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چکیده

علوم اجتماعی از جمله فقه ،دانشهایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و
مدیریت زندگی اجتماعی انسان میپردازند .از این منظر فقه میتواند مقوم الگوهایی برای
مدیریت کالن جامعه اسالمی باشد .به نظر میآید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور،
ظرفیت و کارکرد الزم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت .وصول به این اندیشه فقهی
از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در
فهم و حجیت را بهعنوان عنصر اساسی خود قلمداد میکند .این جریان فقهی ،جریان مهم و
غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است .صورت اول به کشف «گزاره
ای» از متون دین مبادرت میکند درحالیکه صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در
جوامع اسالمی بر استنباط «نظاممند» احکام فقهی تأکید دارد .صورت سوم بیشینهگرائی با
التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر
انسانها است ،در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه والیت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی
است .این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
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مقدمه

نظر دادن درباره قرون اول تا سوم هجری دارای مشکالت و ابهامات فراوانی است که
پژوهش تاریخی را با دشواری همراه میکند .نظریات مختلف درباره این دوره بیشتر
ناظر به حدس و گمانهای تاریخی است .فقدان منابع ،شکلگیری فرقههای مختلف
مذهبی و فاصله تاریخی ما نسبت به آن دوره ،عمده دالیل این دشواری است .در یک
بررسی کلی ،فقه امامیه تا قبل از دوران امام صادق (ع) ،حوزه محدودی را شامل میشد
و هنوز تمایزی از سایر حوزههای تفکر شیعی پیدا نکرده بود .پاکتچی در رابطه با منابع
و روش فقهی این دوره مینویسد]« :فقه شیعه تا قبل از دوران امام صادق (ع)[ ازنظر
منابع نقلى بیشتر مبتنى بر مواضع فقهى منقول از حضرت علی (ع) و از حیث روش-
های دستیابى به احکام ،از تنوعى نسبى برخوردار بوده است» (پاکتچی ،1380 ،ج،10
ص .)167از آن پس تا میانه سده سوم هجری نیز ،دانش فقه مراحل گذار از فقه آغازین
به فقه مدون را پشت سر نهاد .مهمترین سؤالی که فقیهان شیعی در قرون سوم و چهارم
هجری با آن روبهرو شدند این بود که؛ در برابر حجم عظیم روایات باقیمانده از امامان،
آیا باید تنها به ضبط و ثبت و گردآورى آنها دل بست و یا اینکه در باب موضوعات
مختلف بر اساس قواعد عقالنی و کلى فقهى میتوان بهگونهای از اجتهاد بشرى همت
گمارد؟
جریان حدیثگرا معتقد بود؛ هر آنچه از احکام شرعیِ که در حوزههای فردی و
اجتماعی محتاج به آن هستیم در نصوص شرعیِ وجود دارد (پاکتچی ،1375 ،ص)12؛
بنابراین استناد به غیر نصوص شرعیِ در کشف احکام ،رأی به نقصان دین و مخالفت با
تعالیم صادقین (ع) خواهد بود .این گروه با تکیه بر ظواهر نصوص ،از هر گونه برخورد
استنباطى با منابع فقه پرهیز داشتهاند .بهعنوان نمونه ،میتوان به گفتار ابنبابویه اشاره
کرد که از نفى اجتهاد گام فراتر نهاده ،هر گونه فراتر رفتن از متون روایات و اقدام به
«استنباط» و «استخراج» فقهى را ممنوع شمرده است (ر.ک :صدوق ،1385 ،ج،1
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ص .)62جریان اجتهادی ،معتقد است؛ عالوه بر نصوص شرعی ،باید درایت و تفکر
عقالنی را نیز در کشف مسائل فقهی دخیل دانست؛ بنابراین؛ «بهکارگیری هر نوع روش
برونمتنی» -که میتوانست تنوع بسیاری پیدا کند -در این حوزه میگنجد .ویژگی بارز
این رویکرد تشکیل «دستگاه» جامعی است که توانایی حل مسائل را در خود دارد.
با مروری دقیق بر تاریخ جریانها ،به وضوح میتوان دریافت که در تاریخ فقه اسالمی،
عموماً بیشینهگرائی 1در دامنه احکام ،جریان غالب بوده است (پاکتچی،1392 ،
ص .)126بررسی جریانات کمینهگرا نیز در فقه شیعی بسیار حائز اهمیت است ،اما
چون موضوع بحث مقاله حاضر نیست باید آن را به مجالی دیگر سپرد؛ بنابراین ،در
تحقیق پیشرو قصد داریم با روش تحلیل تاریخی ،سیر تکامل و نحوه استنادات مسائل
فردی و اجتماعی را به دین ،در سه صورت بیشینهگرائی دنبال کنیم.
 .1شیخ طوسی؛ گذار از حدیثگرایی به اجتهادمحوری

روش فقهی شیخ طوسی در واقع بسط روش فقهی عالمان پیشین از ارجاع مستقیم به
متون شرعی ،به کشف روشمند احکام است .این امر از طریق بسط ادله احکام به اجماع
طائفه و حجت دانستن خبر واحد صورت گرفت .این روش جمعی است بین روش
عقلی متکلمان شیعه و روش نقلی محدثان شیعی .در خالل این جمع ،روشی متولد
میشود که اقتضای درک حداکثری و معقول از متون شرعی را دارد .البته این تحول با
پشتوانهای که در علم اصول ترتیب داده میشد ،مستحکم میگشت .تألیف کتاب
«عدةاالصول» تالشی در بسط اصولی این روش است .در واقع در علم اصول شاهد
بسط منابع احکام عالوه بر کتاب و سنت ،به «اجماع طایفه» هستیم .شیخ طوسى در
حرکتى بىسابقه در محافل کالمىِ امامیه ،حجیت خبر واحد را حتى در صورت تجرد از
قراین خارجى پذیرا گشت و بهعنوان گامى بهپیش ،به بررسى شروط صحت حدیث و
شرح و بسط شیوههای برخورد با «اختالف الحدیث» پرداخت (پاکتچی ،1380 ،ج،10
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ص .)168کتاب تهذیب االحکام و االستبصار شیخ ،مهمترین مجامیع معتبری است که
از عصر تألیف تاکنون نزد فقها مذهب جعفرى مدار استنباط احکام شرعى بوده است
(گرجی ،1421 ،ص )185که بدون شک تالشی عملی در جهت روش استناد به اخبار
آحاد و تمسک به اجماع طایفه است .بىتردید ،با وارد شدن اخبار آحاد در شمار ادله
معتبر فقهی ،حضور احادیث و روایات در فقه او پررنگ شده و بخش وسیعی از احکام
را دربرگرفت .شیخ عالوه بر اثبات حجیت خبر آحاد ،حتی در مواردی که روایت از
طریق سایر فرق شیعی نقل شده باشد ،با چهار شرط ،بر وجوب عمل بر طبق روایت
مذکوره استدالل کرد (طوسی ،1417 ،ج ،1ص:)150
الف .اگر وثاقت و اعتمادی نسبت به راوی وجود داشته باشد؛ به اینکه در صداقت و
علم وی شکی وجود نداشته باشد.
ب .در نقل خودش متحرج و به دور از خطا باشد .در لسان العرب آمده است؛ متحرجٌ
أی :الکافُّ عن اإلثم (ابن منظور ،1414 ،ج ،2ص.)233
ج .روایت دیگری از ثقات و اجالء امامی برخالف آن وارد نشده باشد.
د .در سیره علمای دین ،عمل به خالف آن مشاهده نشده باشد.
از طرف دیگر؛ شیخ قبول «اجماع طائفة» در اثبات استنباطات فقهی را مدیون سید
مرتضی است که در الذریعة و االنتصار به بسط آن پرداخته است (ر.ک :سیدمرتضی،
 ،1348ج ،2ص636؛ سیدمرتضی ،1415 ،ص .)79شیخ در کتاب عدة از دانشمندان
شیعه تنها دو تن از استادان خود را نام مىبرد :یکى شیخ مفید و دیگرى سید مرتضى.
او از این دو تن با تجلیل تمام یاد مىکند و به تحقیق مىتوان گفت که ،بیش از هر
دانشمند دیگر اعم از شیعى یا سنى ،تحت تأثیر افکار و آراء سید مرتضی بوده است
(گرجی ،1421 ،ص.)191

جریانشناسی تطورات بیشینهگرائی در فقه شیعه 75

 .2بیشینهگرائی اجتهادمحور

در طول تاریخ فقه شیعه تا قرن هفتم هجری همواره یک نگاه منفی به اجتهاد وجود
داشته است که هرگونه سعی در اجتهاد را ،مساوق با ورود رأی شخصی به حوزه دین
و شریعت میانگاشته است .مسئله اجتهاد در دین ،قرنها عمدهترین دلیل نزاع بین اهل
حدیث و اهل رأی بوده است (برقی ،1371 ،ج ،1ص .)209-215حساسیت شیعیان
نسبت به مسئله «امامت» از یک طرف و وقوع اولین اجتهاد در مقابل نص در همین
مسئله ،موجب شد یک برداشت خاص و در عین حال منفى از اجتهاد پدید آید که تا
قرنها بعد نیز ادامه یابد .طبق این برداشت خاص؛ اجتهاد به معناى بهکارگیری
برداشتهای شخصى در استنباط احکام شرعى و نادیده گرفتن نصوصى است که
خالف آن را بیان مىکنند .شیخ مفید کتابی به نام «النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد
الرأی» در ردّ نظرِ ابن جنید که متهم به عمل بر نام طبق قیاس و اجتهاد به رأی بوده
تدوین نموده است .کرمی معتقد است« :سید مرتضی آشکارا میان دو گونه اجتهاد،
تفکیک کرده است؛ اجتهادى که مترادف با رأى و بهمثابه منبعى مستقل در تشریع است
و اجتهادى که به معناى شیوه استنباط احکام از منابع معتبر شرعى (کتاب و سنت)
است .بیجهت نیست که سید مرتضی پس از بیان معناى لغوى واژه اجتهاد ،به پارهای
از فقیهان استناد مىکند که میان قیاس و اجتهاد تمایز نهادهاند» (کرمی ،1380 ،ص-253
 .)254ابن ادریس نیز در بحث از مرجحات بینه ،ترجیح به قیاس و استحسان و اجتهاد
را رد نموده و آن را از نظر شیعه باطل دانسته است (ابن ادریس ،1410 ،ج ،2ص.)170
شیخ طوسى در مقدمه عدةاالصول ،مىنویسد« :قیاس و اجتهاد نزد امامیه دلیل (شرعى)
به شمار نمىآیند ،بلکه استعمال آنها ممنوع شده است» (طوسى ،1417 ،ج ،1ص،)8
اما خود به صورت ضمنی و با پذیرش اجماع طایفه در مسائل فقهی و منابع احکام،
عمالً دست به بسط منابع احکام زده است که متضمن حضور نحوهای از عقالنیت در
جریان استنباطات فقهی است .شیخ در بسیاری از مسائل دست به برخی قواعد
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اجتهادی نانوشته میزند که خود ایشان را پایهگذار آن باید دانست .ازجمله مهمترین
آنها ،تبیین قاعده «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» (طوسی ،1390 ،ج ،1ص،)4-5
در جمع بین اخبار متعارض است که به یک قاعده در فقه شیعه تبدیل شده است.
محمدباقر صدر بر آن است که کتاب «معارج االصول» نوشته محقق حلّى (متوفاى 676
ق) قدیمىترین نوشتهاى است که تحول معنایى مذکور را منعکس کرده است (صدر،
 ،1431ج ،1ص .)58از نظر صدر این امر نشانگر آن است که؛ «اجتهاد تا قبل از عالمه
حلی نیز در معنای ثانویه و موثق خود به کار رفته است» (صدر ،1431 ،ج ،1ص.)58
در هر حال در فقه شیعه ،واژه اجتهاد تا اواخر قرن ششم بر معنایى منفى داللت مىکرد،
اما رفتهرفته با پیشرفت قابلتوجهی که در پژوهشهای فقهى به دست آمد ،واژه مذکور
از معناى اولیهاش جدا شده و منتقل به معناى جدیدی شد که دیگر حساسیتبرانگیز
نبود.
 .1-2تحلیل معنایی از فرآیند اجتهاد

هر علمی اعم از اینکه مسائل آن معقول یا منقول باشد ،از یک نظام عقالنی پیروی
میکند .چنانکه علم فقه ،علم منقول است اما مسائل و تاریخ آن دارای ترتیب عقلی
است .همچنین یکی از منابع اربعه فقهی ،عقل است .در واقع فقیه احکام خمسه تکلیفی
را از کتاب و روایات منقول از معصومین (ع) استنباط میکند ،اما در تدوین فقه و علوم
دیگری مثل علم اصول فقه و حدیث و که جنبه ابزاری دارد ،کار به حکم عقل انجام
میشود .فرآیندی که در طی جداسازی و تفکیک احکام خمسه تکلیفی و احکام وضعی
صورت میگیرد ،در واقع یک کار علمی مستند به عقل است .تقسیم ابواب فقه به
بخش ،عبادات ،عقود ،ایقاعات و احکام ،دارای مبنایی عقالنی است که برای اولین بار
توسط محقق حلی در کتاب «شرائع االسالم» صورت پذیرفت .به همین جهت شهید
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مطهری معتقد است که در این تقسیم میتوان چونوچرا کرد ،زیرا حاصل نظر عقل
است (مطهری ،1389 ،ص.)367
اجتهاد فرآیندی است که در آن فقیه با تمسک به منابع اربعه فقهی ،به استنباط احکام
شرعی میپردازد .در این فرآیند آنچه به صورت پیشینی در نظر گرفته شده است این
مدعاست که؛ «برای هر واقعهای و فعلی حکمی شرعی ،مستند به شرع وجود دارد ،اما
این حکم مستقیماً در نصوص شرعی بیان نشده است .بلکه آنچه در نصّ است ،بیان
قواعد کلی در مواجهه با افعال است و کار فقیه کشف فروعات احکام و پاسخهای
افعال با تمسک به قواعد کلی است» (فخرالمحققین ،1387 ،ج ،2ص .)264در واقع در
این فرآیند ،اجتهاد دایرمدار «کشف» حکم شرعی است .این کشف از طریق استنباطاتی
صورت میگیرد که بنیان خود را در قواعد عقالنی اصول فقه و صرف و نحو مییابد و
به آن مستظهر است .این فرآیند «بسطی عقالنی در حوزه فقه» است که همچنان با
«محوریت متن و نص» صورت میگیرد؛ یعنی؛ همچنان نصوص منبع غالب کشف
احکام شرعیِ میباشند ،آنهم به صورت حداکثری و مستند به دین و شارع.
بیشینهگرائی اجتهادمحور با استناد به ادله محرزه (صدر ،1431 ،ج ،1ص )46و یا ادله
اجتهادی (مظفر ،1389 ،ص ،)20کشف از احکام شرعی مینماید .در این فرآیند ،اوالً؛
در تعیین وثاقت آنها چه به لحاظ سندی و چه به لحاظ داللی مداقههای الزم انجام
میشود که بر عهده علم رجال و درایةالحدیث است .ثانیاً؛ اجتهاد بر اساس روشی
صورت میگیرد که به صورت یک توافق جمعی درآمده است و دانش اصول فقه
عهدهدار آن است .ادله محرزه یا اجتهادی ،عموماً آیات و روایاتی میباشند که با کسب
وثاقت آنها ،فقیه یا حکم شرعی را که به صورت مستقیم در آنها ذکر شده بیان میکند
و یا به کشف حکم شرعی از البهالی آنها میپردازد؛ بنابراین اجتهاد در جزء اول منابع
خود و کشف از احکام شرعی ،با استناد به متون و نصوص موثوقه عمل مینماید؛
بنابراین؛ «وظیفه اجتهاد در واقع ،فهم و حل دشواره ]نص و تاریخ[ و تمهید مقدماتی
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برای جریان نص در تاریخ است» (فیرحی ،1391 ،ص .)41اگر در جایی حکمی
مستقیماً در متون بیان نشده باشد و یا امکان کشف آن از متون شرعی وجود نداشته
باشد ،مثل اینکه در آن زمینه نص وارد نشده باشد و یا نصّ وارد شده مجمل یا مبهم
باشد و یا تعارضی بین نصوص مربوطه ایجاد شده باشد که عمالً حل تعارض
غیرممکن باشد ،به اصول عملیه و یا ادله فقاهتی تمسک مینماید .در واقع این اصول
راهگشای مکلف در زمان تحیر عملی از حکم شرعی است و وظیفه عملی مکلف را
مشخص میکند .الزم به ذکر است که مستند این اصول نیز در نزد مشهور اصولیون،
روایات و ادله شرعی است و نه دالیل عقالنی؛ بنابراین اجتهاد در جزء دوم از منابع
کشف احکام نیز به پشتوانهای از نص ،مستحکم است.
در نتیجه در بیشینهگرائی اجتهادمحور نیز هر فعلی و هر واقعهای دارای حکمی است
که شارع آن را بیان کرده است .گاهی این حکم به صراحت در متون وارد شده است و
گاهی در قالب کلیاتی حکم آن بیان شده است و این کار مجتهد است که به تفریع و
کشف آن به استناد این قواعد کلی بپردازد .گاهی هم ممکن است حکمی در متون و
ادله وارد نشده باشد و مکلف را در تحیر عملی نسبت به فرمان شارع در قبال آن
حادثه قرار داده باشد ،اما در این حالت نیز با استناد به اصولی که حجیت خود را از
شارع یافتهاند ،موضع تلویحی شارع فهمیده میشود؛ بنابراین در این صورت از بیشینه-
گرائی نیز ،متن و استناد به شارع محور اصلی است و پاسخ همه احکام در منابع فقهی
بیان شده است و فرآیند اجتهاد به کشف این احکام پرداخته و به مدیریت زندگی فردی
و اجتماعی همت میگمارد.
 .2-2ویژگیهای جریان بیشینهگرای اجتهادمحور

الف .اجتهادگرایی و روشمندی در فهم دین؛ یعنی حتماً استنباطات از دین باید
روشمند (اصول فقه) صورت گیرد.
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ب .تکلیفگرایی؛ انسان بهعنوان بنده الهی مکلف است که تکالیف خود را اتیان نماید؛
بنابراین ،سعادت دنیوی و اخروی در گرو انجام و اتیان به تکالیف شرعیِ – مندرج در
رسالههای عملیه -است .نکته قابلتوجه آن است که؛ این تکالیف در حوزه فردی مطرح
است و مقیاس فهم آنان نیز یک مقیاس فردی است.
ج .قائل نبودن به تکامل در اجتهاد؛ از نظر این گروه کشف تکالیف شرعی فردی از
طریق روش معمول اجتهادی میسر است و بنابراین نیازی به بسط روشی آن نخواهد
بود.
 .3بیشینهگرائی نظاممحور (نظامات اجتماعی)
 .1-3زمینههای شکلگیری

بروز نابسامانی فکری و فرهنگی در جامعه ایران از اواخر دولت صفویه و بعد از آن با
شکست در جنگهای ایران و روسیه شروع شده بود .حضور مدرنیته در جوامع شرقی
و بخصوص جوامع اسالمی ،موجی از تشتت فکری ،فرهنگی و اجتماعی را پدید آورد
که هرگز در تاریخ آن سابقه نداشت .در این دوره نظام تمدنی غرب ،ابتدا با ابزار
تکنولوژیک و سپس در قالب فرهنگی و اجتماعی وارد جامعه ایرانی شده و آن را تحت
تأثیر خود قرار داد .فیرحی در تحلیل شرایط بسط فقه سیاسی در جامعه ایرانی می-
نویسد« :آخوند خراسانی تحلیل روشنی از دگرگونی زمانه دارد و همین دگرگونی را
همچنانکه آغاز دوران جدیدی برای عالم و آدم میبیند ،دوران جدیدی نیز بر تجدید
نظام تفکر و رابطه دین و دولت ارزیابی میکند» (فیرحی ،1391 ،ص .)246میرزای
نائینی نیز معتقد است« :این سیل عظیم که به نام تمدن بشری از غرب به سمت ممالک
اسالمیه سرازیر است ،اگر ماها رؤسای اسالم جلوگیری نکنیم و تمدن اسالمی را کامال
بهموقع اجرا نگذاریم ،اساس مسلمانی تدریجاً از آثار آن سیل عظیم محو و نابود خواهد
بود» (نائینی ،1388 ،ص .)118در این وضعیت ،گروهى (روشنفکران متجدد اولیه) با

80

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه میانرشتهای فقهی ،سال ششم ،شمارة اول ،پاییز و زمستان  ،1396پیاپی11

گرایش آشکار به غرب ،میراث اسالمى را یکسره امرى پایانیافته قلمداد کردند و تمدن
غربى را بهعنوان چارچوب یا الگوى مرجع برگزیدند .در مقابل گروهى دیگر که غالباً
دانشآموخته مراکز تعلیمى سنتى بودند ،رجوع و تمسک به میراث اسالمى گذشته را
تنها راه برونرفت از معضالت عظیم اجتماعى فکرى و سیاسى موجود دانستند (کرمی،
 ،1380ص)232؛ اما گروهی دیگر که دل در سنت و میراث اسالمی داشتند« ،تکامل در
سطح استنباط از دین» را راهحل مشکل دانستند.
در واقع آنچه این گروه را به این سطح رساند ،تکامل درکی بود که از نظامات اجتماعی
و اقتصادی و فرهنگی غرب به وجود آمده بود .ازنظر این طیف اندیشمندان در مواجهه
با اقتضائات دنیای مدرن و شرایط زمانه ،باید با حفظ مبنای روشمند فقه سنتی ،ارتقایی
در سطح استنباط فقهی از دین و احکام آن ایجاد کرد .پررنگ شدن جریانات
مارکسیستی و اقتصاد مارکسیستی و تفسیر مارکسیستی از اسالم و نظام اقتصادی آن،
زمینه پرداخت به این مسائل را در ذهن اندیشمندان اسالمی ایجاد کرد.
 .2-3مبانی طرح نظامات اجتماعی از نظر شهید صدر

شهید صدر جزء اولین کسانی بود که به تدوین و توضیح نظری نظام سازی دینی ،به
معنای توجه به شریعت به صورت مجموعهای از منسجم از احکام و نظامها پرداخت.
شاید بتوان مدعی شد این طرح و نگاه منسجم به احکام شرع ،به پشتوانه نگاه اصولی
وی و ذیل نظریه حق الطاعه به سامان رسید .نظریه حق الطاعة ،نظریهای بدیعی است
که در مقابل مسلک مشهور «قبح عقاب بال بیان» تأسیس شده است .البته پایهگذار این
نظریه آیتاهلل سید محمد روحانی بودند که در منتقی االصول بدان پرداخته است
(حکیم ،1416 ،ج ،4ص)444؛ اما این بحث در مباحث شهید صدر و سپس در مباحث
شاگردان ایشان تنقیح بیشتری یافته است .نزاع بر سر آن است که؛ «در موارد شبهات
بدوی و همچنین علم اجمالی که نص بر هیچکدام از طرفین وجود ندارد ،حکم عقل در

جریانشناسی تطورات بیشینهگرائی در فقه شیعه 81

موارد تکالیف محتمل ،بر برائت عقلیه جریان دارد و یا احتیاط عقلیه؟» (صدر،1431 ،
ج ،1ص .)141الریجانی در تقریر نظریه شهید صدر ،دراینباره مینویسد« :دایره حق
موال موسع است و شامل تکالیف محتمل هم میشود .سر این مسئله این است که
«مولویت» مقولهای مشکک است که عقل آن را به واسطه مالکاتی چون «شکر منعم» یا
«خالقیت» یا «مالکیت» درک میکند و هر جا که مالک مولویت بیشتر محقق باشد ،حق
طاعت موسعتر است ،بهگونهای که ممکن است در برخی مراتب مالک ،سعه حق
طاعت فقط شامل اوامر و نواهی معلوم موال باشد ولی در مورد خداوند متعال ،ازآنجاکه
مالک خالقیت و منعمیت و مالکیت در حد نهایت است ،حق اطاعت نیز وسیعترین
دایره شمول را دارد بهطوریکه تکالیف احتمالی موال را هم در برمیگیرد .دلیل ایشان
بر این مدعا شهادت وجدان است» (الریجانی ،1388 ،ص.)12-13
از نظر شهید صدر نظام اقتصادی اسالم و به صورت عام ،نظامات اجتماعی در پیوندی
از سه مؤلفه ذیل شکل میگیرد:
 .1-2-3رکن اول؛ «مکتب»
تعریف مکتب

ازنظر شهید صدر احکام شریعت به دو تقسیم میشوند« :احکام ثابت» و «احکام متغیر».
احکام ثابت ،احکامی است که حکم شرعی آن در نصوص و بیانات شرعی آمده است.
احکام متغیر نیز احکامی است که در تناسب و چارچوب احکام ثابت ،پاسخگوی
نیازهای زمانه و انعطافپذیر در موارد مذکوره میباشند( 2صدر ،1380 ،ص .)42از نگاه
شهید صدر ،اسالم غیر از احکام اجتماعی ،دارای مذهب و «مکتب» اجتماعی یا «نظام»
اجتماعی است .این نظام ،مجموعهای به هم پیوسته و دارای «مبانی» و «غایات»
مخصوص خود است؛ مثل مکتب اقتصادی .مذهب یا مکتب اجتماعی عبارت است از؛
طریق و روش تنظیم حیات اجتماعی در عرصه عملی (صدر ،1424 ،ص .)37در

82

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه میانرشتهای فقهی ،سال ششم ،شمارة اول ،پاییز و زمستان  ،1396پیاپی11

مجموع میتوان گفت؛ مکتب در نگاه ایشان مجموعه نظریات اساسی و زیربنایی اسالم
در عرصهای معین از حیات اجتماعی است که احکام و قوانین تفصیلی اسالم در آن
حوزه نتیجه آن نوع نگرش است و این مجموعه در پی هدایت جامعه به سوی اهداف
متعالی خویش است (طباطبائی نژاد و دیگران ،1395 ،ص .)89برای مثال؛ مکتب
اقتصادی اسالم عبارت از مجموعه نظریاتی است که اساس اندیشههای اسالم را در
باب اقتصاد و اهداف آن شکل میدهد و زیربنای احکام تفصیلی اسالم در عرصه
اقتصاد و فعالیت اقتصادی است« .عدالت اجتماعی»« ،نفی طبقات اقتصادی»« ،اصل
احترام به مالکیت»« ،اصل بودن کار در ایجاد مالکیت» و  ...از جمله مواردی هستند که
تحت عنوان مکتب اقتصادی مطرح هستند؛ بنابراین میتوان گفت مکتب اقتصادی
اسالم از دو بخش زیربنا و روبنا تشکیل میشود و بخش زیربنایی ،اصل و اساس
مکتب و نشانگر مبانی ،نظریات و اهداف اسالم در عرصه اقتصاد است .هم چنین رو
بنا یا احکام تفصیلی اسالم در عرصه فعالیت اقتصادی نتیجه زیربنا و بر اساس آن تنظیم
مییابد.
پیوستگی و هماهنگی عناصر مکتب

نکتهای مهم در تبیین مکتب اجتماعی ،توجه به پیوستگی و هماهنگی عناصر مکتب
است (صدر ،1424 ،ص .)43برخالف احکام فقه موجود که از یک سلسله ابواب
منفصل و جدا از یکدیگر تشکیل شده است و هر حکمی بهعنوان وظیفه مکلف به
صورت جداگانه استنباط گردیده و در ابواب فقهی به صورت منفک از دیگر احکام
جای گرفته است ،مکتب عمدتاً به هنجارها و توصیفها اختصاص دارد .در واقع
مکتب الیهای از نظریات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شریعت شامل میشود که در
یک نظم خاصی و شبکه معینی از ارتباطات قرار دارند ،بهطوریکه یک «کل» را در
عرصه اقتصاد ،سیاست یا فرهنگ را شکل میدهند و با سایر نظامها نیز ارتباط دارند
(میرباقری ،صفحه اینترنتی ،آخرین مشاهده .)1395/02/06 :مثل نظام اقتصادی که درون
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خود ،دارای عناصر به هم پیوسته است و این عناصر به هم پیوسته ،دارای ارتباط خاص
با نظام سیاسی و فرهنگی یا نظام تربیتی و امثال اینهاست و در مجموع ،یک سلسله
نظامات مستند به اسالم هستند که نظام کالن اسالمی را تشکیل میدهند.3
درون هر نظام اجتماعی نیز ،احکام میبایست با یکدیگر متالئم و هماهنگ بوده و به
صورت یک کل منسجم کنار هم قرار گیرند .ارتباط میان احکام موجب میشود حکمت
و هدف موجود در ورای آنها ،تنها با تحقق مجموعه احکام ،تحقق کامل پیدا کند .با
توجه به این نظریه ،احکام اسالمی همه مربوط به حوزه اقتصاد در تناسب با یکدیگر
قرار دارند و بدینجهت نباید احکام این نظام را بریده از نظام و اجزاء دیگر به صورت
منفرد و استقاللی مورد بررسی و داوری قرار داد؛ به عبارت دیگر ،باید احکام نظام
اقتصادی در یک مکتب به صورت یک نظام دارای هویت تحلیل گردند .در این نگاه،
ردّ و اثباتها نسبت به کل نظام و مکتب صورت میگیرد و تحلیل گزارهای صحیح
نخواهد بود .ازجمله مالزمات این بیانِ از فقه نظامات که متوجه فقها است ،صدور
احکام ناظر به نظام است.
تفاوت «مکتب» با «علم و اخالق»

شهید صدر میان «مکتب اقتصادی» و «علم اقتصاد» تفاوت قائل است .وی معتقد است
آنچه از «اقتصاد اسالمی» میتوان انتظار داشت ،ارائه مکتب است و نه علم .کار مذهب
توصیه است و بایدها و نبایدها را بیان کرده و طرحی را برای سازماندهی هر عرصه از
زندگی ارائه میکند؛ اما علم به تفسیر و توصیف «هست»ها و پدیدههای عینی و ارتباط
میان آنها میپردازد (صدر ،1424 ،ص .)417برای مثال مکتب اقتصادی اسالم عبارت
است از آن طریقه عملی که اسالم درباره حیات اقتصادی بر اساس تصوری که از
عدالت دارد ،پیشنهاد میکند و علم اقتصاد دانشی است که پدیدههای اقتصادی و روابط
آنها با یکدیگر را توصیف میکند ولی طریقه خاصی را برای حیات اقتصادی پیشنهاد
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نمیکند .لذا مکتب اقتصادی سرمایهداری حیات اقتصادی را بر اساس آزادی اقتصادی
به پیش میبرد و بازار را بر اساس آزادی فروشندگان در تعیین قیمت کاال تنظیم میکند؛
امّا علم اقتصاد طریقه خاصی را برای تنظیم بازار ارائه نمیکند ،بلکه وضعیت بازار را بر
اساس سیاستهای اقتصادی سرمایهداری مورد مطالعه قرار میدهد (طباطبائی نژاد و
دیگران ،1395 ،ص .)89به راین اساس مکتب و علم از منظر روش ،هدف و مأموریت
متفاوتاند و نه از منظر موضوع و گستره مسائل (صدر ،1424 ،ص.)419
همچنین وی بین «مکتب اقتصادی» با «اخالق اقتصادی» تفکیک کرده است .از نظر
شهید صدر اخالق اقتصادی ،یک سلسله توصیه و اندرز در موضوع اقتصاد است ،مثل
«عدالت را رعایت کن» یا «از اجحاف و تجاوز به حقوق دیگران بپرهیز» (صدر،1424 ،
ص .)420درحالیکه مکتب اقتصادی دارای نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و
تعادل در اقتصاد را تعیین میکند؛ یعنی نسبت میان عناصری که «عدالت اقتصادی» را
محقق میسازند را تعریف میکند (میرباقری ،صفحه اینترنتی ،آخرین مشاهده:
 .)1395/02/06به راین اساس مسائل متعددی میبایست تعریف و تبیین شوند تا زمینه
تحقق عدالت فراهم آید ،مثالً به این پرسش پرداخته میشود که نقش دولت در عدالت
اقتصادی چیست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی ،عادالنه است یا خیر؟ آیا افراد،
در فعالیت اقتصادی آزادی دارند و میتوانند به مالکیت برسند؟ و همچنین دایره
مالکیت خصوصی چیست؟ نسبت تولید و توزیع در اسالم چگونه است؟ اینها
عناصری است که با آنها ،عدالت اقتصادی تفسیر میشود.
 .2-2-3اکتشافی بودن نظامات

روش بیان مکتب و نظام در اسالم با سایر مکاتب فرق جوهری دارد و لذا آنچه مجتهد
در پی آن خواهد بود و راهی که او برای بیان مکتب باید بپیماید کامالً متفاوت از راهی
است که متفکران سایر مکاتب دنبال آن هستند؛ زیرا در نظر صدر مجتهد در مقام کشف
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مکتب و نظام در محدود احکام استنباطی و فتاوی مجتهدان است ،درحالیکه متفکران
مکاتب دیگر در پی ابداع و تکوین نظریه ذیل مبانی خاص خود هستند« .لذا فقه
النظریات فقه اکتشاف نظریه است نه فقه تولید نظریات .این نکته مسیر حرکت در
نظریه را متعاکس قرار میدهد ،چراکه غالباً ابتدا یک نظریه شکل میگیرد ،بعد مبتنی بر
آن نظریه احکام و سیاستها تولید میشوند و به تعبیری حرکت در تولید نظریه از
زیربنا به روبناست .ولی در فرآیند اکتشاف ،سیر این حرکت بالعکس است .ما با حرکت
در روبنا و احکام و سیاستها میتوانیم به تحلیل و اکتشاف نظریهها برسیم» (سعدی،
 ،1395ص .)49این نکته در مسیر کشف نظریه مشکالتی را در فهم آن موجب میشود.
شهید صدر معتقد است مجتهد در کشف نظریات باید از دخالت دادن عناصر ذاتی –
عوامل معرفتی و غیرمعرفتی که مانع فهم و التزام فقیه به اصول اجتهادی است -در فهم
نظریه تا حد امکان خودداری نماید .از نظر ایشان عناصر ذاتی چهار مورد هستند:
«توجیه واقع»« ،گنجاندن متن در چارچوبی محدود»« ،غفلت از شرایط و مناسبات
اجتماعی نصوص» و «پیشداوری و تحمیل برداشت بر نصوص» (صدر،1424 ،
ص.)446
« .3-2-3منطقه الفراغ»؛ مکانیسم تطبیق مکتب بر تغییرات اجتماعی

منطقةالفراغ یکی دیگر از ارکان فقهی شهید صدر تأکید بر منطقةالفراغ در احکام شرعی
است .به بیان دیگر ،منطقةالفراغ منطقهای است که تشریع الزامی در آن منطقه وارد نشده
و مکلف ،ملزم به فعل یا ترک حکم نیست ،اما حاکم شرع حق دارد در این منطقه
تصرف کند و حکم الزامی جعل نماید .ازنظر وی وجود منطقةالفراغ در احکام
مشخصکننده حوزه اختیار و انتخاب انسانی و حقوقی است ،نه اینکه حکم شرعی در
آن وارد نشده باشد .4این به معنای نقص شریعت نیست ،بلکه دین جامع است و
حضور شریعت در حوزه ترخیصات را به واسطه حاکم شرعی منقح میکند .به نظر
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میآید؛ «]منطقةالفراغ[ خود دلیلی بر شمول نظام حقوقی اسالم و قابلیت آن برای شرایط
مختلف زمانی و مکانی است» (مهدوی و قانع ،1390 ،ص.)179
شهید صدر برای آنکه امکان تطبیق احکام اسالمی با شرایط را تبیین نماید ،به مکانیسم
احکام ثابت و متغیر متمسک میشود .در واقع منطقةالفراغ حوزه متغیرات مکتب را
تشکیل میدهد که بنابر شرایط و مصالح ،حاکم اسالمی به جهت تطبیق و هماهنگی کل
مکتب با تحوالت اجتماعی در آن حوزه اقدام به جعل الزامی و قانونگذاری میکند.
شهید صدر به خوبی متفطن این نکته بودند که جعل قوانین در منطقهالفراغ میبایست
در «چارچوب قوانین» و «مبتنی بر اهداف کلی شرع» و با یک فرایند اجتهادی ،متناسب
با مصلحت جامعه صورت پذیرد .به طور مثال؛ بر این اساس ،در مقام تحقق مکتب
ممکن است الزم باشد دهها قانون جعل شود تا عدالت اقتصادی محقق شود؛ یعنی
ممکن است تحقق این چند قاعده زیربنایی در مکتب ،به تصویب دهها قانون از سوی
نظام حاکمیت نیاز داشته باشد.
 .4-2-3نتیجه دیدگاه

با توجه به مقدمات سه گانه باال؛ بیشینهگرائی نظام محور ،اولین گام در سلسله مراحل
حضور همهجانبه دین و احکام اسالمی در ساحت زندگی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
است .از یک طرف توجه نظاممند به احکام دین در حوزههای مختلف و تأکید بر عدم
تحلیل مستقل احکام اقتصادی و اجتماعی اسالم و از طرف دیگر ،توجه به مسئله
حکومت دین در عصر مدرنیته ،ارکان مهم و اساسی این نظریه است .در واقع این نوع
از بیشینهگرائی ،شروعی برای حضور تمدنی دین با توجه به اقتضائات زمانه است .از
این منظر حاکم اسالمی و حکومت دینی از طرفی پایبند به احکام ثابت و الیتغیر شرعی
است و از طرف دیگر ،بنا بر مصالح و اهداف شریعت اسالمی و با استناد به احکام
ثابت و کلی شرعی ،به تنظیم نظام معیشت و سعادت مردم میپردازد.
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شهید صدر فرآیند نظام سازی را نیز فرآیندی فقهی میداند که الجرم میبایست توسط
فقیه صورت گیرد .به بیان دیگر این فقیه است که میبایست با تکیه بر احکام منفرده
فقهی ،سیر قهقرایی استخراج مبانی از روبنا به زیربنا را به منظور اکتشاف «مبانی» طی
کند .البته حجیت در روند کشف نظریه چه از طریق فتاوی و آرای خود فقیه یا از
فتاوی دیگر فقها تأمین شود ،نظریه اسالمی و قابل استناد به شارع خواهد بود .شهید
صدر معتقد است که اسالم عالوه بر احکام منفرده ،دارای «نظام اجتماعی» نیز هست که
میبایست آن را استخراج کرد ،در این صورت نظام و مذهب کشف شده مستند به دین
خواهد بود.
 .4بیشینهگرائی حکومتمحور

موضوع شناسی حکومت و نقش حکومتها در تأمین سعادت و شقاوت دنیوی و
اخروی مردم کمتر در اندیشههای اندیشمندان اسالمی مورد کاوش قرار گرفته است .در
نگاه اسالمی ،حکومت اعتباری بالذات اصیل نیست بلکه اهمیت آن بالعرض بوده و به
خاطر نتایج آن است (امام خمینی ،1389 ،ص.)54
حکومت فقیه؛ به مثابه نظریه اداره

امام خمینی (ره) در رساله بدائع الدرر فی قاعدةالضرر ( 1368ق )1327/حکومت را
یکی از شئون سهگانه پیامبر دانسته و تصریح میکند ...« :امر و نهی رسولاهلل بهعنوان
سلطان و سیاست کننده از آن روی واجباالطاعة است که امر و نهی او در مقام سلطان
و حاکم است .بدینسان اوامر او از جهت حکومت نیز همانند اوامر خداوند واجب-
االطاعه است؛ هرچند از حیث منشأ صدور ،اوامر پیامبر و ائمه با حکماهلل فرق دارند ،اما
چونان اوامر مستقل از جانب آنان تلقی میشوند که اطاعتشان واجب است» (به نقل از:
فیرحی ،1393 ،ص .)272-273مضمون آیه «اطیعوااهلل و اطیعواالرسول و اولی االمر
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منکم» هم ناظر به اوامر رسول و ائمه معصومین (ع) است که مدبر امور مردم هستند و
خداوند تخلف از اوامر آنان را مجاز و روا نکرده است .ازنظر امام خمینی ،فقیه عادل
عهدهدار همه آنچه مربوط به پیامبر و معصومین در امر حکومت است را داراست و
هرگونه فرقی نامعقول است (امام خمینی ،1410 ،ج ،2ص.)467
در این دیدگاه ،حکومت بستری برای «اقامه دین» و اجرای احکام الهی و إرجاع
حداکثری معیشت و سعادت مردم به متن شریعت و سرپرستی از گهواره تا گور
انسانها با استناد به شارع است (امام خمینی ،بیتا ،ج ،21ص .)289در نظریه سیاسی
امام خمینی ،تنها راه استناد حداکثری مسائل به متن دین ،منحصر به تشکیل حکومت
اسالمی است؛ به عبارت دیگر ،ایشان به جهت «اقامه حداکثری دین و مدیریت نظامات
اجتماعی به دست دین» ،به ضرورت و ایده حکومت اسالمی میاندیشید .حکومت
اسالمی مسئول اجرا و اقامه قانون الهی است اما اصل اساسی در این حکومت ،بهمانند
هر نوع حکومت بشری دیگر ،اصل «حفظ نظام» است؛ بنابراین چنانچه در مواردی
اجرای هر نوع حکم شرعی موجبات تضعیف حکومت اسالمی را ایجاد کند ،ساقط
است .این مضمون در عبارات امام خمینی انعکاس داشته است و در این بیان حفظ نظام
اسالمی اوجب واجبات شمرده شده است (امام خمینی ،بیتا ،ج .)250 ،15در این نظام،
تمام احکام اسالمی ،چه اولیه و چه ثانویه از اصل اساسی آن ،یعنی «اصل حکومت»،
کسب تکلیف میکند .هر حکمی موجب تقویت آن باشد ،حالل و هر حکمی – حتی
حکم مستند به متونی از شریعت  -که موجب ضعف آن شود ،حرام خواهد بود؛
بنابراین حفظ نظام اسالمی ،بزرگترین تکلیف خواهد بود (امام خمینی ،بیتا ،ج،15
ص .)250در واقع در این تحلیل ،قضاوت راجع به هرکدام از گزارههای مستند به
شریعت و متون شرعی ،در نسبت با کل نظام و «اصل حکومت» صورت میگیرد.
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فقه حکومتی؛ کالن نظریه فقهی مدیریت اجتماعی

صاحبان این نظریه معتقدند؛ فقه رایج عمدتاً به شریعت در یک «مقیاس فردی» توجه
دارد و شاید رسالتی غیر از این نداشته و ندارد .این سطح از تفقه ،اگرچه قرن ها
امورات ملل اسالمی را حل و فصل کرده است ،اما اکنون اقتضای آن دارد که در مقابله
با مسائل جدید و اداره جامعه ،در منطق درونی آن دوباره اندیشید و به شیوهای عقالنی
منطبق بر جلب مقاصد شارع ،به تکامل آن همت گمارد .در نظر قائلین به نظریه فقه
حکومتی ،اهمیت تشکیل دولت اسالمی مالزم با آن است که دانش فقه در تنظیم
مناسبات «حکومت» ورود پیدا کرده و حکومتی «دینی» ارائه دهد« .حکومت دینی»
آنگاه محقق خواهد شد که اداره و سرپرستی جامعه ،بر مبنای «دین» واقع شده و تمامی
ابعاد و زوایای حکومت در الیههای مختلف همجهت و هم آهنگ با آن حرکت کند .از
دیدگاه این طیف ،عدم پاسخگویی به «مسائل نوپدید حکومتی» و ارائه «ساختارها و
نظامات اجتماعی» و تصدی «مدیریت و سرپرستی اجتماعی» توسط نهاد دین ،برابر
است با کاربست الگوها و نظامهای اجتماعی برگرفته از تمدن غرب و حرکت در مسیر
تحقق مبانی و اهداف مدرنیته و دنیای متجدد .مدعیان این نظریه فقهی معتقدند ،فقه
حکومتی ضرورت فقه فردی را نفی نمیکند ،بلکه از نپرداختن به قواعد ،احکام و ابعاد
اجتماعی فقه گالیه دارد و بنابراین ،در روش فقاهت و منطق استنباط ،اگرچه متعبد به
«حجیت» و مستند به شارع است ،اما قائل به تکامل در استنباط فقهی و روشهای آن
است .فقه حکومتی چه به معنای اجرای احکام الهی توسط حکومت باشد و چه
استنباط احکام را منوط به اتخاذ رویکرد حکومتی بداند و یا نظریات فقه مضاف را
سامان دهد ،برخاسته از ظرفیت درونی فقه شیعه است و بسته به تحلیل از «فقه» و
«حکومت» و رسالت هرکدام ،انتظارات از آن دارای سطوح متفاوتی خواهد بود .نظریه
مذکور در عین دارا بودن دو رکن «تعذیر» و «تنجیز» که عناصر اساسی حجیت فقهی
هستند ،قائل به تکامل در استنباط فقهی و روشهای آن (علم اصول) است.
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به نظر میرسد تعریف مشخصی از فقه حکومتی و ماهیت تئوریک و عملی آن ارائه
نشده است .در تعریف فقه حکومتی اختالفاتی اساسی وجود دارد ،برخی آن را به
معنای اجرای احکام الهی توسط حکومت دانستهاند (رشاد ،1381 ،ص ،)14برخی دیگر
نیز آن را فقه استنباط احکام را منوط به اتخاذ رویکرد حکومتی دانستهاند (مهریزی،
 ،1376ص .)144فقه حکومتی نگرشی «کل»نگر و حاکم بر عمده ابواب فقه است که بر
اساس آن استنباطهای فقهی میباید مبتنی بر اداره نظام اجتماعی بوده و عمده ابواب
فقه ،ناظر به اداره کشور و مباحثی در حوزه اقتصادی ،فرهنگی ،حقوقی ،سیاسی،
نظامی ،خانواده باشد .به نظر میآید این گفتمان با تمام ابعاد آن ،تنها در صورتی امکان
حضور در جهان بین االذهانی و اجتماعی را دارد که متقوم به «تکاملی» در سطوح
معرفت دینی و علمی باشد .اینکه فقه حکومتی چیست و چه رابطهای با فقه رایج دارد،
ادعایی است که قبل از وجود یافتن باید با سؤاالت متعدد و چالش برانگیزی روبرو
شود .برخی سؤاالت مربوط به مبانی کالمی ،جامعهشناختی و معرفتشناختی فقه
حکومتی است ،عالوه بر این نظریه فقه حکومتی با سؤاالت جدی درون دستگاه فلسفه
فقهی و اصولی مواجه است .از جمله مهمترین این سؤاالت در حوزه دانش فقه
عبارتاند از:
الف .فقه حکومتی بسط و تکامل دستگاه فقهی شیعه ،در مواجهه با مسائل جدید و به
دستگیری حکومت توسط فقها است؟ یا اساساً تفاوتی ماهوی میان فقه فردی و فقه
حکومتی وجود دارد؟
ب .نظریاتی که در تبیین و توضیح مفهوم فقه حکومتی ارائه شده است ،دارای چه نقاط
قوت و ضعفی هستند؟
ج« .موضوع» در فقه حکومتی چیست؟ و دارای چه اوصاف و ویژگیهایی است؟
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جمعبندی

بیشینهگرائی به معنای استناد حداکثری حوادث و وقایع و افعال مکلفین به شارع و
متون دینی و همچنین حضور دین در مسائل فردی و نظامات اجتماعی برای پاسخ
گوئی به نیازهای زمانه است .بیشینهگرائی در طول تاریخ فقه شیعه ،در صور گوناگونی
خود را نشان داده است .با مروری بر تاریخ فقه شیعه ،میتوان به وضوح دریافت که
بیشینهگرائی در دامنه احکام و استناد افعال مکلفین و امور اجتماعی به متون دینی،
جریان غالب بوده است و همواره جریانات کمینهگرا را در حاشیه قرار داده است.
صورت آغازین بیشینهگرائی ،با اعتقاد به وجود حکم برای هر واقعهای ،فرآیند «کشف»
حکم الهی را مورد مداقه بیشتری قرار میدهد .در واقع اجتهاد نوعی پردازش متفکرانه
است که هم به منابع احکام توجه دارد و هم مسیر کشف حکم الهی را مستند به شارع
کرده و حجیت را مالک قطعی خود میداند؛ بنابراین دریافت ،فرآیند اجتهاد به نحوی،
فرآیند حضور پردازشگرانه و موجّه نص در تاریخ است .جریان دوم بیشینهگرا ،با حفظ
هویت اجتهادی خود ،در پی دریافت جدیدی از دین و احکام است که بتواند در مقابل
نظامات اجتماعی و اقتصادی ،توانایی نظامات دینی را در مدیریت اجتماعی ثابت کند.
در این نگاه احکام نه به صورت منفرد و مستقل از همدیگر بلکه در یک نظام هماهنگ
اقتصادی و سیاسی  -نظام اقتصادی اسالم یا نظام سیاسی اسالم -دیده میشوند که در
مقابل نظامهای اقتصادی دیگر به مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه مسلمین
میپردازند .قضاوت درباره اسالم و احکام آن ،باید نسبت به کل نظام صورت بگیرد و
فقیه نیز در استخراج حکم شرعی و تحلیل نظام باید به هویت مستقل نظام و کل دقت
داشته باشد .صورت سوم بیشینهگرائی با التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آنکه
توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسانها است ،در پی مقابله با آن از طریق
سرپرستی تکامل اجتماعی به پشتوانه نظریه حکومت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی
است .این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید .اینکه فقه
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حکومتی چیست و چه رابطه ای با فقه رایج دارد ،ادعایی است که قبل از وجود یافتن
باید با سؤاالت متعدد و چالش برانگیزی روبرو شود .برخی سؤاالت مربوط به مبانی
کالمی ،جامعهشناختی و معرفتشناختی فقه حکومتی است ،عالوه بر آن ،نظریه فقه
حکومتی با سؤاالت جدی درون دستگاه فلسفه فقهی و اصولی مواجه است.
یادداشتها
1. Maximalist

 .2أحدهما العناصر الثابتة :وهی األحکام المنصوصة فی الکتاب والسنّة فی ما یتّصل بالحیاة
االقتصادیة .واآلخر العناصر المرنة والمتحرّکة :وهی تلک العناصر آلتی تستمدّ -على ضوء طبیعة
المرحلة فی کلّ ظرفٍ -من المؤشّرات اإلسالمیة العامة آلتی تدخل فی نطاق العناصر الثابتة.
فهناک إذن فی العناصر الثابتة ما یقوم بدور مؤشِّراتٍ عامّةٍ تُعْتَمَد کاسس لتحدید العناصر المرنة
والمتحرّکة آلتی تتطلّبها طبیعة المرحلة .وال یستکمل االقتصاد اإلسالمی -أو اقتصاد المجتمع
اإلسالمی بتعبیرٍ آخر -صورته الکاملة إلّاباندماج العناصر المتحرّکة مع العناصر الثابتة فی ترکیبٍ
واحدٍ تسوده روح واحدة وأهداف مشترکة (صدر ،1380 ،ص.)42
 .3إنّنا فی وعینا لالقتصاد اإلسالمی ال یجوز أن ندرسه مجزّأً بعضه عن بعض ،نظیر أن ندرس
حکم اإلسالم بحرمة الربا أو سماحه بالملکیّة الخاصّة بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطّط
العامّ .کما ال یجوز أیضاً أن ندرس مجموع االقتصاد اإلسالمی بوصفه شیئاً منفصلًا وکیاناً مذهبیّاً
مستقلّاً عن سائر کیانات المذهب -االجتماعیّة والسیاسیّة -االخرى ،وعن طبیعة العالقات القائمة
بین تلک الکیانات ،وإنّما یجب أن نعی االقتصاد اإلسالمی ضمن الصیغة اإلسالمیّة العامّة آلتی
تنظّم شتّى نواحی الحیاة فی المجتمع .فکما ندرک الشیء المحسوس ضمن صیغة عامّة تتأ لّف
من مجموعة أشیاء ،وتختلف النظرة إلى الشیء ضمن الصیغة العامّة عن النظرة إلیه خارج تلک
الصیغة أو ضمن صیغة اخرى ،حتّى لقد یبدو الخطّ قصیراً ضمن ترکیب معیّن من الخطوط،
ویبدو أطول من ذلک إذا تغیّر ترکیب الخطوط کذلک أیضاً تلعب الصیغ العامّة للمذاهب
االجتماعیّة دوراً مهمّاً فی تقدیر مخطّطاتها االقتصادیّة .فمن الخطأ أن ال نعیر الصیغة اإلسالمیّة
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العامّة أهمّیتها ،وأن ال نُدخل فی الحساب طبیعة العالقة بین االقتصاد وسائر أجزاء المذهب
والتأثیر المتبادل بینها فی کیانه العضوی العامّ».
المذهب یحتاج الى صیاغة :ونحن حین نقول بوجود اقتصادٍ إسالمی ،أو مذهبٍ اقتصادیٍّ فی
اإلسالم ال نرید بذلک أ نّنا سوف نجد فی النصوص بصورةٍ مباشرةٍ نفس النظریات األساسیة فی
المذهب االقتصادی اإلسالمی بصیغها العامة ،بل إنّ النصوص ومصادر التشریع تتحفنا بمجموعةٍ
کبیرةٍ من التشریعات آلتی تنظّم الحیاة االقتصادیة وعالقات اإلنسان بأخیه اإلنسان فی مجاالت
إنتاج الثروة وتوزیعها وتداولها ،کأحکام اإلسالم فی إحیاء األراضی والمعادن ،وأحکامه فی
اإلجارة والمضاربة والربا ،وأحکامه فی الزکاة والخمس والخراج وبیت المال .وهذه المجموعة
من األحکام والتشریعات اذا نُسققت ودررِست دراسةً مقارنةً بعضها ببعضٍ أمکن الوصول إلى
اصولها والنظریات العامة آلتی تعبقر عنها ،ومن تلک النظریات نستخلص المذهب االقتصادی
فی اإلسالم (صدر ،1424 ،ص.)337-346
« .4ال تدل منطقة الفراغ على نقص فی الصورة التشریعیة ،أو إهمال من الشریعة لبعض الوقائع و
األحداث ،بل تعبر عن استیعاب الصورة و قدرة الشریعة على مواکبة العصور المختلفة ،ألن
الشریعة لم تترک منطقة الفراغ بالشکل الذی یعنی نقصا أو إهماال و إنما حددت للمنطقة
أحکامها ،بمنح کل حادثة صفتها التشریعیة األصیلة ،مع إعطاء ولی األمر صالحیة منحها صفة
تشریعیة ثانویة ،حسب الظروف» (صدر ،1424 ،ص.)684
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