
 

 

 

 

 

 امام خمینی اجتهادیهای روش لفهؤم

 و نقش آن در تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی 

 
 1غالم حسن مقیمی                                                              

 15/11/93 رشیپذ خیتار                                              11/08/93 افتیدر خیتار

 

 چکیده
ت زندگی سیاسی منوط ی سیاسی امام خمینی)ره(، حجیت و مشروعی در اندیشه

های سیاسی با نصوص دینی است. اما پرسش این نوشتار آن  به مطابقت وقایع و پدیده

های سیاسی  است که نصوص دینی چگونه با مسایل و موضوعات متغیر و پدیده

کنند؟ به عبارت دیگر، چگونه نص ثابت با عمل و رویدادهای  ناپایدار ارتباط برقرار می

کند؟ روش اجتهادی امام خمینی)ره(  غیر، پیوند منطقی پیدا میزمانی و مکانی مت

ی نظر و عمل سیاسی است؟  هایی برای کارآمدی فقه در عرصه دارای چه شاخص

ادّعای این تحقیق آن است که روش اجتهاد پویای حضرت امام، ظرفیت تولید احکام 

. در این مقاله تالش باشد الزام آور سیاسی )از تضارب نص و زندگی سیاسی( را دارا می

های روش اجتهادی امام)ره(، میزان تأثیر آنها را ها و مولفه شود تا با بررسی ویژگی می

 در تولید دانش سیاسی فقهی، مورد تأمل قرار گیرد.
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 مقدمه

ی اجتهتادی امتام یمینتی)ره( را     ستت هتهآ آن ته شتیوه    پرسش مهم این مقاله آن ا

متمایز از سبک اجتهادی مصطلح و صاحب جواهری نمتوده استت سیستته بته راستتی      

نقتش  »هایی دارده آیا امام بتا رتر     اجتهاد پویا در اندیشه سیاسی امام سه معنا و مؤلفه

و یا بته غنتای   از فقه سنتی و صاحب جواهری عبور هرده است « زمان و مکان در اجتهاد

های آن سیسته سبک اجتهادی امام سته نستبتی بتا     ها و ویژگی آن افزوده استه مؤلفه

علوم انسانی و نیز تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل مستحدثه سیاسی دارده اینهتا  

 باشد. ی این تحقیق می بخشی از سؤاالتی است هه دغدغه

امام را متمایز نمتوده استت، ورود پتر    رسد آن ه سبک و مدرسه اجتهادی  به نظر می 

باشتد. بتدین   « شتیوه اجتهتادی صتاحب جتواهر    »رنگ عقل و دو عنصر زمان و مکان به 

فهم یردمندانه احکام دینی در بستتر  »لحاظ اجتهاد پویای حضرت امام، عبارت است از: 

م، ، به تعبیر دیگر وقتی آگاهی زمانی در مقام فهم موضوعات احکتا «شرایط زمان و مکان

شود. بدین لحاظ، از یک ستو حتذ     های دینی تأمین می رود، روز آمدی آموزه به هار می

این دو عنصر )زمان و مکان( در مقام فهم دین، برابر با تحجّر و تجمتدّ استت و از ستوی    

دیگر، تحمیل این دو عنصر بر متون دینی نیز، برابر با التقاط و تجدد )بته تعبیتر قرآنتی    

واضعه( است. ری سند سده اییتر، دیتن همتواره از یکتی از ایتن دو      تحریف الکلم عن م

این تحقیق بر این  (1: 1381)صادقی رشتاد،   رویکرد یعنی تجمدّ و تجددّ آسیب دیده است. 

 باور است هه روش اجتهادی امام یمینی)ره( از دو آسیب فوق، مصون است. 

 مفاهیم

 مفهوم اندیشه سیاسی -1

تفکر، تعقل، تأمل)معین،  فرهنگ فارستی( استت هته نتوعی     ی اندیشه به معنای  واژه

هتر گونته تفکتر یتا     »ارتباط ذهنی و فکری با متغیرهای عینی جامعه دارد. در اصتطال   

تالش ذهنی را هه بلحاظ منطقیآ منسجم، دارای مبنا و سارسوب بتوده و موجته باشتد،    
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ونتی، هدفمنتد بتودن،    نامند. بدین لحتاظ انستجام در  می (14-13: 1384)فتوزی،   « اندیشه

-مند بودن و توجیه هننده منطقی روابط عینی جامعه، از جملته مهمتترین ویژگتی   قانون

 باشد.های مفهوم اندیشه می

ی سیاستآ از ریشه ساس، یسوس گرفته شده است و معانی آن عبارت استت از:   واژه

. استت.  حکومت، سیاست، تنبیه، پرورش، اداره هتردن، اصتال  هتردن، تتدبیر هتردن و..     

، لسان العرب و قاموس اللغه ذیل ساس(  اما دراصطال آ گرسته تعریتف جتام  و    دهخدا)

توان ادعا نمود هه فهم درست مفهوم سیاست در مان  سیاست امری مشکل است، اما می

هتا و مکاتتب مختلتف استت. از ایتن رو       هتا در فرهنتگ   گرو فهم وظایف و غایت حکومت

، سوسیالیستتی و دینتی هتامالت متفتاوت استت. همتان       تعریف سیاست در مکاتب لیبرالی

های سکوالر غایت حکومت صرفات مدیریت معیشت مردم استت در  روری هه در حاهمیت

های دینیآ هد  حکومت، معطو  به هدایت و سعادت بشر در زندگی ایتروی  حاهمیت

ت و دنیوی است. امام یمینی نیز سیاست را با توجته بته غایتت آن بته معنتایآ متدیری      

معطو  به هدایت جامعه سیاسی بر اساس مصالح و باورهای متردم توستط افتراد واجتد     

 (1386)مقیمی،   هند. شرایط تعریف می

اگر اندیشه به معنای تفکر منسجم و هدفمند و سیاست به معنای رابطته مبتنتی بتر    

ه قدرت و یا تدبیر معطو  به هدایت جامعه باشد، آنگاه اندیشه سیاسی به سته معناستت  

ی اندیشه سیاسی ناظر به تفکری است هه متّصف به سیاست است امتا در اصتطال آ    واژه

شتود هته بته تتدبیر      مجموعه باورهای فلسفی، هالمی، فقهی، ایالقی، تجربی گفتته متی  

زندگی سیاسی آدمیان معطو  استآ بنابراین اندیشه سیاسی ضرورتات دارای پیش فتر   

شه منسجم، بدون مبنای فرهنگی و هنجاری، وجتود  معرفتی و ارزشی است. در واق  اندی

ندارد. و لذا بریی اندیشته سیاستی را، تتالش ذهنتی منستجم، دارای مبنتا و ستارسوب        

ی عقالنی در پی ستازمان دادن بته زنتدگی     دانسته و آن را مجموعه عقایدی هه به شیوه

 (14: 1384)فوزی،   اند. سیاسی است، تعریف نموده

اسی دو سر ریتف علمتی و مهتم دارد. از یتک رتر  از مبتانی       سان اندیشه سیبدین

سیاستی  ی جامعته  ای از باورهاو هنجارهای پذیرفته شتده معرفتی و فرهنگی هه مجموعه

ای از راه شناستی، هته مجموعته   نماید و از سوی دیگر با نظریات جامعته است، ارتزاق می

 -سیاستی    (43-60: 1365)استرریگنز،  هتای  های علمی معطتو  بته مستایل و بحتران    حل

اجتماعی است، مرتبط است. بدین لحاظ هنر اندیشمند یا فقیته سیاستیآ ایجتاد تعامتل     
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ها، نظری و عملی، ذهن و عتین،  منطقی، عقالنی و منسجم، بین دو حوزه باورها و بحران

 ها، اعتقادات و الزامات زمان، جامعه آرمانی و جامعه زمینی، است. حقایق و واقعیت

 م مسایل سیاسیمفهو -2

ی مسایل جم  مسأله به معنای حاجت، مطلب)معین،  فرهنگ فارسی(  موضوع،  واژه

ی مستایل شترعی )عمیتد،  فرهنتگ      امر مشکل، معضل و نیز به معنای پرستش در بتاره  

« سیستتی مستأله  »باشد. در حقیقت تبیین موضوع یا مسأله برای محقق بته   فارسی( می

« سرایی موضوع»)سایتار شناسی و روند شناسی(، « سگونگی مسأله»)ماهیت شناسی(، 

)دالیل وجودی و بقای پدیده(، معطو  است. بدون پاسخ بته سته پرستش فتوق فهتم و      

های  از آنجا هه یکی از حوزه (98-97: 1392)حافظ نیا،   درک از مسأله بسیار مشکل است. 

از مستایل   فقهتی، بحتا از مستایل سیاستی استت متراد متا        -مطالعاتی اندیشه سیاسی

هتتایی هستتتند هتته در یصتتوت موضتتوعات و  سیاستتی، مجموعتته موضتتوعات و پرستتش

 باشند. های سیاسی مطر  می پدیده

یالصه آنکه مراد از مستایل سیاستی در ایتن پتژوهش مستایل و موضتوعات احکتام        

 سیاسی است هه مجتهد در پی پاسخ فقهی آن است. 

 « اجتهاد»مفهوم  -3

باب افتعال )پذیرش و مطاوعه( به معنای تتالش تتو م    مصدر« جهد»اجتهاد از ریشة 

با دشواری و مشقت است.)لسان العرب، المعجم المفهرس الفاظ الکتب االربعة و فرهنتگ  

لغت عمید، ذیل ماده جهد( در اصطال  فقه، به معنای استنباط مسایل شرعی از قرآن یا 

ریحی اصتطالحات  باشد. )عمید،  فرهنگ فارستی( هم نتین در فرهنتگ تشت     حدیا می

نیروی علمی پایدار هه انستان بته همتک آن بتوانتد     »اصولی این گونه تعریف شده است: 

  (38: 1380)والیی،  « تحصیل حجت و احکام شرعی فرعی هند.

تتوان آنهتا را    ی اجتهاد در لسان فقهاء، استعمال و هاربردهای متعدد دارد، هه می واژه

 به سه دسته، گونه شناسی هرد:

استنباط احکام شرعی: از این منظتر بععتد روشتی    « فرآیند»و « فعل»به معنای  اول؛

هنتد   اجتهاد برجسته است. این رهیافتآ اجتهاد را به مثابه سارسوبی از قواعد فتر  متی  

 پردازد.   هه در یک فرآیند روشمند به استنباط حکم شرعی می

ن دسته از تعاریف، بته بععتد   و قوة ادراهی پایدار: در ای« ملکة نفسانی»به معنای  دوّم؛
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ای است  شود. در این نگرش، اجتهاد ملکه ی پایدار اجتهادی فقیه تأهید می نفسانی و قوه

هه مجتهد در اثر تکرار و مداومت، توان پایدار نسبت به ردّ فروعتات احکتام بتر اصتول و     

 هند.   را هسب می (62: 1414)حر عاملی،  «انما علینا القاء االصول و علیکم ان تفرعوا»مناب  

مند و ملکه نفسانی معطو  به شنایت زمان و مکتان: امتام یمینتی     سوّمآ فعل قاعده

انتد. در هتتاب اجتهتاد و تقلیتد      در تعریف اجتهاد هر دو مفهوم فوق الذهر را بکتار بترده  

هو تحصیل الحکم الشرعی المستنبط بالطرق المتعارفه لدی اصتحاب الفتن   »فرمایند:  می

هه به مفهوم اول ناظر استآ و نیتز در   (568: 1376)امام یمینتی،    «عذر هذلکاو تحصیل ال

فرمایتد:  و یتا در جتای دیگتر متی    « له ملکه الفقاهه و االجتهتاد »فرماید:  همین هتاب می

هته نتاظر بته     (31-27)همتان:   «قوة المعرفة و ملکه االستنباط»

هنتد،   تلقتی پیشتین جتدا متی    پذیرش تعریف ملکه نفسانی است. لکن آن ه امام را از دو 

ی تأثیر دو  ی زمان و مکان به معنای اجتهاد متداول است. وی درباره اضافه هردن دو واژه

زمان و مکان دو عنصر تعیین هننتده در  »فرماید:  ی زمان و مکان در اجتهاد می هلید واژه

 ( 275: 21،ج1379)امام یمینی،«. اجتهادند

ملکته  »و داشتتن  « قواعتد فقته سیاستی   »ط بتر  بدین لحاظ از منظر امام، صر  تسل

اجتماعی، صتاحب نظریته    -تواند فقیه را در عرصه زندگی سیاسی  ، نمی«نفسانی اجتهاد

روابط حاهم بر سیاست و اجتمتاع و اقتصتاد یتک نظتام، ممکتن      »سیاسی نمایدآ سرا هه 

وابط شود از ر همان(را اقتضاء هند. یعنی موضوع حکم فقهی را نمی«)است حکم جدیدی

اش منفک هرد والّا مفهوم و ماهیتت واقعتی آن، از سشتم فقیته دور      اجتماعی و حکومتی

گیترد و عمتالت، اجتهتاد هارآمتدی      مانده و ذیل ادلّه و نصوت حقیقی یودش قترار نمتی   

 دهد.   یودش را در پاسخ به مسایل زمان از دست می

 

         أله با نصتطبیق مس    موضوع شناسی پویا           )سریه اجتهاد پویا(

 نص شناسی پویا

 

 )مسائل سیاسی(                             )متون سیاسی(

ی مهم در شتیوه اجتهتادی حضترت امتام در      سنان ه در نمودار آمده است سه مؤلفه

پردازد های روش اجتهادی حضرت امام مییور توجه هست هه این مقاله فقط به ویژگی

 نماید. فرصت دیگر موهول میو دو مؤلفه دیگر را به 
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 ارتباط روش اجتهاد با دانش سیاسی جدید

علوم »با « روش استنباط دانش فقهی»توان گفت: با نگاه اجمالی به روش اجتهاد می

دارند هه احصاء آنهتا  (2: 1392)قوامی،  ، ارتباط و اشتراهاتی«انسانی و دانش سیاسی جدید

نقتش آن در تولیتد اندیشته سیاستی همتک       در فهم شیوه اجتهادی امام یمینتی)ره( و 

 هند. مؤثری می

 «موضوع حکم»ارتباط با  -1

موضوع فقه سیاسیآ افعال مکلفین )شهروندان( و موضوع دانش سیاستی جدیتد نیتز    

ی دیالک و تعامتل روشتی و علمتی دو حتوزه      هُنش انسان مدنی است. این تشابه، زمینه

ی هتر دو،   هنتد. ستون دغدغته    تر متی  یکفوق را )فقه سیاسی و علوم سیاسی جدید( نزد

« زنتدگی سیاستی و حکومتت   »رفتار سیاسی و اجتماعی انسان مدنی در بستر و فرآینتد  

 است. 

 )باید و نبایدهای سیاسی(« حکم»ارتباط با  -2

غایت اصلی اجتهاد پویا، صدور احکام الزام آور سیاسی به منظور ستاماندهی مطلتوب   

هتای   دانتش سیاستی و انستانی نیتز هشتف نظریته      زندگی سیاسی مکلفین است. غتر   

 سیاسی و اجتماعی به منطور توسعه مطلوب و ارتقای سطح زندگی است. 

اگرسه به دلیل تفاوت مبانی )در علوم انسانی مدرن و علوم انسانی فقهتی( متا شتاهد    

ی فاضله متفاوت هستیم، ولی داشتن آرمان، سشم انداز و هد ، از تشتابهات و   دو مدینه

راهات آن دو استآ سرا هه علوم انسانی لزومات مسبوق به ارزش و بتاور استت.)سالمرز،   اشت

ها فراتاریخی و متعالی باشند و یا این اهدا  آرمتانی، از   ها و ارزش (یواه این آرمان1378

متن واقعیات تاریخی و زندگی متعار  استخراج شوند. هرسه هه باشد، هیچ منافتاتی در  

 یاسی مبتنی با باورهای دینی، از مجرای روش اجتهاد را ندارد.امکان تولید دانش س

 «مسأله محوری»ارتباط در   -3

ی عزیمت دانش فقه سیاسی، مسایل جاری و مستحدثه استآ هما اینکه نقطته    نقطه

هتای   آغازین نظریات علوم انسانی و سیاسی، ناظر بته مستایل مبتالبته انستانی و پدیتده     

تحول، تکامل، پیشترفت و پویتایی هتر دو، بته نتوعی متدیون       سیاسی است. در واق  رمز 

و عتدم جمتود در موضتوعات قتدیمی و غیرهتاربردی استت. پرهیتز از        « مسأله محوری»

ای، از جمله تشابهات و اشتراهات  حاصل بر مدار موضوعات انتزاعی و مدرسه مباحثات بی
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 آن دو )دانش مبتنی براجتهاد پویا و دانش سیاسی جدید( است.

را به « اثربخشی»و « هارآیی»در اجتهاد پویا، دو پیامد مهم : « مسأله محوری»ش رو

هند و در  آغاز می« مشکل عملی یا نظری»دنبال داردآ سون مجتهد سیاسی، هارش را با 

بنتدی   تبدیل و پس از تشخیص دقیق مستأله و صتورت  « مسأله»گام بعدی مشکل را به 

بنتابراین ماهیتت و    (129-134: 1385)قراملکتی،   هنتد.  متی « هشف حکم آن»آن، اقدام به 

است. سون علم فقه اساسات مبتنی بر پرسش و « مسأله محوری»اساس هار روش اجتهاد، 

دهد هه از آن پرسیده شتود. بته عنتوان مثتال، زمتانی       پاسخ است. به سئواالتی پاسخ می

احکتام  »ل ، پاستخ هتم در حتو   «سلطان عتادل بتود  »سئواالت سیاسی با محوریتِ نظریهِ 

و « مشتروریت »ی  های بعدی سئواالت بر محورِ نظریته  سامان یافت و در سال« سلطانیه

ی  ها، در حتولِ نظریته   ها و پاسخ است هه پرسش« جمهوریت»هم اهنون بر محورِ نظریهِ 

حکومت جمهوری اسالمی سریش هرد. بدین لحاظ، سلطان عادلی و یا جمهوری شتدن  

فقهی، بعضات از ناحیته مستایل مبتالبته، مقتضتیات زمتان و      تولیداتِ علمیِ دانش سیاسی 

 سگونگی هاربست دستگاه اجتهادی در مواجهه با مسایل تاریخی مرتبط با آن است.

 سیّالیّت و ناپایداری -4

ی  موضوع فقه سیاسی و علوم سیاسی جدید، عملِ سیاسیِ سیّال استت ستون حتوزه   

تتوان گفتت هتر دو     ور متغیتر هستتند متی   عمل و افعال مکلفین، به تب  زمان و مکان ام

 دانشآ به اعتبار تغییر پذیری موضوعشان، سیّال و ناپایدار هست.

ای هته در قتدیم دارای    زمان و مکان دو عنصتر تعیتین هننتده در اجتهادنتد، مستأله     

حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاهم بر سیاست و اجتمتاع و اقتصتاد   

 (225: 7،ج1376)امام یمینی، حکم جدیدی پیدا هند. یک نظام، ممکن است

ی اجتهاد سیاسی، شنایت عمل سیاسی و موضوعات سیاستی متحتول    بنابراین الزمه

و ناپایدار است. از آنجا هه ماهیت امور سیاسی ناپایتدار استت احکتام سیاستی آنهتا، بته       

 هند. تناسب موضوع آن، تغییر می

 دانش سیاسی چند وجهی -5

هند)و لتذا   اسی از دو منب  نصوتِ فراتاریخی و واقعیات تاریخی تغذیه میاجتهاد سی

)اشمیا،  های لیبرالی آرمان گرای واق  بین است(آ هما اینکه علوم سیاسی مدرن از ارزش

هنتد.   و اومانیستیِ فراتاریخی و واقعیات تاریخی انستان متدرن تغذیته متی     (10، ت1392

ی غیردینی و متعار  دارد ولی هتر دو   یگری صبغهی دینی و الهی و د اگرسه یکی، صبغه
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دو ساحتی شتدن دانتش   »ی آن  نمایند هه الزمه از دو منب  ارزشی یات یود تغذیه می

 است.« سیاسی

های دینی  تواند با جایگزینی گزاره اما آن ه مهم است آن است هه اجتهاد سیاسی می

علوم انستانی جدیتد را جبتران     ای ارزشیه و نقص ها های اومانیستی، هاستی بجای آرمان

شتین  ن ا( را همه ها و حوزه ارزشهند. و دو حوزه سیاسی به ظاهر متناقض )حوزه واقعیت

 سایته و میان آنها آشتی معنادار و منطقی ایجاد هند.

 های روش اجتهادی امام)ره( ها و شاخصمولفه

ا تحوالت زمان نگاه یات و عمیق امام به روش اجتهاد، موجب شده است تا همگام ب

ی حضور  تردید این تکامل زمینه و مکان، مکانیزم اجتهاد نیز مسیر تکامل را ری هند. بی

و « جامعته متدنی  »، «نهتاد دولتت  »، «نهتاد رهبتری  »تر و مؤثرتر دین را در عرصته   فعال

ی اجتهادی امام به مثابه روش )معرفتت درجته    ، فراهم هرده استآ سرا هه شیوه«مردم»

 مستقیم بر روی قرائت وی از مفاهیم جدید سیاست و حکومت داشته است. دومی( تأثیر

 )تولید اندیشه سیاسی سند ساحتی(« امر سیاسی سند وجهی»اجتهاد و  

یروجی احکام اجتهاد پویا را هر گونه بنگریم، ماهیت سند ساحتی در حوزه عمتومی  

تغذیته و در نهایتت   « زمان»و « نص»دارد. زیرا مبنای دستگاه اجتهادی امام از دو منب ِ 

 زند.   آن دو را  با هم گره می

تتوان در ماهیتت    تبلور احکام سیاسی سنتد وجهتی در شتیوه اجتهتادی امتام را متی      

ترهیبی امر سیاسی در: معنوی و مادی، ایروی و دنیتوی، فتردی و اجتمتاعی، آرمتانی و     

شتروعیت، و...  حق و تکلیف، جمهوریتت و استالمیت، مقبولیتت و م   و دولت،  نید واقعی،

ای، اندیشه  ردیایی هرد. اهمیت و حساسیت مفاهیم دو وجهی فوق، تا بدانجاست هه عده

انتد. ولتی بتا هالبدشتکافی شتیوه اجتهتادی و        سیاسی وی را پارادوهسیکال تفسیر هترده 

توان پاسخ مبنایی و فقهی اِشتکال فتوق را    فقهی وی از نصوت دینی، می -تفسیر هالمی

 دریافت.

حضرت امام ترهیب فوق، عالوه بر مبنتای فقهتی، ریشته در ابعتاد وجتودی       از منظر 

ی انسان سند وجهی: ارسال مربی سند بععدی، نزول نصتوت   انسان)هالم( هم دارد. الزمه

 و احکام الزام آور اجتماعی سند وجهی است.

انسان غیر محدود است و مربی انسان غیر محدود است و نستخه تربیتت انستان هته     
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 فطرت مخموره

 نظام سیاسی متعالی
 مالک سنجش           
 نظام سیاسی متعارف

 نظام سیاسی متدانی )استبدادی( 

 شریعت حجوبه )طبیعت انسان(فطرت م

ت غیر محدود است. نه محدود به عالم ربیعت و ماده است، نه محدود بته عتالم   قرآن اس

  (422: 12،ج1379)امام یمینی، غیب است.

اسالم... در تمام شئون فتردی و اجتمتاعی، متادی و معنتوی، فرهنگتی و سیاستی و       

نظامی و اقتصادی دیالت و نظارت دارد. از هیچ نکتته ولتو بستیار نتاسیز هته در تربیتت       

: 21و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقشی دارد فروگذار ننموده است.)همان، ج انسان

403-402 ) 

]اسالم[ به حسب ابعاد انسانیت، رر  دارد، قانون دارد.... یکی از ابعتاد انستان بععتدی    

یواهتد   یواهد معاشرت هند، در این دنیتای متادی متی    است هه در این دنیای مادی می

انبیاء برای سعادت بشر  (41-43: 6)همان، ج الم این را هم داردتأسیس دولت بکند... اس

  (544: 5)همان،ج ی بشر. اند، یعنی سعادت همه جانبه مبعوث شده

ناسی و به تبت  آن بته   ش ، به انسان«امر سیاسی سندوجهی»ی عزیمت  بنابراین نقطه

بعتاد  ناسی امتام یمینتی)ره( معطتو  استت. تفستیر وی از انستان، تفستیری ذوا       ش دین

)ربیعت و فطرت( است و از آنجا هه نصوت دینی برای تربیتت، هتدایت و تکامتل همته     

های دینی هم  جانبه انسان در متن وقای  زمانی و مکانی نازل شده است، در نتیجه گزاره

 دو وجهی است.

ی سنین دیدگاهی، حکومت و نظام سیاسی دو ساحتی به معنای عتام یتودش     الزمه

وی تئوهراسیِ بریده از زندگی متعتار  و الزامتات     ر حکومت از منظراست. به عبارت دیگ

زمان و مکان نیست تا از سرشتت ربیعتی انستان غفلتت نمایتد و نیتز بریتده از فطترت         

مخموره نیست تا در دامن زندگی متعتار  و بعضتات متتدانی ستقوط هنتد. بلکته بلحتاظ        

 .سایتاری و محتوایی دو وجهی و مطابق با فطرت انسان است

 

 

 

 

 

 

 هنتد  شناسی متعار  هه انسان را تتک ستاحتی قرائتت متی     از این رو، بریال  انسان



 1393سال اول، شماره اول، زمستان                   فصلنامه  /88

 

پردازد، امتام   و براساس آن به مهندسیِ سیاسیِ حکومت و دولت می (201: 1358)مارهوزه، 

دهد و براساس آن فقه سیاسی ایشان نیز سند وجهتی   تلقی دو ساحتی از انسان ارائه می

 .  شود می

 «نگاه پر رنگ به زمان و مکان»اجتهاد پویای امام و 

زمان و مکان و نقتش آن در اجتهتاد سیاستی و تولیتد فقته سیاستی، یکتی دیگتر از         

 های ناشنایته روش اجتهادی امام است.  ابتکارات و در عین حال از عرصه

اسی و اگر سه رر  دو مؤلفه زمان و مکان و نقش آن در استنباط احکام الزام آور سی

اش است ولی  های فقهی امام در زندگی سیاسی نیز تولید نظریه سیاسی، از جمله نوآوری

ی  بیان صریح و مدوّن آن، بیشتر در اوایر عمر پر برهتت وی مطتر  شتد. رتر  نظریته     

، توضیح حدود ایتیارات حکومت استالمی در  3/8/66مالکیت در دولت اسالمی در تاریخ 

ر نظریته والیتت مطلقته فقیته در متور       تت  و نیز تبیین دقیق 26/9/66و  16/9/66تاریخ 

تتر و مصتداقی وارد    ترین مواردی بود هه ایشان بته رتور جزئتی    از جمله مهم 16/10/66

ای بسیاری را در این زمینه، فراروی فقها و اندیشتمندان علتوم   ه بحا آن شدند و پرسش

عتدم تأستیس حکومتت     ایی هه بته دلیتل  ه سیاسی قرار دادند. بدین ترتیب سنین بحا

شیعی، تا آن زمان مجال تحقیق و تتب  فقهی قرار نگرفتته بتود، بته تتدریر وارد دروس     

 یارج فقه سیاسی و حکومتی شد.

 .  مفهوم زمان و مکان1 -2

به معنای محتل استت. ولتی در اصتطال ،     « مکان»در لغت به معنای وقت و « زمان»

متفتاوتی دارنتد. متثالت در علتم جغرافیتا       این دو بر حسب هاربرد در علوم مختلف، معانی

شود و از مقتدار حرهتت وضتعی و انتقتالی      براساس رول و عر  جغرافیایی سنجیده می

معنای یات یودش را دارد. هم نین « زمان و مکان»شود. یا در فلسفه  زمین بحا می

م شود، معنا و مفهتو  در نجوم هه براساس حرهت اجرام آسمانی و روز و شب محاسبه می

 دیگری دارد.

منظور از زمان و مکان در این پژوهش، معنای جغرافیتایی، نجتومی و یتا فلستفی آن     

نیست، بلکه معنای عرفی آن است. مراد، مجموعه شرایط و یصوصیات زمتانی و مکتانی   

باشد.  است هه محصول روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاهم بر جوام  می

گیرد، بر  هه موضوع احکام سیاسی و اجتماعی در آن قرار می« محیطی»و « زمان»یعنی 
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دهتد. ایتن    سیاسی تأثیر و آنها را تغییتر متی   –مفهوم یا مصادیق موضوعات احکام فقهی 

هنتد   یوش قبض و بسط متی  ای است ههآ یا مصادیق موضوع حکم را دست تغییر به گونه

جدیتد  « موضتوع »ی هته  هند، بته نحتو   و یا حتی گاهی مفهوم موضوع را بکلی عو  می

شتهید   (249: 1376آ سبحانی، 181-183: 1378آمطهری، 98: 21، ج 1376،امام یمینی)شود.  می

مقتضیات زمتان، یعنتی مقتضتیات محتیط و اجتمتاعی و      »گوید:  مطهری در این باره می

 هما اینکه امام یمینی)ره( در این باره تصریح دارند:(1378:53)مطهری،  « زندگی بشر

مکان دو عنصر تعیین هننده در اجتهادند... بدان معنا هته بتا شتنایت دقیتق     زمان و 

روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اولی هه از نظر ظاهر بتا قتدیم فرقتی    

رلبتد، مجتهتد    نکرده است، واقعات موضوع جدیدی شده است هه قهرات حکم جدیتدی متی  

  (1376:98، 21)امام یمینی،ج باید به مسایل زمان یود احاره داشته باشد.

 در اجتهاد« تأثیرگذاری زمان و مکان»مواضع .  2 -2

به شکل و صور مختلف قابل « زمان و مکان»تأثیرپذیری دانش و احکام استنباری از 

هتای   یم تأثیرگتذاری آن را در عناصتر و مؤلفته   هن ردیابی و بحا است. در ذیل تالش می

 هنیم.دنبال « اجتهادپویای امام»مختلف 

موض  تأثیرگذاری زمان و مکان در استنباط اجتهادی و فقه سیاسی، تتأثیر در   اولین

مصداق عینی و یارجی موضوع حکم است. در واق ، گذر زمان و یا تغییر محل و مکتان،  

شود در مصداق یارجی احکام سیاسی و اجتماعی تغییتر و تبتدل ایجتاد شتود.      باعا می

بتود ولتی   « مشروره ستلطنتی »و بعد « عادله  سلطنت»مثالت حکومت مطلوب در گذشته 

جمهتوری  »اآلن بواسطه تحوالت گوناگون زندگی سیاسی، مصداق یارجی آن تبدیل بته  

شده است. نظیر این مسأله مشهور ههآ اگتر ستگ در   « مردم ساالری دینی»یا « اسالمی

بدل به حلیت زار قرار گیرد و در گذرِ زمان تبدیل به نمک گردد، حکم حرمت آن م نمک

 شود.   می

موض  تأثیر زمان و مکان در اجتهاد سیاسی، تأثیر در تغییرِ مفهتومِ موضتوع    دومین

حکم استآ بدین معنا هه ماهیت و ذات عینی و یارجی موضتوعات سیاستی، اجتمتاعی    

ی زمتان و محتیط جغرافیتایی،    هند، بلکه تلقی و اعتبار عر  و عقتال، بواستطه   تغییر نمی

هند. بعنوان مثال، امتام در مستأله یریتد و    د و لذا موضوع توسعه پیدا میشو متفاوت می

فرماید: سون در زمان ما برای آن منفعت عقالیی و عرفی )بختال  زمتان    فروش یون می

یعنی گاهی موضوع بلحاظ  (182-183: 1379)امام یمینی،  قدیم( متصور است، حالل است.
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تجربی باشد بلکه معنا و مفهتوم آن در درون   هند تا ملموس و یارجی و عینی تغییر نمی

شتود هته   روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی... واقعات موضوع جدیدی متی »ای از  شبکه

هما اینکه در نامه یویش بته   (289: 21،ج1379)امام یمینی، «. رلبد قهرات حکم جدیدی می

آ نقش زمان و هنند هه مجم  تشخیص مصلحت نظام، یطاب به شورای نگهبان بیان می

های حکتومتی تعیتین    یریگ نوع تصمیم»مکان در استنباط احکام فقهی و به تب  آن در 

  (218)همان: «. هننده است

موض  تأثیرگذاری زمان و مکتان در اجتهتاد تنظیمتی و سیاستی، تتأثیر در       سومین

احکام سیاسی اجتماعی است. در اینکه تغییر مالک احکام )مفسده و مصلحت( « مالک»

شود تردیدی نیست. مثالت در زمانی، عملی مالک و مفستده   موجب تغییر حکم شرعی می

ی داشتت ولتی اآلن   ا ای داشت ولی اآلن ندارد و یا عملی در گذشته مصلحت ملزمه ملزمه

ندارد. ربعات سنین تغییری، سبب تغییر احکام شترعی استت. ولتی ستخن در شتنایت و      

عد یقتین در تغییتر متالک آن استت. بته نظتر       هشف مالهات احکام شرعی و در مرحله ب

رسد اگر بتوان راهی برای هشف و ارمینان در تغییر مالک احکام یافت، امام یمینی  می

 (21:289، ج1379)امام یمینی، با آن مخالفتی نداشته باشند.

های فقهتی در عرصته اندیشته     سهارمین موض  تأثیرگذاری زمان و مکان در استنباط

در عوار ِ عناوین احکام ثانوی احکام استت. یعنتی گتاهی مقتضتیات      سیاسی، تأثیر آن

هنتد   ایی را تحمیل میه زمان و مکان برای دولت اسالمی یا شهروندان، الزامات و ضرورت

 شوند دست از احکام اولیه بردارد و متوسل به احکام ثانوی شود. هه مجبور می

رور قوانینی استت هته بترای    های عمومی هه اسالم گذاشته است، یک  یکی از قانون

ای دیگر، یدا قرار داده مانند قانون حترج و قتانون ضترر و    ه مراعات توده، موهل بر قانون

اضطرار و اهراه و امثال آنها، این قوانین ناظر به قوانین دیگتر استت بترای مراعتات حتال      

ها و هتا و هشتور   ا، مراعتات مقتضتیات زمتان   هت  مردم، اسالم با گذراندن این گونته قتانون  

 (315)امام یمینی:  اشخات را به رور هافی هرده است.

شود هه مراد ایشان از نقش زمان و مکتان در   البته از قرائن و سخنان امام فهمیده می

نمودند هته راه عنتاوین ثتانوی بترای اداره      اجتهاد، فراتر از آن استآ سون مکرر بیان می

 - 289: 21،ج 1379)امتام یمینتی،    .هشور و پاسخ به نیازهای دولت استالمی هتافی نیستت   

297)  

موض  تأثیرگذاری زمان و مکان در استخراج احکام فقهی در حوزه مستایل   پنجمین
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رسد این قستمت هماننتد قستمت     سیاسی، تأثیر آن در احکام حکومتی است. به نظر می

قت  در  ر و محتوری داشتته باشتد. در وا   ت اول و دوم، در مراد و دیدگاه امام، جایگاه پررنگ

وجتود دارد هته تتأثیر جتدی در     « مصلحت نظام»ای مهم به نام  اینجا یک مؤلفه واسطه

تغییر موضوعات حکومتی دارد. اگرسه عنصر مصلحت نظام، اهمیت فوق العاده دارد ولتی  

ی زمتان و مکتان    تأثیر دارد، دو مؤلفته « مصلحت عمومی و حکومت»آن ه بر روی مؤلفه 

امور تأثیرگذار بر استتنبارات احکتام سیاستی و حکتومتی      ی است. بنابراین برگشت همه

 نهایتات به مقتضیات زمان و مکان معطو  است.

دهم هه یودشان قبل از این گیرها،  تذهری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می

مصلحت نظام را در نظر بگیرند، سرا هه یکی از مسایل بسیار مهم در دنیتای پتر آشتوب    

  (217-218:  21)همان، ج ا است.ه ن و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهنونی نقش زما

موض  تأثیرگذاری زمان و مکان در احکتام فقهتی در عرصته آراء سیاستی،      ششمین

ی اجتهادی است. این بحا را امام در بحا اجتهاد و تقلیتد بیتان    تأثیر در روش و شیوه

وم و عوامل متعتددی ممکتن استت در    به بعد.( عل 135: 1376نموده است.)امام یمینی،

تغییر شیوه و روش اجتهاد سیاسی و به دنبال آن استتنباط فقهتی تتأثیر داشتته باشتد،      

ی، مثل هالم و فلسفه یا علوم روشی و ابزاری مثل، علم اصول و قواعتد  ا همانند علوم پایه

و علتوم  ا، مثل علوم سیاسی، علوم اجتمتاعی  ه فقهی و نیز تحوالت علمی در بریی رشته

اقتصادی و نیز میزان آشنایی فقیه از آنها هته در فهتم موضتوع شتنایتی مجتهتد تتأثیر       

ی حکومتی یودشتان را اعتالم    یواستند نظریه جدی دارند. به عنوان مثال وقتی امام می

را مطر  هردند. در حالی بریی از فقهتای هتم عصتر ایشتان     « جمهوری اسالمی»هنند، 

ی جمهوری بته   اَشکال را معتقد بودند و از استعمال واژه و دیگر« حکومت عدل اسالمی»

زدنتدآ ولتی امتام هم نتان تأهیتد       باز متی   علت عدم آشنایی با علوم سیاسی متعار  سر

تتر و نته یتک هلمته      دهم نه یک هلمه هم هردندهه: من به جمهوری اسالمی ر ی می می

  (353و6:324، ج1379)امام یمینی،  بیشتر.

های سیاسی و اجتماعی ایشان نقش جدی در علوم مقتدماتی،   گاهیتردید فهم و آ بی

،  «آزادی»، «جمهوریتت »روشی و شیوه اجتهادی امتام در شتنایت موضتوعاتی هماننتد     

 برای ارائه نظریه سیاسی و حکومتی، داشته است.« تفکیک قوا»و « پارلمان»

شناسی و  موضوع ی به رور هلی مراد حضرت امام از تأثیر زمان و مکان، هم در مؤلفه

شناسی قابل بررسی و تأمل استت، هته هتر هتدام از      ی نص شناسی و هم روش هم مولفه
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آنها نیازمند بحا مجزا و مستوفی است. ولی به رتور یالصته، متراد اصتلی وی از تتأثیر      

زمان و مکان در اجتهاد، عر  عقالی جوام  و نیز روابط حتاهم بتر سیاستت، فرهنتگ و     

 ت اسالمی و نظام بین المللی بوده است.اقتصاد در عرصه حکوم

 «زمان و مکان»موارد استفاده امام از عنصر .  3 -2

یکی از اموری هه ما را در شنایت بیشتر مراد امام از تأثیر زمان و مکتان در اجتهتاد   

ی اجتهادی  هند، استقراء مواردی است هه امام به رور جزیی و مصداقی، نظریه همک می

اند. هد  ما در این قسمت، تتب  اجتهادی نیست بلکه مروری  طبیق دادهیود را بر آنها ت

 وار در مواردی است هه به پژوهش حاضر مرتبط است.  اجمالی و فهرست

مورد، مربوط به فروش اسلحه به دشمنان دین است. حضترت امتام )بتریال      اولین

دانتد. بلکته در    متی نظر مشهور( فروش اسلحه به دشمنان اسالم را به زمان صلح وابسته ن

هنتد و معیتار آن را    اجتهاد و استنباط فقهی یود، به نقتش زمتان و مکتان تمستک متی     

 داند. مصلحت اسالم و مسلمانان به تشخیص حاهم اسالمی می

در فروش اسلحه به آنان )دشمنان اسالم( حتمتات بایتد مصتالح استالم و مستلمانان و      

ه فتروش و عتدم فتروش بته صتالحدید      گیری دربار مقتضیات زمان رعایت شود و تصمیم

 (228: 1374)امام یمینی،  حاهم اسالمی وابسته است.

، امری «فروش اسلحه به مخالفین و دشمنان اسالم»بنابراین در شیوه اجتهادی امام، 

ثابت نیست تا فقط ایتصات به زمان حضور معصوم داشته باشد بلکه وابسته به مصلحت 

مان داردآ یعنتی حکتم جتواز یتا عتدم جتواز فتروش، از        اسالم و مصلحت نظام در بستر ز

 « ضتابطه فرازمتان و فرامکتان   »شئونات دولت و حکومت اسالمی است. ایشان با توجه به 

گتذارد و موضتوع    بودن مستأله فتوق، پتا را فراتتر از فتروش متی       (183: 1365)امام یمینی،

 هند. بخشیدن اسلحه را هم مطر  می

ن دین از امور سیاسی است هه تاب  مصالح روزگاران بدان هه فروش اسلحه به دشمنا

است. سه بسا هه مصالح مسلمانان مقتضی فروش اسلحه، بلکه بخشیدن آن به گروهی از 

هفار باشدآ مانند آنکه دشمن مقتدری بر حوزه اسالمی حمله هرده و راهتی بترای دفت ،    

گروه ایمتن هستتند. در   غیر از مسلح این هفار نیست، در حالیکه مسلمانان از جانب این 

)امتام   این صورت برای دفاع از حوزه اسالمی واجب است به این گروه استلحه داده شتود.  

 (1374:152یمینی، 

هنند هه در این مسأله، ضابطه و مالک فقهی هلی و ثابتت   از این رو ایشان اعالم می 
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دولتت  به رور هلی مسأله فروش سال  بته دشتمنان از شتؤون حکومتت و     »وجود ندارد 

 «. است و ضابطه ]ای هلی و ثابت[ ندارد، بلکه تاب  مصتالح روز و مقتضتیات زمتان استت    
  (153)همان: 

ای هه امام با توجه به عنصر زمان و مکان، به استنباط فقهی پردایتنتد   نمونه دومین

به تحدید یا توسعه بریی از موضوعات مبتالبته دولتت استالمی )ماننتد حکتم حکتومتی       

یا ازدیاد نسل، تحدید مالکیت مشروع، تحدیتد یتا توستعه ایتذ مالیتات و       درباره تحدید

 گردد. هیفیت مصر  یمس( برمی

بتته عنتتوان نمونتته، امتتروز در اقتصتتاد دنیتتا دو تفستتیر در متتورد مالکیتتت شخصتتی   

)مارهسیستی: محدودیت و لیبرالیستی: نفی محدودیت( وجود دارد. مشهور فقها قائل بته  

از منظر آنتان ادای حقتوق واجتب    « تنها تحدید»هستند.  عدم تحدید مالکیت یصوصی

های مخرب آن، هه زندگی بشر را دسار ستالش جتدی    باشد. اما امروزه یکی از آسیب می

نموده است، انحصار مالکیت و شکا  فقیر و غنی است. هم اهنون این شکا  ربقاتی به 

نیا را بته یتود ایتصتات    ای شده است هه اقلیتِ اندک، سرمایه هل هشور و بعضات د گونه

اند. امام یمینی)ره( ضمن نفی انباشتت سترمایه در دستت اقلیتت، میتزان مالکیتت        داده

یصوصی و انباشت سرمایه را به تناستب زمتان و مکتان از ایتیتارات دولتت و حکومتت       

 اند. اسالمی شمرده

م مالکیت بدان صورت هه در آمریکا مطر  است، اصوالت در اسالم وجتود نتدارد. استال   

امتام  ) نماید. باشد هه مالکیت را تعدیل می مالکیت را قبول دارد ولی قوانینی در اسالم می

 (1: 3،ج1376یمینی،

در اسالم اموال مشروع محدود به حدودی است و زائد بر این معنا، اگر فتر  هنتیم    

هه یک هس اموالی هم دارد یوب اموالش هم مشروع استآ لکن اموال اموری است هته  

رع، فقیه، ولی امر تشخیص داد هه این به این قتدر هته هستت نبایتد ایتن قتدر       حاهم ش

تواند تصر  هند... والیت فقیه یعنی سته، یکتی اش هتم     باشد، برای مصالح مسلمین می

  (138: 10، جهمان) تحدید این امور است.

حضرت امام در یصوت نقش زمان و مکان در احکام حکومتی با توجه بته مصتلحت   

من  استفاده بی حد و حصتر از انفتال ماننتد     (39: 4، ج همان) جواز تحدید نسل نظام، به 

قترار دادن   (34،ت21)همان، ج های مناب  ربیعی های جنگل و تصر  زمین بریدن دریت

مطالب مهمی را متتذهر   (1: 20)همان، ج شرایط الزام آور دولت در معامله افراد با همدیگر

 شدند.  
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هردند ولتی   از رریق حکم حکومتی و مصلحت اسالم ثابت می اگر سه امام همه آنهارا

گتردد. در   همه آنها منوط به یک مالک و معیار دیگر یعنی مقتضیات زمان و مکان برمتی 

واق  استنباط فقهی امام از مجرای الزامات زمان و مکان به منزلته امتر هلیتدی در فهتم     

 صوت دینی، بوده است.موضوعات احکام )سه به لحاظ مفهومی و سه مصداقی( و ن

نمونه از موارد استعمال عنصتر زمتان و مکتان در استتنباط اجتهتادی امتام        سومین

یتوفی را    یمینی)ره(، مرتبط با تقیه است. ایشان بریال  فقهای مشهور، روایتات تقیته  

هتای بتزرا استتعماری(، بته      های قتدرت  ا و نقشهه )با توجه به مذاق شارع و نیز دسیسه

را « حکومت ادله تقیه بر ادله محرمتات و واجبتات  »هند و قاعده  تفسیر میای دیگر  گونه

 دانند. پذیرد و حفظ دین را مقدم بر حفظ جان و مال می در مورد یطر دین نمی

اگرسه ظاهر ادله تقیه و ادله نفی حرج و ادله رف ، اینگونه است و این ادلته بتر ادلته    

اردی استت هته ممکتن استت بگتوییم      محرمات و واجبات حاهم است، ولی هتالم در متو  

استثناء شده است و یا دلیل بر استثنا آن داللتت دارد. از آن جملته بعضتی از واجبتات و     

ای بریتوردار استت، مثتل     محرماتی است هه در دیدگاه شارع و متشرعه از اهمیت ویتژه 

لحتاد و  هدم هعبه و رد بر اسالم و قرآن و یا تفسیر انحرافی از دین به روری هه مطتابقِ ا 

)امام  مفسدِ مذهب باشد در این موارد حکومت ادله نفی حرج، از مذاق شرع به دور است.

 (177: 1385یمینی،

هتای   ایشان در جای دیگر ضرورت شکستن تقیه در عصر یودشان را بواسطه برنامته  

 دانستند. های استبدادی و استعماری واجب می شوم دولت

تی هته انستان دیتد دیتن یتدا در یطتر استت        ها تقیه حرام است. آن وق گاهی وقت

 (38: 7، ج1376)امام یمینی، تواند تقیه هند. آن وقت باید هرسه بشود، برود. نمی

: 1379)امتام یمینتی،    شتود.  لو ضرر جانی باشد، موجب رف  تکلیف نمتی  مطلق ضرر و

434)  
قیته  داننتد و لتذا ت   امام هم نین بریال  دیدگاه مشهور، حفظ دین را از اصتول متی  

تقیه در فروع است، در اصول نیستت. تقیته بترای حفتظ     »دانند.  یوفی را شامل آن نمی

)امتام   «.دین است، جایی هه دین در یطر بود جای تقیته نیستت، جتای ستکوت نیستت     

 (7:38،ج1376یمینی،

هند هه ظاهر روایات تقیته، مربتوط بته شترایط زمتانی و       ایشان هم نین تصریح می 

هردند متذهب شتیعه    شیعیان دراقلیت هامل بوده و اگر تقیه نمیمکانی گذشته بوده هه 
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در واقت  امتام فلستفه     (244: 1374)امتام یمینتی،   گرفت. در معر  زوال و نابودی قرار می

 دانست. وجودی جعل روایات تقیه را ناظر به اصل دین و حفظ مذهب فقه جعفری می

 «  نگاه پر رنگ به عقل». روش اجتهادی امام  و 3

از دیرباز در استنباط فقهی فقهای شیعه « زمان و مکان»همانند عنصر « عقل»عنصر 

 برند: ای داشته است. فقیهان اصولی شیعه از عقل به دو شیوه بهره می جایگاه ویژه

، هه در آن از روش قیاس منطقتی بتا دو   «مستقالت عقلیه»بشکل استقاللی در  یکی

ورزند، مثل حکتم عقتل بته     مبادرت می مقدمه )صغری و هبری( عقالنی، به هشف احکام

حسن و قبح موضوعی )مثل عدل و ظلم( و سرس حکم عقل به )قاعده و مالزمته( اینکته   

دوم  آ(293و  207ق: 1420)مظفتر،   دهد با حکم شرع مطابق استت   هر آن ه عقل حکم می

هته در آن، یکتی از مقتدمات    « غیتر مستتقالت عقلیته   »به شکل آلی و غیر استقاللی در 

اس منطقی، عقلی و مقدمه دیگر نقلتی استت. ماننتد اینکته شترع بته اجترای احکتام         قی

هند و بنا به حکم عقل، انجام ذی المقدمه فوق منوط  اجتماعی و سیاسی اسالم حکم می

به انجام مقدمه )تأسیس حکومت اسالمی( استت. هتاربرد آلتی و غیراستتقاللی عقتل در      

، در بحتا تتزاحم دو   «یالن اذا تعارضتا تستاقطا  الدل»حوزه احکام، در: بحا تعار  ادله، 

حکم، در بحا مفهوم گیری از ادله و نیز در بحا تقیید بریی ادلته توستط عقتل قابتل     

ردیابی است. همانند تقیید عمومیت روایات مربوط به فروش اسلحه به دشتمنان استالم،   

بته تشتخیص    هه امام یمینی)ره( در مورد آن فرمودند این موضوع تاب  مصالح استالم و 

  (152: 1374)امام یمینی، دولت اسالمی است.

دانتش   هنتیم تنهتا منبت  تحصتیل     یالصه آنکه در عصری هه ما در آن زنتدگی متی  

باشتد. از ایتن رو بحتا از جایگتاه عقتل در       ی )در محافل سکوالریستی( عقتل متی  اسیس

، موجتب  هنتد  های عقالنیت سکوالر را باز نمایی متی  ضمن آنکه لغزش« اجتهاد سیاسی»

 شود. هارآمدی فقه استنباری در حل مسائل مستحدثه جامعه اسالمی می

توان گفتآ اجتهاد شیعی از لحاظ پیدایش و ستیر تحتول، رونتدی را     بدین لحاظ می

تر شتده استت.    ری نموده است هه در هر دوره، هاربرد عقل و سیره عقال، در آن پر رنگ

به تأسیس حکومت و الزامات نظتری و عملتی   این فرایند توسط امام یمینی)ره( با توجه 

آن، از برجستگی یاصی بریوردار شده است. ایشان در موارد زیادی از امور جاری دولتت  

 هند: اسالمی، این گونه بیان می

هاست... و اسالم در این امور سیاستی و   مطابق با اعتبار عقالیی و موافق با بنای دولت
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 (24: 1365)امام یمینی،  نیاورده است.امثال آن سیزی بریال  نزد عقالست 

امور عقالیی هه از اول امر و پیش از شریعت وجود داشته است در تثبیت، بته جعتل   

الهی و تشری  نیاز ندارند و اگر اظهار نظری از جانب شارع نسبت بته آن صتورت گیترد،    

  (58: همان) اظهار نظری امضایی و تأییدی یواهد بود نه تأسیسی.

شود امام در یصوت نسبت اجتهاد و عقل، فرقی  عبارات فوق استنباط میسنان ه از 

بین عقل )یواه استقاللی و یواه آلی( و سیره عقال )یواه استتقاللی و یتواه آلتی( قایتل     

شوند. اگرسه در نگاه آلی، عقل و نیز ستیره عقتال، بته مثابته روش استت نته منبت          نمی

شتود. بتر    هشف ر ی و نظر معصوم تلقتی متی  استنباط احکام، یعنی به عنوان راهی برای 

ی عقتال، صترفات راه    این اساس)بلحاظ روشی( آن ه اعتبار دارد نظر معصوم استت و ستیره  

در حجیت سیره عقتال،  »هند هه:  هشف ر ی معصوم است. و لذا امام یمینی)ره( بیان می

را هنتد و الزم نیستت امضتای معصتوم و عتدم ردع وی       صر  عدم ثبوت ردع هفایت می

اسالم در اداره امور هشور و رعایت »فرماید:  و یا می (130: 1385)امام یمینتی،  «اثبات هنیم

دانتد مگتر در    هند و آن را حجت متی  ها مطابق با اعتباریات عقالیی عمل می مصالح ملت

  (24: 1365)امام یمینی، «.آن مواردی هه مفسده داشته است

پیامدهای مهمتی در استتنبارات فقهتی     نگاه پر رنگ عقالیی وی به مسایل سیاسی،

توان در لغو یک ررفه قرارداد توسط دولت و نیز در پاستخ بته    داشته است. اوج آن را می

نویسد: الزمه شرط الزامی از رر  دولتت، از بتین رفتتن     نامه دبیر شورای نگهبان هه می

شود، سنتین   می نظامات اقتصادی و اجتماعی از قبیل مزارعه، اجاره، تجارت و سایر موارد

 دهد: پاسخ می

آن ه گفته شده است هه شای  است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن ایتیارات از 

هنم هه فرضات سنین باشد، این از ایتیتارات حکومتت    بین یواهد رفت، صریحات عر  می

: 21، ج 1379، امتام یمینتی  ) هتنم.  است و باالتر از آن هم مسائلی است هه مزاحمتت نمتی  

452) 

یالصه آن هه هاربست عنصر عقل و سیره عقال، در شیوه اجتهادی امتام بستیار پتر     

هتای مختلتف تولیتد اندیشته      بدین لحاظ عنصتر عقتل در حتوزه   »رنگ و برجسته است. 

سیاسی و استنباط احکام سیاسی الزام آور، سراغِ راه مهمی برای امام بوده و فقه سیاسی 

 است. وی را هارآمدتر و پویا نموده

شاید علت عدم پویایی سبک اجتهادی بسیاری از فقهتا، عتدم فترق گذاشتتن میتان      



 97/  …و نقش آن  های روش اجتهادی امام خمینیلفهؤم

احکام عبادی و احکام سیاسی و معامالت باشد. امام بریال  اجتهتاد مصتطلح هته فترد     

، در آن نقتش برجستته   «مصتلحت »و « عقتل »، «مکتان »،  «زمتان »محور است و عنصر 

شتود و استتنباط در    ادی تفاوت قایتل متی  ندارد، ایشان میان احکام سیاسات و احکام عب

هتای عقالیتی را در آن   دانتد و دقتت   احکامِ بابِ عبادات )بخال  سیاسات( را تعبدی متی 

داند. سون عقل به سون و سرای آن دسترستی نتدارد. شتیوه استتنباط وی در      جایز نمی

امتام،   ( از منظتر 10امور اجتماعی و سیاسی متفاوت از امور تعبدی است)فاضل لنکرانی: 

نگاه شریعت نسبت به امور عرفتی و عقالیتی زنتدگی سیاستی، بیشتتر نگتاه اصتالحی و        

شارع حکتیم قصتد بتر    »وی   از منظر (58: 1365)امام یمینی، امضایی، )نه تأسیس( است. 

)امتتام  «ا نیستتتهتت هتتم زدن تمتتدن انستتانی را نداشتتته و متتان  پیشتترفت زنتتدگی انستتان

انتد مستتقالت   تو فهمد و می ت اجتماعی و دنیایی را میسون عقل غایا (54: 4،ج1369یمینی،

 و یا به همک شرع به احکام قطعی یا ارمینان آور دسترسی پیدا هند.

 در آن« حضور پررنگ عنصر مصلحت». اجتهاد سیاسی امام و 4

رغتم اتقتان    ای از مفاهیم دانست هته علتی   گفتمان اجتهادی امام را باید حاوی دسته

ن در استنبارات فقهتی علمتاء پیشتین، در اندیشته و عمتل ایشتان       معنایی و هاربردی آ

از جملته  « مصلحت»و « زمان و مکان»، «عقل»تری دارد. مفاهیم هم ون  حضور پررنگ

 آنهاست.

نظریته انقتالب   »از رر  دیگر، جامعیت امام در عرصه نظر و عمتل، در سته ستاحت    

موجب شد تتا  « دی اسالمینظریه مدیریت راهبر»و « نظریه حکومت اسالمی»، «اسالمی

ر و هارآمتدتر باشتد. و از ایتن    تت  شیوه اجتهادی ایشان، دانشی را تولید هند هه هتاربردی 

 رریق زمینه حضور مؤثرتر شریعت را در وضعیت سیال و متغیر زمان فراهم نماید.

 . مفهوم مصلحت1 -4

نتای  بته مع « فستد »در مقابتل  « صال »از ماده « مفعله»در لغت بر وزن « مصلحت»

دهختدا آن را   (384: 1385آ ابتن منظتور،   345م، ت1992)شرتونی،  منفعت به بکار رفته است.

)ابتن فیتومی،    فیومی آن را بته معنتای ییتر    (18566)دهخدا،  رعایت مقتضای زمان و مکان

 گرفته است. (345ق: 1425

معنای اصطالحی مصلحت، متناسب با مفهوم لغوی آن، عبارت است: تأمین مصلحت 

می، ییر عمومی، مقاصد شارع، هد  و منفعتی هه شارع برای بشتر در نظتر گرفتته    عمو



 1393سال اول، شماره اول، زمستان                   فصلنامه  /98

 

باشد. این مقاصد و مناف  عبارتند از حفظ دین، جان، عقل، نسل و متال، از ایتن    است می

 رو هر آن ه به یکی از این پنر اصل منتهی شود مصلحت و غیر از آن را مفستده گفتنتد.  
 (85 ق:1303آ قمی، 140ق:1302)غزالی، 

 اقسام مصلحت. 2 -4

بنتدی گونتاگونی دارد. بته لحتاظ      مصلحت به معنای منفعت، ییر و حکمتآ تقستیم 

از  (50-60: 1384)افتخاری،  گردد. رویکرد و یاستگاه به: هالمی، فلسفی و فقهی تقسیم می

 1341)رباربتایی  شتود.  جهت زمانی به: مصلحت ثابت )دائمی( و متغیر )موقت( تقسیم می

شتود. از حیتا    لحاظ مخارب و دامنه آن به: مصالح فردی و عمومی تقستیم متی   به (83:

مراحل هاربردی به سه مرحلهآ جعل و تشری ، استنباط فقهی و مرحله امتثتال و اجترای   

)شارع مقدس دلیتل  « مصالح معتبر»احکام،  قابل تقسیم است. از حیا اعتبار شرعی بهآ 

)شارع مفسده آن را ذهر هترده استت   « غیر معتبرمصالح »اعتبار آن را بیان هرده است(، 

شتده    شارع نسبت به آن سکوت هرده است( تقسیم«)مصالح مرسله»مثل شرب یمر( و 

)مقصود و هد  اصلی شارع بر حفظ آن « ضروریه»است، مصالح مرسله یود به سه نوع: 

)جعتل حکتم براستاس نیازهتای متتداول      « حاجیه»است. مثل حفظ دین، جان و عقل( 

)احکامی هته رعایتت آن   « تحسینیه»امعه، نه ضروری جامعه مانند احکام بی  و اجاره( ج

شود. مصتالح مرستله در فقته اهتل ستنت یکتی از منتاب          موجب همال است( تقسیم می

از  (188: 1391و فقیهتی، 1 8: 1374، ستال  10)ارستطا، ش  شتود.  استنباط احکام محسوب متی 

هتادی و فقته سیاستی امتام متمرهتز استت،       آنجایی هه این پژوهش بتر روی شتیوه اجت  

 تمرهز یواهیم هرد.« مصلحت فقهی»گزینیم و بر روی  ندی اول را برمیب تقسیم

 مصلحت فقهی . 3 -4

ساحتِ فقهی مصلحت، جایگاه مهم و قابل توجهی در سارسوب تحقیتق حاضتر دارد.   

استی،  گیتری سی  اگرسه فقهای شیعه به دلیل عدم دسترسی به قتدرت و مراهتز تصتمیم   

فرصت و زمینه تدوین فقه سیاسی بر مبنتای قاعتده مصتلحت را نیافتنتد ولتی مباحتا       

های جهاد، صاله جمعه، تعزیرات، امر به معرو  و نهی از منکتر و تقیته،    مصلحت در باب

 قابل ردیابی است.

از آنجا هه از منظر امام، فقه تئوری اداره امور فرد و جامعه از ابتتدا تتا پایتان زنتدگی     

و متکفل تأمین نیازهای حکمی فرد، جامعه و حکومتت   (98: 21، ج1376)امام یمینی، است
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تواند در روش اجتهاد به عنتوان   در زندگی دنیوی در عرصه سیاسی است)همان( فقیه می

 علمی هاربردی و عملی، از قاعده مصلحت بهره فراوان ببرد.

احکام تاب  مصتلحت و   در پی آن نیستیم هه آیا« مصلحت فقهی»بنابراین در ساحت 

منفعت ذاتی و نفس االمری )هالمی و فلسفی( است یا نهه بلکه ضتمن مفترو  گترفتن    

توان مصلحت عمومی جامعه اسالمی را حفتظ هترد.    آن، در پی آن هستیم هه سگونه می

شود، بیانگر آن است هه وی  آن ه از شیوه اجتهادی امام در حوزه نظر و عمل فهمیده می

هترده   حت به عنوان مرجعی معتبر در استنباط احکام سیاسی استتفاده متی  از مؤلفه مصل

است. به عبارت دیگر مصلحت هالمی و فلسفی در مقام توصیف هستی شتنایتی احکتام   

سیاسی است ولی مصلحت فقهی در مقام تجویز باید و نبایدهای هُنش و رفتار سیاستی،  

و مراد از مصلحت، مصالح عرفی صر  های دینی است. از این ر با توجه به مقاصد و گزاره

ها در پی آن هستند نیست. سون دانش فقه هه از مجرای روش اجتهتاد   هه افراد یا دولت

نمایند بتا   شود، تالش دارد تا مصالح عرفی را هه در درون وقای  تاریخی، ر  می تولید می

 نصوت دینی پیوند منطقی دهد.

 کارویژه و پیامدهای مصلحت فقهی. 4 -4 

توان ردیتابی   اربرد و هارآیی مصلحت در دانش فقه سیاسی را، در مواض  متعدد میه

هرد. به تعبیتر دیگتر اندیشته سیاستی امتام و نظریته حکتومتی وی در متوارد ذیتل بتا           

 مرتبط است.« مصلحت»

سنجی  . 1 -4 -4 صلحت  یه )م سی فق یت سیا وال

 والیی(

نظریه والیت مطلقه فقیه است از جمله مبانی فقهی اندیشه سیاسی امام یمینی)ره( 

دارد. از منظر ایشان پیتامبر اهترم)ت( دارای سته    « مصلحت»هه رابطه بسیار نزدیکی با 

 شأن مجزا بوده است:
ای تبلیغ احدها النبوة و الرسالة،

االحکام االلهیه من االحکام الوضعیة و 

التکلیفیة؛ ثانیها، مقام السلطنة و 

من قبل  الرئاسة و السیاسة، النه سلطان

ا... تعالی... و ثالث المقامات، مقام 

 (50: 2،ج 1368)امام خمینی،  القضاوه.

ای هه به فقهای جتام  الشترایط منتقتل    از منظر امام، مقام سلطنت و والیت سیاسی
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 شود، اداره امور عمومی مسلمانان، براساس مصالح عمومی است. می

ر ائمته صتلوات ا... علتیهم، در    همان ایتیارات و والیتی هه حضرت رسول)ت( و دیگ

مصتالح  »تدارک و بسیر سراه، تعیین والت و استانداران، گرفتن مالیتات و صتر  آن در   

)امتام   داشتند، یداوند همان ایتیارات را برای حکومت فعلی قرار داده استت. « مسلمانان

 .(55تا[:  ، ]بیوالیت فقیهیمینی، 

 

)امتام   است.« مصالح مسلمین»او تاب   اندیشه حاهم جامعه اسالمی نیز، هم ون عمل

هنتد، ستاقط    عمل متی « مصلحت جامعه»والیت فقهیی هه بر یال    (461: 1365یمینی،

، 1376)امتام یمینتی،   است اصل اولی در هر والیتی این است هه مقید به مصتلحت باشتد.  

 (29: 10ج

جمت   ، مصتالح عمتومی و مصتالح دینتی بتاهم      «حکومت والیی امام»البته در نظریه 

« مصلحت اسالم و مسلمین است»شوند. در نگاه امام، اساس حکومت اسالمی رعایت  می

منتاف   »از این روآ سنان ه گذشت، حکومت سرشتی دو ساحتی دارد. بته عبتارت دیگتر،    

 تو مان، موضوع نصب الهی فقهای جام  الشرایط است.« ملی و مصالح دینی

، جریان نصتب ولتی فقیته    «مصلحت»وله بنابراین اولین هاربرد و مجال برای رر  مق

جام  الشرایط است هه متضمن مصالح عمومی جامعته استالمی استت. در واقت  فلستفه      

به همین شرایط )فقاهت، عدالت، مدیریت و رعایتت مصتالح   « مشروعیت حاهمیت ولی»

هتا   یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه»عمومی( معطو  است. ازاین رو، از منظر امام 

را تشخیص دهد... این فرد در مسایل اجتماعی و « مصلحت جامعه»باشد، ولی نتواند هم 

 (47: 21، جهمان) «. توان زمام جامعه را به دست گیرد حکومتی مجتهد نیست و نمی

سااااتاح وکوماات )مصاالحت ساانجی  . 2 -4 -4

 سازمانی(

شکل حکومت دومین هاربرد و پیامد مقوله مصالح در سیاست، تأثیر آن در سایتار و 

اسالمی است. از منظر امام قالب و شکل حکومت، تاب  مقتضیات زمان و مصالح عمتومی  

است. در واق  جمهوری اسالمی، بلحاظ محتوایی تاب  اصتول ثابتت استالمی استت ولتی      

بلحاظ شکل، تاب  دستاوردهای علمی و تجربی بشری )مشارهت سیاسی متردم، پتذیرش   

 است.« جمهوری»اساسی، آزادی مدنی( یعنی  سیستم تفکیک قوا، تدوین قانون

ما یواستار جمهوری اسالمی هستتیم. جمهتوری فترم و شتکل حکومتت را تشتکیل       
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(سته  157، ت4، جهماندهد و اسالمی یعنی محتوای آن فرم هه قوانین الهی استت.)  می

 (88: 21، جهمان) ای آینده تغییر هند.ه های رایر اداره مردم در سال بسا شیوه

 هند هه منظور ما از جمهوری، همان جمهوری متداول در دنیاستت  صریح میایشان ت

ای است هه حکومتت   سایتار پیشنهادی امام به گونه (107، 72، 41، 3آ و ج351: 2)همان، ج

با نظارت مردم و نهادهای مدنی در تعامل است. مردم به رور مستقیم و غیرمستتقیم در  

رین روش برای تأمین مصالح عمومی استت. بته   شبکه قدرت حضور فعال دارند و این بهت

عبارت دیگر از دیدگاه امام، سایتار حکومت برای تامین مصالح عمومی )با لحاظ اجتهتاد  

تواند ستایتار و شتکل    سیاسی( دائمات باز است. بدین لحاظ مصلحت سنجی سازمانی، می

 حکومت را براساس تحوالت زمانی و مکانی، دستخوش تغییر هند.

 مقاصد شریعت )مالک مصلحت سنجی( . 4 -4 -4

نتد  م توان ردپای مصلحت را در  مباحا فقهی، به شکل قاعده از جمله مواردی هه می

مالحظه هرد، بحا مقاصد شریعت است هه در فقرات پیشین به آن اشاره شده است. در 

مصتالح  »در عرصه زندگی سیاسی دنیوی، هه ارتباط بیشتتری بتا   « مصالح عمومی»واق  

گانه )حفظ دین، نفتس، عقتل، نستل و متال( دارد، مصتالحی هستتند هته         پنر« وریضر

هننتد. بتدین لحتاظ مقاصتد      مشروعیت یود را از مناب  )هتاب، سنت و عقل( هسب متی 

هُتنش  »و نیتز  « احکتام مصتلحتی  »ترین مالک و معیار برای صدور  شریعت از جمله مهم

ی برای بقتا و حفتظ   ا ، وسیلههستند. در واق  مصلحت سنجی عمومی« سیاسی مصلحتی

 باشد. دین در بستر زندگی اجتماعی و سیاسی می

 یریگ نتیجه 

به مدد جامعیت یود، اوج نمایش توانمنتدی و هارآمتدی   « اجتهاد پویای امام»روش 

فقه در تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل مستحدثه سیاسی است. امتام یمینتی را   

اجتماعی شیعه، هتم در نظتر و هتم     –مباحا سیاسی  توان آغازگر عصری دانست هه می

ای رسید. دلیل این امر به حضور و ظهور فعتال ایشتان در پتنر     در عمل به شکوفایی تازه

( ایجتاد انقتالب   3فقهتی،   -( تولید اندیشه سیاسی2فقهی،  -( مبارزات سیاسی1ساحت: 

هتی و رهبتریِ   ( متدیریت فق 5( تأسیس دولتت فقهتی،   4اسالمی مبتنی بر فقه سیاسی، 

 راهبردی جمهوری اسالمی، بوده است.

اما آن ه در این بین نقش محوری در گفتمان سیاسی امام داشت، تولید دانتش فقته   
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هتای   سیاسی از مجرای اجتهاد بوده است. روش اجتهتادی امتام دارای مفتاهیم و مؤلفته    

استت   دهی نظریه سیاسی هارآمتدی شتده   هلیدی مهمی است. این مفاهیم، مبنای شکل

 شود. یاد می« نظریه حکومت اسالمی»هه از آن تحت عنوان 

نتام  « مصلحت»و « عقالنیت»، «زمان و مکان»های فوق هه از آنها تحت عنوان  مؤلفه

برده شده، اگرسه در تاریخ اجتهادی پیشین عناصر جدیدی نبودند ولتی تفستیر ویتژه و    

روش اجتهادی، صاحب مکتتب  جام  ایشان از آنها، موجب شده است تا ایشان در عرصه 

 ترین ویژگی آنها عبارتند از : جدیدی شود. هه مهم

های فوق در تولید تفکر سیاسی از مجرای روش اجتهاد، نقتش مهتم و پتر     اوالت: مؤلفه

 تری داشته است. رنگ

ای است هه بته   ثانیات: تفسیر ایشان از زمان و مکان و نیز مصلحت و عر  عقال به گونه

یی و نیز تحجر نشده است. بلکه عناصر متعار  زندگی سیاستی متدرن را   گرا وادی عرفی

 و مناب  اصیل اسالمی پیوند منطقی زد.« شریعت»با « اجتهاد»از مجرای 

 –ثالثات: آن ه در ییزش دانش فقهی امام در یتور توجته استت، اتصتال آراء سیاستی      

می بتوده استت.   فقهی امام با عمل سیاسی در تأسیس و مدیریت حکومت جمهوری اسال

شیوه اجتهادی امام، صرفات یک دستگاه فکری و روش علمی نبوده است تا تولیتد اندیشته   

سیاسی انتزاعی هرده باشد بلکه به علت تأسیس و مدیریت فقهی نظام استالمی، نستبت   

به عملیاتی هردن نظریه حکومتی یود، اهتمام ورزید. از ایتن رو اندیشته ایشتان هتم در     

 به همال مطلوب یود رسیده است. نظر وهم در عمل
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