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 فقه نظام چیست؟

 چکیده

 را د باقر صدرمحمّ دیّساهلل العظمی  آیت دیشهد یمرجع تقل
در تفقه دانست که در صدد  یدیجد کردیتوان مبدع رو می

نگاه مسائل  نیاست. در ا ینیمنابع داز  یاستنباط نظامات اجتماع
 به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه یو موضوعات فقه

است که  یا وستهیپ هم کل به کی «نظام» شود بلکه نمی
 نیشده اند. در ا لیتبد کپارچهیشبکه  کیموضوعات ان به 

در باب فقه  اراکیمحسن اهلل  آیت هینظر و تبیین ریمقاله به تقر
را  شانیا هینظر یکند جوانب اصل می یازد و سعپرد می نظام
 یها یژگیشود که با تمرکز بر و می کند. در ادامه تالش یبررس

تفاوت از جهت حکم،  ،فقه نظامات و تفاوت ان با فقه موجود
  .ردیقرار گ یابیو روش استنباط مورد ارز مکلّف ،موضوع

 نظام،فقه  ،یفقه حکومت ،کالنفقه  ،خُرد فقه :یدیکل واژگان
 .جامعه، فرد، مکلّف ،فیتکل
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 مسأله انیب. 1

از  زیاز هر چ شیب یاجتماع تیریاداره و مد یدوران کنون در
توان  می که ردیپذ می صورت یساختارها و نظامات اجتماع قیطر

 ریاستنباط شود. در غ نیاز د دیدانست که با دیپدنو ینها را امورآ
 یاجتماع یها مصورت جامعه با کاربست الگوها و نظا نیا

و اهداف  یتحقق مبان ریسبرساخته از تمدن غرب در عمل در م
ها و  ارزش دیبا حکومت اسالمیدارد.  می قدم بر تهیتجدد و مدرن

ها  دهد و نظام تیخود را به همه ابعاد جامعه سرا یمتعال یها رمانآ
 ینید یها اصول و ارزش هیاداره جامعه را بر پا یافزارها و نرم
به اهداف و  نیصورت است که د نیو در ا کنداجرا  و یطراح

دانش استنباط احکام  یفقه حکومت رسد. می خود یواقع یها رمانآ
از  ازیمورد ن یافزارها ها و نرم نظام قیمربوط به اداره جامعه از طر

احکام و  انیمتکفل ب یاست. همان گونه که فقه فرد ینیمنابع د
ان مکلّفن افعال و رفتار احاد شد ینیاست و رسالت د یفرد فیتکل

متکفل استنباط احکام ساختارها  زین یفقه حکومت ،را بر عهده دارد
 .است یو اجتماع یو مناسبات حکومت

با  -را  د باقر صدرمحمّ دیساهلل العظمی  آیتدر این میان، 
آغازگر پیشقراول و  توان می - اهلل اراکی آیت شاگرد ایشان کیدأت

با توجه به و این دوران معاصر نامید ام در فقه نظنهضت نوین 
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تحوالت اجتماعی قرن اخیر که منجر به برپایی حکومت اسالمی 
همین  ةبر مبنای والیت فقیه شده است، فقه شیعه ناگزیر از ادام

 در این باره گفته است: اهلل اراکی آیت. راه است
 باقر صدردمحمّ دیاهلل س تیآ دیشه ةژیو گاهیجا دیما با

فقه »بود که بحث  یهیفق نیاول شانی. امیپاس بدار را
  .1بار مطرح کرد نیاول یرا برا «نظام

مورد  دیاست که با یا مسأله نیتر فقه نظام، مهم ةمسأل
تر  مهم یفقه از فقه فرد نیا رد؛یبحث و توجه قرار گ

 . 2است «فقه نظام» ةمقدم «یفقه فرد»است؛ 

 شتازیپ یهاکردیروتوان از  می را« فقه کالن»در  ه،ینظراین 
 «فقه اجتماعی» ،«یفقه حکومت» ای نوین که گاهی از آن به عرصه

 یبه حساب آورد که حاوشود  می نام برده «فقه نظامات»یا 
 ستیبا می است که یارزشمند و نقاط مثبت فراوان یها دقت

 . ردیقرار گ هیدرخدمت دستگاه فقاهت حوزه علم

                                                           

سه شنبه  ،صدر دینشست از هفته بزرگداشت شه نیدر آخر یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 1
 .www.mohsenaraki.com ،دانشگاه امام صادق، ش13۹5فروردین  24

، ش13۹5شهریور  14 ،پژوهشگاه فقه نظام هیدر مراسم افتتاح یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 2
 .www.mohsenaraki.com ، پژوهشگاه فقه نظامساختمان 
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 نظام( ضرورت پرداختن به فقه کالن )فقه. 2

تدوین و  خُردفقه موجود و رایج عمدتاً بر مبنای مسائل فقه 
که بخش عظیمی از فقه اسالم،  ارائه گردیده است درحالی

مربوط به مسائل کالن جامعه انسانی از قبیل سیستم یا نظام 
سیاسی، سیستم یا نظام اقتصادی و سیستم یا نظام فرهنگی و... 

شیعه از حاکمیت در طول است که به دلیل دور بودن فقهای 
تاریخ، توجه زیادی به آن نشده است. از این روی پرداختن به 

گویی به نیازهای حکومتی و استنباط  برای پاسخ« فقه کالن»
 نماید. می احکام موضوعات مبتالبه جامعه، ضروری

 در این باره گفته است: اهلل اراکی آیت
به  میکن جادیا ینظام بانک اسالم میا نتوانسته مییگو یم یوقت

کار را کرد،  نیا توان ینم یاست که با فقه فرد نیخاطر ا
به نظام متعلّق  است و بانک یعقود مختص فقه فرد رایز

حکومت به  هیسا ریز دیبا یجمع یاست. در نظام رفتارها
ما در عرصه فرهنگ  نکهیا شود. بدل  یرفتار جمع

خاطر است  نیبه ا میداشته باش یفرهنگ اسالم میا نتوانسته
  .1اند عمل کرده یکه نهادها بر اساس احکام فرد

                                                           

سه شنبه  ،صدر دینشست از هفته بزرگداشت شه نیدر آخر یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 1
 .www.mohsenaraki.com ،دانشگاه امام صادق، ش13۹5فروردین  24
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مشکل آن است که در  یول م،یا موفق بوده یدر فقه فرد
جامعه  نکهیا .میکن ینهادساز مینتوانست یفقه اجتماع

در فقه نظام به آن  دیبه اقامه قسط و عدل است با مکلّف
تنها در امور خاص چون  ی؛ عدل اقتصادشودپرداخته 

شده  انیما ب اتیبلکه در روا ست،ینغیره  و یخوارحالل 
 چی، هندنکرد نیتمک یاله تیاست که اگر مردم به وال

 یاریبس .نخواهد شدمورد قبول واقع از اعمال آنها  مکدا
 م،یشو می وارد بازار یوقت لکن ،دمن هستنؤاز مردم م

که خدا از ما  ستین یبازار، بازار نیکه ا میکن می حس
بر اساس ما  ینظام بانک وما  یها بانک ایآ خواسته است.

را  یاگر معامالت نظام بانک ؟کند یم عدل حرکت جادیا
آنچه  میکن بر مبنای فقه اسالمی که نظام عدل است برپا

واقعا  ایعدل باشد، اما آ دیشود با می بانک نیمحصول ا
 ضاتیتبع ؟است عدل است یبانک ستمیس رآمدآنچه ب

 نیا .ستم استیس نیمحصول ا، ک هان بانیموجود در ا
 . 1ما اشتباه است یدهد که نظام بانک می نشان مسأله

اصل  نیدر فقه نظام است که اگر ا یتیاساس فقه ترب ا،یح
تحت  زیرا ن یاز عناصر روابط فرد یاریشود بس تیرعا

                                                           

، ش13۹5شهریور  14 ،پژوهشگاه فقه نظام هیدر مراسم افتتاح یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 1
 .www.mohsenaraki.com ، پژوهشگاه فقه نظامساختمان 
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بر آن است که پرده  یدهد؛ در غرب سع می شعاع قرار
اشته شود؛ اسالم کودکان برد یرو شیاز پ یاز کودک ایح

تمدن  د؛و تضاد کامل دار تیضد یبا تمدن امروز غرب
 نیکه چن یتمدن معکوس و وارونه است. در زمان یغرب

 یعمل خیدر طول تار نیمومن یشده و آرزو ایمه یفرصت
 افته،ی لیتشک یرهبر نیبا چن ینظام نیشده است و چن

نظام و  یو فقه اجتماع میها استفاده کن تیظرف نیاز ا دیبا
 یول یبا رهبر ینظام اسالم م؛یاوریرا به مرحله عمل در ب

 نیتدو ؛است امام زمان ورساز ظه نهیدر واقع زم هیفق
در آن  رایاز لوازم ظهور حضرت است؛ ز یکیفقه نظام 

. فقه نظام، میهست یفقه نظام و فقه اجتماع ازمندین زیزمان ن
وق و حق استیو س تیدر عرصه اقتصاد و فرهنگ و ترب

 نیازا یآنها را استخراج کرد که برخ دیدارد که با یفیتکال
در نصوص دینی بیان شده و  هیبه صراحت و کنا فیتکال

 .1قابل استحصال است رهیمطالعه س برخی دیگر با

                                                           

 .همان. 1
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 میمفاه فیتعر. 3

 یاجتماع یرفتارها. 1-3

  :دو تعریف برای رفتارهای اجتماعی وجود دارد

 مکلّفمشروط به فعل  مکلّفوقتی که فعل  :تعریف اول* 
گیرد مگر  دیگر باشد؛ یعنی فعل، موضوع حکم فقهی قرار نمی

 دیگری به آن ضمیمه شود.  مکلّفاینکه 

نفس »که  بر این باور است اهلل اراکی آیتدر تعریف دیگر * 
« من فردی»وجود دارد، همانطور که « من اجتماعی»و « اجتماعی

 وجود دارد.

 خُرد فقه. 2-3

است  مورد ابتالی افراد لیمشتمل بر مسا فردیفقه  ای ردخُ فقه
تا به امروز مطرح شده است و پاسخ ان  عیکه در طول دوران تشر

 ،ی نظیر نمازهای یومیهبه دست امده است. عبادات ینیاز منابع د
ی نظیر بیع و اجاره حقوقی مانند حق تقاص مالی و معامالت

 .دهند می لیرا تشک خُردفقه  لیمسانمونه هایی از  ،قصاص

 کالن فقه. 3-3

 شانیا انیم یوندیقرار گرفتند و پ گریکدیمردم در کنار  یوقت
هدف واحد حرکت  کیکه به سمت  یا شکل گرفت به گونه
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انسان کالن  کیجامعه ای واحد شکل گرفت و و کردند و 
 شود. می ساخته

به احکام  مکلّف - خُردهمچون انسان  -نیز انسان کالن  نیا
شده است فقه  عیانسان کالن تشر نیا یکه برا یست و فقها

فعل  یرو یحکم اله یدسته از احکام فقه نیکالن نام دارد. در ا
توان به امر به معروف  می به طور مثال جامعه بار شده است.

 :اشاره کرد که به دو گونه جعل شده است

 یدهد و جلو می را انجام اننوع ان است که فرد  کی* 
 ؛ردیگ می امنکر ر

 رییفرد قابل تغ کیاست که با رفتار  یمنکرات گریو نوع د* 
حکومت با  رییحکومت منکر باشد تغ یمثال اگر حکومت ؛ستین

 یجا جمع نیاز منکر در ا یو نه ستین سوریم یفعل فرد
ٌة ﴿ ةمیکر ةیآ دیشده است و شا فیتعر مَّ

ُ
نُكمت أ َُكن مِّ َوْلت

 ِ َيت ُعوَن إََِل اْلت ﴾يَدت
  اشاره دارد. نیبه هم زین 1

پس در فقه کالن موضوع احکام فعل جمع است و نه فعل 
 نیوجود دارد که از ا یفراوان یاجتماع فیفرد. در فقه تکال

 .میکن می ریتعب یدسته احکام به فقه اجتماع

                                                           

 .104: آل عمرانسورة . 1
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 در این باره گفته است: اهلل اراکی آیت
ان بد نیدارد، ا یکالن مجر مکلّفمربوط به  فیهمواره تکال

و  ریاش به دست مد کالن عزم و اراده مکلّفاست که  یمعن
 شود یجامعه م ریمد یحاکم وقت نیحاکم جامعه است منتها ا

 کیمردم همراهش شوند  یکه مردم همراهش باشند وقت
 .1ردیگ یکالن مسئول شکل م تیشخص

مختلف  یها ناسبتدر م اهلل اراکی آیتد سخنان متعدّاز 
 :دیگر یریا به تعبی - مردم یهمراهشود که  یاستفاده م

به معنای آن  -فرمانبرداری مردم از فرمانروای سیاسی جامعه 
فرمان  لهیوسه ب و شود یة افراد تابع ارادة فرمانروا ماست که اراد

است  یتیفرمانروا که همان قانون و ضوابط و قواعد حاکم
د که یآ یبه وجود م یانسان کالنله ینوسیشود. بد یت میریمد

 یدارد که منشأ صدور رفتار کالن اجتماع یارادة واحد کالن
 سالم است.ا یف اجتماعین، موضوع وظاان کالن انسیاست. ا

 یاجتماع نظام. 4-3

از  ینوع «ینظام اقتصاد» ای «یاسینظام س»در  «نظام»از  دمرا
روابط  میتنظ یالگو :یعنی یاست و نظام اجتماع «ینظام اجتماع»

                                                           

 یشورادر ، ش13۹4شهریور  1 ،ینشست فقه عمران شهردر  یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 1
 .www.mohsenaraki.com ،شهر مشهد یاسالم
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اگر  اهداف مطلوب. یجامعه بر مبنا یافراد جامعه و نهادها انیم
 یبرا ییوجود داشته باشد و الگو یاهداف خاص یا در جامعه

و  نیافراد به منظور تام وروابط ان اجتماع و روابط نهادها  میتنظ
الگو به نظام  نیاز ا ،ا در نظر گرفته شوده به ان هدف یابیدست 

 یها و ارزش میبر مفاه یمبتن یشود. هر نظام اجتماع می ریتعب
نظام  یتئور کیبه  یساز نظام شود. می مخصوص به خود بنا

 رائها نینظام با استنباط از د نیا یالگو دیدارد و در ابتدا با ازین
 میهست یجتماعنظام ا کیبه  یابیکه در صدد دست یشود. هنگام

در نظر گرفت بلکه همه  گریکدیتوان احکام را مستقل از  نمی
به صورت هماهنگ و منسجم با  دیبا لیموضوعات و عناصر دخ

 یخاص و در راستا یارزش یبر مبان یشده مبتن فیروابط تعر
چارچوب و  دیبا رو نی. از اندیتحقق اهداف مشخص گرد هم ا

 حاکم باشد. یبر نظامات اجتماع یواحد نهیزم

 فقه نظام. 5-3

 ی، نظام اجتماع«نظام»در مطالب گذشته تبیین شد که مراد از 
که احکام  است یفقه «فقه نظام»مراد از . بر این اساس، است

 . کند یم نییرا تب یاجتماع یمربوط به رفتارها
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و به معنای  فقه نظام، یعنی فقه انسان اجتماعیبنابر این، 
ا معین و جامعه به موجب آن، وحدت فقهی که تکلیف جامعه ر

 کند.  پیدا می رفتارهای اجتماعی ارادیدر 

است، اما موضوع  مکلّفموضوع فقه فردی افعال یک فرد 
فقه اجتماعی بایدها و نبایدها و حالل و حرام رفتار اجتماعی 

بنابر این، فقه اقتصادی فردی با فقه اقتصاد اجتماعی است. 
بیت فردی با فقه تربیت اجتماعی متفاوت است و نیز فقه تر

و یکی از مهم ترین وظایف حوزه های  .متفاوت است و هکذا
 علمی فقهی، تولید فقه نظام در همه ابعاد اجتماعی آن است.

 به فرد وجامعه مکلّف میتقس. 4

 یو گاه (خُرد مکلّف) فرد یبر دو گونه است، گاه مکلّف
 مکلّفعه را به عنوان جام نکهیاست. البته اکالن(  مکلّف)جامعه 
در کتاب  شود. حیتنق دیاست که با یا هیقیتصد یاز مباد میبشناس

وجود دارد که متوجه جامعه است و ثواب و  یفیو سنت تکال
 یو اطاعت اجتماع تیمترتب بر معص فینوع تکال نیعقاب در ا
 ةفیشر ةیآ. به عنوان مثال یفرد تیو معص اطاعتاست نه 
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رتَسلتنَا﴿
َ
تِمزَياَن ِِلَُقوَم  لََقدت أ َا َمَعُهُم التِكتَاَب َوال نَزْلت

َ
َيِّنَاِت وَأ رُُسلَنَا بِاْلت

ِط  ﴾اْلَّاُس بِالتِقست
 . است یاجتماع فیدر مورد تکل 1

 در این باره گفته است: اهلل اراکی آیت
حکومت عدل  ةاقام فیکالن، تکل مکلّف فیاز تکال یکی

فرد  کی فیحکومت عدل، تکل ةاقامبه  مکلّف .است
جامعه و  یروح جمع فیتکل نیبه ا مکلّفبلکه  ؛ستین

به  مکلّفآن کس که  جامعه است. یاجتماع تیشخص
 یعنیاند؛  «ناس»است  یو حکومت یقسط اجتماع نیااقامة 

از  یبیترک زیقسط است و جامعه ن ةقامبه ا مکلّف «جامعه»
آمادة اقامت امام  آنجاکهلذا  ؛است «امت»و  «امام»

و اطاعت او فرو  یاریعدل است، لکن امت از حکومت 
خداوند به ئول است. می نشیند امت در برابر خدا مس

یت امام و امت در این رابطه اشاره می کند آنجا که مسئول
َما ﴿: می فرماید ِطيُعوا الرَُّسوَل فَإِن تََولَّوتا فَإِنَّ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اَّللَّ

َ
قُلت أ

﴾ا ُُحِّلتتُمت َعلَيتِه َما ُُحَِّل وََعلَيتُكم مَّ 
که می ز آنجا یو ن 2

تُمرتَسِليَ ﴿: فرماید لَنَّ ال
َ
أ رتِسَل إَِِلتِهمت َولَنَست

ُ
يَن أ ِ لَنَّ اَّلَّ

َ
أ ﴾فَلَنَست

3.4
 

                                                           

 .25سورة حدید: . 1

 .54: نورسورة . 2

 .6: اعرافسورة . 3

 یشورادر ، ش13۹4شهریور  1 ،ینشست فقه عمران شهردر  یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 4
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به وحدت  وندیز افراد که با پا یا مجموعه یعنی «جامعه»
واحد  کیکه از مجموعه افراد،  یوندین پآحال  اند. دهیرس

 یوندیسازد چه پ می جامعه کیاورد و  می به وجود یاجتماع
 کند؟  می جامعه کیبه  لیافراد را تبد یزیاست؟ چه چ

جامعه،  کیشده است.  یدو نوع جامعه معرف ینیبع ددر منا
جامعه  است. یجامعه، جامعه کالم کیاست و  یجامعه فقه

باشد.  رفتهیحاکم واحد را پذ تیکه حاکم ستا یا جامعه یفقه
 قتیدر حق یاجتماع یوندهایهمه پ یعنیواحد  تیحاکم رفتنیپذ

 . ردیگ می و جهت ردیگ می واحد شکل تیحاکم نیا لهیبه وس

برخوردار از حاکمیت واحد یعنی محکوم قانون واحد جامعه 
قانون واحد و  یداراو مجری واحد. بنابر این، جامعه واحد 

 نیسسات اؤو م دهاواحد است. البته نها هیقوه مجر یدارا
را هر  وندیپ نیواحد در جامعه عمل خواهند کرد و ا تیحاکم

در  یفیبات تکلاز خطا یاریکند. بس می تر تر و محکم یچه قو
 یواحد خدا تینوع خطابات است و اشاره به حاکم نین از اآقر

و  امبریپ تیحاکمق یاز طردارد که  یمتعال در سراسر جهان هست
است که  یا جامعه یاما جامعه کالم شود. میاعمال  هیفق و یوص
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جامعه آخرت  دارد و درا و آخرت یدندر  یسرنوشت واحد
 نیاست. ا یجامعه واحد واقع کیشود که  می واحد شمرده

آخرت  دارد در یسرنوشت واحد ایجامعه همان گونه که در دن
از  ریغ یا اراده ،جامعه واحد نیا دارد. یهم سرنوشت واحد

است و غضب  یرهبر ینها رضاآ یرضا واراده رهبر ندارند 
 است. ینها خشم و غضب رهبرآ

معه نوع وجود دارد جا یفقه کردیچون رو «فقه االجتماع» در
به جامعه نوع دوم  دنیکه البته رس ردیگ می اول مورد بحث قرار

. لکن در بحث ردیپذ می جامعه اول تحقق یریگ شکل قیاز طر
 ؛داد مورد بحث قرار دیهر دو نوع جامعه را با «علم االجتماع»
 شود. می مترتبجوامع  نیبر ا تیدو اثر و دو خصوص رایز

 فته است:در این باره گ اهلل اراکی آیت
است که در رابطه با استنباط احکام افعال  یفقه علم

علم  گریبه عبارت د ای کند یاز ادله آن بحث م نیمکلّف
از ادله احکام را  نیمکلّفمربوط به استنباط احکام افعال 

 خُرد مکلّف یکی میدار مکلّفما دو نوع  .ندیگو یفقه م
نماز  رینظ یافراد جامعه بشر هستند و مسائل نیکه هم

مربوط به  رهیواجب است، شرب خمر حرام است و غ
از جنس و نوع  میدار یمکلّفاست اما در مقابل  خُردفقه 
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مسئول  تیشخص یموجود زنده دارا مکلّف نیکه ا گرید
جامعه است. در منابع  انموجود زنده هم نیاست که ا

وجود  خُرد مکلّففراتر از  یمسئول مکلّف کیما  ینید
افراد جامعه در انجام  یامعه است، گاهدارد که آن ج

 مکلّف یعنی؛ ها سر نزده استاز آن یریتقص یفرد فیتکال
 یو نافرمان ستین عیکالن مط مکلّفاما  ،است عیمط خُرد

معذب  یا جامعه یم که گاهیدار اتی. در رواکند یم
 تیجامعه حاکم نیدر ا تیحاکم نکهیا لیبه دل شود یم

 یکوتاه یفرد فیانجام وظا است اگرچه افراد در یظالم
 فیو تکال رندیگ یروزه م خوانند، یو نماز م کنند ینم

 ستین ینظام نظام اله نیاما ا دهند یخود را انجام م یفرد
 .1است نکردهعمل  تشیکالن به مسئول مکلّف یعنی

  کند: روایت می به سند صحیح از امام باقر کلینی در کافی

َبنَّ ُُكَّ َرِعيَّة  اَل: عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  اللُ  اَل قَ » ِِف اإلِسالِم دانَت بِِوَليَِة  ََلَُعذِّ
ِعيَّةُ  ؛َن اللِ إمام  جائِر  لَيَس مِ  ًة تَِقيَّةً  وإن اكنَِت الرَّ ، ِف أعماِِلا بَرَّ

عُفوَ 
َ
وإن اكنَِت  ؛َن اللِ مِ ِوَليَِة إمام  اعِدل  بنَّ َعن ُُكِّ َرِعيَّة  دانَت وََل

ِعيَُّة ِف أعماِِلا    .2«ُمسيئَةً  ةً الِ َظ الرَّ
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قی هندی آمده است؛ متّ سنت در منابع اهل نیز مضمونهمین 
 کند:  در کنز العمال روایت می

تُوََلُة َهاِديًَة » ِعيَُّة َوإِنت اَكنَتت َظالَِمًة ُمِسيئًَة إَِذا اَكنَِت ال لَنت َتهتِلَك الرَّ
تُوََلُة  ِديًَّة إَِذا اَكنَِت ال ِعيَُّة َوإِنت اَكنَتت َهاِديًَة َمهت ِلُك الرَّ ِديًَّة، َولَِكنت َتهت َمهت

 .1«َظالَِمًة ُمِسيئَةً 

 :دیافزا یمدر این باره  اهلل اراکی آیت
است و  مکلّفمتعارف علم به رفتار  فیفقه بنا به تعر

و  یفرد یکیو  یجمع مکلّف یکیدوگونه است،  مکلّف
رفتارها  یداشت. برخ میرو ما دو گونه فقه خواه نیاز ا

 کیحرکت  یمثال اگر برا یاست. برا یاصالتاً جمع
 کیسنگ با  نیباشد، تکان دادن ا ازیده نفر ن یرویسنگ ن

 لیتشک یجمع یاز جمله رفتارها .ستیر ممکن ننف
را  یجمع شده و رهبر یتا جمع یعنیحکومت است، 

قبول نکنند حکومت شکل نخواهد گرفت و هر جامعه 
داشته  رواییفرمان تیمرکز دیواحد شود با نکهیا یبرا

جامعه  و پذیرش فرمانروایی یعنی از سوی جامعه،باشد 
فرمانروایی از  یو جان یمال یارید به اطاعت و متعهد شو
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 یاالجتماع اسالم علمبحث از مباحث مهم ن یا خود.
 .1است

 با فقه کالن سهیدر مقا خُردفقه  یها یژگیو لیتحل. 5

 ستین یدر مسائل فقه ینواور کیفقه کالن صرفا  کردیرو
تر از فقاهت و  افتهی تکامل کردیرو کینسبت به  ییبلکه افق گشا

در صحنه جامعه  نیتر د ضور کاملاست که به ح یاجتهاد فعل
 یایاز زوا رویکرد فقه خُرد با رویکرد فقه کالن شود. می منجر
 ینها درک کاملآ یتفاوت دارند که بدون بررس گریکدیبا  یمختلف

 یمحورها نیتر رو در ادامه به مهم نی. از ادیآ نمی دسته نها بآ از
 .داختپر میو فقه کالن خواه خُردفقه  کردیرو انیتفاوت م

از سه زاویه قابل بررسی « فقه کالن»و « خُردفقه »تفاوت 
 .. روش استنباط3. محمول 2. موضوع 1است: 

 از منظر موضوع تفاوت. 1-5

جامعه است و در فقه  خُرد، اعضای خُردموضوع در فقه 
باریِ واحدِ اعت)کالن، جامعه به عنوان یک واحد کالن انسانی 

است. جامعه متشکل از  وحدت حقیقی( به یمنتهِشرعیِ 

                                                           

سه شنبه  ،صدر دینشست از هفته بزرگداشت شه نیدر آخر یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 1
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 خُردخانواده، قبیله و ... است که احکام آن در فقه  :مانند ؛اجزایی
آمده است اما موضوع بسیاری از احکام فقه، جامعه به عنوان 

از آنجا که علم فقه مربوط به  یک واحد کالن انسانی است.
ین بر دو نوع مکلّفین است، با توجه به اینکه افعال مکلّفافعال 
و کالن قابل  خُردی و اجتماعی است، علم فقه به دو نوع شخص

 تقسیم است. افعال اجتماعی افعالی است که توسط جامعه انجام
 ولیت ناشی از ارتکاب آن، جامعه است.ئدار مس شود و عهده می

، انسان عالوه بر شخصیت یاسالم طبق مبانی علم االجتماع
هماهنگ با  تواند فردی دارای شخصیت اجتماعی است که می

شخصیت فردی یا متفاوت و بلکه متضاد آن باشد. رفتار ارادی 
شود و گاه از اراده  انسان گاه از اراده شخصیت فردی ناشی می

اراده افراد  ،گیرد و در حقیقت ت میأشخصیت اجتماعی نش
منشأ  شود و جامعه در هم ادغام شده و به اراده واحدی تبدیل می

ها گاه وحدت  وحدت جمعی انسانگردد.  رفتار اجتماعی می
قتا تبدیل به اراده واحد ها حقی حقیقی است که در آن مجموع اراده

و گاه وحدت آن اعتباری است و آن در جایی است که شود  می
پیوسته  هم افراد به عنوان یک واحد به ةمجموع ،در قانون و اعتبار

یا نظام سیاسی، وحدت مانند وحدت بر اساس  ؛شوند شناخته می
. از آنجا که اعتباریات شرعی در احدنژاد وواحد، یا سرزمین 
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حقیقی و منشأ  جامعه اعتباری اسالم نیز  حقیقی دارند،منشأ  اسالم
واقعی دارد که همان جامعه واحد حقیقی است که برخوردار از 

 که ناشی از فرمانبری و برخورداری از روح جمعی واحد است
 .حد استرهبری سیاسی واحد و حکومت وا

از  یانسان گاه از اراده ناش یاراد رفتاردیگر:  یبه عبارت
او  یاجتماع تیاز شخص یاو و گاه از اراده ناش یفرد تیشخص
است  یفرد یسبب رفتار او گاه رفتار نیو به هم ردیگ می نشات

ان  شیدایدر پ ینقش گرانیفرد اراده د یکه جز اراده شخص
 زیافراد جامعه ن گریه اراده داست ک یندارد و گاه رفتار اجتماع

افراد جامعه  ریکث یها اراده قتیان نقش دارد و در حق شیدایدر پ
منشأ  شده و لیتبد یادغام شده و به اراده واحد گریکدیدر 

موضوع فقه کالن رفتار  شده است. یرفتار اجتماع شیدایپ
 ،نآورنده أن و عامل به وجود آ شیدایپمنشأ  است که یاجتماع
موضوع احکام فقه کالن  فرد. ةنه اراد ؛جامعه است یجمعاراده 

 یقیوحدت حق به یمنته یشرع یجامعه است که واحد اعتبار
 .احکام قرار گرفته است عیموضوع تشر لحاظ نیاست و به هم

 در این باره گفته است: اهلل اراکی آیت
فقه در حوزه فرد و در  م،یدار یعیما دو نوع فقه تشر

 میتوان یدو با هم تفاوت دارند. ما م نیحوزه جامعه که ا
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 تیکه اساس وال ریغد ثیدو مسئله را در مقدمه حد نیا
آمده  عهیو ش یهم در منابع سنّ ثیحد نی. امینیاست بب

از مسلمین اقرار بر والیت خواستند  امبریپ یاست، وقت
 در ؛کار را انجام دادند نیا ،ریتعب دوبا  رندیبگخویش 

وتَل »
َ
ُت أ لَست

َ
ِمنِ  أ تُمؤت نتُفِسِهم يَ بِال

َ
جمعی  تیوالاقرار بر  1«من أ

وتَل بُِكِلِّ ُمؤتِمن»و در 
َ
ُت أ لَست

َ
 دهیدفردی  تیوالاقرار بر  2«أ

؛ میدار یو جمع یفرد تیما دو شخص ،رو نیاز ا .شود یم
زیرا در علم االجتماع اسالمی فرد و جامعه هر دو اصالت 

و در جامعه با  یفرد تی. فرد در خانواده با شخصدارند
 یجمع تیشخص یگاه .کند یرشد م یاجتماع تیشخص
با جمع  یفرد گاه ؛ندارد یتطابق دارد و گاه یبا فرد

 یجمع تیشخص .ستیهمراه ن یو گاه شود یهمراه م
قلب . کند یخود را اعمال م ةاراد ،جامعه توسط حکومت

 فیتکل یو حاکم است. مجر ریعمل کننده، مد نیو مغز ا
تعیین حاکم که چگونه نیا ،حال .است حاکم یجمع

 .3است گرید یبحث ،صورت می گیرد

                                                           

اح الست ةفیروزآبادی، سید مرتضى، . 1  .445، ص 1، جفضائل اخلمسة من الصح 

 .41۹، ص همان. 2

سه شنبه  ،صدر دینشست از هفته بزرگداشت شه نیدر آخر یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 3
 .www.mohsenaraki.com ،دانشگاه امام صادق، ش13۹5فروردین  24
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 مکلّفاساس مباحث مربوط به فلسفه فقه نظام آن است که 
وجود  زیبه نام جامعه ن یمکلّف ایفرد است  ایآ یاله فیبه تکال

 بر عهده دارد؟  یفیدارد و تکال

 در این باره گفته است: اهلل اراکی آیت
 نیمعصوم اتیو روا یقرآن مهیرک اتیاز مجموع آ

 یفیفرد مقدمه انجام تکل فیکه تکل میکن می استفاده نیچن
به  یمانیو ا یاله ةجامع. شود می است که به جامعه متوجه

این جامعة . با نفس واحد است یواحد ةجامع ،طور قطع
در ابتدا  واحد تکالیفی دارد که باید به آنها عمل کند.

این وحدت با  ،کنند می دایپ یباروحدت اعت کیمسلمانان 
اعالم شهادتین به معنای اعالن  .ردیگ می شکل نیاعالم شهادت

همه جامعه با  رایز است؛جامعه  یرهبر اله فرمان ازاطاعت 
دو مرحله  یوحدت دارا نیکنند؛ ا می امر رهبر حرکت

( ی)با اطاعت عمل یقی)با اعالم( و وحدت حق یاعتبار
هرچند بخشی از کنند  نمی اطاعت که در عمل یاست. کسان

جامعه واحد اعتباری اند لکن وحدت حقیقی جامعه با 
اطاعت عملی از فرمان رهبر شکل می گیرد. خداوند در 

َطعتنَا ثُمَّ ﴿: می فرمایدقرآن کریم 
َ
ِ َوبِالرَُّسوِل وَأ َويَُقولُوَن آَمنَّا بِاَّللَّ



نایی با فقه نظامآش  ..................................................  28 

تُمؤتِمنِيَ  وتََلَِك بِال
ُ
نتُهم مِّن َبعتِد َذلَِك َوَما أ ﴾َيتََولَّ فَِريٌق مِّ

با  . 1
پذیرش رهبری رهبر الهی مان اعالم که ه یوحدت اعتبار

است آغاز می شود لکن با اطاعت مردم از فرمان رهبری و 
 نیپس از ا تداوم آن، جامعه به وحدت حقیقی می رسد.

 کیشود که  می مبدل یا جامعه به جامعه یقیوحدت حق
فرمود:  . در روایت است که امام صادقپدر و مادر دارد

بي»
َ
مِّهِ الُمؤِمُن أُخو الُمؤِمِن َِل

ُ
و نیز از آن حضرت روایت  2«ِه وأ

َوةٌ بَ نُ ؤمِ ا المُ إنِّمَ »است که فرمود:  4 . 3« اُم  و أب  وَ نُ وَن إخت
 

 در محمول تفاوت. 2-5

 را یحکم شرع هیو فقه کالن از ناح خُردفقه  انیم تفاوت
به مقام جعل  مربوطان  یکه دو تا یتوان در سه تفاوت اصل می

 :وط به مقام امتثال است خالصه کردمرب یو سوم

معموال در مقام اثبات مشتمل  خُرددر فقه  یشرع حکم. 1
از احکام فقه کالن در  یاریکه بس یدر حال :بر جعل واحد است

وجه  :گرید ریبه تعب .متعدد است یها مقام اثبات مشتمل بر جعل
                                                           

 .47سورة نور: . 1

 .166، ص  2ٍ، ج الاکیفکلینی، . 2

 .165، ص همان. 3

، ش13۹5شهریور  14 ،پژوهشگاه فقه نظام هیدر مراسم افتتاح یاهلل اراک تیبیانات حضرت آ. 4
 .www.mohsenaraki.com ، پژوهشگاه فقه نظامساختمان 
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که  یاست در حال طیجعل بس خُردغالب جعل حکم در فقه 
جعل مرکب در فقه کالن در مقام اثبات وجه غالب جعل حکم 

وجوب عدالت در نظام کالن  یفقهحکم  ،مثال وربه ط است.
 :ریمتعدد است نظ یها برخاسته از جعل یو کارگزار تیریمد
وجوب »؛ «یوجوب عدالت مفت»؛ «عدالت امام عام وجوب»

وجوب عدالت »؛ «وجوب عدالت امام جماعت»؛ «یعدالت قاض
ها کاشف از  جعل نیا مجموعه. موارد نیو امثال ا «کارشناسان

جعل حکم کالن وجوب عدالت کارگزاران در مقام ثبوت است. 
 - 1«موَله علِّ فموَله  من کنُت » :مانند -احکام فقه کالن  یالبته برخ

فقه کالن  ماز احکا گرید یاریاند، اما بس جعل شده طیبا جعل بس
با جعل مرکب از  - «وجوب عدالت کارگزاران» :مانند -

درباره عدالت کارگزاران مختلف جعل  متعدد یها مجموعه جعل
در مقام ثبوت  واحد شده است که کاشف از جعل حکم کالن

« اصول فقه نظام»در  دین باآو ضوابط  تیکاشف نیا ةنحو. است
 .ردیمورد بحث قرار گ

 خُرداحکام فقه کالن به خالف احکام فقه  یساختوارگ. 2
 ایوجوب حج و  ،احکام وجوب زکات خُرددر فقه  :است

 شمرده یگریمستقل از د یحکم کیحرمت ربا و امثال ان هر 
                                                           

 .18۹، ص  37، ج حبار األنوار؛ مجلسی، 212ص   42، ج تاريخ دمشقابن عساکر، . 1
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تواند در قالب  می احکام نیاز ا کیدر فقه کالن هر  یشود ول می
 اماحک ،یدر ساختوارگ .دیبه شمار آ وستهیواحد به هم پ کی

 جادیحرکت ا نیهدف مع کیهستند و به سمت  گریکدیل مکمّ
رفتار در  کیکننده  میظتن یهر حکم فقه :گرید کنند. به عبارت می

 نیاز رفتارها به سمت هدف واحد است که ا یا مجموعه
سان موضوعات  نیبد شود. می در فقه کالن مشخص یساختوارگ

و  رندیگ می یموضوعات کالن جا لیذ یهر کدام به نحو خُرد
 یآنچه ضرورت مالحظه ساختار .کنند می دایپ یا ژهیو گاهیجا

مدرن است. یک جهانی ن تمدّ شیدایکند پ می تیمسائل را تقو
 یبشر یاتیح یها عرصه یتمام یساز هماهنگ یکه در پ یتمدن

احکام فقه دیگر:  بیانیبه  خود برآمده است. یماد دهیبر محور ا
است مگر به  یاست و فاقد ساختوارگ گریکدیمستقل از  خُرد

 تیمالک پیدایش ةدربار خُرداحکام فقه  اعتبار فقه کالن. مثالً
اما در فقه کالن احکام  باشند، یمستقل از هم مد در ظاهر متعد

 تیملکپیدایش منشأ انحصار »فقهی کالن  هیبه صورت نظرمتعدد 
 .دیآ یدر م« در کار یعیطب یها ثروت

معنا که احکام فقه  نیبد :در مقام امتثال یحکم تفاوت. 3
 خُرد به افعالمتعلّق  اوامر یعنی ؛اند یدر مقام امتثال انحالل خُرد
 یگریمانع از امتثال د یکی انیدارد و عص یامتثال مستقل کیهر 
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به افعال فقه کالن در مقام امتثال متعلّق  که اوامر یدر حال ؛ستین
واحد  یحکومت ستمیمعنا که س نیبد ستندین گریکدیاز  یمجزا

 ستمیاز س یتوان بخش نمی و ستیدر مقام امتثال ن ضیقابل تبع
 ضیتبع سر باز زد. گریبخش د رشیاز پذو  رفتیرا پذ یحکومت

واحد به  یاقتصاد ستمیس ایواحد  یحکومت ستمیس یدر اجرا
 است. یان به طور مطلق و کل یمنزله عدم اجرا

 در روش استنباط تفاوت. 3-5

با احکام فقه کالن از نظر  خُردتفاوت احکام فقه  نیتر یاصل
احکام فقه  از بسیاریبودن روش استنباط در  میمستق ریدر غ ،روش

مقصود  است. خُردبودن روش در غالب احکام فقه  میکالن و مستق
 . است عتیشر یاستنباط حکم از منابع اصل میاز روش استنباط مستق

 یدارا یدر خطابات شرع ایموضوعات  غالباً خُرددر فقه 
تحت  ایشده است و  انیعنوان مصرح است و حکم ان ب

صورت به  نیا ریو در غ دریگ می عمومات و اطالقات قرار
 میمستق ریاما در روش غ شود. می ارجاع داده هیاصول عمل

و  میاستنباط حکم دو مرحله دارد. مرحله نخست استنباط مستق
است  یگرید یشرع ماز حک یمرحله دوم استنباط حکم شرع

 است. دهیاز کتاب وسنت استنباط گرد میکه با روش مستق
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از  یا از مجموعه ای گرید یحکم از حکم شرع کیاستنباط 
نها وجود آ انیاست که م یبر اساس تالزم گرید یاحکام شرع

 یتالزم ثبوت .یاست و گاه اثبات یتالزم گاه ثبوت نیدارد که ا
نظر از  گرصرفیحکم با حکم د کی انیم یهمان تالزم واقع

وجوب اثبات  ییاست مثال اگر در جا یعالم داللت و اراده جد
 ایحرمت از ان و  یدارد بر نف یداللت ثبوتکه  مییگو می شد

خواه  یعنی ؛به عالم داللت ندارد یارتباط نیحرمت ضد ان و ا
دلیلی در کار باشد یا نباشد میان این دو حکم تالزم وجود دارد 
و هرگاه حکم نخستین به هر دلیل ثابت شد، حکم دوم نیز الزم 

 لیداللت دل انیتالزم م یاما بر طبق تالزم اثبات .ثبوتی آن است
. داللت ردیگ می قرار یمورد بررس گریحکم با حکم د کی

تالزم قائم به وجود  نیآن است که ا یبه معنا یاثبات یالتزام
نوع از  نیا دیبوده و با فرض عدم وجود متکلم مر دیمر یمتکلم

  .1ردیگ نمی شکل ،یداللت التزام

 ا فقه نظام سیاسی اسالمبفقه حکومتی نسبت . 6

گیری دولت و  حکومتی، فقهی است که مبنای شکل فقه
کننده شکل  نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین

                                                           

 .مراجعه شود 24-20ص  «ه نظام سیاسی اسالمفق»کتاب  ةمقدمضیح بیشتر به برای تو. 1
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گیری مقررات و قوانین آن است که شامل  و محتوای و جهت
نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام  :مانند ؛های مختلف نظام

ین، فقه بنابر ا .باشد غیره می و تعلیم و تربیتفرهنگی و نظام 
 سیاسی یکی از شاخه های فقه حکومتی به شمار می آید.نظام 

توان در این  می و فقه کالن را خُردهای سه گانه فقه  تفاوت
 جدول نمایش داد:

 

 روش محمول موضوع عنوان

 افعال فرد خُردفقه 

 جعل بسیط

فاقد 

 ساختوارگی

 انحاللی

 استنباط مستقیم

 فقه کالن
افعال واحد 

 کالن انسانی

 جعل مرکب

به صورت یک 

 واحد نظریه

 مجموعی

استنباط غیر 

 مستقیم
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 هینظر قوتنقاط . 7

های مثبت و  این نظریه از جهات مختلف دارای ویژگی
 کنیم: می ترین موارد آن اشاره ارزشمندی است که به مهم

  نظامتوجه به ضرورت و خاستگاه بحث فقه . 1-7

، توجه به ضرورت کیاهلل ارا آیتاز جمله نکات مثبت دیدگاه 
باشد؛ خاستگاه بحث فقه حکومتی، شرایطی  می طرح این بحث

 حکومت اسالمیاست که پس از انقالب اسالمی و با تشکیل 
های جدیدی در  مسأله پدید آمده است. در این شرایط، صورت

برابر فقه قرار گرفته است که با نیازها و مسائل پیش از آن، تفاوت 
ضرورت طرح یک دیدگاه، از جوانب  ماهوی دارد. توجه به

تواند مفید فایده باشد، از جمله اینکه یک نظریه را به  می متعددی،
 و ضرورت( هدایت خألسمت و سوی هدف معینی )رفع آن 

 کند و از این روی زمینه را برای ارزیابی بهتر نظریه فراهم می
و بدون کند. متأسفانه بسیاری از نظریات فاقد این ویژگی بوده  می

 .کنند می تبیین ضرورت، به اصل بحث ورود پیدا

به  ییدر پاسخگو «کتاب و سنت»به منابع  هیتک. 2-7

 یحکومت یازهاین

این نظریه برخالف بسیاری از نظریات مطرح در عرصه تفقه 
دینی، به خوبی دریافته است که پاسخ گویی و رفع نیازهای 
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ع اصیل دینی )کتاب و حکومتی و اجتماعی تنها با مراجعه به مناب
شود که این  می سنت( واقع خواهد شد. این خصلت باعث

نظریه با بسیاری از نظریات دیگر که بر عناصری که از ناحیه 
یابد. از ای  امتیاز ویژه باشند تکیه دارند، می مخدوش« حجیت»

توان این رویکرد را در امتداد خط اصیل اجتهاد و  می این روی
 ورد.فقاهت به حساب آ

به  یابیفقه موجود و ضرورت دست یها یتوجه به کاست. 3-7

 از احکام یدیسنخ جد

های فقه موجود در پرداختن به موضوعات  توجه به کاستی
باشد. با تبیین فقه کالن، از دیگر موارد مثبت این رویکرد می

در مقیاس اجتماعی و « مکلّف»و « موضوع»سنخ جدیدی از 
، ضرورت دستیابی به سنخ خُردت های آن با موضوعا تفاوت

گردد که فقه رایج فاقد توانایی  می روشن« تکلیف»جدیدی از 
  باشد. می الزم برای استنباط احکام آن

، «جامعه»به « فرد»واحد مطالعه از  یاین توجه در پرتو ارتقا
و انتزاعی و  خُردواقع گردیده است؛ فاصله گرفتن از نگاه 

نظام مند، در این نظریه باعث گردیده  پرداختن به نگاه کل نگر و
به عنوان موضوع فقه « جامعه»است که تصویر دقیق تری از 

 دست آید.ه کالن، ب
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و پرداختن به  «جامعه»به  «فرد»واحد مطالعه از  یارتقا. 4-7

 اسالمی علم االجتماع یمبان

تواند  می فقه کالن، آنگاه مکلّفبه عنوان موضوع و « جامعه»
« وحدت حقیقی»ف جدیدی داشته باشد که دارای حکم و تکلی

دانسته شود. تبیین وحدت جامعه و ابتنای آن بر معارف قرآنی و 
 -به جای دولت ملت -« امام و امت»روائی و طرح مدل 

برگرفته از معارف دینی، همگی از وجود مبانی حائز اهمیت در 
 این دیدگاه حکایت دارد.

 «نظاماصول فقه »توجه به ضرورت پرداختن به . 5-7

ضرورت  توجه به نظریه،این  مثبت اقداماتاز جمله 
 پرداختن به علم اصول فقه به منظور استنباط احکام فقه کالن

 باشد. بی شک هرگونه توسعه در دامنه تفقه و استناد به شارع می
ها  بایست روشمند و مقنن صورت پذیرد تا باب انواع تأویل می

تبیین ضوابط استنباط احکام فقه  ها مسدود گردد. و انحراف
ز این روی نیازمند تکامل و است که ا« علم اصول»کالن، متوجه 

 باشد. می ارتقا

مجموعه قواعد اصول فقه فعلی از معتقد است  اهلل اراکی آیت
کالن است، لکن ة فقه مهم ترین پیش نیازهای استنباط در عرص

به تعدادی از به رغم غنای تحسین برانگیز اصول فقه متعارف، 
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کالن نیاز است که بر مباحث اصول فقه ة استنباط فقه قواعد ویژ
 .1متعارف افزوده شوند

 والحمد هلل رب العالمین
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