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 فلسفه، :شمول جهان عناصر از گروه چهار با بشر حيات از ساحت هر در ما بنابراين،
.دارد وجود منطقى و مستحكم ارتباط آنها بين هستيم،كه مواجه حقوق و نظام مكتب،

فلسفهشمول عناصر جهان

)مباني و اهداف(مكتب 

)بالمعني األخص(نظام 

عناصر موقعيتى 

» بايد«قضاياى 

»هست«قضاياى 

دين 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغير
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فلسفه

مکتب
نظام

سازوکار
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اهدافمباني

مكتب
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اهدافمباني نظام
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)بالمعني األخص(نظام 

گيرد، اين اسـت   ي ديگري كه در اين نظريه مورد توجه قرار مي نكته•
يابد؟  كه اسالم چگونه بر اساس مباني به اهداف خويش دست مي
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)بالمعني األخص(نظام 
اسالم بين مباني و اهداف يك سري مفاهيم قرار داده تا جامعه را بر •

. اساس مباني به اهداف مورد نظر اسالم برساند
بـالمعني  ( نظامي مرتبط را،  اين مجموعه. اين مفاهيم با هم مرتبطند•

. ناميم مي) األخص
) نهادهـا (اي از مفـاهيم   بنابراين فرضاً نظام اقتصادي اسالم مجموعـه •

است كه بر اساس مباني اقتصادي اسالم، جامعه را به سـوي اهـداف   
.دهد اقتصادي اسالم سوق مي
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اهدافمباني نظام
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)بالمعني األخص(نظام 
. ناميم مي نهاددهند؛  را تشكيل مي نظامعناصري كه •

مقصود ما از نهاد، سازمان و اداره بـه معنـايي كـه امـروزه بـه كـار       •
. رود، نيست مي

شناسي مـورد اسـتفاده    ما اين كلمه را نزديك به معنايي كه در جامعه•
. بريم گيرد، به كار مي قرار مي
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)بالمعني األخص(نظام 
تواند در  در جامعه است كه مي رفتار تثبيت شده، يك نهادمقصود از •

اي مترتـب بـر    توانـد نتيجـه   قالب سازمان و اداره شكل گيرد و مـي 
.مجموع كاركردهاي اقتصادي باشد
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3نهاد

نظام•

2نهاد

1نهاد
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)بالمعني األخص(نظام 
هاي معوض  مثالً در بحث اقتصاد، قرض الحسنه به عنوان نهاد كمك •

شكل حقوقي اين نهاد، قرض الحسنه است . گيرد مورد بحث قرار مي
.پذيرد هاي گوناگون صورت مي اما عينيت خارجي آن به شكل
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)بالمعني األخص(نظام 
آيـد و   گاهي در قالب قرض يك شخص به شـخص ديگـر در مـي    •

گاهي به شكل قرض بانك يعني قـرض يـك شـخص حقـوقي بـه      
. هاي حقيقي هاي حقوقي ديگر يا به شخصيت شخصيت

پـس بانـك   . هاي امروزي، قرض الحسنه است يكي از وظايف بانك•
هاي معوض است و البته عينيـت نهـاد هـاي     نوعي عينيت نهاد كمك

.ي آن قرض الحسنه نيست ديگري هم هست چون تنها وظيفه
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)بالمعني األخص(نظام 
همان گونه كه در خود اين نظريه بيان شده، در بحـث اقتصـاد مـثالً،    •

نهادهاي اقتصادي به دو قسم نهادهاي دولتي و نهادهاي غير دولتـي  
. تقسيم شده است



21

نظام

نهادهای 
اقتصادی

دولتی 

غير دولتی
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نظام
مقصود از نهاد غير دولتي، نهادي است كه تكفل دولت در آنهـا الزم  •

. ناميم به تعبير امروزي اين نهادها را خصوصي مي. نيست
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نظام
نهادهاي دولتي در يك طبقه بندي به نهادهاي اجرايي و غير اجرايي •

. شوند تقسيم مي
نهاد سياست گذاري اقتصادي، نهاد برنامه ريزي اقتصادي، نهاد قانون •

ي نهـاد   گذاري اقتصادي و نهاد نظارت اقتصادي، در زيـر مجموعـه  
. گيرند دولتي غير اجرايي قرار مي
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نظام

نهادهای دولتی 
نهادهای اجرايی 

غير اجرايی 

نهاد سياست 
گذاری اقتصادی

نهاد برنامه 
ريزی اقتصادی

نهاد قانون 
گذاری اقتصادی 

نهاد نظارت 
اقتصادی
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نهادهای 
اجرايی 

نهادهای دولتی •

غير 
اجرايی
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نهاد سياست  
گذاري  
اقتصادي

نهاد برنامه 
ريزي  
اقتصادي

نهاد قانون 
گذاري  
اقتصادي 

نهاد نظارت 
اقتصادي

نهاى هاي غير 
اجرايی 
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نظام

هاي منفرد اقتصادي و  ي خود به نهاد بنگاه نهاد غير دولتي هم به نوبه•
هاي مشترك اقتصادي از يك سو و به نهاد توليدي و نهـاد   نهاد بنگاه

ايـن اصـطالحات و   . شـود  غير توليدي از سوي ديگر طبقه بندي مي
.اند ي ارتباط آنها با يكديگر در جاي خود شرح داده شده نحوه
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نظام

نهاد غير دولتی

های  نهاد بنگاه
منفرد اقتصادی 

های  نهاد بنگاه
مشترک اقتصادی 

نهاد غير دولتی

توليدی 

غير توليدی
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نظام
اند و يا امضايي، مثالً در  عناصري كه در نظام وجود دارند يا تأسيسي•

نظام اقتصادي اسالم ممكن است خود شارع در ابتدا عناصر نظـام را  
ايجاد كند و ممكن است چيزهايي را كه در اقتصاد و روابط اقتصادي 

. وجود داشته، امضا نمايد
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نظام

عناصرنظام 
 تأسيسی

امضايی



31

نظام
اش  مسلماً آنچه را كه امضا نموده بر اساس همان مباني پذيرفته شده•

. باشد و در آن مجموعه جايگاه مشخصي دارد مي
بنابراين عناصر امضايي و تأسيسي هـر دو بـه يـك انـدازه شـرعي      •

هستند و اين گونه نيست كه تأسيسيات، شرعي باشند و امضـاءيات،  
وقتي شارع عناصري را امضـا نمايـد، بـه عناصـر     . عرفي و عقاليي

.شود شرعي تبديل مي
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نظام
در كشف نظام و مكتب، بخصوص در نظام، اضـافه بـر منـابع نقلـي     •

. ، ممكن است منابع عقلي هم وجـود داشـته باشـد   )قرآن و روايات(
زيرا در اسالم عقل به عنوان يك منبع براي كشف دين پذيرفته شـده  

.است
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نظام
به عبارت ديگر اگر چه اين طور نيست كه هر قضاوت عقلـي، ولـو    •

ظني و مشكوك، اعتبار و ارزش داشته باشد، ولي اينطور هم نيسـت  
مـا در  . هاي عقلي به طور كلي كنار گذارده شود كه در اسالم داوري

. محـدود نيسـتيم  ) كتاب و سنت(كشف عناصر ديني، در حصار نقل 
عقل به خصوص در تشيع همواره به عنوان منبع مهم و اصلي مطـرح  

.بوده است
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نظام
شـوند از سـنخ اعتباريـات و     عناصري كه در مكتب و نظام بحث مي•

مجعوالت شرعي هستند، از اين رو استنباط مكتب و نظام، يك كـار  
. فقهي است

ي كارهاي فلسـفي   اما فلسفه كه ناظر به امور تكويني است، در زمره•
.گيرد و كالمي قرار مي
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نظام
شويم كه در فقه متعارف، فقيه فقط به اسـتنباط   البته دوباره متذكر مي•

. پردازد احكام و قوانين مي
ي مدون مطـرح شـد،    ي انديشه ولي با پذيرش مفاهيمي كه در نظريه•

. ي بيشتري دارد گردد كه كار فقيه توسعه معلوم مي
اولـين  . به عبارت ديگر پذيرش مكتب و نظام اسالمي، لـوازمي دارد •

ي كـار فقيـه را در كشـف احكـام      ي آن، اين است كـه حـوزه   الزمه
هـاي اسـالمي را نيـز جـزو      منحصر ندانيم و كشف مكاتـب و نظـام  

.وظايف فقها بشماريم
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سازوكار
يك سري مفاهيم هستند، اما نظـام  ) اهداف و مباني(فلسفه و مكتب •

نظـامي كـه اسـالم    . چيزي است كه بايد در جامعه عينيت پيـدا كنـد  
.كند مربوط به زمان و مكان خاصي نيست معرفي مي

چه اقتصاد، اقتصاد پشم و شتر باشد، چه اقتصاد ديجيتال؛ چه اسالم  •
 1420سال پنجم هجري و در جزيرة العرب باشد و چه اسالم سـال  

اش -ي اينها يكي است، امـا عينيـت خـارجي    در ايران، نظام در همه
.گذاريم مي سازوكارما اسم اين عينيت خارجي را . كند فرق مي
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سازوكار
.سازوكار يك ارتباط كامالً منطقي با نظام دارد •
سازوكار همان عناصر نظام است كه در شرايط خـاص پيـاده شـده     •

. است
ي اقتصـاد، اگـر فلسـفه و مكتـب را درسـت       بنابراين مثالً در زمينه•

فهميده و در كشف دين خطا نكرده باشـيم، فلسـفه، مكتـب و نظـام     
.ها يكي است ها و مكان ي زمان اقتصادي در همه

ي ديگـر   اي بـا دوره  اما سازوكار اقتصادي ممكن است، در هر دوره •
ي شـرايط اجتمـاعي، سياسـي،     زيرا در سازوكار مجموعه. فرق كند

.دخالت دارند... فرهنگي و
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سازوكار
سازوكاري كه در يك زمان با توجه به ابزار موجـود در آن دوره و   •

هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي، قابل اجراسـت، در زمـان    موقعيت
. ديگر با موقعيت و ابزارهاي ديگر، قابل اجرا نيست

اقتصادي كه رسول اكرم صلي اهللا عليه وآله در مدينه، در سال پـنجم  •
ـ  1420هجري پياده نمود با اقتصادي كه ما در ايران در سال  ق . هـ

البته اگر درست كشف كنيم و در كشف و استنباط خطا (كنيم  پياده مي
، بايد در فلسفه و مكتب و نظام يكي باشـند، امـا در عينيـت    )نكنيم

خارجي، ممكن است متفاوت باشند؛ چون شرايط آن زمان با زمـان  
.ما فرق دارد
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سازوكار
شود، ناشي از  بسياري خطاهايي كه امروزه در بعضي مسايل پيدا مي•

هـا، دادسـتاني    مثالً زماني در دادگاه. همين عدم تفكيك مفاهيم است
شد با حـذف دادسـتاني كـه در زمـان      را حذف كردند، چه گمان مي

. شود صدر اسالم وجود نداشت، دادگاه، اسالمي مي
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سازوكار
اما بايد توجه كنيم كه آيا دادستاني واقعاً مربـوط بـه عناصـر نظـام     •

قضايي اسالم است يا يكي از عناصر سازوكار است؟ 
شايد در آن زمان وجود چنين سازوكاري ضـرورت نداشـته امـا در    •

.شرايط فعلي، وجود آن الزم باشد
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سازوكار

يابي به صـحت و سـقم چنـين مـواردي، نيازمنـد اسـتخراج       -دست •
. ها است-صحيح نظام و اهداف اسالم در تمامي زمينه

يابيم چه چيزهايي بايد باشـد   وجو است كه در مي-در پي اين جست•
هـاي   و چه چيزهايي تابع شرايط است كـه ممكـن اسـت در شـكل    

.مختلف تفاوت پيدا كند
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سازوكار
الزم به ذكر است كه با توضيح مفاهيم فلسفه، مكتب، نظـام و سـازو   •

ي مدون در واقع به جواب پرسـش خـود در    ي انديشه كار در نظريه
. يابيم ي عناصر ثابت و متغير در دين دست مي زمينه

دين خاتم اگر چه براي زمان و مكان خاصي نازل نشـده و طبيعـت   •
كند كه ثابت و جهان شمول باشد، ولي چـون در   عناصرش اقتضا مي

يابـد، بعضـي عناصـر     شود و عينيت مي يك شرايط خاص تطبيق مي
و اين هرگز به معناي عدم وجود عناصر . يابند موقعيتي در آن راه مي

.ثابت و جهان شمول در همان دوره و شرايط خاص نيست
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سازوكار
اي از عناصـر متغيـر و ثابـت     به عبارت ديگر در هر زمان مجموعـه •

انـد، بـدون   -ي شرايط قابل تطبيق برخي عناصر در همه. وجود دارند
.اين كه شرايط خاصي در آنها تأثير بگذارند و برخي ديگر خير

در رأس ) بـه نيابـت از معصـوم   (مثالً وجود يك معصـوم يـا فقيـه     •
حكومت اسالمي، يك اصل ثابت است اما اين كه معصوم يـا فقيهـي   
كه از سوي او نيابت دارد، به چه شـكل حكومـت خـود را سـامان     

.دهد، تابع شرايط و موقعيت خاص است مي
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سازوكار
در حكومت حضرت علي عليه السالم شاهد تفكيك قـوا نيسـتيم و    •

چه بسا كسي كـه  . اند قواي مقننه، مجريه و قضائيه در هم ادغام شده
شد، به قانون گذاري، اجراي قانون و  براي امارت جايي فرستاده مي

. داد ي كارها را با هم انجام مي پرداخت و همه قضاوت مي
البته حضرت، قضاتي هم داشتند كه فقط بـه كـار قضـاوت مشـغول     •

بودند، اما در ساختار حكومت حضرت علي عليه السالم تفكيك قوا 
.به صورتي كه در قانون اساسي ايران پيش بيني شده، نبوده است
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سازوكار
هايي مربوط بـه  -در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز بخش•

عناصر ثابت ديني است كـه هـيچ ارتبـاطي بـه شـرايط اجتمـاعي،       
هايي هم به شرايط خاص -سياسي، فرهنگي، اجتماعي ندارد و بخش

. جمهوري اسالمي ايران يعنـي زمـان و مكـان خـاص ارتبـاط دارد     
وجود يك فقيه در رأس امور از عناصر ثابـت اسـت، امـا سـاختار     

شود، از  حكومتي كه در شرايط فعلي براي ولي فقيه در نظر گرفته مي
. باشد عناصر متغير مي
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سازوكار
شود  در قانون اساسي، رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي•

ي قضـائيه بـا    اما رئيس قـوه . گردد و حكمش توسط رهبر تأييد مي
ي انتخـاب ايـن دو از    نحـوه . شـود  نصب مستقيم رهبر منصوب مـي 

شـد و قـانون    اگر خالف آن پيش بيني مي. عناصر ثابت ديني نيست
شـمرد و تعيـين    نصب رئيس جمهور را از وظايف خاص رهبـر مـي  

كرد، به لحاظ شـرعي   ي قضائيه را به رأي مردم واگذار مي رئيس قوه
. كرد، اما به لحاظ مصالح فرق داشت فرق نمي
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سازوكار
ي مجريه توسط مـردم انتخـاب    كند كه رئيس قوه مصلحت اقتضا مي•

. ي قضائيه توسط رهبر شود و رئيس قوه
كنـد و رأي   در آن سو، حمايت مردم در اجرا نقش به سزايي ايفا مي•

مستقيم آنها به رئيس جمهور براي احساس حضور بيشتر، يـك امـر   
شود و در ايـن سـو، حفـظ اسـتقالل      مثبت و يك مصلحت تلقي مي

ي قضائيه و اين كه انتخاب رهبر در حفظ استقالل مؤثرتر اسـت،   قوه
. آيد يك امر مثبت و يك مصلحت به حساب مي
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سازوكار
در انتخاب نمايندگان مجلس توسط مردم و انتخاب رئـيس مجلـس   •

. توسط نمايندگان نيز همين گونه است
ي اينها به علت شرايط خاصي اسـت كـه در آن زنـدگي     همه و همه•

. كنيم مي
ممكن است در شرايط ديگر، شكل مؤثرتر و كار آمدتري، مـا را بـه   •

.تر سازد-اهدافمان نزديك
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سازوكار
ي وجود عناصر ثابت و متغير در يك زمان، در فقه مـا   اصل انديشه•

مـراد فقهـا   . تحت عنوان قوانين الهي و قوانين واليي تبيين شده است
از احكام و قوانين الهـي، احكـام ثابـت و مقصودشـان از احكـام و      

.قوانين واليي، عناصر و احكام متغير بوده است
آنها به نحوي از انحاء در آثار خود به بحـث ثابـت و متغيـر اشـاره     •

اما مصطلحات جديـد بـا تعـابيري كـه مـا هـم در نظريـه        . اند كرده
هـاي   ، در بحـث )يعني ثابت و متغيـر (ي مدون به كار گرفتيم  انديشه

متأخر توسط افرادي چون شهيد مطهري، شهيد صدر و حضرت امام 
.شود ديده مي
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سازوكار
بحث ثبات و تغير در دين يك مبناي انسان شـناختي نيـز دارد كـه    •

انسان يك بعد ثـابتي دارد و يـك   . كند شهيد مطهري به آن اشاره مي
. بعد متغير

احكام ثابت ناظر به بعد ثابت انسان و احكام متغير ناظر به بعد متغير •
ي مـدون در اسـالم بـر     ي انديشه به عبارت ديگر نظريه. انسان است

.اين مبناي انسان شناختي استوار است
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سازوكار
آنچه از بحث ثابت و متغير در اينجا تحـت عنـوان مبـادي مشـترك     •

كنيم، فقط بـراي اثبـات وجـود ايـن دو عنصـر در       تصديقي بيان مي
. ي وجود آنها است عناصر ديني و نحوه

دهيم، نياز به بحـث   ها را از متغيرها تمييز مي اما اين كه چگونه ثابت•
ــدولوژي و روش ــه در مت ــه آن خــواهيم  ديگــري دارد ك شناســي ب

. پرداخت
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سازوكار

سيد كاظم صدر در كتاب اقتصاد صدر اسالم، سعي كرده اقتصـادي  . •
. هاي اقتصاد را بيـان كنـد   را كه پيامبر بنيان نهاده، ترسيم و شاخص

.كتاب ايشان در واقع بيانگر سازوكار اقتصادي صدر اسالم است
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سازوكار
ي زحمت فراوان مؤلف آن است امـا   اين كتاب با اين كه نشان دهنده•

پدر سـيد كـاظم   . ها از حيث منابع جاي دقت دارد در بعضي قسمت
صدر از علما است اما خود سيد كـاظم صـدر چنـدان بـه تحصـيل      

.دروس طلبگي نپرداخته است
مهدي هـادوي تهرانـي، باورهـا و    : ك.براي مطالعه در اين زمينه ر .•

.ها-پرسش



54

احكام و قوانين شرعي
ي مـدون در اسـالم    ي ترسيم شده در نظريه انديشه در كنار مجموعه•

يك سري احكـام و قـوانين در اسـالم    ) يعني فلسفه، مكتب و نظام(
. باشد وجود دارد كه در واقع تجلي عيني همين مفاهيم مي
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احكام و قوانين شرعي
به عبارت ديگر نظام و سازوكار، در عينيت خارجي در پرتو قـانون  •

قانون، مكتب و نظام و سازوكار را در جامعـه عينيـت   . شوند پيدا مي
ي عمل  خواهد تحقق عيني يابد و جامه آنچه در جامعه مي. بخشد مي

قـوانين اسـالمي بـر اسـاس     . شود بپوشد، به حكم و قانون تبديل مي
.اند همان فلسفه، مكتب و نظام شكل گرفته
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احكام و قوانين شرعي
وقتي مثالً اسالم مالكيت را بپذيرد، بر اساس آن قوانين و احكـامي   •

.شود كه حافظ مالكيت هستند پيدا مي
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احكام و قوانين شرعي
اي معقول بين فقير و غنـي باشـد، در    يا وقتي اسالم خواهان فاصله •

. دهد حكم، اثر خويش را نشان مي
هاي مختلف، به  در پي همين هدف، پرداخت زكات، خمس و ماليات•

. شوند گر مي-عنوان يك حكم و قانون جلوه
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احكام و قوانين شرعي

يا وقتي اسالم آزادي اقتصادي را قبول كند، يك سري آثار حقـوقي  •
هاي فقهي مثالً در بيع شيخ  كل قراردادهايي كه در كتاب. شود پيدا مي

ايـن  . انصاري طرح شده، بر اساس آزادي و اراده در حقـوق اسـت  
.اند قراردادها و آثار آنها در همان نظام اقتصادي اسالم شكل گرفته
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احكام و قوانين شرعي
يعنـي  . اين قوانين اگر چه دانه دانه جزئي هستند، ولي به هم مرتبطند•

ارتباط به هم به نظـر  -هايي بي ممكن است در يك نگاه ابتدايي، دانه
هـا   آيند، اما كسي كه اين قوانين را وضع كرده، به ارتباط بين اين دانه

. توجه داشته است

اگر با اين ديد به احكام و قوانين بنگريم، يعنـي آنهـا را دانـه هـايي     •
هاي بين آنها را كشف كنيم  توانيم ناهماهنگي مرتبط به هم بدانيم، مي

.ها را به دست آوريم و اشتباهات موجود در نقل
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احكام و قوانين شرعي
از آنجا كه مكتب و نظام ثابتند، قوانيني كه از مكتب و نظام برخاسته، •

اما چون سازوكار، امري متغير است، احكام و قوانيني كه . ثابت است
. از سازوكار برمي خيزد، متغير خواهد بود

به عبارت ديگر نظام و سازوكار، هر يك با خود احكـام و قـوانيني   •
احكام و قوانين نظام بـه شـرايط و موقعيـت خـاص     . كنند ايجاد مي

ارتباط ندارد، از اين رو ثابت و جهان شـمول اسـت، امـا احكـام و     
قوانين سازوكار به شرايط خاص مرتبط است، پس متغير و مـوقعيتي  

.خواهد بود



61

احكام و قوانين شرعي
احكام و قوانين شرعي امري است كه در فقـه مصـطلح و متعـارف    . •

.گيرد مورد بحث قرار مي
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تحقق نظام و سازوكار
ي  ي آحـاد جامعـه   تحقق نظام و سازوكار اسالمي در خارج، وظيفـه •

ي افراد موظفند براي عينيت يافتن نظام در خارج  همه. اسالمي است
.ي دولت اسالمي است ولي مديريت اين كار بر عهده. تالش كنند

اي عمل كند و مردم را جهت دهـد كـه    دولت مسئوليت دارد به گونه •
. اي عينيـت خـارجي پيـدا كنـد     مكتب و نظام اسالمي در هر زمينـه 

شويم، براي  اختياراتي كه در واليت فقيه براي دولت اسالمي قايل مي
.است) يعني اعمال مديريت كالن در سطح جامعه(تأمين همين هدف 



63

تحقق نظام و سازوكار
در بخش احكام دولتي يا به تعبير ديگر احكـام واليـي كـه در فقـه     •

اي است و در اصطالح همان چيـزي   اسالمي يك مفهوم شناخته شده
است كه دولت براي عينيت بخشـيدن بـه مـثالً سـازوكار اقتصـادي      

گيرد، برخي احكام و قوانينِ مصوب از سـوي   خاص از آنها بهره مي
. دولت، احكام ثابت دين هستند

قوانين متفرع بر قانون اساسي در نظام جمهوري اسالمي ايران مثالي •
.براي اين دسته احكام است
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تحقق نظام و سازوكار
بخشي ديگر از قوانين و احكام مصـوب توسـط دولـت، در شـرايط     •

ايـن قـوانين، كـه    . گيرد خاص و براي رسيدن به اهدافي صورت مي
.شوند متغير هستند، به سازوكار يعني شرايط خاص مربوط مي

رسد كـه بـراي حمايـت از     مثالً در يك زمان دولت به اين نتيجه مي•
بـا ايـن كـه در نظـام     . توليد، از واردات برخي كاالها جلوگيري كند

توانـد در شـرايط    اسالمي، خريد و فروش آزاد است، اما دولت مـي 
.خاص ورود كاال يا صدور آن را محدود نمايد
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تحقق نظام و سازوكار
اي كه بايد تأكيد كنيم اين است كـه مشـروعيت احكـام واليـي      نكته•

شود كـه حـاكم اسـالمي شـرايط      حكومت اسالمي وقتي حاصل مي
كـه  (معتبر در حكومت اسالمي را داشته باشد و رعايت مصـلحت را  

. بنمايد) يك معناي دقيق و وسيعي هم هست
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تحقق نظام و سازوكار
البته هم خود او بايد مصلحت جامعه را رعايت كنـد و هـم جهـاز و    •

ابزارهايي كه زير دست او هستند، بايد مصلحت را به معنـاي وسـيع   
. كلمه رعايت نمايند

كند، چه خود او شخصـاً بـه    حال قوانيني كه حاكم اسالمي وضع مي•
گذاري بپردازد و چه جهاز و ابزارهاي زيـر دسـت او، ممكـن     قانون

است قوانيني درست و مطابق اهداف و مباني اسالمي باشد و ممكـن  
.است خطا باشد
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تحقق نظام و سازوكار
شود اين است كه آيا اگر كسي يقين به  سئوالي كه در اينجا مطرح مي•

تواند با آنهـا مخالفـت كنـد؟ بـراي      خطا بودن اين قوانين داشت، مي
پاسخ به اين سئوال بايد به تفاوت بين احكام واليي فقيـه و فتـاواي   

.فقيه توجه داشته باشيم
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تحقق نظام و سازوكار
اي فتوي دهد، ممكن است فتواي او مطابق واقـع   اگر فقيه در مسئله •

كسي كه يقين دارد فتواي فقيه . باشد و ممكن است مخالف واقع باشد
زيـرا فتـواي فقيـه    . تواند به آن عمـل كنـد   مخالف با واقع است، نمي

اماريت دارد؛ اگر كسي يقين به بطالن آن فتوا داشـت، فتـواي فقيـه    
.براي او حجت نيست

حكم واليي فقيهي كه شـرايط  . اما در احكام واليي اين گونه نيست •
دانـد   پس اگر كسي مي. را داراست ولو خطا باشد، الزم االجرا است

.كه اين حكم خطا است، حق مخالفت با او را ندارد
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تحقق نظام و سازوكار
آحـاد جامعـه   . مقصود از مخالفت در اينجا، مخالفـت عملـي اسـت   •

توانند عمالً با قانوني كه بـه نظـر آنهـا درسـت نيسـت،       اسالمي نمي
. مخالفت كنند

ي قانوني كارشناس هم نباشند، اصالً  واضح است اگر در همان زمينه•
. نظر و رأي آنها ارزشي ندارد

ي تخصصي آنها قـانوني   اما حتي اگر كارشناس هم باشند و در زمينه•
تصويب شود كه به نظر آنها، قانون گذار فوايد الزم بـراي قـانون را   
تصور نكرده و چه بسا قانون ضرر هم دارد، بـاز حـق مخالفـت بـا     

.قانون را ندارند
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تحقق نظام و سازوكار
به عبارت ديگر مخالفت عملي با قوانيني كه حكومـت اسـالمي بـا     •

كند، شرعاً جايز نيست ولو در نظـر   رعايت شرايط خودش وضع مي
.كسي، قانون كامالً باطل باشد
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تحقق نظام و سازوكار
علت اين تفاوت آن است كه در احكام واليي اصًال اماريـت مطـرح   •

حجيت احكام واليي به جهت كاشفيت نيست تا در صـورت  . نيست
تبعيت از آنها بـه دليـل موضـوعيت    . خطاي در كشف، حجت نباشند

. است
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تحقق نظام و سازوكار
در ديدگاه قانون مدار اسالم، اگر جامعه بخواهد اداره شود، تنهـا راه  •

ي جامعه، ملزم بودن آحاد جامعه به عمل بر طبق قوانين اسـت   اداره
. اي از آنها، اين قوانين درست نباشد ولو در نظر عده

درست نبودن قانون در نظر شخص يا گروهي، مجوز مخالفت بـا آن  •
تواند اطالعات كارشناسـي خـويش را بـه     يك كارشناس مي. نيست

قانون گذاران برساند و موارد خطاي قانون و مضرات آن را توضـيح  
.دهد، اما در عمل بايد به قانون ملتزم باشد
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تحقق نظام و سازوكار
دولت جمهوري اسالمي خود برخاسته از قانون اساسي اسـت، امـا   . •

.برخي قوانين متفرع، تصويب دولت هستند
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 فلسفه، :شمول جهان عناصر از گروه چهار با بشر حيات از ساحت هر در ما بنابراين،
.دارد وجود منطقى و مستحكم ارتباط آنها بين هستيم،كه مواجه حقوق و نظام مكتب،

فلسفهشمول عناصر جهان

)مباني و اهداف(مكتب 

)بالمعني األخص(نظام 

عناصر موقعيتى 

» بايد«قضاياى 

»هست«قضاياى 

دين 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغير
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فهرست  اصول استنباط نظام
ويژگي هاي نظام. 4.1–

جهان شمولي. 1.4.1•
)قضاياي بايد(فقهي بودن. 2.4.1•
مبتني بر مباني مكتب در جهت اهداف. 3.4.1•
متشكل از نهادها. 4.4.1•
زير بناي برخي از حقوق جهان شمول. 5.4.1•
امري موجود و قابل كشف. 6.4.1•
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ويژگي هاي . 4.1
نظام

جهان شمولي. 1.4.1

)قضاياي بايد(فقهي بودن. 2.4.1

مبتني بر مباني مكتب در جهت اهداف. 3.4.1

متشكل از نهادها. 4.4.1

زير بناي برخي از حقوق جهان شمول. 5.4.1

امري موجود و قابل كشف. 6.4.1
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