراوم یار

ی

احاه الهی ههیه یمیی

ده لنایت شییهه الییت ».ر ا ایممن این

جه یاص مترایز رایه ر ش شینالیی منالیی ایتمار ک د .در ر ش شنالی یال او یتموییتی که
لامت را ره األیی ا هموم را قای م ر  ،ره اعاض  ،اشاره اوالی رمن اهیهه¬ها اقامل در اضع
ی

اع یف کرّی ا لامت ره دلییت میدهه ،قریاوا لامل یا لوامل میی ر یا لییا کارها

ضارامت¬ها رنمادین مؤث در امهایش اققاا الیاامی را فه
او یتموییی  ،یعنی ه منوام

کشیف ک د .در ر ش شنالی مقارل

یا اایم  ،ال ا احامای ضارها ره دلمل ریالتنایی ره مقوله ایممن

ا ایی اگوقگی ریهاد اهیهه¬ها اأکمه ف ف ر ارعاد اایم
جیییت و ک د .اما ر شییی که ره ه د

جه م ی ر

ه منوام

قمز قریاوا ضارامتی ر ا ایممن
یا اایییم

در احامل ایممن

اهیهه¬ها ریهاد حوادث اوجه دارد رهالمییی اقتقاد ره یژه فا دیالکتمکی آ الییت .رهالمییی
اقتقاد  ،محقق را ره الراق لایه¬هایی میر د که دیهه قری¬شود .حتی در لال ماده قمز لایه¬ها
یم ضارل مشییاههه ل ی شییار ا یماری جود دارد که ره

آ ¬ها همچ حادثه ا ری امکا ظهور

قهارد .لال  ،ال ا طیمعی اجترالی لی شار ا یما الت ره م اا اهرمت این لایه ا مشاههه
ا ره حیی ما رمشت الت .این ر ش شنالی این قگاه یاص ره ما کر

یواهه ک د اا متوجه لایه

ی ین اقهیشیها اققاا الیاامی که در اضع م روط منییو ره رهی

راهی افیای اققاا الت

رشوی  .را راوع ره آثار فایای امام ا جراه اق ی ا فایاه موامع ف یح امام ،این لایه اقهیشها را
میاوا در قگ ش فایییای منرومها  ،کلگ ایاقه اوحمه
امام جیت و ک د.

در ی

کاام قاثنویتگ ایی فییهرایی
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قاثنویتگ ایی در لطوح ضار ها مختاف دیهه میشود .قای

در ل فه¬ها مختاف در اقهیشه ایشا کامااً مشهود الت .قای د گاقه حکرت قر

د گاقه قگ

حکرت لرای ،قاس ره  ،ایااق لیمالت ،دین لمالت ،دقما آی  ،ف د جامعه  . ...این
ااک قاثنویتگ ایاقه فیهرایی ،درلیت مقارل ااک ثنویتگ ایاقها الیت که اولط متاک ه لص
ر اایه آ شکل

ماافیهرا ،یعنی دکار ائوریزه ا لیو کاقت ریل گذار شه رنا جهیه ی

گ فت الیتوار شه .ا کاش فمایوفا جها الاام در طول ریت ااریخ ،ضارامت¬ها این ااک
را ریییط میدادقه ،هرا گوقه که در ی
ج یاقا فایای متعاض ی

قییییت ره دکار این کار فییور گ فت اق ییاً ارام

ره گوقها میتقم

یم میتقم در حال گاتگو را دکار اقه.

ره ه حال این قگ ش فهرایی را میاوا در اقواع اضیام رارطه¬ها
فییهرایی جیییت و ک د .لاا ه ر موارد فوق میاوا آ را ره ذهن لمن ،قر
اضعمت ار ش ،قر

جوه مختاف دیالکتم
لرل ،قر

ار ش،

ااریخ ،دین جامعه ،لقل ل فا  ،ف هنگ اضتصییاد ،ف هنگ لییمالییت،

لیمالت اضتصاد  ...قمز ای

داد .این قگ ش فایایِ کلگ ا منرومها دیالکتم

یایتگ ا را

محوریت یها هرا لایه اقهیش یها الییت که اوا ای اد حوادث را دارد ،اما هرا گوقه که رهالمی ی
اقتقاد مط ح میکنه ،ریهاد ه حادثها منوط ره د دلییته لامل الییت ،لامل لاّی یا در قی
لوامل الهاد یا رم قی مش ی ط .این د لامل رایه را ه اموقه رخورقه اا حادثها شییکل رگم د،
مثل داقه گنهم که در اموقه را یاک قور آ

م اضیت ایهیل ره ی

در قگ ش فییهرایی امام اوا ریهاد حادثها ره قام اققاا
الهاد

اقضرامی ریمار در شکلگم

یوشه رار ر میشود.

جود دارد ،اما ره طور ضطع ،لوامل

حادثه اققاا الاامی دیمل روده که یالیاً جامعه شنالا

لیای رشیته ¬ها ذ ررط لاوم اقییاقی ،کرارمش ره آ اشاره ک دهاقه .در این جا مییواه ر این
ضضیمه اأکمه داشیته راشی که این قگ ش قاثنویتگ ایی امام الت که ضارامت ایممن اققاا الاامی ره
مثاره لامل لاّی در قی را دارد ف ی فاً ه در محه ده اقهیشییه موارد مورد قر ماافییهرا راضی
قریماقه ره ل فیه¬هایی رییط اولعه مییاره .اوجه ایشا ره لز م دگ گوقی لایتار در ضال
اققاا الاامی ،اعامل دین جامعه ققش ما

مکا

قرود مورد اقترارش در آرا احکام فقهی،

ا جراه این ریط¬ها اولعه¬هالت.
در کل ،قگ ش منرومها یا کلگ ایاقه ،اوجه ره اجزا ارایاط رمن آ ¬ها ،گییییییت¬ها
ااصییال¬ها

جه ف اینه

یایت مهار هیییتی طیمعی اجترالی ا یژگی¬ها ااک دیالکتم

الیت .همچ متاک دیالکتمکی قمییت که قگاه یایتقگ قهاشته راشه ،یعنی ره ف جام کار اوجه قهاشته
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مکا اوجه دارد .در اضع

راشه .ااریخگ ایاقه مکا گ ایاقه ف ف مطاق قگاه قریکنه اما ره ما

میم

ر ش قری قه اگ ه ر ش می قه اوجه دارد که مورد ما در حال طی ک د لیم

الت .در

ااک دیالکتم  ،یما  ،قای قای قای دیهه می¬شییود ،ره لیار دیگ لییه مثیت حضییور در
مقاییییه را قای یما ره مثاره ضط ها در ر ار دریا ریاقتها ریک ا الییت .آ امز که مؤیه
"شه " اغمم الت دیالکتم
میکنه ره میعمت مطاو ا

الت .دیالکتم

الت که ما را ا معمت حام

رهنرو میشود .را فه جوه ه دیالکتم

جار منای یارج

ااک امام ،امکا اایم

ا اقهیشه¬ها ایشا ف اه یواهه شه.

رهت

ر ا مثال ،از م دم لییالار دینی امام که ا کم

اعامای الییت رمن جرهوریت الییااممت ،ره

مثاره فاییاه لمالی قوظهور اع یای قو ا مش لمت ،ره

ااک دیالکتم

قاثنویتگ ایاقه ایشا

رخوری ضارل فه قخواهه رود .جرع یژگی حاک را ش ط مقیولمت رمایت لامه ،قگاهی قو ره مقوله
مشی لمت در اضع جرع جه فاییاه لیمالیی جامعه شنایتی لمالی مش لمت یا ره لیارای
لو

جرع ائوک الی فمایوف لارف فقمه شاهی را اأکمه ر جه مارطهمنه رمناذهنی آ ا ی

م دم لالار ا لو دیگ الت .حی م دم لالار دینی ،کیی حکومتی مش ع الت که ه
یژگی¬ها م روط ره جه حقاقی آ را داشییته راشییه ه ر یوردار ا مقیولمت م دمی راشییه .د
مقوله مزرور ف فیت محه دیتی ر ا یود دیگ

رض می قه .ر اایه افیل م دم لیالار کیی

قریاواقه را کوداا حقاقمت یود را مییتق کنه ر اایه افل حقاقمت ،میاراقا قمز قریاواقنه د ر ه
کس را ه یژگیا حاقه رزقنه ا ا اطالت کننه .این ی
یا مقوله ما

مکا

اأثم ش ر احکام فقهی ا جراقی دیگ ا اوجه ره این اعامل رارطه

مذکور الیت .در میرن اوجه ره ما
میا

را دین ،راکه ی

در ی

جامعه در ذیل ااک دیالکتم

اایم الت .ا قر امام قه دین میا

جامعه الت قه جامعه میا

رارطه لروم یصیوص مِن جه رمن این د جود دارد که هرا گوقه که اشاره شه

ا رارطه دیالکتم

ا ای دیگ
ااااضا

مکا منحص ره موارد حما امام قمیت .ره ه حال اوجه ره

مکیا ییا ره لیارای مولیییع ،اوجه ره اعامل دین

قاثنویتگ ایاقه امام ضارل فه
اعیم

ا ای ا ااک دیالکتم

امام الت.

الیت .حتی در اوجه ره آقچه در ااریخ ای ا گذشیته الت را ه میاوا

ا ااک دیالکتم

یگاقهقگ امام را دیه .امام ا قزدی

در ر هها  ،ا قزدی

شاهه

مذاک ا م الس ضیل ا اققاا رودهاقه .ااریخ ای ا را میشینالنه ،این گوقه قیوده الت که
گوشیها در ح ه اعام

اعا رنشیمننه حیی التنیاط¬ها ذهنی یود اکامف ی

ااریخی لمالی را معاوم کننه .در اضع ،در حمطه¬هایی یود ی

ام

موموع شناس متیح رودهاقه .در

مال های عمدب انقلاب اسلامی
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ااک ایشا مش طه ،قگاه م حوم آیت الاه قایمنی شمخ فضل الاه قور متیاور الت .این ه ا ای
دیگ

امام ،دیالکتم

ا ااک دیالکتم

ااریخ یا ااریخ لرل.

قر

اما در رعه جهاقی در مقاییه را لای اققاا ¬ها اینکه این اققاا اه اققااری الت؟ ره
این اققاا ی

ا دیه

اققاا منحصی ره ف د جهاقی الت ،ه شعار آرما آ اد یواهاقه اققاا ف اقیه

ه شعار آرما لهالت یواهاقه اققاا ر لمه را دارد .قکته ظ یای در این جا قهاته الت .ره لحاظ
فایییای قر  ،جرع آ اد
ر د لنصی

جامعه گ ایی ره

لهالت ،یا ره لیارای جرع ممل گ ایی یا ف دگ ایی دیگ گ ایی یا
ره قام ایااق معنویت امکا اذی قمیت .اققاا الاامی این له را

لهالت را مط ح در رأس آ ¬ها ایااق معنویت ض ار داده الت .ره اعیم

جرع ک ده الت .آ اد

امام« :ارام اشیکمااای که در الیاام ا فیهر الاام اا حالا روده الت ارام امزهایی که اقیما ا فهر
یاقت اا حالا داشیتنه ا لما الیاام اا آی دارقه ،معنویا الیاام الییت ،ل فا الاام الت ،مع فت
الاام الت ،در رأس هره امور این معنویا

اضع الت .اشکمل حکومت ر ا هرمن الت ،الیته اضامه

لهل الت ،لکن یایت قهایی مع فی یهالت ل فا الاام ».قیایه در اققاا الاامی ،ارجحمت اعالی
قاس ،ااک  ،ایااق معنویت مع فت یها ر جوه مت یییه ،لمنی این جهاقی ،ره رواه ف اموشییی
لپ ده شود .احما معنویت ایااق ،ههف افای منحص ره ف د اققاا الاامی الت .رایه ره احما
یها در لاحت ی د ر  ،احما معنویت در لاحت ر ارط اجترالی حقوق ف هنگی م دم اوجه ک د.
در ظهور اققاا الییاامی قمز در ارعاد میاقی (قگ ش کل گ ایاقه اوحمه
ااک ) ،منارع (کتا
این آگاهی قما ها

لنت قر

لرای ،یودآگاهی ف د

اوا قهاته در این

جرعی م دم ،ح کت لرل منیعث ا

اضعی ماه ا آمو ه¬ها دینی) ،اههاف شعارها (آ اد  ،لهالت معنویت،

الیتقاال جرهور الاامی یا هرا م دم لالار دینی) ،قم ها لناف (قم ها قهادها مهقی
میییتقل ،انه طیقاای رود

حضییور ف اگم

متحولاقه لارفاقه م دمی ،ر حاقمت لایها ا

ر شیناک ا مییتقل) ،کاقو ¬ها (میاجه حیمنمه¬ها ،داقشگاه¬ها مهارس را ار یمارا ¬ها)،
ر ش¬ها (لهم مواجهه فمزیکی مییییاحاقه را رژی اهاو

اخش گل رمن لییی را ا ) ،ارزارها

(رماقمه¬ها اطاالمه¬ها ف ایواقی¬ها ،م ال ی هات  ،اها

 )...مواجها  ،شییاهه ا ای ضهر

ق م اجترالی م دمی اققاا رودهای  .ره ه حال ،ا ای ایاور این ضهر ق م را رایه ارتها در
یها ضمّوم ضادر مطاق لپس در م دم ،ا جراه رهی
م دم رهی

آ جیت و ک د .را این اوممح که ضهر

ضهر مشی ط ضهر یها ،ضهر رااش ط مطاق یا ره لیارای ،یها ضارامتلا

م دم فعامتلا الت.
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در قگاه قاثنویتگ ایاقه یا کلگ ایاقه اوحمه که ره آ اشییاره شییه ،یها میهأ یایت محور
افای این م روله قگ
لیا

ر ره رشه آ الت .ا ای این قگاه یهامحور در قرام

ح کت ف اینه

رهین گوقه الیت که در لیمالیت رایه شاهه ارزار

فعل ایااق معنویت اق

مش ط رود فعل ضهر

الی الاه راشم  .در اضتصاد رایه شاهه لماه رود آ

ره یژه لهالت در اولمه راشم  .در اضع ره

ههف رود

لهالت در او یع،

لماه انهاشتن اضتصاد قریاوا ره حق معاش اهرمت

لهالت اجترالی ای ر د .در ف هنگ رایه شاهه قرود مشارکت در ارام ل فه¬ها لمالی ،اضتصاد
ف هنگی ر

یااضمت¬ها قوآ ر ¬ها رار ر ک د ضارامت¬ها یهارنماد در ریت ار کز دایی
ظ ف مر ف راشم .

آمایش ل ممن اوجه ره انال لا
آسیب¬ها و چالش¬ها

در این ضیییرت میکوشییم اا ماه ا ماهمت اققاا الییاامی میاقی مؤلاه¬ها آ ره د آلییم
لرهه فقها قگ ش منرومها در اداره کشییور لهم مهی یت فقهی مورد قر امام فقها اقییییاط
متناظ در قر منطقی – رلری اشاره کنم .
 .1اشییاره شییه که یکی ا یژگی¬ها ااک دیالکتم

قگاه ره آینهه معطوف ره رشییه کرال

داشییتن الییت .اما کافی الییت قگاهی ره د لت¬ها ا یش آ داشییته راشییم  .ه د لت ج یاقی
میآیه ی

فایای – اقهیشها قر یه ا دا

گاتراقی مناصل ا د لت ضیل رمگاقه را میاقی فک

افییای اققاا مط ح میکنه .کهام د لت را ادله معتی مهلی شییهه الییت که در ذیل ااک گاتراقی
امام ،ااک فاییای ،ااک فینعتی ،ااک لیمالیی اضتصاد اش را اراهه ک ده الت؟ ا ا ما شاهه
ا یش قاگهاقی ر یی ا فیاحیا ضهر هییتم ؟ اه کیی الت که این¬ها را رفه کنه؟ لقااقمت
لمالی اضتضا میکنه که موامع لمالی مت اک شود اا ف د یا گ ه مورد قر رتواقه ره فورای میتنه
مییتهل مهلی شیود که این فاییاه لیمالیی ،ایههولوژ
دا ر رنشمننه ااخاذ اصرم

میا

لمالی من الت دیگ ا ره

رأ کننه.

اغمم ریمیارطه مهام موامیع ره رشه لمالی قگ ش ف اینه آلم می قه .ما قما ره حز
داری

لی حز ه شی ایطی دارد ،ی

اضتصیاد قاتی الیت ی

رخش آ لایتار

م روط ره ر

رفت ا ار کزگ ایی

رخش آ قمز م روط ره ف هنگ لیمالیی الت .احزا ما ف هنگ لمالی

اولیعه یافتها قهارقه .گ ه¬ها لیمالیی ما مهام اغمم مومع میدهنه .مرکن الت رگویم ریشه
لیایتار این اغمم مومیع ه ره رارطه ضهر  -ث

ر میگ دد ،ا دیه قمیت اما ا اه ه¬ها

مال های عمدب انقلاب اسلامی
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اوضع لامامت ،یعنی اغمم دهنهگی لییایتار میر د .لاماا مورد اقترار رایه ااک

لیایتار داشیته راشینه را شنایت لایتارها معمو

لطف ره ضارامت¬ها ظ فمت¬ها یود

قییت ره افااح این لایتارها معمو اضهام کننه.
 .2اگ کشیور رخواهه الیاامی اداره شیود رایه فقهی اداره رشود ،او فقه مقولها رمناذهنی ا
جنس ضاقو الیت .فاییاه ل فا ره دلمل یم رمناذهنی رود

قا م ایط رود فی قایه را فقه ،ره

ری اأثم شا ر آراء احکام فقهی ،قه اوا اداره ضالههمنه فقهی کشور را دارقه قه افولاً میاواقنه
در این یصیوص ادلایی داشته راشنه .فقه ا جنس ضاقو
ره این معنالیت که ی

مقولها ررطی الت .رمنا ذهنیرود ه

فقمه دیگ ه رتواقه مطرئن شود که لی فقمه لطف ره میاقی ،ادله منارع

یاص اع یف شیهه ،ر ا قروقه فاا اصیرم را گ فته الیت .ر این الاس ،ضتی میگویم
فقمه ،رحث لایت شیخ

لایت

فقمه قمییت ،رحث لایت فقه الت را هره امچمهگی¬ها ش ایط مهّقر

امام.
در ادامه ا رمن اعارم مختاف ر ا رما قر اا  ،ماهوم لایت ایههولوژی

التاد م اضی مطه

را رلاا ا لای مااهم یافت  .ره اعیم ایشا :
«مسللهله ولایت فقیه این نیسللت که فقیه هودش در رأو دولت قرار میایرد،
هودش میهواهد عملاً حکومت کند و ملری باهللد ،نق

فقیه در یک کشللور

اسلللامی که ملتزم و متعهد به اسلللام اسللت و اسلللام را به عنوا یک ایدیولومی
پذیرفته است ،نق

یک ایدیولوگ است و نه نق

یک حاکمع وقتی که مردم آ

ایدیولومی را پذیرفتهاند قهراً برای ایدیولوگ هم نقشللی قایلاند ،یعنی اوسللت که
نظارت میکند بر اینکه این ایدیولومی درست اجرا میهود یا نه؟ آیا این هخص
که میهواهد ریی

دولت هللود و به عنوا ملری قانو در کادر اصللول این

ایدیولومی حرکت کند صلللاحیت این کار را از نظر آ ایدیولومی دارد یا ندارد؟
ولایت فقیه ولایت ایدیولومیک اسلت ،و اساساً هود فقیه را مردم انتخاب میکنند
و این عین دموکراسی است»

اققاا الییاامی ره مثاره اققاا ایههولوژی  ،یعنی هراقطور که ایههولوژ در اضع ارام ارعاد حما
اقیییاقی ،ایراقی ،لقمهای ایااضی  ...را در ر میگم د ،لایت ایههولوژی
لایت ایههولوژی

ه انمن حالتی دارد،

یعنی لایت الاامی:
«ممکن اسللت انقلابی هللکلی دیگر و بلکه ماهیتی دیگر داهللته باهللد ،که این
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بالاتر ،انسلانیتر و مترقیتر است ،و این است که انقلاب اسلامی ایرا را در میا
انقلللاب¬هللای جهللانی بینظیر و بیرقیللب کردب اسللللت ،و آ را در ردیف
انقلاب¬هایی که به وسللیله پیامبرا بوجود میآید قرار میدهد ،یعنی انقلابی
پیامبرانه ،آ میسلت؟ این که انقلابی ریشله در ایدیولومی یک قوم داهته باهد،
یعنی مردمی از آ جهت قیام و انقلاب میکنند که دارای یک مکتباند یعنی
دارای یک ورح برای زندای بشلرند معتقدند که بشریت اار بخواهد به سعادت
برسللد باید هللناهت

دربارب جها این منین باهللد ،نظام فکریاش این منین

باهلد ،نظام سلیاسیاش این منین باهد ،نظام اهلاقیاش این منین باهد ،نظام
اقتصللادیاش این منین باهللد ،نظام هانوادایاش این منین باهللد و سللایر
نظامات  ،ملتی هسلتند رها هدب از وابستگی¬های مادی و وابسته به یک ایما
و یک مکتب و یک ایدیولومیع به آیندب نگاب میکند ،به انسللانیت میاندیشللد نه
به هودش فقط»

ضتی اققاا الییاامی را اشییتواقه قر  ،فایییای ،ل فاقی ره طور یاص فقهی امام ره ضوع
امولیت ،ره طور طیمعی این اوضع ره جود آمه که ض ار الیت جه فقهی حکومت ا رقگ شیود .او
قرام جرهور الاامی ر این الاس شکل گ فته رود ضاقو الالی ه ارتناء ر هرمن قگ ش فقهی
داشیت .لای القالهه ضتی در رأس لیایتار لمالی حکومت الاامی ره لحاظ مینایی ی

فقمه ض ار

میگم د حاکی ا آ الت که ض ار راییته الت که کشور فقهی اداره شود .لذا رحثی ا م ر این
جه رلیری ،لایتار

مورد اقترار قمیت ،راکه لؤال این الت که این ام اا اه اقها ه احقق یافته

در قهگی م دم جار

لار شهه الت در مهی یت اضتصاد  ،لمالی اجترالی ف هنگی در

اه لرق گییت ها شیاهه حضور ا رقگ ا ماا فقه را اوجه ره ش ایط ماقی مکاقی موردقر
امام هیتم ؟
اگ حکومت الاامی شکل قریگ فت ر اایه را رها آر ها دی ینه دینی م دم گاته میشه ا
کاش ی

حکومت الییاامی شییکل رگم د اا کشییور را ضواقمن ،ضواله ا ام

او حیی دیهگاه امام در کتا

لایت فقمه ،انها کیی که ر اقیا

قواهی الهی اداره شیود،
لایت دارد

لایتش حقمقی

الت اقیا  ،جوه ه ل شت ا را رهت ا ه کیی میشناله یهالت رقمه هراقنه امامی  ،اهره
اطهار  فقها ،قمز اگ لایتی دارقه را ا ا آ

لایت حقمقی ،لایتی التیار الیت مأذ

ا ا لت

که حقمقی میشیود .ره اعیم آیت الاه جواد آمای« :افل ا لی درراره لایت ل ا لتی یم یها قه
ر اقیا ¬ها« ،لهم» الت ،یعنی همچ ف د ا اقیا ¬ها ر همچ ف د دیگ

لایت قهارد ،مگ آقکه

مال های عمدب انقلاب اسلامی
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ا لو یها قه اعممن گشته راشه».
رحث ،منحصی ره اداره فقهی کشیور در جوه ل فیه¬ها ر ارط فی فاً رم قی اقیا قمیت،
راکه اا فقه که ره مما میآیه در حقمقت ،اا دین ره مما میآیه ،اا دین که ره مما آیه اا
فضا یاط ه قولتالژ آرام رخش ااریخ دی ینه دینهار م دم ره مما میآیه .م دم احیاس می
کننه که ره ییت جها یود را گشتهاقه اعاق یاط

آرامشی امها میکننه ،یعنی فقط کارک د ی

مهی یت رم قی قهارد راکه ره ارام در  ،ااریخ هویت ما رینه میکنه .مخصییوف یاً ر ا دینی که
لیکولار قمییت لاناً شعار ااامق دین لمالت را ل داده الت ،مرن آقکه افولاً لکولاریی ه
در دقما ری جه الت.
ره ه حال ،ی رنا فایاه لمالی حکومت دینی ما ی
ی

ااک یم لکولارییتی الت الاام قمز

دین فی فاً شیخصیی قمییت ،الیته همچ دینی شیخصی قمیت ،اما الاام ف احتاً در را میایل

اجترالی ،لیمالیی ،اضتصیاد

ف هنگی احکام مشیخ

دارد دینهار را ره ل فیه یصیوفی

شخصی محصور قک ده الت که ر ا مثال در ح ی یصوفی یود دینهار راشم اما ضتی رم
آیم درِ دینهار یود را ضال کنم

می

ل فی شیوی  .این مییئاه قه امکا اذی الت قه در دقما ااااق

افتاده الیت ،ح ف¬هایی ده میشیود اما را اضعمت انها لیا گارقمییت .ره لاا ه ،اگ ااثم متقارل
رمن در
در

رم

را رپذی ی  ،ا ا این ااثم هرواره ا در

ایرا اف اد قهاشیته راشه؟ اا اه ماقی میشود را ی

ر رم

راشییه رم

ر

همچ ااثم

هژموقی التماا ف هنگی اوجمه ک د

که اداره فقهی حکومت الییاامی آرماقی هرمن الییت .این جاا در حق فقه دین الییت که لهها
رگوینه کشییور ،فقهی اداره میشییود .آ ¬هایی که میگوینه فقهی اداره میشییود اوجه قهارقه که اه
جاایی در حق فقه ره ر

مورد قر امام میکننه .قیایه اداره فقهی کشیور را دلتِ ک گ ضت .در

اداره مهی یت کشور انها جایی که الاام میاواقه ح ف الالی رزقه ،فقه الت .او فقه ی

مقوله

ررطی هراقنه ضاقو الت ،یعنی ررط رمن اقیا را مومولا مختاف ،ال ا اشماء دیگ ا را در رعه
حُکری لرای معاوم میکنه.
ضتی میگویم اداره فقهی جامعه رایه رهاقم که اداره فقهی جامعه را اوجه ره گییییت دگی،
امچمهگی ،ارعاد مختاف الییتنیاطا فقهی مومییوع شیینالیی م ایط ،ا لههه ی

ف د یارج الییت.

ضتی امام دیگ ا ا " لایت فقمه" رحث میکننه منرور این قمییت که شیخصی که فقمه الت
لایت شیخصیی داشته راشه ،راکه ض ار الت ارام لقیه فقهی ما رمایه در اداره کشور دلتی ر لاقه.
ره اعیم آیت الاه جواد آمای« :او " لایت فقمه" ره معنا

لایت فقاهت یعنی لایت مکت اام
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کامل جامع الییاامی الهی الیت ،را گشیت انمن لایت ضمّوممّتی ،ره لایت یها قه ضمّوم رود
ا لییت میییاو الایتمار رود رنهه در ر ار یها قه ،مقام ایییام ا لییت که قهایت کرال اقی یا
" لی" رمشت قهارقه که هرا یها دین ا لت

محییو میشود ».در جا دیگ  « :م دم ،ی

همچ کس قریاواقه امز را ا دین رکاهه یا ر آ رمازایه اگ فقمه لادل آگاه ره ما
اداره کشیور حکومت کنه" ،شخ
لهالت مهی

مهر رود

اواقا ،ر

فقمه" حکومت قریکنه ،راکه "شخصمت فقمه" که هرا فقاهت
شی ایط ر جییته رهی

الت ،حکومت میکنه ».ایشا در یصوص

ماهوم " لایت مطاقه" قمز اظهار میدارقه« :مقصود ا " لایت مطاقه" ،لایت مطاقه در اج ا احکام
الیاام الیت ،یعنی فقمه حاک الیاامی ،لایت مطاقهاش ،محه د ره حمطه اج الت قه اینکه رتواقه
احکام الییاام را اغمم دهه ا لاً ،ثاقماً در مقام اج ا قمز ،مطاق ره این معنا قمیییت که ه گوقه ممل
داشت ،احکام را اج ا کنه ،راکه اج ا احکام الاامی قمز رایه اولط راهکارهایی که یود ش ع مقهس
لقل قا

یال

رما قرودهاقه ،فور گم د».

گاته شیه که رایه ارام لقیه فقهی ما در اداره فقهی کشیور حضیور داشیته راشه .این لقیه فقهی
حو ه¬ها لارمه م اجع اقامه هییتنه .مرکن الت ی

م جع اقامه انها لا گار را رارطه دین

لیمالیت قهاشیته راشیه اما این مطا ام

فی قایه قمیت؛ یعنی دین فی قایه قریاواقه مهلی

لیکولارییی راشیه .رایه دیه ا ا مومیع ی

م جع اقامه این انمن الت؟ آیا ف فاً ره یاط قگ ش

فقهی ا لیت یا ره دلمل آثار ر یی ا رفتارها الییت که ره انمن مومیعی رلییمهه الییت؟ کهام م جع
اقامه را میاوا لی ا گ فت که ره طور کای مخالف حضیور دین در ل فیه اجتراع لمالت ،ا
قرار اا قر یه ا دا

اصیه گ

راشیه؟ ره ه حال ،ی لایت¬ها لا م ،ضطع قر ا آ قگاه

کای اعاریف ف اه قشهه الت اا ارام حو ه را ارام اوا  ،ضهر

یار رلاقهه ا

لقیه ،ا قزدی

ضارامت¬ها یود التااده کنه اداره فقهی را ره فعامت ر لاقه .ه ی لایت¬ها را رایه اعیمه کنم
که اعیمه قشهه الت ه قوع قگ شی که ره لایت فقمه جود دارد رایه افااح شود.
قگ شیی که ام ه جار الیت رعضیاً ایامغ میشیود رمش ا آقکه ام
راشیه ی

ام شخصی را قشت لاطای ف ف الت .افولاً شخ

قهارد .امام یرمنی در کتا

لقای را قشت لاطای

منها ضواله احکام فقهی لایت

لایت فقمه اظهار میدارقه« :را اشییخاص ،حتی رلییول اک م در

حکومت ضاقو الهی همچ دیالتی قهارد ،هره اارع اراده الهی هیییتنه ».لذا لایت فقمه ام

ضالهه

منه رمناذهنی الیت .اگ شخصی رودقش را رار ر کنم فقط جنیه لاطای احیالی آ ا رقگ می
شییود مینا لقای آ احت الشییعاع ض ار میگم د .امام ،لایت فقمه را ام

ضالههمنه میداقنه
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معتقهقه که اشییتواقه لقای دارد .ایشییا انها حکومتی که لقل ی د میاییینهد را حکومت یها را
الطه ،لایت فقمه میداقنه که ف ف اصورش موج اصهیق میشود .لذا ی

ام کامااً ضالههمنه

لقای الیت که قشیت لاطای ه دارد .رهیهی الت که را اوجه ره ر د لمالی اجترالی ااریخی
لایت فقمه ،قشیت لاطای ه دارد .م اجع اقامه هرمشه ی

جایگاه متعالی در ااریخ ما داشتنه .قری

شود شرا دینهار م دم را رپینهیه اما جایگاه لرا دین را قپینهیه قخواهمه .اما ما میگویم ا ل
آ ضالهه ،آ رمناذهنمت ر شمنه

رعه قشییتی لاطای .قشییت لاطای ف ع ر آ افییل الییت

قیایه جا افل ف ع یاط شود ،او در درا مه آلم ف ا ا دارد .ضتی این افل مت ضی ،ضالهه
منه رهایی رخش؛ شیخصیی ،احییالیی لاطای شیه ارام ظ فمت¬ها ،مؤلاه¬ها لا کارها
ماز ما  ،مغاول اضع میشود.
در مییرن ،شییایا ذک الییت که اداره فقهی جامعه ،ما را ریقما ا مومییوع شییناس اضتصییاد ،
لیمالیی ،اجترالی ف هنگی قریکنه .را احقق این ام لیایتار در رخش رلیری کشور مشاههه
یواهه شییه که جوا دینی داد ره لییوالا دینی جامعها که دینی الییت اه حما ا قشییاط
مشارکتی در جامعه ای اد میکنه .اما در حال حام ره ری آقکه جامعه ما دینی الت ،ااریخ دینی ه
دارد ،دینهار م دم ه رالا الت ،رالا  90درفه ،اما االخ¬ها ظاه اً ل فی الت معاوم ه قمیت
که امیت؟ یعنی االخ¬ها ل فی ه قمیت راکه کااف در ه امچمهه ماقرها ا ش یعت ،ل ف
رعضاً لقایه ایااضما الت که اقضیاطی ه قهارد؛ اداره کشور افولاً منضیط قمیت قگ ش منرومه
ا ر آ حاک قمیت .اگ اقهیشه¬ها امام جار

لار رود شاهه این قیودی که ه ا انهگاهی

را ا یش د لت¬ها ،قوع قگاه ،لمالت¬ها رفتارها لوض میشود که یالیاً همچ ررطی قمز ره اققاا
الاامی میاقی ار ش¬ها آ قهارد.
زیر ساخت¬ها و ضرورت انبساط در نظم رسمی

مه ا ین ی لیایت اداره رلیری فقهی ،م اس یی گا  ،می ر ا ین ام آلیم شینالی مع
موجود اهرمت اقییییاط در آ الییت .در کل ،ضاقو الییالییی ،م اس یی گا را فقط در حه اعممن
رهی

قرار ر ایشا دیهه الت .اما در هرمن ااراو قمز ضطع قر ا مصوره شورا قگهیا یا

م اس یی گا  ،ر اایه افیل  109ضاقو الاس ،همچ جا ضاقو الالی قمامهه که یی گا محصور
در فقمها راشییه .ااااضاً یکی ا فییاا رهی  ،منهرج در افییل  108ضاقو الییالییی« ،رمنش فییحمح
لیمالیی اجترالی ،اهرم  ،ش الت ،مهی یت ضهر کافی ر ا رهی » الت .آیا میاوا مهلی
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شیه که اشخم

این موارد فقط ایتصاص ره فقمها دارد؟ آیا یکی ا دلایل مؤث در را قگ

ضاقو

الالی اقامل م جعمت ره اجتهاد ،هرمن اوجه ره جوه کارشنالی موموع شنالی قیوده الت را
اقامل آ ره فقمها ما داار ققض ی ض قشههای ؟
ره لاا ه در افل د م ضاقو الالی قمز رعه ا اشاره ره اایه¬ها قرام جرهور الاامی در فهر
این افل ،در رنه الف م روط ره راه¬ها احقق آ آمهه الت« :اجتهاد میتر فقها جامع الش ایط
ر الییاس کتا
کارشینالا
آیا ی

لیینت معصییوممن  ،»آیا ره

اوجه ره ش ی ایط ماقی مکاقی

الییطی ره قام

موموع شنالا ِ ل فه اقضرامی قه اقتزالی میاوا ره "اجتهاد میتر " لاما داد؟

اایه اجتهاد مییتر جود هرمن مومیوع شنالا قمیت؟ اگ این اجتهاد میتر رخواهه ره

فورای لاماقرنه در اداره کشور دقیال شود قیایه در لایت رلری جایی ر ا آ اع یف اعیمه شود؟
اگ ض ار رود این مقوله انها در ل فیه مهقی ره

ا ایاش در ل فیه لایت رلری دقیال شود

اه لز می ره ط ح آ در ضاقو الالی رود؟
ا لو دیگ همچ قرامی ره
لرومی مهقی ره لیاما

ا یه دیالکتم

رمن ل فه رلری ل فه یم رلری یا ل فه

ره لاامت اداره قریشود .اگ را األی ا مارگار آرا

ماه ا د گاقه

اقیی ام قراموار اقی ام اجترالی دیویه لاک د رپذی ی که ما را د ل فه قر منطقی یا اقتزالی
 -لطف ره ااراو ایههولوژی

قرام ما ،قر لییمالییی  -م روط ره جه درلییت یاط رود

گزاره¬ها ارعاد شیینایتار ا ی

لییو لییطح اجترالی – ف هنگیِ لاّی یا اقضییرامی م روط ره

ااثم گذار ¬ها اأثم اذی ¬ها

اضعی ا لو دیگ

یا ره لیار لادها ل فه دلمل ل فه

لات ر ر هییتم  ،آیا قیایه در اث اعامل رارطه دیالکتمکی رمن این د ل فیه ،شاهه قولی اقییاط
در ل فیه قر منطقی ف هنگی رلیری یود راشم ؟ آیا در اث فقها این رارطه دیالکتم

ما شاهه

ضال شییهگی قر رلییری منطقی در رهت ین حالت قخواهم رود؟ آرا در ضال اهار گزاره ،رارطه
قرام ف هنگی لطح اجترالی – ف هنگی لاّی یود را رما میکنه:
 .1رمن مؤلاه¬ها قرام ف هنگی (ایهه¬ها) ر ارطی منطقی جود دارد.
 .2اأثم اای لاّی ره الطه قرام ف هنگی ر لطح اجترالی – ف هنگی لاّی جود دارد.
 .3ر ارطی لاّی رمن گ ه¬ها اف اد در لطح اجترالی – ف هنگی جود دارد.
 .4را اوجه ره لطح اجترالی  -ف هنگی ،اقییاطی در قرام ف هنگی جود دارد که ر ارط منطقی
جار را افااح ر ارط جهیه را ل مه میکنه.
مییئاه ما فقها رارطه دیالکتم

متعامااقه رمن ل فیه رلیری یم رلیری یا ل فه اقتزالی
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اقضرامی الت .رایه رارطه منطقی اث یودش را رگذارد اث ه رپذی د .قر رلری منطقی ما فقط
رمن این د ل فه ا ح کت اییتاده الت .مشکل

مییواهه اث رگذارد اث قپذی د .ا یه دیالکتم

ما در لهم اقیییاط الت .اقییاط رایه در قر رلری فور رگم د .قر رلری ما رایه منییط شود
ر ارط منطقی جهیه ل مییه کنه .رنماد این قر یه لاا ه ر قر یا فایییای جامعه شیینالییی در
اقهیشییه¬ها امام رود؛ آق ا که مقتضییما
اعممن کننهه ما

ما

مکا را مط ح میک دقه .ایشییا درراره ققش

مکا در اجتهاد معتقهقه:
«زما و مکا دو عنصلر تعیین کنندب در اجتهادندع مسهلهای که در قدیم دارای
حکمی بودب اسلت ،به ظاهر هما مسهله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و
اقتصلاد یک نظام ممکن اسلت حکم جدیدی پیدا کند ،بدا معنا که با هناهت
دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هما موضوع اول که از نظر ظاهر با
قدیم فرقی نکردب اسللت واقعاً موضللوع جدیدی هللدب اسللت که قهراً حکم جدید
میولبد ،ملتهد باید با مسایل زما هود احاوه داهته باهدع»
«توجه به هلرایط زمانی و مکانی مؤثر بر موضلوع و وبعاً حکم آ ریشه در نگاب
هاصلی به جامعه و در نتیله رابطه و تعامل آ با دین داردع حسللب این نگاب ،نه
دین را میتوا هما جامعه و نه جامعه را هما دین تاسللیر کردع ظاهراً عطف
به این نگاب باید جامعه نیز در جاهایی برای هود موضلوعیت داهته باهد که امام
بر اهمیت هرایط زمانی و مکانی در فهم موضوعات اصرار میورزد ،هاید رابطهای
مبتنی بر عموم و هصللو

مِن وجه با نق

نهایی و پر اهمیت دین در بیا

احکام و تعیین جهات نهاییع به نظر میرسللد حسللب این نگاب بتوا ماهوم
مصلحت را نیز در اندیشه امام پی ارفتع»

ره ه حال ،قرام ما در رهت ین حالت مییواهه ی

قر ایههولوژی

راشییه ،او دقیال رایهها

قیایهها الیت ،دقیال درلیتی قادرلیتی گزاره¬هالت .ارام لنههایی که در ای ا انرم می¬شود
حیی هرمن قگاه الیت .آقچه درلیت الیت ره لیرتش ر ی

آقچه یاط الیت ا آ د ر شوی .

این¬ها درلیت الیت ،اه ما راشم اه قیاشم  ،اه رشنالم اه قشنالم ؛ حهاضل ادلا این الت .این
ههف افیای لیمالیتگذارا رلیری مالیت که مییواهنه ی

قگ ش اقتزالی داشته راشنه ر ارط

منطقی را دقیال کننه؛ الیرش را رگذاری ام لیمالیی مولیع .اما ام اجترالی یا مهقی یم لمالی
الزاما اارع ر ارط منطقی قمییت ،ر ارط لاّی را دقیال میکنه .در این ا شرا ی

ل فه دایی داریه که

گ ه¬ها در آ ر یکهیگ اث میگذارقه ا یکهیگ اث میاذی قه .یعنی این ا شرا قریاواقمه مهلی
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شیویه که فی فاً ر ارط منطقی حاک الییت ،راکه گ هی ر گ ه دیگ اث میگذارد ،میاواقه این اث
اأثم لاّی میرمنمه ،یعنی

اضنالی ،قاشییی ا ا س اههیه یا حتی ایوایی راشییه ،اما ره ه حال ی
قاظ ره لات معاول الت.

را ف ض اذی ش ار ش¬هایی ا لو اف اد یا گ ه¬هایی یاص ،آیا میاوا مهلی شه که هره
رفتارها اجترالی ف هنگی قاشیی ا این ار ش¬هالت؟ مرکن الت شرا احت اأثم ی
ی

الیطوره ،منالی

یا ی

دالتا ،

ا ره قرادینی راشیمه که افولاً منطقی ه قمیت .این هره رفتارها

را آممز رمزآلود ا م دم میرمنمه که اگ اه را لقل منطق

را گزارها لییا گار قمیییت ،اما

قریاواقمه منک اضعمت اث گذار آ راشییمه را اشییتیاه ضارهاد ک د آ یط رطاا ر آ رکشییمه .ام
اجترالی رمشییت شیییمه هرا لییطحِ اجترالی  -ف هنگیِ لاّیِ الییت که گ ه¬ها ر یکهیگ اث
میگذارقه ،الزاماً ه اارع قیخه احه قمیت .یعنی در اضع رفتارها لات دارد قه دلمل.
اگ رخواهم در ااراو گاترا اققاا الییاامی ضاقو الییالییی شییاهه این ا یه دیالکتم
راشیم ک ا را رهت ا م اس یی گا ره لنوا ضاه اداره فقهی جامعه را اوجه ره لحاظ ک د ش ایط
ماقی مکاقی ل فییه¬ها

اضعی لاّی "اجتهاد میییتر " در ضال اقهیشییه¬ها امام راحل

میاوا لی ا گ فت؟ ره لاا ه ،اقیییاط قیایه در احکام حکومتی اع یف شیهه لیمال ف ف اع یف
شیود ،راکه رایه رنماقاً در فقه حکومتی ا ای یاره .فقه ما رایه ی
دیالکتم

فقه لیمییتراام  ،رهر

در حال

متعامااقه میتر را رهقه اجترالی متحول راشه .اوجه ره لطح اقضرامی ،قه ره لنوا ی

ام ایعی ل مییی فیی فاً را اشییخم

ف د  ،راکه رایه ره منزله ام

جوه  ،ضالههمنه

لایتارمنه در کامت قگاه¬ها ر یک دها فقهی در اداره کشور قرود داشته راشه .در اضع این ااک
ره لحاظ لایتار رایه در م اس یی گا ا ای یاره.
در این فییور  ،م اس یی گا مطاو  ،فقط قاظ ره اقتخا رهی

قمیییت .قریگویم رهی

جایگاه رزرگ رانه قهارد ،اما اگ ض ار الت جامعه ،فقهی اداره شود حهاضاش این الت که آ لقیه
فقهی حضیور داشیته راشیه در کنار آ لقیه فقهی ی

لقیه موموع شنالی ه قرود لایتار

رلییری داشییته راشییه .این لقیه میاواقه در یی گا ا رمع شییود .لذا در هرمن ااراو فعای ضاقو
الییالییی می ر الییت که م اس یی گا متحول شییود .یعنی ،ا لاً یی گا فقط متشییکل ا فقها
قیاشینه ،موموع شنالا ه راشنه .ثاقماً ،حهاضل ریت
یی گا

ف اه شود اا م اجع ،فااحمت فقهی الضا

شیورا قگهیا فیااحمت لرومی آ ¬ها را اأیمه کنه .اما ه اکنو ه فااحمت لرومی

آ ¬ها ه فییااحمت فقهی آ ¬ها ر لههه شییورا قگهیا الییت .الیته در قگاه مطاو قگارقهه،
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م اس یی گا ره منزله ضاه اشیتمیاقی اداره الیاامی جامعه رایه مییت رع مع فت شینالا
شنالا الاامی ،فقمها

11

ایااق

موموع شنالا راشه که در اایا ره آ اشاره یواه ک د.

لیال¬ها الت که رحث اداره فقهی مط ح شهه الت اما ظاه اً ره جایی ق لمهه الت ،یا ضارامتی
جود قهارد یا اوا الیتنیاط اج ایش قمییت .اس رایه کار دیگ ک د .کار که لرااً ره فور
یم ر شرنه یم لایتار در حال اق ام الت .ه اکنو جامعه ،الاامی ره معنی الال آ در ارعاد
لقمهای ،ایااضی فقهی الیته یم منضیییط اداره میشییود .هرمن گیییت دگی را رایه لییاما داد
منضیط ک د .لاماقههی کاقو ا ای این اداره ف اگم الاامی را را ه رایه در یی گا جیت جو
ک د که در قتم ه ،رافت یی گا داار اغمم یواههشه ،یعنی متشکل ا معارف شنالا الاامی ،ایااق
شنالا الاامی فقها موموع شنالا  .این ه ی

قکته جهیه الت ههف آرما مورد لز م

دلخواه را اویاا یواهه ک د فقط ره لایه لییوم دین که لایه احکام الییت رییینهه قریشییود.
رحث¬ها لقمهای ،رمنشییی ،معارفی رحث¬ها ایااضی که لا مه اداره لییال جامعه الییت متیاور
میشیود .ره اصیورم این ره لایت ایههولوژی

فقمه مورد قر التاد مطه

قمز قزدی

الت .ارام

ظ فمت¬ها اجترالی ،قخیگی یی گی ما رایه ف فییت حضییور ظهور ر ا اداره الییاامی جامعه
داشیته راشنه .در این فور الت که میاوا ره التقیال اغمم

ح ف قو رفت شاهه احولی مثیت

در جامعه رود.
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