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 يدهكچ
ـ ، وجود دارد يمختلف هاييدگاهد، جامعه يريتاجتماع و مد، نسبت فقه دربارة ـ  يـن ا يـان م يبرخ  يچدو ه

ـتند. يم يقائل به نسبت حداقل يگروه بينند.ينم ينسبت ـ  ان آن دو هس ـ ن يگروه ـ   ز ي  يفقـه را شـرط اساس
جامعـه بـا فقـه     يريتمعتقد به مـد  يبرخ، گروه سومدر . نندكيقلمداد م ينيومت دكجامعه و ح يريتمد

ـ معتقدنـد  ، . گـروه سـوم  پنـدارد يجامعه م يريتافزار مدرا نرم يافقه پو، يگرد ياموجود هستند. دسته ه ك
و  يسـلب  هـاي يـدگاه بـا نقـد د  ، نخستدر گام  مقالهن يا. باشديم يومتكح فقه، جامعه يريتافزار مدنرم

 يـه از سه نظرهريك  ييانحصارگرا يبا نف، . در گام دومي پرداخته استثركحدا يدگاهبه اثبات د، يحداقل
ـ ، گانهسه ياتاز نظرهريك  هكن باور است يبر ا فقه يريتيبه توان مد ينمعتقد  يمتناسب با مقاطع مشخص

متناسب با مرحلـه  ، يسنتو  يفقه فرد ؛قرار دارند ديگركيبوده و در طول  يانقالب اسالم ياملكتفرايند  از
متناسـب بـا    يومتكو فقه ح ياسالمت و دوليجاد نظام متناسب با مرحله ا يافقه پو، يانقالب اسالم يجادا

  . ي استشور و تمدن اسالمك يجادمرحله ا
ـ  يريتمـد ، جامعـه  يريتمـد ، فقه يارآمدك، يومتكفقه ح، يافقه پو، ي: فقه فردهايدواژهلك فراينـد   ،يفقه
  .يانقالب اسالم ياملكت

   

                                            
   meshkani.a@gmail.comکارشناس ارشد فلسفه دین دانشگاه باقرالعلوم *

    کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه باقرالعلوم **
    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتراي علوم سیاسی ***

    آموخته حوزة علمیه مشهددانش ****
 15/6/1392ـ پذیرش:  21/3/1392دریافت: 

۴۶       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

  مقدمه
از  یاريبســ، یجوامــع اسـالم بـه  گونـاگون   هــايیشـه آور جهــان معاصـر و ورود اند تحـوالت شـگفت  

 یـن د ه آیـا کـ نیاابند و یب یارتباط روشنمعاصر  یايو تحوالت دن یند یانه مکداشته آن  بررا  ورانیشهاند
، اسـاس  یـن بر ا اشد؟ب يارآمدکو  ییاراک یمدع، یدهتنهمروابط در ینو با ا یچیدهپ یايدن یندر ا تواندیم
، و بـالتبع  »یاجتمـاع  یریتمد ةدر حوز يارآمدکو  یند«موضوع ، نهین زمیدر ا، از موضوعات مهم یکی
 یـن ا یننسبت بـ  یبررس یزو ن» فقه و اداره فرد و جامعه«ارتباط  یا »یاجتماع یریتفقه و نقش آن در مد«

فقـه و اداره فـرد و    یـز و ن یاجتمـاع  یریتفقـه و مـد   یـان نسـبت م « از پرسش، یگرد عبارتبه دو است.
  است.   ینیها در حوزه فقه و معارف دپرسش ینتراز مهم یکی، »جامعه

در  یـن قلمـرو دخالـت د   یـز و ن يارآمدکو  ییاراک ةفراوان دربار یشبهات و ابهاماتطرح با  همچنین
فقـه و  ، یسـتی والرکس هايیدگاهد یبرخطرح  یزو ن یومتکو ح یدر بخش اجتماع یژهوهب، انسان یزندگ

جامعـه مـتهم گشـته     یریتو مـد  یجامعه انسـان  یازنمورد يهادر عرضه نظام ییاارکبه نا یمعارف اسالم
 یـا ه آک یمهست یاجتماع یفقه و زندگ یاناز سنخ پرسۀ نسبت م ییهارار پرسهکما شاهد ت، رونیا. ازاست

بـه   توانـد یفقه م یاآ، ترروشن یانبه ب یر؟خ یاو اداره فرد و جامعه را دارد  یاجتماع یریتمد ییتوانا، فقه
و اوضـاع آن   یـد جامعه متحول برآ یریتمد ةاز عهد، و متنوع جامعه پاسخ گفته یرمتغ هايیدهو پد یازهان

  ؟را سامان دهد
، یعهشـ  يو فقهـا  یشـمندان از اند یه برخکمتفاوت بوده و موجب شده است ، هاپرسش ینبه ا پاسخ

نـو   یاپو افتنـد و طرحـ  کبه ت یعهفقه ش هايییتوانا یدر جهت ظهور و تجل، گراجامع و جامعه یبا نگاه
 يرده و بـرا کـ  یدادست پ پنهانیو  یداپ يگوهرهابه ، یتباهلناب معارف اد یاستصبا  یشاندراندازند. ا

آن را  ییو راهگشـا  ییارآکـ ، به روش اجتهـاد چنـگ زد  ، و منعطف آن یاپو يهاعناصر و آموزه ییبازنما
و  یدهـ برنامـه  یتفقـدان خاصـ  «را از اتهـام   یعهفقـه شـ  شان یا، لهیوسنیبد ند.قرار داد يمورد توجه جد

، نـو  یه برداشـت کـ بـود   ینبر اشان یتالش اردند. ک برئهت »یه جوامع انسانادار ییعدم توانا«و  »یزيربرنامه
  نند.کام فقه ارائه کدستورات و اح، هاارآمد و متحول از آموزهک، جامع

 یبـا نفـ  ، یـه فق یـت وال یشـه اند یـه بـر پا  یاسـالم  يجمهـور  یلکو تشـ  یرانا یانقالب اسالم وقوع
م از منـابع  کـ نسبت بـه اجتهـاد و برداشـت ح    یاجتماع ردکیو فردمحور و با رو گرایانهیلتقل هايیدگاهد

، یعقالنـ  ردکـ یرا فراهم نمـود. رو  یفقه یریتمد یشهطرح اند یو عمل یعلم هايینهزم، یاسالم یعتشر
، امـر  یـن متفـاوت قـرار داد. ا   ییو فضا یننو یآن را در افق، یعهپرداز به فقه شساز و نظامجامعه، وارنظام



   ۴۷ يانقالب اسالم يجامعه در فرايند تكامل يريتمد ييافزار نهانرمي؛ فقه حكومت

از فقـه   یتـازه و اجتمـاع   هـاي یـت ها و رواو برداشت یننو يهابا نگاه یشمندانیظهور اند يبرا ايینهزم
و  یاجتمـاع  يهـا و اجتهادهـا  اسـتنباط  يسـو وفقـه را بـه سـمت    یانـه فردگرا هايیشه گراکرد کفراهم 

  سوق داد.   یومتکدر عرصه فقه ح پردازيیهنظر
 ؛اسـت آن گانـه  از مراحـل پـنج  هریـک   و نقش فقـه در  یانقالب اسالم یاملکت یرس، یگرمهم د تهکن
 یگـري را پشت سر نهاده و همچنان مراحل د یو مراحل مختلف، نقطه شروع کیاز  یانقالب اسالم یعنی
 یاملکـ همچون مراحـل ت ، یانقالب اسالم ملیاکاز مراحل تهریک  استروشن خود دارد.  رويیشرا پ

جامعـه اسـت. بـا     یریتانات در جهت مدکو ام یطناسب با شرامت يافزارنرم یازمندن، یگريهر انقالب د
 یـن ا، یانقالب اسالم یومتکار حکدر سازو یهفق یتفقه و وال یتو محور، یاسالمـ  ینید ۀتوجه به صبغ
با استمداد از فقـه  ، یانقالب اسالم یجاداو  سیتأس یعنی، ی خوداملکمرحله از مراحل ت ینانقالب در اول

، یـا با استفاده از فقـه پو ، ینظام و دولت اسالم یريگلکامور پرداخت. در ادامه و پس از ش یربه تدب یسنت
فقـه   یازمنـد ن، جامعـه  یریتامـور و مـد   یرتـدب  يبـرا ، یشور و تمـدن اسـالم  ک یجادنون در مرحله اکو ا
  . ی استومتکح

و ، پرداختـه  یفقهـ  یریتبـه موضـوع فقـه و مـد    ، یـن د ییاراکـ و  يارآمـد کانـداز  از چشم مقالهن یا
را مـورد   یانقـالب اسـالم   یاملکـ تفراینـد   متناسب با مراحل مختلف ینیجامعه د یریتیمد يافزارهانرم
 قرار داده است.   ياوکوا

  بحث يشناسمفهومـ  الف
  يسنت فقه .۱
نـازل   یه توسط وحک، آن یاصل هايیهفقه به لحاظ منابع شناخت و پا هکینعبارت است از ا، »یسنت فقه«

ه در کـ سـت  بـر ما  .باشـد  یـدار ثابـت و پا  یـد همواره با، است یدهگرد یاناو ب یايو اوص یامبرپ یقطر و از
ه کـ ـ    ياجتهـاد  یوهو شـ  یقهاصل طر یدبا ینهمچن ).34 ص، الف1389، یجنات( یموشا باشکحفظ آنها 

ام بـر  کاح یعحفظ شود و از تشرـ خاص آن  ینبا مواز، یهبه اصول پا ینارجاع فروع نو: عبارت است از
از  تـوان یم یراز ؛شود یزو استحسان پره یاسمعتبر مانند: قیرغ یو از راه منابع ظن یشیانداساس مصلحت

ردن کـ در مشـخص   انکـ با توجه به نقش زمان و م، اجتهاد یسنت یرراه همان منابع و عناصر ثابت و ذخا
در ، نـد کقابـل ادرا  يمسـائل عبـاد   یـر ه در غک، امکات احکموضوعات و مال یرونیو ب یدرون هايیژگیو

، از راه اجتهـاد  یدبا یهه فقکاست  ینا» یفقه سنت«اجتهاد پاسخگو بود. مقصود از  یلهبه وس، برابر رخدادها

۴۸       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

 هـاي یژگـی و یاز بررسـ پـس   راموضوعات  یام شرعکاح، یبر اساس منابع معتبر شرع یبا روش اصول
  همان).( ندک یاناستخراج و ب، است ییرغآن در تحول و ت یطل زمان و شراه با تحوک، آنها

  ياپو . فقه۲
 یـان و ب یعتشر :عبارت است از یافقه پو یمنف ي. معناباشدیو مثبت م یدو اصطالح منف يدارا »یاپو فقه«

و  یمعتبر شـرع  يهاكبر مال یمبتن یرغ یشیاندمصلحت یهو بر پا یر شخصکو تف يام بر اساس رأکاح
اول ، والر بـود کو سـ  نمـدر  یـان روان جرواقـع دنبالـه  در، یانجر ینا يسردمدار. )26، ص همان( یعقل

 یبـه فقـه سـنت    یبنده پاک، راست یان). آنان در مقابل جر316ص، 1389، یرسلیمم( دار بودندعهدهانقالب 
ان اداره کـ ام، یفقـه سـنت   یآن را برافراشته بودند و معتقد بودنـد بـر مبـان    یمنفمعناي به یاعلم فقه پو، بود

 یـن ). ا362ص، 1386، زادهینیحسـ ( پـا را فراتـر از آن نهـاد    یدو با دوضع قانون وجود ندار یزشور و نک
بـه تحجـر و    یفقـاهت  یردن اسـالم کو متهم ، و فقه یندر فهم د یسنت یشهاند یدنشکبا به چالش ، گروه

، یرسـلیم م( د بودنـد موجـو  يسـتن سـاختارها  کخواستار فرا رفتن از وضـع موجـود و برش  ، یدپروريتقل
 نامیدنـد یو متحجر م کخش، عبوس یو فقه ینرا د یبرآمده از نگاه سنت یندن یهمچن). 329ص، 1389
در  ییـر و خواهان تغ دانستندیو خشن جلوه دادن آن م ینردن دکآن در جامعه را موجب بدنام  يو اجرا

، سـروش ( در جامعـه بودنـد   یالهـ ام کـ اح ياجـرا  یوهشـ  ییرتغ یزو ن یام الهکو اح ینروش و نگاه به د
  ).  7ص، 1376

 يبـرا  یاجتهـاد در منـابع معتبـر شـرع     یريارگکـ بـه  :عبارت است از، یامثبت اصطالح فقه پو معناي
 یبررسـ  یززمان صدور آنها و ن یطشرا یو بررس يبعد از بازنگرالبته و ، موضوعات یم شرعکاستنباط ح
 »یـا پو« هبـ  يفقـه اجتهـاد   یـن . وصـف ا یاابعـاد قضـا   یدنمختلف موضوعات و سنج هايیژگیابعاد و و

بـه  ، یطـی آنهـا در هـر عصـر و مح    هـاي یژگـی در طول و گستره مسائل مسـتحدث و و  هکروست ینبد
ام کـ اح، همگام بوده، ه باشندکاز هر نوع ، خارج و مطابق با آنها هايینیتزمان و ع هايیتواقع يمقتضا

مختلـف   بعـاد بـه ا  یـه ضـرورت اشـراف فق  ، یـا مقصـود از فقـه پو  ، یگـر د عبـارت بـه  .ندکیم یانآنها را ب
 و معتبـر  یلو مـتقن از منـابع اصـ    یعناصر علمـ  یلهوسهب یعتام شرکموضوعات مستحدثه و استنباط اح

مشـهود و   یـز ن یـا در پروسه اجتهاد و استنباط در فقه پو »ينگرش فرد«ساختن  نهیشی). پ1376، یزيمهر(
  مفروض است.

از  از علمـا  یبرخـ  یـري گموضـع موجـب  آنچـه  ، یافقه پو یمثبت و منف يمعنا یانمز یتماتوجه به  با



   ۴۹ يانقالب اسالم يجامعه در فرايند تكامل يريتمد ييافزار نهانرمي؛ فقه حكومت

 هـاي یتاقدامات و فعال، آن است. در واقع یمنف يمعنا، شده است یادر مقابل فقه پو ینیجمله امام خم
در مقابـل   یحاًتلو یزن ینیو امام خم یختا را برانگهیتحساس یبرخ، یمنفمعناي به یاان فقه پودارطرف

از آن  یرا ارج نهاده و تخطـ  يو جواهر یفقه سنت، فقه یاییاعتقاد به پو یندر ع، موضع گرفته یانجر ینا
است و بـا اعتقـاد    یو انحراف یالتقاط یانجر کیدر مقابل  یريگموضع ینه اکاست روشن . یدندرا برنتاب

  ندارد.   یمنافات، بت آنمثمعناي به یابه دوره پو یدوره سنت از، امل فقهکبه تطور و ت

  يومتكح . فقه۳
ـ با، نگـاه  یـن نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در الک ینگرش »یومتکح فقه«  یفقهـ  يهـا اسـتنباط د ی

شـور  کنـاظر بـه امـور اجتمـاع و اداره     ، ابـواب فقـه   یانجام شود و تمام یبراساس فقه اداره نظام اجتماع
ابواب و مسائل فقـه خواهـد    همۀ، گیردیمورد بحث قرار م یومتکه در فقه حک ياگسترهرو، ازاین باشد.
، یاسـت س، حقوق، فرهنگ، دارد؛ حوزه اقتصاد یمختلف یايشئون و زوا، یاجتماع و نظام اسالم یرابود؛ ز
مسـائل   یو تمـام  یهاحـواالت شخصـ  ، خـانواده ، یانتظـام ، یمسائل نظام یلاز قب یو مسائل المللینامور ب

ـ با یهفق ي.و اخرو یويدن، يو معنو يدر مقوله ماد يبشر یمربوط به زندگ مسـائل را بنـابر   ن یـ اهمـه  د ی
ن یـ ف مختـار ا یـ تعر). 1390، یانکمشـ ( قـرار دهـد   یمـورد بررسـ   یاجتماع و نظام اسالم یازهايرفع ن

بـا   یلیادلـه تفصـ   ياز رو یفرعـ  یام شـرع کـ علـم بـه اح  «عبارت اسـت از:  » یومتکفقه ح«پژوهش از 
جامعـه و  ، فـرد « یازهـاي به ن ییگوپاسخ، یومتکهدف فقه ح، اساس ینا ر. ب»یومتکو ح النک رديکیرو
  توأمان است.  » ومتکح

  ياسيبا فقه س يومتكتفاوت فقه ح .۴
، 1387، یاسالم( یومتکام حکفقه اح یااز فقه و  یبخشمعناي به، یومتکح فقه، اندپنداشته یه برخکچنان
، بر تمام مباحث فقه یطمح یم و وصفکحا یه نگاهکبل، یست) ن1376، یزيمهر( یاسیفقه س یا) و 24ص

 یه بخشـ کـ ، فنگـاه و وصـ   کینه ، یاسیفقه س هکیحالدر .است و مسائل مستحدثه یاتاز طهارت تا د
  ).1389، یزدهیا( داشته باشد یزن یومتکحیرو غ يفرد یقمصاد تواندیه مک شودیاز فقه را شامل م یئجز

  يبا فقه سنت يومتكتفاوت فقه ح  
دو را از  یـن آنچـه ا امـا  ، ندارند یتفاوت یگردر گستره و شمول با همد، يو فقه فرد یومتکفقه حچند هر

نظـام   کیدر همه شئون  یام الهکبه دست دادن اح یومتکه در فقه حکاست  ینا، ندکیم یزمتما دیگرکی

۵۰       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

هـر   یاحتمـال  یرثأو ت شودینظر م یومتکبا نگرش ح یام فقهکمدنظر بوده و به همه اح یومت الهکو ح
، يمقـام معظـم رهبـر   ( گـردد یومـت مالحظـه مـ   کمطلوب اداره نظـام و ح  یفیتکام در کاز اح یمکح

با نگاه به فـرد و بـه دور از هرگونـه مالحظـه     ، موضوعات و مسائل، يه در فقه فردکیحالدر ).31/6/70
مورد اسـتنباط قـرار    یم شرعکموضوع ح ه خود عنوانکبل، جامعه کیاز  يعضوعنوان به و نه یومتکح
 یتفـاوت ، یـدگاه دو د یندر ا یهفق يسوام صادره از کتفاوت فتاوا و احن یقیبه ). 1389، یزدهیا( گیردیم

  خواهد بود. یلو اص يماهو

  يابا فقه پو يومتكتفاوت فقه ح
به ابعاد مختلف موضوعات مسـتحدثه   یهضرورت اشراف فق :عبارت است از »یافقه پو«، گذشت هکچنان

). بـا  1376، یـزي مهر( و معتبـر  یلو مـتقن از منـابع اصـ    یعناصر علم یلهوسهب یعتام شرکو استنباط اح
مـن وجـه    خصوصنسبت عموم و ، یومتکبا فقه ح یانسبت فقه پوگفت:  توانیم، یفتعر ینتوجه به ا

ا یـ و  ياعـم از نگـاه فـرد    یـدا و نوپ یـد ائل جدبـه مسـ   ییگوخود را موظف به پاسخ یافقه پو یراز ؛است
 يفقهـا  یه تمـام کـ اند ردهک یحتصر، یافقه پو اناز مفسر یه برخکامر آن است  ینشاهد ا داند.یم یجمع
 »ییگـو پاسـخ «صرف ، یومتکاما فقه ح همان).( اندپاسخ گفته یدبه مسائل جد یعنی ؛اندبوده ینچن یهامام

خواه مسئله مسـتحدثه باشـد   ، منظور است »ییگونوع پاسخ«ه کبل، یستمستحدثه ن لئاآن هم فقط به مس
امـا در  ، اسـت » هنـه کو  یـد جداعم از به مسائل  ییگونوع پاسخ«هدف  یومتکدر فقه ح، ینهنه. بنابراک یا

  مورد اهتمام است.   »یدبه مسائل جد ییگوصرف پاسخ« یافقه پو

  يدر جامعه بشرو رسالت فقه  جايگاه
 يی بشـر در زنـدگ  يتـر ملمـوس  یرثأو تـ  یشـتر ب ینینمود ع از هک یبخش، یمعارف اسالمان یدر م
و  يرفتـار  يو الگوهـا  یعملـ  يهنجارهـا و ناهنجارهـا  ، مقـررات ، ینبخش قـوان ، دار استربرخو

دار فقـه عهـده   رایـ شـود؛ ز یار مکجا آشینرسالت مهم فقه در هم .است یاسالم یزندگ يهاکسب
 یام عملـ کـ مجموعـۀ اح  فقه، یگرد عبارتبه .باشدیها مکالگوها و سب، امکاح، مقررات ینا یینتب

، فـردي  هـاي از حـوزه  اعـم ، يبشر یزندگ هايحوزه یدر تمام» طریق ارائۀ« وظیفۀ هکاست  اسالم
 بـا قـدمت  ه کـ دارد  ... را بر عهـده و يعباد، یتیترب، یحقوق، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
آن در  یگـاه فقـه و جا  یفدر توص، معاصر ياز فقها یکی. دارد درازدامن ايگستره، خویش تاریخی

  :نویسدیم یعلوم و معارف اسالم یانم



   ۵۱ يانقالب اسالم يجامعه در فرايند تكامل يريتمد ييافزار نهانرمي؛ فقه حكومت

 یزنـدگ  هـاي یوهش ةنندکیمه ترسکچرا ؛است ايیژهو یگاهجا يدارا ینید یممعارف و تعال یانعلم فقه در م
، حالل و حرام، معامالت، هاو عبادت کننده مناسکیینتب، گوناگون آن است يها] در صحنهیزندگ ک[سب

، طور خالصههب .است ینهاا یرو غ هایريها و درگقضاوت و رفع خصومت یچگونگ، یراثم، نظام ازدواج
  ).ق1406، یسبحان( مسلمان است یو اجتماع يفرد یزندگ يبرا یقانه و برنامه دقیگفقه راه و روش 

ه منطبق بـر همـه   کاست  یمشتمل بر جوانب »یفقه اسالم«: فرمایندیم ینهزم یندر ا یزن يمقام معظم رهبر
مقـام  ( »است ینا برک. فقه االیاٌو اقتصاد یاًنظام، یاًعباد، یاسیاًس، یاًاجتماع، یاًانسان است: فرد یجوانب زندگ

 یالهـ  یـد جاو یـن ه اسالم دکاست  ینا، افزایدیرسالت م ینا یت). آنچه بر اهم30/11/70، يمعظم رهبر
و  یافتـه توسـعه ، یاعـم از مـدرن و سـنت   ، همه جوامع يانسان در همه عصرها و برا یزندگي است و برا

شف و استخراج ک یازمندنشده و ن یانب یحطور صرهچند تمام آنها بهر، و مقررات دارد ینقوان، یافتهناتوسعه
ها را جنبه یدر تمام یجامعه انسان یازنام و مقررات موردکاح یه تمامکاست ن یامهم فقه  یفه. وظباشدیم

ارائه داده و به صـحنه  ، انسان یواقع یازهايو ن یانکو م یزمان یاتمتناسب با مقتض، یدر هر عصر و زمان
 يفرد یدر صحنه زندگ یند یدهايو نبا یدو با ینقوان یینرسالت فقه تب، هکین. خالصه ایدوارد نما یزندگ

و  مـداري یند یامدهايبه پ یابیاداره جامعه و فرد) در جهت دست( یاجتماع یریتانسان و مد یو اجتماع
  . باشدیم یبه قرب اله یدنو رس يو معنو یماالت روحکسب کیعت و التزام به شر

  يفقه مديريت
جامعـه   یریتمـد  یمطلـوب و آرمـان   يالگـو ، ینیومت دکح يه در فضاکاست  ییالگو، یفقه مدیریت

در دو  یفقهـ  یریتمـد ، با توجه به رسـالت فقـه  رسد می به نظر). 1389، رهدار( شودیمحسوب م ینید
بـر افـراد اسـت. در     یریتمد یقجامعه از طر يو رهبر یریتمد، ساحت اول :است یفساحت قابل تعر

، بـر روابـط   یریتمد، تر از همهها و مهمها و پروژهبرنامه یریتمد یقاز طر یفقه یریتمد، یگرساحت د
و  تـرین یلاصـ  ).1390، یانکمشـ ( آوردیرا فـراهم مـ   یجامعه انسـان  يو رهبر ریتیمد يبستر الزم برا

، فقـه « یـدة ا، مطرح شـده اسـت   یاسالم البانق يدر فضا یفقه یریته در مورد مدک ییمبنا ترینیحصر
  ).  66ص ، 11ج، 1361، ینیخم( باشدیم» امل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گورک يتئور

ارتبـاط فقـه و    یو حـداقل  یسـلب  یدگاهان ددارطرف ابتدا توسط، »یفقه یریتمد«است عنوان  گفتنی
انقـالب و   والر اولکیـان سـ  جر، گذشـت  یـا فقـه پو  یمنف يه در معناکجامعه مطرح شد. چنان یریتمد

 هممـت و ، و فقـه  یـن در فهـم د  یسنت یشهاند یدنشکبا به چالش ، بعد يهادر دوره، آنها يرکروان فدنباله
ســتن کاز وضــع موجــود و برشخــروج خواســتار ، یــدپروريبــه تحجــر و تقل یفقــاهت یردن اســالمکــ

۵۲       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

، یرسـلیم م( آوردنـد یمـ  یانبه م یفقه یریتدر برابر مد یعلم یریتسخن از مد، موجود بوده يساختارها
 را یفقهـ  یریتدر برابر مـد  یعلم یریته مدکاست  یسانکاز جمله  سروش یمرکعبدال). 316ص، 1389

، یعلمـ  یریتبـا مـد   یفقهـ  یریتتقابل مـد  یه). در مقابل نظر375ـ356 ص، 1378، سروش( ردکمطرح 
  .)1388، یريام( ارائه شده است یفقه یریتاز مد یمختلف یرهايو تفس هایدگاهد

  يانقالب اسالم ياملكت يندافر
وصـول   یردر مس، دونمشخص و م ینديمراحل مختلف و فرا ینقطه آغاز و با ط کیاز  یهر انقالب غالباً

آغـاز   ۀنقطـ ، یقت. در حقیستن اامر مستثن یناز ا یزن ی. انقالب اسالمداردیخود گام برم ییبه اهداف نها
مراحـل   یبود و تا امروز با طـ  42- 41 ياهدر ساله ینیامام خم یرسم یامق، یرانمردم ا یانقالب اسالم

 پـردازان یـه و نظر یشمندانخود گام برداشته است. اند ییوصول به اهداف نها یرخاص در مس اینديو فر
 ینـدهاي فرا یـت دارنـد. گرچـه نهـان و ماه    یمختلفـ  هايیدگاهد، یانقالب اسالم یاملکتفرایند  ییندر تب

 اینـدهاي فر یـان و متعـدد اسـت. از م   تلـف مخ، مراحل يگذارو عنوان هايبنداما دسته، است یکیمطرح 
انقـالب   یاملکـ تفراینـد   ،طـرح  کیـ برخـوردار اسـت. در    یشترياعتبار باز شهرت و فرایند  سه، مطرح

  .  است ياپنج مرحلهفرایند  ینا، سوم یو در طرح ياچهار مرحله، یگرد یدر طرح، يامرحلهسه
شـده اسـت.   بینـی یشدر سه مرحلـه پـ   یانقالب اسالمفرایند  ،طرح ین: در ايامرحلهسهفرایند  .کی

 ی؛اسـتقرار انقـالب اسـالم    .2 ی؛انقـالب اسـالم   یجـاد ا .1است:  یلبه شرح ذفرایند  ینگانه امراحل سه
  ).1392، یانکمش( یتوسعه انقالب اسالم	.3

 یو طراحـ  بینییشدر چهار مرحله پ، یانقالب اسالمفرایند  ،ن طرحیدر ا: ياچهار مرحلهفرایند  دو.
انقـالب   .3 ی؛انقـالب فرهنگـ   .2 یاسـی؛ الب سانقـ  .1عبارتند از: فرایند  ینشده است. مراحل و مقاطع ا

  ).تایب، یجمال( یتمدن اسالم .4 ي؛اقتصاد
 هـاي یگاهه در مواقع و جاکاست  يارات مقام معظم رهبرکاز ابتفرایند  ین: اياپنج مرحلهفرایند  سه.

 يدارا، یانقـالب اسـالم   یاملکـ تفراینـد   ،یشاناند. از نگاه اآن به بحث پرداخته یرامونمطرح و پ یمختلف
 یجـاد ا .4 ی؛دولـت اسـالم   یجـاد ا .3 ی؛نظام اسـالم  یجادا .2 ی؛انقالب اسالم یجادا .1پنج مرحله است: 

  ).6/8/83، يمقام معظم رهبر( یتمدن اسالم یجادا .5 ی؛شور اسالمک
جـاد در  یه مرحلـه ا کـ ان ین بیبه ا، قابل جمع است دیگرکیبا  ياسه و پنج مرحلهفرایند  است گفتنی

جـاد نظـام و   یبا ا ياسه مرحلهفرایند  استقرار انقالب در، گر مطابق است. پس از آنیدکیبا فرایند  هر دو
 يامرحلـه سـه فراینـد   توسعه انقـالب در ، مناسبت دارد. و باالخره ياپنج مرحلهفرایند  در یدولت اسالم



   ۵۳ يانقالب اسالم يجامعه در فرايند تكامل يريتمد ييافزار نهانرمي؛ فقه حكومت

 یانقـالب اسـالم   هکـ نآتوضـیح   دارد. مطابقـت  ياپنج مرحلـه فرایند  در یشور و تمدن اسالمکجاد یبا ا
 یاملکـ ت یدمراحل مختلف و فرا یبا ط، یگريهمچون هر انقالب د، ینیامام خم يبه رهبر یرانجامعه ا
  است: یلبه شرح ذفرایند  ین. اداردیاهداف خود گام برم یردر مس یمشخص

 یعتشـ  یختـار  يابـه دراز  ايیشـینه گرچه پ، یانقالب اسالم یجادا ی؛ یعنیمرحله انقالب اسالم اولین
  .یدبه سرانجام رس 1357شروع و در سال  1342آن از سال  ینیاما نمود و ظهور ع، دارد

) بالفاصله پـس از  ینظام و دولت اسالم یلکدر قالب تش( یاستقرار انقالب اسالم یعنی، دوم مرحله
شـروع شـد.   ، یومتکـ ح یقـانون  يدولـت و نهادهـا   یلکو تشـ  یقانون اساس یبآغاز و با تصو، یروزيپ

بـه  ، مرحلـه  یـن در ا یـت در صـورت موفق ، یه انقالب اسالمکن است یامرحله در  ینا یژگیو و یتاهم
 يجمهـور  ةشـد یتتثب یت. با توجه به موقعگرددیمرحله توسعه) م( یشور و تمدن اسالمک یجادا حلهمر

  پشت سر نهاده شده است. یتبا موفق یمرحله استقرار انقالب اسالمه کرد کادعا  توانیم، یاسالم
نهـاده و بـر    ي) پـا یشور و تمـدن اسـالم  ک یجادا( به مرحله توسعه انقالب ینون انقالب اسالمکاهم
شـور و  کبـه  ، یاز نظـام و دولـت اسـالم    یاسـالم  يجمهور يصدد ارتقادر، مدتبرنامه بلند کیاساس 

و  ايطقـه من یـري فراگمعنـاي  به، یشور و تمدن اسالمکبه  یانقالب اسالم ي. ارتقاباشدیم یتمدن اسالم
ه در صـورت  کـ ن جهت است یامرحله از  ینا یتاست. اهم یو گفتمان انقالب اسالم یشهاند المللیینب

در  یـر فراگ یبـر نگرشـ   یاسالم مبتن یدر انقالب و تمدن جهان، یاسالم يجمهور، دوره یندر ا یتموفق
  وارد خواهد شد.  یقالب گفتمان انقالب اسالم

  ياجتماع يريتفقه در مد يارآمدكب. 

  رد: کدر سه دسته خالصه  توانیمی را اجتماع یریتمختلف در باب نسبت فقه و مد هايیدگاهدبه اجمال 

  يسلب . ديدگاه۱
بـا   یاجتمـاع  یاصوالً مقولـه جامعـه و سرپرسـت   : و معتقدنده ردک یفقه و اجتماع را نف ینرابطه ب گروهی

از ، گـروه  یـن نـدارد. ا  یشـت امـل مع کو ت یاجتمـاع  یـات با مقوله ح یفقه ارتباط .است یگانهمقوله فقه ب
دار را عهـده  قـه و ف یشـت دار معآن را عهـده ، داشـته  یخاصـ  یرتفس، یشتامل معکو ت یاجتماع یریتمد

اگـر فقـه    یحتـ ، شانیااز نظر  .نندکیمالحظه نم و سعادت یشتمع ینب یارتباط یچو ه دانندیسعادت م
شـمار  بـه فقـه   یقـی اسـت و جـزو مقـوالت حق    یآن دخالت عرض، ندکدخالت  یشتاز مع يادر گوشه

بـالعرض اسـت و    ظرناظهـار  یـن ا، داشـته باشـد   ينظـر  یاگر فقه در امور اجتماع، یگرد یان. به بآیدینم
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). اصـل  137 ، ص1378، سـروش ( یسـت ه از جـنس خـودش ن  کـ سخن گفته  یفقه از موضوع، درواقع
ه کـ ) 85، ص 1382، خسـروپناه ( است یو واردات یغرب يایهنظر، مقوالت بالذات و بالعرض ینب کیکتف

: مقـوالت مربـوط بـه    انـد دهرک یمرا به دو دسته تقس ینیمقوالت د، از آن یرويبا پران کفروشناز  یبرخ
اسـت.   یند یاز سعادت و از مباحث عرض یرونه بک یشتو مقوالت مربوط به مع یند یه ذاتک، سعادت

ه اساسـاً  کـ وجـود دارد   یـز ن یگـري ). نگـاه د 1374، يشبستر( رده استک یداپ يتسر یزنگاه به فقه ن ینا
، بـه سـعادت   یدنرسـ  يه بشـر بـرا  کـ اسـت   رباو ینو سعادت را منقطع دانسته و بر ا یانتد ینارتباط ب

 یه با عقـل جمعـ  ک، است یشتتنها سعادت در مع، سعادت، دسته یندر نگاه ا راییست؛ زن یانتد یازمندن
نگـاه  ، نگـاه  یـن . ایسـت ن یـازي ن یو الهـ  یـانی وح يهـا است و به قـانون و برنامـه   یابیقابل دست يبشر
ه اصـل  کـ هسـتند   یمسـلمان  یشمنداناست. اما موضوع بحث ما اند یعتاصل شر نارکو من گرایانيماد

ـ  ، اشتهرا قبول ند یشتمقوله مع ياما ضرورت آن برا، را قبول دارند یعتفقه و شر سـعادت و   ینرابطـه ب
 یریتفقـه و اجتمـاع و مـد    ینو بالتبع نسبت ب یاو دن یند ینرابطه ب، یجهنتدر، دانندیرا منقطع م یشتمع

انـد و مقولـه   دهوره فقه و سعادت به هم گره خکمعتقدند  یهنظر ینان ادارطرف انند.دیم یجامعه را منتف
امالً مستقل دارنـد. سـعادت بـه عهـده فقـه و      کدو حوزه ، دو ینا اند.یختههم آمدر یزن یشتاجتماع و مع

اجتمـاع و اداره آن وابسـته بـه خـرد خـود       .اسـت  یاجتمـاع  یریتبه عهده اجتماع و مد یشتامل معکت
از  یو اجتمـاع  یشـتی در امور مع، جامعه یریتو مد یاجتماع یمهندس یینو آ هایوهش یعنی هاست؛نسانا

  ).220ص، 1373، فراستخواه( ندکیم یهخرد مستقل بشر تغذ

  يحداقل .ديدگاه۲
 یـن ان ادارطـرف  هـر دو اسـت.   ینبـ  ینسبت حـداقل  یرشپذ، نسبت فقه و اجتماع ینهدر زم یگرد نظریه

و  یاجتمـاع  یل بـا زنـدگ  کـ ه فقه در کمعتقدند  گیرند؛یدر نظر م یلک یارتباط فقه و اجتماع ینب، یهنظر
اما نقش فقـه را در  ، پذیرندیم او فقه و جامعه ر، و فقه یشتآن ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط مع یریتمد

 داننـد. یمـ  اثـر یبـ  یاجتمـاع  یامل زنـدگ کت یتو هدا یشتامل معکت یو سرپرست یاجتماع یزيربرنامه
ه کـ بل، یریتو مـد  یـزي ربرنامـه ، یدهـ نه جنبه برنامه، دارد یمعتقدند فقه فقط جنبه نظارت گرید عبارتبه

و  يحـس و خـردورز  ، تجربـه ، از جملـه عقـل  ، هردکـ عطـا   يوه ه خدا بک هاییییانسان با مدد از توانا
 یـن در ا تنهـا  .یـد خـود را اداره نما  یشـت خود پرداخته و مع یاجتماع یریتبه مد تواندیم، هایشیشهاند
 يو اخـرو  يبـا سـعادت معنـو    یشـت عم يبرا یراهبرد انتخاب یاار و کن است راهکمم يدر موارد، یرمس

 نـد کیمـ  یحرده و آن را تصـح کـ  یفـا خـود را ا  ارتیفقه نقـش نظـ  ، موارد ینه در اکتعارض داشته باشد 
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نـه  ، اسـت  یشـت گـروه معتقدنـد نقـش فقـه نظـارت بـر اجتمـاع و مع        ین). ا88 ص، 1376، يشبستر(
 یـزي رو برنامـه  یـد تول، یشـت مع یـزي رو برنامـه  یاجتمـاع  یریتآن. مـد  یزيرامل و برنامهکت یسرپرست

، هـا و تجربـه  هـا یشهامل اندکها با تاست. انسان شريب يهاو تجربه یشهخردمندانه و مربوط به حوزه اند
 ینشگـز  یو حتـ  آورنـد یدسـت مـ  هب یشتامل معکو ت یاجتماع یریتمد يرا به سو یدجد يراهبردها

  دارد. یو فقه صرفاً نقش نظارت نندکیم

  يثركحدا ديدگاه .۳
 یرا نقشـ ، یاجتمـاع  یامل زندگکو ت یتهدا، جامعه یریته نقش فقه در مدکهستند  یسانک، سومگروه 

اسـت و   یشـت امـل مع کت یسرپرسـت ، یشـت رسالت فقه در حوزه مع :و معتقدند دانندیو مثبت م یرفراگ
 یـه نظر«، یهنظر نی. در اصطالح به ادانندیم یاجتماع یریتمد یو شالوده اصل یاصوالً فقه را قانون اساس

فقـه بـه سـه گـروه     ، یقجامعه از طر یریتدر مورد مد يثرکحدا یدگاهد اندارطرف .گویندیم »يثرکحدا
آن را  و ردهکـ  یمعرفـ  یارآمد اداره جامعـه اسـالم  کافزار ) را نرميفرد( یفقه سنت یاند: گروهشده یمتقس

 هـاي یاسـت ک یبا توجه به برخـ ، یگرد يادسته. دانندیبشر م یو اجتماع يفرد یازهاين یتمام يپاسخگو
دو  یبـا نفـ   یزن ی. برخنندکیرا مطرح م یاداره جامعه اسالم يبرا یابه فقه پو کضرورت تمس، يفرد هفق
  .)1386، ییرضا( نندکیم یجامعه معرف یریتمد آلیدهافزار ارا نرم یومتکفقه ح، یشینپ یدگاهد

از  یکـ یهریـک  ه کـ ، فـوق  یـدگاه از سـه د هـر کـدام    یانهانحصارگراخالف پندار بر، رسدینظر م به
جامعـه   یریتافـزار مـد  نـرم ، یانهاطالق و منحصرگراطور به را یومتکو ح یاپو، يگانه فردسه يهایانجر

و  یـا پو، يگانه فـرد سه هايیاناز جرهریک  هک یانب ینا همطرح باشد. ب تواندیم یچهارم یهنظر، دانندیم
 یـان انـد. بـه ب  نقـش پرداختـه   یفـاي بـه ا ، یانقالب اسالم یاملکتفرایند  از یمقاطع مشخصدر ، یومتکح

 یطو در شـرا  یمودهخود را پ یاملکت یرس، انقالب یاملکتفرایند  همگام و همساز با، یعیفقه ش، ترروشن
 یریتمـد  جامعه و یازهاين ییگوبه پاسخ، البانات انقکو ام یطبا توجه به شرا، یمختلف انقالب اسالم

نـه  ، اسـت  یطـول  ینسبت، گفتهیشگانه پسه هايیانجر یننسبت ب، یهنظر ینآن پرداخته است. براساس ا
  .  پردازیمیبه مسئله م یشتريب یلبا تفص، نجایا. در یعرض

  يخدمات متقابل فقه و انقالب اسالم ج.
ننـده  کیـین مثابـه تب بـه  یـز قرار گرفت. فقـه ن  یشرفتپ یرفقه و در مس يهابر آموزه یهکبا ت یاسالم انقالب

بـه   یاز انقالب اسـالم  یشه تا پک، یجامعه اسالم ةعامل ادار ینترمهمعنوان به ساز اسالم وافزار نظامنرم
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 ینتـر امل و توسعه قرار گرفت. از مهمکر تیومت درآمد و در مسکبه صحنه اجتماع و ح، محاق رفته بود
ـ ، فقه يبر مبنا انقالبه ینظرنار ارائه کدر  ینیامام خم هايينوآور و انقـالب در اجتهـاد    یاجتهاد انقالب
هـر چنـد    یـرا ز ؛نمودنـد  یجـاد را در اجتهـاد و فقاهـت ا   یتحول مهم یرانا یبا انقالب اسالم یشانبود. ا

امـا  ، ردکـ اسـتوار   يو جـواهر  یفقه سـنت  یادهايو بر بن یعهبر اجتهاد ش یهکرا با ت یاسالم البانق، یشانا
 یعمـوم  يهـا فقه در عرصـه  یو حضور عمل یاستفقه و س یرناپذانقالب با توجه به ابعاد اجتناب ینهم

 اساسـی فـراهم نمـود. هـدف     یجبـه تـدر   یرا در درون فقه و اجتهاد سنت یالجرم مقدمات انقالب، جامعه
 ردکـ یـاده  جامعـه پ م فقـه را در عرصـه فـرد و    کـ اصول مح توانیه چگونه مکمسئله بود  یناان یب امام

مـتقن داشـت.   پاسـخ  ، امـروز  یـاي در دن یمعضالت زندگ ي) و بتوان برا66 ص ،11 ج، 1361، ینیخم(
 یـاي زوا یفقـه در تمـام   یعملـ  فلسـفۀ ، یومت در نظر مجتهد واقعکح«: فرمودیراستا م یندر هم یشانا

و  یالت اجتمـاع ضـ مع یفقه در برخورد با تمـام  یعمل ۀجنب ةدهندومت نشانکاست. ح یتبشر یزندگ
امـل اداره انسـان و اجتمـاع از گهـواره تـا گـور       کو  یواقع ياست. فقه تئور یو فرهنگ یو نظام یاسیس

ومـت  کو نشاط ح یضرورت بالندگ، ستفقه ا یعمل ۀومت فلسفکه اگر حکهمان). روشن است ( است
ومـت خواهـد بـود.    کح و توسـعه  یشـرفت امل فقه همگام بـا پ کتوسعه و ت، رونق، اجتهاد يمستلزم آزاد

  :فرمایدیم، تهکن ینبا توجه به هم حضرت امام
ـ کیانقالب و نظام همواره اقتضاء م یعتباب اجتهاد باز باشد و طب یدبا یشههم یومت اسالمکلذا در ح د ن

ـ کآزادانه عرضـه شـود و   ، دیگرکیولو مخالف با ، مختلف هايینهدر زم یفقهـ   يه نظرات اجتهادک  یس
ننـده در اجتهادنـد.   کیینان دو عنصر تعکزمان و م ...)47ص، همان( از آن را ندارد یريتوان و حق جلوگ

و اجتمـاع   یاستم بر سکدر روابط حا سئلهبه ظاهر همان م، است بوده یمکح يدارا یمه در قدک يامسئله
  .)98ص، 21ج، همان( ندک یداپ یديم جدکن است حکنظام مم کیو اقتصاد 

 دیگرکـ یبـر   یو فقه اسـالم  یدام از انقالب اسالمکپذیري هر یرثأو ت یرگذاريثأت، ات فوقکتوجه به ن با
از ش یپـ  یشـامده و مسـائل پ  یطبه وجود آمد. شـرا  یبر فقه سنت یمبتن ی. انقالب اسالمگرددیمشخص م

وارد نمـود.   یـا فقه پو لهرحبه م، یاز تحول نمود و فقه را از مرحله سنت یررا ناگز یفقه سنت، انقالب یجادا
با توجه بـه مرحلـه توسـعه انقـالب      یزان و نکزمان و م یطضرورت تطابق فقه با شرا يبر مبنا یزامروز ن
را  یاز انقـالب اسـالم   یاساسـ  یرپـذیري ثأت ینفقـه دومـ  ، یبه تمدن اسالم، یاسالم ياز جمهور یاسالم

و  یرگـذاري ثأ. خالصـه ت باشدیم یومتکفقه ح یايبه دن، یااز مرحله فقه پوت کحر یازمندداشته و الجرم ن
  است:   یلفقه و انقالب به قرار ذ یرپذیريثأت
  آن؛  یجادو ا یبر انقالب اسالم یفقه سنت یاساس . تأثیرگذاري1
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  یا؛به مرحله فقه پو یدر دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنت یاز انقالب اسالم یفقه سنت . تأثیرپذیري2
بـه مرحلـه فقـه     یـا در دوره توسعه و گذار از مرحلـه فقـه پو   یفقه از انقالب اسالم یهثانو تأثیرپذیري .3

  ی؛ومتکح
 یجـاد ضـرورت صـدور انقـالب بـه جهـان و ا      یـین و تب یبر انقالب اسـالم  یومتکفقه ح یرگذاريثأت .4

  ؛یومتکفقه ح يو اداره جهان بر مبنا یانقالب جهان
اسـت   لیآیدها، مرحلهن یا ی.اسالم یانقالب جهان یجادو ا یومتکاز فقه ح یمانقالب اسال یريپذیرثأت. 5

  .یابدمیمجال طرح ، یتمدن اسالم یجاده پس از اک
در  یممسـائل گونـاگون و تحـول عظـ     یـدایش و پ ینظام اسالم ینوکه امروزه با تکاذعان داشت  باید

و  یاسـی س، یفرهنگـ ، یحقـوق ، ياقتصـاد ، یاجتمـاع ، ياعم از ابعاد فـرد ، ساختار و ابعاد مختلف جامعه
  فراهم آمده است. یتحول در فقه با توجه به گفتمان انقالب اسالم هايینهالملل و ... زم ینروابط ب

  يانقالب اسالم ياملكتفرايند  تطور فقه در يرس .د
و تحوالت عصـر   یازهابا ن آن یجامعه و همگام یریتفقه در عرصه مد يارآمدکپندار مخالفان  برخالف
زمـان خـود    یازهـاي بـا توجـه بـه ن   ، از بدو تولـد  یعیفقه و اجتهاد ش، )یو حداقل یسلب یدگاهد( و زمانه

 یام الهـ کـ اح ارائـه صـدد اسـتنباط و   در، امالً مطابق با اوضاع و احوال زمانـه ک ياگونهرده و بهکت کحر
. البتـه در  شـد یمـ  یانب یام الهکاح، یشانا یاتبر روا یهکبا ت نادر حضور معصوم یبرآمده است. زمان

استنباط بر عهده فقهـا و علمـا   ، یدهگرد یانفقاهت ب یاصول يارهاکراه نامعصوم ياز سو، دوره ینهم
 پـردازي ینـه و زم سـازي یـا ه بـا مه کـ بـود   ي شـیعه بـرا  ايیژهو یطمعصوم شرا یبت. دوران غشدینهاده م

 یام الهـ کـ اح یـین صـدد تب در یعهشـ  يعلما و فقهـا ، دوران ینل گرفت. در اکش ینحضرات معصوم

فقه 
سنتی 

ایجاد انقالب 
اسالمی 

استقرار انقالب 
ا فقه پویاسالمی

فقه ی توسعه انقالب اسالم
حکومتی

 ایجاد انقالب جهانی و اداره جهان بر
مبناي فقه حکومتی
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ـ  یطآمدنـد. شـرا  بر  یو اصـول  یفقهـ  يهـا اتـب و دوره کم یجـاد اموجـب  ، یزمـان  ةبـاز  یـن گـون ا اگون
، ینسـب  یببا فراز و نشـ ، یمخط مستق کیدر ، یرانا یاز انقالب اسالم یشتا پ یانجر ینشد. ا یگوناگون
 یـا امالً و کـ  ییدر فضـا ، یطوالن در مدت یفقه يهادورهاتب و کم یتمام كبود و وجه اشترا یاندر جر
بـا   یام الهـ کاح یتفقها تنها مأمور تمش، رسیدیم ینهمکبه  یهه تقک یزن ی. دورانآمیز ادامه داشتیهنسبتاً تق

 یـا هرگـز مه ، یـن ومـت د کبـر ح  یمبتنـ  یام الهـ کـ اسـتنباط اح  يفضا، واقعبودند. در یانهفردگرا ردکیرو
 يدر قالب فقه فـرد  يو اخبار یاعم از اصول، یشیناتب پکادوار گذشته و م یتمامرو، ازاین بود. یدهنگرد
نبـود و   یاسـت نه از سیگاب، یشدر نهاد خو ينگاه فرد یريفراگ یندر ع، ي. البته فقه فردگردندیم یمعرف

 یـران ا یب اسالمبوده است. پس از انقال يفقه فرد ینبر هم یو مبتن یونمد، یانقالب اسالم یجاداصوالً ا
فقها قـرار گرفـت. پـس از     يفرارو یالنکو  یدمسائل جد، ینید یتمکحا یخیو تار یژهو یطشرا یجادو ا

 ینبـه فقـه فـرو رفتنـد. بـر همـ       یننـو  يردکیرو یشهدر اند، یاو پو یشنواند يفقها یتثرکا، مصاف ینا
در  یعهفقـه شـ  ، فقـه  ورانیشـه و در دوره استقرار بـر اثـر تـالش اند    یانقالب اسالم یجادپس از ا، اساس

از حالـت دگـم   ، یشگام به پ کیبا ، ومتکدر عرصه اجتماع و ح یدبرخورد با مسائل و موضوعات جد
 یتبا بـه رسـم   یزو ن یشناسموضوع یطهدر ح، یگرد یو با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصخارج 

تـر از  به مراتب بـازتر و گسـترده   ییفضا، یام اسالمکان در اجتهاد و استنباط احکزمان و م یرثأشناختن ت
بـه مرحلـه   ، یجـاد از مرحلـه ا  یانقالب اسالم يرویشاز پ یناش، كتحر ینقبل فرا راه فقه گشوده شد. ا

 يجود آمـدن فضـا  و به و، به مرحله استقرار، یجادت انقالب از مرحله اکبا حر، یگرد یاناستقرار بود. به ب
 یبـا تحـوالت  ، لیـ ن دلیبـه همـ  ت. یافیرا م یدجد یطالزم با مح یتسنخ یدبا یزافزارها نبالتبع نرم، یدجد

مشـهور   »یـا فقـه پو «بـا عنـوان   ، دوره یـن نهاد. فقه در ا يپا یديبه مرحله جد، يفقه از مرحله فرد، یلک
 شـور و ک یجـاد با ورود بـه مرحلـه ا  ، انقالب یاملکتفرایند  گشته است. پس از مرحله استقرار و در ادامۀ

اهـداف انقـالب    یـاي تـر شـدن جغراف  و گسـترده  یطدر اوضـاع و شـرا   یادینبن ییراتو تغ یتمدن اسالم
فقـه  «، مرحلـه  یـن اسـت. فقـه در ا   یازموردن يسازبر نظام ییمعطوف به تمدن و توانا يافزارنرم، یاسالم

  دارد.   یاو فقه پو يبا مرحله فقه فرد یادینیبن و یاساس يهاو تفاوت یافتهعنوان  »یومتکح

  مدعا   يشناختجامعه تحليل
و  یـا بـه پو  ياز سطح فـرد ، در مراحل مختلف يارآمدکتطورات فقه در بستر  یرس یشناختجامعه تحلیل
 يمتعـدد  يهاساختار و نوع اداره آن دوره یثاز ح ياست: جامعه بشر یلبه شرح ذ، یومتکبه ح یااز پو

 »یعـی جامعـه طب «مقصـود از  البته . یدنام ییو ابتدا یعیجامعه طب توانیمرحله را م ین. اولاست را گذرانده
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، جامعـه  یو اجتمـاع  يت فـرد کعامل در حر ینثرترؤه مکاست  يبشر یاتح از يادوره، یلتحل یندر ا
همگـام   یشـتر ب، دوره یـن در ا نیـز و امرار معاش او  یت بشر و نوع زندگکل حرکاست؛ ش یعیعوامل طب

، در قبـال شـهروندان داشـته باشـند     ايیفـه وظ هکیناز ا یشدوره ب یندر ا یزها نومتکاست. ح یعتبا طب
در ، یـژه وومـت بـه  کدر درون ح، جامعه افراد یندارند. در ا یرونیمنحصر در قبال عوامل ب هایییتمسئول
ـ ا .برخوردارند يات عمل گستردهوسع از، دارد یعیوس یاره گستره بسک، یو شخص یخصوص یزندگ ن ی
بـه مـرز    یـن تحقـق اهـداف د   يفقها بـرا  یژهوبه، ینیرهبران د، یه در جوامع اسالمک شودیمموجب امر 

 يو رهبـر  یتان هـدا کـ ام، خود یروانبا پ یژهو ۀرابط یجادو با ا یدهنرس یومت اسالمکح یجادضرورت ا
بـه   یعیاز جامعه طب يگذشت زمان و گذر جامعه بشرند. با گیریم یومت پکح یجادبدون ا یآنان را حت

تحـوالت  ، یخدر طـول تـار   ی. البته مفهوم جامعـۀ مـدن  یابدیم یمضاعف یتومت اهمکح، »یجامعه مدن«
 :عبـارت اسـت از   یـل تحل یـن در ا »یجامعـه مـدن  «رده اسـت. مقصـود از   کـ  یداپ یمختلف یعمده و معان

 هـاي یتدر قبـال شـهروندان مسـئول   ، یرونـی در قبال عوامـل ب  لیتومت عالوه بر مسئوکه حک ياجامعه
احتـرام بـه حـوزه حقـوق     ، يفـرد  یـت کشناختن و حفاظت از حقوق مال یتهمچون به رسم یگوناگون
 را بـر عهـده دارد  ، یاسـی س یو زنـدگ  یت در بحث عمومکمشار يحق شهروندان براژه یوبه، یخصوص

 يومت و قدرت بـرا کبه ضرورت ح، یند یانو متول نانیه متدک ینجاست). ا30- 29ص، 1377، نژادیغن(
، ومت در ارتباط بـا شـهروندان  کح یفبخصوص با گستره شدن وظا برند.یم یوصول به اهداف خود پ

در جوامـع   شـود یمـ موجب امر ن ی. اندکیم یتمکاز موضوعات اعمال حا تريیعوس یرهومت در داکح
فقـه و فقهـا   ، یـن د یـت مکاعمال حا یرهدولت و دا یتمکاعمال حا یانتعارض م یرهدا یجبه تدر، یاسالم

دام کـ ه هر کاست  یعی. طبی بودانقالب اسالم يروزیپ، یاسالم یرانتعارضات در ا ینا یجهشود. نت یشترب
از پـس   یتو وضع، از انقالبش یپ یتوضع، یگرد یانو به ب مدنیو جامعه  یعیجامعه طب یتاز دو وضع

، یاز انقـالب تـا اسـتقرار انقـالب اسـالم     پـس  اسـت.   یازمندفقه متناسب با خود را ن افزار ونرم، انقالب
، یجـاد . تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحلـه ا بردیبه سر م یهمچنان در جامعه مدن، یرانجامعه انقالب ا

متناسـب بـا   و فقه افزار نرم یزن یفزونن یا .نسبت به قبل است تريبا مسائل فزونتر و جد بمواجهه انقال
انقـالب  ، یجامعـه جهـان   ینهو در آ رسدیم ینوبت به جامعه جهان، ی. پس از جامعه مدنطلبدیخود را م

بـوده و بـالتبع    تمتفـاو  یبا جامعه مدن ی. نهاد و نهان جامعه جهانشودیبه مرحله توسعه وارد م یاسالم
 ،مرحلـه  یـن تفاوت خواهد داشـت. در ا با مرحله استقرار آن ، ینهاد و نهادن مرحله توسعه انقالب اسالم

و مرحلـه توسـعه    یالزم در جامعـه جهـان   یو اثربخشـ  يارآمـد کمربوط به مراحل گذشته فاقد افزار نرم
  ).  224ص، 1390، رجحان( خواهد بود یانقالب اسالم

۶۰       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

از هریـک   تفاوت یزو ن یانقالب اسالم یاملکتفرایند  ه از تفاوت مراحل چندگانهک یینیتوجه به تب با
ه بـا  کـ اسـت   یـن ال اؤسـ  تـرین یاساس، یدارائه گرد دیگرکیاز  یومتکو ح یاپو، يفرد یفقه هايیانجر

 یشـین پ يافزارهـا بـه نـرم   توانیم یاآ، یشور و تمدن اسالمک یجادا ییبه مرحله نها یورود انقالب اسالم
توسـعه  امور در مرحلـه   یربه تدب، انقالب یجادمرحله ا یاافزار مرحله استقرار و با نرمنمونه  يبرا. ردکتفا کا

ـا تفا به نـرم کان اکام، باشد یاسالم بو توسعه انقال مهم بقا یاره اگر مسئله بسکاست  یهیپرداخت؟ بد  يافزاره
ـان    یزواقـع تجـو  در، یشینپ يافزارهابه نرم تفاک. امعنا خواهند بودییشین بپ ـاط از جامعـه جه بـه جامعـه    یانحط

ـاندن آن مـ  کو به انحراف  یانقالب اسالم یايت پوکردن حرک یستاا یزو ن یعیطب یاو  یمدن ـا ا باشـد یش  یـن . ب
ـا ن ، یو در مرحله توسعه انقالب اسالم یجامعه جهان وازهدر در، وجود ـا ا    یـد تول یازمنـد م  یـن فقـه متناسـب ب

ـام و   یتوسعه انقـالب اسـالم   يبرا یان نظام اسالمکنهادها و ار يسازو آماده ينوساز، يمرحله و بازساز از نظ
 یاملکـ تفراینـد   یینهـا  رحلـه م ارآمـد در کو  ییافزار نها. نرمیمهست یشور و تمدن اسالمکبه ، یدولت اسالم

  است.   یافتهعنوان  »یومتکفقه ح«، يار مقام معظم رهبرکبه ابت، یانقالب اسالم

  يمقام معظم رهبر يدگاهاز د يومتكحفقه .  ه
فقـه  ، یشـان ا یـدگاه . از دباشـند یمـ  یومتکـ سترگ در حـوزه فقـه ح   پردازانیهاز نظر، يمعظم رهبر مقام

، یاسـیاً س، یـاً اجتماع، یـاً : فردردیگیمرا دربر انسان یه همه جوانب زندگکاست  يامورمشتمل بر ، یاسالم
نگـاه  ، یشـان از نگـاه ا . )30/11/70، يمقـام معظـم رهبـر   ( اسـت  ینبر اک. فقه االیاٌو اقتصاد یاًنظام، یاًعباد

داشته و ایـن نـوع    یانجر یزن»! ماء الحمام«همچون  یمسائل فقه یزترینبه فقه در ر یو اجتماع یومتکح
  گذار است:یرثأت یزدست ن یناز ا یدر مسائل، در روند استنباط و اجتهاد، نگاه

نظام باشد. شما در بـاب   کیجامعه و  کی، شورک کیناظر بر اداره  یدبا یاتاز طهارت تا د فقه ما
هـم در   ینا یه حتک یدتوجه داشته باش یدبا، نیدکیر مکماء الحمام ف یاه به ماء مطلق کطهارت هم 

 یهام عامه و بقکتا برسد به ابواب معامالت و اح، خواهد گذاشت یرجامعه تأث یاز اداره زندگ یبخش
 یسـتی شور باکاز مجموعه اداره  یئجزعنوان به را اینها یرو غ یه وجود دارد. احوال شخصک یابواب

ـ  ییـرات تغ یدر استنباط اثر خواهد گذاشت و گـاه ، یهروح ین. ایمنکاستنباط ب را بـه وجـود    یژرف
  ). 31/6/70، انهم( خواهد آورد

ینی جنبـه نـو   یـز ن يمسائل فرد یزترینر، ومتکبودن فقه در ح یاراو لحاظ  یومتکه با نگاه حک یداستپ
 یچرسـد هـ  مـی  ه بـه نظـر  کـ  »ماءالحمـام «چـون   يادارند مسئله یدکتأ یشانه اکنگاه است  ینبا اابد. ییم

  خواهد بود.   یرگذاردر اداره جامعه تأث، ندارد یومتکبا مسائل ح یارتباط
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باشـد تـا    یومتکـ و ح یمسـائل اجتمـاع   يبـر مبنـا   یاساس استنباط مباحث فقه یدبا، ردکیرو ینا با
، مهـم  ینبه ا یلن برايارآمد باشد. کارا و کبر جامعه  ینومت دکدر امر ح یشاز پیش بتواند بداد آن برون

و  یانـه گراباشـد. اگـر نگـاه فرد   یآن مـ  یفو شـرح وظـا   یـن در نگـاه بـه گسـتره د    یگام دگرگون یناول
، اسـت  یاسـی نمـود آن در نگـاه س   ینتـر ه مهـم کـ ، یراند و نگاه اجتمـاع  یهرا بتوان به حاش یزگراجتماع

 ییجـدا ( رکف ینا یستیما با«خواهند شد:  یمودهپ يبه استوار، ینیپس یاساس يهاگام، نمودآن  یگزینجا
و هـم در   یمطور قـرار دهـ  ینه هم فقاهت را اکل کش ینبه ا، یمنکن کیشه) را در حوزه ریاستاز س یند

  ).همان( نه فقه اداره فرد، بر اساس فقه اداره نظام باشد ی] استنباط فقهیعنی... [یمباش گونهینعمل ا
، یخدر طـول تـار   یمه بدانکشود یآنگاه روشن م، رد فقهکارکدر نگاه به گستره و  یدگرگون ضرورت

قـرار داده   يآن را محدود در فقه فـرد ، و الزامات زمانه یامدهفقه به وجود ن یبسط اجتماع یطگاه شرایچه
و  یحدر تنقـ «اسـت:   یهیبـد  ونیدگرگـ  ینبه ا یازن، ینونک یخیتار یطشرا یجادمان و ااست. اما با گذار ز

 یـد ... شـما با نشده ینیبیشپ، ندکفقه بخواهد نظام جامعه را اداره ب ینه اک يروزگار، ما ینونکفقه  یقتحق
  ).11/6/64، همو( »ردنکومت کح يبرا یدنکو فقه استنباط  یدنکنگاه  یاتاز طهارت تا د یگربار د کی

    يومتكحبه فقه  يابيدست اركسازو
، را عرضه داشته و در طول زمـان  ییبهاآثار گران، ساله خود یستدر طول عمر هزار و دو یعهش فقه

و گاه  يگاه به تند و تحول ينوآورفرایند  مواجه بوده است. گرچه یوانافر هاييبا تحول و نوآور
 يفقهـا ، بوده اسـت  یشههم ياست: در فقه نوآورفرایند  یناتداوم ، اما مهم، یرفتهانجام پذ يندکبه 

، همـو ( داشـتند  ينـوآور ، يو اجتهـاد  یسـاله فقاهـت اسـتدالل    یسـت هزار و دو یخما در طول تار
فراینـد   ینا یره سکاست  ینا، بوده یتاهم يدارامورد توجه بوده و فرایند  ین). آنچه در ا22/4/76
فقاهـت و اجتهـاد    سـتر در ب يه تحول و نوآورکبل، یدفقه را دگرگون نما یته ماهکنبوده  ياگونهبه

بستر واقع شـود. تفقـه در دوره    ینتحوالت در هم بایستمی یزو در حال حاضر ن یرفتهصورت پذ
از مسائل امروز در گذشته وجود نداشـته و   یاريبس ؛ندارد یتفاوت یچه یشبا تفقه در دوره پ ید.جد
امـروز هـم اگـر     .نـدارد  اطیتفقه ارتب یتبا ماه ینند. اکآن مسائل را استنباط ه کمجبور نبوده  یهفق
 یشپانصـد سـال پـ    یهه فقکند کرا ب يارکهمان  یدبا، یاوردرا به دست ب یدام جدکبخواهد اح یسک

نه ، یبا فقه سنت یومتکه تفاوت فقه حک گرددروشن می، المکن یا). از 4/10/61، همو( دادانجام می
فقـه دگرگـون    یتماه، یومتکح فقهبه  یه در گذر از فقه سنتکمعنا  ینبد، فقه است يماهوتفاوت 

، یه در فقـه سـنت  کباشد  یاز تفقه یرغ یومتکه تفقه در فقه حکمعنا  ینبد، یگردد و نه تفاوت تفقه

۶۲       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

مرسوم فقها از صـدر تـا    یوةش، تفقه یوهواحد و ش یتیماه، فقه یته ماهکبل، مرسوم و متداول است
حسـاب   ریـزي در گـرو عوامـل و برنامـه    یومتکـ به فقـه ح ، . گذار از فقه موجودباشدبه امروز می

  :اشاره خواهد شدها گذرا بدانطور به یله در ذک، است ياشده

  بلند مدت   ريزي. برنامه۱
ومـت و  کعرصـه ح ، يجار یازهايفقاهت با ن يسازو همگام »یومتکحفقه «به  »یفقه سنت«از  گذار

اذب کـ  یـد ام یـد باشد. نبا یمدت قابل دسترسوتاهکه در ک یستن يامسئله، یو جهان یجامعه اسالم
جامعه و نظـام   يجار یازهايفقه و فقاهت بتواند مجموعه ن، مدتوتاهکۀ برنام کیه با کآورد  یدپد

 یابـد دسـت   یومتکـ و ح یالت اجتمـاع ضـ ارآمـد در مع کمتقن و ، یقعم يهاو به پاسخ وردرا برآ
  ).21/6/72، همو(

  يو جسارت فقه . شجاعت۲
شـجاع   پژوهـان فقهـی  و دانـش  یهـان به فق یازن، یومتکو گذار از آن به فقه ح ینونکتحول در فقه  ایجاد
ابـراز   یـز در گشـودن ابـواب تـازه و ن   ، ینو تـد  یاز تسـلط فقهـ   يبرخـوردار  ینه در عـ کـ  یسانکدارد؛ 

 ینشـی نباشند و با ب يمتداول حوزو هاييارکمالحظه یاو  يفرد يهایاطاحتمند کدر ، یدجد هايیدگاهد
 هـاي یـدگاه رونـد د  یشگام بردارند و به پ یام الهکاستخراج و استنباط اح یردر مس، یهانهفق یباز و تالش

آفـاق و   قـرار دهنـد:   يار عموم و نقد و نقادکو در معرض اف نمایند ابراز، چند خالف مشهورهرخود را 
و  یهـان روح در فق یـن ا یدایشبا پ زمان). هم14/9/74، همو( الزم است، در امر فقاهت یدجد هايترهگس

احسـاس  ، نو يهاها و حرفروش یدناز شن باشد؛ پذیرشجاعت بایستمی حوزه نیز، شناسفاضالن فقه
سـد و مـانع   ، یـد جد یفقهـ  یـدگان صـاحبان آرا و د  يو برا یفتدن یند؛ به اضطراب و دلواپسکن یدلواپس
 يحـوزه را بـرا   يفضـا  بایستیه مکبل، نگرداند وشآنان را در دامن حوزه مخد يمعنو یتموقع .نتراشد

ار کـ طـرح و ابـراز اف  ، خطـور  ینهخود زم، آنافزون بر  .ندکآماده  یفقه یننو هايحرف یرشو پذ یدنشن
  ).همان( یدنما یاستقبال و قدردان یدار جدکاز آرا و اف، را آماده ساخته یفقه یننو

  تحول در نگرش. ۳
شـود. البتـه از   یفروعات از آن اسـتنباط مـ   یه تمامکاست  یمکثابت و مح یبر مبان یحوزه مبتن فقاهت

 یـن بـه ا  یو عقلـ  یشـرع  امالًکـ و اسـلوب   یژهبا نگرش و، یو زمان یانکم یطفقها با توجه به شرا یربازد
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ـ     یچگونگ، يشدن مسائل امروز یچیدهاند. با پردهکیرجوع م یمبان و  یمبـان  همراجعـه و نـوع نگـرش ب
نـوع نگـرش    یـن ه فقها امروز از آن برخوردارند و الزم است اکاست  يایژهو یاستنباط زبدگ يهاروش

  ،روازاین شود. یتتقو
و  يالزم اسـت شـرط هوشـمند   ، داشتمی یهفق کی یدبا یشه هزار سال پک یطیامروز عالوه بر شرا یهفق

ـ   کاصول و ار االّ و باشداز جامعه را داشته  یو آگاه یاريهوش  یشان اجتهاد و تفقه امروز با هـزار سـال پ
تا بتوانـد   یهفق يتاب و سنت الزم است براکنوع نگاه به یعنی یک ، اصول همان اصول است، ردهکن یفرق
  ).4/10/61، همو( ندکاستنباط  تواندیند و اگر نداشته باشد نمکام را استنباط کاح
در تمـام   ياست: ما به بازنگر یاتاز طهارت تا د یابواب فقه یدر تمام يبازنگر یمستلزم نوع یزامر ن این

ـ  یدنکنگاه  یاتاز طهارت تا د یگربار د کی ید. شما بایمدار یاجاحت یهتب فقهکابواب و  ـتنباط   یو فقه اس
  .)11/6/64، همو( فقه اسالم يبنابر م یمنکومت کاالن ح خواهیمردن. ما میکومت کح يبرا یدنک

  يننو هايدر روش و ابداع روش . تحول۴
بـا   یمتـداول فقهـ   يهـا باشـد. روش  هـا و شیوه هانظر در روش یدمعطوف به تجد یستیبا یفقه تالش

 ي) امـر یومتکـ فقه ح( یاملکبه مرحله ت ینونکگذار از فقه  يو برا یرندپذاملکت، ياتقان و استوار یتمام
 یـد . بااردد یشـرفت و پ ينـوآور ، یببه تهذ یاجروش فقاهت احت، اساس ینا . بررسدبه نظر می يضرور

 ینظـام اسـالم   ياگـر بخواهـد بـرا    یرد... فقه اسـالم ک یشترآن را ب ییارآکنند تا بشود کار بکنو  يرهاکف
، همـو ( یـرد قـرار بگ  يبـه خـودش مـورد بـازنگر     و متـد مـأمور   یوهبه ش یدبا، باشد یازپاسخگو و رافع ن

و مخترعـان   تشـفان کي مبـا اسـتعداد وجـود   ، یننو هايیوهها و شروش ییراهگشا، عالوهه). ب29/8/64
در گسـتره   یـادین امر خود مقدمه تحول بن ینهم ند.کرا طلب می يخوردر هايییو توانا خوردمی یوندپ

  ).14/9/74، همو( گرددیفقه م

  و مسائل جامعه   يطشرا . شناخت۵
بـاور   یـن بـر ا  یـن بـه د  یاجتمـاع  ردکـ یرو هـاي یبه با توجه به آسکاند بوده ییگاه فقها، یخطول تار در

 یـن تعامل داشـته باشـند. ا   یرونب یايبوده و با دن یلدخ یدر مسائل اجتماع یده طالب و فقها نباکاند بوده
 یـا ار بـه دن کـ  هکـ  یهـی آن فق« سـت. روبـه رو یفراوان هايیببا آس یزبود ن یبصدد رفع آسه درک ردکیرو

 یو متـون اسـالم   وحدیث قرآن از هاانسان یزندگ يبرا تواندچگونه می، خبر ندارد یااز اوضاع دن، ندارد
  ).27/2/67، همو( »ند؟!کرا استخراج  یستهنظام شا
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  يننو هايدر آفاق و گستره . تالش۶
محـدود و   هـایی بـوده و در رشـته   یامـل خطـ  کت یسـتی نبا، امـل کفقه و ورود در مرحله مت املکت

در  بایسته میکبل، یرداوانه صورت پذکافانه و ژرفکموش هايو دقت یقاتتحق، خاص هاییدامنه
ارآمـد  ک یقـات و تحقوجو جست ،شف نشده و مغفول ماندهکو مناطق  یدو در آفاق جد ینهزم ۀهم

  ).14/9/74، همو( یابدادامه 

  تحول در انتظارات  . ۷
ـ  یازهـاي ن، یاسـالم  یرانفقه بر ا یتمکو حا یرانا یاز انقالب اسالم پس در حـوزه فقـه وارد    یروزافزون

بـاال رفتـه و بـه سـقف      يو عبـاد  ياز حوزه اجتهاد از محدودة فقه فـرد  ییگوشده و سطح انتظار پاسخ
بـا   بایسـت مـی  یـز ن یهـان فق یعتاًاست. طب یدهومت رسکه تمام شئون حکو بل، یاسیو س یمسائل اجتماع

  :یندبه پاسخ اقدام نما، نوظهور هايحوزه در هابه نوع پرسش یتعنا
با اسالم و  یختهآم ايیندهآ یتبشر یندهرده و آک یداپ ايدوباره یاتح کیه با انقالب ما اسالم کحرف  ینا

ـ ادعـا   ینا، خواهد بود یاسالم و نظام اسالم هايییراهنما هـم هسـت و    یقـی درسـت و دق  يه ادعـا ک
ـ استنباط اسالم و فهم اسالم و  يدارد ما برا ینبه ا یاجاحت، نیمکمشاهده می یمرا دار هایشنشانه  يار روک

  ).20/9/63، همو( یمنکب یشتريب يگذاریهاسالم سرما
برسـاند و   یـت بالقوه خود را بـه فعل  يهایته ظرفکداد  یعهفرصت را به فقه ش ینا، یرانا یاسالم انقالب

  خود را به منصه ظهور برساند:   یعاجتما هايیثیتح
ـ کومت کح خواهیمامروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز می یازهاين، به ما یدفقاهت با  خـواهیم . مـا مـی  یمن
در اسالم  ینهاجواب همه ا، یمنکجامعه را اداره  ینمختلف ا هايبخش خواهیمما می، یمبده یلکدولت تش

حـاال شـده   ، بـود  يفقه فـرد ، ما یفقه استدالل«). 28/4/66، همو( از اسالم استخراج بشود یستیبا، هست
 یـن با ا گوییمما می، یگراست د ینما ا ي. دعوایاه فقه اداره دنکبل، شورک کیفقه اداره ، نظام کیاست فقه 

  ).8/3/73، همو( .یسته نک یران. مخصوص ایگررد دکاداره  شودرا می یافقه دن

  يننو يفقه يپژوهش و عرضة آرا يمناسب برا يبسترها . ايجاد۸
مناسـب   يبسـترها  یجادو ا یابیبه فضا، املکبه مرحله مت ايدر عرصه تحول فقه و گذار از مرحله تالش

گـام برداشـت و آن را بـه     یومتکـ آرمـان فقـه ح   يبه سـو  ياربردک یشنهادهايبا پ یستیاست. با یازمندن
در  یفراوانـ  ينهادهایشـ رد. پکـ  یلدسترس تبـد  در یديدوردست به ام یدةساخت و از ا ترکینزد یتواقع

بـه   اجتهـاد  اجـازه  ارائـه . ارائه شـده اسـت   يمقام معظم رهبر خصوصب، بزرگان يعرصه از سو ینا
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و  یاتنشـر  انـدازي راه، )14/9/74، همـو ( یآزاد فقه هايیبونتر يبرگزار، )29/6/71، همو( یننو یروش
 مخـالف و تحمـل آراء شـاذ و خـالف مشـهور      لتحم یهروح یشافزا، )30/11/70، همو( یمجالت فقه

  باشند.میموارد  یناز جمله ا، )21/6/73، همو(

  ياستفقاهت و س يگانگيتوهم ب . رفع۹
نداشته اسـت و   ايو رابطه یانهومت مکو ح یاستبا س، یبتدر دوران غ یگوناگونبه علل  یعهش فقه

 یـن د ییر جداکتف یز. به دنبال آن نجستنمی بهره یاستس هايلفهؤاز م یزاستنباط خود ن یطهدر ح
ـ  امـا  . شـد استعمار دامن زده مـی  یاديتوسط ا، ومتکو ح یاستو فقاهت از س عرصـه   هبـا ورود ب

، یعهفقه ش یزحوزه ن یندر ا .پر شد یعهدر فقه ش خأل ینا، یرانا یانقالب اسالم یروزيو پ یتمکحا
ر کـ از تف ییهـا گرچـه رگـه   .ت اسـت کدر حر یومتکفقه ح يامل و تحول داشته و به سوکرو به ت

  .همچنان وجود دارد والرکس
ـ حر، حال ین). در ع31/6/70، همو( جرسومه است ینا يسازنکیشهگام ر یناول لذا فقـه   يت بـه سـو  ک
ـنش ب، واقـع . درزندینار مکومت را به کفقاهت و ح ییر جداکبوده و به مرور تف یاندر جر یزن یومتکح  ی
ـنش فقاهـت امـروز بـا ب   «: دهدمی یلکفقاهت را تش یله اصلکشا، فقه یاسیو وجهه س یاسیس  یاسـی س ی

ـ ینا یگـر ). د9/1/62، همو( استبخش آن  یفیتکمل و کم یاسیسبینش ه کبل، ندارد یمنافات ـ ، هک  یهمراه
، یاسـت فقاهـت بـا س   يهمساز یدةا يدوبارة فقه بر مبنا ینجز با تدو، در عرصه اجتهاد یاستفقاهت با س

  ). 31/6/70، همو( ار نخواهد گشودکاز  يانبرده و گره ییه جاراه ب
ـ   بایستمی، یومتکمباحث فقه ح یلمکراستا و در ت ینهم در ـتقل در ابـواب    يهـا تـاب ک یفلأبـه ت مس

ـ  یاسـت رده و در حوزه سکاقدام  یاسیو س یگوناگون فقه اجتماع  و هـا بـه پرسـش   یو خـارج  یداخل
ی خارج یاستدر س یگرد شورهايک ارتباط با در: استنباط نمود راام متناسب کاح معضالت پاسخ گفت و

 یـد تاب باک ینه در فقه ما وجود ندارد. اک یاساتتاب سکبه  یمدار یاجاحت، یاسالم يجمهور یپلماسید و
  ).10/9/66، همو( یایددر فقه به وجود ب

ـ  ، داشتهچند خزنده و آرام هر یتکحر یراخ هايدر سال، یومتکفقه ح يبه سو تکحر ـ حر ینامـا هم ت ک
  ). 31/3/78، همو( دهدومت و اجتماع را میکاداره ح یدهبر اساس ا یعهفقه ش یننو ینتدو یدنو، آهسته

ـ رد کخواهد ساخت و اداره خواهد ، خواهد ماند، ارزش خواهد داشت ی! آن فقهیدبدان  یـه ه عالمانـه ته ک
  ).25/6/63، همو( .شود

  گيرينتيجه
در دوره  یعی. فقـه شـ  باشـد یمـ  یانقالب اسالم يجامعه در فضا یریتمد یآرمان يالگو، یفقه مدیریت
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بـا  ، ینـی ومـت د کح یـد. جامعـه گرد  یریتوارد صـحنه مـد  ، یانقالب اسالم یريگو همگام با اوج یراخ
ر ییـ تغ ی وانقـالب اسـالم   یاملکـ تفراینـد   . با توجه بـه یل شدکعادل تش یهفق يارگزارکفقه و  یتمحور

 یـز انقـالب ن  یریتیافـزار مـد  نـرم عنوان به فقه، خود یاملکتفرایند  انقالب در یازهايت و ناناکام، یطشرا
محـور امـور   خـود  يو فرد یفقه با قالب سنت، یانقالب اسالم یجادداشته است. در دوره ا یاملکت یريس

گشـت. امـروز و در    یاوارد مرحله فقه پو، پیشگام به  کیبا ، ینظام و دولت اسالم یجادبود. در مرحله ا
ه بتوانـد در سـطح   کـ  یمسـاز هسـت  گرا و تمـدن جامعه یفقه یازمندن، یشور و تمدن اسالمک یجادمرحله ا

. اسـت  »یومتکـ فقـه ح «، داشـته باشـد  ی اوصاف ینه چنک یامور بپردازد. فقه یربه تدب یو جهان المللیینب
ار کبپـردازد. سـازو   یومتکـ فقه ح یدبه تول یدالجرم با، خود ییوصول به اهداف نها يبرا یانقالب اسالم

بلندمـدت و بـا    یزيربرنامه کید با یه باکاست  یراهدر گرو استفاده از نقشه  یزن یفقه ینبه چن یابیدست
و  یشـه آزاد اند يفضـا  دنرکـ آمـاده   یـز سـطح انتظـارات از آن و ن   يتحول در نوع نگاه به فقـه و ارتقـا  

مسـائل و موضـوعات در قالـب     یو بررسـ  یمعـه و نظـام اسـالم   جا هايیازن يدر راستا یفقه یقاتتحق
 یاملکـ تفراینـد   ییافزار مرحلـه نهـا  نرم، یگرد یان. به بباشدیجامعه و فرد م یزومت و فرد و نکنسبت ح

  .  ییمنما اقدامآن  یدتول يبرا یده باک باشدیم یومتکفقه ح، یانقالب اسالم
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