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نشریهخبری-تحلیلی
روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)

سال دوم  /شماره چهاردهم /اردیبهشت91

مقام معظم رهبری

خارج استداللى ،مخصوص فقه حكومتى وجود داشته باشد
در قم باید درسهاى
ِ
گزیده ای از بيانات مقام معظم رهبری در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

امروز كش��ور ما از لحاظ پيش��رفت علمى ،از
لحاظ پيش��رفت فناورى ،از لحاظ آگاهىها و
پختگىهاى سياس��ى ،از لحاظ پيدا كردن راه
و رس��مهاى گوناگون در نهادهاى مختلف -
نهادهاى اقتص��ادى و غيره  -با اوائل انقالب
قابل مقايسه نيست؛ ما خيلى پيشرفتهتريم؛ در
عين حال اصول را هم حفظ كرديم .اگر جائى
از اصول كوتاه گذاش��ته باشيم ،بايد از آن توبه
كنيم .از اصول نبايستى كم گذاشت .همچنين
بايد بدانيم نصرت الهى هم بستهى به همين
است كه ما اين مبانى و اصول را حفظ كنيم.

در عين حال مس��ائل جديدى وجود دارد .در
زمينهى اقتصاد ،مس��ائل ت��ازهاى وجود دارد.
مث ً
ال ما بانكدارى اسالمى را به وجود آوردهايم.
ام��روز مس��ائل ت��ازهاى در زمين��هى پول و
بانكدارى وجود دارد؛ اينها را بايستى حل كرد؛
بايد اينها را در بانكدارى اسالمى  -بانكدارى
بدون ربا  -ديد .چه کس��ی بايد اينها را انجام
بدهد؟ فقه متكفل اين چيزهاس��ت .البته من
همينجا عرض بكنم كه نياز ما به كرسىهاى
بحث آزاد فقهى در حوزهى قم  -كه مهمترين
حوزههاست  -برآورده نشده است .در قم بايد

استداللى قوىاى مخصوص
خارج
ِ
درسهاى ِ
فقه حكومتى وجود داشته باشد تا مسائل جديد
حكومتى و چالشهائى را كه بر سر راه حكومت
قرار ميگيرد و مسائل نو به نو را كه هى براى
ما دارد پيش مىآيد ،از لحاظ فقهى مشخص
كنند ،روشن كنند ،بحث كنند ،بحثهاى متين
فقهى انجام بگيرد؛ بعد اين بحثها مىآيد دست
روشنفكران و نخبگان گوناگون دانشگاهى و
غير دانشگاهى ،اينها را به فرآوردههائى تبديل
ميكنن��د كه براى اف��كار عموم ،ب��راى افكار
دانش��جويان ،براى اف��كار ملتهاى ديگر قابل

آيت اهلل اراكي

اصول كلي حقوق اقليت هاي ديني از
منظرفقهاسالمي

ب��ه گ��زارش مرک��ز خب��ر و اطالع
رسانی مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی
امام خمین��ی (ره) به نق��ل از تبیین،
حض��رت آيت اهلل اراكي در نشس��ت
علمي" حقوق اقلي��ت هاي ديني در
فقه اسالمي" ،به تشریح حقوق اقليت
هاي مذهب��ي درحكومت اس�لامي
پرداختند.
آي��ت اهلل اراكي در نشس��ت علمي
" حق��وق اقليت هاي دين��ي در فقه
اسالمي " خاطرنش��ان کرد :با توجه
ب��ه روايات مراد از دين در فقه اس�لامي،
راه و روش��ي اس��ت كه از سوي پيامبري
كه نبوتش ثابت شده و داراي كتاب است،
بيان شده باشد .اگر چه در شكل فعلي اش
مقبول اسالم نباش��د و احكام آن از نظر
اسالم نسخ شده يا تحريف شده باشد.
آي��ت اهلل اراكي با اش��اره به اينكه دروغ
و باطل مبناي حق نيس��ت ،ادامه داد :ما
معتقد نيس��تيم كه ص��رف اينكه فردي
به چيزي اعتقاد دارد ،محترم اس��ت ،چرا
كه عقيده اي كه بطالن آن ثابت باش��د،
قاب��ل احترام نيس��ت و اصال ب��ر مبناي
دروغ ،حق��ي پديد نمي آيد .چ��را كه در
اين صورت هرك��س بخواهد ادعا كند و
خودش را پيامبر بداند بايد محترم شمرده
ش��ود و يا مثال اگر كسي به دروغ خود را
صاحب خانه اي بداند ،بايد محترم شمرده
شود ،لذا طبق فقه اسالمي اگر دين بودن
و از سوي خدا بودن يك اعتقاد ثابت شد،
در جامعه اسالمي مورد احترام است ،ولو
اينكه از نظر اسالم مردود شده باشد.
وي ادامه داد :آن دس��ته از انسان هايي
كه در جامعه اس�لامي زندگي مي كنند
و معتق��د به چنين ديني هس��تند  ،اقليت
ديني هس��تند ،لذا بر اي��ن مبنا يهوديان،
مس��يحيان ،زرتش��تيان جزء اقليت هاي
ديني در جامعه اسالمي به شمار مي روند.
اس��تاد درس خارج حوزه علميه با اش��اره
ب��ه روايات متع��ددي ادام��ه داد :رواياتي
در خصوص بودائيان وج��ود دارد كه اگر
بتوان با ضمن آنها به يكديگر و با قرائت
صحتشان را اثبات كرد ،مي توان به اهل
كتاب بودن بودائيان نيز باور داشت.
وي با اشاره به معاني مختلف حقوق نيز
ابراز داشت :در اين بحث حقوق به معناي
امتيازي است كه قانون براي فرد در برابر
ديگران قائل مي ش��ود و توانايي و سلطه

ايست كه به او در برابر ديگران مي بخشد.
ایش��ان در تبيين كليات و ضوابط حقوق
اقليت هاي ديني در جامعه اسالمي اشاره
كرد و گف��ت :با توجه به اي��ن ضوابط و
قواعد كل��ي مي توان حقوق اقليت ها در
همه موارد جزئي را مشخص كرد.
آي��ت اهلل اراكي با اش��اره به رواياتي عام
تري��ن ضابطه حقوق اقليت هاي ديني را
" له��م ما لنا و عليهم ما علينا" دانس��ت
و ادام��ه داد :اين قاع��ده ،يك اصل كلي
براي حقوق اقليت هاي ديني اس��ت و بر
طبق آن ،اقليت هاي مذهبي همه حقوق
مسلمانان را دارا هستند و به همه تكاليف
و الزامات مس��لمانان نيز مكلف هستند و
اگر قرار باش��د از برخي حقوق و تكاليف
اس��تثناء ش��وند ،بايد دليل خاص داشته
باشيم.
استاد درس خارج حوزه علميه قم ضابطه
دوم را ع��دم الزام اه��ل كتاب به عبادات
اسالمي دانست و خاطر نشان كرد :وجه
عدم الزام آنه��ا ،عدم تحقق امتثال امر از
س��وي آنان اس��ت ،چرا كه ت��ا اعتقاد به
وجوب نداش��ته باش��ند ،امتثال امر از آنها
ممكن نيست.
وي ادامه داد :اهل كتاب در الزامات مالي
همچ��ون خمس و زكات نيز مكلف نمي
ش��وند ،چرا كه پرداخ��ت خمس و زكات
نيز ب��ه عنوان امتثال امر الهي از س��وي
مسلمانان صورت مي گيرد كه اين امتثال
در حق آنها امكان ندارد ،چرا كه اعتقادي
به وجود چنين ام��ري از طرف پروردگار
ندارند و امتثال فرع بر وجود امرالهي است.
ایش��ان با بيان اينكه جزي��ه در حقيقت
جايگزين خمس و زكات اس��ت و مقدار
آن به دست واليت امر است ،به تعدادي
از رواي��ات در اي��ن ب��اب اش��اره وخاطر
نش��ان كرد :ميزاني ك��ه در روايات براي
جزيه معرفي مي ش��ده است ،تقريبا برابر

با مجموع خمس و زكاتي بوده اس��ت
كه مس��لمانان به آن مكلف مي شوند،
لذا جزيه يك تكلي��ف مالي براي اهل
كتاب در مقابل خمس و زكات اس��ت
و در نتيجه اقليت هاي ديني در الزامات
مالي شريك مسلمين هس��تند و الزام
مالي آنها ن��ه به عنوان خمس و زكات
بلكه به عنوان جزيه مطرح مي شود.
آيت اهلل اراكي با اشاره جوسازي هايي
ك��ه عليه اس�لام به خاط��ر جزيه مي
شود ،ادامه داد :اين سخنان و جوسازي
ها بي مورد اس��ت و جزي��ه در واقع يك
تكليف مالي اس��ت در برابر تكليف مالي
كه مسلمانان تحت عنوان خمس و زكات
بر عه��ده دارند و حتي با توجه به روايات
ميزان آن نيز توسط حاكم شرع با توافق
ط��رف مقابل و بناب��ر مصلحت عمومي
مشخص مي شود.
وي به بيان ضابطه ديگري در خصوص
اقليت هاي ديني درفقه اسالمي پرداخت
و ادام��ه داد :ادر اح��وال ش��خصيه مانند
ازدواج ،ارث و وصي��ت ني��ز اه��ل كتاب
ملزم به اجراي احكام اس�لامي نيستند و
لذا مي توانند دادگاه مدني خاص داش��ته
باش��ند تا صدور حكم بر طبق ش��ريعت
خودشان صورت گيرد  ،البته حق مراجعه
به دادگاه هاي اسالمي هم دارند ،يعني از
يك امتيازي باالتر از مسلمانان نيز در اين
مسأله برخوردارند.
اس��تاد درس خارج حوزه علميه قم ادامه
داد :ضابطه ديگري كه هرچند مخصوص
اهل كتاب نيس��ت  ،اما ثمره آن در اهل
كتاب نيز ظاهر مي ش��ود ،اين است كه
هي��چ كس نمي توان��د ونبايد تعرضي به
حريم ش��خصي آنها بكند و اگر در حريم
ش��خصي آنها رفتاري شود كه با موازين
ديني اس�لام منطبق نباشد ،در حكومت
اس�لامي كس��ي حق ندارد متعرض آنها
شود .البته به شرط اينكه حريم خصوصي
باشد و در مأل عام نباشد.
آي��ت اهلل محس��ن اراك��ي در خصوص
تكاليف اهل كتاب نيز با اش��اره به قاعده
كل��ي " لهم م��ا لنا و عليهم م��ا علينا "
گفت :اهل كتاب بايد به قوانين اس�لامي
در مجامع عمومي ملتزم باشند و پذيرش
اهل كتاب در جامعه اس�لامي مجوز اين
نيست كه قوانين اس�لامي را در مجامع
عمومي رعايت نكنند.

استفاده اس��ت .اين كار بايستى انجام بگيرد،
ما اين را الزم داريم .محصول اين كاوش��هاى
عالمانه ميتواند در معرض اس��تفادهى ملتها و
نخبگان ديگر كشورها هم قرار بگيرد.
آن چيزى كه ميتواند به كشورها كمك كند،
تفكر مردمساالرى دينى است .مردمساالرى
دين��ى كه ابتكار امام بزرگوار ماس��ت ،ميتواند
نسخهاى براى همهى اين كشورها باشد؛ هم
مردمساالرى است ،هم از متن دين برخاسته
است.
1390/6/17

استاد مهدی مشکی

قوام حکومت اسالمی به اِعمال نظرات ولی
الهی است
به گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی
مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهش��ی امام
خمینی (ره) ،اس��تاد مهدی مش��کی،
عضو هیئت علمی مؤسسه ،در گفتگو
با قبس به بررسی معانی فقه حکومتی
و تبیی��ن جایگاه والیت فقیه در چنین
حکومتی ،پرداخت.
اصطالح «فقه حکومت�ی» را چگونه
بای�د تعریف ک�رد و چ�ه معنایی را
میت�وان از ای�ن اصطالح بهدس�ت
آورد؟

فقه حکومت��ی را اول باید تعریف کنم
چ��ون یک اصطالح اس��ت ک��ه این
اصطالح را میتوان سه معنا کرد:
 .1در یک معنایی که مرس��وم اس��ت؛
منظ��ور از فقه حکومتی فقهی اس��ت که
مشکالت عملی حکومت را حل میکند،
یعنی بیش��تر به مس��ائلی میپ��ردازد که
«حکوم��ت در حوزه عم��ل» با آن درگیر
است .در این تعریف مراد از فقه حکومتی
فقهی است که مشکالتی که حکومت در
مس��ائل اجتماعی با آن درگیر است مانند
ربا ،بانک و ...را حل میکند و فقیه بهجای
بحثهای فقهی رایج ،س��راغ مس��ائلی
میرود که حکومت ب��ه آن نیاز دارد .این
ی��ک معنایی اس��ت که میگوین��د فقه،
حکومتی شود.
 .2ی��ک معن��ای دیگری وج��ود دارد که
نگاه حکومتی به فقه پیدا شود یعنی فقه
بهجای اینکه به مس��ائل از نگاه فردی و
جزئی نگاه کند ،با دی��د کالن نگاه کند.
یعنی مثال اگر میگوید که انسان یا مردم
باید اینطور رفتار یا زندگی کنند ،ببیند که
از نگاه کالن و جامع و حتی نگاه جهانی
و بینالمللی این اصال امکان دارد یا ندارد
و اگر امکان دارد باید چهطور حل و فصل
ش��ود .این هم تقریبا اصطالح یا تعریف
دیگ��ری ب��رای فقه حکومتی میباش��د.
یعن��ی فقهی که نگاهش ن��گاه جهانی و
حکومتی است« .کلینگر است نه جزئی
نگر و فردی»
 .3اما یک تعبیر سومی برای فقه حکومتی
میشود داد که بهنظر بنده مربوط به بحث
والیت فقی��ه میش��ود .در این اصطالح
«ابت��دا باید حکومت اس�لامی را تعریف
کنیم که اصال حکومت اسالمی یعنی چه؟
بعد ارتباط حکومت اس�لامی با فقه ببینم
چه هست ».در نظر سوم به نظر میرسد

برای حکومت اسالمی دو تعریف میتوان
برای آن داش��ت یا میتوانیم بگوییم که
مثال در حکومت اس�لامی قوام اسالمی
بودن حکومت به چیس��ت؟ ما چه موقع
میتوانیم بگوییم حکومت اسالمی است؟
یک نظر این است که بگوییم «اسالمی
بودن حکومت به معنای اجرا شدن قوانین
و اح��کام فقهی اس��ت ».اینکه حاکم یا
مردم یا جامعه نماز بخوانند ،روزه بگیرند،
احکام اجتماعی اسالم پیاده شود ،خمس،
زکات ،قصاص ،دیات و ...اینها اجرا شود.
اگر این اتفاق افتاد ما میتوانیم بگوییم این
حکومت اس�لامی یا دینی است ولی اگر
این اتفاق نیفتاد ممکن است کسی بگوید
نه این حکومت دینی یا اس�لامی نیست.
این یک نظر است .در این نظر میگویند
حاکم اسالمی مهمترین کاری که انجام
میدهد ،باید برای اجرای احکام مدیریت
کند .یک نظر دوم هس��ت و آن این است
ک��ه بگوییم «قوام حکومت اس�لامی به
رهبر آن جامعه اس��ت ».آی��ا او ولی الهی
اس��ت یا ولی الهی نیست .اگر یک نفری
بیاید رأس حکومت قرار بگیرد که از طرف
خدا نباشد ،منصوب از جانب خداوند نباشد،
بر فرض اینکه احکام اس�لام را هم پیاده
کند ،دس��ت دزد را قط��ع کند ،مردم مثال
نمازهم بخوانند ،روزه هم بگیرند ،سعیاش
هم این باشد .اما از جانب خداوند منصوب
نباشد .این نظر میگوید که این حکومت
اسالمی نیس��ت .گرچه احکام هم جاری
ش��ود .چون آنکه در رأس قرار گرفته را
خداوند قبول ندارد ،این حکومت اسالمی
نیس��ت .ما در بحث والیت یک بحثی را
مط��رح میکنیم که اگ��ر یک نفری نماز

خواند ،روزه گرفت ،خمس داد ،زکات
داد ،اما والیت ولی الهی را نپذیرفت،
میگوییم این فرد اصال اسالم واقعی
را ندارد .مس��لمان واقعی نیست .این
را در بح��ث حکومت اس�لامی هم
میآوریم .یعن��ی اگر رأس حکومت
کس��ی باش��د که از جان��ب خداوند
نصب نش��ده اما فرض ًا اسالم را پیاده
کنم ،احکام اس�لام را جاری کند ،ما
میگوییم این از جانب خداوند نصب
نشده ،خدا هم این را قبول ندارد .ما
میگوییم این حاکم اسالمی نیست و
نتیجه حکومت اسالمی هم نیست.
در اما از آنط��رف اگر یک فردی از
جان��ب خداوند نصب ش��ده و رأس
حکومت ق��رار گرفته ،ام��ا بعضی مواقع
نمیتواند احکام را پیاده کند ،دستش بسته
است .شرایط اقتضا نمیکند این احکام را
جاری کند ما طبق نگاه دوم این حکومت
را حکومت اسالمی مینامیم.
آی�ا دوام و ق�وام حکومت اسلامی به
نظرات ولیفقیه مربوط میشود؟

قوام حکومت اس�لامی به ا ِعمال نظرات
ولی الهی است .در این تشخیص و اعمال
نظرات ولی الهی ،یک موقع احکام اسالم
جاری میشود و یک موقع شرایط اقتضا
میکند جاری نش��وند .بنابراین وقتی فقه
حکومتی میگوییم به این معنا می ش��ود
که فقه یا آن احکام اس�لامی دست ولی
را در ا ِعمال والیتش نمیبندد .یعنی ولی
میگوید من اآلن تشخیص میدهم این
کار به مصلحت اسالم است و باید انجام
بگیرد ،در اینجا احکام فرعی دس��ت ولی
را نمیبندد .فقه حکومتی فقهی است که
فقه تابع اعمال و تش��خیص ولی اس��ت
برای مصلحت اس�لام .اینجا فقه تابع آن
میش��ود .نه اینکه ولی تابع فقه ش��ود و
زیرمجموعه فقه ش��ود .شما در آییننامه
راهنمایی و رانندگی دارید که چراغ قرمز
اس��ت باید ایستاد ،چراغ سبز را باید رفت،
اما تش��خیص اجرای این احکام بهعهده
پلیس اس��ت .اگر پلیس گفت چراغ قرمز
را باید رد کنی باید رد کنی .آن که مالک
اصل��ی در خود اداره و حتی اجرای قوانین
راهنمایی و رانندگی اس��ت ،پلیس است.
قوانی��ن راهنمای��ی و رانندگی هیچموقع
دست پلیس را نمیبندد .در فقه حکومتی
تشخیص ولی حرف اول را میزند.

