تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت
علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

(س)
علی جعفرزاده

1

چکیده :یکی از مهمترین نظریههای سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سـوی
اندیشمندان اسالمی عرضه شده ،نظریۀ والیت فقیه اسـت کـه ـا مداهـدم عومـی و
عموی امام خمینی در قالب حکومت اسالمی ،فعویت یافت .ایشان این نظریه را که تـا
آن زمان ،در محدودة مسـال فرعـی محسـوو ـود ،از قومـرو فقـه یـرون آورد و در
جایگاه اصوی خود؛ یعنی عوم کالم نشاند.
ظرافت موضوع والیت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی،
و هدوم فکـری و فرهنگـی یگانگـان ـرای ایدـاد تردیـد و ترلـرل در آن ،از سـوی
دیگر ،سسب طرح پرسشها و شسهاتی در این زمینه گردیـد ،و ضـرورم روشـنگری
یشتر و نوپردازی قویتر را نمایان ساخت.
از جموه شسهاتی که در این زمینه مطرح است ،شسهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در
قسال مدیریت عومی» است.
در این مقاله ا توجه ه دیدگاه امام خمینی در این زمینه استدالل خواهد شـد کـه نـه
تنها مدیریت فقهی در تقا

ا مدیریت عومی نیست وکـه مـدیریت فقهـی نـوعی از

مدیریت عومی است .ضمن اینکه دین اسالم ،در مدموعه دستورام خـود ،مکـانیرم
الزم رای ادارة جامعه را داراست ،در غیر این صورم کام ودن دین اسالم کـه از
مسوّمام معارف قرآنی است ،مورد خدشه قرار میگیرد.
کلیدواژهها :والیت فقیه ،مدیریت فقهی ،مـدیریت عومـی ،حکمـت و حکومـت،
عق و دین.

 .عضو هیأم عومی دانشگاه آزاد قم
تاریخ ارسال992/9/2 :

E-mail:mj_2160@yahoo.com

تاریخ پذیرش992/ 1/22 :
پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان/3131صص 13-31
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طرح مسأله
عده ای ر این اورند که در دین ،سخنی از توسعه ،مدیریت و رهسری ه میان نیامـده و ایـن امـر ـر
عهدة عوم و عق است؛ لذا شسهۀ «عدم کارایی مدیریت فقهی ه جـای مـدیریت عومـی» را مطـرح
کردهاند و میگویند حکومت و ادارة جامعه ،نیازمند مدیریت عومی است که از عوم و عق نشأم
میگیرد و مدیریت فقهی که ر اساو فقه و فقاهـت اسـت نمـیتوانـد کشـور را اداره کنـد

(ر.ک:

حالری یردی  95 : 922ـ .) 92

آنان همچنین میگویند :انگاره دین در نوع خودش ،اصوالً ارتساطی ا سیاست ندارد و معتقدند
که در تشریع اسالمی ،نه تنها یک نظام اجرایی حکومتی وجود ندارد وکه امکانپذیر هـم نیسـت و
نمیتوان وجه تشا هی از نظر اصول و فوسفه سیاسی میان این دو پدیده ترسیم و آنها را ـا یکـدیگر
مقایسه کرد .وکه هر کوششی را در این زمینه ،عسث و یهوده میدانند (حالری یردی .) 69 : 922
در این راستا ر آن شدیم ،ضمن تسیین و ررسی این سخن و نقد منطقی آن ،ه نقش و رسـالت
دین در امر حاکمیت و را طۀ تنگاتنگ و ناگسستنی دیـن ـا سیاسـت ،نقـش و رسـالت فقاهـت در
اداره جامعه و عدم انحصار آن در پارهای از احکـام؛ وکـه ورود در تمـام عرصـههـای اجتمـاعی و
سیاسی مورد نیاز جامعه و نیر عدم انحصار ولی فقیه در مسال محـدود فقهـی؛ وکـه هـرهمنـدی از
تد یر الزم در ادارة جامعه ،ضمن عدم ینیازی ه مشاوره ا تخصصهای عومی الزم در زمینههـای
مختوف مدیریتی پردازیم تا عالوه ر رفع خألهای فکری موجود در این زمینه ،شاهد پیش ینیهای
حکیمانه شارع مقدو نسست ه قانون اسالم و حاکم اسالمی در اداره جامعه اشیم.
واکاوی مطالب فوق را در ضمن دو شسهه از سوی آقایان مطرح مینماییم:
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

الف) تبیین و بررسی شبهة عدم ارتباط دین با سیاست
رخی معتقدند که دین عموماً و اسالم خصوصـاً از حکومـت و آیـین کشـورداری یگانـه اسـت و
میگویند که مدموعه قوانین و احکام اسالمی رای اداره کشورکافی نیست .لذا هر کوششی را در
این زمینه عسث و یهوده میدانند ،چنان که نویسندة کتاب االسالم و اصول الحکم مینویسد:
اسالم اگر درست درک شود مسومانان را در انتخاب هر شک حکومتی کـه
رای تأمین رفاهشان مناسب یا ند آزاد گذارده است .اعتقـاد ـه عکـی ایـن

میدهند ،درست نیست.

مقاله

نظر ،یعنی عقیده ه اینکه در اسالم دین و سیاست یـک واحـد کـ تشـکی

25

او همچنین میگوید:
خداوند ضرورم حکومت را اعالم میدارد ولی ایـن ـدان معنـا نیسـت کـه
حکومت از اصول اساسی و ضروریام اسالم است .درست که پیامسر در طی
دوران پیامسریش عضی کارهای سیاسی ،نظیر رهسری غروام ،نصب قضام،
گردآوری صدقام ،جریه و تقسیم غنالم جنگ اندام میداد ولی هیچ یـک
از این کارها ر ط مستقیمی ه رسالت و دعوم ه اسالم نداشته اسـت .حتـی
جهاد از وظایف پیامسری نیست ،چه ،خداوند ه مسومانان دسـتور داده اسـت
که دین خود را از طریق مالیمت ،حکمت و موعظه حسنه تسویغ کنند. ...
رهسری دینی شان پذیرد ،کراراً ه او هشدار نمیداد که «وکی » یا «حفیظ» یا
«مصیطر» ر مسومانان نیستی ،حال آنکه ه او یادآور مـیشـود تنهـا وظیفـۀ او
ا الغ پیام الهی از طریق حکمت و موعظه و جـدال احسـن اسـت (عسـدالرزاق
.) 3، 29 : 932

همچنین آنان میگویند :نیاز ه حکومت و تعیین مقام اجرایی یک ضرورم طسیعی اسـت کـه
از عق عموی نشأم میگیرد نه اینکه نیاز ه وحـی در قالـب یـک شـریعت آسـمانی داشـته اشـد؛
چنانکه نویسندة کتاب حکمت و حکومت در این اره میگوید:
مسألۀ حکومت و تعیین مقام اجرایی یک ضرورم طسیعی و از روی احساو
ضرورم همریستی مسالمتآمیر ه نظم و آرامش داخوـی اسـت .ـه عسـارم
دیگر همان طوری که نیاز انسان ه طسیب ،نـانوا ،قصـاب ،آهنگـر و ،...یـک
نیاز طسیعی اسـت کـه ـا راهنمـایی عقـ عموـی صـورم مـیگیـرد؛ نیـاز ـه
حکومت و تعیین مقام اجرایی هم یک ضـرورم طسیعـی اسـت کـه از عقـ
عموی صورم می گیرد نه اینکه نیاز ه وحی در قالب یک شریعت آسـمانی
داشته اشد (حالری یردی  95 : 922ـ . ) 92

آنگاه رای اثسام مدعای خویش مسنی ر مساینت حکومت از واژه نسوم ه آیام زیـر تمسـک
کرده میگوید:

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني
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آیام و ینام قرآن کریم نیر صراحتاً مـرز وظـایف انسیـای عظـام را تسیـین و
تعیین فرمـوده و در جمالتـی گـاهی حصـر و گـاهی م سـت و گـاهی منفـی،
همچون« :مَا عَوَی الرَّسُولِ اِلّا الـسَالغُ» (مالـده )99 :و «فَـذَکِّر إنّمَـا أنـتَ مُـذَکِّر»
(غاشیه )2 :و «لَسـتَ عَوَـیهِم ِمُصَـیطِر» (غاشـیه )22 :و «مَـا اَنـتَ عَوَـیهِم ِدَسـارٍ
فَذَکِّر ِالقُرآنِ مَن یَخَافُ وَعیدِ» (ق )25 :را طۀ سیار ظریف وحی و نسـوم ـا
مردم را چنان اعالم و تکرار نموده است که هیچ جـای شـسهه و تردیـدی در
میان نیاید (حالری یردی .) 29 : 922

همچنین آیۀ مسارکۀ «وَأمـرَهُم شُـوری َیـنَهُم» (شـوری )93 :داللـت ـر همـین
واقعیت دارد که آنچه مر ـو ـه همریسـتی مسـالمتآمیـر ـا همسـایگان و
اقتصاد آنها در خانۀ ررگ ایشان که کشور است ،اید ه خودشـان واگـذار
شود (حالری یردی .) 52 : 922

در خش دیگری از کتاب خود مینویسد:
حکومت ،دولت و آیین کشورداری  ...ـه هـیچ وجـه قا ـ انطسـاق ـه یـک
جامعه اسالمی نیست و نمیتوان وجه تشا هی از نظر اصول و فوسـفه سیاسـی
میان این دو پدیده ترسیم کرد و آنها را ا یکدیگر مقایسه کرد (حالری یردی
.) 59 : 922

ایشان در فراز دیگری از این کتاب میگوید:
در تشریع الهی اسالمی نه تنها یک نظام اجرایی حکومتی وجود نـدارد وکـه
امکانپذیر هم نیست (حالری یردی .) 69 : 922
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

عسارام فوق در مطالب زیر خالصه میشود:
) عدم ارتسا اسالم ا حکومت؛
 )2کفایت عق عموی رای ادارة کشور دون نیاز ه وحی؛
 )9عدم توانمندی الزم از مدموعۀ قوانین اسالم رای ادارة کشور.
نا راین ا و جود تساین اسالم ا حکومت و عدم توانمندی الزم رای اداره کشور و کفایت عق
عموی رای کشورداری ،جایی رای حاکمیت و حکومت والیت فقیه اقی نمیماند و اصالً والیت
فقیه سالسۀ ه انتفاء موضوع است.

22
معارضان والیت فقیه رای عدم ارتسا اسالم ا حکومت و عدم والیت سیاسی پیامسر اسـالم

ـه

مقاله

وجه استدالل
(ص)

آیام فوقالذکر متمسک شده اند و معتقدند که صراحت آیام فوق ا تأکیـد ـر جـدال احسـن از
سوی پیامسر اسالم(ص)  ،خود دالی واضـ و روشـنی از عـدم والیـت سیاسـی رسـول اسـالم(ص) ـه
حساب میآید .و نیر ا استفاده از آیۀ یعت رضوان (فت  ) 3 :و آیـۀ شـوری (شـوری )93 :مشـروعیت
حکومت را زمینی و ر عهدة مردم گذاردهانـد و اصـالً حسـا ی ـرای خداونـد در ایـن زمینـه ـاز
نکردهاند و گفتهاند که انسانها ا استفاده از عق عموی میتواننـد از عهـدة آن رآینـد و نیـازی ـه
وحی در قالب یک شریعت آسمانی ندارند.

الف) در پاسخ ه مطوب اول مسنی ر «عدم ارتسا اسالم ا حکومت» ایـد گفـت کـه اوالً ،هتـرین
دلی ر امکان ارتسـا میـان اسـالم و حکومـت ،وقـوع حکومـت اسـالمی و کشـورداری در زمـان
(ص)

حضرم محمد

و امیرمؤمنان(ع) است .لذا دیدگاه مستشک مسنی ر اینکه در تشریع اسالمی ،نـه

تنها یک نظام اجرایی و حکومتی وجود ندارد ،و حتی امکانپذیر هم نیست ،خدشهدار میگردد.
ثانیاً ،مستشک  ،آیام دال ر والیت سیاسی پیامسر اسالم(ص) از جموه «النَّسیُّ أولی ِالمؤمِنینَ مِـن
أنفُسِهم» (احراب )6 :را مد نظر قرار نداده تا ا آیه «لَستَ عَوَـیهِم ِمُصَـیطِر» (غاشـیه )22:و آیـام مشـا ه
مورد استفاده خود ،جمع داللی نماید که متداولترین جمـع در سـیرة فقهـا ـرای آیـام و روایـام
متعارض است.
همچنین در قسال آیۀ موعظه و جدال احسن (نح  ) 25 :مورد تمسک مستشـک  ،آیـام «مَحمـدٌ
رَسُولُ اهللِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أشِداءُ عَوَی الکُفاّرِ» (فت  )29 :و «یَا أیُّهَا النَّسِیُ جَاهِدِ الکُفّارَ وَ المُنافِقینَ وَ اغوُـظ
عَوَیهِم» (تو ـه )39 :وجود دارند که ا هم در تعارض می اشند و ا جمع داللی کنار میآیند .در حالی
که مستشک ه آیام فوق اشارهای نکرده وکه فقط ا گرینش آیام همسو ا گرایش فکری خـود
عم نموده است .که این عم نوعی تفکر انحصاری است که زیسنده یک محقق نیست.
ثال اً ،اگر ه زعم مستشک  ،مشروعیت والیت سیاسی پیامسر اسالم(ص) را عـد از یعـت رضـوان
توقی کنیم که ا حکم امضایی الهی صورم گرفت ،عموکرد شش سال قسـ از آن را چگونـه ایـد

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني

نقد و بررسی

( س)
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ارزیا ی کرد؟ آیا میشود پذیرفت که پیـامسر اسـالم(ص) کـاری نامشـروع اندـام مـیداد؟ چـرا کـه
تشکی حکومت از سوی پیامسر(ص) پی از ورود ه مدینه از مسومام تاریخ اسالم است.
را عاً ،آیۀ «وَ شَاوِرهُم فِی األمرِ فَإذا عَرَمتَ فَتَوَکَّ عَوَـی اهللِ» (آل عمـران ) 59 :ضـمن اینکـه وجـه
جمع داللی مناسسی ین آیام متعارض فوق الذکر است ،ه خو ی نشـان مـیدهـد کـه مرتسـۀ عالیـۀ
تصمیمگیری در امور مرتسط ا جامعه اسالمی ،ا شـخص پیـامسر اسـالم(ص) اسـت؛ نـه اینکـه پیـامسر
اسالم(ص) وکی مردم اشد و مطا ق حق وکالت عم کند ،چنانکه مستشک ادعا نموده است.
(ع)

خامساً ،اگر ه زعم مستشک  ،مشروعیت حکومت دینی پیامسر اسالم(ص) و حضـرم عوـی

از
(ع)

ناحیۀ مردم و یعت آنان اشد (حالری یـردی  ) 63 : 922الزمـهاش آن اسـت کـه پیـامسر(ص) و عوـی

وکی مردم اشند و مسألۀ والیت و حکومت ه معنای وکالت ،ضمن اینکه در هـیچ یـک از منـا ع
لغوی نیامده ،وکه ا آیۀ «النَّسِیُّ اُولی ِالمُؤمِنینَ مِن اَنفُسِهِم» (احـراب )6 :در تضـاد اسـت .فوـذا یعـت
مردم ،شر مشروعیت دینی حکومت اسالمی نیست؛ وکه شر فعویت و اجرای عموـی حکومـت
است که در مورد ولی فقیه جامع الشرایط هم صادق است.
ب) در ارتسا

ا مطوب دوم« ،کفایت عق عموی رای اداره کشور» ،ایـد گفـت کـه در اصـ

نیازمندی ه حکومت ،در جامعه شری ر مسنای عق عموی ،از واضحام است و جای انکار نیست.
امام خمینی در این اره میفرماید :لروم حکومت در گسترش عـدالت ،تعوـیم و تر یـت ،حفـظ
نظم ،رفع ظوم ،سد ثغور و منع تداوز از اجانب ،از واض ترین احکام عقول است ،دون تفاوم ین
زمانی ا زمان دیگر یا سرزمینی

ا سرزمین دیگر (امام خمینی  22ج .)621 :2

ولی این دان معنا نیست که این نیاز دون سفارش دین اشد ولو ا نقش امضایی ،یعنی وحـی،
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در این زمینه گرایش عق عموی را امضا نموده و صحه گذاشته است .در این صورم ،چـرا جـایی
رای دخالت وحی در این زمینه قال نمی اشید؟!
رای تسیین موضوع فوق چند سؤال مطرح است که پاسخ صحی ه آن سؤاالم میتواند ه مـا
در ح مسأله کمک شایانی نماید از جموه :آیا دین در تقا

ا عق است؟ یـا اینکـه عقـ و دیـن

همسو ا هم جهت واحدی را طی مینمایند؟ ه عسارم دیگر آیا منا ع دین منحصر در دالی نقوـی
اعم از قرآن و روایام خالصه می شوند؟ یا اینکه عق هم در کنـار دالیـ نقوـی ـه عنـوان منسعـی
جداگانه محسوب میشود؟

25
در پاسخ ه سؤال اول اید گفت که از دیدگاه اسـالم ،عقـ و دیـن دو موهسـت الهـی هسـتند کـه

مقاله

رابطة بین عقل و دین
خداوند ه شر ارزانی داشته و ه کمک هم ،آدمی را ه سعادم جاودانه میرسانند .عق دیـن را و
دین نیر عق را تأیید میکند .ـه راسـتی اگـر عقـ نسـود اصـالً وحـی فهمیـده نمـیشـد و قـدرم
کار ردی خودش را از دست میداد و العکی .رای روشن ساختن این حقیقت ه جا است که ـه
رخی از روایام در این اره پردازیم.
در روایام اسالمی از عق ه عنوان حدت اطنی و راهنمای مؤمنین اشاره شده است.
(ع)

امام کاظم

ه هشام میفرماید« :یا هشام إنّ لوّه عوـی النـاو حدتـین  :حجة ظةهرة و حجة

بهطن  ،فأمّه الظهرة  ،فهلةسل و االنبیهء و االئم ُ ة علیهم السالمة و امّه البهطن

ُ فهلعقول» (کوینی  962ج

خداوند ر مردم دو حدت دارد :حدت آشـکار و ظـاهری و حدـت ـاطنی؛ حدـت آشـکار،
رسوالن و انسیا و امامان هستند و اما حدت اطنی ،عقول مردم می اشند.
در کالم نورانی حضرم عوی(ع) در ارة تعریف عق آمده است « :العق ما عُسـدَ ِـهِ الرحمـان و
اکتُسِبَ ِهِ الدنان» (کوینی  962ج .) :
عق آن چیری است که ه عسادم خداوند رحمان و کسب هشت منتهی شود.
امام صادق(ع) در این اره میفرماید« :من کان عاقالً کان له دین ،و من کان له دین دخ الجنّ »
(کوینی  962ج .) :
هرکی عاق است ،دین دارد و هرکی که دین دارد ه هشت میرود.
و همچنین در روایت دیگری فرموده اسـت« :العقـ دلیـ المـؤمن» (کوینـی  962ج  )25 :عقـ
راهنمای مؤمن است.
ا تأم در این آیام و روایام ه خو ی ر میآید که اسالم اهمیت فراوانـی ـه عقالنیـت داده
است تا جایی که گرینش دین و ورود ه هشت و کسب سعادم را منو ه داشتن آن دانسته است
و حتی قدرم کار ری آن را در هدایتگری جامعه در ردیف انسیا و رسوالن الهی و امامـان معصـوم
قرین کرده است ه نظر نمیرسد که هیچ فرقهای از فِرَقِ اسالمی ،عقالنیت و خردورزی را ه کوی
انکار کرده اشد .وکه اختالف را فقط در قومرو و حیطه کارکرد عق دانستهاند .حتی اه حدیث

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني
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که هرگونه حث و چون و چرا و استدالل عقوی در مسال دینی را حرام میشمرند نیر ا عق خود
دین را پذیرفتهاند.
فقیه معاصر جوادی آموی در این اره میفرماید:
شیعه معتقد است که هم در رجـوع ـه دیـن و هـم در کشـف احکـام دینـی
نیازمند عق هستیم و احکام دینی یا ه طور مستقیم و یا ه طور غیـر مسـتقیم
ر عق مستنی هستند ،عق حدت الهی در نهاد آدمی است .احکـام الهـی ـه
دو طریق ه دست میآیند ،یکی از راه وحی و دیگری از طریق عق .
نا راین ،چنان که احکـام تصـری شـده در متـون وحیـانی حدیـت دارنـد و
معتسرند ،احکام قطعی عقوی هم اعتسار دارند .ـه همـین دلیـ  ،عقـ یکـی از
منا ع احکام دین است.
مشک این است که رخی ،عق را از دین جـدا کـرده و در مقا ـ آن قـرار
دادهاند؛ در حالی که عق هیچ گاه در مقا دین نیست؛ عق در مقا نقـ
است و هردو زیر مدموعۀ دین هستند .رخی دین را «إر اً إر اً» «قطعه قطعـه»
میکنند؛ یک روز میگویند دین از عق جداست ،یک روز میگویند دیـن
از عوم جداست و دین را درخصوص مسال فقهی خالصـه مـیکننـد و عـد
میگویند چنین دینی نمیتواند حکومت و کشورداری کند.
 ...ولی دین واقعی که هم شام نق است و هم شـام عوـم و عقـ  ،چنـین
دینی ،از تشکی حکومت و ه سـعادم رسـاندن انسـان در دنیـا و آخـرم و
ادارة شؤون امت ،چیری کم ندارد .عقـ  ،هـم در مسـال فـردی منسـع دیـن
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است و هم در مسال اجتماعی. ...
مسألۀ رهسری و مدیریت جامعه نیر یک امر عقوی است و اگـر ـر فـرض ،در
آیام و روایت حکم صریحی در ارة آن نیامده اشد ،عق سویم ه صـورم
واضحی دان حکم میکند و همین حکم عقوـی ،دسـتور خداسـت (جـوادی
آموی .)939 ،939 : 933

نا راین ا توجه ه آنچه ذکر شد ،عق نه تنها در تقا

ا دین نیست وکـه در کنـار نقـ  ،منسـع

مستقوی رای دین ه شمار میآید و همانطوری که گفته شد ،نظر دین ،در ـارة مطـالسی را کـه در
نق نیامده یان میکند.

25
کشور» ،اید اوالً جایگاه وحی روشن شود ه این معنا که آیا آگاهیهای وحیانی داخـ در مقولـه

مقاله

ج) اما در ارتسا

ا مطوب سـوم« ،عـدم توانمنـدی الزم از مدموعـه قـوانین اسـالم ـرای اداره

عوم میشوند یا اینکه عوم منحصراً در دادههای تدر ی خالصه میشود؟ و ثانیاً پژوهشـی در قومـرو
دین صورم گیرد ه این معنا که آیا دین منحصر ه تأمین سعادم اخروی است یا عالوه ـر تـأمین
سعادم آخرم ،رای رفع نیازهای دنیوی هم آمده است؟

جایگاه آگاهیهای وحیانی
اما در پاسخ سؤال اول اید گفت :انحصار عوم ،در عوم تدر ـی ،خـود نـوعی سـوطهگرایـی عومـی
است که متأسفانه در عصر رنسانی در غرب پدید آمد.
مشاهده و آزمون ،دو عنصر اساسی عوم در معنای جدید خود است.
آنچه امروزه در عرصۀ دین شناسی ه حث عوم و دین معروف است ،منظور از عوم ،همان عوم
ه معنای جدیدش ،یعنی عوم تدر ی می اشد.
ه راستی آیا عوم فقط در عوم تدر ی خالصه مـیشـود و عوـوم دیگـر از جموـه آگـاهی هـای
وحیانی ،عوم نیست؟
ا مراجعه ه فرهنگ لغام که عوم را

ه معنای دانش و آگاهی ،تفسیر مینمایند (ا ن منظور : 2 2

مادة عوم؛ راغب اصفهانی  : 2 2ماده عوم؛ جسـران  939ج  .) 2 5 :2طسق این تعریف آگـاهیهـای وحیـانی،
قطعاً از سنخ عوم محسوب میشوند چون آگاهیهایی ه انسان داده که هیچ گاه عوم تدر ی ه آن
دست پیدا نخواهد کرد از جموه آگاهی هایی نسست ه آغاز و پایان جهان و حقـایق جهـان پـی از
مرگ و وجود ماللک حتی حقیقت روح انسان و. ...
نا راین عوم ا عوم گرایی متفاوم است :عوم گرایی همان نگریستن عالم از دریچۀ تنـگ عوـم
و ستیر ا دیگر معارف همگون است که همان انحصاری دانستن عوم در دادههای تدر ی اسـت .در
نگاه اینان حث از خدا ،فرشته ،هشت و دوزخ و  ...پوچ و یمعناست؛ زیرا پذیرای آزمون تدر ی

 .رنسانی در اصطالح ه دورة تددید و جنسشی گفته مـی شـود کـه در پایـان قـرون وسـطی و آغـاز قـرون

( س)

جدید (قرن 2ـ ) 6رای احیای اد یام و عووم صنایع در اروپا

ه وجود آمد (فرهنگ دهخدا) .
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نیست که ا توجه ه معنای عوم که مطوق آگاهی و معرفت را شام میشود ،ادعای فـوق ،ادعـایی
یدلی و غیر قا توجیه ،توقی میشود.
نا ر آنچه گذشت مدیریت فقهی که مستنی ر وحـی الهـی اسـت ،یـک مـدیریت عومـی توقـی
می شود و غیرعومـی جوـوه دادن آن ،محصـول همـان نگـاه عوـم گرایـی منفـی اسـت کـه ره آورد
رنسانی غر ی است.

قلمرو دین
در پاسخ از سؤال دوم اید گفت که ادیان ه طور عام و دین اسالم ـه طـور خـاص تـا چـه انـدازه
قومرو دارد؟ آیا محدود ه «خدا» و «آخرم» است؟ یا اینکه در را طـه ـا دنیـای مـردم هـم حرفـی
دارد؟ ه عسارم دیگر ،اید معووم شود که آیا ادارة جامعه هم یکی از شؤون پیامسران الهی و رسول
مکرم اسالم(ص) است و پیامسران ه عنوان پیامسر ،موظف ه ادارة جامعه هم ودهاند و خشی از پیـام
آنان ،ناظر ه حکومت و چگونگی ادارة جامعه وده است یا خیر؟
گروهی ه خطا پنداشتهاند که دین رای سعادم اُخروی انسانها نازل گردیده و تد یر زنـدگی
دنیوی مردم ه عق و خرد آنها واگذار شده است .این گونـه نگـرش ،نـوعی تفکـر سکوالریسـتی
است که ا روح تعالیم ادیان ه خصوص دین اسالم ناسازگار است؛ چون که در قرآن کریم آیاتی
هست که خشی از اهداف پیامسران ،مخصوصاً پیامسر اسالم(ص) را تنظیم روا ط اجتماعی ـر اسـاو
عدالت (حدیـد ،)25 :مسارزه

ا مفاسد اجتماعی و سـنتهـای ناپسـند مسـتکسران (اعـراف ، 35 :هـود35 :؛

شعراء ) 26، 52 :یان آمرانه دسـتور العمـ همکـاریهـای اجتمـاعی (مالـده )2:پرهیـر از همکـاری ـا
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ظالمان و ستمگران و مسارزه ا آنان (هـود ،) 9 :تشویق مردم ـه کارهـای نیکـو (نحـ  ،)91 :و رشـد و
تر یت صحی ( قره ) 5 :میداند؛ که یگمان دون تشکی حکومـت تحقـق چنـین اهـدافی میسـر
نیست و حاکم اسالمی وظیفه دارد ستر مناسب رای اجرای احکام الهی را در جامعه مهیا نماید تـا
جامعه ر اساو عم ه آن احکام الهی ،ه سعادم رسد.
همان طوری که مالحظه میشود آیام فوق ه طور صری وظایف انسیای الهـی ،در ارتسـا

ـا

دنیا و اجتماع مردم را یان می نماید که این مطوب طالن تفکر یگانه ودن دیـن نسـست ـه دنیـا را
آشکار میکند.
مصساح یردی در این اره میفرماید:

عرصههایی است که دیـن ایـد دخالـت کنـد .دیـن ایـد سـاختار حکـومتی

مقاله

واقعیت این اسـت کـه دخالـت در امـور اجتمـاعی و حکـومتی از ـارزترین
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مناسب را تسیین کند .دین اید تسیین کند که حاکم اید روزهای حکـومتش،
ه فکر محرومان و مستضعفان اشد یـا ـه فکـر تقویـت پایـههـای حکومـت
خودش.
پی جایگـاه مسـال سیاسـی و اجتمـاعی در مسـال دینـی ،خصـوص دیـن
اسالم ،سیار ارز و رجسته است و نمیتـوان آنهـا را از قومـرو دیـن خـارج
دانست و معتقد شد که تأثیری در سعادم و شقاوم انسانها ندارند . ...
اگر ناست که دین در ارة ثواب و عقاب  ،حالل و حرام و ارزشهای م ست
و منفی نظری داشته اشد  ،مسـال اجتمـاعی و سیاسـی از ـارزترین مسـالوی
از مسال دینی و خارج کردن مسال دنیایی از قومرو دین ،در نهایت ه انکار
اسالم مندر میشود ،پی اید پذیریم که دین میتواند در ـارة همـۀ مسـال
زندگی ما نظر دهد و وجه ارزشـی آن را یـان کنـد همـان گونـه کـه پیـامسر
فرمود« :ما من شئٍ یقر کم الی الدنه و یساعدکم عن النار اال قد امـرتکم ـه و
ئ یقر کم مـن النـار و یساعـدکم مـن الدنـه اال و قـد نهیـتکم عنـه».
ما من ش ٍ
(مدوسی  2 2ج . )96 : 31

هیچ چیری نیست که شما را ه هشت نردیک کند و از جهـنم دور گردانـد،
مگر آنکه من شما را ه آن فرمان دادم؛ و چیری نیست که شـما را ـه جهـنم
نردیک کند و از هشت دور گرداند ،مگر آنکه شما را از آن ازداشتم.
نـا راین ،آن طرحـی کـه ـر اسـاو آن مسـال دیـن از مسـال دنیـایی جــدا
میشود و مسال دین تنها در ارتسـا ـا خـدا و آخـرم قـرار مـیگیـرد و از
حوزة مسـال دنیـایی خـارج مـیگـردد؛ یعنـی خشـی از امـور و مسـال ـه
دانشمندان و سیاست مـداران وانهـاده مـیشـود و خشـی از مسـال دیـن ـه
دینـداران ،سـیار نـاروا و نادرسـت اسـت و ـه هـیچ وجـه ـا یـنش اسـالمی
سازگاری ندارد (مصساح یردی  939ج  65 :ـ .)69

مشک اصوی طراحان این شسهه ،تعریف نادرست و غیر واقعی از دین است ،چون که اگر ما در
اراله تعریف دین ،قومرو آن را محدود ساختیم و عرصه قومرو دین را ه عق و فهم شری محـدود
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هستند که دین اید در ارة آنها نظر دهد  ...و طرح جداسازی مسال دنیـایی

( س)
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کردیم و گفتیم در آن عرصه هایی که عق توان فهم و ح مسال را داشـته اشـد ،نیـازی ـه دیـن
نداریم و احتیاج ما ه دین تنها در مسالوی است که عق تـوان فهـم و درک آنهـا را نداشـته اشـد،
یتردید ا گذشت زمان و تطور و توسعۀ زندگی شری از حاجت ه دین کاسته میشود.
نا راین ا این تعریف ساختگی از دین است که سیاست ر طی ه دیـن نـدارد و وقتـی مـا همـۀ
مسال سیاسی و اجتماعی را میتوانیم ا تکیه ر عق و استدالل و کاوشهای عقالنی ح و فصـ
کنیم ،دیگر چه نیازی ه دین داریم؟!
اما واقعیت این است که این تعریف از دین ا واقعیت دین یگانه است ،دین یعنـی شـیوه رفتـار
صحی انسانی ،آنگونه که خداوند میخواهد .اگر انسان در اعتقاد ،در پذیرفتن ارزشها و در عم
فردی و اجتماعیاش آنگونه که خدا خواسـته اسـت؛ اشـد ،دینـدار اسـت و در غیـر ایـن صـورم
دیندار نخواهد ود.
یتردید ا مراجعه ه منا ع اسالمی اعم از قرآن و سنّت درمییا یم که نه تنها قومرو دین ه عق
و فهم شری ختم نمیشود ،وکه همانطوری که در مساحث پیش گفته ،مطرح نمودیم؛ عق خـود
یکی از منا ع شناخت احکام دینی ه شمار میآید نه اینکه دین ه آن محدود گردد.
از سوی دیگر ما وقتی دستورام دین را مالحظه میکنیم ،درمییا یم که قومرو دین مخصوصـاً
دین اسالم ،ه مسال فردی محدود نمیشود ،وکه مسال اجتماعی از قسی مسال خانوادگی ،مسأله
ازدواج ،طالق ،تدارم و حتی مسال مر و

ه اداره شؤون جامعه را نیر در ر میگیرد.

همسویی دین با سیاست
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

قرآن کریم ه صراحت یان میکند که دین ا فرمانروایی و تد ر سیاسی جامعه سازگاری دارد:
«فَقَد آتَینَا آلَ اِ راهِیمَ الکِتَابَ وَ الْحِکْمَ

َ وَ آتَینَاهُم مُوکاً عَظیماً» (نساء. )52 :

همانا ما خاندان ا راهیم را کتاب و حکمت دادیم و ه آنان فرمانروایی ررگی خشیدیم.
منظور از کتاب و حکمت ،در این آیه ،مرجعیت عومی و دینی اسـت و مقصـود از فرمـانروایی
ررگ نیر مرجعیت سیاسی است که خداوند ه فرزندان ا راهیم(ع) عطا کرده است.
جریان پادشاهی و فرمانروایی گستردة حضرم سویمان(ع) در قرآن کریم ،از موارد انکار ناپذیر
است:
«وَ حُشِرَ لِسُوَیمانَ جَنُودُهُ مِنَ الدِنَّ وَ الإنیِ وَ الطَّیرِ فَهُم یُوزَعُونَ» (نم . ) 3 :
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در اختیار اشند).
(ع)

آیا حضرم سویمان

مقاله

و رای سویمان سپاهش از جن و انی و پرندگان گردآوری شدند تا آنها یکدا جمع شـوند (و
ر اساو شـریعت الهـی حکومـت مـیکـرد یـا ـر اسـاو فهـم و درک

شری؟!
قطعاً یک پیامسر الهی ر اساو وحی و شریعت الهی حکومت میکند ــ السته شریعت الهـی در
اطن خود همسویی ا عق را داراست ــ نه ر اساو درک و فهم عقوی صرف.
جریان حضرم یوسف(ع) که پیشنهاد سرپرستی خرانههای سرزمین مصر را مطرح میکند.
«قَالَ اجعَونِی عَوی خَرَالِنِ الأرضِ إنِّی حَفیظٌ عَویمٌ» (یوسف. )55 :

[یوسف] گفت :سرپرستی خرانههای این سرزمین را ه من سپار ،که من نگهسانی کاردانم.
«وَ کَذلِکَ مَکَّنّا لِیُوسُفَ فِی األرضِ یَتَسواُ مِنها حَیثُ یَشاءُ» (یوسف. )56 :

و اینگونه یوسف را در سرزمین [مصر] قدرم دادیم که هر جا میخواست ،منرل میکرد.
پی ورود در حوزة سیاسی و فعالیت هـای اجتمـاعی نـه تنهـا مـذموم نیسـت وکـه در مـواردی
ممدوح وکه مطووب انسیای الهی وده است « ...اَجعَونِی عَوـی خَـرَالِنِ الـأَرضِ  »...یـا جریـان دعـای
(ع)

حضرم سویمان

رای دستیا ی ه موک و قدرم ینظیر «وَهَب لِی مُوکاً الیَنسَغَی لِأَحَدٍ مِن َعـدِی»

(ص. )95 :
(ص)

قرار گرفتن پیامسر اسالم

در رأو حکومت در اولـین فرصـت پـیش آمـده و همچنـین ورود

حضرم عوی(ع) در تشکیالم حکومتی و پذیرش آن حضرم رای تصدی امر والیت ،خود دالی
محکم و غیر قا تردیدی است در همسویی دین ا فرمانروایی و تـد یر سیاسـی ،و نیـر ـیپـایگی
تفکر سکوالریستی مسنی ر یگانگی دین از سیاست.
مصساح یردی در این اره میفرماید:
اگر دین چیری است که در قرآن آمـده ،شـام مسـال سیاسـی و اجتمـاعی
میشود و راجع ه قوانین مدنی ،قوانین جرایی ،قوانین ینالمووـی و راجـع ـه
عسادام و اخالق فردی سخن گفته است و رای زندگی خانوادگی ،ازدواج،
تر یت فرزند و رای معامالم و تدارم دستور العم دارد؛ پی چه چیـری
از قومرو دین اسالم خارج میمانـد؟ ـررگتـرین آیـۀ قـرآن کـریم در ـارة

( س)

معامالم ،قرض دادن و رهن دادن و رهن گرفتن است ( قره.)232 :

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني

و خداوند هم خواستۀ حضرم یوسف را جامه عم پوشانید:
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اگر اسالم دینی است که در قـرآن معرفـی شـده ،چطـور رخـی مـیگوینـد
اسالم ر طی ه زندگی اجتمـاعی مـردم نـدارد .اگـر مسـال ازدواج و طـالق
جرء دین نیست ،اگر مسال تدارم ،رهن ،یع و ر ا مر ـو ـه دیـن نیسـت
اگر مسأله والیت و اطاعت از اولی االمر جرء دین نیسـت؛ پـی چـه از دیـن
میماند و شما از کدام دین صحست میکنید؟ قرآن که پی در پی در ارة این
مسال صحست کرده است. ...
یک وقـت شـما مـیگوییـد مـا دینـی را کـه در رگیرنـدة مسـال سیاسـی و
اجتماعی است قسول نداریم! سیار خوب ،کـم نسودنـد کسـانی کـه اسـالم را
نپذیرفتند؛ اکنون نیر هستند کسانی که اسالم را قسول ندارند ،مـا هـم ـا آنهـا
دعوایی نداریم .اگر دلشان خواست یایند تا ا آنها حث کنـیم و ایـن اسـالم
جامع را رایشان اثسام کنیم؛ اگر هم نخواستند ه هر راهی کـه مـیخواهنـد
روند:
«وَ قُ ِ الحَقُّ مِن رَ ِّکُم فَمَن شَاءَ فَویؤُمِن وَ مَن شَاءَ فَویَکفُر» (کهف)29 :

و گو حق از جانب پروردگار شماست .پی هر کی خواهد ایمان یاورد و
هر کی خواهد کافر شود.
اما اگر می گوییـد اسـالم را قسـول داریـم ،چـرا اسـالم را شـام ایـن مسـال
نمیدانید و در هر یک از احکام اجتماعی اسالم خدشه میکنید؟ آیـا آنچـه
در کتاب و سنت است اسالم نیست؟ ....
دین عسارم است از صسغۀ الهی در زندگی شر« :صِبْغ َ اهللِ وَ مَـن اُحسَـنُ مِـنَ
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

اهللِ صِبْغَ » ( قره) 93 :

زندگی انسان هم میتواند رنگ خدایی داشته اشـد و هـم مـیتوانـد رنـگ
شیطانی داشته اشد؛ حال اگر این زندگی رنگ خدایی داشـت ،دیـن اسـالم
تدسم یافته است ...
ما غیر از قرآن و سنت و ادلۀ عقوی منسع دیگری رای اسالم سـراغ نـداریم و
ر اساو این منا ع ،اسالم همۀ حوزههای عسادی ،سیاسی ،اجتمـاعی و فـردی
را در رمیگیرد و چنان کـه گفتـیم ،ـا مـروری سـطحی و گـذرا روی قـرآن
کافی است که ه روشنی رای ما اثسام کند که آن دینی که در قرآن هست

سیاسی و اجتماعی رکنار اشد (مصساح یردی  939ج  29 :ـ .)22

مقاله

و قرآن ه عنوان منسع اصوی آن ه شمار میرود ،امکان نـدارد کـه از مسـال
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چگونه دین از سیاست یگانه است؟! در حالی که امام صادق(ع) در این اره میفرماید:
«إن اهلل أدب نسیه تأدیسه فوما أکم له األدب قال « :و إنّک لعوـی خُوُـقٍ عظـیم
ثم فوض الیه أمر الدین و األمه لیسوو عساده ( »....کوینی  962ج .)263 :

خداوند پیامسر را تا سر حـد کمـال تر یـت نمـود ،لـذا او را ـه شایسـتهتـرین
کماالم ستود .آنگاه امر شریعت و مردم را ـه او سـپرد تـا نـدگان خـدا را
رهسری کند و سیاست را ه دست گیرد.
(ص)

غایت تفویض امر دین و مردم ه پیامسر اسالم

هخاطر رهسـری حضـرتش ـر نـدگان الهـی

است و اطالق کومۀ «لیسوو عساده» اعم از رهسری دنیوی و اخروی است.
که فرموده است:
غای الدین األمر المعروف و النهی عن المنکر و اقام الحـدود» (نـوری 213

ج .) 35 : 2

مقصود دین ،امر ه معروف نمودن و نهی از منکر کردن است و (نیر) رپایی
حدود (الهی) .

قطعاً امر ه معروف نمودن و نهی از منکرکردن در سط کالن و مخصوصاً پیاده کردن حـدود
ال هی در اجتماع اسالمی ،نیاز ـه حکومـت و حاکمیـت دارد و در غیـر ایـن صـورم مقصـود دیـن
رآورده نخواهد شد .
چگونه ا نداشتن نیروی انتظامی و ازداشتگاه و محاکم قضایی مقصود دین عموی خواهد شد؟
و داشتن امور مذکور؛ یعنی ضرورم حکومت و حاکمیت.
پی دین در طن خود ،سیاست را داراست ،و دینی که سیاست را در ذام خودش داشته اشـد
طسعاً مدیریت سیاسی را ه همراه خودش دارد و نیازی ه مدیریت عومی رون دینی ندارد.
از جموه دالی محکم و غیر قا خدشه ،در موضوع حث ،آیه اکمال دین است کـه خداونـد
فرموده است:
«الیَومَ اَکمَوتُ لَکُم دِینَکُم وَ أَتمَمتُ عَوَیکُم نِعمَتِی وَ رَضیتُ لَکُمُ الإسالمَ دِیناً» (مالده.)9 :

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني

فرمایش امیر مؤمنان(ع) از مقصد دین ،تأیید دیگری از عدم یگانگی دین از سیاست است آندا

( س)
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امروز دین شما را رایتان کام کردم و نعمت را ر شما تمام نمودم و اسـالم را ـرای شـما [ ـه
عنوان] آیینی رگریدم.
دین کام دینی است که همۀ جوانب آن کام اشد و نقصانی در آن مشـاهده نگـردد و دیـن
اسالم که ه نص صری آیۀ فوق ،دین کام معرفی شده ،قطعاً در مهـمتـرین مسـأله اجتمـاعی کـه
همان حکومت و حاکمیت است نساید ضعف و منقصتی داشته اشد ،که در این صورم دین کام
نخواهد ود.
نا راین دین کام  ،در طن خود ،قانون کام حکومتی که همان مدیریت سیاسی جامع جهـت
ادارة جامعۀ شری است ،را دارا می اشد در غیر این صورم ،اکمال دیـن و اتمـام نعمـت نخواهـد
ود.
(ص)

و نیر حکومت ده ساله پیامسر اسالم

همچنین حکومت حضرم عوی(ع) کـه قطعـاً ـر اسـاو

آموزههای اسالمی وده است ،ی پایگی شـسهۀ عـدم همسـویی دیـن اسـالم ـا سیاسـت را آشـکار
میسازد.

ب) تبیین و بررسی شبهة عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی
معارضان مدیریت فقهی میگویند :فقه و فقاهت فاقد عمق الزم رای حکومت کـردن اسـت .فوـذا
فقیهی که عمری را در حوزه های عومیه گذرانده و دالماً ا استنسا احکام سر و کار داشته است هر
چند از عدالت کافی و تقوای الزم رخوردار اشد نمیتواند خود را ا سیاسـتهـای پیچیـدة زمـان
خویش تطسیق دهد و از پی معضالم گوناگون حکومتی رآید .تا جایی که معتقدند میان فقاهـت
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

و تد یر امور مموکتی ،کمترین را طه منطقی وجود ندارد.
چنانکه عسدالکریم سروش در کتاب سیاست نامه میگوید:
این دستورام که از طریق فقه تفسیر میشود ،فقط میتواند ه مدموعهای از
مسال حقوقی پاسـخ دهـد .ادارة عقالنـی جوامـع جدیـد مسـتورم چیـری ـه
مراتب یش از احکام دینی است .روشهای جدید حکومت کردن را اید ه
جای دین از قومرو اجتماعی جدید مانند اقتصاد و جامعه شناسـی و مـدیریت
عمومی استنسا و استخراج کرد (سروش . )239 : 939

او در فراز دیگری از سخنانش در این اره چنین میگوید:

دینی و تحقق خشیدن عدالت دینی ،حقوق فرادینی انسان را قر انی میکنـد

مقاله

حکومت دینی که منحصراً ر اساو فقه نـا شـود ،ـه جـای دفـاع از حقـوق
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و مضافاً فاقد عمق الزم رای حکومت کـردن صـحی اسـت (سـروش : 939
.)231

او همچنین میگوید:
دین ،طـرح و روشـی ـرای نحـوة حکومـت کـردن نـدارد و کوشـش ـرای
استخراج چنین طرح و روشی از درون دین ،در ـه عسـث کـوفتن اسـت .هـر
طرح جامعی که از حکومت ر اساو دیـن ارالـه شـود ،دسـت ـاال متضـمن
پارهای از احکام و دستورالعم های شرعی است (سروش . )239 : 939

نویسنده کتاب حکمت و حکومت نیر در این اره میگوید:
قدرم استنسا و استخراج احکام جریی از اصول کوی شرع اسالم است؛ که
این ه معنای قدرم تطسیـق احکـام ـر موضـوعام و قـدرم اجـرای احکـام
اسالم نیست ... .چنین فقیهی نخواهـد توانسـت از پـیِ معضـالم گونـاگون
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی رآید .و چون قادر ه اداره کشور نیست
چگونه میخواهد در رأو حکومت اسالمی قرار گیرد (حـالری یـردی : 922
. )31

وی همچنین میگوید:
سیار واض است که هیچ پژوهشگری هر اندازه هـم کـه مـاهر و سرشـار از
توان تدریه و تحوی عقالنی اشد ،نخواهد توانست که میان فقاهـت و تـد یر
امور مموکت ،کمترین را طه منطقی رقرار سازد (حالری یردی .)211 : 922

وجه استدالل
همانطور که مالحظه میشود استدالل عمده مستشک در ارتسا ا این شـسهه ،محـدود کـردن
فقه و فقاهت ه پارهای از احکام و دستورالعم هایی شرعی ه انضمام مدموعهای از مسال حقوقی
و یگانه ودن شخص فقیه از کشورداری و تد یر امور مموکتی است.
تسیین عسارام مستشک
از مدموعه عسارام فوق مطالب ذی ه دست میآید :

( س)

 .محدود کردن فقه و فقاهت ه پارهای از احکام و مسال شرعی؛

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني

فقیه اصالً ه کسی گفته میشود که عالم ه اصـول و احکـام اسـالم و دارای
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.2عدم انطساق فقیه عادل ،ا سیاستهای پیچیدة موجود در نتیده عدم قـدرم کـافی فقیـه
رای اداره کشور.
نقد و بررسی
همانطوری که مالحظه میشود اینان حاکمیت فقیه عادل و اتقوا را عویرغم سیاستهای پیچیـدة
داخوی و خارجی موجود ،ناکارآمد میدانند .و او را قادر ه اداره کشور نمیدانند؛ چـون معتقدنـد
که سر و کار داشتن ا استنسا احکام ،ر طی ه سیاست و اداره و مدیریت کشور ندارد وکه قالونـد
ه اینکه اداره کشور ساز وکارهای مدیریتی خاص خودش را میطوسد.
ادعای فوق را ه دو طریق ،نقضی و حوی پاسخ میدهیم:
 .1در پاسخ نقضی
قویترین دلی ر امکان چیری ،واقع شدن آن است (أقوی دلی عوی امکان شیءٍ وقوعه)
رهسری داهیانه و افتخار رانگیر ده سالۀ امـام خمینـی ـه عنـوان «ولـی فقیـه» در ایـران اسـالمی
عویرغم پیچیدهترین شک شیطنت و ازیهای سیاسی از سوی سیاست ازان ینالمووی ا شـیطنت
پیاده نظامشان در داخ کشور ،رهسری و مدیریت هشت ساله جنگ تحمیوی  ،عوـیرغـم نـا را ری
عِده و عُده و محکومیت دشمن متداوز ه خسارم جنگی از سوی سـازمان موـ ـدون واگـذاری
یک وجب از خاک ایران اسالمی همچنین یش از دو دهه رهسری و مدیریت داهیانۀ خَوف صـال
ایشان خامنهای در هدایت این حرکـت عظـیم مردمـی عوـیرغـم شـیطنتهـای داخوـی و خـارجی
میتواند نمونۀ عینی مدیریت سیاسی یک فقیه اشد.
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 .2پاسخ حلی و تفصیلی
اوالً :هرگر کسی از فقهای شیعه معتقد نیست ه اینکه صرف وجود فقاهت اصـطالحی فقهـا ـرای
اداره کشور کافی است؛ وکه داشتن تد یر و کاردانی ،شداعت و سیاست ه همراه عدالت و تقوا از
صفام الزم و الینفک «ولی فقیه» شمرده میشود که در اص  19قانون اساسی جمهوری اسالمی
دان تصری شده است .فوذا داشتن ینش سیاسی و اجتماعی ،تد یر ،شداعت ،مـدیریت و قـدرم
کافی رای رهسری مطوسی است که قانونگذاران از آن غاف نسودهاند.
امام خمینی در این زمینه میفرماید:

معهود حوزهها هم اشد ولی نتواند مصـوحت جامعـه را تشـخیص دهـد و ـه

مقاله

اجتهاد مصطو در حوزهها کافی نمی اشد وکه یک فرد اگر أعوم در عوـوم
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طــور کوــی در زمینــۀ اجتمــاعی و سیاســی فاقــد یــنش صــحی و قــدرم
تصمیمگیری اشد ،این فرد در مسال اجتماعی و حکومتی مدتهـد نیسـت و
نمیتواند زمام جامعه را ه دست گیرد (امام خمینی  935ج .) 33 - 33 :2

نا راین اگر در نظریه «والیت فقیه» فقط فقاهت اصطالحی شر

ود ،اشـکال وارد ـود .حـال

آنکه همان طوری که مالحظه شد غیر از فقاهـت ،اجتهـاد در مسـال حکـومتی و اجتمـاعی هـم از
شرایط رهسری است که در این صورم ادعای فوق ادعای عـاری از حقیقـت اسـت .فوـذا نگارنـده
کتاب حکمت و حکومت مطوسی گفته است که هیچ فقیهی موترم ه آن نشده است .در نتیدـه ،گفتـار
ثانیاً :توقی اینان از فقه فقاهتی خالی از اشکال نیست و شاید همین توقی محدود از فقه ،آنـان را
ناگریر ه چنین اشکالی کشانده است .اینان «فقـه» را صـرفاً مشـتی از احکـام مر ـو ـه طهـارم و
نداست و احکام مر و

ه عسادام و معامالم دانسته و رای آن عرصـهای جـدا از عرصـۀ مسـال

سیاسی و اجتماعی قال هستند .طسعاً ا چنین دیدگاهی است که مـیگوینـد :فقهـایی کـه جـر دادن
رسالۀ عمویه و یان احکام ،کار دیگری نمیدانند؛ چگونه قادر ه اداره امور کشور هستند؟
ه اینان اید گفت موضوعام فقهی منحصر ه احکام طهارم و نداسـت و احکـام مر ـو
عسادام و معامالم نیست ،وکه دایره وسیعی دارد که احکام مر و

ـه

ه جهاد ،هدرم ،دفـاع ،امـور

حسسیه ،نهی از منکر و امر ه معروف ،رهن ،اجاره ،قرض ،قصاص ،دیه ،قضاوم ،تأمین اجتماعی و
یمه و  ...را شام میشود که غالب آنها دامن زدن ه مسال سیاسی و اجتماعی است .اید ه آنـان
فهماند که فقه اسالمی ،فقهی جامع و پویا است و ه تعسیر امام خمینی« :فقه ،تئوری واقعی و کامـ
اداره انسان از گهواره تا گور است» (امام خمینی  935ج .)239 : 2

معظــم لــه در فــراز دیگــری از سـخنانش در ارتســا ــا «حقیقــت فقــه و ویژگــیهــای اجتهــاد»
میفرماید« :زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند .مسألهای کـه در قـدیم دارای حکمـی
وده است ه ظاهر همان مسأ له در روا ط حاکم ر سیاسـت و اجتمـاع و اقتصـاد یـک نظـام ممکـن
است حکم جدیدی پیدا کند» (امام خمینی  935ج .)239 :2

ایشان همچنین در ارتسا ا ویژگیهای مدتهد واقعی میفرماید:

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني

فوق ،گفتاری دون استناد است که زیسنده یک محقق نیست.

( س)
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مدتهد اید ه مسال زمان خود احاطه داشته اشـد .ـرای مـردم و جوانـان و
حتی عوام هم قا قسول نیست که مرجع و مدتهدش گویـد مـن در مسـال
سیاسی اظهارنظر نمیکنم .آشنایی ه روش رخورد ا حیوـه هـا و ترویرهـای
فرهنگ حاکم ر جهان ،داشتن صیرم و دیـد اقتصـادی ،اطـالع از کیفیـت
رخورد ا اقتصاد حاکم ر جهـان ،شـناخت سیاسـتهـا و حتـی سیاسـیون و
فرمولهای دیکته شدة آنان و درک موقعیت و نقا قوم و ضعف دو قطب
سرمایهداری و کمونیرم که در حقیقت استراتژی حکومت ر جهان را ترسیم
میکنند ،از ویژگیهای یک مدتهد جامع است .یک مدتهد اید زیرکـی و
هوش و فراست هدایت یک جامعۀ ررگ اسـالمی و حتـی غیـر اسـالمی را
داشته اشد و عالوه ر خووص و تقوا و زهدی که در خور شأن مدتهد است
واقعاً مدیر و مد ر اشد .حکومت در نظر مدتهد واقعی فوسـفۀ عموـی تمـامی
فقه در تمامی زوایای زندگی شریت است (امام خمینی  935ج . )239 :2

همانطور که مالحظه شد از دیدگاه امام خمینی ،صرف اجتهاد اصـطالحی در حـوزههـا ـرای
رهسری و حاکمیت کافی نیست؛ وکه چنین فردی اگر اعوم در فقه و اصول هـم اشـد ولـی نتوانـد
مصوحت جامعه را تشخیص دهد و در زمینههای اجتماعی و سیاسی ،فاقد یـنش صـحی اشـد و از
زیرکی و هوش و فراست ،رخوردار نساشد ،رای رهسری مناسب نیست .از نظر ایشان ،ولی فقیه اید
عالوه ر اجتهاد و رخورداری از عدالت و تقوا ،ه معنای واقعی کومه ،مدیر و مد ر نیر اشد .حتـی
آشنایی نسست ه روشهای رخورد ا حیوهها و ترویرهای فرهنگ حاکم ر جهان ،داشتن صـیرم
و دید اقتصادی ،و نیر اطالع از کیفیت رخورد ا اقتصاد حاکم ـر جهـان و شـناخت سیاسـتهـای
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حاکم ر آن ،همچنین شناخت سیاسیونی که استراتژی حکومت ـر جهـان را ترسـیم مـیکننـد ،از
ویژگیهای یک مدتهد جامع مد نظر امام خمینی است.
ا وجود اوصاف مذکور ،رای ولی فقیه از دیدگاه امام ،آیا میشـود گفـت کـه چنـین فقیهـی
نخواهد توانست از پیِ معضالم گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی رآید؟! یا میشود
قسول کرد که میان فقاهت و تد یر امور مموکت ،کمترین را طۀ منطقی رقرار نساشد؟!
نا راین نگاه انحصاری ه فقه و فقاهت دون شأن یک محقق است فوذا یک فقیه هم مـیتوانـد
عالوه ر فقاهت در رشتههای دیگر عووم صاحب نظر اشد.
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تد یر عقالنی در امر حکومت نیست .طسیعی است کـه در جامعـه ،گـردش امـور ـه تخصـصهـای

مقاله

ثال اً :حکومت فقیهان جامع الشرایط هیچ گاه ه معنای انروای عووم ،فنون ،تدر ههای شـری و
مختوف نیاز دارد و مدیریت االی جامعه در هر حکومتی ــ دینی یا غیر دینی ــ ه هیچ وجه ینیاز
از اینگونه تخصصها و تد یرهای تدر ی ـ عقالنی نیست.
از سوی دیگر ،تقریساً محال است که یک مدیر از تمام تخصصهای مورد نیاز جامعه رخوردار
اشد .ی تردید هر شخص ا هر تخصص و آگاهی ،اگر در مصدر مدیریت کالن جامعه قرار گیرد
ه ناچار ه تخصصهای مختوفی رای اداره امور جامعه نیاز دارد.
حضور مدیری اسالم شناو در رأو هـرم جامعـه ،از آن جهـت اسـت کـه ضـمن کـارگیری
تخصصهای مختوف و هماهنگیهایی که الزمۀ مدیریت صال است ،نسست ه مطا قت تصمیمام
اهمیتی رخوردار است که دون حضور کارشناو امور دینی در رأو قدرم ،نمیتوان نسـست ـه
اجرای احکام دینی در جامعه اطمینان داشت.
نا راین «مدیریت فقیه» ه این معنا نیست که تمـام تصـمیمام نظـام مسـتقیماً رگرفتـه از فقـه و
دون تکیه ر تدر یام و سایر عووم شری اشد وکه مـدیریت و نظـام اداره و حکومـت در چنـین
جامعه ای هم مستنی ر عوم و دستاوردهای عومی است و هم تحت اشراف دیدگاههای مکتـب .لـذا
نمی توان ه هانه مدیریت فقهی ،راهکارهای عومی را کنار زد ،یا چنان شیفته دسـتاوردهای عومـی
شد که راه را ر دخالت دین در اداره جامعه ست.
رهسری در نظام والیی عالوه ر داشـتن اجتهـاد مـدیریتی و شـداعت سیاسـی در کنـار اجتهـاد
اصطالحی ،از مشاوره ا متخصصین و کارشناسان در زمینههای مختوف ی هره نخواهد ود که این
خود ریشه در قرآن و سنت رسول اکرم(ص) دارد؛ که در این صورم از نقطه نظرهای کارشناسـان
و متخصصان در زمینههای مختوف ،هره کافی را خواهد رد .همانطوری کـه رسسـای کشـورهای
دیگر دارای مشاورین و معاونینی هستند کـه ـه آنـان کمـک فکـری مـیکننـد و اطالعـام کـافی
میدهند .نا راین ولی فقیه مدیر ،مد ر ،کاردان و آگاه ه مسال سیاسـی و اجتمـاعی ـا اسـتفاده از
سنت مشورم ا نخسگان و متخصصان در زمینههای مختوف ،ـه راحتـی قـادر خواهـد ـود مسـال
پیچیده حکومتی را مدیریت نماید.
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ا موازین کوی اسالم اشراف داشته اشد .در یـک حکومـت دینـی ،دغدغـه اجـرای دیـن از چنـان

( س)
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ا توجه ه آنچه گذشت روشن گردید که فقیـه مـد ر و کـاردان و آگـاه ـه مسـال سیاسـی و
اجتماعی ،نه تنها از پی سیاستهای پیچیدة دنیا رمیآید؛ وکه قادر است کشور را نیر اداره نماید.
نتیجهگیری
از آنچه گذشت ه دست میآید:
اوالً :نه تنها ادیان ه طور اعم و اسالم ه طور اخص از حکومت و سیاست یگانه نیسـتند وکـه
شریعت الهی در طن خود مدیریت الزم ،رای اداره کشـور را دارا اسـت .کـه حاکمیـت حضـرم
سویمان نسی(ع) ،یوسف پیامسر(ع)و پیامسر اسالم(ص) و امیر مؤمنان(ع) کـه از مسـومام تـاریخ ـه شـمار
میآیند ،دلی ر وجود نظام سیاسی در شریعت الهی است.
ثانیاً :اغماض از دیدگاه انحصاری در آیام قرآن و نگاه اعتدالی ه همۀ آیام در زمینـۀ مـورد
حث ،ه همراه جمع داللی ،نمونه روشنی است ر طالن ادعای مستشک  ،مسنی ر عدم مشـروعیت
والیت سیاسی پیامسر اسالم(ص).
ثال اَ :مشروع ودن حکومت دینی توسط مردم از سوی مستشک  ،ضمن زیر سؤال ردن والیت
الهی از دیدگاه توحیدی «فَاهللُ هُوَ الوَلیُّ» (شوری )9 :و «الحُکمُ لِوّهِ» (غافر  ،) 2 :ه نفی حکومت دینـی
(عد

و الهی حضرم مهدی

اهلل) میاندامد که از مسومام قرآن کریم و روایام اسالمی است.

را عاً :نه تنها ارتسا منطقی ین فقاهت و کشورداری رقرار است وکه ولی فقیه عادل ،ا تـد یر
و صاحب نظر در امور سیاسی و کشورداری از طریق اجتهاد در احکـام اسـالمی و نیـر کـارگیری
نظرام کارشناسان و متخصصان در زمینههای مختوف مموکتی ،ه راحتی میتوانـد امـور کشـور را
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تد یر و آن را اداره نماید.
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امام خمینی ،سید روح اهلل 22 ( .ق) کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.



ـــــــــــــــــــ  ) 935( .صحیفه امام (دوره  22جودی) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.



جسران ،مسعود ) 939( .الرائد ،ترجمه رضا انرایی نژاد ،انتشارام آستان قدو رضوی ،چاپ چهارم.



جوادی آموی ،عسداهلل ) 933( .والیت فقیه :والیت ،فقاهت و عدالت ،قم :نشر اسرا ،چاپ اول.

نهج البالغه
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راغب اصفهانی ،ا والقاسم حسین ن محمد 2 2( .ق) المعجم المفردات الفاظ القرآن ،تهران :دارالقوم.



سروش ،عسدالکریم ) 939( .سیاست نامه ،تهران :مؤسسه فرهنگی صرا  ،چاپ سوم.



عسدالرازق ،عوی ) 932( .االسالم و اصول الحکم ،ترجمه محترم رحمانی و محمدتقی محمدی ،تهران :نشر

مقاله



حالری یردی ،مهدی ) 922( .حکمت و حکومت ،لندن :نشر شادی.

سرایی ،چاپ اول.


کوینی ،محمد ن یعقوب ) 962( .الکافی ،تهران :اسالمیه ،چاپ دوم.



مدوسی ،محمد اقر 2 2( .ق) بحار االنوار ،یروم :دار احیاء التراث العر ی ،چاپ اول.



مصساح یردی ،محمد تقی ) 939( .نظریه سیاسی اسالم ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.



نوری ،حسین 213( .ق) مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسه آل یت ،چاپ اول.

تبيين و نقد انگاره «عدم كارآيي مديريت فقهي در قبال مديريت علمي» با تأكيد بر ديدگاه امام خميني
( س)

