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  چكيده
قـل و توجـه بـه عقـل     كنيم تا ضمن بررسي جايگاه و حجيت ع در اين نوشته تالش مي

عملي در انديشة سياسي، نقش آن را در دگرگوني فقه سياسي با تأكيد بر دورة معاصـر  
سؤال اصلي آن است كه نقش عقل در تحول فقه سياسي شيعه چيسـت؟ و  . بررسي كنيم

 با توجه به روش خردورزانة اجتهادعقل در تحول فقه سياسي شيعه پاسخ آن است كه 
عرض ديگر منابع اسـتنباط و كاركردهـاي آن در داورى نسـبت بـه     حجيت عقل در  و

متون، گذر از ظواهر، كشف و تفسـير روزآمـد از نصـوص، فهـم برخـي از مصـالح و       
 تـوان  يمـ  همچنين. كند مي ايفافهم مستقالت و استلزامات عقلي، نقشي اساسي  و مفاسد
چگونگي تعامل با  مانند يموارد عه، دريشي اسيس فقه در را آني نيآفر تحولي ها جلوه

واليت فقيه، احتكار و فـروش يـا عـدم فـروش      ةقدرت، قدرت مقيد و مشروط، نظري
  . سالح به دشمن رديابي كرد

  .عه، اجتهاد، واليت فقيهيعقل، كاركردهاي عقل، تحول فقه سياسي ش :ها كليدواژه

  مقدمه
 به ،اسالمي اسيسة شيندا و فرهنگ در باالي گاهيجا از همواره ،آن به استناد و عقل

 ،آني ها برداشت حجيت و آن سر بر كشمكش است، اما بوده برخوردار عهيش ژهيو
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 كه برآمدي عقل، هنگام حجيت و اعتبار از زيبرانگ چالش سؤال. دارد هنيريدي ا نهيشيپ
 قراراست، ي آدم خرد از فراتري منبع كهي وحي ارويرو آن احكام ازي ظاهر، برخ به

 ؛ندارد عقل بهي ازيآن، انسان ن ميمفاه و نيد حضور با كه شد رتصو گونه آن اي گرفت
 بودكه آن ،مباحث ازي يك. است كرده نييتب راي زندگ الزم امورة هم ،شرع كه رايز

 هيلاو فهم جز به فهمنده ايآ ،است شده صادري تيخاص، روا يطيشرا و تيموقع در اگر
 طيشرا و كندي شناس كند، موضوع ارائه گريدي نييبتواند ت يت، ميروا آن حكمي كل و

 عطف با و رديگ نظر در را ...و پرسشگر و مخاطب صدور، فهم طي، شرايمكان وي زمان
 بدون توان يم ايآ ؟يابد ت، دستيروا آن ظاهر از فراتري زيچ به عتيشر روح به نظر
 تا ؟دادي فتو گريد يتيموقع و زمان، مكان در حكم همان به ،طيشرا آن گرفتن نظر در
 و دارد اعتباري فقه ـ ينيد نصوص به رجوع دري عقلي ها برداشت و فهم زانيم چه
 بودي فكر متفاوتي ها نحله اآلراءة معرك ها مسئله، سال نيا ؟كرد اعتماد آن به توان يم

 مخالفت يا موافقت دري گوناگوني ها شيگرا و دارد ادامه همچنان گريد سطوح در كه
ان، يگرا ثياشاعره، معتزله، حد مانندي ا يفكر است، مكاتب آمده وجود به عقل با

  .اند آمده وجود به افكار تبادل نيا در ونيان، اصولياخبار
تواند بدون تكيه بر فهم عقلي به  اجتماعي انسان، ميـ  آيا زندگي متحول سياسي  

 يبرا. كندسامان رسد و با ساختاري مطلوب او را به سعادت و عدالت راهبري 
. كند آنها را دگرگون نمي يحيوانات، مقتضيات زمان هميشه يك جور است و زندگ

آنها هر روز  يعلم برا .و نوگرايي؛ جهان نو و كهنه، معنا ندارد يدخواهآنها تجد يبرا
 يچون با غريزه زندگ. سازد كند و اوضاع آنها را دگرگون نمي نمي يا كشف تازه

راز اشرف . دستخوش تحول است انسان دائماً ياجتماع يا زندگام. كنند، نه با عقل مي
به . انسان فرزند بالغ و رشيد طبيعت است .مخلوقات بودن انسان هم در همين است

به  ــ مستقيم طبيعت يبه قيمومت و سرپرست يرسيده است كه ديگر نياز يا مرحله
 ياو با عقل زندگ. دندار ــ به نام غريزه او را هدايت كند يمرموز ياينكه نيرو

  .)115: 1378مطهري، (نه با غريزه  ،كند مي
عقـل را تنهـا   معتزلـه،  بـوده اسـت،    يعقل، تضادهاي بسيارميزان و ميدان اعتبار  در  
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كوشـيدند   و اساس حقيقت و واقعيت پنداشتند و ساحت فلسفه و ديـن را يكـي كردنـد   
در حالي كه اشـاعره،   ؛)316: 1362شريف، (تفسير كنند  ،ايمان را به زبان تفكر محض

در گسـترة  . باوري به دخالت عقل در فهم دين و گذر از ظاهر آيات و روايات نداشـتند 
انـد تـا از    خاذ ديدگاهي اعتـدالي، همـواره در تكـاپو بـوده    وران شيعي با اتّ زمان، انديشه

بـه  گرايي در فقـه شـيعه    جريان عقل .جلوگيري كنند تفريطيا  افراطدرافتادن به وادي 
شـيخ  يعنـي   ،اين جريان بر آراء دو فقيه بـزرگ شـيعي  . گردد قرن چهارم هجري بازمي

شـيخ مفيـد در   . استوار بـود ) ق436-355( و شاگردش سيد مرتضي )ق413-338( مفيد
عقيـل   ابـن ابـي  هر چند قبل از وي بزرگاني مانند . كردتدوين فقه اجتهادي، تالشي وافر 

. انجـام داده بودنـد   يهاي تالش )ق318( جنيد اسكافي ابنو  )ق350اي 330ي متوفّ( عماني
ت   جايگاهي ويژه قائل بود و آن را يكي از راه ،مفيد براي عقلشيخ  يـهاي شناخت حج

صاحب سرائر بعدها  .)15: 1410مفيد، : ك.ر( 1دانست ت ميقرآن و داليل اخبار و سنّ
هاي عقـل در اسـتنباط از    يبا نگرش ابتكاري و اصولي خود بار ديگر با باور به توانمند

  منابع ديني تأكيد كرد 
هنگامي كه دليلي از كتـاب، سـنّت و اجمـاع وجـود نداشـته باشـد، نـزد محققـين           

ك به دليل عقل اسـت كـه   لة شرعي از منبع شريعت، تمسئگاه در مس جستجوگر، تكيه
ع تـوان بـه جميـ    گردد و از ايـن طريـق مـي    وظيفه چنين است و امور به آن موكول مي

: تا ابن ادريس، بي( 2.پس واجب است كه بر آن اعتماد كنيم ؛علم پيدا كرد ،احكام شرعي
1/46(.  

كنيم تا ضمن بررسي جايگاه و حجيت عقل، نقش آن را در دگرگوني فقـه   تالش مي  
سؤال اصلي آن است كه نقـش عقـل   . شيعه با تأكيد بر دورة معاصر بررسي كنيم يسياس

بـا  عقل در تحول فقـه سياسـي شـيعه    آن است كه  پاسخست؟ و در فقه سياسي شيعه چي
                                                  

» ...القـرآن و دالئـل االخبـار    هيحج همعرف يل الياحده، العقل وهو سب: ههذه االصول ثالث يعلم المشروع ف يالموصله الو الطرق «. 1
 ).136: 1375 گرجي،( :ك.ر: گيري از عقل براي بررسي فرايند تاريخي بهره نيز )213: 1415 مفيد،(ك .ر همچنين

 ههـا فانهـا مبقـا   يل العقل فيالتمسك بدل هعين عن ماخذ الشرين الباحثيعند المحقق هيالشرعله أالمس يفاذا فقدت الثالثه فالمعتمد ف. 2
 »هايجب االعتماد عليف... ه يع االحكام الشرعيالعلم بجم يق توصل اليه فمن هذه الطريه وموكول اليعل
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ت عقـل در عـرض     و توجه به روش خردورزانة اجتهـاد  يـمنـابع اسـتنباط و    سـاير حج
در داورى نسبت به متون، گذر از ظواهر، كشف و تفسـير روزآمـد از    آنكاركردهاي 

، نقشي اساسـي  فهم مستقالت و استلزامات عقلي و نصوص، فهم برخي از مصالح و مفاسد
هـاي عالمـه    انديشه(توان در دورة معاصر  هاي اين امر را مي برخي از جلوه. كند مي ايفا

  .جستجو كرد) نائيني و امام خميني
كـه   سـت  قوة تمييزي، ه استيحبس و د، عقل در لغت به معناي ثبات در امور: عقل  

در اصـل از   كلمـه  ايـن . )4/847: 1988ابـن منظـور،   ( كنـد  انسان را از حيوان جدا مي
بندنـد و مهـار    ريسماني كه به وسيله آن زانـوي شـتر سـركش را مـي     به معناي »عقال«

غرايز و اميال سـركش او   يدر وجود آدمي كه جلو ست اي ه، عقل قوآمده است زنند مي
اي  هعقل قو ،در اصطالح .)228: 1404ابن فارس، ( بندد هاي او را مي گيرد و هوس را مي

ن، مانند روابط ميان علت و نظيم معلومات بر حسب روابط و مناسباتي معياست براي ت
 .)80 :1366ه، يـ فولك( معلول، اصل و فرع، نوع و جنس، هدف و وسـيله و نظـاير آنهـا   

  :چهار كاركرد براي آن ذكر كرده اندي در قالب تعاريف عقل، برخ
  .داوري اي است در انسان براي تفكر، اراده، ممارست فهم و وسيله. 1  
  .موهبتي براي درك، متفاوت از احساس .2  
و آن قدرتي بالفعل براي استنتاج از نتايج و دالالت صـحيح   ،با رشداست مترادف . 3  
  .است
عقـل، هـم    .)36 :1999غيبـه،  ( درك و داوري صواب، هماهنگ با منطق اسـت . 4  

هـا و منـابع    يـل، دال براي فهم دال يمنبع توليد معرفت در فقه سياسي و هم ابزار و منبع
  .منظور از عقل، معناي دوم است ،نقلي است، در اين نوشته

شناسـي اجتهـاد، در    كه با تكيه بـر روش  1فقه سياسي، دانشي است :فقه سياسي شيعه  
عرصة اجتماع و سياست، نحوة ارتباط فرد بـا ديگـر شـهروندان، پيونـد شـهروندان بـا       

هـا، مسـائل نوپديـد، گشـايش مشـكالت       دولت، ارتباط دولت اسالمي با ديگـر دولـت  
  .كند اجتماعي و ارائة الگوهاي مطلوب را بررسي مي

                                                  
 .دانند اي از فقه عمومي مي رآن را شاخهتواند تبديل به دانشي مستقل گردد و برخي ديگ مي برخي معتقدند كه فقه سياسي. 1
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نكته كه بـه روشـن    سهقبل از پرداختن به نقش عقل در تحول فقه سياسي شيعي، به   
  :كنيم كند، اشاره مي شدن زواياي بحث كمك مي

  عهيشي اسيس فقه در عقل گاهيجا. 1
ـ د درو فرامكان دارد، حكمي جاودانه، فرازمان  كه عقل هـاي فقـه    و آمـوزه  اسـالم  ني

ت     ،در آيات و روايات. دارد ستهيشاي گاهيجاسياسي،  يـبه تفصيل بر مقـام عقـل و حج
در قـرآن كـريم حـدود    . هاي آن تأكيد شده و حجت الهي خوانده شـده اسـت   برداشت

ـ    در هاي آن به كار رفتـه و  ة عقل و مرادفپنجاه بار ماد خداونـد   ،هبـيش از سيصـد آي
امـام موسـي    1.ل در آفاق و انفس برانگيخته اسـت مأو ت ،گيري از خرد انسان را به بهره

ـ  حج :ت داردخداوند بر مردم دو حج« :فرمايد مي )ع(كاظم پنهـان  تت آشـكار و حج .
حرانـى،  ( ت آشكار، رسوالن و پيشوايان ديني هستند و حجت پنهـان، خـرد اسـت   حج
/ 1: 1404مجلسـي،  ( آينـد  ها به شـمار مـي   ، پيشوايان انديشهها لعق اينكه و) 201 :تا بي
بـدون  ، بر پاسداشت عقل تأكيد شده است و اينكه ايماننيز در كالم فقيهان شيعي  .)96

   .)155: 1374حلي، (خردورزي و انديشه ممكن نيست 
 آنجا از و است عقل، حاكم به شيعه، گرايشي اسيسة شياند يها ساحت ازي برخ در  
زمان،  طول در را احكامة هم اتيجزئ توانند ينم و دارند تيت، محدودسنّ و كتاب كه

ت  زيـ ني اسـ يس فقه دري عقلي ها كنند، برداشت صادر يـعنـوان  بـه  كـه چـرا   دارد حج 
. اسـت  مـتن ة فهمنـد  گريمـتن، يـار   باة مفاهم ، درياسيسة شياند تحولي براي سازوكار

پيـامبر   ةنزول قرآن و صـدور روايـت از ناحيـ   آغازين روزهاى  عقل، از حكم بر هيتك
 جانـب ي گرديد، بحث جعـل آيـات و احاديـث از    تلقّ يجد ـ  آله و عليه اهللا صلىـ اكرم  

بدخواهان و نسبت دادن آنها بـه قـرآن و آن حضـرت، فرآينـد فهـم نصـوص را دچـار        
 براي روشن شدن وضعيت به ناچـار بايـد مالكـي بـه     .ساخته بود مشكالتيها و  آسيب

يـاري  را آشفته آنـان   تآمد تا در آن وضعي كمك مشتاقان فهم كالم خدا و رسولش مي
                                                  

إِنَّ في ذَلك آليـات  « ؛)13/4رعد، (» إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يعقلُونَ«؛ )2/44بقره، (» ونَأَفَال تَعقلُ« :ك.ن :براي نمونه. 1
 ... و )16/12نحل، (» لقَومٍ يعقلُونَ
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فراوانـي ابهامـات،    بـه  توجه م، بايشو يم دورتر روزگار آن از كه مقدار هر البته. دهد
ت يمحدود شمار و بي يها سو و وجود پرسش ها از يك ها و تحريف ها، جعل انديشي كج

ـ ا لحـاظ  بـا . شـود  يمـ  آشـكارتر  ،آن يِاجتهـاد  حكم و عقل به رجوع ضرورتنقل،   ني
نى، با به كارگيري هوشمندانه يور سياسي و مجتهد در خوانش نصوص د انديشهت، يوضع

   .پردازد ترازهاى عقالنى، به تحليل، استنباط و پااليش احكام دين مي و دقيقِ

  عقل، منبع فهم نصوص .2
منافاتي ميان عقل و شرع وجود ندارد،  .تعقل اسمسائل فقهي، شناخت  هاي كي از راهي

كننـد كـه عقـل نيـز مـا را بـر همـان راه         ي هدايت مـي ما را به طريق حقّ ،پس نصوص
خواند و اگر در نصوص چيزي مشاهده شود كـه ظـاهر آن بـا حكـم عقـل منافـات        مي

داشته باشد، به ناچار بايد آن ظاهر را به نحوي كه موافق عقل و شناخت عقلـي اسـت،   
» حسن«شيخ مفيد بر اين باور است كه ) 149 /1: 1971زهره،  ابي( يه و تأويل كردتوج

يعني آن چيزي كـه عقـل   » قبيح«يعني چيزي كه انجام آن با عقل مالئم سازگار است و 
  .)26: 1414مفيد، ( مخالف فعل و انجام آن است

آيد، عقلـى   مى به ميان منابع شريعت  به عنوان منبعى از» عقل فقهى«وقتى صحبت از   
و  ،كـى بـر ايـن دو   آنهاسـت، نـه متّ    ت و در عرضشود كه در كنار كتاب و سنّ اراده مى

آن به كتاب  بدون استناد ،حكم قطعى عقل  بين. دو ابزارى براي تفسير و تبيين اين  صرفاً
بنابراين مراد از عقل فقهى، همان عقـل بـه   . تضادى نيست ،عقل فلسفى  ت، با حكمو سنّ

احكـام    لذا عقل، منبعي مستقل براى اسـتنباط . شده در فلسفه و غيره است شناخته معناى
 در تبيين منطقى ساير منابع و حل تعـارض موجـود بـين   است كه شرعي است و ابزارى 

   .)33-35 :1381دوست،  علي: ك.ر( گيرد آنها مورد استفاده قرار مى 
بـا زبـان مقـال و گـاهي بـا       عقل منبع مستقل است؛ گاهي پيام مسـتقل دارد، گـاهي    

و فراتـر از  دهـد،   عقل در اين صورت فتوا مـي . كند كند و اعتراضي نمي سكوت امضا مي
به همين دليل اگر در مـواردي عقـل احكـامي     .يابد درميفتواي قرآن يا روايات را  ،فهم

ـ    د عقـل و حكـم اوسـت   داشت و در آن موارد، نقل هم مطالبي را بيان كـرد، نقـل، مؤي 
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ر با بيان اينكه در گذشته به روشني بحث از محمدرضا مظفّ )15: 1383، يآملي جواد(
كردند، آن  آن را در رديف منابع استنباط ياد نمي ،دليل عقل روشن نبوده است و بسياري

كند كـه دليـل عقلـي، هـر      آورد و بيان مي را به عنوان منبعي در كنار كتاب و سنت، مي
شود و اعتبار عقل در اين زمينه  ع به حكم شرعي ميحكمي از عقل است كه موجب قط

قيني كه به طور ذاتي حجيت دارد و لذا شامل ظنون يباشد،  آور مي از آنجاست كه يقين
نيـز اشـاره دارد كـه دليـل عقلـي،       سيد محمدباقر صدر .)477 :1380مظفر، (گردد  نمي

آن از باب حجيت قطع رساند و حجيت  قطعي است كه ما را به علم در حكم شرعي مي
  ) 2/254 :1422صدر، (باشد  است كه امري ثابت شده مي

  عقل عملي و انديشة سياسي .3
هـا  »هست«عقل نظري به حوزة . كنند عقل را به دو بخش عقل عملي و نظري تقسيم مي

پردازد و با  ها مي»نبايد«ها و »بايد«ت اشياء و عقل عملي به درك ها و واقعي»نيست«و 
  : به بيان ديگر. ر و كار داردعمل س

  ز ةعقل نظري، قوت صواب و خطا در انديشه ةمدركه و مميها و  ها و علوم مربوط به واقعي
ها و علوم مربوط به وظـايف و اعمـال آدمـي اسـت و عقـل عملـي،        خوب و بد در انديشه

ر و قو188: 1377جوادي آملي، ( اجرايي در وجود انسان ةنيروي مدير و مدب(.  
عقل نظري است و آنچه به  ةگردد در محدود آنچه به ادراك و فهم انسان باز مي  

از اين ديدگاه، عقـل  . مربوط به عقل عملي است ،نمايد جناح عملي انسان بازگشت مي
جـوادي آملـي،   ( كنـد  اي است كه كنش و رفتار آدمـي را كنتـرل مـي    هعملي همان قو

1375 :1/153(.  
يكـي بـه موجـوداتي نظـر دارد كـه علـل       : د وجود دارددر انسان دو جزء خردمن  

يكـي را  . شان تغييرناپذيرند و ديگري به موجوداتي نظر دارد كه تغييرپذيرنـد يوجود
 ،كت محرّبه عنوان علّ ــ عمل أمبد. نامند و ديگري را جزء حسابگر جزء علمي مي
ت كه هدف را انتخاب، ميل همراه با تفكري اس أانتخاب است و مبد ــ نه علت غايي

گري، انتخاب و رسيدن به  در عقل عملي، حساب .)209: 1378ارسطو، (دهد  نشان مي
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، اموري خارج از اختيار انسان است، او تنهـا  »تغييرناپذير«امور . هدف، در نظر است
، اموري است كـه  »تغييرپذير« تواند آن امور را چنان كه هستند، بشناسد؛ اما امور مي
دارندة حكمت عملي كسي است كه دربارة آنچه . ف كرددخل و تصرّتوان در آنها  مي

براي او نيك و سودمند است به درستي بيانديشد، يعني طـرق و وسـايل دسـتيابي بـه     
لـى، در  محكمـت ع لـذا در قلمـرو    ؛)213: همـان ( زندگي نيك و همراه با نيكبختـي 

 .»اخالق« و »منزل تدبير«، »سياست مدن« :گيرد راستاي عقل عملي، سه شاخه قرار مي
هـاي اجتمـاعي و غيـر اجتمـاعي آدمـي       عقل عملي به تنظـيم و بـازنگري در كـنش   و 
رفتارهاي اخالقي و اعمال صالح كه در آيات و روايات بر آنها تأكيد شده  .پردازد مي

اسـتخدام عقـل    مـورد و فهم عقـل نظـري در    گيرد مياست، در حوزة عقل عملي قرار 
كه  استال عقل نظري، عمل به حقايق كشف شده توسط آن كم .رود عملي به كار مي

و لذا ايمان، عقد و پيوندي است كه توسط عقل عملـي از   شود گر مي جلوه »ايمان«در 
جوادي ( گردد طريق اعمال ارادة انساني بين جان آدمي با عصارة قضية علمي حاصل مي

   .)154: 1375آملي، 
لـذا ايـن    ؛پـردازد  و به ارزيابي عمل آنـان مـي  فقه سياسي با عمل مسلمين پيوند دارد   

البته اين امر به معناي آن نيسـت كـه در   . بيشتر با حوزة عقل عملي سروكار دارد ،دانش
هـاي   همة اين امـور در پرتـو روشـنگري    بلكهاين حوزه، عقل نظري هيچ دخالتي ندارد 

 ،حـال . نيسـت   االمر يك چيز بيش رسد و حقيقت عقل، در نفس عقل نظري به انجام مي
) ع(در كالم علـي  . ها و رفتارها ها و آراء نظري مرتبط است و گاه با كنش گاه با بينش

برترين مردم از نظرگاه عقلي، كسي اسـت  « :نيز به جنبة عقل عملي اشاره شده است كه
شـيخ  (» گيري كند و در اصالح معاد خود، كوشاترين باشـد  كه امر معاش خود را اندازه

فقه سياسي شيعه نيز در همين حوزه بـه تحليـل امـور سياسـي      .)976: 1377االسالمي، 
و » تدبير مدن«مدركات و آراي عقل عملي، به توليد حكم شرعي در . پردازد جامعه مي

  ).301 :1383فيرحي، : ك.ر( پردازد زندگي سياسي شيعه مي
آنجـا   شود، از وقتي صحبت از عقل در حوزة انديشه و به طور خاص فقه سياسي مي  

فين در برابـر مسـائل گونـاگون اسـت،     كه اين دانش ناظر به عمل و حل مشكالت مكلّ
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بر مدار حسن و قبح عقلي و مالزمة آن با حكم  مورد نظر است، كه اساساً» عقل عملي«
اين عقل عملي با تكيه بر ايـن مالزمـه بـه توليـد حكـم شـرعي در        .شرعي استوار است

فقه سياسي با استناد بر عقل  .)300: همان(پردازد  يعه ميو زندگي سياسي ش »تدبير مدن«
بخشـي بـه    آفريني و انگيزه عقل عملي با تحرك. كند در جهت تحولي عمده حركت مي

درك مقتضيات زماني و مكاني . دهد سوق مياجتهاد، آن دانش را به پويايي و دگرگوني 
  .رسد نجام ميهاي عقلي به سرا هر حكم، با در نظر گرفتن عقل و برداشت

براي طرح مبـاحثي ماننـد عـدالت اجتمـاعي، آزادي، مشـورت،       اين نگرش، مسيربا   
قـدرت، فعاليـت احـزاب، مشـاركت شـهروندان، نقـد و نقدپـذيري،        و توزيـع  نظارت 
 ...ساالري، لحاظ مقتضيات و مصالح جامعه، عدم تبعيض در ميـان شـهروندان، و   شايسته

انـديش   جـامع تي م خردورزانه در انديشة ديني، عقالنيفه .گردد در فقه سياسي هموار مي
كند كه انسان به سود دنيـوي و   است كه دغدغة دنيا و آخرت را با هم دارد و حكم مي

مادي بسنده نكند و در حصار عقالني ت ابزاري كه تنها مـاد  ي انسـان را  ه و روابـط مـاد
  .)307: 1379نبوي، (باقي نماند  ،بيند مي

  ر تحول فقه سياسي شيعهكاركرد عقل د
ا نژاد و نسل يت هاي آن وابسته به ام اعتبار آموزه .)5/3مائده، ( اسالم، ديني كامل است

ها در قـرآن عـالوه بـر     و خطاب) 38/87ص،  ؛68/52قلم،  ؛6/19انعام، ( ستين يخاص
حجـرات،  ( اسـت » يـا ايهـا النّـاس   « شود، گاه خطاب به شكل مي» منينؤم«آنكه شامل 

ن دينـي بـا   يچنـ  .گردد كه دربردارندة همة مردم در همة اعصار مي) 2/21 بقره ؛49/13
يلذا با تكيه بر عقلِ اجتهـاد . محدود باشد يتواند بسته به زمان يعاهاي آشكار، نماين اد 

. ها و جوامع گوناگون در گذر زمـان بـود   از انسانين يتوان پاسخگو ، مييو اجتهاد عقل
، تكامـل و پيشـرفت   ياره در معـرض دگرگـون  وها هم م انساناين در حالي است كه فه

  .است
 آن حكـم  اعتبـار  و عقل حجيت اگر. است آگاهانه زمانْ و خردگراي اجتهاد، روش  
ـ و اجتهادة رود، شالود سؤال ريز ،احكام هاي استنباط در  بـه  اصـول  علـم . دشـو  يمـ  راني
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آن،  بـدون  و اسـت  نباطاست اتيعمل در اتيح رگهمچون اجتهاد،  و فقه منطق عنوان
 بتوانـد  آنكـه  شـود، بـي   يم رو هروب گوناگون ليدال و نصوص ازي انبوه با فهمنده شخص

 اسـت  يفرد مانند ؛كند استفاده آنها از يا درآورد خدمت به استنباط اتيعمل در را آنها
ار  فن اما ،دارد ارياخت دررا ي ارنج ابزارة هم كه آني ريكـارگ  بـه ي چگـونگ  وي نجـ 

چـارچوبي مـنظم، عقلـي و     ، درايـن منطـق  بـا   .)1/17: 1373صـدر،  ( داند ينم را آالت
لـذا  . شود ميابد و دريافتي مطلوب از نصوص ديني ارائه ي ميسنجيده، فرايند فهم، سامان 

ذهن مجتهد را از خطـاي در اسـتدالل بـر احكـام شـرع از جهـات        تواند مياصول فقه، 
ت عقل است در يمكتب اصولى، حج ةتعليم عمد .)76: 1995علواني، ( مختلف نگه دارد

كشـد،   يايمان به عقـل، تعـاليم ديگـرى را پـيش مـ      .تمييز دادن قواعد و احكام شريعت
خـاذ  ات كتب اربعه حديث شيعه، اتّمحتوي ةضرورت اجتهاد و امتناع از قبول غير نقادان

است منسوب شده ) ع(و ائمه) ص(ت اقوالى كه به پيامبرتر در قبول صح معيارهاى دقيق
287: 1365عنايت، (ت براى حفظ پويايى اجتهاد و منع تقليد از مي(.  

دهد تا با فهم مسائل گوناگون، به استنتاج  ور سياسي ياري مي عقل به انديشه ،بنابراين  
در ايـن  . هماهنگ با منطـق باشـد   ،هاي صحيح بپردازد و داوري آن و برداشت از داللت

بخشد و در  ت كه در عمل و نظر به آدمي شناخت مطابق با واقع مياي اس هعقل قو ،معنا
دهـد، بـه تعبيـر     حوزة رفتارهـاي شايسـته و شـناخت حـق از باطـل بـه او يـاري مـي        

رساندن به آن، براي تصـحيح نقـل،    خرد، بنياد و ريشة نقل است، آسيب« هينلّأصدرالمت
  .)308: 1391لهين، أصدرالمت( »زند به عقل و نقل، هر دو، آسيب مي

در عقـل   كـه  گفـت  تـوان  يحصـر، مـ  ي عااد ن، بدونيشيپ مباحث گرفتن نظر در با  
كـه   )79 :1378سروش محالتي، : ك.ر(دارد فقه سياسي، چهار كاركرد مهم انديشه و 

  .گردد بسترساز تحول در اين دانش مي

  داورى نسبت به متون و گذر از ظواهر .الف
دانند، آنـان بـر    ي شناخت ظاهر نصوص ديني توانا ميبرخي عقل و فهم آدمي را تنها برا

، آن هم در صورتي كه همـراه بـا   فهميم را ميظاهر آيه و حديث  تنهااين باورند كه ما 
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در اين نگرش، فهم تحليلي، استنباطي و اجتهـادي از   طبعاً. باشد) ع(شنيدن از ائمة اطهار
   .متن، خارج است ةعهدة خوانند

) ع(صادقين ةه احكام نظرى شرعى، اصلي باشد يا فرعي، جز شنيدن از ائمراهى براى دستيابى ب  
استنباط ) ع(جز با احاديث ائمه) ص(توان احكام نظرى را از قرآن و سنّت پيامبر نيست و نمى

  .)47 :تا استرآبادي، بي( ف و احتياط در آن امور واجب استكرد، بلكه توقّ
اسـت  هاى گذشته، اين اصل پذيرفته شده  رنقان اسالمى، در طول قمحقّاكثر نزد  اما  

توان سنجيد و اگر با عقل مخالفت داشـته باشـد، قابـل     كه احاديث را با محك عقل مى
مخالفت دارد، آن را  اگر حديثى را بيابيم كه با حكم عقل«. پيروى نبوده و اعتبار ندارد

همچنـين ايـن   ). 125 :1415مفيـد،  ( »زيرا عقل به فساد آن حكم مى كند ؛كنيم رها مى
تـوان  ، در برابـر برهـان عقلـى   » ظواهر دينى«مبنا مورد قبول متفكران اسالمى است كه 
  .بايد دست از ظواهر برداشت ،مقاومت ندارند و با آمدن برهانِ مخالف

نگاه همه جانبه بـه   در فهم اجتهادي نصوص به مباني فكري و عقلي گوناگوني مانند  
ن أيعت، شناخت تاريخ و شرايط صـدور روايـات و شـ   فهم اهداف شر، آيات و روايات

شناخت موارد نقل به معنا، آشنايى با تعـارض احاديـث، شـناخت روايـات     نزول آيات، 
معرفت بـه هريـك از ايـن مـوارد، بـه       و ستا ضروريناسخ و منسوخ امري  و اى هتقي

  .وابسته استتحليل عقلي 

  كشف و تفسير روزآمد از نصوص  .ب
ها در عـالم انسـاني و حيـات     شدن نو .، در هستي جريان داشته و داردهمواره دگرگوني

ـ   ؛اجتماعي او بيشتر است ل برخـوردار اسـت و هـر لحظـه،     زيرا كه آدمي از تـوان تعقّ
 .اي ديگـر، حركـت كنـد    اي به نقطه تواند اراده كند تا در مهندسي اجتماعي، از نقطه مي

زآمـد و هماهنـگ بـا دنيـاي نوپديـد      هـا، خـود را رو   در اين فراگرد هميشگي، انديشه
پشـتوانة  . هاي بسيار، مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد     كنند تا بتوانند در فرايند پويندگي مي

به فهـم   ،تواند با لحاظ مقتضيات زماني ت دين اسالم آن است كه انسان ميفكري خاتمي
ـ  ،عالمـه طباطبـائى  به تعبيـر  . هاي فقهي، دست يابد روزآمد و اصيل از آموزه ت جامعي
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 هـا اسـت   ها و مكـان  گويى دين به مسائل و معضالت در تمامى زمان دين، مستلزم پاسخ
ت  ةلذا اصوليان بر اين باورند كه خداوند در دور ؛)15: 1355 طباطبائى،( مهـر  خاتميـ ،

ور بـا   هـاي روزآمـد و معقـول را زده اسـت و اينكـه انسـان انديشـه        برداشت تأييد بر
توانـد فهمـي جديـد و     فقه و با لحاظ مقتضيات زمان و مكان، ميانديشي در مباني  ژرف

   .داشته باشدن جامعه يبرداشتي همگام با نيازهاي نو
مجتهـد  . ر اسـت متغي ،ل جديد و حوادثئرمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلي با مسا اساساً  

ات واقعي آن است كه اين رمز را به دست آورده باشـد، توجـه داشـته باشـد كـه موضـوع      
   .)120 :1377مطهري، ( شود كند و بالتبع حكم آنها عوض مي چگونه تغيير مي

عقلي هـر گـروه از مـردم،     با ارادة جمعي و نظام سياسي اسالم« ،با توجه به اين امر  
بخش خـود را در هـر دوره و هـر محيطـي      هاي سعادت تواند برنامه سازگار است و مي

  .)see: Choudhury, 1990: 227( كند طراحي

  فهم برخي از مصالح و مفاسد .ج
يابد و علت حكـم   عقل در مواردي، مصلحت كامل و بدون معارض يك حكم را درمي

: 1426حائري، ( كند به پيروي احكام شرعي از مصلحت و مفسده، درك مي توجهرا با 
مر افعال در ذات خود، مصالح و مفاسد دارند كه با قطع نظر از ا ،نائينيبه بيان  .)1/397

باشـند   توان برخي از آنها را فهميد و آن موارد، علّت و مالك حكم مي و نهي شارع، مي
  .)3/60: تا نائيني، بي( در برخي موارد، نيز انكارناپذير است ها مالكو فهم عقل از آن 

 دارد، آن قراري وجوب ةزيانگ آن در ناچار است، به شده واجب ما بر شرع در كهي امر هر  
 جهـات ة همـ  ليتفص به ما كه چند هست، هري قبح وجه زيني حرام امر هر در كه گونه

 يهـا  مـالك  و مصـالح  ازي برخـ  .)1/435: تـا  ، بييمرتض ديس( 1ميدان ينم را قبح و وجوب
 دييـ أت و ابـد ي يدرم را آنها زين عقل كه كرد استنباط ميكر قرآن اتيآ از توان يم را احكام

- 276: 1384، يزنجـان  ديـ عم: ك.ر( كـرد  اشاره ريز اردمو به توان يم نمونهي برا ؛كند يم
 و فحشـاء  از نمـاز ي بـازدار  ؛)5/6مائـده،  ( مميت و وضو در طهارت و نظافت ، مانند)291

                                                  
فيه من وجه وجوب و كلّ شيء حرّم، فالبد فيها من وجه قـبح وان كنّـا النعلـم جهـات      فالبد, كل شيء اوجب علينا في الشرع«. 1

 »الوجوب والقبح علي سبيل التفصيل
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ـ  نيرالمـومن يام .)9/103توبه، ( زكات با مال ةيتزك و) 29/45عنكبوت، ( منكر  در )ع(يعل
  :ديفرما يم شانيا .است برده نام را احكام علل ازي برخ ،يحكمت

 ازي دوري برارا  نماز ؛يورز شرك ازي پاكي برا كرد واجب بندگانش بر را مانيا خداوند  
ي بـرا را  حـج  دگان؛يآفر اخالص آزموني برارا  روزه ؛يروز دنيرس را براي زكات تكبر؛
 ازي نهـ  مردم؛ مصلحتي برارا  معروف به امر اسالم؛ تعزّي برارا  جهاد نداران؛يد بتقرّ

 را قصـاص  شـاوندان؛ يخو شـمار  رشدي برارا  رحمة صل خردان؛ يب بازداشتني رابرا  منكر
را ي خـوارگ يم تـرك  ؛ياله محارم بزرگداشتي برارا  حدود برداشتن ها؛ خون حفظي برا
ي بـرا را  زنـا  وانهـادن  ؛يپاكـدامن  و تعفّ حفظي برا را سرقت از زيپره خرد؛ حفظي برا

ي برا را حقوق بري گواه ها؛ نسل تداوم وي اوانفري برارا ي غالمبارگ ترك ها؛ نسب حفظ
 كـردن  سالم ؛ييراستگو يافتن حرمتي برارا  دروغ ترك شده؛ انكار حقوق شدن برآورده

 حاكم از اطاعت وي فرمانبردار و تام نظامي داريپاي برارا  امانت ترس؛ ازي منياي برارا 
  .)402البالغه،  نهج( ها دهيد در امام ميتعظ و ميتكري برا را

تواند با به دست آوردن مصالح و مفاسد قوانين، نسبت به ثبات و تغييـر   عقل مى پس  
مثالً اگر در جايى مقتضيات زمان عوض شد، به طورى كه براى علم و  ؛احكام نظر دهد

، حكـم هـم دچـار    اسـت  عقل ثابت شد كه مصـلحت و مـالك حكمـى تغييـر كـرده     
برد و علل احكـام   احكام پى مى هاي ه مالكدر اين موارد كه عقل ب .شود دگرگوني مي
توانـد   عقـل در فقـه اسـالمى، مـى    «لـذا   .ابـد ي حكـم تغييـر مـي    كند، تبعـاً  را كشف مى

قانونى را متناسب با شرايط و مقتضيات، تحديد كند، يـا آن را   ؛قانون باشد ةكنند كشف
و مـدارك فقهـى    تواند مددكار و ابزار استنباط از ساير منـابع  تعميم دهد؛ به عالوه مى

  .)76: تا مطهري، بي( ت و اجماع باشدمثل قرآن و سنّ

  فهم مستقالت و استلزامات عقلي .د
اجتهادگرايان بر اين باورند كه همة آنچه در شريعت آمده است، داراي معنايي معقـول  

حكمت، ظـاهر   آن. نهو حكمتي روشن است، خواه مجتهدين آن حكمت را دريابند يا 
كردن در رويدادهاي پيرامون، روشن  ر بيشتر در نص يا با نظركه با تدب ومنامفه يا باشد
يتـي  احكام عقلي در دانش اصول فقه از اهم ،بنابراين .)125: 1421علواني،  .ك.ر( گردد

باال برخوردار است، علمي كه روش برداشت و معيار استنباط حكم شرعي را به مجتهد 
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و قسم است كه ممكن است بر حكم شـرعى داللـت   هاي عقلى بر د گزاره .دهد نشان مي
هايي است كه براى استفاده احكام شرعى از آنها نيـاز بـه انضـمام     قسم اول گزاره :كنند
هـايي   شود؛ قسم دوم، گـزاره  اد مىي» مستقالت عقلى«شرعى نيست كه از آنها به  ةمقدم

شـرعى هسـتيم كـه     ةهستند كه براى استنباط حكم شرعى از آنها، نيازمند انضمام قضـي 
مظفـر،  : ك.ر ؛ همچنـين 2/232: 1373صـدر،  ( نامنـد  مي» غير مستقالت عقلي«آنها را 
1380 :1/188(.  

، هر دو مقدمة قيـاس يعنـي صـغري و كبـراي     »مستقل عقلي«به بيان ديگر، در دليل   
  : قضيه، عقلي است، مانند

  ، عدل نيكوست عقالً: صغري  
   .كند شرع به آن حكم مي هرچه را عقل به آن حكم كند، :كبري  
  .فعل عدل نيكوست شرعاً: نتيجه  

 يبه معناي آنكه يكي از دو مقدمه، عقلـي اسـت و ديگـر   » نامستقل عقلي«در دليل   
  :شرعي است، مانند مثالً ،غير عقلي

   .در شرع واجب است) نماز به عنوان ذي المقدمه مثالً( فعلي: صغراي شرعي  
مسـتلزم وجـوب مقدمـة آن     واجب است، عقـالً  كه شرعاً) نماز( هر فعلي :كبراي عقلي  

   .است
  .)298 :1382فيض، : ك.ر( ، عقال واجب است)وضوء( مقدمة اين واجب: نتيجه  

  :فتوا دادتوان به استناد عقل  در موارد زير مي به طور مشخص  
   .مسئله حسن و قبح .1  
يعنـي مصـلحت    ، يعني هرجا حكم شرعي است، مالكها تالزم احكام با مالك .2  

  .يا مفسده هست و هرجا مالك است، حكم وجود دارد
اگر شارع چيـزي   :گويد عقل مي ؛»ذي المقدمه با مقدمه« مانند استلزام :استلزامات.3  

  .را واجب كرده است، مقدمات آن نيز واجب است
بـه   در بسـياري مـوارد، مسـتقالً   نخسـت   :در نگاهي كلي، عقل دو نوع دسـتور دارد   

نجـات جـان و مـال مـردم،     : گويـد  عقل مـي  دهد، مثالً وجوب امري فتوا ميحرمت يا 
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عقـل در مـواردي   م، دو .يد حكـم عقـل اسـت   ؤواجب است، دليل نقلي در اين موارد، م
اي جست و جو كرديد، ولي هيچ يك از دليل عقلي و نقلـي   اگر شما در مسئله :گويد مي
عقل  .بالبيان، فتوا و حكم عقل است نيافتيد، آنجا، جاي برائت است، يعني قبح عقابرا 

 .)100-99: 1380جوادي آملي، : ك.ر( كند ارائه مي »دليل فقاهتي«در اينجا 
ت ي ديكلة نقط به دنيرسي برا رمظفّ   يـبحـث  كـه  اسـت  شـرع، معتقـد   در عقـل  حج 

 آنكـه  اول بحـث : رديـ گ يمـ  هم، سامان به وابسته و مرتبط امر چهار در هيعقل مستقالت
 .اسـت  قبح، ثابـت  و سنح حكم افعال، عقالًي برخي شارع برا حكم گرفتن ظرن در بدون

 گـوهر  در افعال كه فرض دوم، بر بحث .است عهيش و اشاعره انيم اختالفة امر، نقط نيا
ـ  بـدون  را قبح و سنح وجوه كه دارد را آنيي باشند، عقل توانا زشت و بايخود، ز  و ميتعل
. شـود  ملتـزم  آنها به شارع انيب بدون ديبا فمكلّ ايد، آباش نيچن اگر و ابديدر شارع حكم

 دو فرض با توان يم ايسوم، آ بحث. است ونياخبار و ونياصول انيم اختالفة امر، نقط نيا
ـ آ .دارد وجودي ا عقل، مالزمه و شرع حكم انيم كه پرداخت بحث نيا ن، بهيشيپ ةنكت  اي

 طبـق  بـر  كـه  اسـت  الزم زيـ ن شـارع  برداد، ي أري زيچ قبح يا سنح به عقل كهي هنگام
 شـرع  و عقل حكم انيمة مالزم ثبوت از بعد كه است آن چهارم بحث .كند همان، حكم

حكم  است كرده حكمبرآن  ميسل عقل آنچه اساس بر ضرورتاً شارع كه امر نيا به قطع و
ـ   نيا اي، آكند مي ادامـة  در .)225- 223 :1380مظفـر،  : ك.ر( اسـت ي شـرع  تقطـع، حج 
 و شـود  يمـ  شـارع  حكـم  بـه  قطع موجبي عقل ليدل كه ندباور نيا بر شانيا ؛بحث نيهم

ـ ز ؛گردد يم بر آن بهي تحج هر اعتبار كه ، چراندارد وجودي تقطع، حج از باالتر  كـه  راي
 كه كند يم تأكيد ادامه دري و. نيست آن، معقول از حجيت برداشتن و است حجت بذاته

د، يـ عت، توحيشـر  كـه ي حـال  در داشت روا ديترد و كش عقل حكم در توان يم چگونه
عتيشـر  بـه  و ميكنـ  قيتصد را رسالت نباشد، چگونه عقل اگر .شود يم ثابت آن با تنبو 
رسـيم و   ل عقل به حكم عقلى مـي يبا دل ما ميرزاي قميبه تعبير  )418: همان( ميآور مانيا

پـس از بيـان مسـتقالت     مظفـر  ).258: تـا  قمي، بـي  ميرزاي( با حكم عقلي به حكم شرعى
كند، از جمله، حسن و قبح به معناي كمـال   سن و قبح عقلي ذكر ميعقليه، سه معنا براي ح

بـه  ماليمت يا نفرت و مدح و ذم كه براي افعال اختياري انسان دو وصـف اخيـر    ،و نقص
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 ل نزاعي نيست و حتي اشاعره نيـز كند كه در دو معناي او وي سپس اشاره مي. رود كار مي
گويند كـه عقـل تـوان     اما اصل اختالف در معناي سوم است، اشاعره مي. آن را قبول دارند

تواند وارد عرصة امور عملياتي زنـدگي   ادراك و فهم امور را مستقل از شارع ندارد و نمي
گويد كه مراد از عقـل در   وي مي. شود و حكم كند كه كدام عمل نيكو و كدام نازيباست

مظفـر،  ( سن و قبح عملـي را دريـابيم  دهد تا ح است كه به ما ياري مياين قسم، عقل عملي 
ساز حكمـي   ها كه وارد فقه سياسي شوند، زمينه هر يك از اين گزاره )226- 232: 1380
  .كه شريعت نيز بر درستي آن تأكيد دارد گردد و بسترساز تحول در اين دانش ميعقلي 

سياسي شيعه، داراي  ةكه عقل در انديشتوان دريافت  ، ميذكر شدبا توجه به آنچه   
ون، پيوند و تعامل عقل و شرع را اين گونه بيان اصولي .است يكاركردهاي گوناگون

 : همان( »كند كند، شرع نيز به آن حكم مي هر آن چه عقل به آن حكم مي«كنند كه  مي
122(. ت حكم عقل و اعتبار استناد به آن را مورد تأكيد قرار اين قاعدة كلي، مرجعي
است و به عقل همة عقال يا بعضي از » جنس عقل«مراد از عقل در قاعدة مذكور، . دهد مي

نيز درك روايي يا ناروايي فعل يا درك مالزمات » حكم«آنها ارتباط ندارد، منظور از 
، حكم به وجوب يا »شرعحكم به ال«احكام شرع است، چنان كه مراد از حكم در 

هاي فقهي،  پس در برداشت .)156 :1381دوست،  علي( حرمت مولوي توسط شارع است
ييد و تأكيد قرار گرفته و راه بازشناسي أمورد ت ،هاي آن گيري از گزاره شيوة عقلي و بهره

 اين .هاي اجتهادي مجتهدان نيز بر اين پايه استوار گرديده است اصول اعتقادي و برداشت
گر مجتهد در تشخيص حكم عملي است، با نگرش ظاهرگرايان در  نگرش عقلي كه ياري

ظاهرگراياني كه حتي براي . بندند وري و خردگرايي را مي تعارض است كه راه انديشه
 ابن تيميهبراي نمونه در تعارض شرع و عقل، . اثبات عدم حجيت عقل، به عقل نياز دارند

آورد كه عقل، تصديق  سپس براي اثبات اين امر دليل ميكند،  حكم به تقديم شرع مي
ون بر اين باورند كه دليل عقلي لذا اصولي ؛)1/138 :1399ابن تيميه، ( كنندة شرع است

ت قطع،  ؛رساند ت است و ما را به علم در حوزة حكم شرعي ميقطعي، حجيزيرا كه حج
هاي اجتهادي  در برداشت و همواره )2/255: 1422صدر، ( طريقي و امري ثابت است

التزام به اين معيار در  .)116 :1375مطهري، ( گيري از عقل، امري آشكار بوده است بهره
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هاي مبتني بر احساسات، عواطف،  هاي فقهي، فهمندة متن را از استنباط برداشت
روي از حدس و گمان  هاي شخصي، شتابزدگي، تقليد، تعبد كوركورانه و دنباله گرايش
هاي عقلي و دوري از احساسات در عرصة  به ويژه آنكه پيروي از برداشت ؛سازد يدور م
شود  گاه ديده مي ،لذا در اين عرصه ؛يتي دوچندان برخوردار استاجتماعي از اهم ـ  سياسي

براي حفظ كيان شيعه و حساس نكردن دشمنان براي حمايت از يكديگر،  »تقيه«كه 
 و گاه براي مقابله با ظلم و حفظ كيان اسالم، حرام .)137: 1415مفيد، (گردد  واجب مي

  .)1/40: 1375موسوي خميني، (

  عهيشي اسيسة شياند تحول در عقل نقش: يموردة مطالع
اهتمام بـه عنصـر عقـل بيشـتر     نمايد،  هرچه مشكالت اجتماعي و فكري بيشتري رخ مي

ـ نظر و گفتار، رفتـار  در توان يم را نكته نيا. شود مي  وي اسـ يس وران شـه ياندي پـرداز  هي
 آني توانمنـد  و معاصـر ي اسـ يسة شياند دري عقل ـ  ياصول روش با .كرد هان مشاهدهيفق
ـ ، نظريمـوارد  در كـه  بـود  شـونده  نـو  طيشرا و ازهاين اساس بر نيد فهمي برا  و هـا  هي
 و اجتمـاع  ةعرصـ  در هـان يفقي هـا  يورز شهياند چند هر. شد ارائه روزآمديي ها ليتحل
ي ا شه، سابقهياند نيا دريي خردگرا و نداشته مدرن تيعقالن با مستقيمي است، نسبتيس
ي هـا  شـه ياند بايي ارويرو و رانيا به دتجدي ها دغدغه و هنجارها ورود دارد، اما نيريد
ي سـو  از. اسـت  نبوده ريثأت يپسند، ب عقل و روزآمدي اتينظرة ارائي برا تالش درب، يرق

ـ دي هـا  آموزه از شياند روشن و لياصيي اپوهاروز، تك مسائل با آشنا نيمجتهد  ارائـه  ني
 به رجوع با ادامه در. ديرس ظهور بهي نيد معرفت و فقه در نهفتهي ها تيظرف و ديگرد
 و مسـئله  چندي موردي بررس معاصر، بهي اسيس فقه مسائل رصد وي اسيسة شياند متون
  .پرداخت ميخواه ،داشته است نقش آنها از متحوالنه برداشت در عقل كه نمونه

  چگونگي تعامل با قدرت .الف
رو بوده، بحث  هترين سؤاالتي كه همواره بشر در عرصة قدرت با آن روب كي از اساسيي

عقل اجتهادي در . چگونگي تعامل با قدرت، ماهيت حكومت و شرايط حاكم بوده است
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هاي  حكومت در دوران. ساز را پيش روي فقه سياسي گشوده است اين بحث، مسيري تحول
اي  اين امر زمينه .كرد ه ميعقل، حكم به تقي) ع(سياسي اهل بيت ـ  جور و مخالفان فكري

دار، وحدت مسلمين و اصل كيان  دار و جهت بود براي آنكه شيعه بتواند با سكوتي معني
. را حفظ كند و آمادگي خود را براي فرصت مناسب نگه دارد) ع(اسالم و آيين اهل بيت

ستيزي و عدم همكاري با  در ستم )ع(ه فقها با الهام از احاديث و كالم ائمهدر حالي ك
آنان با اين پشتوانه، همواره بر ضرورت  1.حكومت جور، مبنايي استوار فراهم كرده بودند

حكومت و تشكيل آن تأكيد داشتند و حكومت ستمگران و خلفاي خودسر را نامشروع 
هاي جائر موجود را ناروا  اري و سازش با قدرتدانستند، شيعه در گذر زمان، سازگ مي
اما مقتضيات زمان و مكان به آنان  ،)see: Algar 15-2001:13,( دانسته است مي

نوع تعامل و پيوند . ريزي كنند ق آن، برنامهداد كه براي اجرايي كردن و تحقّ اجازه نمي
هيچ نوع  اصوالً در آن زمان بر دو نوع بود، يا با سلطان ظالم بود كه ،با حكومت

سلطان عادل در گام نخست، تنها امام  .همكاري با آن جايز نبود و يا سلطان عادل
در مراحل بعد بسياري از فقها با تحليلي خردورزانه، بر اين باورند كه  و معصوم است

در دوران غيبت، با عنايت به فلسفة دين اسالم و انبوه احكام اجتماعي و سياسي آن، 
ترين  يلي آن احكام راضي نيست، پس بايد حكومت تشكيل داد و شايستهشارع به تعط

آشنايي  :زيرا كه داراي دو امتياز بزرگند ؛باشند داري اين امر، فقيهان مي فرد براي عهده
ترين حكومت به حكومت  و شبيه) 25 : 1373موسوي خميني، ( به قانون و عدالت

  .باشند مطلوب مي
اجتماعي، در نوع  ـ ت سياسيد و مناسب شدن وضعيبا ظهور شرايط جدي اصوالً  

. ارتباط و همكاري ميان فقيهان و حاكمان و نگاه به تقيه، تحولي اساسي به وجود آمد
، جايگاه شايستة فقيهان شيعي و تالش آنان براي )ق906( با برقراري حكومت صفويان

همكاري  مشغول بهن فقيها و كم رنگ باخت ه، كمهاي ديني، سياست تقي اجراي آموزه
                                                  

نكوهش ظلم و پرهيز از آن، وارد شـده اسـت و    و ستيزي در ستم) ع(و  ائمه اطهار) ص(احاديث بسياري از پيامبر گرامي اسالمي. 1
حـديث  133در كتاب غرر الحكم و درر الكلم ) ع(اين زمينه وجود دارد، براي نمونه تنها از عليدر مسانيد روايي، ابوابي خاص در 

باب الظلم/2 ،1366آمدي،تميمي ( :ك.ر .نقل شده است... ت ستم، فسادآوري آن و لزوم دوري از مسير ستمگران ودر مذم(. 
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در اين دوران، دستگاه سياسي، . ارائه گرديد» ذونأسلطنت م« با سلطان شدند و بحث
رفت گ ت سياسي خود را از عالمان ديني، ميمشروعي)4/356: 1371دجوادي، حاج سي(. 

منقول از  1عمر بن حنظه ةمقبولپس از ذكر  شاه طهماسبدر زمان بسط اقتدار صفويه، 
به نيابت خود از وي اقرار .) ق940متوفي ( ق كركيمحقّخطاب به  )ع(امام صادق

در مراحل بعد كه به دوران جمهوري ) 361: 1319موسوي خوانساري، ( كند مي
شويم، با توجه به حكم عقل، براي حفظ اساس اسالم، تقيه حرام  اسالمي نزديك مي

شرعي است، اما فهم هر چند اصل حرمت آن،  .)1/40: 1375، موسوي خميني( گردد مي
آن، با توجه به حكم عقل است، آن گونه كه عقل بسياري از ديگر احكام شرعي را 

بر لزوم تشكيل نظام اسالمي  ،گيري از عقل در همين فرايند، بعدها با بهره .يابد درمي
  .شود تأكيد مي

  قدرت مقيد و مشروط .ب
دود خود و رفتارهاي استبدادي استفادة حاكمان از قدرت نامح فقهاي شيعي به دليل سوء

آنان، به اين نتيجه رسيدند كه براي اجراي حدود ديني بايـد بـا قـدرت مطلقـة حـاكم      
مشـروطة  « در نظريـة  كـه  استدالل در اين بحث نيـز رهيـافتي عقلـي دارد    .مبارزه كرد

نمونه، ي برا .گردد رسد و موجب تحول در برداشت از قدرت مي ، به ظهور مي»اسالمي
. دهـد  يم قرار نظر مورد راي عقل مشورت، استدالل از بحث در) ق1277-1355( ينينائ

ـ  كنـد و آن را از   ت اشـاره مـى  وى در اين باره به ضرورت شورا و مشورت با عقالى ام
عالوه بر اين، با مراجعه به آيات و روايات، ضرورت استفاده از . داند مات اسالم مىمسلّ

ـ    وضيح مىت را در حكومت تنظر عقالنى ام وشـاورهم فـى   « ةدهـد و در تحليلـي از آي
  : نويسد مى) 3/159آل عمران ( »االمر

مباركه كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقـالى   ةداللت آي  
ـ . اند بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهـور اسـت   ف فرمودهت مكلّام ق مشـورت،  متعلّ

                                                  
رَف احكامنـا فَل  حاللنا و  يثَنا و نَظَر فيحد يمن كانَ منكم ممن قَد رو. 1 نا و عــ       يحرام كُم يرضـوا بِـه حكمـا فـانّي قَـد جعلتُـه عل

  .)1/67: 1361 كليني،: ك.يا ر 18/98: تا حر عاملي، بي( »...حاكما
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نه تخصـيص   ،ص استام الهى از آن، از باب تخصتمامى امور سياسى است و خروج احك
داللتش بر مشورت در وضع امـور نوعيـه،   ) 42/38شوري، (»وامرهم شورى بينهم« ةو آي

 نـائيني، ( رو در تمامى امور سياسى مشـورت ضـرورى اسـت    از اين. در كمال ظهور است
  ) 82 :تا بي

ـ ا .شـود  يمـ  مشـروط نامحـدود،   آن، قـدرت  به عمل ضرورت و مشورت با    نـوع  ني
 كـه  بـود  اجتهـاد  اصـل  بـه  باورمنـد  وي اصولي ذهن از ل، برگرفتهيتحل و استدالل، فهم

 و كنـد ي راهبـر  مشـروطه ي نظـام ي سو بهي استبداد نظام از راي اسالمة جامع توانست
  .گردد رياخ سال صد دري اسيس فقهي ها كاوش و مطالعات در تحول موجب

ونه حكومتي در زمان غيبت، غصـبي اسـت،   هر گ ،مشروطة اسالمي ةبر اساس نظري  
» غصب مقام واليـت «، »غصب رداي كبريايي« :در حكومت جور سه غصب وجود دارد

هر چند كه در حكومت مشـروطه همچنـان حـق امـام غصـب       .»غصب رقاب عباد«و 
دهـد، لـذا مطلـوب     شود، اما از آنجا كه در حكومت مشروطه، ظلم كمتري رخ مـي  مي

 ديدهرا در خواب  )عج(ياي خود كه ولي عصرؤب خود، پس از نقل رنائينى در كتا .است
، به نقل از ايشان، كرده است او را به نگارش دربارة مشروطه تشويق مي) عج(حضرتو 

هـاى   كند كه در قياس با نظام اسـتبدادى، دسـت   ت را تشبيه به كنيز سياهى مىمشروطي
، اما سياهى رنگش همچنان بـاقى  است را از آن زدوده  ييها اش را شسته و آلودگى آلوده
 .)76 :همـان ( شود ت سلطنت، زايل نمىبا مشروطي» غصبيت اصل تصدى«زيرا كه  ؛است

كنـد و در   هاي حكومتي را به دو نوع كلي استبدادي و مشـروطه تقسـيم مـي    نائينى نظام
  :نويسد اين دو نظام با هم مي ةمقايس

كبريايى عزّ اسمه و ظلـم بـه سـاحت اقـدس      هم اغتصاب رداى] استبداد[لى او ةنحو  
ةت است و هم اغتصاب مقام واليت و ظلم به ناحياحدي امامت ـ صـلوات اللّـه    ةسمقد  

ثانيـة   ةبـه خـالف نحـو   . عبـاد اسـت   ةعليه ـ و هم اغتصاب رقاب و بالد و ظلم دربـار  
و  س امامـت راجـع و از آن دو ظلـم   كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقـد ] مشروطه[

   .)74: همان( غصب ديگر خالى است
آن  از باب يك قاعدة فقهي كه مبنايي عقلي دارد هر چند در روايات نيز بـر  لذا وي  
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بـه   .دهـد  ت مشروطه مي، حكم به مشروعي»دفع افسد به فاسد« تأكيد شده باشد، به نام
ت ات، سلطنت غيـر از محـدود شـدن تصـرفّ    ، در مشروطيمحمد اسماعيل محالتيتعبير 

يكـى تحديـد   : آن دو چيـز اسـت   ةنافعه چيز ديگر نيست، و ثمر ةيدولت به حدود كلّ
هـايى كـه از سـلطنت و حواشـى آن بـر مـردم ورود كنـد، ديگـرى          جور و تقييد ظلـم 

ار و استيالى آنها بر جهات راجعه به مسلمين از تجارات از نفوذ تدريجى كفّ يريجلوگ
 )ره(امام خمينـي  ،در دورة بعد .)497: 1374، محالتي غروي( و اكتسابات عامه و غيره

در  ديگـر گـامي  و با چالش كشـيدن قـدرت اسـتبدادي،     با نگاهي عقلي به واليت فقيه
  .داشتتحول فقه سياسي شيعه در دورة معاصر بر

  نظريه واليت فقيه .ج
هاي متفاوتي كه فقها در برابر حكومت استبدادي  گيري تحوالت فكري و نوع موضع

ساز  هاي پيشين، ترديد به وجود آيد و زمينه شد كه در برخي از انگاشته ، موجب داشتند
 ـ هاي اجتماعي ايجاد حكومت ديني و برداشت مسيرگيري از عقل در  در بهرهتحول 

ايشان . شود گر مي جلوه) ره(سياسي از دين گردد كه در انديشة سياسي امام خميني
و بر اين  كند مطرح مي )1324( كشف االسراربار بحث واليت فقها را در كتاب  اول

دوره ةبراى هم ات احتياج بشر راباور است كه اسالم جزئي ن كرده استها معي 
با را ه و مماشات تقي1342ل سال ياوا يعني در در گام بعد .)11: تا موسوي خميني، بي(

، بار و در گام سوم) 1/40، 1375موسوي خميني، (برد  حكومت ظلم زير سؤال مي
در نجف اشرف، 1348ديگر بحث واليت فقيه را به طور اجتهادي و استداللي به سال 

ت براي اثبات حاكمي »واليت فقيه«و » بيع«بنياد استدالل ايشان در كتاب . كند مطرح مي
  .)12: 1373؛ 2/619: 1411خميني، موسوي : ك.ر(فقيه، عقلي است 

مطـرح  » واليت فقيه«اي بديل، بحث و نظرية  نهبا اين رهيافت انتقادي، براي ارائة گزي  
شد و به طرح، بازسازي و بازخواني تئوري واليت فقيه انجاميد كه در فقه سياسي شـيعه،  

با زير سـؤال بـردن   ) ره(در اين دوران، امام .)1384الريجاني، : ك.ر( .داشتقدمتي ديرين 
د و استدالل عقلـي،  اساس مشروعيت سلطنت، بحث تشكيل حكومت اسالمي را با رويكر
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ـ ه بايـ كـه فق  بودامام بر اين باور  .)4: 1373موسوي خميني، : ك.ر(كرد طرح  ل يد تشـك ي
  .)7 :همان( رديگببدهد و رهبري جامعة اسالمي را در دست   حكومت

مبارزه «به » ت حكومت مشروطة سلطنتيمشروعي«و » مماشات با سلطنت«گذر از   
شكنانه به آن، با توجـه بـه    خاذ رويكرد شالودهاتّ و» ت آنعدم مشروعي«و » سلطنت با

بـر  » واليـت فقيـه  «در كتـاب  ) ره(امـام . حكم عقل و استنباط اجتهادي به انجام رسـيد 
بـه عنـوان    كند و روايات را صرفاً ضرورت تشكيل حكومت اسالمي به عقل، استناد مي

نگـرد،   علم كالم مـي  ايشان به اين مسئله از زاوية .)20-14: همان( كند ذكر مي» ديؤم«
، بحـث را از  البيـع وي در كتـاب  . هاي آن بر عقل است دانشي كه اساس استدالل و تبيين

 )ع(هر آنچه بر امامت امـام معصـوم  كه نمايد  كند و سپس تصريح مي آغاز مي »امامت«
موسـوي  (كند  بر لزوم تشكيل حكومت در دوران غيبت نيز داللت مي داللت دارد، عيناً

اسالم به عنوان يك كنند كه  برخي ديگر اين گونه استدالل مي) 2/619: 1411خميني، 
برنامه دارد، لـذا امكـان نـدارد جنبـه     بنابراين اى سالم بسازد،  آمده است تا جامعه نظام

-اى عقلـى  ، مسئله)ره(و اين به قول امام معقول نيست اصالً؛ اجرايى آن را مهمل بگذارد
  .)429 :1374معرفت، : ك.ر( كالمى است

واليت فقيه از نظرگاه عقلي، اين امر مطرح است كه در كتاب و سنّت،  ةدر مسئل  
عملياتي كردن آنها  اي وجود دارد، طبعاً احكام سياسى، جزايى و حقوقى قابل مالحظه

ترين روش براي فهم درست آن دستورها و  معقول. يابد ي ميدينى تجلّ ـ نظامي سياسيدر 
مسائل و زواياي گوناگون ، كسي است كه به مباني اجعه بهمر ،اجراي مناسب آنها

كند كه  وي تصريح مي .تواند فقيه عادل و آگاه باشد احكام ديني آگاه است و آن فرد مي
گويد  او مي .)4: 1373موسوي خميني، ( شود ر واليت فقيه موجب تصديق آن ميتصو
فظ نظم، برداشتن ستم، براى گسترش عدالت، آموزش، تربيت، ح بايستگى حكومت كه 

 ةترين احكام عقل براى هم بستن مرزها و جلوگيرى از هجوم بيگانگان، از روشن
كند كه احكام  و استدالل مي) 2/620 :1411خميني، موسوي ( هاست ها و مكان زمان

شود، بلكه تا روز قيامت ماندگارند  خداوند در امور مالي و سياسي و حقوقي، نسخ نمي
ودانگي خود دليل بر لزوم تشكيل حكومت است كه ضامن حفظ و اين جا و نفسِ



 149  سيد كاظم سيد باقري    

 1389ستان بهار و تاب، اولسال اول، شمارة  جستارهاي سياسي معاصر،

شود و اجراي اين قانون ممكن نيست مگر با حكومت، تا هرج  ت قانون الهي ميحاكمي
ايشان تأكيد دارد كه اهمال و تعطيلي احكام خداوند و نبود تعيين . و مرج پديد نيايد

. شود ضي به اختالل نظام نميهرگز را ،تكليف براي آنان، امري معقول نيست و شارع
سپس ايشان به لزوم تشكيل حكومت در دوران غيبت و شرايط حاكم اسالمي اشاره 

كه والي در اين دوران بايد داراي دو شرط علم به قانون و  كند ميكند و تأكيد  مي
پس شايستگي اعمال واليت  ،عدالت باشد و اين دو شرط در فقيه عادل وجود دارد

نويسد كه از غيبت  ايشان مي .)624-619: همان( او ثابت و محرز استمسلمين براي 
گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و  صغرى تاكنون بيش از هزار سال مى

احكام اسالم بايد زمين بماند و آيا مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، 
در راه  )ص(ى كه پيغمبر اسالمقوانينآيا بكند؟  اجرا نشود و هر كه هركارى خواست، 

فرسا كشيد، فقط براى  بيست و سه سال زحمت طاقت ،بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن
سال؟ و پس از   مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست

امروز ماليات و جزيه و آيا اسالم ديگر همه چيزش را رها كرده است؟  ،غيبت صغرى
قانون كيفرى اسالم و ديات و قصاص بايد  ؟ آياخمس و زكات نبايد گرفته شود خراج و

منحصر و محدود به زمان يا پذير يا  اين حرف كه قوانين اسالم تعطيل؟ تعطيل شود
اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار . مكانى است، بر خالف ضروريات اعتقادى اسالم است

  .)19: 1373موسوي خميني، ( دن اسالم استآنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ ش
تشكيل جمهوري اسالمي، بسترهاي بيشتري براي تحول  از بر اساس همين ديدگاه، بعد  

در رويكرد جديد، روايتي از واليت فقيه . دمدر فقه سياسي در دورة معاصر به وجود آ
اسي تشكيل دهد ساخت تا در جهان امروزي، نظام سي توانا مي كه فقه سياسي را شدارائه 

به عنوان  )ره(امام خميني. و با دنياي جديد و لوازم آن، مفاهمه و ارتباط داشته باشد
گاه حساس حكومت در يپرداز جمهوري اسالمي، با توجه به فقه اسالمى و جا هينظر
ات زمانى و مكانى و يت به مقتضيشبرد اهداف دين و حفظ آن و با عناياجتماع و پ ةادار

حكومتى خود پرداخت و با حكم عقل و  يةل نظرياسالمي، به ارائه و تكممصلحت نظام 
هايي مانند امر به معروف و نهي از  ي حجيت آن در مسائل اجتماعي، توانست آموزهتسرّ
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عملي سازد و مباحثي مانند ـ   اي عقلي منكر، عدالت، مشورت و مشاركت را وارد عرصه
نان در اجتماع و حقوق شهروندي را توجيه گذاري، آزادي، انتخابات، حضور ز قانون

  .آوردفراهم را  در فقه سياسي شيعه بيشتر هاي تحول شرعي و عقلي كند و زمينه

  احتكار .د
 بـا  برخـورد ي چگـونگ  و احتكار بحث ،بوده مطرح ياسيس فقه در كهي مباحث ازي كي

 احتكـار  كه آمده ثياحاد در. است حاكم رتقد ةعهد بر آن ميتنظ كه است محتكران
 احتكـار، حرمـت   در شده ذكر نصوص بر عالوه. است ، حرامزيگندم، جو، خرما و مو

جامعـه،   ازيـ ن مـورد ي كاالهـا  كـردن  انبار رايز ؛شود يم دييأت زين عقل حكم با امر نيا
 مـذموم  عقـالً  زيـ ن ايـ دن مال بر حرص ي ديگرسو از و شود يم نيمسلم به انيز موجب
 چيهـ  و دارنـد  ازيـ ن آن بـه  مردم كه شود يمي زيچ هر شامل احتكار حرمت لذا. است

اسـت   متفـاوت  مختلـف ي هـا  مكـان  در احتكـار  اريمع و ،كند ينم محدود را آني ديق
 مـورد  چنـد  بـه  احتكـار  مـوارد  دانسـتن  منحصر) 483-22/480: 1374، ينجف: ك.ر(

 ـ يلاصو نگاه با شد، مجتهد خواهد جامعه بر فشار و ستم به منجر ،اتيروا در مذكور
 از مـوارد  آن ذكـر  كـه  ابـد ي يات، درميروا صدور مكان و زمان گرفتن نظر در و يعقل
 تيموضـوع  چنـدان  جـو  و كشمش احتكاري امروز جوامع در است، لذا بوده مثال باب

بر عقلي بودن  محمد جواد مغنيه. باشد يم ، ممنوعيزندگي ضرور مواد احتكار و ندارد
و  اسـت آن جهت كه احتكار است، مانند ربا حـرام   كه احتكار از كند ميبحث تأكيد 

ت اين امر به دليل نياز مردم به آن كاالي انبار شده است و ذكر جو و گندم از باب شد
 .توان ذكر آنها را قيدي براي آن قاعدة كلـي دانسـت   نياز به اين كاالها بوده است و نمي

به چند قلـم كـاالي مـذكور در    بايد به فقهايي كه احتكار را كه گويد  وي در ادامه مي
، گفت، قول شما به منزلة آن اسـت كـه بـراي نمونـه امـروزه      دانند ميروايات منحصر 

دانيم زندگي بـدون آنهـا    احتكار نفت يا مواد ضروري زندگي، حرام نيست، با آنكه مي
چگونه احتكار خرما و كشمش حرام باشد و انبار كردن آهن، فـوالد  . محال شده است

وي با عنايت به مالك حكم كـه حرمـت فشـار     .)3/144: 1383مغنيه، ( باحو طال، م
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اقتصادي و ضرر زدن بر مردم است، موضوع حرمت احتكار را به هر كااليي كه چنـين  
وارد  اسـت كـه برخـي   توجه به همين امـر   .دهد وضعي را به وجود آورد، گسترش مي

ديـن در برخـورد بـا تحـوالت     يكى از عوامل بقا و تـداوم   ،در حريم دينرا كردن عقل 
توانـد   با همين رويكرد است كه حاكم اسالمي مـي  .)77: تا مطهري، بي(ند دان زندگى مى

  .كار مواد ضروري زندگي جلوگيري كندتاز اح

  فروش يا عدم فروش سالح به دشمن .  ه
در پاسخ به نيازهاي دگرگون شونده، در فروش سالح به دشمنان نيز به ) ره(امام خميني

وي بر اين باور بود كه اين امر از امور سياسـي و تـابع مصـالح     .كند استناد مي يدليل عقل
ديگر  يداند و از سو روزگار است، از يك سو فروش سالح به دشمنان دين را حرام مي

گويد كه چه بسا مصالح مسلمانان اقتضا كند كه به گروهي از كفار، اسلحه بفروشند  مي
د، مانند زماني كه دشمن قدرتمندي به كيان مسلمين حمله كرده و يا حتي به آنان بخشن

 كنند ميايشان تأكيد . باشد و راهي جز مسلح كردن آن افراد براي دفع ضرر دشمن نباشد
ك به اصول و قواعد ظاهري در اين مقامكه اين برداشت، حكم قطعي عقل است، تمس، 

ه از دليل عقل اسـتفاده كـرديم،   و ظاهر آن است كه چيزي بيشتر از آنچ استناشايست 
   .)152: 1412خميني، الموسوي ( »آيد از اخبار به دست نمي

اند كه موجب تحول در  از عقل بهره جستهي فقهاي اجتماعي معاصر در موارد بسيار  
هاي آن گرديده است، همان گونه كه  هاي و توانمندي تنوع نگاه به فقه سياسي و ظرفي

دانـد كـه ميـان همـه      امرى عقاليى مـي  را م معصوم نسبت به انفالت امامالكي) ره(امام
، موسوي خميني( ها رواج دارد و اسالم در اين باره بر مشى عقال حكم كرده است دولت
1411 : 2/ 25(.  

  نتيجه و ارزيابي نهايي
البته عقلـي   ؛كي از معيارهاي هميشگي در فقه سياسي شيعه استيالت خردورزانه، مأت

باشد و با مبادي و مباني آن، وجود خداونـد و ضـرورت نيـاز بـه پيـامبر و       كه برهاني
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ت شرعي اسـت، شـرايط   حكم فقهي و اخالقي و حقوقي اين عقل، حج. وحي ثابت شود
آور و تمـايز آن از   زيرا در منطـق از برهـان يقـين    ؛حجيت عقل را منطق به عهده دارد

 بحـث شـده اسـت    قراي نـاقص كـامالً  تمثيل منطقي كه همان قياس فقهي است و از است
لذا در اين نگرش، اين توان و امتياز بشري، در اصول فقه و  .)101: 1380جوادي آملي، (

ات به يئهاي تطبيق آنها، پيوند جز دانش فقه سياسي براي تفسير نصوص، جستجوي روش
ي كـه  ات، استنباط علل در مواردي كه تعليلي وجود ندارد و حكم كردن در مـوارد يكلّ
و عقـل   .)78: 1995علـواني،  : ك.ر( دهـد  ، به مـا يـاري مـي   است ي از شارع نرسيدهنص

هـاي آن   ي به زنـدگي و پديـده  دنيوي و ماد كه صرفاً )instrumental reason( ابزاري
  .كند، جايي ندارد نگاه مي

 گر ليتحلي موجود را انسان كه اجتهادي شناس انساني مبنا و فقه اصول دانش رب هيتك با  
 ،گرييكد كنار در گوناگون نصوص و ميمفاه، ها گزاره دادن قرار با توان يمداند،  يم عاقل و
 وجـود  بـه  عهيشـ ي اسيس فقه در راي اساسي سازوكار ،امر نيا. زد دست احكام استنباط به

 صـادر  را متناسب ، احكامياسيس وي اجتماع گوناگون طيشرا در بتواند متنة فهمند تا آورد
 رونيب يواكنشي ها حركت و ، انفعاليفردمحورة پوست ازي اسيس سازوكار، فقه نيا با. كند

 گـرفتن  نظر در با. كندي پرداز هينظر ،ادانهنقّ و الفعي كرديرو با تا ابدي يم فرصت و ديآ يم
يي سو از كهي تحول. شود يم واردي تحول طانق نيتر گسترده ازي يك بهي اسيس فقه ،موارد نيا

دارد،  متن به كهي برگشت و رفت در وي منطقي تعامل پندارد، در ينم سمقد را گانگذشت فهم
. كنـد  ارائـه  آن از منـد  نظام و لياصي الزم، فهم اتيمقتض گرفتن نظر در با تا كند يم تالش

داورى نسبت به متون، گذر از ظواهر، كشف  ي عقل دركاركردها به توجه با امر نيا ،يبار
نصوص، فهم برخي از مصالح و مفاسد و فهـم مسـتقالت و اسـتلزامات    و تفسير روزآمد از 

 ايفـا نقشـي اساسـي   به ويـژه فقـه سياسـي،    باشد كه در تحول انديشة سياسي شيعه  عقلي مي
قـرائن  مات حكمت، قـرائن لفظـي و   مقد گرفتن نظر ، درعقلي ها برداشت حجيت .كند مي
 در را آني نـ يآفر تحـول ي هـا  جلـوه  توان يم و ابدي يم سامان اجتهاد دستگاه درون همه ،لبي

ـ     مانندي موارد د و مشـروط، نظري واليـت فقيـه،    ةچگونگي تعامل با قدرت، قـدرت مقيـ
  . فروش يا عدم فروش سالح به دشمن رديابي كرداحتكار و 
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  .انتشارات انصاريان :قمچاپ سوم، ، غررالحكم، )ع( گفتار امير المؤمنين علي .1377 االسالمي، سيد حسين شيخ
 هسـ سؤه بقـم م يالعلم هن حوزيالمدرس هجماع :، قم1لدالصول، جعلم ا يدروس ف .1373 د محمد باقريصدر، س

  .يالنشر االسالم
  .دار الكتاب اللبنانى: ، بيروت2لد، جعلم االصول يدروس ف .ق1422 د محمد باقريصدر، س
 .المحمودي همكتب :، تهرانشرح اصول الكافي .ق1391 لهينأصدرالمت

ـ مرجع ةدربـار  يبحثـ  :در، »يد در اسالماجتهاد و تقل« .1355طباطبائى، محمدحسين  چـاپ  ت، يـ ت و روحاني
  .تهران، شركت سهامي انتشارسوم، 

  .يدارالهاد :روتي، بعهيمقاصد الشر .ق1421 ، طه جابريعلوان
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 1389ستان بهار و تاب، اولل اول، شمارة سا جستارهاي سياسي معاصر،

ـ   ياصول الفقه االسـالم  .م1995 ، طه جابريعلوان ـ الوال ،هيـ الثان ه، الطبعـ ه، مـنهج بحـث و معرف  هات المتحـد ي
   .يللفكر االسالم يمعهد العالمه، اليكياالمر

  .ياسالم ةشيپژوهشگاه فرهنگ و اند :، تهرانفقه و عقل .1381 ابوالقاسم، دوست يعل
  .رير كبيام :، تهران)9لد، جياسيفقه س( )مصلحت(ياسيقواعد فقه س .1384 ي، عباسعليد زنجانيعم

 .خوارزمىانتشارات  :، تهرانسياسى در اسالم معاصر ةانديش .1365 عنايت، حميد
  .دار الطبعه :روتي، ب)نيللد يالمفهوم العقالن( هكذا تكلّم العقل .م1999 دريبه، حيغ

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ةسمؤس :يحيي مهدوي، تهرانة ، ترجمفلسفه عمومي .1366 ه، پليفولك
 .نشر ني :تهرانچاپ سوم، ، قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم .1383 فيرحي، داود

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهراناياجتهاد و فقه پو يها يژگيو .1382 رضا يض، عليف
  .قرآن كريم

 .چاپ اسالميه :، قم)ع(بيت دفتر نشر فرهنگ اهل، اصول كافى .1361 كلينى، محمد بن يعقوب
 .سمت :، تهرانخ فقه و فقهايتار .1375 ، ابوالقاسميگرج

 :، مشـهد )ق قرن چهـارم تـا سـيزدهم   ( هاي واليت فقيه فقيهان امامي و عرصه .1384 )رناظ(الريجاني، صادق 
 .دانشگاه علوم رضوي

 الوفاء،  هسسؤم :، بيروت1 لد، جبحار األنوار .ق1404، محمد باقر يمجلس
ـ ترسـائل مشـروطي  : ، در»هفى وجـوب المشـروط   هاللئالى المربوط« .1374محالتى غروى، محمداسماعيل ه ، ب

  .نشر كوير :نژاد، تهران كوشش غالمحسين زرگرى
  .نشر صدرا :قمچاپ پنجم، ، ده گفتار .1377 مطهرى، مرتضى
  .انتشارات صدرا :قمچاپ هفتم، ، نظام حقوق زن در اسالم .1378 مطهرى، مرتضى
  .دفتر انتشارات اسالمى :، قمختم نبوت ].تا بي[ مطهرى، مرتضى
 .نشر صدرا :قمچاپ هفتم، ، و نبوت يوح .1375 مطهرى، مرتضى

  .بوستان كتاب :، قميالسبزوار يالزارع ي، حقّقه عباسعلاصول الفقه .1380 مظفر، محمد رضا
امـام خمينـى و    ةمجموعـه آثـار كنگـر    :، در»هاى فقهى حضرت امـام  نوآوري« .1374 معرفت، محمد هادى
  .ينيم و نشر آثار امام خميتنظ ةسسؤم :، تهران10 لد، جحكومت اسالمى

ان يانصـار  هسـ سؤم :قـم  فقه االمام جعفر الصادق، الجزء الثالث، الطبعـه السادسـه،   .1383 ه، محمد جواديمغن
  .للطباعه و النشر

ـ يكراجك :ةمي، ضمالتذكره باصول الفقه .ق1410 د، محمد بن نعمانيمف  :، قـم »كنـز الفوائـد  « :ي، محمد بن عل
 .2لدق، ج1410، چاپ دوم، يالمصطفو هانتشارات مكتب

  .ديدار المف :روتيب ،هي، الطبعه الثانهيح االعتقادات االماميتصح .ق1415 د، محمد بن نعمانيمف
   .ديدارالمف :روتيه بي، الطبعه الثانمقدمات االصول يالنكت ف .ق1414 د، محمد بن نعمانيمف

 .امام خمينىتنظيم و نشر آثار  ةمؤسس :، تهرانواليت فقيه .1373موسوي خمينى، سيد روح اهللا
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :تهرانچاپ هفتم، ، 1لد، جصحيفة نور .1375 د، محمد بن نعمانيمف
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 .انتشارات اسماعيليان :، قم2جلد، كتاب البيع .ق1411 د، محمد بن نعمانيمف
 .انتشارات اسماعيليان: قم، 1لد، جمكاسب محرمه. ق1412د، محمد بن نعمانيمف
 .تنظيم و نشر آثار االمام الخميني هسسؤم :، تهران2و  1لدهاي ، جكتاب البيع .ق1421 ماند، محمد بن نعيمف
  .نا بيجا،  بياالسرار،  كشف ].تا بي[ د، محمد بن نعمانيمف

   .نا يب :، قماحوال العلماء و السادات يروضات الجنات ف .ق1419، محمد باقرياصفهان يخوانسار يموسو
  .نا يبجا،  بي، 2 لد، جن االصوليانقو ]. تا بي[رزاى قمى يم

چـاپ  سـيدمحمود طالقـاني،    و توضيح ، با مقدمهاالمه و تنزيه االمه تنبيه .ق1378نائيني، ميرزا محمدحسين 
 .انتشار سهامي شركت :تهراننهم، 

النشر  هموسس :، قميخراسان يكاظم يمحمد عل :ري، تقر3لد، جفوائد االصول .]تا بي[ نائيني، ميرزا محمدحسين
  .ياالسالم

  .سمت :، تهرانفلسفة قدرت .1379 د عباسينبوي، س
 .هيدار الكتب االسالم :، تهران22لد، ججواهر الكالم .1374 ، محمد حسنينجف
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