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Abstract 

The discourse of the Islamic Revolution, before the victory of the Revolution, in its formulation in 

the face of other political discourses, defined itself and articulated its signs and was able to 

differentiate itself in the political atmosphere of the revolution and to express the "hegemonic" 

discourse. The main signs of the discourse of the Islamic Revolution were elaborated around the 

central sign of "political Islam". This articulation continued after the victory of the Islamic 

Revolution. The situation that changed this discourse after the revolution was that a "political 

system" was now formed based on this discourse, and this issue caused this discourse to face the 

conditions in which some changes took place. Since the basic basis of the Islamic Revolution was 

political jurisprudential Islam and the supreme leader was at the head of this system, any change in 

this discourse must have a jurisprudential aspect. In this article, the question has been considered 

that, considering the component of jurisprudential rationality, what factor or factors influenced the 

evolution of the discourse of the Islamic Revolution in the era of the Islamic Republic? 

Keywords: Islamic Republic, governmental ruling, jurisprudential rationality, discourse of 

political-jurisprudential Islam, expediency. 
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 چکیده

های سیاسی،  بندی خود در مواجهه با دیگر گفتمان گفتمان انقالب اسالمی، پیش از پیروزی انقالب، در صورت

های خود پرداخت و توانست در فضای سیاسی ناشی از انقالب، خود را  بندی دال به تعریف خود و مفصل

اسالم »اسالمی، حول دال مرکزی  های اصلی گفتمان انقالب کند. دال« هژمون»متمایز کرده و به بیان گفتمانی 

بندی پس از پیروزی انقالب اسالمی هم تداوم داشت. وضعیتی که پس  بندی شدند. این مفصل مفصل« سیاسی

بر مبنای این گفتمان شکل « نظام سیاسی»از انقالب، موجب تحول در این گفتمان شد، این بود که اکنون یک 

رو شود که برخی تحوالت در آن روی  گفتمان با اقتضائاتی روبه گرفته بود و همین مسئله، موجب شد که این

فقیه در رأس این نظام  دهد. از آنجایی که مبنای اساسی انقالب اسالمی، اسالم سیاسی فقاهتی بود و ولی

در این مقاله این سوال مورد ای فقهی نیز داشته باشد.  حضور داشت، هر گونه تحول در این گفتمان باید سویه

دلیل اصلی صیرورت و تحول گفتمانهای قرار گرفته است که، با در نظر گرفتن مؤلفۀ عقالنیت فقهی، نظر 

این مقاله آن است که دو  ؟ در این میان فرضیۀمسلط در پهنۀ نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران چیست

فتمان اسالم سیاسی ترین عوامل تحول در گ به عنوان اصلی« حکم حکومتی»و « مصلحت»مقولۀ به هم پیوستۀ 

  از دیدگاه عقالنیت فقهی در نظر گرفته شده.

صورت گرفته  عهیش یفقه تیاست که از عقالن یا یاسیپژوهش، توجه به فهم س نیا ینوآور ۀجنب نیتر مهم

 «یساز نظام»با « فهم» نیتوجه شده است و ارتباط ا یفقه تیجنبه از عقالن نیبه ا یاست، که در کمتر پژوهش

 صورت گرفته است. نآ یاسیبه خصوص در فقه س عه،یکه در فقه ش یپس از انقالب، در پرتو تحول

 سالم سیاسی فقاهتی، مصلحتجمهوری اسالمی، حکم حکومتی، عقالنیت فقهی، گفتمان ا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

فقه شیعه در فرآیند اجتهاد به اندازه زیادى بر فهم عرفى متکى بوده است. فهم عرفى, عقالنیت, سیره عقال ـ و 

در وجهى محدودتر, سیره متشرعه ـ و در مواردى, مصلحت و استحسان و مولفه هایى از این دست, موتور 

تئوریزه کردن این مباحث از ضرورت  .آن تضمین مى گرددمحرکه اجتهاد شیعه است و از این طریق پویایى 

 .هاى نظرى براى گام نهادن در عرصه مباحث سیاسى و اجتماعى در جامعه دینى با حکومت دینى است

 یروزیمطلوب خود را پس از پ یاسیتوانست با هژمون شدن، نظام س ی،فقاهت یاسیگفتمان اسالم سچراکه 

 ی،. با نگارش قانون اساسه استگفتمان شد یناز ا یوجه مهم «یساز ظامن»کند و  یستأس یانقالب اسالم

. در تداوم دندش« مستقل» دیگر یکو از  یجادوجود داشتند( ا یآن، شامل سه قوه )که در نظام جمهور ینهادها

قرار  یاسیفقیه در رأس نظام س بود. ولی یدنظام جد یننهاد در ا ترین یاصل یه،فق یتنهاد وال ،«یساز نظام» ینا

 ی،فقاهت یاسیکه، گفتمان اسالم س ینیامام خم یبا رهبر ی،اسالم یجمهور یاتنخست ح ۀداشت که در ده

اسالم « ساز نظام»در اینجا مسئله این است که گفتمانِ  .یافتتعلق داشت، تداوم  یشانا یاز همه به آرا یشب

تری را در برابر  های گشوده ا انقالب اسالمی، افقگیری از امکانات عقالنیت فقهی، که ب سیاسی فقاهتی، با بهره

، «مصلحت»سازی بر مبنای آن ایجاد کند. دال  دید، توانست زمینه را برای تحول این گفتمان و نظام خود می

این دو وجود دارد و تجلی آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی  و نسبتی که میان« حکم حکومتی»گیری  بهره

ترین تحوالت جمهوری اسالمی در دهۀ نخست  مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلی« ادنه»ایران در قالب 

خود است. این دهه را باید دهۀ تثبیت جمهوری اسالمی دانست که با نگارش یک قانون اساسی شروع شده و 

در این  سازی در جمهوری اسالمی را با اصالح آن، بر مبنای دال مصلحت، به پایان رسید. بنابراین فرآیند نظام

، موجب شد که گفتمان اسالم «دال»مصلحت و حکم حکومتی دید. این دو « دال»دهۀ مهم، باید در این دو 

دید، با تحوالت خود  خود می« معارض»ها را همچنان به عنوان رقیب و  سیاسی فقاهتی، که دیگر گفتمان

ی نمود. با این توضیحات شایان رو ساخت و به تداوم آن در قالب جمهوری اسالمی کمک بسیار شایان روبه

جایی گفتمانهای سیاسی جمهوری  ، در واکاوی چرایی و چگونگی جابهقبلی هایجستارتوجه است که، 

 مایه . ارتباط مستقیمی میان بنانددر بنیادهـای اجتمـاعی و اقتصـادی یافته فقط اسالمی، زمینـه و علـت را 

، متغیر اما جستار پیشرو.. کرده بودندی سیاسی چیره برقرار های اجتماعی و اقتصادی و تحوالت گفتمانهـا

، متغیـر وابسته تحول در گفتمانهای مسلط در پهنۀ سیاسی حاکمیتیتحول در عرصۀ مربوط به مستقل پژوهش 

است که از  یا یاسیپژوهش، توجه به فهم س نیا ینوآور ۀجنب نیتر است. مهم دانسته جمهوری اسالمی

توجه شده است  یفقه تیجنبه از عقالن نیبه ا یصورت گرفته است، که در کمتر پژوهش عهیش یفقه تیعقالن

 یاسیبه خصوص در فقه س عه،یکه در فقه ش یپس از انقالب، در پرتو تحول «یساز نظام»با « فهم» نیو ارتباط ا

 تیعقالن است که از یا یاسیپژوهش، توجه به فهم س نیا ینوآور ۀجنب نیتر مهم صورت گرفته است. نآ

توجه شده است و ارتباط  یفقه تیجنبه از عقالن نیبه ا یصورت گرفته است، که در کمتر پژوهش عهیش یفقه

 نآ یاسیبه خصوص در فقه س عه،یکه در فقه ش یپس از انقالب، در پرتو تحول «یساز نظام»با « فهم» نیا

 صورت گرفته است.
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 پیشینه تحقیق

که  ستین یدینظر است که، ترد نیبر ا ینیامام خم دگاهیاز د هیفق تیوال هیمفهوم نظردر  (،5731) تیعنا

که  یبعد از انقالب بوده است. اما غالب کسان رانیا یاسیدر گفتار س یمحور یموضوع هیفق تیوال یۀنظر

بخش  تیمشروع یادهایبن زیو ن هینظر نیا یفقه -یتا اعتبار کالم اند دهیاند، کوش سخن گفته هینظر نیا ۀدربار

در مقاله با عنوان  (،5733) یزیمهراثبات کنند.  ینیدرون د یو آن را از منظر ابندیب ینیدآن را در نصوص 

مباحث فلسفه فقه، ناظر  یژگیو نیتر که مهم میریاعتقاد است که اگر بپذ نیبر ا "نقد و نظر فقه حکومتی"

 فقه خواهد بود. ۀفلسف ۀدر حوز یو جد یاز مباحث اصل یکیهم  « یفقه حکومت»فقه است،  تیبودن به تمام

 ،ینوع تی: عقالنتیمتفاوت عقالن مینظر است که، مفاه نیبر ا تیفقه و عقالندر کتاب  (،5731) یاصغر

سرنوشت  یایگو آورد، یم انینگر را به م کل تیعقالن تشیکه محدود یابزار تیو عقالن یهنجار تیعقالن

مانند هر دانش  عهیش یاسینظر است که، فقه س نی(، بر ا5731و5731) یراحمدیمدر غرب است.  تیعقالن

 نیها و مب استدالل ۀها و اعتباردهند گزاره ۀکنند  هیاست که توج یخاص ینظر یبر مبان یمبتن گرید یاسالم

 هانهیفق یها یپرداز هیو نظر یفقه  یها استدالل تی. او حجدیآ یشمار م  آن به یپرداز هیاستنباط و نظر یها وهیش

(، 5731) یدباقریس .دهد یم حیکتاب، سنت، اجماع و عقل توض ۀرا بر اساس منابع چهارگان استیس ۀدر حوز

عقل و  تیو حج گاهیجا یتا ضمن بررس کند یتالش م "نقش عقل در تحول فقه سیاسی شیعه "در مقاله 

 یمعاصر بررس ۀبر دور دیبا تأک یاسیفقه س ینقش آن را در دگرگون ،یاسیس ۀشیدر اند یتوجه به عقل عمل

است که  یمعن نیبد یبر آن است که نشان دهد، تفکر استعار "یتفکر استعار "در مقاله(، 5711) یرحیف کند. 

 زین گرید یا شناخته شده و کاربرد دارد؛ در حوزه ۀحوز کیکه معموالً در  یاز روابط ساختار یمجموعه ا

است و  یاسیس ۀشیدر اند تیو خالق نشیآفر یها روشاز  یکیز استعاره اعتبار شود و به کار رود. استفاده ا

استفاده  ،یضمن ایبه طور مصرح  یاسیاستعاره در فقه و فلسفه س یها از کاربست زیمسلمان ن شمندانیاند

ارباب  ایشبان، راه، بدن، اجاره  ۀاستعار زیو ن« قضا و محکمه»، «وقف» ،«یعبد و مول» یها اند. استعاره کرده

 زین یداشته و برخ اریبس تیدر اسالم معاصر اهم یاسینظام س نییهستند که در تب ییها استعارهرجوع، از جمله 

 اند. شده رانیا یسال تاکنون وارد قانون اساس صد کیاز 

 مبانی بستر بر ،پیشین یفقها رماندگا اثمیر انعنو به شیعه فقه دهد، یخود نشان م ۀ(، در نوشت5715) یزدهیا

 بهاز ادوار  یربسیادر  نفقیها گرچهو  ستا دهبو معاجو یهازنیا یگو  پاسخ ارههمو هک هشد ینوتد ،صولیو ا

 ،ندا داده ارقر عنایت ردمورا  ارانشریعتمد مؤمنانهو  ینید رموا به گویی پاسخ ،مانهز یها ضرورت عایتر تجه

 حکومتی هجایگا مفید ،فقه بتثا لصوو ا مبانیو  دهنبو نمکلفا یدفر رموا به فقه صختصاا یمعنا به ینا لکن

 نظر مد نیز نفقیها برخی یسواز  که ستا یمعنوو  ی  دما دتسعا یسو به جامعه بمطلو ۀادار یستادر را فقه

 "فقه ۀفلسف ۀحوز در «یفقه حکومت» "در مقاله ای تحت عنوان(، 5715) یو ذوالفقار انیدیسست ا گرفته ارقر

تالش   یلیتحل یکردیمقاله با رو نی. اارائه می دهند نیاز د یحداکثر دگاهیبر د ینگر و مبتن کل ینگرش ،

و  ،یدر بُعد نظر یفقه حکومت ۀاکنندیکه اح  ینیهمچون امام خم یهانیفق یاز آرا یریگ تا ضمن بهره کند یم

 نیجوانب ا رود یدر قرن معاصر به شمار م یفقه حکومت یبُعد عمل یبر مبنا یاسالم یجمهور گذار انیبن

       کند. نییو تب یموضوع را واکاو

سازی در فقه با  نظام تیامکان و حج یبازپژوه "در مقاله ای با عنوان(، 5711) گرانیو د یبابوکان یاکبر یعل

صدر که  دیشه دگاهیبر د دیآن هستند که با تأک ینوشتار در پ نیا در، " صدر، فقه و اصول دیشه ۀبر نگر دیتأک

 (، در5713) یدباقریسبه نظام بپردازند.  یابیروش دست نییبه تب رود، یبه شمار م شهیاند نیمبدع ا یبه نوع

پرسش  نیپاسخ به ا یدر پ "ی فقه حکومت عه،یش یاسیو تحول در فقه س یانقالب اسالم "مقاله ای با عنوان 
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 یکردینوشتار با رو نیاست. ا دهیگرد عهیش یاسیدر فقه س یموجب چه تحوالت رانیا یاست که انقالب اسالم

طرح شده است که با توجه به  هیفرض نیرا رصد کرده و در پاسخ، ا عهیش یاسیفقه س یدرجه دو، تحولِ درون

د حدو یاجرا ،یگذار قانون ۀمانند ورود به حوز یپس از انقالب اسالم یاجتماع - یاسیس یها نهیزم یبرخ

به  دنیرس یمانند تالش برا یرا در موارد یاسیتحول در فقه س توان یمشورت، م ۀکردن آموز یاتیو عمل یاله

توجه به مصلحت نظام،  ،یاسیفقه س ییایپو یقدرت، تالش برا لیبد ۀنیگز ۀارائ ،یاسیدانش مستقل فقه س

و  یزدهیا است. یابیرصد و ردّ ،یبه نگاه جمع یشرع و گذر از نگاه فرد ۀعرف در کنار حوز ۀحوز رشیپذ

هدف با  " مطلوب یاسیدر نظام س عهیش یاسیفقه س یساختارساز تیظرف "در پژوهشی (، 5713) یاحمد

راستا، مراحل  نیبود. در ا یلیتحل یفیبا روش توص یساز نظام یدر عرصه  عهیش یاسیفقه س یها تیظرف نییتب

 یها براساس مدل یساز آن، نظام تیساختار نظام با ماه یشامل سازگار یاسیبه ساختار نظام س یابیدست ینظر

مطلوب  یاسیمورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام س یبر عناصر درون یاسیساختار نظام س یابتنا ،یبوم

 اسالم مورد بحث قرار گرفته است. یاسینظام س ریبه لحاظ ساختار ثابت و متغ

با  "امکان سنجی مهندسی فقه سیاسی در سه پارادایم  "پژوهشی با عنواندر (،5713) یو نصرت یرباقریم

و  ها یژگیو ج،یرا کردیبه عنوان دو رو «یفقه نظام ساز»و « فقه حکم و موضوع» کردیو نقد دو رو یبررس

با  ،یفقه تکامل اجتماع کردیاست که رو نیشده است. مدعا ا یبررس یفقه تکامل اجتماع کردیرو یها مؤلفه

 شیب یها تیاز قابل ،ینیو حکومت د ینظام اسالم یها یریمورد نظر شارع و جهت گ یها تیبه مطلوب جهتو

 برخوردار است. یاسیفقه س یمهندس یبرا یتر

 

 چارچوب نظری

 گفتمان الکال و موف

ها وقتی  پدیدهها و  ای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد. فعالیت از نظر الکال و موف، هر عمل و پدیده

قابل فهم می شوند که در قالب گفتمانی خاص قرار گیرند. هیچ چیزی به خودی خود دارای هویت نیست، 

کند. نظریۀ الکال و موف، معنا، سیاست و اجتماع  بلکه هویتش را از گفتمانی خاص قرار گرفته است کسب می

( نظریۀ گفتمان الکال و 513، 5737)سلطانی، پردازد.  ها می جا به تحلیل آن کند و یک را با هم ترکیب می

پرداخته های سیاسی  پدیده گفتمان، به صورت مشخصی به تحلیل درکه  هایی است دیدگاهترین  از مهمموف، 

سیاسی  های مسائل و پدیده نظری و مفهومی گفتمان، آن را به روشی کارآمد برای تحلیل گسترشو با  است

بندی، عملی است که طی آن میان عناصر  مفصل  گفتمان  نظریۀ  در( 511، 5737. )سلطانی، ستا تبدیل کرده

کند. الکال و  شود یا تغییر می آن ارتباط، هویت آن عناصر تعدیل می  نتیجۀ  در  مختلف ارتباطی برقرار شود که

، چنانچه در درون مؤلفه  هر  ها بندی را گفتمان گویند. به نظر آن ساختاریافتۀ ناشی از عمل مفصل  کلیت  موف،

نام دارد.  2بندی نشده باشد عنصر هیچ گفتمانی مفصل  درون  ، و اگر در1یک گفتمان قرار گیرد بعد یا وقته

دیگر در زنجیرۀ  هاى اصلى با یک بندى دال در عمل مفصل  (63، 5717)میرزایی و ربانی خوراسگانی، 

معنایند تا اینکه از طریق  ایند، یعنى به خودى خود بىمحتو هاى بى ها نشانه شوند. این دال ارزى ترکیب مى هم

                                                           
1   . moment 

2   . element 
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هاى منفى  شوند و در مقابل هویت کنند ترکیب مى ها را از معنا پر مى هایى که آن با سایر نشانه 1ارزى زنجیرۀ هم

ها  ارزى تفاوت ها از طریق زنجیرۀ هم ها باشند. گفتمان رسد تهدید کنندۀ آن گیرند که به نظر مى دیگرى قرار مى

بخشد.  دهد و نظم و انسجام مى ارزى این تکثّر را پوشش مى پوشانند. جامعه ذاتاً متکثر است. زنجیرۀ هم را مى

دهند و در معنایى که گفتمان ایجاد  هاى متفاوت و معناهاى رقیب را از دست مى ارزى، عناصر، خصلت در هم

در تبیین نظریۀ گفتمانی الکال و موف از  2هژمونی مفهوم( 515، 5737زاده،  )حسینی شوند. کند، منحل مى مى

ای برخوردار است. این مفهوم ناظر به این است که در ساحت سیاست و اجتماع چه کسی  العاده اهمیت فوق

های مسلط رفتاری در جامعه تصمیم خواهد  عبارت دیگر، کدام نیروی سیاسی دربارۀ شکل برتر است. به

 (573-571 ،5715ی، گرفت. )عامری گلستانی و قادر

 روش تحقیق

یک بررسی مقطعی بوده است. همچنین این پژوهش از  زمانیو از نظر  بنیادیپژوهش حاضر از نظر هدف 

باشد. همچنین این بررسی از نظر شیوه گردآوری  می  تحلیلی-نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه توصیفی

و پژوهش ارتباط مستقیم و نزدیک با موضوع دارد،  اطالعات تحقیق توصیفی است. از آنجا که روش تحقیق

 استفاده شده است. کتابخانه ایدر این پژوهش از دو روش اسنادی و 

 یافته های تحقیق

 گفتمان اسالم سیاسی

خمینی و بر والیت فقیه، فقه و  آیت اهللو اندیشه های « ایده ها»گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی مبتنی بر 

اسالم سیاسی فقاهتی با توجه به نشانه ها، ایده ها و . روحانیت به عنوان مفسر اصلی شریعت تأکید می کند

محتوای این گفتمان، به عنوان یک گفتمان غالب، پس از انقالب اسالمی ایران در حال شکل گیری بود. منتهی 

تأثیرگذار بود. رویدادهایی از قبیل تعیین نوع نظام سیاسی بر اساس هایی برتثبیت این گفتمان «رویداد»

جمهوری اسالمی، عامل مهمی در موفقیت اسالم فقاهتی در تثبیت محتوای خود و طرد گفتمان های دیگر 

طی یک قرن اخیر هرگاه تقاضاهای اجتماعی و سیاسی در جهان اسالم به حد بحرانی رسید، این گفتمان . بود

آفرینی کرده است. البته در  بدیلی قدرتمند در عرصۀ اجتماعی، سیاسی و امنیتی ظاهر شده و نقش عنوان به

آمیز و  الملل، همواره تنازع آفرینی به دلیل تقابل با نظم و ساختار نظام بین خوانش سکوالر و غربی، این نقش

نشی بودن، برهم زننده بودن نظم آمیز بودن، واک بار بوده است. لذا برخی محققان، سلبی بودن، نفی خشونت

ای و جهانی را از ویژگیهای بارز این گفتمان میدانند. اما بازخوانی مفروضات معرفتی این گفتمان نشان  منطقه

میدهد فهم و درك نشأت گرفته از خوانش سکوالر، برداشتی جامع و دقیق از اسالم سیاسی ارائه نمیدهد و 

به حساب آورد  یگفتمان توان یرا م یاسیاسالم س ینبنابرا. ا آن ایجاد میکندهمین امر مشکالتی را در مواجهه ب

 است. شکل گرفته یاسالم دولت یمرکز دال حولکه 

                                                           
1   . chain of equivalence 
2
.Hegemony 



 

 
 

7 

ی )مقاله 
ماهنامه علم

ی
علم

_
جم،شماره

ل پن
ن، سا

ی ایرا
ی سیاس

جامعه شناس
ی( 

پژوهش
 

د 
دوازدهم، اسفن

1
0
4
1

 
 معۀجا یساز باز یبرا یارع تمام یگرفته تا تالش یاسالم یتذهن یک یدایشاز پ یدادهااز رو یفیط ییگرا اسالم

 یست،اعتقاد ن یک رفصِ یند یاسی،بندی گفتمان اسالم س مفصل . درگیرد یبر م را در یمطابق با اصول اسالم

 یدر تمام ینگرش ین. چنیردگ را در بر می های زندگی انسان هعرص یتمام و است یرفراگ دارای ابعادیبلکه 

ها را در درون گفتمان  آن یتوان تمام می رو ینمشترك است و از ا یاسیگفتمان اسالم س یدرون یها یشگرا

 از منظر .به میان آوردواحد سخن  یتکل یک ۀبه مثاب یاسیاز اسالم س یلتحل در و ادقرار د سییااسالم س

 یفاها در غرب ا از نگرش یا مجموعه یبرا یسمکند که مدرن می یفارا ا یهمان نقشیاسی، اسالم س ی،گفتمان

ها  آن یهستند، اما همگ متعارضدیگر  یکبا  یبرالیسمو ل یالیسممانند سوس هایی نگرش ینهر چند چن کند. می

توان تحت گفتمان  می ییگرا و اسالم یاسیاسالم س یبرا یزرا ن یتیقابل ینچن .دارندقرار  مدرنیتهتحت گفتمان 

 (21 ،1371 ید،سع. )نمود یفتعر یجابیوحدت ا یکها  آن ید و براکرجو و جست یاسیاسالم س

به تعریف،  ای از معنا، ایجاد شبکه  ی شیعه توانسته است بااز منظر تحلیل گفتمان الکال و موفه، اسالم سیاس

حصرهای گفتمانی، ایدئولوژی   تحدید  و ضمن انقالب نایل شود  فرایند یابی هویت دینی در تبیین و مرکزیت

سکوالر )گفتمان  گفتمان انقالب اسالمی توانست گفتمان هویتی ناسیونالِ .به حاشیه براند ساز رقیب را هویت

گرا را  یرسمی دولت پهلوی(، گفتمان سوسیالیسم و مارکسیسم )گفتمان هویتی چپ(، گفتمان هویتی لیبرال ملّ

 و سمیعی اصفهانی) سازی کند. سازی و گفتمان خود را برجسته که در جامعۀ دوران پهلوی فعال بودند، غیریت

 (55، 5711، کیانی

 اسالم سیاسی فقاهتی

مبنای  ، از اسالم سیاسی اجتماعی و تالش برای برپایی حکومتی اسالمی برم سیاسی فقاهتیگفتمان اسال

جامعه دفاع می کرد. دال  اجرای احکام فقه اسالمی در جامعه و والیت فقها به عنوان ناظران اجرای فقه در

یت و مردم، حول حاکمیت الهی، امامت، نیابت، وال های شناوری همچون مرکزی این گفتمان فقه است و دال

طوری که طرفداران این گفتمان با محور قرار دادن فقه تالش می کنند  این دال مرکزی سامان داده شدند؛ به

 شیوه حکومت در دوران غیبت همچون رابطه مردم با حکومت را در اسالم تفسیر کنند. نوع حکومت و

صلی شریعت تأکیـد مـی کنـد . به منظـور فهـم گفتمـان بـر والیـت فقیه، فقه و روحانیت به عنوان مفسران ا

بهتـر ایـن گفتمـان بـه مفصل بندی آن می پردازیم . در مفصل بندی گفتمان امام خمینی، می تـوان دال 

ها و دال های شناور نیز جمهوریت، نقش مردم در نظام اسـالمی،  مرکـزی را اسالم ناب دانست . نشانه

ور انقـالب، اسـتقالل، آزادی، تـأمین عـدالت اجتمـاعی و دالهای دیگر مستضعفان، قانون گرایـی، صـد

 (61: 1311)میراحمدی،شیری،میباشد. 

هایی که داشت، خود را هژمون  های مختلف، با توجه به ویژگی اسالم سیاسی فقاهتی، توانست در میان گفتمان

باید در نظر داشت که، گفتمان اسالم سیاسی  کند و نظام سیاسی مبتنی بر دال مرکزی خود را ایجاد کند. این را

سیاسی را مطرح   بندی خاصی از نظام فقیه صورت  والیت  ۀبا برجسته کردن حاکمیت الهی و نظری فقاهتی،

او به پیامبر و ائمه )ع( و سرانجام به  ۀآن خداوند است و از ناحی  از  در آن حاکمیت و قدرت تنها  که  کند می

  حکومت نمادی از حاکمیت  گفتمان  از منظر این  کلی  رسد. به طور نایبان امام معصوم )ع( می  فقیه به عنوان
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طریق نظارت روحانیت   از  های آن را با خود داشته باشد. در اینجا الهی بودن حکومت است و باید ویژگی  الهی

شده و در کنار مقبولیت   کانون متعالی قدرت محسوب  گفتمان  این  در ،. رهبر شود می  مینو رهبری فقیه تض

 (111، 1312. )هنری و آزرمی، مردمی از مشروعیت الهی برخوردار است

 عقالنیت فقهی

 به کشف مسائل مختلف کمک کند. تواند یاست و م یتاز مقبول ییوجه باال یاسالم دارا یعتعقل در شر

باشد و  می یزدر لوح محفوظ، فاقد احکام خردست یعتاست و شر یم: خداوند حکیدگو فقهی می یتعقالن

توان از  حکم، نمی یکبودن  یزاما به استناد ظن به خردست یست،محال ن ینیدر متون د یزاحکام خردست یدایشپ

ی اعتبار خود را از صورت رتنها د ینیمتون د یعنیحاوی آن حکم دست برداشت و بدان عمل نکرد،  ینیمتن د

از  ینانهب درست و واقع یینو تب یرتفس .یمداشته باش یقینبودن آنها، قطع  یزدهند که، ما به خردست دست می

منبع که همان  یا( رکن درونی 1بر دو رکن استوار است:  یعتدهد که فهم شر نشان می یعت،ارکان فهم شر

های خداشناسانه،  فرض یشبه انضمام پ یتکه همان هنجارهای عقالن یرونی( رکن ب2است؛  یثقرآن و حد

گونه که  را در زندگی آدمی پر کند، همان ینتواند جای خالی د شناسانه است. عقل نمی سانشناسانه و ان جهان

و عقل که متوقف بر برقراری دادوستد  یند یب. ولی ترکیدتواند جای خالی عقل را در زندگی پر نما نمی یند

محصول عقل  ینگو باشد. د ازهای بشر را پاسخیتواند تمامی ن دو است می ینا ینوگوی عقالنی ب و گفت

ناسازگار  یتاست و آنچه که با عقالن یتعقالن ینشرط عقل و ع یگراناالهی و نبوی است و استفاده از عقل د

 شود. می یزن یامبرا و پشامل خد یگراند یناست و ا یگرانکردن عقل خود در برابر عقل د یلاست، تعط

را اجازت  یدر فقه وجود خواهد داشت. و صاحب تفکر     یزن یاییگمان، پو یباشد، ب یاگر عقل را در فقه راه

فهم  یدکل     ین. ایستن یا و ثبات، چاره یمفقه بسته باشد، جز تعبد و تسل یراه عقل به سو     و اگر یست،انکار ن

 (164، 1374 ، یض)ف .است یاز مسائل فقه یاریبس

 عقل و فقه سیاسی

کند. عقل عملی با تحرك آفرینی و انگیزه  عمده حرکت می لیدر جهت تحو فقه سیاسی با استناد بر عقل

حکم، با  هر دهد. درك مقتضیات زمانی و مکانی آن دانش را به پویایی و دگرگونی سوق می اجتهاد، بخشی به

با این نگرش، مسیر ( 131، 1311)سیدباقری،  رسد. به سرانجام می های عقلی در نظر گرفتن عقل و برداشت

نظارت و توزیع قدرت، فعالیت احزاب، مشارکت  برای طرح مباحثی مانند عدالت اجتماعی، آزادی، مشورت،

شایسته ساالری، لحاظ مقتضیات و مصالح جامعه، عدم تبعیض در میان  شهروندان، نقد و نقدپذیری،

 است جامع اندیش تیگردد. فهم خردورزانه در اندیشۀ دینی، عقالنی در فقه سیاسی هموار می شهروندان، و ...

بسنده نکند و در حصار  مادی کند که انسان به سود دنیوی و که دغدغۀ دنیا و آخرت را با هم دارد و حکم می

 (317، 1371 ،ی)نبو .بیند، باقی نماند می و روابط مادی انسان را هابزاری که تنها ماد تعقالنی

 جایگاه عقالنیت فقهی در گفتمان انقالب اسالمی

در مواردی مانند چگونگی تعامل با قدرت، باید سیاسی شیعه،  آفرینی آن را در فقه جلوههای تحولو عقل 

گذار جمهوری اسالمی و نیز  ردیابی کرد. امام خمینی، به عنوان بنیان قدرت مقید و مشروط، نظریۀوالیت فقیه،
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هایی برای حفظ تداوم  ه گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی بر پایۀ آرای ایشان بنیان نهاده شده بود، به تالشکسی ک

گشت که ایشان با نظر  هایی بازمی ها، بیش از همه به نوآوری جمهوری اسالمی دست زدند. این تالش« نظام»

ای از تالش امام برای  گوشه»به وضعیت کشور، در فقه سیاسی، این دانش نوپا در فقه، روی آوردند. 

 های یتروزآمد و نوگرا از ظرف یریگ . بهره1 کرد: ینه خالصهدر چند گز توان یرا م یاسیدر فقه س ورزی یهنظر

از  یند ییجدا های یه. نقادی نظر3های فکری معاصر؛  نظام یگانه وب های یه. نقادی نظر2روش اجتهاد؛ 

. 6و دستورهای آن؛  ینوار به د . نگاه نظام1بودن دستورهای اسالم؛  اجتماعی . استدالل بر4؛ یاستس

 (11، 1311، باقرییدس) بر عقل و بهره از نقل. یدبا تأک یهفق یتوال یهنظر بازسازی و یبازخوان

گوییم والیتی را که رسول اکرم )ص( و ائمۀ  وقتی می»ایشان بر این نظر بودند که « والیت فقیه»در مسئلۀ 

کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان  ع( داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچاطهار )

مقام ائمه )ع( و رسول اکرم )ص( است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. 

مهم است، نه اینکه یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس یک وظیفۀ سنگین و « والیت»

برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی باالتر ببرد. به عبارت دیگر، 

مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخالف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست « والیت»

 (41، 1373ینی، موسوی خم« )بلکه وظیفه است.

 و تحول در گفتمان انقالب اسالمی« لحتمص»دال 

نبودن با حکومت در  یردرگ  یلبه دل یعهش یاسیاست که فقه س یمصلحت، از جمله مباحث یارهایضوابط و مع

. گفتمان سؤال برده است یرموجود، اصل مسئله را ز  ابهامات یلدل ینکمتر به آن پرداخته و به هم یخ،طول تار

پس از انقالب، با مسائلی مواجه شد که منجر به برخی تحوالت در آن شد. « زیسا نظام»انقالب اسالمی، با 

دانست، چرا که با ایجاد نظام سیاسی نوین، که هیچ « سازی نظام»این تحوالت را باید در راستای تداوم 

کی از کند. در این میان، ی سازی را تکمیل می ای نداشت، اکنون مواجهه با مسائل جدید، فرآیند نظام سابقه

بود. بر مبنای بحث « مصلحت»بندی شد،  های مهمی که پس از انقالب به گفتمان انقالب اسالمی مفصل «دال»

حاضر، این دال، یکی از عوامل تحول گفتمان انقالب اسالمی به گفتمان جمهوری اسالمی است و بنیاد این 

ام خمینی )ره( صورت گرفت و ایشان، تحول، بر مبنای برداشت عقالنی از فقه بود که نخستین بار توسط ام

صورت بارزی وارد گفتمان انقالب اسالمی کردند و ابتکار ایشان در  ، آن را به«مصلحت»ضمن توجه به مقولۀ 

مجمع تشخیص مصلحت و سپس امر به قرار دادن آن در قانون اساسی، و تحولی که در پی این « نهاد»تشکیل 

در جمهوری اسالمی « سازی نظام»هایی بود که در تکامل فرایند  گرگونیترین د قرارگیری ایجاد شد، از اصلی

و اجتهاد، برای  یعیهای اسالم ش تیاز ظرف یریبا بهره گ یرانگفتمان انقالب اسالمی ا»وجود آمد.  ایران به

رهگذر عقل اجتهادی در برخی موارد می تواند با به  ینای قائل است. در ا یژهو یگاهجا مصلحت و یتعقالن

جعفری و  )رضائی« احکام نظر دهد. ییرنسبت به ثبات و تغ ین،های مصالح و مفاسد قوان مالك دست آوردن

 (17، 1311دیگران، 

 یبرخ یرشکه در پذ یبا وجود اختالف یه،امام یهانذکر است که فق یاندر مورد رابطه مصلحت با عقل شا

 یرشعقل دارند، در عدم پذ یرکه در تفس یدگاهیاستنباط و تفاوت د یل، چون اجماع به عنوان سند و دلعناصر

وجو در  آن به عنوان منبع و سند کشف و استنباط حکم، اتفاق نظر دارند. جست یهشب یمیو مفاه« مصلحت»
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 آننداشته است و  ید استقاللکاربر یشاندر استنباط ا گاه یچکه صرف مصلحت ه کند یثابت م یعهش یآثار فقها

به حساب  روند، یاجتهاد به شمار م ۀگونه که قرآن، سنت معصوم)ع(، اجماع و عقل به عنوان مدارك و ادل

در  یناز اسناد معتبر کشف، اتفاق نظر دارند، و ا یکیبه عنوان  «یعقل عمل» یرشدر پذ یهامام یهان. فقآید ینم

 یاوجود مصلحت  ینها است و ا آن، سنجش مالکات و مصلحت یدرك عقل و داور یاست که مبنا یحال

مالزمه  یلو به دل گردد یقبح آن م یادرك عقل از حسن فعل  یو اساس برا یهمفسده در انجام عمل است که پا

 یو فقه یاصول های یسرا نهادها و تأس یتعقالن ینا شود. یثابت م یدرك عقل و حکم شرع، حکم شرع ینب

کنند.  یآشکار م یل،قب یناز ا یگرید ینخود عقل به عنوان منبع استنباط، مصلحت و عناو: مانند یو کالم

 (11-17، 1312، و  فرجپور یگدلیب)

 

 مفهوم مصلحت و جایگاه آن در شرع

. یاسالم و امت اسالم یحقوق و منافع عموم یتو رعا ییاجرا یرفع مشکالت و تنگناها ها، یتاولو یترعا.

و مناسب  یمقتض نمصالح و زما یص. تشخدهد یخود را براساس مصلحت انجام م یاراتاخت ی،حاکم اسالم

با استفاده از متخصصان مربوط، بدان  یا فقیه است، که رأساً بر عهده حاکم شرع و ولی ی،اعالم حکم یبرا

 یا )وجوب یاست که حکم الزام ی( مواردیشهغالباً )و نه هم ها یسنج مصلحت ینا ۀ. حوزکند یاقدام م

ها،  از آن یا پاره کند یم یجابمسلمانان ا یا الماما مصلحت اس ،ها نرفته، جزء مباحات هستند آن یحرمت( رو

 یبه نظر حاکم اسالم یبستگ یوجوب در هر زمان یا یتاالجرا شوند. اعالم ممنوع الزم یاممنوع  یاز،تا رفع ن

 (63 ،1371پناه،  دارد. )حق

 با  آن ۀو رابط «یعتشر» گاه آن در کلیجا یانو ب «یمصلحت شرع» حدود یینو تع یفدر خصوص تعر

 یبرا یچون ابزار هم «مصحلت» .1وجود دارد:  و مهم یاصل یکردفقها و محققان سه رو یاندر م «یتحاکم»

. استاهداف مورد شرع   از  یکی یجهو در نت دارد یمصلحت اصول و ضوبط شرع .2است؛ تحقق مقاصد شرع 

ین ها. بنابرا آن یدو هر یادفع مفاسد و  یااست،   مصالح ینتأم یااحکام  یعهدف از تشر اساس، ینبر ا

اوّل،  یکردکه در رو ی، در حالیدآ احکام حاصل می  یعتشر  است که از ای ییو هدف غا یجهمصلحت نت

 است یرا علت و حکمت «مصلحت» .3؛ اهداف شرع مطرح است در خدمت یابزار مصلحت صرفاً به عنوان

، یگربه عبارت د .نموده و مردم را مکلّف به اطاعت از آن کرده است یعرا تشر یبا توجه به آن حکم  که شارع

احکام حکومتی در  (17 ،1377. )عوض جعفر، یوضع احکام شرع یاست برا «یعلت» و «یلدل»مصلحت 

م حکومتی صدور و شوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکامحدوده مصلحت سنجی حاکم، صادر می

تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ جوازِ حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم 

 .پردازداسالمی در چارچوب مصلحت به جعل احکام می

 والیت مطلقۀ فقیه و مصلحت نظام سیاسی

والیت فقیه ارتباط تنگاتنگی با مصلحت دارد تا آنجا که می توان آن را والیت بر مصالح نامید. حاکم جامعه 

تواند با وضع مقررات  اسالمى هر کس که باشد، داراى اختیارات ویژه و ضرورى براى اداره جامعه است. مى

با تقیید و تخصیص و حتى تعطیل جدید و صدور دستورهاى موردى به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا 

موقت احکام شرع، روابط اجتماعى را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهاى خاص زمان و مکان 
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پاسخ گفته باشد. وضع اینگونه مقررات و صدور اینگونه دستورات، حکم حکومتى نامیده شده و اطاعت از آن 

ت والیت فقیه، وسیع و غیر محدود به موارد ذکرشده توسط حدود اختیارا .بر شهروندان واجب گردیده است

اى متغیر است و این  هاى جدید و با توجه به مبانى این اختیارات در هر برهه فقهاست، بلکه بر اساس نیازمندى

هنگام تزاحم، واجبات و محرمات دیگر در برابر  .عامل انعطاف و انطباق قوانین اسالم با نیازهاى زمان است

شوند؛ البته این امر بر اساس مصالح اسالم و مسلمین  اسالمى و حکم حکومتى، کنار گذاشته مى حکومت

کند.  گوشزد می امام خمینی در موارد متعددی، لزوم توجه و تالش برای تأمین مصالح عمومی را .است

 زمینه،، در این کشور، مصلحت نظام و مصلحت اسالم، برخی از تعابیر ایشان مصلحت عمومی، مصلحت

اسالمی تعارضی بین  ۀجامع زیرا در ،گیرد قرار می «مصلحت عمومی»تمامی این تعابیر در ذیل  است. البته

. لذا تفکیک این استعین مصلحت کشور و مردم  های مذکور وجود ندارد و در واقع، مصلحت اسالم، حوزه

 (43، 1312 ی،و قربان یان بانش) وجه، دارای توجیه منطقی نیست.  هیچ ها در جامعه اسالمی به حوزه

 

 «مصلحت»ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مبنای دال 

 رو شد. هروب یمتفاوت  یها با قرائت به آن، یازنکرد و به هنگام ن ینتدو یلیتفص یدربارۀ مصلحت مبان یعه،فقه ش

و  یاسالم یدر مورد اختالف مجلس شورا یماتخاذ تصم یبرا «مصلحت نظام یصتشخ مجمع»یل تشک

امام ( 31 ،1311 یقت،بحث را دوچندان نمود. )حق ینا یبرا  الزم یمبان یینضرورت تب نگهبان، یشورا

صرفاً  یو مصلحت را از منظر یجاد کردندا ینهزم یندر ا ینو از مفهوم مصلحت تحول یریتفس ۀبا ارائ خمینی

عنوان  مصلحت نظام، به یصتشخ یل مجمعکه با فرمان به تشک یا گونه اجتماع وارد کردند به صۀبه عر یفقه

در جهت حفظ  یا،حاضر و پو یشههم یروش عنوان مصلحت را به ی،اسالم ینظام جمهور یاز ارکان اصل یکی

خمینی  ابداع امام یناسالم، قرار دادند و ا یند همه، تر از و مهم یاسالم یجمهور یشۀو حراست از نظام، اند

و کشاورز،  حسینی یاست. )عل یشهسخت اند ۀهست یر کردنناپذ در ابطال یروانپ یشناخت روش یمهمان تصم

1311، 11-21) 

مصالح  ۀتواند هم مرجع اصلی تشخیص مصلحت، ولی فقیه است. البته روشن است که ولی فقیه خود نمی

روست که با ازهمینگذاری کند؛ یا قانون نماید د و بر پایه آن حکمهکلی و جزئی را شخصاً تشخیص د

قانون ،ای هستند واگذاری این صالحیت به اشخاص یا نهادهایی که دارای تخصص و توانایی الزم در هر زمینه

 ..یابد گذاری و تشخیص مصلحت از جانب این اشخاص یا نهادها، مشروعیت می

الب اسالمی، در قالب گفتمان گفتمان انق« سازی نظام»رو، باید تشکیل مجمع تشخیص را، به مثابۀ تکامل  از این

جمهوری اسالمی دانست. این تکامل، موجب شد که این نهاد نوین، در پی اصالح قانون اساسی، ضمن داشتن 

نخستینِ خود، که حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان بود، در راستای تحقق هدف « کارکرد»

های کلی نظام است که توسط  ی تعیین سیاستکارکردهای دیگری را نیز داشته باشد. که یک« سازی نظام»

با مجمع   مشورتگیرد، دیگری حل معضالت نظام و سوم  رهبری پس از مشورت با مجمع صورت می

 توسط مقام رهبری برای اصالح قانون اساسی است.  نظام  مصلحت  یصتشخ

  نظام  یکل  های یاستس
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ای از راهبردهـا و سیاستهای هدفگرا  بلکـه مجموعـهسیاسـتهـای کلـی نظـام از جـنس قـانون نیـستند، 

نظام و  یکل های یاستس یحقوق ماهیت .هستند که برای تحقق ارزشها و اهداف قانون اساسی تعیین میشوند

ابهام،  ینو هم یستن  روشن  و   شفاف یران،ا یاسالم ینظام جمهور یمراتب قواعد حقوق آن در سلسله یگاهجا

که  یلیتحل ینبهتر رسد ینظر م اما به ،است  شده  نظران صاحب ینخصوص ب ینف نظر در امنجر به بروز اختال

از قانون  یجزئ ها یاستس ینشده آن است که ا  نظام ارائه یکل های یاستس یگاهو جا هیتدر رابطه با ما

بوده که با  «یحکومتاحکام »بود، بلکه از سنخ   نخواهد  هم یعاد ینزمرۀ قوان  که از همچنان یست.ن یاساس

جامعه  یمزع یارآن در اخت یینتع ی،شرع ینبر مواز یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس یتوجه به ابتنا

( به نظر می رسد در همه ی مشخصه های بیان شده 134 ،1311 یان،و عطر ی)راع .قرار گرفته است یاسالم

د بتوان این اصل را جامع و شامل همه آن از مصلحت، اصلِ آخرت گرایی حضور و بروز جدی دارد و شای

شاخصه ها دانست. با واکاوی این اصل می توان اصولی فرعی برای مصلحت نظیر محدود نبودن به مادیات، 

منحصر نبودن به دنیا، تقدم و برتری مصالح دینی، لزوم تبیعت از وحی برای شناخت مصالح، رعایت عدالت و 

بنابراین باید توجه داشت که اصل اساسی تمایز میان مصلحت در نگاه غربی  حق الناس و... را شناسایی نمود.

و دینی، آخرت گرایی و تقدم مصالح اخروی بر مصالح دنیوی می باشد. لذا تصمیمات مدیران باید با توجه به 

 .این مصلحت های اساسی صورت بندی شود

 حل معضالت نظام

است و مصوبات مجمع تنها پس از تایید و تصویب  امر ولى و رهبر با نهایى گیرى تصمیم معضالت، حل در

به دستور رهبرى تشکیل  -5ایشان قابل اجرا است مخصوصا با توجه به این که مطابق قانون اساسى، مجمع: 

 توسط مجمع به مربوط مقررات -7.  کند مى تعیین رهبرى معظم مقام را آن متغیر و ثابت اعضاى -6.  شود مى

در فصل هشتم که مربوط به رهبر و  -1و به تایید مقام معظم رهبرى خواهد رسید .  تصویب تهیه، اعضا خود

 امنیت عالى شوراى گانه، شوراى رهبرى است آمده است نه در فصلى مستقل، با این که هر یک از قواى سه

ست که جایگاه ا این نشانگر اینها همه.  اند داده اختصاص خود به را مستقل فصلى یک هر سیما و صدا و ملى

  .مجمع در واقع جایگاه مشاورین کارآمد رهبر و بازوى قوى او در انجام وظایف رهبرى است

 حکم حکومتی

جامعه  یازهایو ن  مصالح  به  با توجه. ٢باشد؛  یحاکم اسالم یاز سو .١سه رکن است:  دارای  یحکم حکومت

حال، به این مسئله باید پرداخت که حکم حکومتی چه انواع و اقسامی  باشد. یعتدر چارچوب شر. ٣باشد؛ 

 تواند ظاهر شود: یم  یردر سه شکل ز یاحکام اول ۀحوز  با  یسهمقا  در یحکم حکومت»دارد. 

  یۀاول  با حکم  که  هستند یآن احکام یاحکام حکومت  از  نوع یک: یدر تزاحم با احکام اول یاحکام حکومت اول.

  حکم  که یندب یحاکم مصلحت م یهفق گاه مصالح،    یاجرا بر مبنا ۀمرحل  در  افتند. چنانچه یدر تزاحم م  اسالم

در   یعمستط  افراد یحج برا یموقت یل، تعط یحکومت  نوع حکم ینخوب ا  گردد. مثال یلموقتاً تعط یا یهاول

باشد.  یفعمل به تکال  یبرا  مشوق و محرك مردم یدکه خود حکومت با یبود. در حال یحکومت اسالم

 شود. یمجدداً مطرح م یهساقط و حکم اول یزن  حکم  ینخود به خود ا  ایطشر  پس از رفع  که  است  واضح
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،  یهاول  طول احکام  در  یموارد احکام حکومت ی: در بعضیهاول  حکم  یکننده و مجر یتتقو یاحکام حکومت دوم.

  نوع حکم، حکم قتل سلمان ینباشد. مثال بارز ا یآن م یبوده و در جهت اجرا  آن ۀکنند یتقوو ت یتتثب  بلکه

اسالم است، حکم قتل فرد  یهحکم اول  یک  ارتداد کمکه ح  رو آن  از  . که )ره( استخمینی  امام یاز سو  یرشد

)ص(  اهانت به رسول اللّه که یفرد  قتل  یبرا  ییتوجه به موضوع و مصداق و صدور حکم انشا یعنی ،خاص

 است. یهحکم اول یک  یاجرا  جهت  در  ، همه دارد  را

درباره آن  یا یهاست که حکم اول ییها یدانو م ینهنوع از احکام در زم ین: ایسیتأس یاحکام حکومت سوم.

به  یجوانان در مواقع صلح و عاد یو فراخوان یریمثالً به کارگ .است یدهو شارع نرس  شرع یموضوع از سو

 یجابهم ا  یو ضرورت  وجود ندارد ریکه فعالً خط ینآن هم به مدت دو سال، با ا یفه،عنوان خدمت نظام وظ

 یهمطلقه فق یتوال یاراتنوع حکم از اخت ین. و ایستکدام از کتاب و سنت ن یچبه ه یمکند، مستند مستق ینم

 (.117-116، 1377منصورنژاد، « )است.

 مصلحت و حکم حکومتی

 طرف، یکاز  :یدنما یفاا  دوگانه ینقش تواند ی، میاحکام حکومت یعنوان مبنا یعه، بهش یاسیمصلحت در فقه س

و  یهمرز احکام اوّل ی، ازمصلحت و احکام حکومت  تحقق اصل یاصل چه بسا بتوان در راستا ینا بر یهبا تک

مصلحت  یصو مرجع تشخ یف، معیارهاکه در تعر یابهام یلاصل به دل  یگر، اینعبور کرد و از طرف د یهثانو

در نظر  (32 ،1311 یقت،)حق محسوب شود. یجامعۀ مدن یدتحد یدر راستا یبسا بتواند عامل  چه داراست،

 عللۀ مصلحت موجود در سلسل :رسد یبه نظر م یضرور یاسالم یشۀمختلف مصلحت در اند یگرفتن معان

امام  یاسیس یشۀ)در اند و مصلحت نظام یهاجرائ یعت، مصلحتشر  نوان منبع فهممصلحت به ع احکام،

 (37 ،1311 یقت،(. )حقینیخم

در صورت کند. به این نحو که،  بندی می مفصل «مصلحت» دال ابخمینی  امام یشۀدر اند «یحکم حکومت»

منوط  یزحکم ن یناعتبار ا یلدل  ینبپردازد و به هم یبه صدور حکوم حکومت تواند یم فقیه یول وجود مصلحت،

ر یگو بار د شود یبرداشته م یزن یحکم حکومت مصلحت،  به وجود مصلحت مذکور است و با برطرف شدن

 دیگر بارِ و شود می برداشته نیز حکومتی مصلحت، حکم  شدن برطرف با و شود یاجرا م یهثانو یاو  یهحکم اوّل

 (117 ،1316 پرست، ین)د .شود می اجرا ثانویه یا و اوّلیه حکم

 گیری نتیجه

سـاز تحـولی بنیادین در  شـده در دل آن، زمینـه انقالب اسالمی ایران و ایدۀ جمهوری اسالمی مطـرح

های  ای نسبت به دوره ای که میتوان آن را گسستی معنـایی و پایه پارادایم سیاسی چیره در ایران شد. به گونه

ن پدیـده نیـز هماننـد هـر پدیدۀ اجتماعی و سیاسی دیگر، در دوران داری دانست. امـا ایـ پیشین مملکت

. انقالب اسالمی ایران، از دیدگاه گفتمان الکال و موف، برآمده از هژمون خود دستخوش دگرگـونی بوده است

اد شدنِ گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی بود که دال مرکزی آن تفسیرِ کامالً سیاسی و حکومتی از فقه بود و ایج

های شناور  دید. این گفتمان پیش از انقالب، دال ترین هدف خود می عنوان اصلی حکومت اسالمی را به

داد که نوع  محدودی داشت که آزادی، استقالل و جمهوریت )شعارهای اصلی انقالب( نشان از گفتمانی می
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تدریج با آن  های دیگری به ب، دالبود. با پیروزی انقال« والیت فقیه»اش جمهوری اسالمی، بر مبنای  نظام آینده

« مصلحت»تدریج دال  هایی چون مقاومت، استکبارستیزی )در اوایل انقالب( و به بندی کردند شدند. دال مفصل

بندی نوین، موجب شد که گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی در قالب  در دهۀ اول به آن افزوده شد. این مفصل

نقش مهمی در تداوم چیزی داشت که « مصلحت»ند و در این میان دال گفتمان جمهوری اسالمی تداوم پیدا ک

والیت مطلقۀ »تعبیر نوین امام خمینی از والیت فقیه، به «. سازی نظام»از ابتدای انقالب ایجاد شده بود، یعنی 

 است، موجب شد که بسیاری از معضالت نظام،« حکم حکومتی»فقیه دارای حقی به نام  که در آن، ولی« فقیه

چه معضالت بین نهادها، چه در امور بسیار مهمی چون جنگ، با احکام حکومتی حل شود و سرانجام، از سال 

خود گرفت. تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و تأکید بر  این مسئله شکل جدی و جدیدتری به 1366

ه سیاسی توسط امام ورود آن به قانون اساسی )در هنگام بازنگری در آن(بر مبنای برداشت عقالنی از فق

خمینی بود. توجه این مقاله، بر این است که ریشۀ تمامی این تحوالت، به دال مرکزی گفتمان جمهوری 

شکل گرفته است « مقتضیات زمان»دقت بر مبنای  گردد. عقالنیت فقهی، که به اسالمی و نقش عقل در آن بازمی

ای در تداوم  تباط وثیق میان این دو، نقش برجستهو ار« حکم حکومتی»و « مصلحت»و وارد شدن به دو مقولۀ 

توان این را در نظر داشت که برای آینده نیز، شرط بقای  در جمهوری اسالمی داشت و می« سازی نظام»

ای دیگر است که بتواند همواره  چه در فقه و چه در عرصه« عقالنیت»جمهوری اسالمی، تداوم توجه به عنصر 

سازی درونی و رفع مشکالت و معضالت خود در نظر بگیرد.  کلیت این بحث بر این را برای باز« سازی نظام»

عقل عملى در قرائت شیعه ابزارى است در کنار شریعت منقول )قرآن و روایات اصل استوار است که  

معصومان)علیهم السالم(( که مى خواهد حکم الهى را به انسان هاى مکلف نشان دهد تا آنها بعد از کشف 

الهى بدان عمل کنند. عقل عملى صرفا در درك حقایق آزاد است, اما بعد از درك )به عنوان عقل بشرى  حکم

دنیایى( دیگر نمى تواند حکمى مستقل از شرع صادر کند. عقل حکم شرع را کشف کرده و در نتیجه چیزى را 

یست, راهنما فقط آن که درك کرده است دوباره شرعى خواهد شد. چنین عقلى خودش پیامبر و راهنما ن

چیزى است که در لوح محفوظ است که از دو طریق مى توان آن را به دست آورد: از طریق تمسک به 

شریعت منقول و به وسیله اعمال عقل عملى. از این جاست که در فقه شیعه, عقل نه در طول دلیل نقلى 

براین چنین عقلى از خودش تولید و اختراعى )قرآن, روایات و اجماع( بلکه در کنار آنها قرار گرفته است. بنا

 .ندارد تنها شریعت )لوح محفوظ( را کشف مى کند

 فهرست منابع

 .ییز، پا2 ۀشمار ینی،د یننو یشهاند یت،(، فقه و عقالن1314محمد ) اصغری،

 یشۀتهران، پژوهشگاه فرهنگ و اند یران،در ا یاسیو اسالم س شدن ی(، جهان5733بهروزلک، غالمرضا )

 .یاسالم

 یند،مصلحت، از ضابطه تا فرآ یصنو به ضوابط تشخ یافتی (، ره5716فرجپور ) اصغر یعطاءاهلل و  عل یگدلی،ب

 .، تابستان6، شماره 5کالن، دوره  یراهبرد های یاستس

 ، اسفند.14 ۀشمار یت،(، فقاهت و عقالن1311پرسمان )

 یران،ا یدر انقالب اسالم یاسیمفهوم اسالم س(، 5715) یمحمدصادق و محمدرضا محمودپناه راد، یدیجمش

 ، زمستان.5 ۀ)دانشگاه همدان(، سال دوم، شماریانقالب اسالم ۀپژوهشنام
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و ارتباطات  یدفتر مطالعات اسالم ی،مجاز یعقل در فقه فضا ۀتوسع یاست(، س1311ابوالحسن ) ی،حسن

 ی.مجاز یپژوهشگاه فضا یحوزو

 .یدقم، انتشارات دانشگاه مف یران،در ا یاسی(، اسالم س5733) یمحمدعل زاده، ینیحس

 ، مهر و آبان53ۀشمار ی،اسالم یاجتماع یها با قانون، مجله پژوهش یهفق یول ۀرابط، (5733) پناه، رضا حق

 .زمستان 32 ۀشمار شناسی، یعهمصلحت، ش ۀو نقش دوگان یعهش یاسیفقه س (،1311)صادق یقت،حق

 یو موس ها یدیترجمه غالمرضا جمش یی،گرا و ظهور اسالم یاروپامدار یادینهراس بن (،5731) یباب ید،سع

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ی،عنبر

تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش، علوم سیاسی، سال هفتم، ش بیست و ( 5737)اصغر  سلطانی، علی

 .هشتم، زمستان

متفاوت  یا )تجربه یاسی؛گفتمان اسالم س یو ناکام یروزی(، پ5711) یانیو امران ک یرضاعل ی،اصفهان یعیسم

 ، تابستان.6 ۀچهل و پنجم، شمار ۀدور یاست،(، س6156و مصر 5131 یراندر ا

حکومت  ی،مصلحت عموم یندر تأم یهفق یتوال یۀنظر یکارآمد ،(5716)یقربان یقاسم و مهد یا،ن شبان

 .، بهار3 ۀسال هجدهم، شمار ی،اسالم

 یران،ا یاسالم یکارکرد مفهوم مصلحت در جمهور ،(5711) کشاورز یدرضاو حم یعل حسینی، یعل

 ییز.، پا7 ۀ)دانشگاه همدان(، سال ششم، شماریانقالب اسالم ۀپژوهشنام

 .تهران، انتشارات مجد یران،ا یاسالم یجمهور یحقوق اساس یاتکل (،1317)عمید زنجانی، عباسعلی 

و نقش مفهوم  یگاهبر جا یدرآمد یاسیس یتو حاکم یمصلحت شرع ،(5733احمد)عوض جعفر، هشام 

 ییز.، پا1 ۀشمار ی،حکومت اسالم ی،ترجمه اصغر افتخار ی،مصلحت در حکومت اسالم

 یکدموکرات یاستس ی: به سویالیستیسوس یو استراتژ ی(، هژمون5716الکال، ارنستو و شانتال موفه )

 تهران، نشر ثالث. یی،ترجمه محمد رضا یکال،راد

 یگری،نقش عقل در دوران اخبار ی(، بررس1311) یراحمدیم یمرسول و مر ی،کوهانستان یمظاهر

 .ییزو نهم، پا یستسال هشتم، شماره ب ی،فقه و حقوق اسالم یها پژوهش

 .، بهار3 ۀشمار ی،حکومت اسالم ی،در حکومت اسالم یگذار قانون (،5733) منصورنژاد، محمد

 .(، صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ نشر آثار امام خمینی )ره(5733اهلل ) ی، روحخمینموسوی 

 ینی.و نشر آثار امام خم یمتنظ ۀتهران، مؤسس ی،(، حکومت اسالم1373اهلل ) روح ینی،موسوی خم

، 11 ۀشمار ی،حقوق یقاتآن، تحق یقانون یگاهمصلحت نظام و جا یصمجمع تشخ (،1371ین )مهرپور، حس

 .بهار و تابستان
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 یۀدر بستر نظر یاسیو امر س ی،سوژه، هژمون یدئولوژی،(، ا5717) یخوارسگان یربان یمحمد و عل یرزایی،م

 ، بهار و تابستان.5ۀسال پنجم، شمار یادی،بن یشناس گفتمان، غرب

 .سمت ، انتشاراتقدرت، تهرانۀ فلسف(، 5731) نبوی، عباس

 ۀنام پژوهش، های عقل در استنباط از آیات و روایات عرفانی و اخالقیکارکرد(، 1316) مصطفی ،همدانی

 ، شمارۀ شانزدهم.عرفان

 


