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  چکیده
فـارغ از  (براي زیست عملی خود مبتنی بر دین ) طور خاص شیعه به(یک مسلمان 

ایـن رسـایل   . رفتار کنـد » رساله عملیه«، باید بر اساس )مباحث معرفتی و اعتقادي
واجب، مستحب، مباح، مکـروه و  (سلمان گانه افعال یک فرد م 5کننده وجوه  تعیین
امروزه ساحت زیست انسـان فراتـر از حـوزه فـردي بـوده و عرصـه       . است) حرام

ذیري از زندگی مسلمانان شـده اسـت؛ در   زندگی اجتماعی و سیاسی بخش جداناپ
عملیه  هاي رسالهاز طرفی . این عرصه نیز یک مسلمان باید بر اساس دین عمل کند

تـا عرصـه زنـدگی سیاسـی و      انـد  پرداختـه وزه زندگی فـردي  موجود عمدتاً به ح
شود آن است که آیا در عرصه زندگی اجتماعی  سؤالی که اینجا مطرح می. اجتماعی

هایی صـحبت کـرد کـه     توان از رساله طور خاص عرصه زندگی سیاسی نیز می و به
گانـه   5کننـده وجـوه    هاي عملیه در حوزه فردي عمل کنند؛ یعنی تعیین مانند رساله

تبیـین ماهیـت ایـن رسـایل مبتنـی بـر       . رفتار مسلمانان در عرصـه سیاسـی باشـند   
  .، محورهاي اصلی مقاله حاضر استها آنهایشان و ضرورت وجود  ویژگی

  دین، سیاست، فقه، رساله عملیه، رساله عملیه سیاسیه :ها کلیدواژه
 
  مقدمه.1
 کند نمی فرق. است قواعدي و چارچوب نیازمند خود زندگی براي اي جامعه و فرد هر
...  و مبـانی  اصـول،  باورهـا،  اعتقـادات، . است باورهایی و اعتقاد چه داراي جامعه این
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. آن ضـرورت  کننـده  تعیـین  نه است زندگی قواعد و چارچوب نوع کننده تعیین درواقع
 مبتنی را خود زندگی که است طبیعی کند، زندگی دینی دارد تصمیم که فردي و جامعه

  .دهد می سازمان دینی قواعد و ها چوبچار بر
 ؛بود ساحت دو به قائل توان می انسانعملی  زیست یا زندگی براي بندي، تقسیم یک در

 فـردي، عملـی   زیسـت  سـاحت  در. اجتمـاعی  زندگی ساحت و فردي زندگی ساحت
 بایـد  مانمسـل  یـک  کند می تعیین که است قواعدي و چارچوب داراي زیستن مسلمان
  .باشد می عملیه هاي رساله قالب در و فقه توسط آن، تعیین وظیفه. ندک زیست چگونه
طور که در سـاحت زیسـت عملـی فـردي مسـلمان زیسـتن داراي چـارچوب و         همان

طـور خـاص در سـاحت زیسـت      قواعدي است، آیا در ساحت زیست اجتمـاعی و بـه  
بتـوان در   اه آنها و قواعدي صحبت نمود که مبتنی بر  توان از چارچوب سیاسی نیز می

و  ها چارچوبزیست؟ به تَبعِ پرسش از وجود چنین » دینی«زندگی سیاسی نیز ساحت 
 زیسـت  عرصه در که داریم هایی رساله را مطرح کرد که آیا سؤالاین  توان میقواعدي 

 و هـا  چـارچوب  شود؟ تلقی دینی رفتارمان تا کنیم رفتار چگونه باید کند تعیین سیاسی
 این در را تکالیفی چه دین چیست؟زیست سیاسی  حوزه در دینی رفتار و کنش قواعد
 این درو مباح  مکروه و مستحب و حرام و حالل هاي کنش و افعال نموده؟ تعیین حوزه
 عملیـه،  هاي رساله قالب در فردي، زیست حوزه در که طور همان آیا هستند؟ چه حوزه

 نیز سیاسی زیست حوزه در شده، مشخص کند زیست دینی خواهد می که فردي تکلیف
  باشد؟ کرده روشن را تکلیف که دارد وجود ايعملیه هاي رساله

باید به این نکته اشاره کرد که در باب  رسایلیپیش از پرداختن به بحث وجوب چنین 
ضرورت ورود رساله عملیه به عرصه سیاسی و اجتماعی تاکنون مبـاحثی مطـرح شـده    

است که به ایـن موضـوع پرداختـه و حتـی در     اندیشمندانی  ازجملهشهید صدر . است
بـه ایـن موضـوع     شود میشناخته » الفتاوي الواضحه«مقدمه رساله عملیه خود که با نام 

 در عملیه هاي رساله«در مقاله  اجمال بهایشان در این زمینه  هاي دیدگاه. اشاره کرده است
از دیگر آثاري . ه استبیان شد) 1385(ملکوتی فر  اهللا ولینوشته » صدر شهید نقد بوته

نوشـته   »)2(و ) 1( عملیـه  هـاي  رساله بر مروري«مقاالت  اند پرداختهکه به این موضوع 
عملیه موجود  هاي رسالهایشان در این مقاالت مستقیماً . است) 1376-77(عباس یزدانی 

را از باب نپرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی به نقد کشـیده و خواسـتار ورود ایـن    
 . به حوزه سیاسی و اجتماعی شده است یلرسا
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را در ابتـدا و در یـک وضـع     انـد  پرداختهعملیه که به مباحث سیاسی این قسم رسایل 
خود ایـن مفهـوم از آن قسـم مفـاهیم     . نامید» رساله عملیه سیاسیه«توان  مفهوم اولیه می

ین مفهومی را توان در سپهر واژگانی سیاست و دیانت چن باشد که کمتر می کاربرد می کم
بندي رسایل مختلف، سرفصلی را به این نام  همین امر باعث شده نتوان در تقسیم. یافت

اولین کاري که باید در این زمینه انجام داد لذا . تعیین کرده و رسایلی را ذیل آن قرار داد
در راستاي تبیین چنین مفهومی، مبتنی بر چـارچوب نظـري، از   . تبیین این مفهوم است

هـا، چیسـتی    ورود پیدا کرده و با تبیین ویژگی» رساله عملیه سیاسیه«هاي  ویژگی طریق
، ضـرورت  ها آناین رسایل تبیین شده و سپس جهت مشخص کردن اهمیت و جایگاه 

   .شود چنین رسایلی برشمرده می
نکته حائز اهمیت پیش از ورود به بحث اصلی آن است کـه موضـوعیت یـافتن بحـث     

شود که ما پیوند دین و سیاست  در عرصه جامعه زمانی مطرح می» یهرساله عملیه سیاس«
در این صورت است که براي پیاده شدن بخشی از . فرض پذیرفته باشیم عنوان پیش را به

» رسـاله عملیـه سیاسـیه   «توانیم از مفهومی به نـام   ابعاد دین در عرصه زنگی سیاسی می
ند دین و سیاست نبوده و ساحت این دو اصوالً براي فردي که قائل به پیو. صحبت کنیم

لذا در ایـن مقالـه   . موضوعیت ندارد» رساله عملیه سیاسیه«داند بحث  را از هم مجزا می
  .ایم فرض پذیرفته عنوان یک پیش پیوند دین و سیاست را به

چراکـه ابتـدا بایـد    . همچنین در این مقاله قصد ورود به مصادیق رساله عملیه را نداریم
-ازآن وارد مصـادیقش شـد؛ کـه ان    اندازه کافی روشن کرد و پـس  دنظر را بهمفهوم مور

» رسـاله عملیـه سیاسـیه   «هایی که در آینده در تبیین مصداقی  شاءاهللا این امر در نگارش
   .گیرد انجام خواهد شد صورت می

 ازلحـاظ نیز باید گفت با توجه به آنچه بیان شـد ایـن پـژوهش     شناسی روشدر بحث 
گردآوري اطالعات از قسم  ازلحاظه تحقیقات بنیادي نظري قرار داشته و هدف، در زمر

خـود را   هـاي  داده) اسـنادي ( اي کتابخانـه توصیفی بوده که مبتنی بر روش  هاي پژوهش
  .  نموده است آوري جمع

  
  چارچوب نظري.2

خواهیم مفهوم جدیـدي را بـراي مصـادیقی     درواقع می» عملیه سیاسیه  رساله«در تبیین 
یعنی مفهومی  داشته باشیم؛» اطالق مفهوم«خواهیم  به تعبیر دیگر می. ضع کنیمخاص و

وضـع  » عملیه سیاسـیه   رساله«را که عبارت است از  -کاربرد یا حداقل بسیار کم-جدید
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با سه نظریـه  » اطالق مفهوم«در حوزه . کرده و آن را به یک سري مصادیق نسبت دهیم
. »نظریـه انگـاره  «و » نظریه شـباهت خـانوادگی  « ،»نظریه ماهیت گرایی«: مواجه هستیم

در تبیین این سـه نظریـه بیـان     )Mohammad Legenhausen( لگنهاوزنپروفسور محمد 
  :دارد می

 شـباهت « ،»گرایـی  ماهیـت «: عبـارت اسـت از   مفهـوم  اطــالق  نــظریه  رایج نوع سه«
  .« انگاره« و »خانوادگی

 برخی با شدن آشنا از پس را P مثالی صیتخصو مفهوم ما ،»گرایی ماهیت« نظریه بر  بنا
 کـه آموزیم می  ما. دهیم می شـکل واجـدند، را خـصوصیت آن شود می گفته که اشیا از

 کنـیم  می انتزاع را مالکی گروه این از که سان  بدین دهیم؛ تعمیم اشیا دیگر به را مـفهوم
  .اند شریک آن  در اعـضا ایـن تنها و گروه این اعضاي همه که

 کاررفتـه  بـه  اولیـه  نمونـه   یک  در  کـه را مـفهومی فرد ،»خانوادگی شباهت« نظریه بنا بر
 عضـوي  هـر  که اي گونه به ، دهد می تـعمیم مـتعددي هاي شباهت مالحظه دلیل به است

  .دارد شباهت اعضا از دیـگر بـرخی با  وجوه  قبیل  این از برخی در اولیه نمونه در
 اي گونـه  بـه  رود مـی  گمان که دارد پیوند خصوصیتی  با  مفهوم یک ،»انگاره« نظریه طبق
 پـرداز  نظریـه   یـک  . ..باشـد   منطبق  موارد از مجموعه یک از افرادي یا و  موردي  بر عالی

 اطـالق  بـراي  شــباهت   مـوقع  چه که مورد این در قضاوت بـراي تواند می گرا انـگاره
  )35: 1375 لگنهاوزن،(» 1.بجوید کمک  ذاتی  استعدادي از است کافی  انگاره یک موفق

تـرین و   رسـد مناسـب   بـه نظـر مـی   » اطالق مفهوم«با توجه به نظریات مطرح در حوزه 
عملیـه سیاسـیه     ترین نظریه براي پژوهش در بحث تبیین مفهوم جدید رسـاله  کاربردي

 و »خانوادگی شباهت«البته این به معناي رد یا ناکارآمدي نظریات . باشد» نظریه انگاره«
تـر و   بـه شـکل سـاده   » نظریـه انگـاره  «رسـد   نیست، بلکه به نظـر مـی   « ماهیت گرایی«

توان اقـدام بـه شـکل     بر اساس این نظریه می. آید تري به کار ما در این امر می ملموس
هــایی  مبتنـی بـر آشـنا شــدن بـا برخـی ویژگـی      » رسـاله عملیـه سیاســیه  «دادن مفهـوم  

ازآنکـه ایـن مفهـوم در حـد مطلـوب و       پـس . رند کـرد که این رسایل دا) خصوصیت(
بـه دیگـر اشـیاء    « آن را» 2ماهیت گرایی«توان مبتنی بر نظریه  قبول شکل گرفت می قابل

 همـه  کـه  کنـیم  مـی  انتـزاع  را مالکـی  گروه این از که  سان بدین دهیم؛ تعمیم ]ها رساله[
  )35: 1375 هاوزن،لگن(» 3.اند شریک آن  در اعـضا ایـن تنها و گروه این اعضاي
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 شناسی رساله عملیه سیاسیه مفهوم.3
» رسـاله عملیـه  «ابتدا باید نگاهی بـه مفهـوم   » رساله عملیه سیاسیه «در شناخت مفهوم 

 عملیه رساله« شناخت یعنی اصلی، بحث به ورود مقدمه »عملیه رساله« شناخت. داشت
 گام در و بوده »عملیه لهرسا« یک ابتدا در »سیاسیه عملیه رساله«چرا که  است؛ »سیاسیه

  .یابد می را »سیاسیه عملیه رساله« ماهیت سیاسی، زندگی ساحت به شدن وارد با بعد
تـرین   اصـلی  )88: 1390اعرافـی،  (بـدانیم    مکلفان  عمل احکام بیاناگر علم فقه را علم 

کـه   »عملیه هاي رساله«. باشد می» رساله عملیه«شود  منبعی که این احکام در آن بیان می
 در را شـرعی  احکـام  کـه  هسـتند  منـابعی شوند  نیز شناخته می» توضیح المسائل«با نام 

 یک افعال گانه 5 وجوه کننده تعیین داده و قرار ها آن اختیار در مسلمین اعمال خصوص
 به دلیل این این رسایل به. هستند) حرام و مکروه مباح، مستحب، واجب،( مسلمان فرد
  .است شده وارد آن در »دینی اعمال« که شود می ندهخوا »عملیه رساله« نام

 کـه  باشد نداشته تقلیدي مرجع -است شیعیان منظور اینجا در-مسلمانی فرد اگر اصوالً
 عملیـه  هـاي  رسـاله  همـین  .4باشد می اشکال دچار او اعمال کلیه کند، عمل او رساله به

اگر  فعل کدام به مردم و ودهب غیردینی کدام و دینی افعال کدام دنکن می تعیین که هستند
 نکننـد  عمـل  فعـل  کـدام  بـه  و انـد داده انجام را خود دینی وظیفهو  تکلیف کنند عمل

 درواقـع  عملیـه  هـاي  رسـاله  .انـد نشـده  مرتکـب  گنـاهی  و نیسـت  ایشـان  بـر  حرجی
 باید نماید رفتار اسالم اساس بر بخواهد اگر مسلمان فرد یک که هایی است دستورالعمل

 زنــدگی  نامه آیین« را رسایل این که جایی تا نماید؛ رفتار ها دستورالعمل آن طبق حتماً
 کـه  داشت بیان باید مطلب این تبیین در) 211: 1376 یزدانی،. (اند دانسته »مسلمان فرد
 تعیـین  کـه  است قواعدي و چارچوب داراي زیستن مسلمان فردي، زیست ساحت در
 قالـب  در و فقـه  توسـط  آن، تعیین وظیفه .کند زیست چگونه باید مسلمان یک کند می

  .باشد می عملیه هاي رساله
» رسـاله عملیـه سیاسـیه   «توان سراغ مفهوم  می» رساله عملیه«پس از روشن شدن مفهوم 

 اصـوالً . نـدارد  وجود توجهی قابل مباحث چندان »سیاسیه عملیه رساله« در بحث. رفت
تعریـف مشـخص   ا این تفاسیر بـا یـک   ب .باشد می کاربرد کم مفاهیم قسمِ از مفهوم این

رفت  رسایلو خصوصیات این  ها ویژگیشروع کردن کمی مشکل است، لذا باید سراغ 
تـوان بـا یکسـري     اما بـازهم مـی   ماهیت این رسایل نیز مشخص شود؛ ها آنتا با تبیین 

  .تعاریف کلی و اولیه کار را شروع کرد
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 فردي جنبه) مطلق نه( بیشتر است مطرح عملیه رساله در آنچهدر ابتدا باید بیان داشت 
 نمازخوانـدن،  چگونـه  مانند فردي افعال حوزه در غالباً ها رسالهیعنی مطالب این  دارد؛

 اي صـیغه  چه( کردن ازدواج چگونه کردن، کفن و غسل چگونه گرفتن، طهارت چگونه
 مانمسـل  یـک  اگـر  امـا . است فردي احکام این از نمونه صدها و ها ده و) شود خوانده

 اگر چه؟ وقت آن کند عمل دین حکم به نیز اجتماعیسیاسی و  افعال حوزه در خواست
 مسلمان – مسلمان یک. برد خواهیم پی بیشتر مسئله اهمیت به بنگریم دیگر اي زاویه از
 چیسـت؛  تکـالیفش  داند می -شده هاي حقوقی کسب فارغ از شخصیت مسلمان ماهو به

 مقـام  در وقتـی   مسـلمان  یـک  امـا  .اسـت  نمـوده  خصمش را این خوبی به عملیه رساله
 طـور  بـه  هـا  شخصـیت  ایـن  در دانـد  نمـی  ،گیرد می قرار...  و شهروند کارمند، دانشجو،
 تکـالیفش  فـردي  يحـوزه  در کـه  گونـه  همان چیست؛ تکالیفش مبتنی بر دین مشخص
چـه   اجتماعی، و سیاسی گر کنش مقام در مسلمان یک تر، کلی نگاه در. است مشخص

طـور کـه در    همـان  دارد؟ مقام آن در غیرمسلمان با تفاوتی چهتکالیفی بر عهده دارد و 
در اینجا است که . با یک غیرمسلمان متفاوت است) مانند احوال شخصیه(حوزه فردي 

تـوان گفـت    مـی در یـک بیـان کلـی    . یابـد  موضوعیت می» رساله عملیه سیاسیه«مفهوم 
 حـوزه عمـل  هستند که تکلیـف شـیعیان را در    لیرسای درواقع، »رسایل عملیه سیاسیه«

 کننـده  تعیـین  کـه  اي عملیـه  يهـا  رساله مانند تشیع، مذهب در. کنند میسیاسی روشن 
تـوان از   مـی  هستند، شخصیه احوال و فردي عرصه در شیعیان رفتار و اعمال چارچوب

 عرصه در شیعیان رفتار و اعمال کننده تعیین کهصحبت کرد  اي عملیه يها ماهیت رساله
ایـن رسـایل تعیـین     .نامیـد  »سیاسیه عملیه يها رساله« را ها آن توان می و است سیاسی

 کنیم تا رفتارمان دینی تلقـی شـود؛   باید چگونه رفتارسیاسی در عرصه زیست کنند  می
لیفی را در دین چه تکـا  دینی در این حوزه چیست؛و قواعد کنش و رفتار  ها چارچوب

حب و مکـروه در ایـن   حالل و حرام و مسـت  هاي کنشافعال و ؛ این حوزه تعیین نموده
عملیـه،   هـاي  رسـاله که در حوزه زیست فـردي، در قالـب    طور همان .حوزه چه هستند
نیز  ، در حوزه زیست سیاسیشده مشخصدینی زیست کند  خواهد میتکلیف فردي که 

عملیـه کـه آن را   بـه تبـع رسـاله    . کننـد  تکلیف را روشن می »سیاسیه عملیه هاي رساله«
 نامـه  آیـین «تـوان   اند، رساله عملیه سیاسیه را می دانسته »مسلمان فرد زنـدگی نامه آیین«

  .دانست »مسلمان فرد زنـدگی سیاسی
نائینی از این تعبیر  »تنبیه االمه و تنزیه المله«در توصیف کتاب  اهللا طالقانی اولین بار آیت

این کتاب براي علما و مجتهدین کتابی استداللی «: استفاده نمودند؛ آنجا که بیان داشتند
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 »5.اسـت  ]و سیاسی[ رساله تقلیدي راجع به وظایف اجتماعیو اجتهادي و براي عوام 
 تقلیدي رساله« مفهوم لذا است سیاسی زندگی عرصه پژوهش این در ما هدف ازآنجاکه

 عملیـه  رسـاله « مفهـوم  از آن تبـع  بـه  و دهـیم  مـی  قرار مبنا را »سیاسی وظایف به راجع
  .کنیم می صحبت »سیاسیه

برخـی  » نظریه انگـاره «، مبتنی بر »رساله عملیه سیاسیه«پس از روشن شدن کلی مفهوم 
دهـیم تـا بـر اسـاس آن بتـوان       هاي اساسی این مفهوم را مورد بررسی قرار مـی  ویژگی

  .شناخت بیشتري را نسبت به این مفهوم به دست آورد
  
  سیههاي رساله عملیه سیا ویژگی.4

توان برشمرد، لکـن ایـن امـر مقـال     هاي متعددي می براي رسایل عملیه سیاسیه ویژگی
رو در ایـن مقالـه    تفصیل در مورد آن بحث نمود؛ ازاین طلبد که بتوان به تري را می فراخ

تـوان بـه    سه ویژگی مطرح شـده را مـی  . کنیم را مطرح میسه ویژگی عمده این رسایل 
  .ت رساله عملیه سیاسیه مد نظر قرار دادعنوان مبانی مقَوِم ماهی

  
  بودن در چارچوب فقه.4-1

. اسـت » رسـاله عملیـه سیاسـیه   «ترین ویژگی  در چارچوب فقه قرار داشتن اولین و مهم
 آن کنـد  مـی  جـدا  نویسـندگان  سایر سیاسی متون بقیه از را »سیاسیه عملیه رساله«آنچه 
دو  ایـن  باشـد؛  شـده  هنگاشـت  فقهـی  مباحث چارچوب در و فقیه یک توسط که است

 روش آنچه در اینجا نقش اساسی دارد. هستند »سیاسیه عملیه رساله« یک اصلی ویژگی
 این لذا کند تبعیت فقهی اسلوب از باید که است» رساله عملیه سیاسیه« تدوین بر حاکم
 نگارش اسلوب به درآورد تحریر رشته به راسیاسیه  عملیه رساله فقیه یک باید که شرط
 را آن فقیـه  توسـط سیاسـی   مـتن  یـک  یافتن نگارش صرف آنکه نه ،گردد برمی نهفقیها

در  فقیـه  یـک  کـه  مطـالبی  دیگـر،  معنـاي  بـه  .کنـد  می» عملیه سیاسیه رساله« به تبدیل
 قالـب  در آورد درمی تحریر رشته به خویش سیاسی فلسفه یا سیاسی اندیشه چارچوب

  .گیرد نمی قرار» رساله عملیه سیاسیه«
 عرصه در را مسلمانان تکالیف فقیه رسایل، این در که است معنا ودن نیز بدانسیاسی ب

 روشـن  عملیه هاي رساله چارچوب و اسلوب و بیان با و فقهی نگاهی با سیاسی حیات
  .اند از منظر فقهی پرداخته سیاسی رفتار به مستقالً رسایل این دیگر تعبیر به. کند می
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  یه سیاسیهموضوع اصلی رساله عمل: عمل سیاسی.4-2
 مکلـف  فعـل  دانـش،  ایـن  موضوع و شده داده نسبت مکلف به تکلیف و حق فقه، در

 افعـال  شرعى، احکام موضوعِ چون و گوید مى سخن شرعى احکام از فقه دانش .است
) 88: 1390اعرافی، ( .گیرد مى دربر را مکلفان رفتار نیز فقه دانش موضوع است، مکلفان

نیـز بـا فعـل یـا عمـل سیاسـی       » هاي عملیه سیاسیه الهرس«توان گفت  بر این اساس می
. دهی عمل سیاسی اسـت  مند کردن و سامانهدف این رسایل چارچوب. سروکار دارند

فراینـد   در جمعـی  و فـردي  شـدن  درگـیر و  مـشارکت هرگونه به یا عمل سیاسی رفتار
 پیامــد  است،ســی  یـا  حکومت با ارتباط در که شود می اطـالق فعالیتی هـر یا سـیاسی  

  ).16: 1387 حیدري،( باشد داشته سیاسی
حکم ارتباط با عمل سیاسی در چارچوب کلی فقه سیاسی قرار  به» رساله عملیه سیاسیه«

» رسـاله عملیـه سیاسـیه   «هاي فقه سیاسـی در قالـب    گیرد و درواقع یکی از خروجی می
 سیاسـی  فقـه  .اسـت  سیاسـی  عمـل  و هـا  موضوع در تفقه سیاسی فقه از منظور«. است

 کـه  حیث آن از سیاسی؛ انسان عمل پیرامون ها از نظریه اي مجموعه) 1: از است عبارت
) 2 ،اسـت  مسئول خطاب این برابر در و بوده مقدس شارع خطاب مورد سیاسی انسان
 خطاب که جهت ازآن باشد، مکلف سیاسی عمل به راجع که است چیزي هر آن مسائل
 سـامان  بـه  انسـان  سیاسـی  عمل به دهی سامان براي) 3 است، گرفته تعلق آن به شرعی
» .الهـی  رضایت به رسیدن و) یابی راه( رشد حصول براي بشري وسع ياندازه به شرعی

  )188: 1388حسنی، (
  
  نوع نگاه به عمل سیاسی در رساله عملیه سیاسیه.4-3

» رساله عملیـه سیاسـیه  «دهی عمل سیاسی توسط  مند کردن و سامانمنظور از چارچوب
تعیین کردن حدود واجب و حرام، مکروه و مستحب و مباح در عرصـه رفتـار سیاسـی    

اینکه بر یک فرد مسلمان چه رفتارهایی در عرصه سیاست واجب است که بایـد  . است
را انجـام دهـد محوریـت اصـلی      ها آنانجام دهد و چه رفتارهایی حرام است که نباید 

ب و حرام، به ترتیب مستحبات، مباحات و در بین این واج. است» رساله عملیه سیاسیه«
  .گیرد مکروهات قرار می

هـاي دیگـر و حتـی     بسیاري از اعمال واجب تـا حـرام در عرصـه سیاسـی در عرصـه     
. شـود  هاي فردي هم موضوعیت دارد کـه بـه عرصـه سیاسـت نیـز کشـیده مـی        عرصه

چه در تعامالت  ها حرام دانسته شده، چه در معامالت، مثال دروغ در اکثر عرصه عنوان به
اما برخی از واجبات تا حرامات هستند که مختص . افراد با یکدیگر و چه در سیاسیات
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مـثالً  . کننـد  اند و اصوالً در سیاست هستند که موضوعیت پیدا می عرصه زندگی سیاسی
شود و بحث در حـالل و حـرام آن در    فقط در سیاست است که مطرح می» رأي دادن«

بنابراین اگـر یکسـري از واجبـات تـا     . یابد موضوعیت می» یاسیهرساله عملیه س«قالب 
هاي  رساله«در  ها آنشود منافاتی با طرح مجدد  ها نیز مطرح می حرامات در سایر عرصه

کنـد؛ مضـافاً بـر اینکـه      ندارد و این امر وجود این رسایل را ساقط نمـی » عملیه سیاسیه
و غیرازآن در عرصه دیگـري از   بسیاري از مسائل است که مختص عرصه سیاست بوده

  .یابد زندگی فردي و اجتماعی موضوعیت نمی
و کـاربرد آن  » رساله عملیـه سیاسـیه  «در این زمینه نکته بسیار مهم آن است که وقتی از 

خواهیم بدانیم در عرصه زنـدگی   کنیم که در این رسایل می کنیم و اشاره می صحبت می
دهی زندگی سیاسـی   و اصوالً وقتی از سازمانسیاسی کدام کارها حرام یا واجب است 

خـواهیم بـدانیم    کنیم دو موضوع مطرح اسـت؛ اول آنکـه مـی    مبتنی بر دین صحبت می
شـود و   گانه مطرح مـی  5هاي  یک از دسته اعمال ما در عرصه زندگی سیاسی ذیل کدام

فعـل در   یعنی اگر دانسـتیم فـالن  . ثانیاً در مورد چگونگی برخی افعال نیز آگاهی یابیم
  .عرصه سیاست واجب است، چگونگی انجام آن واجب را هم بدانیم

  
  ضرورت رساله عملیه سیاسیه.5

بـه  . توان وارد بحث شد هاي عملیه از منظرهاي مختلف می جهت تبیین ضرورت رساله
شناسـی دیـن بـه     شناسی سیاسـی یـا حتـی جامعـه     توان از منظر جامعه عنوان نمونه می

که حقیقتاً جهت تبیین عمیق ضرورت چنین رسـایلی از  -ضرورت این رسایل نگریست
  . -هاي مختلف جاي کار جدي وجود دارد نظرگاه

هاي عملیـه سیاسـیه بـه دو دسـته      توان گفت ضرورت رساله در یک ساماندهی کلی می
در قالـب ضـرورت   . شـود  بنـدي مـی   هاي عملی تقسیم هاي نظري و ضرورت ضرورت

ه توالی ورود فقه، فقها و رسـایل عملیـه بـه سیاسـت     نظري، نگاه درون دینی داشته و ب
پردازیم و در قالب ضرورت عملی، شرایط امروز جامعه ایران و انقـالب اسـالمی را    می

  .دهیم مد نظر قرار می
  
 ضرورت نظري.5-1
  ضرورت ورود فقه به عرصه سیاست.5-1-1

ه بحث شویم که ما در این مقال پیش از ورود به این بخش باز هم این نکته را متذکر می
وقتـی ثابـت شـد کـه دیـن و      . ایـم  فرض پذیرفته عنوان پیش پیوند دین و سیاست را به

سیاست باهم پیوند دارند، حال نوبت آن است که به شیوه ورود دین به سیاست نگاهی 
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یعنی اگر قرار است دین در سیاست ورود پیدا کند، نحوه ایـن ورود بـه چـه    . بیندازیم
آنچـه در  . تـوان پرداخـت   نظرها و زوایاي گوناگونی میشکلی است؟ به این سؤال از م

دهی عرصه سیاسـت   براي ورود و سازمان» فقه«پردازیم توجه به ظرفیت  اینجا به آن می
شـود و مقدمـه ورود رسـاله     در چارچوب فقه تعریف می» رساله عملیه سیاسیه«. است

رود فقه به عرصه ، و»رساله عملیه سیاسیه«عملیه به ساحت سیاست و موضوعیت یافتن 
  .سیاست است

  ترین علم دینی فقه، دنیایی -
رسـاله  «تبع، خـود ضـرورت ورود    در تبیین ضرورت ورود فقه به عرصه سیاست که به

به عرصه سیاست را در پی دارد، باید اشاره کرد که در میان علـوم دینـی، هـیچ    » عملیه
صراحت به  که به علمی باشدا علم فقه شاید تنه. نیست» دنیایی«اندازه علم فقه  علمی به

طور که در تعریف آن نیز آمـده بـود هـدفش اعمـال و      بحث ظواهر اشاره دارد و همان
هرچند . رفتار انسانی است؛ حتی در مواقعی بدون در نظر گرفت نیت اخالص در عمل

خواهد سعادت اخروي را رقـم بزنـد و نگـاه     فقه نگاه این دنیایی دارد اما درنهایت می
خـوبی تبیـین    این مسئله را ابوحامد محمد غزالی به. او نیز در همین راستا است دنیایی

 واسـطه  بـه  بلکـه  نیسـت،  بنفسـه  ،آخرت به فقه تعلق اما«: گوید کرده است آنجا که می
بنابراین فقـه ذاتـاً علمـی ایـن     ) 18: ق 1419غزالی، ( »االخرة مزرعۀ الدنیا: که دنیاست

امام . یابد راه مینیا مزرعه آخرت است، فقه نیز به آخرت واسطه آنکه د دنیایی است و به
ایشان نیز علم فقه را . نیز چنین نگاهی را به فقه دارند البته با شدت کمتري) ره( خمینی

 اجتمـاع  و انسان اداره کامل و واقعی تئوري«دانند و فقه را  علم سامان دادن این دنیا می
در این بیان امام خمینی . کنند معرفی می) 289 /21ج :1370خمینی، ( »گور تا گهواره از
گرفته » گهواره تا گور«از تعبیر . نظر و توجه فقه به دنیا کامالً روشن و واضح است) ره(

در کنار این نگاه، ایشان . اشاره بییِن به توجه فقه به این دنیا دارد» اداره اجتماع«تا تعبیر 
 و معاش علم«درجایی دیگر علم فقه را ) ره( یکند؛ امام خمین فقه را از آخرت جدا نمی

  .دانند می) 98 /2ج :1369خمینی، ( »معاد
  حضور سیاست درون فقه -

را با آن روشن  توان نسبت سیاست که دنیایی بودن علم فقه روشن شد، بهتر می هنگامی
سیاست و سیاست ورزي را چه یک علم در نظر بگیریم و چه یـک فـن و هنـر،    . نمود

اگر بخواهیم از زاویه دیگر نگاه . اند ها دانسته ترین علوم و فن را جزء دنیایی همواره آن
کنیم، حداقل آن را جز دورترین علوم و هنرها از عالم آخرت و مفـاهیم دینـی قلمـداد    
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هایی مانند  شدن دیدگاه مخصوصاً در عصر جدید و پس از رنسانس و با مطرح. اند کرده
ست و پیاده شدن این دیدگاه در عرصه عمل سیاسی، دور دیدگاه ماکیاولی در مورد سیا

فـارغ از تفسـیرهاي مختلـف از    . آمـد  بودن سیاست از ساحت دین بیشتر به چشم مـی 
ترین علوم دینی است، بخـش   که روشن شد فقه نیز خود یکی از دنیایی سیاست، همین

  .توجهی از فاصله دین و سیاست را پر کرده است قابل
حال جامع بحث نسبت فقه و سیاست و  نی که با زبانی ساده و درعینیکی از اندیشمندا

 از تـابعی  سیاسـت  غزالی فکري نظام در. نیاز سیاست به فقه را تبیین کرده غزالی است
 سعادت اما است، سعادت کسب بشر زندگی غایت او نظر به. است) فقه( شریعت علوم

 کـه  برد می نام علم نوع دو از وي )304: م 1964غزالی، . (است اخروي سعادت واقعی
و  او صفات و خداوند به معرفت شامل که نظري علم یکی: اند الزم سعادت کسب براي

 ارادي رفتارهاي یا عمل به مربوط که است عملی علم دیگري و اوست درگاه فرشتگان
 بـه  تعبیـر  آن از غزالـی  کـه  است فقه علم همان علم این )228: م 1964غزالی، . (است
 ارادي رفتارهـاي  و عمـل  به مربوط که علومی یعنی معامله علوم. کند می »معامله« علوم
کند و پیرو آنکه علم عملی  در میان علوم عملی به سیاست اشاره می سپس غزالی .است

غزالـی بیـان   . آورد گیرد، سیاست را نیـز ذیـل فقـه مـی     را در چارچوب فقه در نظر می
 نداشـته  ریشـه  چه هر و است آن پاسبان سلطان و است ریشه منزله به دین«دارد که  می

 1419غزالی، (».شد خواهد ضایع بماند بی پاسبان چه هر و داشت نخواهد وجود باشد
گیرد بقاي سیاسـت را بـه    غزالی ازآنجاکه دین را در مقام ریشه در نظر می) 27 /1ج :ق

 محتاج خود بقاي در ار آن  و دانسته شرعی علوم از متأثر را سیاست غزالی. داند دین می
 ایـن  بـر  ؛ اواست فقه علم از جزئی »سیاست« غزالی ازنظر .شمارد می شریعت علوم به

 ».دنیاسـت  از حراسـت  و سیاسـت  شناختن فقه، فن حاصل«: کند می استدالل چنین امر
  )17 /1ج :ق 1419غزالی، (

صـه نظـري، در   بودند که عالوه بـر عر ) ره(در میان اندیشمندان معاصر نیز امام خمینی 
دارنـد کـه    صـراحت بیـان مـی    ایشان به. عمل نیز سیاست را در دل فقه تعریف نمودند

 زنـدگی  زوایـاي  تمـامی  در فقـه  تمـامی  عملـی  فلسفه واقعی مجتهد نظر در حکومت«
 معضـالت  تمـامی  بـا  برخـورد  در فقـه  عملی جنبه دهنده نشان حکومت. است بشریت

 ازنظـر  )289 /21ج :1385امام خمینی، (» .ستا فرهنگی و نظامی و سیاسی و اجتماعی
 و دینـی  نصـوص  بـر  تأکیـد  با که است اسالمی فقه از تابعی سیاست) ره( خمینی امام

  .شود می استنباط مجتهدان توسط چهارگانه منابع
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شهید مطهري نیز زمانی که قصد اشاره بـه فلسـفه وجـودي فقـه را دارنـد بـه حضـور        
 بـه  بـاور  بـر  عالوه اسالم دین«: دارد می بیان ایشان. دکنن سیاست در درون آن اشاره می

 بـراي  اجتماعی و فردي حوزه در را قوانینی و مقررات انجامِ خاص، عقایدي و معارف
 قـرار  فـرایض  ایـن  انجام درگروي را افراد سعادت و کرده فرض دین این به باورمندان

 سیاسـات،  عبادات، ه،شخصی احواالت چون فراگیر اي حوزه که مقررات این. است داده
 دارد، دربـر  را خـانوادگی  و انتظامی و نظامی مدنی، و قضائی امورات فرهنگ، اقتصاد،

 سنت و کتاب متن از معارف و ها آموزه این درك به که واداشت امر این به را مسلمانان
 کـار  ایـن  بـه  گروهـی  لذا نبود، پذیر امکان همگان براي کار این چون و ورزند مبادرت

 نیاز در این اینکه به توجه با و. گرفتند قرار مسئله این در مؤمنان مرجع و ماردهگ همت
 فقـه  نـام  بـه  دانشـی  تأسـیس  به امر این لذا داشت وجود اسالم صدر روزهاي آغازین
 )169-168: 1372 مطهري،(» .یافتند شهرت فقیهان نام به دانش این متصدیان و انجامید

است که اسالم در مورد آن قوانین و مقرراتی را وضع هایی  بنابراین سیاست جزء حوزه
وظیفـه تعیـین ایـن     و نموده است که سعادت انسان درگرو عمل به این قـوانین اسـت  

هاي اسالمی پیـاده   گر قرار باشد سیاست را در چارچوب آموزها. قوانین نیز با فقه است
کرده و عمل کنیم و دین را در سیاست دخیل داده و سیاست دینی را سرلوحه کارمـان  

کند قوانین و  قرار دهیم الجرم باید از فقه مدد جست؛ چراکه فقه است که مشخص می
سـتند و ازاینجـا مشـخص    مقرراتی که باید در حوزه سیاست پیاده شود چه چیزهایی ه

) 199: 1383یوسـفی فخـر،   ( ».اسـت  محتـاج  فقه علم به هم سیاست علم«شود که  می
 زنـدگانی  رسـم  و راه بـه  مربوط همه تدبیر و سیاست حقوق، اقتصادیات، اجتماعیات،

  .شود می ها آنهاست که علم فقه مربوط به  انسان دنیوي
  
  ضرورت ورود فقها به عرصه سیاست.5-1-2

اي را روشن کنیم و آن این است که در اینجا منظورمان از  ن بخش باید نکتهدر ابتداي ای
ورود فقها به عرصه سیاست، ورود اجرایی و میدانی نیست، بلکه ورود از همـان منظـر   

نوع نگاه ما در بحث ورود فقها به عرصه سیاسـت   ،دیگر عبارت به. فقهی و علمی است
حدودوثغور فقهی  تعیین و تبیین امور سیاسی به فقیهانه منظري از مجتهدانآن است که 

کننـدگان   منظور از مجریان در اینجـا صـرفاً حکومـت   – مجریانافعال مکلفان سیاسی و 
نیست بلکه عامه افرادي که به نحوي در سیاست نقش دارند است از توده مردم و عوام 

 دهند می نشان و پردازند می ها آن اختیارات قلمرو و مراتب و -گرفته تا رئیس حکومت
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اینکه باید  .کند می پیدا فقهی ماهیتی چگونه و چرا اسالمی فقه از فوق موارد تابعیت که
بحث ما این است که آیا باید فقیه در مورد عرصه . فقیه حاکم باشد بحث دیگري است

  . عمل سیاسی نظر دهد یا خیر
ضـرورت   انتو میحال که مشخص شد منظور از ورود فقیه به عرصه سیاست چیست، 

ضرورت ورود فقها به عرصـه سیاسـت بایـد     پیش از پرداختن به .را بهتر تبیین نمود آن
هـم پـرداختن فقهـا بـه نیازهـاي       یک وظیفه کلی و اساسی فقها را مشخص نمـود و آن 

جمله عرصـه   هاي گوناگون زندگی فرد مسلمان من جامعه و پاسخ به شبهات در عرصه
 چـه  »واقعـه  حوادث«. بشود رجوع روحانیون به ایدب واقعه حوادثدر «. سیاست است

 و. نیست »حوادث« جزء احکام حاال. است سیاسی حوادث همین ها حادثه است؟ چیز
 هـا » حادثه« این. هاست سیاست همین حوادث. فقها به کنید رجوع الواقعه الحوادث اما

 به مراجعه کنند باید که است این. آید می پیش ها ملت براي که است هایی این از عبارت
 حـوادث  جـزء  شـرعی  احکـام  و گفتن مسئله واال هستند مثالً رأس در که دیگر کسان
بنابراین وظیفه پرداختن ) 186 /8ج :1385خمینی، ( ».بود که است چیزهایی یک. نیست

هاي گونـاگون جـزء وظـایف ذاتـی علمـا       به نیازهاي جامعه و شبهات مطرح در حوزه
  .ز از این امر مبرا نیستباشد و عرصه سیاست نی می

فقیه به عرصه سیاست ورود پیدا  شود میچیزي که باعث  آن از این امر کلی که بگذریم
. کند حضور فقه در سیاست یا نسبت فقه با سیاست است که در بخش قبل تبیـین شـد  

جایگاه و ضرورت فقه در سیاست، ضرورت ورود فقها که حامالن فقه هستند نیز  تبع به
فقه را از چه کسی باید انتظـار داشـت؟ احصـاء فتـاواي      .شود میمشخص  در سیاست
 آیـا مختلف مبتنی بر اصول و مبانی فقهی وظیفه چه کسی اسـت؟   هاي عرصهفقهی در 

 آنچه«: گوید می) ره(در همین زمینه امام خمینی . د فقاهت کندتوان میغیر از فقیه کسی 
 عادالنه روابط برقراري و مردم بین دالتع بسط و کشور عالیه اداره و نظارت به مربوط

 علم«) 189: 1356خمینی، (».است کرده تحصیل فقیه که است همان باشد، می مردم میان
 آن متکفل که است مدن سیاست و منزل تدبیر و معاشرت آداب علم و آن مبادي و فقه

ـ  قـرار ) ع( اوصـیا  و از انبیا پس  که اند محدثان و فقها و ظاهر علماي خمینـی،  (» .ددارن
 قـانون  حکومـت  اسـالم  حکومـت  چون«: نویسد میدیگر  درجاییایشان ) 387: 1386
 و باشـند  آن متصـدي  بایـد  فقهـا،  یعنی شناسان، دین باالتر آن از و شناسان قانون است،
 فقهـا . دارند مراقبت کشور ریزي برنامه و اداري و اجرایی امور تمام بر که هستند ایشان

متکفل علـم   ازآنجاکهبنابراین ) 72: 1378خمینی، (».هستند امین هیال احکام اجراي در
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فقه فقها هستند، با ورود فقه به عرصه سیاست، ورود فقها نیز به این عرصه موضوعیت 
 ملـت  و ملـک  عرصـه  در را فقیهان جایگاه و وظیفه روشنی به نراقی احمد مال. باید می

 ملک راه این جز و است فقیهان وظیفه دممر دنیاي امور انتظام«: گوید می و کرده روشن
  )72-69: 1366 نراقی،(» .شد نخواهد اصالح ملت و
  
  ضرورت ورود رساله عملیه به عرصه سیاست.5-1-3

پس از تبیین ضرورت ورود فقه و فقها به عرصه سیاست، اکنون نوبت تبیین ضـرورت  
ی درواقـع ایـن آخـرین مرحلـه مقـدمات     . ورود رساله عملیه به عرصـه سیاسـت اسـت   

با وارد شدن رساله عملیه به عرصـه سیاسـت،   . است» رساله عملیه سیاسیه«گیري  شکل
  .کنیم شکل خواهد گرفت مطرح می» رساله عملیه سیاسیه«عنوان  بنیان آنچه که ما به

بنابرآنچه در مباحث پیشین آمد، مشخص شد با تبیین ورود دیـن بـه عرصـه سیاسـت،     
هـا و   یکـی از خروجـی  . شود ست نیز تبیین میضرورت ورود فقه و فقها به عرصه سیا

بوده و شـاید  » رساله عملیه«کنند  محصوالتی که فقها در چارچوب نظام فقهی تولید می
اگـر نگـوییم   –هاي عینـی فقاهـت فقهـا     ترین خروجی نوعی بتوان گفت یکی از مهم به

ت کـه  تنها محصولی اسـ » رساله عملیه«. است» رساله عملیه«همین  -ترین خروجی مهم
 تواند آن را به رشته تحریر دربیاورد؛ غیر از فقیه و مجتهد جامع شرایط کسی دیگر نمی

بنابراین اگر فقها و مراجع مـا  . محصول انحصاري فقاهت و اجتهاد است» رساله عملیه«
با توجه -مند و با نگاهی فقیهانه ورود پیدا کنندبخواهند به عرصه سیاست به شکل نظام

جرئت  به -ز ورود فقها به عرصه سیاست در بخش مربوط آن ارائه دادیمبه تعریفی که ا
  .است» رساله عملیه« ها آنترین ابزار در اختیار  توان گفت مهم می

رسـاله  «. چنـدان کـارایی نداشـته باشـد    » رساله عملیـه «رسد هر آنچه غیر از  به نظر می
خوانـد  » له عملیه سیاسیهرسا«توان آن را  که با ورود به عرصه سیاست دیگر می» عملیه

ایـن  . دهد نظر مرجع تقلید در مـورد افعـال سیاسـی چیسـت     به شکل رسمی نشان می
آید  بسیار پیش می. رود به شمار می» رساله عملیه«هاي  ترین مؤلفه از مهم» رسمی بودن«

در  -حال چه سیاسـی و چـه غیرسیاسـی   -اي که مرجع و فقیهی حکمی را درباره مسئله
بسـیار  . گیـرد  دارد لکن چندان موردتوجه قرار نمـی  ز رساله عملیه بیان میقالبی خارج ا

رسـاله  «دیده شده است که متشرعین در مورد حکم فقهـی مرجـع تقلیـد خـود کـه در      
حکـم   توجهی دارند اما بـه  و به شکل رسمی و تدوین شده آمده است تقید قابل» عملیه

گویی به شکلی غیـر  . تقیدي ندارند آمده است چندان» رساله عملیه«فقهی که خارج از 
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البته ایـن امـر تـا    . آورد بیان شدن احکام، اعتبار آن احکام را پایین می» رساله عملیه«از 
رسد چراکه مردم انتظار دارند حکم فقهی در چارچوب و قالب  حدي طبیعی به نظر می

را چنـدان  است بیان شود و هر آنچـه خـارج از آن اسـت    » رساله عملیه«که همان  آن، 
مخصوصاً که اگر این حکم ماهیت سیاسی و اجتماعی . عنوان حکم فقهی تصور نکنند به

شوند کـه مرجعشـان خواسـته نظـري در مـورد       نیز داشته باشد، مردم بر این تصور می
عنوان یک  مسائل جاري روز و مسائل حکومتی داده باشد و آنچه بیان شده را چندان به

  .پذیرند حکم فقهی نمی
چـرا  تـوان بیـان کـرد کـه      میعنوان نمونه و در توضیح و تبیین بیشتر آنچه گفته شد  به

در مقام یک مرجع تقلید، شرکت در انتخابات را یک تکلیف  )ره(امام خمینی که هنگامی
زکات  مثالًمانند همان حکمی که  ، این حکم)250/ 15ج: 1385خمینی، (داند میشرعی 

؟ شـود  مـی تلقـی ن  داند می تکلیف شرعی را یکه حج یا نماز یا دادن خمس یا رفتن ب
که تخلف از نماز و زکات و خمس و حـج، بـه دلیـل     شود میبرداشت  گونه اینچطور 

همان مرجع تقلید  حکم بهدادن که  رأيتکلیف بودن، عقوبت شرعی دارد، اما تخلف از 
راهنمایی و تخلف از قوانین ) ره( خمینیتکلیف است، عقوبت شرعی ندارد؟ وقتی امام 

، این حرمت چه فرقی با حرمت تخلف از نماز یا روزه دانند میرانندگی را شرعاً حرام 
چرا به یکی به چشم عملـی کـه    6.یک مرجع، هر دو عمل حرام است حکم به؟ کند می

یفـه  اما به دیگري به چشم یک وظ کنیم میظیفه دینی است نگاه وو دین مشخص کرده 
ي ها کنشدانست که براي  آند بتوان یکی از دالیل این امر را شای کنیم؟ دینی نگاه نمی

 »رسـاله عملیـه  «اي در قالـب   شده تدویناحکام  نماز و روزه،مانند  ،اجتماعی و سیاسی
  .نداریم

  
 ضرورت عملی.5-2
  عملیه در عرصه سیاسی رسالهبه  مردمنیاز .5-2-1

. مـردم  ازهـاي نی و هـا  خواسته به است پاسخی و است مردم براي »عملیه رساله« اصوالً
 ها تالش تمام. شناسند می را »عملیه رساله« فقط آن منابع و مباحث و فقه از مردم عموم

 شـود  مـی  اش خروجـی  ،در عرصه عمـومی  فقه در فقها فقهی غورهاي و ها مجاهدت و
 تکـالیف  و وظـایف  بتوانند آن اساس بر مردم و رسیده مردم دست به تا »عملیه رساله«

 مشـخص  اعمالشـان  مبـاح  و مستحب و مکروه و حرام و حالل و شناخته را خود دینی
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 تدوین را» عملیه رساله« نام به چیزي تا داشت آن بر را فقها مردم نیاز و خواست. شود
  .کنند
هاي عملیه ما در برطرف کـردن   اي که در این میان مطرح است این است که رساله نکته

ده و توجه کر یعنی بعد زندگی فرديمحدود آن نیازهاي مخاطب خود فقط به یک بعد 
ی را کمتـر موردتوجـه قـرار    جمله بعد سیاسی و اجتماع منسایر ابعاد زندگی مسلمین 

آیا مسائل سیاسی و اجتماعی جزء مسائل موردنیاز مسلمین نیست؟ اصـوالً مـا   . اندداده
نـیم  بـدانیم؟ اگـر ایـن امـر را مشـخص ک     » مسئله موردنیـاز «توانیم  اي را می چه مسئله

اسـت را  » مسـائل موردنیـاز مـردم   «را که همان گسـتره  » رساله عملیه«توانیم گستره  می
 مسـئله  ...است موردنیاز مسئله از دقـیق تـعریف بایسته، کارهاي از یکی« .روشن کنیم

  چنین اگر. آید پدید بار چند سال، طول  در  صدهزارنفري شهر در که است آن موردنیاز
 به را خود جاي باید ها، رساله در موجود مسائل از خیلی دهـیم، رارقـ معیار را  تعریفی
 روز به چندان ما هاي رسالهبا این تفسیر  )16-15: 1377یزدانی، (» . بدهند دیگري مسائل
 حـذف  برخی و اضافه باید مسائل از بعضی. نیست ما زمان نیازهاي با متناسب و نشده
 واقعـاً  کـه  داریـم  مسـائلی  طـرف  آن از و یستندن موردنیاز اآلن که داریم مسائلی. شود

 مقـدار  چـه  بگیریم، نظر »موردنیاز مسئله« تعریفآنچه بیان شد را  اگر .است موردنیاز
؟ بـا ایـن تعریـف از    اسـت  موردنیـاز  که داریم تاسیاس و اجتماعیات حوزه در مسئله

دارنـد جـزء    روزانه مـردم بـا آن سـروکار    که آنآیا سیاست و مسائل » مسئله موردنیاز«
  .بپردازد ها آنباید به » رساله عملیه«مسائلی نیست که 

 اسـم  از چنانکه علمیه، رساله. است مسلمان فرد زنـدگی نامه آیین علمیه، رسالهاصوالً «
 تمـام  بـراي  و دهـد   قرار  زیرپوشش را مکلف شخص زندگی سراسر باید پیداست، آن

 تر کم امروزه متأسفانه. باشد داشته صیخا رهنمود او، اجتماعی و فردي هاي گیري جهت
 ،دیگر عبارت به دهد؛ سامان علمیه هاي رساله با را خود زندگی که  یافت  توان می را کسی

 و فـردي  روابـط  در مسـلمانان  و است غـائب مـسلمان شخص زندگی در اسالمی فقه
 )211 :1376یزدانی، ( ».کنند می  پیروي  رایج  فرهنگ و محیط از خود، اجتماعی

  
  جمهوري اسالمی و ضرورت رساله عملیه سیاسیه.5-2-2
 دوره و زمـان  هـر  از بـیش  ایـران،  در اسـالمی  جمهوري گیري شکل با رسد می نظر به

 کننـده  تبیین که هستیم رسایلی تدوین حتی و بازشناسی نیازمند تشیع تاریخ در دیگري
 این کارکردهاي تشناخ با و باشد دین بستر در ما سیاسی زیست دهنده سازمان مبانی



 45   چیستی و ضرورت ؛سیاسیه ۀعملی ۀرسال

  

 هاي زمینه ترین مهم از یکی مکانی، و زمانی شرایط با متناسب ها آن کردن بروز و رسایل
 اخیر، دهه چند در چراکه. آوریم فراهم را سیاسی زندگی ساحت در دینی زیست تحقق

. شـد  سیاسـی  عرصـه  وارد رسـمی  صـورت  بـه  دیـن  اسـالمی،  انقالب پیروزي از پس
 دیـن  بـا  شـیعیان  سیاسـی  و اجتماعی حیات همواره تشیع اریخت طول در باوجوداینکه

 تجلـی  اسـالمی  حکومـت  گیـري  شکل و اسالمی انقالب پیروزي اما است، بوده عجین
 ایـن . نیسـت  مقایسه قابل گذشته با که بخشید سیاسی عرصه در دین حضور به دیگري
 هـاي  نشکـ  و افعـال  معنایـابی  و دهـی  سازمان و سیاسی عرصه در دین تجلی و حضور
 و فقهی مبانی تدوین آن و است جدي ضرورت یک نیازمند دین چارچوب در سیاسی
 تحقق بستر ترین مهم »سیاسیه عملیه رسایل« که است ها کنش و افعال این براي مستدل

 ]و سیاسی[ اجتماعی زندگی هاي جلوه با برابر ومردم  زبان به ها رساله اگر« .باشد می آن
» .داشت خواهد شایانی اثر جامعه، اسالمی شدن  درنتیجه و دین همف بردن باال در باشد،

  )211: 1376یزدانی، (
یکـی از منـابعی کـه     ،اگر جمهوري اسالمی مدعی اداره جامعه بـر مبنـاي دیـن اسـت    

رفتـار  تواند به جمهوري اسالمی در این زمینه کمک کند و حداقل در حوزه عمل و  می
در همـین  . اسـت » رساله عملیه سیاسـیه «یرد همین مبناي عمل حاکمان و مردم قرار بگ

 مسـیحی  یـک  دسـت  عملیـه  رساله یک وقتی که است عقیده این بر صدر شهید«زمینه 
 اداره ازهرجهـت  را بشـري  جامعـه  چگونـه  اسالم بفهمد او که باشد طوري باید رسید

ه دهـد کـ   خوبی نشـان مـی   این دیدگاه شهید صدر به) 95: 1385ملکوتی فر، (» .کند می
. تواند بـراي یـک حکومـت دینـی راهگشـا باشـد       تا چه حد می» رساله عملیه سیاسیه«

هاي عملیه بسیار حـداکثري بـوده،    مورد نقش رسالهدر هرچند این دیدگاه شهید صدر 
چراکه انتظار اینکه ما مبتنی بر رساله عملیه بخواهیم جامعه بشـري را ازهرجهـت اداره   

هاي عملیـه اسـت؛ امـا حـداقل      ز ظرفیت و توان رسالهکنیم، کمی انتظار زیاد و خارج ا
تـوان داشـت ایـن اسـت کـه رفتارهـاي        انتظاري که از رساله عملیه در بعد سیاسی می

دهی کند و مبنایی باشد براي عمل ایشـان در عرصـه    مکلفین در بعد سیاسی را سازمان
  .سیاست

 مجتهد نظر در حکومت«که  باشیم) ره(از طرف دیگر اگر قائل به این بیان امام خمینی 
 حکومـت . اسـت  بشـریت  زنـدگی  زوایـاي  تمـامی  در فقـه  تمامی عملی فلسفه واقعی
 نظـامی  و سیاسی و اجتماعی معضالت تمامی با برخورد در فقه عملی جنبه دهنده نشان

» اسـت  گـور  تـا  گهـواره  از انسـان  اداره کامـل  و واقعـی  تئوري فقه، .است فرهنگی و



  1397 بهار و تابستان، اولشمارة ، نهمسال ، هاي علم و دین پژوهش   46

  

آن یک فقیه قرار  رأس، حکومت جمهوري اسالمی که در )289 /21ج :1385خمینی، (
هاي  هاي عملیه در عرصه دارد و فلسفه عملی آن نیز فقه است، ناگفته پیداست که رساله

گـوییم وقتـی    نمی. فرهنگی چه جایگاه و ضرورتی دارد و نظامی و سیاسی و اجتماعی
 هـا  آنبـا   مواجـه فقه بـراي  و از  پرداختهها  این عرصه دهی سامانبه حکومت قرار شد 

هـاي   ابـزار آن، رسـاله   ترین مهماستفاده کند تنها ابزار آن رساله عملیه است، اما یکی از 
  .است» رساله عملیه سیاسیه«جمله  تخصصی من
این امر بـه آنجـا   . رسد این دیدگاه کمی سنگین و غیرقابل اجرا به نظر می ،در نگاه اول

بـراي همـین   . ختلف و نوظهور ورود پیدا نکرده اسـت گردد که فقه ما به عرصه م برمی
رساله عملیـه  «هاي عملیه تخصصی مانند  ویژه رساله شود رساله عملیه و به وقتی بیان می

فرهنگی کمک کرده و  و سیاسی و اجتماعی هاي عرصه دهی سامانتواند در  می» سیاسیه
اي  اهللا خامنـه  آیـت  بـه قـول  . رسد راهگشا باشد، براي مخاطب کمی ناممکن به نظر می

 کــم  خیلـی  یـا  و نکرده پیدا گسترش نوظهور هاي زمینه ماست، به اصلی کار که فقه،«
 تکلیـف   بــاید  فــقه  کـه  دارد وجود مسائل از خیلی امروز. است  کرده  پیـدا  گـسترش

 طـوري  کـار  روال لیکن دارد، توانایی فقه، .است نکرده معلوم ولی کند، معلوم را ها این
... پـول  قضـیه  مثـل  اسـت،  نپرداخته قـضیه ایـن بـه کارآمد محقق  فاضل  که  است بوده

 بـراي  قضـا  مسـائل  دیگـر  و حدود مـبحث دیات، مبحث حکومتی، مباحث  از  بسیاري
 زنــدگی  بـه  مربـوط  مسائل از بسیاري...  نشده  فقهی  حل ما، قضاوت باعظمت دستگاه
 ها میدان این وارد باید فقه  که  هستند  مباحثی ها، تشریح و پیوندها مسئله هـمین مـردم،
 ».شـد  خواهـد  حـل   کنـیم   خیـال  و  کـرد  نگـاه  ها آن به سریعی نظر با شود نمی. بـشود

  )1374,9,13اي،  خامنه(
 دنیاي در »سیاسیه عملیه رساله« قالب در اجتماعی و سیاسی احکام به نیاز ضرورت در

 کتاب تدوین تاریخی، مثال شاهد آن و نمود ارهاش تاریخی مثال شاهد به توان می امروز
 وقتـی  انصـاري  شـیخ  زمـان  در آنکـه  توضـیح . است انصاري شیخ توسط »المکاسب«

 بـه  توجـه  با کند می احساس شیخ شود، می گسترده مسلمین بین در تجارت و معامالت
 ایـن  در مسلمین تکلیف است ضروري تجارت، و معامالت گسترش و جدید تحوالت

 کنند رفتار باید چگونه خود تجارت و معامالت براي بدانند مسلمین و شود بیینت زمینه
 اسـاس  بر کردند می سعی بازاریان و تجار نیز گذشته در هرچند. باشد شرع بر مبتنی تا

 کـرده  ورود معامالت و خیارات احکام باب در نیز علما و نموده عمل اسالمی شریعت
 و نداشـت  وجـود  باشـد  پرداختـه  موضوع این به جامع صورت به که کتابی لکن بودند،
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 شامل( المکاسب مانند کتابی کرده، ورود انصاري شیخ چون بزرگ عالمی که بود اینجا
 دروس جـز  امروز که نویسد می را) معامالت عمومی احکام و خیارات محرمه، مکاسب

 گـر ا شـود،  وارد آن معـامالت  و اقتصاد حوزه در بخواهد کس هر و است حوزه اصلی
 روز آن شرایط. کند رجوع المکاسب به باید نماید عمل اسالمی احکام بر مبتنی بخواهد

 و اجتماعیـات  حـوزه  در )قالب اسـالمی نا از  پس(امروز  شرایط مانند اقتصاد حوزه در
 وقـوع  سیاسـی،  و اجتمـاعی  زنـدگی  شـدن  تر پیچیده و گسترده امروزه. است سیاسات
 مردم نقش و حضور اسالمی، حکومت تشکیل و دین آمدن صحنه به و اسالمی انقالب

 و اجتماعیـات  در ازپـیش  بـیش  مـردم  شده باعث همه و همه ها، گیري تصمیم درصحنه
 ایـن  تجـارت  و اقتصـاد  حـوزه  در انصـاري  شـیخ  روز آن اگـر . باشند دخیل سیاسات
 در امـروز  آیـا  شـد  »المکاسب« آن نتیجه و کند پیدا ورود که کرد احساس را ضرورت

 ماننـد  چیـزي  و کننـد  پیدا ورود بزرگان تا ندارد ضرورت سیاست و اجتماعیات زهحو
 المکاسـب  در کـه  طـور  همان. شود تدوین اجتماعی و سیاسی حوزه در البته المکاسب
 احکام و است چگونه خیارات است، حرام کسبی چه و حالل کسبی چه شده مشخص
 تـا  شـده  تـدوین  کتـابی  تـا  دارد ضرورت که رسد می نظر به چیست معامالت عمومی

 عمـومی  احکام است، حرام کدام و حالل سیاسی و اجتماعی کنش کدام شود مشخص
  .آن امثال و یستچ سیاسات و اجتماعیات

  
  گیري نتیجه.6

 ،دارند که مبتنی بـر آن  اي مبانیکنشگران سیاسی براي اعمال و رفتار خود چارچوب و 
مبتنـی بـر    خواهـد  مـی امعه اسالمی که در یک ج. دهند میرفتار سیاسی خود را سامان 

بایـد از دل دیـن احصـا    را  هـا  چارچوبقطعاً این  دینی، خود را سامان دهد هاي آموزه
 جملـه  مـن مختلـف   هاي حوزهدر  »رساله عملیه«ابزارهاي آن  ترین مهمنمود که یکی از 

این چارچوب بـه  یی طراحی نشود ها چارچوبدین چنین اگر مبتنی بر . سیاست است
ر تبیین خواهد شد که حتی ممکـن اسـت بـا دیـن د     اي مبانیکل دیگري و مبتنی بر ش

یعنی چیزي غیـر   ؛تر عرفی شدن را فراهم خواهد نمودبس راحتی بهاین امر . تضاد باشد
  .پردازد میرفتار کنشگران سیاسی  دهی ساماناز دین و یا حتی ضد دین به 

 انقـالب  بـه  دادن شـکل  با و کند یستز دینی خواهد می ایران که اسالمی جامعه براي
 عرصـه  در خواهد می و خواهد نمی فردي حوزه به محدود را دینی زیست این اسالمی،
 بر مبتنی و مند نظام صورت به که دارد ضرورت کند زیست دینی نیز سیاسی و اجتماعی
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 چنــین تــدوین عــدم. کنــد عمــل عرصــه ایــن در چگونــه بایــد بدانــد فقهــی مبــانی
 سیاسی هاي کنش و افعال بتواند راحتی به عرفی ساحت تا شود می باعث هایی چارچوب

 و کنـد؛  دهـی  معنا و کرده بازتعریف خود ساحت در و نموده خارج دینی ساحت از را
 را اجتمـاعی  و سیاسـی  زنـدگی  ابعـاد  تمـام  گرایـی  عرفـی  یابـد،  ادامه فرایند این اگر

  .نوردید درخواهد
 هـاي  رسـاله  ،فردي هاي حوزهتماعی و سیاسی همانند اج هاي کنش هاي حوزهاگر ما در 

، در حـوزه  انـد  پیـداکرده فردي ورود که در حوزه  گونه همانو علما  داشته باشیمعملیه 
تبیـین   هـا  حـوزه اجتماعیات و سیاسات نیز ورود کرده و حکم شرع مقدس را در ایـن  

بسـیاري   رج شدنِعرفی شدن و از دایره شرع خا گسترشنمایند، مانع مهمی بر سر راه 
روشن نبودن بسیاري از تکالیف در حوزه . خواهند بوداجتماعی و سیاسی  هاي کنشاز 

اجتماعی و سیاسی سبب شده که حتی بسیاري از متدینین نیـز آن رفتارهـا را از دایـره    
  .دین و تکالیف شرعی خارج بدانند چه برسد به کسانی که اصوالً اعتقادي ندارند

 هـاي عملیـه   رسـاله  این ،نیاز برحسب؛ نبودند نیاز هم علمیه هاي هرسال خود زمانی یک
 یا بسیار کم است دلیـل  ندارد وجود »سیاسیه عملیه رساله« اگر هم امروز. گرفتند شکل

 نیـاز  امـروز  امـا ، نبوده نیاز زمانی یک. باشند داشته وجود هرگز نباید که شود نمی آن بر
  .دارند مطلب این به وافر ازنی ماندن دینی براي دینی، جوامع و است

 دیروز یک خالء بـود، امـروز یـک نیـاز     سیاسی و اجتماعیعملیه  هاي رسالهاگر نبود ،
ضـرر آفـرین و    شـود  مـی است و اگر امروز به این نیاز پاسخ داده نشود فردا ضرورتی 

  .عرفی شدن را تسریع کندممکن است  درنهایت
  

 

  نوشت پی
). 1375( محمـد  لگنهـاوزن، : گانه در مورد اطالق مفهـوم رك  هاي سه جهت آشنایی بیشتر با نظریه 1

 صـص  ،1375 زمسـتان  ،19 شـماره  معرفـت،  مجله توکلی، حسین غالم يترجمه ،»دینی گفتار«
25 -37 

تعریف خاص خود را دارد و در بسیاري مـوارد فقـط در   » ماهیت گرایی«در هر علمی دقت شود  2
و در  یـک تعریفـی دارد  » ماهیـت گرایـی  «مثالً در فلسـفه تعلـیم و تربیـت    . لفظ اشتراك دارند

 .گونه ارتباطی با هم ندارند شناسی یک تعریف دیگر که هیچ جامعه
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 عملیـه  رسـاله « مـورد  در بعـدي  هـاي  نگـارش  در گردید ذکر نیز مقدمه در هک طور همان شاءاهللا ان 3
 تطبیـق  و شناسـایی  بـراي  گرایـی  ماهیـت  نظریـه  از تـوان  می شناسی، مصداق باب در »سیاسیه
 .نمود استفاده موردنظر مصادیق بر »سیاسیه عملیه رساله« هاي ویژگی

 14 و 1 مسئله ،)ره( خمینی امام المسائل توضیح 4
 15، ص 3 چنائینی، تنبیه االمه و تنزیه المله، با مقدمه و حواشی سید محمد طالقانی،  دحسینمحم5

موسسـه  : بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیت، تهـران ). 1392( موسیبه نقل از نجفی، 
  16مطالعات و تاریخ معاصر ایران، ص 

گناه کبیـره اسـت و    ها آنکه برخی از  نباید فراموش کرد که حرام داراي مراتب مختلف است البته6
 ازجملـه گناه کبیـره نامیـد، بلکـه     توان نمیتخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مانند آن را 

 .باشد میتخلفات کوچکی است که مجازات آن نیز متناسب با آن 
 

  نامه کتاب
 کاوشی مجله ،»جوانحی رفتارهاي به نسبت فقه موضوع گسترش«). 1390( نقی موسوي، و رضا علی اعرافی،
  130- 87 صص ،1390 زمستان ،70 شماره ،فقه در نو
 ،»سیاسـی  فقه فلسفه در مسئله نخستین منزله به آن موضوع و سیاسی فقه تعریف«). 1388( ابوالحسن حسنی،

  191- 169 صص ،1388 بهار ،51 شماره ،قبساتمجله 
  .نا  بی جا، بی ،الغطاء کاشف موسی امام از اي نامه). 1356( اهللا روح سید خمینی،
  .روح: قمسوم،  چاپ ،المسائل توضیح رساله). 1365( اهللا روح سید خمینی،
 و  ح ی رج ت ال و  ادل ع ت ال و  اب ح صـ  ت االسـ  و رار االضـ   ث اح ب م  ی ل ع  ل م ت ش ت:  ل ائ رس ال). 1369( اهللا روح سید خمینی،
   .                   ان ی ل ی اع م اس  ه س وس م:  م ق ، ی ران طه ال  ی ب ت ج م ل  الت ی ذی ت  ع م ، ه ی ق ت ال و د ی ل ق ت ال و اد ه ت االج
  .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،نور صحیفه). 1370( اهللا روح سید خمینی،
  .) س( ی ن ی م خ  ام ام ار آث ر ش ن و  م ظی ن ت  ه س وس م:  ران ه ت ، فقیه والیت). 1378( اهللا روح سید خمینی،
 هـا،  مصـاحبه  هـا،  پیـام  بیانـات، ): (س( خمینی امام آثار مجموعه: امام صحیفه). 1385( اهللا روح سید خمینی،

  .)س( خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه: تهران ،)ها نامه و شرعی اجازات احکام،
  ام ام ار آث ر شـ  ن و  م ظـی  ن ت  ه سـ  وسـ  م:     ران ه ت   ،) ث دی ح  ن ی ع ارب(  ث دی ح  ل ه چ  رح ش.  )1386( اهللا روح سید ، ی ن ی م خ

     .                                              ) س( ی ن ی م خ
 انتشـارات : تهـران  لـدي، الخا عبـداهللا  تنفـیح  و تحقیـق  ،الدین علوم احیاء). ق 1419( محمد ابوحامد غزالی،

  .داراالرقم
  .دارالمعارف: قاهره ،العمل میزان). م 1964( محمد ابوحامد غزالی،
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 زمسـتان  ،19 شـماره  ،معرفـت  مجلـه  توکلی، حسین غالم يترجمه ،»دینی گفتار«). 1375( محمد لگنهاوزن،
  37- 25 صص ،1375

  .صدرا تانتشارا: تهران ،انسان اجتماعى تکامل .)1372( مرتضى مطهرى،
 ،حقوق مبانی و فقه تخصصی مجله ،»صدر شهید نقد بوته در عملیه هاي رساله«). 1385( اهللا ولی فر، ملکوتی

  104- 93 صص ،1385 بهار ،3 شماره
 ،شیعه بزرگ فقهاي و مراجع از حاشیه چهارده با همراه) فارسی عملیه رساله: (نخبه ،)1390( مهدي مهریزي،

  1390 امیرکبیر،: تهران درایتی، محمدحسین و زيمهری مهدي: تحقیق و تصحیح
 معاصر تاریخ و مطالعات موسسه: تهران ،مشروطیت عصر ایران در سیاسی فلسفه بنیاد). 1392( موسی نجفی،

  .ایران
  .بصیرتی مکتبه: قمدوم،  چاپ ،االیام عوائد). 1366( احمد نراقی،

  230- 210 صص ،1376 پائیز ،13 شماره ،فقه جلهم ،»عملیه هاي رساله بر مروري«). 1376( عباس یزدانی،
 ،1377 تابستان و بهار ،16 و 15 شماره ،فقه مجله ،»)2( عملیه هاي رساله بر مروري«). 1377( عباس یزدانی،

  305- 287 صص
 پژوهشـنامه  ،»غزالـی  و) ره( خمینـی  امـام  منظر از سیاست و فقه نسبت«). 1383( حسین سید فخر، یوسفی

 218- 191 صص ،1383 پاییز و تابستان ،11 و 10 شماره ،فلسفه و حکمت
  
  

 

 
 
 
 
 

 
 


