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چکیده

رویکرد حکومتی در اجتهاد ،یک دیدگاه دربارۀ روش اجتهادی است .در این دیدگاه
تالش میشود تا احکام فقهی به محوریت حکومت و نظام سیاسی ادارهکنندۀ جامعه،
ِ
استنباط شود .این دیدگاه بر مبانیای استوار است و پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد
ّ
که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است .در این مقاله تالش شده تا در حد
ظرفیت یک مقالۀ علمی ،این پیامدها استخراج و توضیح داده شود و میان این پیامدها
واستنباطها در رویکرد حکومتی با پیامدها و استنباطها در رویکرد غیرحکومتی مقایسهای
انجام شود؛ مهمترین پیامدهایی که نگارنده تاکنون به آنها دست یافته است و در این مقاله
احکام حوزۀ عمومی
به تشریح و تبیین آن پرداخته ،عبارتند از :قاعدۀ اولی ِاشتراط اجرای
ِ
ِ
به نظر حکومت مشروع ،توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی ،نوع نگاه به اموال مرتبط
با پیامبر 6و امام ،7اهمیت بیشتر حفظ نظام اسالمی از سایر احکام شرعی فرعی،
قابلیت اجرایی احکام ،لحاظ کارآمدی در اجتهاد ،وجود تکالیف برای جامعه ،نیاز به قواعد
استنباطی جدید ،کاهش مراجعه به اصول عملیه.
کلید واژهها :رویکرد حکومتی ،اجتهاد ،پیامدها و نتایج ،رویکرد غیرحکومتی،
روشها و مکاتب فقهی.
 .1تاریخ دریافت1396/04/25:؛ تاریخ پذیرش1396/10/09:
 .2دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و ّ
مدرس خارج حوزۀ علمیۀ قم .رایانامهziyaei. saeid@isca.ac.ir :

رویکرد
پیامدهای
ِ
حکومتیدراجتهاد

15

مقدمه

جستارهای
فقهی و اصولی

سال سوم ،شماره پیاپی هفتم
تابستان1396

16

فقیهان امامیه از نظر شیوۀ استنباطی ،قرابتها و اشتراکهای فراوانی دارند ،ولی با
این وجود نمیتوان گفت؛ همۀ فقیهان امامیه در استنباط رویکرد وشیو ۀ واحدی دارند،
بلکه میتوان آنها را از این جهت به گرایشها و گروههای متعددی تقسیم کرد و
رویکردهای متفاوتی برای آنان در نظر گرفت؛ مانند :رویکرد اصولی ،اخباری ،فردی،
اجتماعی و حکومتی و....
اینکه در فقه به صورت عام و در فقه امامیه به صورت خاص ،چه مکاتب،
گرایشها و رویکردهایی وجود دارد ،موضوع پژوهشی مستقل است و به موضوع
ِ
بررسی ما در این نوشتار مربوط نیست .موضوع بحث ما بررسی پیامدهایی است که
رویکرد حکومتی در اجتهاد را به همراه داشته و دارد.
نگارنده در جای دیگری ،معنای رویکرد حکومتی در اجتهاد را توضیح داده است
(ضیاییفر 24 ،1391 ،به بعد) ولی در اینجا الزم است تا معنای رویکرد حکومتی در
ّ
اجتهاد را در حد نیاز توضیح داده شود.
مفهوم رویکرد حکومتی در اجتهاد

رویکرد؛ یعنی زاویۀ نگاه به موضوع که در عربی از آن به ّ
«اتجاه» و «وجهة النظر»
یاد میشود .رویکرد حکومتی؛ یعنی به فقه بهعنوان قانون حکومت نگریستن و اجتهاد
را روش کشف قانون حکومت دیدن .از رویکرد حکومتی تفسیرها و معناهای متفاوتی
ارائه شده و میشود .مراد ما از رویکرد حکومتی در اجتهاد آن نوع اجتهادی است
که هدف اصلی آن استنباط احکام فقهی با محوریت ادارۀ حکومت و نظام سیاسی
جامعه است و پاسخگویی به پرسشهای فقهی براساس نیازهای فردی افراد ،محوریت
ندارد ،بلکه آن پرسشها در پرتو نیازهای نظام سیاسی جامعه پاسخ داده میشود .بر
این اساس ،هر پرسش فقهی را باید با این مالحظه پاسخ داد که بناست این فرد در یک
نظام سیاسی متمرکز و منسجم به این حکم فقهی عمل کند ،پس حقوق و وظایف
افراد جامعه ،نه تنها نباید با جهتگیری کلی نظام سیاسی در تنافی باشد ،بلکه باید
ً
کامال همسو و در راستای جهتگیریهای کلی نظام سیاسی اسالمی باشد.

مراد ما از همسویی با نظام سیاسی اسالمی ،مطلق نظام سیاسی اسالمی است ،نه
خصوص یک نظام سیاسی خاص یا جهتگیریهایی که یک دولت؛ بهطور مثال در
دورۀ چهارساله یا هشتسالۀ مسئولیت خود دارد.
درمقابلرویکردحکومتی،رویکردغیرحکومتیقراردارد.دررویکردغیرحکومتی،
ِ
استنباط
قانون حکومت لحاظ نمیشود و به اجتهاد به عنوان روش کشف و
ان
فقه به عنو
ِ
ِ
ً
قانون حکومت نگاه نمیشود ،نه اینکه لزوما عدم حکومت لحاظ شود و به تعبیر
شرط ال نیست ،بلکه نسبت به آن البشرط است و فقیه ،فارغ
اصطالحی نسبت به آن ،به ِ
از مالحظه اجرای احکام فقهی در یک نظام سیاسی و حکومتی به اجتهاد میپردازد؛ در
رویکرد حکومتی نسبت به آن ،به شرط شی است.
حالیکه در
ِ
رویکرد حکومتی در اجتهاد براساس یک دسته از مبانی پذیرفته شده است و
پیامدهایی را در استنباط به همراه دارد که در این نوشتار تالش میکنیم به برخی از
آنها اشاره داشته و مقایسهای میان پیامدها در رویکرد حکومتی و رویکرد غیرحکومتی
در اجتهاد ،داشته باشیم.
پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد

رویکرد حکومتی در اجتهاد طبق قاعده ،تفاوتهایی را در استنباط به همراه دارد
تالش صاحبنظران
که برای تحقیق دقیق و همهجانبۀ آن ،به زمان فراوان و همفکری و ِ
در سالیان طوالنی نیاز دارد و چون بحثی جدید است باید صاحبنظران ّ
طی سالهای
ّ
متمادی آن را با مناظرههای جدی و مباحثههای علمی بهپیش برند تا پس از نفی و
ّ
اثباتهای گوناگون و متعدد زوایای آن روشن و نتایج دقیقی در این زمینه عرضه شود؛
ولی با این حال ،نگارنده نتایجی را که تاکنون به آن دست یافته است ،مطرح میکند.
.1قاعدۀ اولی اشتراط اجرای احکام حوزۀ عمومی بهنظر حکومت مشروع

احکام فقهی را از یک منظر ،به دو دسته میتوان تقسیم کرد :احکام مربوط به
حوزه خصوصی و احکام مربوط به حوزه عمومی.
ً
الف) احکامی که مربوط به حوزه خصوصی است معموال حکومت در آنها
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دخالتی نمیکند ،مگر اینکه بهگونهای بازتابی اجتماعی داشته باشد؛ مانند رعایت
حجاب در خانههای شخصی مردم در برابر نامحرمان که همواره امری خصوصی
تلقی میشود ،همانطور که شرابخواری اهل ّ
ذمه در خانههایشان که در فقه امری
خصوصی دانسته شده است .1ولی رعایت حجاب در مراکز عمومی؛ مانند :خیابان،
بازار ،پارک و ...امری عمومی است و پیامد اجتماعی بهدنبال دارد.
ب) احکامی که مربوط به حوزۀ عمومی است؛ مانند :خمس ،زکات ،قصاص،
دیات ،حدود ،احیای موات و احکام دیگری که فراوان هستند.
احکامی که مربوط به حوزۀ عمومی جامعه است ،قاعدۀ اولی این است که اجرای
ایط
آنها در صورتی معتبر ومشروع است که زیر نظر و ّلی امر و
حکومت و ِ
اجد شر ِ
ِ
شرعی باشد ،هر چند که دلیل ّ
خاصی برای اشتراط نداشته باشیم .همینکه حکمی
حکومت واجد شرایط خواهد بود
مربوط به حوزۀ عمومی بود ،اعتبار آن مشروط بهنظر
ِ
که در اینجا نمونهای از این احکام را میآوریم و مقایسهای میان استنباط با رویکرد
حکومتی و استنباط با رویکرد غیرحکومتی انجام میدهیم.
اشتراط مشروعیت قصاص به اذن حکومت

در فرضیکه مقتول بیش از یک ولی ندارد ،این پرسش فقهی مطرح میشود :آیا
حکومت واجد شرایط ،به قصاص گرفتن از قاتل اقدام کند
ولی حق دارد بدون اذن
ِ
حکومت واجد شرایط
یا اقدام ولی در صورتی مشروع است که بعد از گرفتن اذن از
ِ
باشد؟ گروهی از فقیهان گفتهاند :اجازه گرفتن از ولی امر شرط نیست و در نهایت
ِ
احتیاط استحبابی مطرح کرد.
عدهای گفتهاند :اولویت دارد و میتوان آن را به شکل
ِ
ّ
دلیلی که برای عدم اشتراط فراهم آوردهاند؛ اطالق ادلۀ عدم تقیید آن نسبت به لزوم
اجازه گرفتن از ولی امر است (نجفی 388-386/42،1362 ،و خویی ،بیتا/2 ،
ِ
 )128ولی امام خمینی که در اجتهاد خویش رویکردی حکومتی دارد ،جواز قصاص
گرفتن را مشروط به اذن ولی امر میداند .ایشان در اینباره میآورد :در فرضی که
ولی مقتول یک نفر است ،احتیاط واجب آن است که ولی مقتول بدون اذن ولی امر
 .1اموری در فقه اسالمی به عنوان شرایط ذمه ذکر شده که از زمره آنها عدم تجاهر به اموری است که در شریعت اسالم حرام
است؛ مثل خوردن گوشت خوک ،شراب ،ربا و( ...شهید اول1417 ،ق 33/2 ،؛ محمدحسن نجفی.)265 /21 ،1362 ،

نمیتواند خودش از قاتل قصاص بگیرد -بهویژه در قصاص اعضا -بلکه این احتیاط
واجب از ّقوت خالی نیست .اگر ولی مقتول بدون اجازه این کار را انجام دهد ،ولی
امر میتواند وی را تعزیر کند ،ولی قصاص و دیهای بر عهدۀ ولی مقتول نیست (امام
خمینی1390 ،ق .)534/2 ،برخی از شارحان تحریر و شاگردان ایشان هم عدم جواز
اقدام بدون اذن ولی امر را ذکر کردهاند (فاضل لنکرانی1421 ،ق297 ،؛ سبحانی،
 413-412 ،1391و مطهری1408 ،ق.)168-167 ،
.2توسعۀ قلمرو استفاده از قواعد فقهی

یکی از تفاوتهای دیگری که میان رویکرد حکومتی و رویکرد غیرحکومتی
وجود دارد ،در کیفیت استفاده از قواعد فقهی است .فقیهانی که رویکرد حکومتی
ً
در اجتهاد نداشتهاند ،معموال از قواعد فقهی در مسیر استنباط احکام فردی استفاده
کردهاند و کمتر از آنها در استنباط احکام سیاسی و حکومتی استفاده کردهاند.
ولی فقیهانی که رویکرد حکومتی در اجتهاد داشتهاند ،عالوه بر استفاده از آنها در
استنباط احکام فردی از این قواعد ،در استنباط احکام سیاسی و حکومتی هم استفاده
کردهاند که در اینجا به توضیح نمونهای اکتفا میکنیم.
قاعدۀ نفی سبیل

بسیاری از فقیهانی که رویکرد حکومتی در اجتهاد نداشتهاند ،از این قاعده تنها
در استنباط احکام غیرسیاسی و غیرحکومتی استفاده کردهاند ،احکامی؛ مانند:
بطالن مالکیت کافر نسبت به عبد مسلمان ،عدم والیت کافر بر نکاح صغیر یا مجنون
مسلمان ،بطالن ازدواج کافر با زن مسلمان و. ...
برای نمونه ،سید میرفتاح حسینی مراغی در بحث از این قاعده بیش از پانزده
حکم فقهی را ذکر میکند که هیچیک از آنها جنبۀ حکومتی و سیاسی ندارد
(مراغی1417،ق.)350-360/1 ،
ولی امام خمینی که در اجتهاد رویکرد حکومتی دارند ،از این قاعده مسائل
سیاسی و حکومتی فراوانی را استنباط میکنند که نمونه آنها در پایان بحث امر به
ٌ
معروف و نهی از منکر ذکر شده است .ایشان فصلی را بهعنوان «فصل في الدفاع»
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میگشایند و دفاع را بر دو قسم تقسیم میکنند :دفاع شخصی و دفاع از کیان اسالم
و جامعه اسالمی.
ایشان در بحث دفاع از کیان اسالم و جامعه اسالمی ده مسئله را ذکر میکند
که براساس استفاده سیاسی و حکومتی از قاعدۀ نفی سبیل استوار گردیده است که
نمونهای از آن اینگونه است:
«اگر دربارۀ جامعه اسالمی ترس از استیالی سیاسی و اقتصادی بهوجود آید که از
استیال به اسارت سیاسی و اقتصادی مردم مسلمان ،وهن و ضعف اسالم و مسلمانان
منجر شود ،باید از اسالم و جامعه اسالمی با جان و مال و وسایل مشابه آن دفاع کرد
و مقاومتهای منفی؛ نظیر نخریدن و استفاده نکردن از کاالهای آنها و ترک رابطه و
داد و ستد با آنها به هر شکلی» (امام خمینی1390 ،ق.)486 -485/1 ،
ّ
ََْ َْ ََ
همچنین برخی از شاگردان امام خمینی از ادله این قاعده؛ مانند آیۀ ولن يجعل
ً
َّالل ُه ل ْل َكافر َين َع َلى ْال ُم ْؤمن َ
ين َس ِبيل( نساء )141 /و حدیث «اإلسالم َیعلو و ال ُیعلی
ِِ
ِ ِِ
علیه» (حر عاملی1414 ،ق )14/26 ،در ابواب حکومتی استفاده کردهاند که یکی
از آنها اشتراط مسلمان بودن ولی امر جامعه اسالمی است (منتظری1408 ،ق/1 ،
.)286-285
.3نوع نگاه به اموال مرتبط به پیامبر 6و امام7

در آیات و روایات گوناگون اموالی به پیامبر 6و امام 7مرتبط دانسته شده
است؛ مانند :خمس و انفال که در اختیار پیامبر 6و امام 7است .سؤال این
لک شخصی پیامبر 6و امام 7است که پس از
است که :آیا خمس و انفال ِم ِ
رحلت ایشان به همه وارثان ایشان منتقل شود یا مربوط به منصب ایشان میباشد و حق
تصرف در آنها بهنظر ولی امر (پیامبر و امام) میباشد و پس از رحلت ولی امر قبلی به
ولی امر بعدی منتقل میگردد؟
فقیهانی که رویکرد حکومتی در فقه اتخاذ نکردهاند ،مسئله را اینگونه تحلیل
کردهاند که خمس و انفال ،ملک شخصی معصوم 7است .برای نمونه ،شیخ
انصاری در این بحث که آیا در زمان غیبت میتوان خمس را به فقیه جامعالشرایط داد

یا نه؟ میگوید:
ّ
ممکن است گفته شود که با استناد به ادلۀ والیت فقیه میتوان خمس را به فقیه داد،
ّ
ولی در پاسخ این سخن میگوید :ادلۀ والیت فقیه ،والیت او را بر شئون عمومی مردم
ّ
ثابت میکند درحالیکه خمس از اموال شخصی امام است و ادله والیت فقیه شامل
نیابت اموال شخصی امام نمیشود(انصاری1415 ،ق .)338 ،بسیاری از فقهای امامیه
چنین تحلیلی ارائه دادهاند (محقق حلی628/2 ،1364 ،؛ یوسف بحرانی1405 ،ق،
.)369/12
رویکرد حکومتی در مسئله اتخاذ کردهاند تحلیل دیگری را ارائه
ولی فقیهانی که
ِ
دادهاند .آنها خمس را مربوط به منصب والیت و امامت دانستهاند که برای ادارۀ
جامعه طراحی شده است(امام خمینی .)32 -31 ،1379 ،امام خمینی برداشت خود
ّ
را از ادلۀ خمس چنین بیان میدارد:
ّ
آنچه از ادلۀ خمس بهدست میآید ،چه دربارۀ سهم امام 7چه دربارۀ سهم
سادات ،مالکیت امام نسبت به خمس نیست ،اما دربارۀ سهم سادات مشکلی نیست
که ایشان از موارد مصرف سهم ساداتاند ،نه اینکه مالک همه سهم سادات باشند؛
زیرا فقر ،شرط جو ِاز اخذ سهم سادات است. ...
بهتعبیر دیگر بر و ِّلیامر واجب است ،مخارج سال سادات را از این سه سهم بدهد،
پس اگر مقدار این سه سهم از مخارج سادات بیشتر بود ،در اختیار و ّلی امر خواهد
بود و اگر از مخارج سال آنها کمتر بود ،وظیفه و ّلی امر است که از سایر درآمدهای
بیتالمال جبران کند و شکی نیست که نصف خمس از نیاز سادات بیشتر است .اما
دربارۀ سهم امام آنچه از کتاب و سنت بهدست میآید این است که رسول خدا6
و همچنین ائمۀ اطهار :هر یک در زمان خودشان و ّلی تصرف در سهام بودهاند ،نه
اینکه سهام ،ملک آنها بوده باشد و این مطلب از تأمل در ظاهر آیه  41سوره انفال
بهدست میآید (امام خمینی.)656/2 ،1379 ،
یکی از شاگردان امام خمینی که رویکرد حکومتی در اجتهاد دارند دربارۀ خمس
چنین میآورد:
«تمام خمس ّ
حق واحدی است که برای منصب امامت و حکومت واجد شرایط
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قرار داده شده است .پس خمس متعلق به امام است ،از آن حیث که امام است نه
حیثیت تقییدی است نه ّ
اینکه مال شخصی امام باشد .حیثیت امامت ّ
حیثیت تعلیلی و
انفال هم مثل خمس است و کسی که حق والیت و زمامداری دارد ،متصدی گرفتن
و صرف کردن آن در شئون حکومت است و کسی که حق والیت دارد پیامبر6
در زمان خودش و بعد از او امام معصوم :و در زمان غیبت امام معصوم ،فقیه عادل
و آ گاه به مصالح اسالم و مسلمین است (منتظری1412 ،ق.)477 ،
یکی دیگر از شاگردان امام نیز چنین دیدگاهی را با بیان مشابه ،ارائه داده است
(سبحانی1400 ،ق.)652 -651 ،
حفظ نظام اسالمی از سایر احکام شرعی فرعی
 .4اهمیت بیشتر
ِ
ِ
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آیا حفظ نظام واجد شرایط شرعی مهمتر است یا حفظ سایر احکام شرعی؟ در
نظر فقیهانی که نگاه حکومتی به فقه ندارند ،حفظ نظام اسالمی یکی از احکام
شرعی است و باید دید که میان این حکم با چه حکمی تزاحم رخ میدهد؟ گاهی
حکم کماهمیتتر تزاحم رخ میدهد ،در اینصورت این حکم
میان این حکم با یک ِ
ّ
مقدم بر آن حکم کم اهمیتتر است و گاهی میان حفظ نظام اسالمی و حکم بسیار
ّ ّ
اهم مقدم خواهد
مهم تزاحم رخ میدهد -نظیر حفظ جان -در اینصورت آن حکم
شد .بهتعبیر دیگر ،بنا بر رویکرد غیرحکومتی دراجتهاد ،احکامی مهمتر از وجوب
حفظ نظام اسالمی هم وجود دارد؛ نظیر حفظ جان انسانهای مؤمن.
ولی بنابر رویکرد حکومتی که همه(بنابر نظر برخی) و یا اکثر (بنابر نظر برخی
دیگر) احکام فقهی بهمنظور استقرار نظام اسالمی است ،حفظ نظام اسالمی از همۀ
احکام مهمتر است .از اینرو ،هنگام تزاحم با سایر احکام شرعی فرعی بر آنها مقدم
میشود .امام خمینی که رویکرد حکومتی در اجتهاد دارند؛ چنین دیدگاهی را مطرح
کرده است .ایشان قبل از انقالب ،بهصورت سربسته گفتهاند ،ما مکلف هستیم که
اسالم را حفظ کنیم؛ این تکلیف از واجبات مهم است .حتی از نماز و روزه وجوب
بیشتری دارد (امام خمینی ،1379 ،ص .)69
ولی بعد از استقرار نظام اسالمی بهصراحت بیشتری بیان کردهاند:

والیت مطلقۀ رسول الله 6است ،یکی از احکام اولیه
«حکومت که شعبهای از ِ
ّ
اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است» (امام خمینی،
.)452/20 ،1378
 .5قابلیت اجرای احکام فقهی استنباط شده

حکم و قانون برای اجرا و عمل ،تدوین و وضع میشود .اگر حکمی استنباط شود
که بسیاری از افراد نتوانند به آن عمل کنند یا قابلیت اجرا در یک جامعه را نداشته
باشد ،این حکم ،فلسفۀ عملی خود را از دست میدهد و سبب میشود جامعه یا نظام
سیاسی به احکام و قوانین دیگری روی آورند؛ آنطوری که در برخی از جوامع اسالمی
بهجای احکام استنباط شده مدنی یا جزایی اسالم ،قوانین کشورهای غیراسالمی را
معتبر دانسته و به آن عمل شده است (قطان1989 ،م.)274 -272 ،
یکی از حقوقدانان ،ضمانت و قابلیت اجرا را از ویژگیهای قواعد حقوقی ذکر
کرده و چنین میآورد:
برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی ،ناچار بایستی مردم در برابر هم
حقوق و تکالیفی داشته باشند و هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار واقع شد ،دولت آن
را اجرا کند؛ یعنی در پناه قدرت خویش نظمی که الزمۀ حفظ اجتماع میداند ،تأمین
سازد .پس ،داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم ویژگیهای حقوق است (کاتوزیان،
.)523/1 ،1377
احکام فقهی در عرصۀ اجتماع و حکومت نمیتواند بدون قابلیت و ضمانت اجرا
باشد؛ چرا که در این صورت حکم و قانون ،فلسفۀ عملی خود را از دست داده و
جامعه بدون قانون ،انتظام و انسجام خود را از دست میدهد.
ّ
محوریت و نقش
در رویکرد حکومتی در اجتهاد ،چون ادارۀ جامعه و حکومت
اصلی را داراست ،از اینرو نمیتوان قابلیت اجرا را در نظر نگرفت یا نسبت به آن
کم ّ
خالف فرض رویکرد حکومتی است .بنابراین ،طرفداران رویکرد
توجه بود؛ زیرا
ِ
حکومتی بر آن تأکید کردهاند .برای نمونه امام خمینی میآورد:
«ما معتقد به والیت هستیم و معتقدیم؛ پیغمبر اکرم 6باید خلیفه تعیین کند و
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تعیین هم کرده است .اینکه عقل الزم است خلیفه تعیین کند برای حکومت است،
ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قوانین کند .قانون ،مجری الزم دارد و در همۀ کشورهای
دنیا اینطور است» (امام خمینی.)21 -20 ،1379 ،
ولی در رویکرد فردی و غیرحکومتی ،همه تالش فقیه آن است تا حکم شرعی
ً
را از راه معتبری کشف کند؛ قابلیت اجرای حکم استنباط شده اصال مورد نظر این
ً
گروه از فقها نیست .از اینرو گاه فتاوایی از سوی این گروه صادر میشود که یا اصال
قابلیت اجرا ندارد یا با اجرای آن ،فرد یا جامعه را با مشکالت فراوانی مواجه میسازد.
 .6لحاظ کارآمدی در اجتهاد
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کارآمدی بهمعنای اثربخشی و نتیجهدهی است (گلریز .)171 ،1368 ،در اقتصاد
از طرحها و برنامههای کارآمد سخن گفته میشود .در مدیریت از شیوههای مدیریت
کارآمد بحث میشود و در علم حقوق از قوانین کارآمد.
ً
قانونگذار باهدف و حکیم معموال اهدافی را در نظر میگیرد و برای رسیدن به
ً
آن اهداف ،قوانینی را وضع میکند .اگر قوانین وضع شده کامال آن اهداف را تأمین
ّ
کند یا تا حد قابل توجهی آن اهداف را تأمین کند ،آن قوانین را کارآمد و در غیر
اینصورت ،غیر کارآمد میخواند.
اگر فقیهی احکام فقهی را فقط اخروی دانست که تنها برای اثربخشی در آخرت
وضع شده است ،آنطور که ظاهر عبارت برخی از فقها بر آن داللت میکند (ر.ک:
عالمه حلی1412 ،ق 5/1 ،؛ شهید اول1419 ،ق .)40/1 ،در اینصورت ،دیگر
دغدغهای برای فقیه نسبت به کارآمدی حکم استنباط شده وجود نخواهد داشت.
ولی اگر فقیهی دستکم برخی از احکام فقهی را دنیوی دانست ،آنطور که برخی
از فقیهان مطرح کردهاند (کاشف الغطاء ،145 -143/1 ،1381 ،منتظری1416 ،ق،
 .)74در اینصورت فقیه نمیتواند نسبت به کارآمدی احکام فقهی بیتفاوت باشد.
از اینرو ،امام خمینی که از یکسو احکام فقهی را هم دنیوی و هم اخروی میداند
(امام خمینی )12 ،1376 ،و از سوی دیگر ،رویکردی حکومتی در اجتهاد را مطرح
کردهاند (امام خمینی .)633/ 2 ،1379 ،در البهالی کلماتش مسئله کارآمدی را بارها

مطرح کرده است .برای نمونه ،در بیانی خطاب به شورای محترم نگهبان این نکته را
مطرح میکنند که ادارۀ زندگی این جهان تحت لوای نظام سیاسی باید در استنباط
ّ
مدنظر قرار گیرد .ایشان در نامهای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام مینویسند،
چنین یادآور میشوند:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای محترم نگهبان میدهم که خودشان قبل
از این تصمیمگیریها ،مصلحت نظام را در نظر بگیرند ،چرا که یکی از مسائل مردم
در دنیای پرآشوب کنونی ،نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریهاست...
شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خالف شرعی صورت نگیرد
 و خدا آن روز را نیاورد -باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسالم درپیچ و خمهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد»
(امامخمینی.)218 -217/21 ،1378 ،
«عدم قدرت ادارۀ جهان» تعبیر دیگری از ناکارآمدی است که در عباراتی دیگر
از ایشان بهگونهای دیگر به این مسئله اشاره شده است.بهطور مثال در گفتاری از ایشان
میخوانیم:
«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسالمی و
حتی غیراسالمی را داشته باشد و عالوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن
ً
مجتهد واقعی ،فلسفۀ عملی
مجتهد است ،واقعا مدیر و مدبر باشد .حکومت در نظر
ِ
تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است .حکومت نشاندهندۀ جنبه عملی
فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است .فقه،
تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است .هدف اساسی این است که
ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم
برای معضالت جواب داشته باشیم»(صحیفه امام .)289/21 ،1378 ،جواب داشتن
برای معضالت و دخالت فقه در همه زوایای زندگی بشر و تئوری ادارۀ انسان از
گهواره تا گور و ...همگی تعابیریست که به کارآمدی اشاره دارد یا با کارآمدی فقه
الزم و ملزوماند.
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در رویکرد غیرحکومتی ،تکالیف و واجبات به دو دسته تقسیم میشوند:
الف) واجبات عینی :که وظیفۀ تکتک افراد است تا آن را انجام دهد؛ مانند:
وجوب نماز که وظیفه هر فرد مکلفی است که آن را انجام دهد .فقیهان به اصطالح
عام در «اقیموا الصلوة» را عام انحاللی میدانند که به تعداد افراد مکلفان منحل
میشود و نسبت به هر فرد امتثال و عصیان جداگانهای دارد.
ب) واجبات کفایی :واجب کفایی واجبیست که بر تکتک افراد واجب است
که انجام دهند ،ولی با انجام برخی از افراد ،از بقیه ساقط میشود .برخی واجبات
کفایی بهگونهای است که اگر یک نفر انجام دهد ،مقصود حاصل شده و تکلیف
از بقیه ساقط میشود؛ مانند :نماز ّمیت بر مسلمان که در اینصورت از بقیه ساقط
میشود و اگر هیچکس انجام ندهد ،همگی مستحق عقاباند؛ ولی انجام برخی از
َ
َ
َ
واجبات کفایی متوقف بر اقدام گروهی از افراد است .مانندَ  :وأ ِع ُّدوا ل ُه ْم َما ْاس َتط ْع ُت ْم
َّ
َ َ ُ
ُ
ِم ْن ق َّو ٍة( انفال )60/و یا َ و ْاع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل الل ِه َج ِم ًيعا َول َتف َّرقوا( آل عمران)103 /
که وظایفی است که همه یا بسیاری از افراد جامعه باید بهگونهای در آن مشارکت
ً
داشته باشند وگرنه با اقدام تعداد کمی این وظایف اصال انجام نمیشود بهتعبیر برخی
از مفسران معاصر درباره آیه دوم ،جامعه بما هی جامعه را به اعتصام به کتاب و سنت
فرا میخواند (عالمه طباطبایی1393 ،ق570-569 /1 ،؛ آصفی.)38 -36 ،1393 ،
این دسته از آیات نشان میدهد که افزون بر تکالیف فردی ،تکالیف اجتماعی نیز
وجود دارد که انجام آن وظیفۀ جامعه بما هی جامعه است ،بنابراین برخی از فقیهان
پارهای از تکالیف را جزو تکالیف جامعه اسالمی دانستهاند؛ برای نمونه ،امام خمینی
میآورد:
«اگر برخی رؤسای دولتهای اسالمی یا برخی نمایندگان در مجلس {شورا و
سنا} سبب نفوذ سیاسی یا اقتصادی بیگانگان در کشور اسالمی بشوند ،بهگونهای که
از این نفوذ ،ترس بر کیان اسالم و یا استقالل کشور -هر چند در دراز مدت پدید آید،
چنین رئیس و نمایندهای که سبب نفوذ شده است خائن است و در هر مقامی باشد،
ً
شرعا عزل شده است و هر چند فرض شود که رسیدنش به آن مقام به حق بوده است

و بر امت اسالمی است که چنین فرد خائنی را کیفر دهند هرچند با مقاومت منفی
نظیر ترک معاشرت ،داد و ستد و رویگردانی از وی به هر شکلی که ممکن باشد.
همچنین بر امت اسالمی است که نسبت به بیرون راندن وی از تمام شئون سیاسی
و محروم کردن وی از تمام حقوق اجتماعی اهتمام ورزند» (امام خمینی1390 ،ق،
.)363 -362/1
به نظر میرسد که این نوع تحلیل از برخی واجبات کفایی و اعتقاد به وجود
تکالیفی برای جامعه بما هی جامعه یکی از پیامدهای دانستن رویکرد حکومتی در
اجتهاد است .از اینرو ،برخی از فقهایی که این نوع تکالیف را مطرح کردهاند اضافه
ّ
کردهاند ،که متصدی و زمینهساز انجام تکالیف اجتماعی ّقیم جامعه و کسی است
که جامعه در وی متبلور میشود (منتظری1408 ،ق.)570 /1 ،
 .8کاهش مراجعه به اصول عملیه بهویژه احتیاط

در رویکرد غیرحکومتی ،فقیه تالش میکند تا نسبت به حکم شرعی قطع پیدا
کند و اگر قطع حاصل نشد ،از راه ِّ
ظن معتبر به حکم شرعی دست پیدا میکند و
اگر ّ
ظن معتبر هم حاصل نشد ،نوبت به مراجعه به اصول عملیه از استصحاب ،برائت،
ِ
بودن امارات و ظنون
تخییر و احتیاط میرسد و با توجه بهندرت
ِ
حصول قطع و کم ِ
معتبر بهویژه در مسائل اجتماعی و حکومتی ،موارد بسیاری یافت میشود که باید
وظیفه را از راه اصول عملیه تشخیص داد و روشن است که دستکم غالب اصول
عملیه هیچگونه واقعنمایی ندارد ،بلکه تنها ،یک نوع معذوریت یا تنجیز را دربارۀ
وظیفه فعلی بههمراه میآورد.
ولی در رویکرد حکومتی چون هدف اصلی استنباط احکام به محوریت حکومت
و نظام سیاسی جامعه است و احکام استنباط شده قوانینی خواهند بود که حکومت
برای تنظیم و تدبیر امور جامعه بهآن نیاز خواهد داشت ،در موارد بسیاری جای مراجعه به
اصول عملیه به ویژه احتیاط نیست و شاید به همین لحاظ برخی از فقهای ژرفاندیش
گفتهاند که احتیاط در حوزۀ احکام عمومی جاری نمیشود (کاشف الغطاء،1381 ،
 .)232 /1بلکه امام خمینی دربارۀ مطلق اصول و قواعد ظاهری میگوید :تمسک
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به اصول و قواعد ظاهری در امور حکومتی ّ
تمسکی نابجاست (امام خمینی،1373 ،
.)228 /1
 .9نیاز به قواعد و ضوابط استنباطی جدید
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در نگرش غیرحکومتی قواعد و ضوابط استنباطی در همۀ حوزهها و عرصهها
بهویژه در عرصۀ عبادات و معامالت اعتبار دارند و بیشتر برای عرصههای مختلف،
ضوابط استنباطی متفاوتی در نظر نمیگیرند ،درحالیکه میتوان ضوابط استنباط را به
سه دسته تقسیم کرد:
الف) ضوابط استنباطی معتبر در همۀ بخشها و عرصههای فقهی؛
ب) ضوابط استنباطی معتبر در عرصۀ عبادات و احکام فردی؛ مانند :قاعدۀ اولی
فساد عبادت مگر با اذن شارع و....
ج) ضوابط استنباطی معتبر در عرصۀ معامالت و احکام اجتماعی؛ مانند :قاعدۀ
اولی صحت هر معامله عقالیی در هر عصری ،و....
براساس این نگرش ،هم برخی ضوابط استنباطی به برخی ابواب فقهی اختصاص
ً
خواهد داشت و هم احتماال به ضوابط استنباطی جدیدی نیاز خواهد بود؛ همانطور
که نیاز به ضوابط استنباطی جدید در رویکرد و نگرش حکومتی به اجتهاد الزم است
(که نمونهای از آن ارائه شد) زیرا در این رویکرد ،احکام فقهی بهگونهای استنباط
میشوند که قابلیت اجرا در یک نظام حکومتی را دارند و شاید با همین مالحظه است
که امام خمینی میآورند:
روحانیت تا در همۀ مسائل و مشکالت حضور فعال نداشته باشند ،نمیتواند درک
کند که اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست (امام خمینی/2 ،1378 ،
 .)292اجتهاد مصطلحی که امام از آن یاد کردهاند ،از ویژگیهای آن ،غلبۀ نگرش
خود ایشان نیز در جای دیگری این ویژگی را یادآور
فردی بر آن است ،همانطور که ِ
شده و میآورند:
منطق ناآ گاهان ،غرق
«وقتی شعار جدایی دین از سیاست ًجا افتاد و فقاهت در ِ
شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار

بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت کند» (امام خمینی.)278/2 ،1378 ،
نتیجهگیری

در فقه بهصورت عام و فقه امامیه بهصورت خاص ،گرایشها و رویکردهای
گوناگونی در استنباط وجود دارد که شناخت آنها بههمراه مبانی و پیامدهایی که
دارند به تحقیقات ّ
مفصلی نیاز دارد .یکی از این گرایشها و رویکردهای مهم ،رویکرد
حکومتی در اجتهاد است که در چند دهۀ اخیر مطرح شده است .نگارنده در جای
دیگری این رویکرد را توضیح داده و به برخی مبانی آن اشاره کرده است .در این
مقاله تالش شده تا تفاوت نتایج و پیامدهایی که میان رویکرد حکومتی و رویکرد
غیرحکومتی در اجتهاد وجود دارد ،بررسی شود .گرچه نگارنده ادعا ندارد که تمام این
ّ
پیامدها و نتایج را شناسایی کرده ولی تالش کرده است در حد توان و فرصت خویش و
درحد ظرفیت یک مقاله برخی از آنها را استخراج و توضیح دهد و به نظر میرسد که
برخی از آنها بسیار مهم است تأثیرات گستردهای را در استنباط احکام فقهی به همراه
دارد؛ مانند قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به اذن حکومت مشروع،
که به نظر میرسد در بیشتر ابواب فقهی تأثیرگذار بوده ولی بیشتر فقیهان به آن توجه
نکردهاند و اندک افرادی هم که به آن توجه داشتهاند ،با ترس و احتیاط آن را شرط
دانستهاند؛ توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی که در رویکرد غیرحکومتی کمتر از آن
استفاده سیاسی و حکومتی شده است ،ولی در رویکرد حکومتی از آن استفادۀ سیاسی
گستردهای میتوان داشت ،نگاه غیرشخصی به اموال مرتبط به پیامبر 6و امام7
که همه امو ِال مرتبط با پیامبر و امام به خاطر منصب اداره جامعه است ،اهمیت بیشتر و
ّ
در نتیجه تقدم حفظ نظام اسالمی بر سایر احکام شرعی فرعی در هنگام تزاحم ،توجه
به کارآمدی احکام فقهی استنباط شده است و....
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