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  درآمد
 و  شدمطرح 1348 سال در خميني امام فقه خارج درس جلسات در كه فقيه واليت نظرية
 كشور سياسي نظام اصلي ركن عنوان به ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون تصويب با بعدها
 ادعا اين دليل. بود حقوقي اي نظريه باشد، سياسي نظرية يك آنكه از بيش ابتدا در شد، تتثبي

 و فقهي گفتمان در طبعاً بود، شده مطرح فقه خارج درس در كه نظريه اين. است واضح
 يك گيرد، مي قرار حكومت رأس در كه فقيه نظريه، اين براساس. شد مي تبيين حقوقي

 قوانين اجراي نيز نظريه اين اصلي دغدغة و است اسالمي احكام با آشنا و مجتهد حقوقدان
 پيروزي از پس .)17: 1356خميني، ( »دارد الزم مجري قانون «چراكه است، جامعه در اسالمي
 اسالمي جمهوري عنوان با ايران سياسي نظام ،1358 فروردين رفراندوم جريان در انقالب،
» ماست ديانت عين ما سياست «اينكه و» نظام دنبو اسالمي «به زيادي عنايت و شد تثبيت
 از گروه اين. شود استفاده شناس اسالم متخصصان از بايد كه بود طبيعي بنابراين ؛داشت وجود

 زمان، آن از طبعاً و شدند مي يافت روحانيان ميان در ديگر جاي هر از بيش متخصصان،
 درسي مواد به توجه با اما. داشتند كشور سياسي مديريت در بيشتري مشاركت روحانيان
 مانند فقه با مرتبط مقدمات و فقه اصول و فقه زمينة در  بيشتر كه علميه هاي حوزه در متداول
 داشته ديگري تخصص روحانيان آنكه از بيش است، صوري منطق و عربي نحو و صرف
 واليت ةنظري شدن عملي ابتداي از كه كرد ادعا توان مي بنابراين. اند  حقوقدان يا فقيه باشند،
 با و دان، حقوق رهبر يك ديگر عبارت به يا فقيه يول يك رهبري ذيل ايران، سياسي نظام فقيه،

. است شده مديريت سياسي، مختلف مناصب در دانان حقوق يا فقها، از وسيعي جمع مشاركت
 و ديريتم با زيادي موارد در ايران سياسي امور انقالب، از پس دوران در ،گريد  عبارت به

  .است شده اداره فقهي و حقوقي نگرش
 است معروف طوركه همان ـ سياست و حقوق مگر كه بيايد ذهن به سؤال اين است ممكن

 تفاوتي اسالمي احكام اجراي با اسالمي حكومت مگر اصوالً يا نيستند؟ سكه يك روي دو ـ
 دو هر و اند ديكنز هم به بسيار سياست و حقوق كه است صحيح كه  استنيا پاسخ دارد؟

 دغدغة حقوق، ديگر، عبارت به و دارند توجه جامعه در قدرت روابط و ساختار به نحوي به
 سياست و، است سياسي كامالً كه دارد را اساسي حقوق جمله از قوانين تفسير و تنقيح ،تدوين

 ؛است يحقوق كامالً كهدارد  را گذاري قانون جريان مديريت حتي و قوانين اجراي دغدغة نيز
 واقعيت به سياستمداران و سياست علم با متفاوت منظري از حقوقدانان و حقوق علم ولي
 و حقوق تجارت با متفاوت منظري از بازرگانان و اقتصاد علم طوركه همان. نگرند مي

 هم كه است صحيح كامالً اين. كنند مي نگاه تجاري و اقتصادي مسائل به دانان حقوق
 قانون اجراي دغدغة يكي ـ كنند مي فعاليت قانون چارچوب در زرگانانبا هم و سياستمداران
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 ـ دهد مي شكل تجارت حقوق چارچوب در را خود هاي فعاليت همة ديگري و دارد را اساسي
 اختالف اين. است متفاوت بسيار دان حقوق يك با كاركردشان و گروه دو اين نگرش ولي

 اتخاذ متفاوت، بيني جهان دو آمدن پديد جبمو و است كننده تعيين و مهم بسيار نگرش،
 . شد خواهد جداگانه منابع بر تكيه  ومختلف، هاي روش

 ساختار از مقصود. دارند متفاوت شخصيتي ساختار دو ،سياستمداران و دانان حقوق بنابراين
 هاي نگرش و ها ارزش بيني، جهان شامل شخصيتي هاي ويژگي مجموع گروه، يك شخصيتي

 هاي شباهت اشتغال، نوع يا اند ديده كه آموزشي نوع براساس كه است خاص روهگ يك افراد
 آنان شخصيت كه فقها كه  استنيا حاضر پژوهش اصلي سؤال. )Caprara, 2010(دارند  زيادي

 است، دانان حقوق شخصيت شبيه ـ شد خواهد اشاره آن به كه جزئي اختالفات از نظر صرف ـ
 مورد در يمشابه تحقيقات. داشت خواهند هايي ويژگي چه ندشو مي سياست وارد كه هنگامي
 در سياسي هاي جنبش شده ادعا براي مثال. است هگرفت انجام نيز ديگري شخصيتي هاي گروه

 داده شكل كاربردي علوم و مهندسي هاي رشته دانشجويان يا مهندسان توسط كه خاورميانه
 در بازرگانان حضور بررسي همچنين 1.دان داشته قرار گرايي افراط معرض در بيشتر شده،

 هاي فعاليت در گروه يك شخصيتي ساختار تأثير بررسي از ديگري نمونة اوكراين، در سياست
  .  )Frolov, 2012( است آن سياسي
 ماكس توسط شده رائه ا (ideal typer) آرماني نمونة تحليل روش از استفاده با پژوهش اين

 و فقها از آرماني اي نمونه شود مي تالش روش، اين سبراسا .است افتهي  سامان وبر
 افراد همة از عياري تمام نمايندة نمونه، آن است ممكن .شود تحليل و برساخته سياستمداران،

 را سياسي و فقهي شخصيت دو زيرين هاي اليه توان مي روش اين با ولي ،نباشد ها گروه آن
 از بسياري زمان، مرور به كه داشت توجه بايد البته. كرد درك بهتر را دو آن هاي تفاوت و كاويد

 جايگاهي تناسبِ به ،فعاليت داشتند كشور سياست در انقالب از پس كه روحاني هاي شخصيت
 را خود حقوقي منش يافتند، خود جديد مناصب در كه تجربياتي پي در و شدند واقع آن در كه
 روحانيت نهاد كه كرد فراموش نبايد حال،  عين در ولي. كردند تبديل سياسي منش به تدريج به
 از و دارد حقوقي و فقهي خاستگاهي هنوز سياسي، گستردة مشاركت رغم به امروز، ايران در

 علميه هاي حوزه و مدارس در تحصيل متماديِ هاي سال طي روحاني يك كه هايي آموزش
 د،كن مي ايفا سنتي صورت به كه اجتماعي هاي نقش و كند مي رشد آن در كه فضايي تا بيند، مي

  . بمانند دور نظر از نبايد روحانيت سياسي عملكرد تحليل در كه دارند همراه به را اقتضائاتي

                                                           
  . )Kepel, 2006 (است رسيده نتيجه اين به متعددي مواردپژوهش خود در  در فرانسوي نويسندة لپِك ژيل. 1
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 مهم هاي تفاوت به زمينه، اين  درگرفته انجام هاي پژوهش كوتاه مرور از پس مقاله اين در
 در. شود مي پرداخته بع،منا و ها روش بيني، جهان گانة سه جهات از سياسي نگاه و فقهي نگاه

 ولي  است؛ گرفته شكل سياسي و حقوقي نگاه طبيعت براساس ها تفاوت اين ها، زمينه برخي
 تفاوت ديگر حقوقي مكاتب با قدري كه ــ فقهي نگاه خصوصيات دليل به ها تفاوت اين گاهي
 بررسي و تحليل براي سياسي، و فقهي و حقوقي منابع كنار در. است شده ايجاد ــ كند مي

 در شخصيتي ساختار دو اين تفاوت بررسي مقاله اين مقصود زيرا ـ اسالمي سياست تئوري
 يعني اسالم، در سياست اول دست اسناد معتبرترين از يكي به ـ است اسالمي حكومت

 خصوصيات شود مي تالش نهايت، در 1.شد خواهد استناد البالغه نهج در» اشتر مالك عهدنامة«
 غيرفقيه سياستمدار يك با شهاي تفاوت و گيرد مي قرار سياست مسند در كه  ميهنگا فقيه، يك

  .شود بررسي
  

  پژوهش پيشينة
 عنوان با كتابي رسيده، نويسنده دست به سياست و حقوق مقايسة در كه اثري ترين جامع

 ,Loughlin( است الفلين مارتين نوشتة سياست و حقوق ميان رابطة بررسي: ترازو و شمشير

 حقوق فلسفة سير بر مروري با و تحليلي و تاريخي نگاهي با شده تالش كتاب اين در. )2000
 از گيري بهره با سپس و تبيين مختلف مكاتب در سياست و حقوق تعامل نوع سياسي، فلسفة و

 و تعامالت ،المللي بين مسائل در هم و داخلي مسائل در هم جذاب، و متنوع هاي مثال
 چارچوب در الفلين نهايت، در. شود بررسي خوبي به حقوقي و اسيسي نگاه دو تعارضات

 و حقوق در شدن جهاني امواج ناشي از تغييرات گرفتن نظر در با همچنين و مدرن پست فلسفة
 اين جالب نكات از. نشان دهد امروزي جوامع در را دو آن ميان رابطة دهكر تالش سياست،
 كنشگران عنوان به قضات و وكال رفتار شناسانة نروا گاهي و شناسانه جامعه تحليل كتاب،
 عملكرد نوع به الفلين موشكافانة نگاه همچنين. است سياسي عرصة به پس از ورود حقوقي

 در خارجي سياست پاي كه آنجا ويژه به حقوقي، مسائل به شدن وارد هنگام به سياستمداران
 اينكه با ها دادگاه ،آمريكا در كه مسئله ينا به نقادانه نگاه نيز. است برانگيز تحسين باشد، ميان
 صورت به هستند، مردم جانب از منتخب و سياسي نه و ي،يقضا صيصتخ نهادهاي صرفاً

 نقش دهند مي اجازه خود به قضات گويي - كنند مي مداخله قانونگذاري در اي فزاينده
 از يكي شايد. )ibid: 209( است كتاب اين هاي جذابيت از يكي -كنند بازي را سياستمدار
 طول در عراق به سالح فروش جنجالي پروندة پرداخته، آن به الفلين كه هايي مثال گوياترين

                                                           
  . االسالم يضف البالغه نهج از 53 نامة. 1
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 اين به رسيدگي مأمور (Lord Justice Scott)  اسكات لُرد 1992 سال در. باشد ايران با جنگ
 با دارد قوقيح فكر طرز كه اسكات بيني جهان تفاوت مثال، اين ذكر با. )ibid: 42( شد پرونده

 شده تبيين خوبي به داشتند، سياسي فكر طرز و ندبود دخيل پرونده در كه دولتي هاي شخصيت
  . است

 مقايسة عهدة از خوبي به» سياست و حقوق ميان ارتباط «عنوان با اي مقاله در نيز كرار ميرو
 با را يك هر ملزومات رشته، دو اين بررسي با او. )Cerar, 2009( است برآمده رشته دو اين

 گفتة به. است كرده مطالعه را رشته دو اين ميان تعامل نوع همچنين و ها تفاوت و ،تحليل دقت
 گاهي تصوير، دو اين و پردازند مي واقعيت از را خود تصوير كدام هر سياست و حقوق او

 كه است ينا دارد اهميت كرار نظر از كه اي نكته ولي. اند متفاوت كالً گاهي و دارند همپوشاني
 خود اندازة و حد از اگر و باشند داشته نظر در را خود اصلي مأموريت همواره بايد علم دو اين
  .داشت دنخواه نامطلوبي آثار گذارند، فراتر پا

 و رشته دو اين تطبيقي بررسي به كه پژوهشي ايران، در گرفته انجام هاي پژوهش ميان در
 عنوان با اي مقاله در عليخاني اكبر علي. نشد فتيا باشد پرداخته سياست و فقه ويژه به
 تفاوت است كرده تالش» اسالم سياسي مطالعات تفكيك شناختي روش هاي شاخص«

 اسالم سياسي انديشة اسالم، سياسي كالم اسالم، سياسي فلسفة سياسي، فقه مختلف هاي حوزه
 سؤاالت سنخ منبع، حث،ب نوع مخاطب، هدف، نظر از را اسالم در سياسي انديشة نهايت در و
 با آن تفاوت و سياست علم بررسي به او ولي ؛)1388عليخاني، ( كند بررسي رويكردها ساير و

 يك با اسالمي سياستمدار يك روش و ديدگاه تفاوت همچنين و مجزا رشتة دو عنوان به حقوق
  .است نپرداخته فقيه

 اي اندازه تا و مطرح شنقدهاي و هانظر حوزه اين در ديگران از بيش كه كسي شايد
 را ايران اسالمي جمهوري سياسي هاي نارسايي سروش. باشد سروش عبدالكريم بوده، جنجالي
 و تقليد صبغة آن در كه فقهي دين «او گفتة به. داند مي سياست در فقهي نگاه گسترش معلول

 هگل، قول به نهايت، در كند، مي طلب را ظواهر به اكتفا و روح بي عمل و است قوي دبتع
 فقهي، جنبة جاي به بايد او نظر به .)96: 1384سروش، ( »است آور آليناسيون عبوس لگاليسم نوعي

 ما فقيهان نزد بغرنجي و غلط عجيب، ةفلسف يك« اگرچه شود، داده ارزش دين اخالقي جنبة به
 و است اهم فقيه حكم داد، روي فقهي حكم و اخالقي حكم بين تعارض اگر كه دارد وجود

 مسئله به سروش نگاه اما .)1381سروش، ( »برود كنار به اخالقي حكم و داشتي مرع بايد را آن
 را ملزوماتي چه دقيقاً و چيست» لگاليسم «اينمنشأ  اينكه از و نيست روشمند و عميق چندان

 مطرح نكته دو اينجا در حال  نيع در. است كرده گذر الزم تدقيق بدون داشت، خواهد پي در
 آن به اصلي بحث به شدن وارد از پيش نيست بد و است مرتبط نيز سروش موضع با كه است
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 سياسي، و حقوقي نگاه تعامل به مربوط مشكالت واقعاً آيا اينكه نخست نكتة. شود پرداخته
 در تعارض و تعامل اين يا است فقه هاي ويژگي دليل به و ماست كشور به مخصوص
 اسالم در سياسي، يا فقهي هاي نگاه از يك كدام اينكه ومد. دارد وجود نيز ديگر كشورهاي
 نگاه مانند ديگري نگاه سروش، گفتة به و نداشته اولويت كدام چيه شايد يا دارند؛ اولويت
  .باشد داشته مدتق اخالقي
 هم با مدرن، حقوق و فقه كه است صحيح اين گفت بايد نخست، نكتة مورد در
 شخصي زندگي براي را روزه و نماز مانند احكامي فقه، كهنيا جمله از. دارند هايي تفاوت
 ديگر. ندارد جايي مدرن قوانين در معمولطور  به احكام دست اين كه كند مي ارائه ها انسان

 اسالمي دولت و ندارند دنيوي اجرايي ضمانت كردن، نذر مانند فقهي احكام از بسياري نكهيا
 اصلي منبع دو همچنين. كند نمي مجازات باشد، نكرده عمل تكاليف دست اين به كه را كسي
 پرتو در فقه اگرچه و دارند تعلق مدرن دنياي از پيش ها قرن به كه هستند سنت و كتاب فقه،

مدرن، حقوق مانند هرگز دارد، را نو مسائل به پاسخگويي قدرت اي اندازه تا پويا اجتهاد 
 تعامل نوع در موارد اين كه رسد مي نظر به دارد، وجود ها تفاوت اين اگرچه. ندارد پويايي
 و فقه اصلي چارچوب كه چيزي زيرا. گذارند نمي يريتأث چندان سياست با فقه يا حقوق
 چنانكه ـ است اصلي نقش داراي سياست با آنها تضاد يا تعامل در و دهد مي شكل را حقوق
 اين اينكه. است آور مالزا قوانين از بسته اي مجموعه به تخصصي نگرش نوعي ـ ديد خواهيم
 چگونه آن اجراي ضمانت نوع يا نباشد يا باشد شخصي زندگي براي احكامي داراي مجموعه

 باشد، چقدر مجموعه اين ييپويا اينكه همچنين. كند نمي ايجاد مسئله در مهمي تغيير باشد،
 اين است، ياترپو مدرن دنياي در گذاري قانون فرايند اگرچه زيرا ؛كند نمي ايجاد چنداني تفاوت
 كار دارند اختيار در كه قوانيني مجموعه همان با بايد آنان و نيست انحقوقدان اختيار در فرايند
 و دارد سياسي جنبة باشد، حقوقي آنكه از بيش قانونگذاري مدرن، دنياي در چون. كنند

 ،گريد  عبارت به. است خارج دانان حقوق دست از ناگزير به آن اصلي فرايندهاي از بسياري
 همة در قوانين مجموعة ؛ندارد آن نبودن يا بودن فقهي به ربطي لگاليسم، بودن» عبوس«

 هر بسته، مجموعة يك در كه است ملزم ،حقوقدان يك و دارند ميكتح جنبة حقوقي هاي نظام
   .كند جوو جست را مسئله حل راه آيد، نظر به عبوس كه هم قدر

 نيز اسالم در اخالقي يا سياسي فقهي، نگاه مدتق و اولويت از بحث يعني دوم، نكتة اما
 توجه ديني ايمان و باور به بيشتر كه مسيحيت برخالف اسپوزيتو جانبه نظر . است مهم بسيار
 عنوان به كالم علم مسيحيت در اگر بنابراين. است توجه كانون ديني عمل اسالم، در دارد،

 است كرده اشغال را جايگاه اين فقه علم اسالم در شود، مي گرفته نظر در» علوم ملكة«
)Esposito, 2005: 94( .اولويت همين نيز فقه علم بر سني و شيعه روحانيت تاريخي تمركز شايد 
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 اولويت نيز حديث علم در حتي. دهد نشان اسالم هاي جنبه ديگر بر را فقهي احكام مدتق و
 از هايي بخش جز به شيعه اربعة بكت كه آنجا تا بوده، فقهي احاديث به توجه ،محدثان اصلي
 سال در خميني امام ولي. اند داده جاي خود در را فقهي احاديث صرفاً همگي ،كافي كتاب
 اي، خامنه اهللا تيآ به خطاب اي نامه در ايشان. برد سؤال زير را فقه مدتق و اولويت اين 1366
 حكومت اختيارات حدود دربارة جمعه نماز در ايشان بيانات مورد در وقت، جمهور رئيس

 حكومت شما كه شود مي ظاهر طور اين جمعه نماز در جنابعالي بيانات از«: شد متذكر اسالمي
 اهم و شده واگذار) ص (اكرم نبي به خدا جانب از كه است اي مطلقه واليت معناي به كه را

 آنكه به تعبير و دانيد نمي صحيح دارد، مدتق الهيه شرعيه احكام جميع بر و است الهي احكام
 هاي گفته برخالف يكل به است اختيار داراي الهي احكام چارچوب در حكومت ام گفته اينجانب
 يكي است) ص (اهللا رسول مطلقة واليت از اي شعبه كه حكومت كنم عرض بايد... بود اينجانب

 از 1.»است حج و روزه و نماز حتي فرعيه، احكام تمام بر مقدم و است اسالم ةاولي احكام از
 كلية بر خميني امام نظر در اسالم، سياسي جنبة يا واليت، كه گرفت نتيجه بتوان شايد اينجا
 سياست ايشان، نظر از رايج، روتص برخالف گفت توان مي بنابراين ؛دارد تقدم فقهي احكام
  . است مدمتق فقه بر اسالمي

 و تقدم از دموكراسي و ماسال بحث در نيز آمريكايي ـ هندي سياسيِ انديشمند مقتدرخان،
 همخوانيِ كنند مي تالش بسياري نكهيا او نظر به. گويد مي سخن فقه بر سياست اولويت

 معتقد او. است اشتباه اساس، از كنند، ثابت فقهي استدالالت براساس را اسالم با دموكراسي
 هناخوا خواه باشد، آمده بيرون غيردموكراتيك جامعة يك از كه فقهي هاينظر است

 بنابراين. است سوگيرانه الجرم و صحت فاقد و جامعه، آن بر حاكم قدرت روند كنندة منعكس
 اينكه او نظر به. كرد تدوين را صحيح فقه يك بعد و داد سامان را سياسي نظام بايد نخست

 ـ سياسي الگوهاي از يكي عنوان به دموكراسي يا ـ سياسي نظام شود مي سعي معمولطور  به
 دارد اسالمي جوامع در فقه تاريخيِ و ناموزون اهميت در ريشه يابد، مشروعيت ه،فق براساس

 نظر در است سياسي جامعة يك خدمت در كه اي وسيله را قانون اينكه جاي به «انديشمندان و
  .)Khan, 2004( »باشد شرعي احكام تابع كه دانند مي مشروع هنگامي فقط را سياست بگيرند،

 زمينه اين در فولر گراهام. دارد طرفداراني نيز اخالقي بعد متقد بر نيمب سروش نظر البته 
 به شريعت، قوانين به بيشتر عملِ براساس نتوانسته تاكنون اسالمي جامعة هيچ كه است معتقد
 كمتر اسالم، معنوي اصول و اخالق كه است معتقد او. شود تر نزديك آل ايده اي جامعه
 جوامع پيشرفت عامل دائمي صورت به نوين تفسيرهاي راساسب توانند مي و انگيزند چالش
 األخالق مكارم كتاب در طبرسي كه روايتي همچنين. )Fuller, 2003: 198-201( باشند اسالمي

                                                           
1. http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12841 [13/03/2015] 
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 نيز» شدم مبعوث اخالق مكارم تكميل براي فقط من«: فرمايد مي) ص (پيامبر كه كرده نقل
   1.)8: 1370طبرسي، ( دهند نشان ها جنبه ديگر بر را اخالق تقدم تا گرفته قرار استدالل مورد

 سياست، فقه، كالم، هاي نگرش از يكي به فقط اسالم تقليل اصوالً رسد مي نظر به ولي
 دين به خود منظر از ها رشته اين از يك هر واقع در. نيست صحيح ديگري رشتة هر يا اخالق
 اسالم براي رشته آن گفتمان با قمطاب تصويري خود، بيني جهان در و كنند مي نگاه اسالم
 آنها از يكي به را آن نبايد و هاست نگرش اين همة از فراتر واقعيتي اسالم، دين. سازند مي

 اين از يك كدام كه داد دست به كلي اي قاعده نتوان گاه هيچ شايد اساس، اين بر. داد تقليل
 اين همة گفتمان از استفاده با نتوا مي ولي ،دارد ديگران بر مدتق و اولويت همواره ها نگرش
 قصد ها نگرش از يكي صاحبان هرگاه و شد نزديك واقعي اسالم به بيشتر گوناگون، هاي رشته
 نبوي روايت بنابراين،. كرد تعديل را آنان باشند، داشته را ديگران به خود نگاه تحميل در افراط
) ص (پيامبر رسالت اصلي هدف كه قاخال مكارم تكميل تا كرد تفسير يا گونه به بايد را باال

 مقايسة يعني مقاله اصلي موضوع به اكنون. شودب نيز سياسي و فقهي غايات شامل شده، دانسته
 هاي حوزه رابطة به اجمالي نگاهي با را بحث و ميگرد يبازم اسالم در سياسي و فقهي نگرش
  .دهيم مي ادامه سياست و حقوق
  
  سياست و حقوق رابطة
 كتاب در افالطون. دانند مي عدالت اجراي را حكومت وظيفة ترين مهم رسطوا و افالطون
 در كه پاسخي در ولي كند، پيدا را عدالت اجراي براي راه بهترين كه است آن پي در جمهوري

 به. قانون حكومت تا است خردمندان حكومت به معطوف بيشتر او توجه كند، مي ارائه نهايت
 برسند، پادشاهي به جهان اين در فيلسوفان آنكه مگر «است، يافتنين دست فاضله مدينة او گفتة
 را قدرت فلسفه، و خرد از برخاسته دست و شوند فيلسوف واقعاً حاكمان، و پادشاهان اينكه يا
 مهم نقش متوجه عمر اواخر در ظاهراً افالطون البته .)Plato, 1955: para. 473( »گيرد كف در

 قانون، «او گفتة به ؛كند مي پررنگ را قانون داشتن تاولوي قوانين كتاب در و شود مي قانون
 كه كند مي اضافه او كتاب همان در .)Plato, 1970: 715( »است قانون بندة دولت، و دولت ارباب
 قانون از بحث ارسطو .)874: همان( »بود نخواهند متمايز خو درنده حيوانات از «قانون بدون مردم

 ميان نبايد اصوالً كه دهد مي توضيح سياست كتاب در و دهد مي ارتقا درجه يك را قدرت و
 توان نمي خرد، اقتضاي به زيرا كرد، فرض دوگانگي قانون حكومت و خردمندان حكومت

 فرد يك نه و كند حكومت بايد قانون «كه است معتقد صراحت به او. كرد حكومت قانون بدون
 اجازة فردي هيچ به ما«: كند مي اضافه ديگر جاي در و )Aristotle, 1981: 226( »شهروندان از

                                                           
  » الْأَخْلَاق مكَارِم لأُتَمم بعثْت إِنَّما «.1
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 منافع خاطر به فرد يك زيرا كند؛ حكومت تواند مي قانون اصل صرفاً بلكه دهيم، نمي حكومت
 و باشد عدالت پاسدار بايد حاكم ولي شود، مي مستبد يك به تبديل و كند مي را كار اين خود
  .)Aristotle, 1976: 188( »است برابري پاسدارِ صورت، اين در

 سياسي فلسفة در شده شناخته و ديرينه اصول از حاكم، بر قانون برتري و تفوق بنابراين
 شود، قلمداد سياست بر حقوق برتري و تفوق ،اصل اين كه است لوحانه ساده اين ولي است،
 قدرت از مستقل كدام چيه قانون اعمال. 3و تفسير. 2 تصويب، و تدوين. 1 گانة سه مراحل زيرا

 نقش او. است روشنگر بسيار زمينه اين در اشميت كارل توضيحات. نيستند پذير انجام سياسي
 نقش بتوان شايد كه دهد مي نشان نهايت در و داده توضيح مراحل همة در را حاكم قدرت مهم

 گماردن كار به و قانوني ابزار با تفسير، مرحلة در يا تصويب و تدوين مرحلة در را قدرت
 ناديده قانون اجراي مرحلة در را آن نقش توان نمي هرگزولي  كرد، محدود تخصصي هاينهاد

 مرحلة در كند، بيني پيش خود در را استثنا موارد همة تواند نمي قانوني هيچ كه آنجا از. گرفت
 براي نهادي بايد بنابراين. بماند استثنا بدون و باقي خود تكلي بر تواند نمي قانوني هيچ اجرا،
 حاكمه قدرت از غير تواند نمي نهاد، آن كه باشد داشته وجود نشده ينيب شيپ استثنائات تعيين
 حاكم قدرت اختيار در استثنا موارد تشخيص باالخره شود، انديشه كه هم تمهيدي هر و باشد
 قدرت اختيار در بسياري اقتدار قاعده، از استثنا موارد تشخيص كه است پرواضح. گيرد مي قرار
  .)Schmitt, 1985( دهد مي قرار اكمح

 جامعه، تا دهند مي ياري را يكديگر نزديك، بسيار همكاري طي سياست و حقوق واقع، در
 مشروعيت پوشش حقوق، گاهي اگرچه همكاري، اين در. شود اجرا عدالت وشده  مديريت

 كنترل عادالنه، موازين رعايت منظور به را آن ،حال  نيع در ،كند مي ايجاد سياسي قدرت براي
 حقوق بنابراين،. دهد مي قرار مانع آن مقابل در ناعادالنه رفتارهاي از جلوگيري براي و كند مي
 عامه مصلحت تثبيت سياست، هدف. دارند تنگاتنگ همكاري و تعامل نوعي همواره سياست و

 فاوتمت زورگويي با قدرت، عنو اين ولي گيرد، مي قرار قدرت مفهوم آن، مركز در و است
 دانست گيري تصميم نوعي را آن توان مي كه است اي پيچيده بسيار پديدة سياسي قدرت. است
 سامان و شوند مي تعريف حقوق در نهايت در كه است استوار فرايندهايي و نهادها بر كه
 ،است عدالت حداكثري اجراي در پي همواره ،خود ،نيز حقوق. )Loughlin, 2000: 16( يابند مي
 در سياست و حقوق ولي. ندارد مؤثري كارايي  هيچ سياسي قدرت بدون كه پذيرفت يدبا ولي
 بين تنش نوعي همواره همكاري، اين جريان در دارند، تنگاتنگي همكاري چنين كه حال  نيع

 اين از. دارد وجود عدالت، يعني، حقوق اصلي حوزة و قدرت يعني سياست اصلي حوزة
 اين بررسي كه كنند مي پيدا مهمي هاي تفاوت عمل، در ن،احقوقدان و سياستمداران جهت،
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 ها نگرش اين از هريك كه متفاوتي بيني جهان دو از ابتدا. است مقاله اين اصلي هدف ها تفاوت
  .گوييم مي سخن سازند مي بر

  
   بيني جهان در تفاوت

 نگرش: از اند عبارت كه دارد وجود سياسي بيني جهان و حقوقي بيني جهان ميان مهم تفاوت سه
 در حقوق كاري محافظه سياست؛ در منعطف و جزمي غير نگرش مقابل در حقوق در جزمي
 ويژه به و سياست بودن محور حق و فقه بودن محور تكليف سياست؛ در تغيير از استقبال برابر

 حقوق در گويد مي او. است داده توضيح خوبي به الفلين را نخست تفاوت. مدرن سياست
 در يا پيچيده بديع، كه هرقدر اي مسئله هر. دارد وجود مسائل همة براي مشخصي خپاس هميشه
يك اصوالً. باشد داشته مسئله آن براي مشخص پاسخ يك حقوقي نظام بايد باشد، ابهام غايت 
 پاسخي ،سؤالي هر براي هميشه پس 1.ندارد را ييقضا پروندة به رسيدگي از امتناع حق قاضي
 بردار كاله كه الف آقاي كنيد فرض: دهد مي ارائه گويا مثال يك الفلين. اردد وجود ابهام بدون
 برگشت كه دهد مي چكي آن ازاي به و كند مي خريداري خودرو يك ب آقاي از است
 صورت به را آن بهاي و فروشد مي ج آقاي به بالفاصله را خودرو همان الف آقاي. خورد مي

 دستگاه يك و مانند مي ج آقاي و ب آقاي بنابراين. دشو مي متواري و كند مي دريافت نقدي
 هر مختلف حقوقيِ هاي نظام اگرچه«. كنند مراجعه دادگاه به آن مالكيت سر بر بايد كه خودرو
  استنيا دارند، اشتراك آن در همه كه چيزي ولي دهند، مي مسئله اين به متفاوتي پاسخ كدام
 خودرو در را دو آن مشاركت حقوقي نظام هيچ .دهند مي ج به يا ب به يا را حق آنان كه

 يك مجازات از ابايي هرگز عدالت«: كند مي اضافه الفلين .)Loughlin, 2000: 57( »تابد برنمي
 را واقعيت بايد همواره جزمي منطق اين .)ibid: 61( »نيست سازش اهل همچنين ندارد؛ مجرم
 ,Aristotle( كند تعامل واقعيت با رياضي رتصو به بايد ارسطو تعبير به يا ببيند سفيد يا سياه

. است پذيرتر سازش و تر منعطف خيلي حقيقت، و واقعيت به سياسي نگاه لي و؛)181 :1976
 ابتكاري صورت به توانند مي همواره و دارند تري وسيع بسيار بازة ،سياسي توافقات و تصميمات

 از اي گسترده صورت به دارد زهاجا سياست حقوق، برخالف. كنند پيدا جديدي هاي حل راه
 مشكالت به دقيق پاسخ نوع يك همواره نيست مجبور و گيرد بهره اخالقي و عرفي مقبوالت

                                                           
 قضات ـ 3 ماده« : دارد مي مقرر مدني دادرسي آيين قانون. است شده شناخته رسميت به مسئله اين نيز ايران حقوق در. 1

 قوانين كه صورتي در. نمايند خصومت فصل يا و صادر مقتضي حكم كرده، رسيدگي دعاوي به قوانين موافق موظفند ها اهدادگ
 معتبر منابع به استناد با باشد، نداشته وجود مطروحه قضيه در قانوني اصالً يا باشند متعارض يا نبوده صريح يا كامل موضوعه
 بهانه به توانند نمي و نمايند صادر را قضيه حكم نباشد، شرعي موازين با مغاير كه حقوقي اصول و معتبر فتاوي يا اسالمي
 حق احقاق از مستنكف اال و ورزند امتناع حكم صدور و دعوا به رسيدگي از قوانين تعارض يا اجمال يا نقص يا سكوت
 .»شد خواهند محكوم آن مجازات به و شده شناخته
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 استفاده گوناگون هاي حل راه از مختلف موارد در و مصلحت براساس است آزاد بلكه بدهد،
 باشد، هكرد بيني پيش قانون كه خاصي موارد در فقط سازش كه حقوق برخالف باز. كند

 در ج و ب و الف آقايان مسئلة اگر. است سازش فكر به همواره سياست 1شود، مي پذيرفته
 سياستمدار يك از را آن حل و باشد سياسي باشد، حقوقي اينكه جاي به باال يبردار كاله قضية

. كند مي توصيه آنها ميان سازش به ج، و ب از يكي انتخاب جاي به كه باشيد مطمئن بخواهيد،
 جزمي دغدغة فقه،. دارد را پذيري سازش و پويايي همين فقه، به نسبت نيز اسالمي سياست

. نيستند گونه نيا سياسي مسائل ولي. است ناپذير سازش راستا اين در و دارد عدالت براي
 مقام در است، عدالت مقام در ناپذيري سازش و سختگيري شهرة كه) ع (علي نيرالمؤمنيام

  :كند مي امر گذشت و مالطفت به را اشتر مالك سياست،
 گناهي. همانند تو با آفرينش در ديگر دستة و تواند، ديني برادر اي دسته: اند دسته دو رعيت... 

 دستشان بر خطايي ناخواسته و خواسته يا شود، مي عارض آنان بر ييها علت يا زند، مي سر ايشان از
 و ببخشايد تو بر خدا داري دوست چنانكه ر،گذ در گناهشان از و منگر، خطاشان به. رود مي

 آنكه از خدا و است، برتر تو از دارد واليت تو بر آنكه و آناني، برتر تو چه فرمايد، عفو را گناهت
 ساخت، تو آزمايش وسيلت را آنان و خواست تو از را كارشان ساختن او و باالتر، داد واليت را تو
 .)326: 1378شريف الرضي، (  برتافت نتواني را او يفرك كه مكن خدا با جنگ آماده را خود و

 مردم عيوب بر پوشي چشم به اي ويژه سفارش سياستمدار، يك مقام در) ع (اميرالمؤمنين
  :كند نمي اتخاذ را اي مداراگونه موضع چنين مسلم طور به حقوقدان يك مقام در او اگرچه دارد،

 بر را آنچه مبادا پس. آنهاست پوشيدن به ارترسزاو هركسي از والي و هاست عيب را مردم همه
 نهان تو از آنچه در داوري و بپوشاني، پيداست برايت كه را آن بايد، و گرداني آشكار است نهان تو

 رعيت بر داري دوست كه را آن تا بپوشان را زشتي تواني آنكهچند پس. است جهان خداي با است
 را دشمني هر رشته و  بگشاي ـ داري مردم از كه ـ را كينه هر گره. بپوشاند تو بر خدا ماند، پوشيده

  .)327: همان( نماي پاره
 سر سازش پذيرش از دليل بدون سياستمدار، يك عنوان به كه خواهد مي اشتر مالك از همو

 كه متاب روي بود، آن در خدا رضاي و خواند، بدان را تو دشمن كه صلحي از و«: نزند باز
 .)338: همان( »ماند ايمن شهرهايت و برهاند هايت اندوه از و. رساند آسايش ار تو سربازان آشتي،

 خاطر به ـ فقها كل، در كه گرفت نتيجه توان مي بيني جهان در تفاوت اين گرفتن نظر در با
 طبيعت دليل به ـ سياستمداران به ولي باشند؛ تر قاطع و تر جزمي قدري بايد ـ عدالت دغدغة

                                                           
 حيطة وارد اند، نكرده مراجعه دادگاه به آنان وقتي تا زيرا نيست، دادگاه به مراجعه از يشپ طرفين سازش مقصود، اينجا در. 1

 ،طرفين بين نيز سازش اين زيرا نيست مقصود دادگاه، به مراجعه از پس آنان اختياري سازش همچنين. اند نشده حقوقي
  .گيرد مي شكل قضايي قدرت محدودة از خارج و داوطلبانه
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 و تر منعطف كه شود مي توصيه معمولطور  به ـ قدرت شكنندة حال  نيع در و خطرناك
 .شود مي آنان شخصيتي ويژگي به تبديلرفته   رفتهواقعيت، به نگاه نوع اين. باشند پذيرتر سازش

 براي بيشتر آمادگي مقابل، در و حقوق كاريِ محافظه يعني بيني، جهان رد دوم تفاوت
 حوزه دو اين نگرش اختالف موارد از ديگر يكي نيز استسي در نو هاي حل راه و تغيير پذيرش
 يحدومرزها و تعاريف با را دقيق و منسجم بسيار نظامي حقوق، علم در انحقوقدان. است

 تهديد را نظام كل انسجام نظام، اين اجزاي از يكي در تغييري هرگونه. اند برساخته مشخص
 اصلي اولويت. باشد داشته پي در حقوقي امنظ كل براي اي ناخواسته عواقب تواند مي و كند مي

 موارد، اغلب در كه روست نيازا. است ممتور بسيار معموالً و پيچيده نظام اين حفظ آنان براي
 به شوند، مجبور وقتي تنها آنان. نيستند اجتماعي تحوالت و اصالحات قراوالن پيش ان،حقوقدان
 براي منسجمي و بسته نظام چون سياستمداران مقابل، نقطة در. دهند مي در تن تغييرات پذيرش
 و كنند مي استقبال خود هاي سياست در تغييرات و تحوالت از ندارند، خود سياسي عملكرد

 ديگر مانند زمينه اين در فقه. )Cerar, 2009(اند  تحول و تغيير قراوالن پيش معمولطور  به
 مربوط مسائل از مورد سه ررسيب ضمن ديگري مقالة در پيش از اين. است حقوقي هاي نظام
 مسائل دادن جا براي فتوا تغيير شيعه، فقه در كه ام داده توضيح ليتفص به مدرن، دوران به

 حالت  به جامعه وقتي تا و دارد كندي بسيار سير فقهي، نظام در روز نيازهاي و مستحدثه
 گونه نيا سياست، ولي. )Samiei, 2009( دهند نمي فقهي فتاواي در تغييري فقها نرسد، بحراني
 پيامبر به خداوند توصية. كند مي استقبال تغييرات از تر ساده و بهتر معمولطور  به و نيست

 پذيرش براي آمادگي از نشان ،)38 :شوري( كريم قرآن در مؤمنان با مشورت مورد در) ص(
. آورد مي انارمغ به را جديدي هاي حل راه و نكات هميشه مشورت زيرا دارد، جديد هاي راه
 در بلكه نيست، فقهي احكام مورد در مشورت اين دارد، تصريح طباطبايي عالمه چنانكه ولي
 مالك به را نكته اين نيز) ع (نيرالمؤمنيام. )87: 4، ج 1374طباطبايي، ( است سياسي هاي تصميم مورد

 »نه ميان در سخن فراوان حكيمان، با و كن گفتگو فراوان دانشمندان، با «كه اند فرموده گوشزد
 از سياست استقبال و مختلف هاينظر به دادن اهميت از نشان خود كه )329: 1378شريف الرضي، (

 كاري محافظه شخصيت فقها گرفت نتيجه توان مي بيني جهان در تفاوت اين پاية بر. دارد تحول
 مدارانيتياسس نسبت، به گذارند، مي سياست عرصة به پا كه هنگامي رود مي انتظار و دارند

  .باشند كار محافظه
 ويژه به و سياست بودن محور حق و فقه، بودن محور تكليف ـ بيني نجها در سوم تفاوت
 انديشمند نخستين هابز توماس. شود مي آشكار بهتر تاريخي مرور يك در ـ مدرن سياست
 و هاتوردس از اي مجموعه را حقوق و دهد مي حاكم قدرت به را اصالت كه است مدرن دوران

 قدرت كه است معتقد و داند مي» هستند حاكمه قدرت داراي كه آنها يا او طرف از «تكاليف
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 بنام فيلسوف كانت، امانوئل ولي. )Hobbes, 1971: 55, 71( است قانون واضع خرد، نه و حاكم
 .دهد مي ها انسان حقوق به را باال دست و دنز مي برهم را قدرت هابزي رابطة روشنگري، عصر

 در بايد سياست «زيرا» شود انگاشته سمقد «باشد كه بهايي هر به بايد انسان حقوق گويد مي او
 فلسفة در اومانيسم سيطرة با و زمان آن از .)Kant, 1991: 93, 125( »زند زانو) انسان (حق مقابل
 اين علت. شدند محور حق باشند، محور تكليف آنكه از بيش سياست، هم و حقوق هم مدرن،

 را اصالت و داد مي قرار خود بيني جهان مركزي نقطة در را انسان مدرن، فلسفة كه بود اين غييرت
 مركز در خداوند كه است اسالمي بيني جهان با متفاوت كامالً بيني جهان اين و بخشيد، مي او به

 تيتبع لسفهف اين از فقه. شود مي شناخته» رب «عنوان به او و» بنده «عنوان به انسان و دارد قرار
 و عبادات بخش دو به معمولطور  به را فقه البته. است محور تكليف جهت، اين از و كند مي

 بارة در زيرا دانست، محور تكليف كلي طور به توان مي را عبادات بخش. كنند مي تقسيم معامالت
 براي خداوند كه است تكاليفي واقع در عبادات، و گويد مي سخن خالق و مخلوق ميان رابطة
 و است بندگان ميان روابطموضوع،  كه ازآنجا معامالت، بخش در اما. است كرده تعيين بندگان

 هم خداوند حتي اسالمي قوانين طبق اينكه و دارد» الناس حق «بر اسالم كه تأكيدي به توجه با
 است، حق صاحب ِ انسان اختيار در حق اين فقط و گذرد نمي در آنان جاي به مردم حق از
 مردم، نيز معامالت بخش در حتي اما. شود مي تر كمرنگ تكليف مؤلفة و تر يدج حق، لّفةمؤ

  عبارت به. است خداوند آمد، خواهد چنانكه اسالم، در قانون وضع منبع. نيستند قانون منبع
 رعايت بر ياله تكليف دليل به بلكه آن، اصالتدليل  به نه مردم، حقوق رعايت حتي ،گريد

 در اما ؛است محور تكليف بسيار فقهي، گفتمان گفت توان مي خالصه طور به براين،بنا. آنهاست
 بيعت، سياسيِ سنت. باشد محور حق بيشتر اسالمي سنت در سياست كه رسد مي نظر به مقابل

 به واقع در مردم، رضايت آن، فرايند در و است حاكم و شهروندان ميان پيوند نوعي كه
 نيتأم ديگري محل از سياسي مشروعيت اگرچه ـ بخشد مي رسميت شخص يك فرمانرواييِ

 و) ص (پيامبر مورد در حتي. است اسالمي سياست بودن محور حق براي دليلي ـ باشد شده
 بيعت اخذ با آنها فرمانروايي 1دارد، ياله مشروعيتي آنان سياسي حكومت كه ،)ع (نيرالمؤمنيام

 ـ مشورت سنت همچنين. دارد اسالمي سياست در مردم نظر اهميت از نشان اين و بود، توأم
 بنام پردازِ نظريه ،جهت اين از. شود مي قائل اهميت مردم خواست و نظر براي ـ گذشت چنانكه

 روند به و كند مي باز مسجد براي بابي دموكراسي، تاريخ در كين، جان دموكراسي،
فراهم  شهروندان همة يبرا دسترس قابل و عمومي فضاي آن در كه سياسي هاي گيري تصميم

 عهدنامة «زمينه اين در. )Keane, 2009: 138( دارد ويژه توجه دموكراتيك، روند يك عنوان به ،بود

                                                           
  .است شده بيان» منكم األمر أولي و الرسول أطيعوا و اهللا أطيعوا «نساء سورة 59 آية در مشروعيت اين. 1
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 بايد«: دهد مي اهميت سياستگذاري و سازي تصميم مرحلة در مردم رضايت به نيز» اشتر مالك
 و سازد فراگير را عدالت و باشد تر صحيح كه باشي داشته تمايل چيزي به بيشتر امور، ميان از

 از سياست اسالم، در كه گرفت نتيجه توان مي كل، در 1» ....نمايد جلب را مردم رضايت بيشتر
 سياست، ِ بودن محور حق خصيصة اين مدرن، سياسي فضاي در طبعاً و است محورتر حق فقه

 اي ويژه توجه ،اسالمي سياستمدار يك كه داشت انتظار توان مي بنابراين. است شده دوچندان
 در اسالمي تكاليف صحيح اداي به بيشتر فقيه، يك كه  يدرحال باشد، داشته مردم حقوق به

  . بينديشد اسالمي جامعة
  

  روش در تفاوت
 اينكه نخست :دارد وجود سياست علم و حقوق علم هاي روش ميان اساسي تفاوت دو

 باز؛ نظام يك در سياسي يها روش ولي ،گيرند مي شكل بسته نظام يك در حقوقي هاي روش
 (technological) ه فناوران و ماشيني سنخ از بيشتر فقهي، ويژه به و حقوقي هاي روش اينكه دوم

 نيا به نخست تفاوت. نوآورانه و بديع هاي روش سنخ از بيشتر سياسي، هاي روش ولي ،هستند
 و ها زمان همة در كه گرفته شكل اي بسته چارچوب ،حقوقي هاي نظام در كه استدليل 
 طرف از كه گذرا و اتفاقي دستور يك نه ـ است قاعده يك «قانون. است االتّباع الزم ها مكان
 شمول جهان و كدستي دائمي، عنصري بلكه ـ باشد شده صادر شخص يك براي مافوق مقام
 ياهدستور مقابلِ نقطة در ها، ويژگي اين كه است روشن .)Blackstone, 1765: 44( »است
 خصلت همين دليل به دقيقاً. باشد محدود و متفاوت گذرا، ممكن است كه گيرد مي قرار سيسيا

 نظام اين در. سازد مي بر را بسته نظام يك حقوق علم كه است بودن شمول جهان و دائمي
 براي الزم ابزار بايد بنابراين و بيابند را خود پاسخ بايد ـ گذشت چنانكه ـ ها سؤال همة ،بسته
 نظامي را حقوق جهت اين از. باشد شده بيني پيش ممكن، هاي پرسش همة به اسخپ يافتن

 قواعد براساس و خودكفا صورت به تواند مي همواره كه اند انستهد  (autopoietic) خودگردان
 در زيرا كند، ايجاد آن در تغييري تواند نمي بيروني عامل هيچ «و كند بازتوليد را خود دروني،
 به بايد دليل، اين به .)Cerar, 2009( »هستند دروني منشأ با و داخلي تغييرات، همة نظامي چنين
 چارچوب، بودن باز دليل به سياست در مقابل، در ولي داشت؛ تعصب بلكه د،يتق نظام، اين
 واژگاني با معمولطور  به حقوقي بستة نظام. گفت سخن مدارا و تساهل از يراحت به توان مي

 براي انحصاري اي عرصه به را حقوق كه است واژگان همين و دارد رسروكا يصتخص كامالً
 تخصصي واژگان از محدودتري خيلي صورت به سياست، مقابل، در. كند مي تبديل انحقوقدان

                                                           
 .عربي است متن ازة مستقيم ترجم جمله اين. 1
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 وام الملل نيب يا داخلي حقوق از را خود تخصصي واژگان موارد، از بسياري در و گيرد مي بهره
 گفت توان مي مجموع در و ندتر مدون و تر مشخص ،حقوقي هاي روش بنابراين. گيرد مي

 در فقيهان كه گرفت نتيجه توان مي پايه اين بر. است ترپذير بيني پيش سياست، به نسبت حقوق،
  .باشند پذيرتر بيني پيش سياستمداران، مسند

 فقهي هاي روش بودن اورانهنف يعني سياست، و حقوق ميان دوم روشي اختالف شرح براي
 Legal) حقوقي گرايي شكل مكتب دو ابتدا است الزم سياسي، هاي روش بودن نهنوآورا و

Formalism) آزاد حقوق و  (Free Law)فعاليت حقوقي، گرايي شكل براساس. شوند داده توضيح 
 را مكتب اين است، مكتب اين طرفداران از كه وبر ماكس. است ماشيني فعاليت نوعي حقوقي،
 حقوقي قوانين اينكه نخست :اند صحيح او نظر از سه هر كه داند مي مقدمه سه پذيرش بر مبتني

 هر دوم، است؛ كرده بيني پيش را ممكن هاي صورت همة كه است قواعد از جامعي مجموعة
 فرايندي حقوقي استنتاج فرايند سوم، و است؛ موجود قوانين اجراي نوعي حقوقي تصميم
 كه دانست فعاليتي را قضاوت توان مي جهت اين زا .)Weber, 1968: vol. 2, 657-8( است منطقي

 اين مقابل در .)ibid: 811( »كند عمل خردمند ماشين يك مانند سازد مي قادر را حقوقي نظام«
 كارل. دارد اعتراض حقوق به ماشيني نگاه اين به كه گيرد مي قرار آزاد حقوق مكتب مكتب،
 او. است دخيل نيز سياسي نگرش وعين حقوقي، گيريِ تصميم هر در كه است معتقد اشميت

 چگونه قاضي اينكه و است» پذير انعطاف نامحدود، صورت به «حقوقي مفهوم هر گويد مي
 با اين و .)Schmitt, 1985: 30-35( است سياسي گيري تصميم ينوع به بسته كند اجرا را قانون

   .دارد تفاوت ،است آن مدعي حقوقي گرايي شكل مكتب كه ماشيني عملكرد
 گرايي شكل مكتب مكتب، دو اين ميان از نوين، اپيستمولوژيك مكاتب تعليمات براساس

 حقوقي فعاليت و گرفته ناديده را قوانين تفسيرپذيري خاصيت زيرا ،رسد مي نظر به تر ضعيف
 تا گرايي شكل مكتب ،حال  نيع در ولي. است كرده خالصه قوانين متون در جمود نوعي در را

 درهاي بودن باز رغم به زيرا كند، مي تبيين را فقهي غالب هاي گرايش از برخي زيادي حد
 و» مشهور رأي «و» قدما آراي «و فقهي هاي رويه به يبنديپا و تعبد شيعه، فقه در اجتهاد

 فقهي شدة پذيرفته هاي گرايش از عمل، مقام در الاقل نظر، مقام در اگرنه ،»قدمايي شهرت«
 مذموم و شود يتلق بدعت است ممكن فقه، در نوآوري ونههرگ چراكه شود، مي محسوب

» جرأت «به فقها، توسط تئوريك هاي نوآوري حتي ،فقهي رايج گفتمان براساس بنابراين. باشد
 همخوان گرايي شكل مكتب با بيشتر فقهي هاي روش كرد ادعا توان مي دليل، اين به. دارد نياز
 تا ترند نزديك متقاطع كلمات جدول حل مانند فعاليتي به و اند فناروانه و ماشيني نوع از و بوده
 مرسوم هاي روش سنخ از بيشتر سياسي، هاي روش مقابل، در ولي. پژوهشگرانه كاوش يك به
 به و كنند نمي ارائه قطعي و جزمي هاي پاسخ معمولطور  به كه هستند اجتماعي علوم ديگر در
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 از را روشي تفاوت اين اگر. يل ندارندچندان تما مشخص هاي چارچوب در خود كردن حبس
 بيشتر فقيهان، كه بگوييم توانيم مي كنيم، منتقل سياستمدار يا فقيه شخصيت به سياست و فقه

  . هنر صاحبان بسان سياستمداران، ولي ،هستند فن صاحبان بسان
  

  منابع در تفاوت
 شايد كه دارد جودو منابع در اساسي اختالفي سياست، و شيعه، فقه ويژه به ،حقوق ميان
 جنس از سياست منبع ولي ،است متن جنس از اصوالً فقه منبع. باشد دو آن اختالف ترين اصلي

 كتاب، از مقصود. اند دانسته اجماع و عقل سنت، كتاب، تشيع، مذهب در را فقه منابع. مصلحت
 و ؛)ع (تيب اهل احاديث در مندرج معصوم تقرير و فعل و قول سنت، از مقصود و ؛كريم قرآن
 در اما. علماست نظر اتفاق نيز اجماع از مراد و ؛رمستقليغ عقل و مستقل عقل عقل، از مراد
 اجماع يا عقل و است سنت و كتاب يعني دوم، و اول بعامن بر مبتني فقهي احكام بيشتر عمل،
 اصلي غدغةد بنابراين. شوند مي استفاده نخست، منبع دو كنار در بلكه مستقل، طور به نه معموالً
 حكمي ،شيعه نظر بنابر البته. است آمده سنت و كتاب متن در كه است حكمي آن يافتن فقيه،
 حتماً آمده، سنت در) ع (اطهار ائمة و پيامبر توسط يا و شده صادر قرآن در خداوند توسط كه

، ج 1430مظفر، ( كند نمي حكم مصلحت برخالف است، حكيم چون شارع و است مصلحت داراي
 در زيرا نيست، مصلحت از فقيه فهم دائرمدار شرعي، حكم كه داشت توجه بايد ولي. )271 :2

 دستور همان شرعي، حكم اصلي منبع. است پوشيده حكم اصلي مصلحت موارد، از بسياري
 در فقه ويژگي اين. محور مصلحت نه ،است محور متن فقه، بنابراين. است شرعي متن در رسيده
 كه حكمي آن ،حقوقدان يك براي. دارد وجود كمابيش نيز مدرن ةنوشت قحقو هاي نظام تمام
 نظر در را جامعه مصلحت قانونگذاران همواره اگرچه. دارد تيحج آمده قانون متن در

 سرِ از اينكه نه ،است قانون مرّ اصطالح به يا قانون، متن از تبعيت ،حقوقدان وظيفة اند، داشته
 با مهمي تفاوت فقه البته. كند حكم آن براساس و بسنجد را مورد هر مفاسد و مصالح خود

 قانونگذار مدرن حقوق در ولي ،است خداوند قانونگذار فقه، در اينكه آن و دارد مدرن حقوق
 به قانونگذاري مجالس جلسات صورت مطالعة با توان مي مدرن حقوق در. هستند ها انسان

 اين ولي. زد دست قانون از موسع تفسير هب گاهي و برد پي قانونگذار نظر مورد مصلحت
 معموالً ولي واقعي مصلحت براساس اسالمي قوانين ،گريد  عبارت به. ندارد وجود فقه در امكان
 اي چاره فقيه اصوالً. نيست مشخص ما براي موارد همة در و الزاماً كه اند گرفته شكل پنهان،
  .گيرد تصميم متن براساس اينكه جز ندارد

 عامه مصلحت تحصيل به موظف او. نيست مواجه محدوديتي چنين با ستمدارسيا ولي
 امر را مالك) ع (نيرالمؤمنيام رو نيازا. باشد نيامده شرعي متن در مصلحت اين اگرچه ،است
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 را اي پسنديده روية«: مرساند زيان آن به و دارد پاس را اي پسنديده سنت و رويه هر كه كند مي
 كار و اند، پيوسته هم به آن وسيلة به مردم و اند، نموده رفتار بدان تما اين نبزرگا كه مزن هم بر

 زيان را گذشته نيك هاي سنت از چيزي كه نكن ايجاد را سنتي و است، آمده راست آن با آنان
 به مستقيماً است، مصلحت متضمن و است پسنديده سنت اين نكهيا تشخيص 1. »...رساند

 مفاسد و مصالح بايد خود و نيست محدود متون چارچوب در او. ستا شده واگذار سياستمدار
 نبايد سياسي مصلحت اين كه است واضح البته ؛بگيرد تصميم مصلحت براساس و بسنجد را

  .باشد قانون ناقض
 هاي ماليات شفافيت و وضوح به موردي هيچ در سياست و فقه ميان تفاوت اين شايد
 است مهم كه چيزي آن زكات، و خمس مورد در فقهي هاي بحث در. نيايد چشم به اسالمي
 پيامدهاي چه موارد، اين پرداختن اينكه. است فقهي ضوابط براساس شرعي حق پرداختن
 و اقتصادي رونق و آباداني ماية اينكه و دارد، جامعه و كننده پرداخت براي اقتصادي و اجتماعي
 دارد اهميت كه چيزي. گيرد نمي قرار ثبح مورد اصوالً شود، نمي يا شود مي اجتماعي عدالت
 به آنكه از بيش است، سياسي يحكم كه خراج پرداخت مورد در ولي. است تكليف به عمل
 نيرالمؤمنيام. شود مي توجه جامعه مصلحت به شود، نگاه قطعي دستور يك صورت به مسئله

  : فرمايد مي) ع(
 و خراج صالح چه است، آن در دهندگان خراج اصالح كه بنگر چنان خراج كار در و
 سامان دهندگان خراج كار تا نگيرد سامان ديگران كار و است، ديگران صالح به دهندگان خراج
 زمين آباداني به نگريستنت بايد و دهندگان، خراج و خراجند خوار هزينه همگان، مردمان كه نپذيرد،
 به و خواهد خراج آنكه و شود،ن ميسر آباداني با جز خراج ستدن كه بود، خراج ستدن از بيشتر
 و نيايد، راست اندكي جز كارش و سازد، هالك را بندگان و كند ويران را شهرها نپردازد، آباداني

 از كه آبي يا رسيده، ـ كشت به ـ كه آفتي از يا كردند، شكايت ـ ماليات ـ سنگيني از اگر
 گرديده، تباه آبي بي يا شدن غرق اثر بر ـ زمين بذر ـ يا نباريده بدانها باران يا بريده، هاشان كشت

 .)333: 1378الرضي،  شريف ( بدان پذيرد سامان كارشان داني مي نكهاچند گردان سبك را آنان بار

 مسند در فقها كه كرد ادعا توان مي كنيم، لحاظ را سياست و حقوق منابع تفاوت اين اگر
 قابل آَشنايي با همواره و هستند گرا متن بيشتر اند، ديده كه تعليماتي و عادت طبق سياست،
 سياسي هاي تحليل و مباحث وارد دارند، فقه اصول علم در متن تحليل ابزار با كه تحسيني

  .نباشند رمتبح چندان فرامتني هاي تحليل در است ممكن اما ،شوند مي
  
  

                                                           
 .است شده ترجمه طور مستقيم به عربي متن از جمله اين. 1
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  نتيجه
 روحانيان شور،ك سياسي عرصة در بنيادين تحوالت به توجه با اسالمي انقالب پيروزي از پس
 از گروه اين اكثر نكهيا تناسب به ولي ،شدند خدمت به مشغول سياسي مختلف مناصب در

 الزم اند، بوده حقوقدان يا فقيه تخصصي، نظر از و ديده فقهي هاي آموزش بيشتر سياستمداران،
 گرفته انجام هاي بررسي با مقاله اين در. شود بررسي سياست به گروه اين ورود پيامدهاي است

 نظر از سياست با فقه تفاوت كه آمد دست به نتيجه اين آرماني نمونة تحليل روش براساس
 قرار سياست مسند در كه فقيهاني روش و منش در را يراتيتأث منابع، و ها روش بيني، جهان
 كارتر، محافظه پذير، سازش كمتر تر، قاطع و تر جزمي قدري آنان. گذارد مي جا به گيرند مي
 روش براساس صرفاً ها ويژگي اين. گراترند متن و مدارتر فن پذيرتر، بيني پيش مدارتر، فتكلي
 از افرادي است ممكن و است استوار آنان حقوقي و فقهي تخصص برپاية و آرماني نمونة

 يا شخصي زندگي در متفاوت تجربيات كسب يا ديگر هاي تخصص داشتن دليل به روحانيان
 توان مي بگذاريم، كنار را استثنا موارد اگر ولي. باشند گرفته فاصله تصفا اين از خويش، شغلي
 سياست مسند در فقيهان شخصيتي ساختار براي كمابيش ها ويژگي اين كه كرد ادعا
  .است پذير بيني پيش

 منظر، اين از. است بوده اسالمي منظر از سياست و حقوق رشتة دو هر به نگاه مقاله اين در
 اسالمي اول دست منابع به اسالمي سياست درك براي و شده گرفته اسالمي حقوق معادل فقه،
 و حقوق ميان  مقايسه بنابراين،. است شده توجه» اشتر مالك عهدنامة «به همه از بيش و

 صورت به كه ديگري منابع از مقايسه اين در ولي ،است بوده ديني درون اي مقايسه سياست،
 نتايج از يكي ترديد بدون. است شده استفاده نيز اند اختهپرد سياست و حقوق رابطة به كلي
 نيازمند فقهي، نگرش با صانيصمتخ بر عالوه اسالمي نظام كه است اين بررسي، اين مهم
 به توان نمي و نبايد را اسالم. است سياست جمله از ديگر تخصصي هاي نگرش با صانيصمتخ
 را خود نگاه نوع است شايسته باشيم، نظام نكرد اسالمي در پي اگر. داد لزتن حقوقي نظام يك
 اقتصادي، سياسي، حقوقي، متكثر ابعاد با فراگير دين يك به حقوقي  صرفاًنظام يك از اسالم به

 نگاهي با است شايسته موارد اين تمام در البته و دهيم گسترش .... و اخالقي عرفاني،
  .ببريم را استفاده نهايت ديگر هاي ندتم و ها فرهنگ دستاوردهاي از خردمندانه
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