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نگاهی به کتاب کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی
در تولید اندیشه فقهی سیاسی
محمدکاظم تقوی
چکیــده :غالمحســن مقیمــی در کتــاب " کارآمــدی روش اجتهــادی امــام خمینــی در تولیــد
اندیشــه فقهــی و سیاســی" ،روش اجتهــادی امــام خمینــی را از نظــر تولیــد اندیشــه فقهــی
سیاســی ،مــورد بررســی قــرار داده اســت .کتــاب مذکــور در ســه بخــش و  372صفحــه در
زمســتان  1395توســط پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت.
نویســنده در نوشــتار حاضــر بــه بیــان محتــوای کتــاب و ذکــر نــکات و انتقاداتــی پیرامــون آن
پرداختــه اســت.
کلیــدواژه :نقــد کتــاب ،روش اجتهــادی ،امــام خمینــی ،مکتــب اجتهــادی ،اندیشــه فقهــی،
اندیشــه سیاســی ،مکتــب فکــری ،مکتــب فقهــی ،کتــاب " کارآمــدی روش اجتهــادی امــام
خمینــی در تولیــد اندیشــه فقهــی و سیاســی" ،غالمحســن مقیمــی.
إطاللــة عــى كتــاب كفاءة املهنــج االجهتادي لإلمــام اخلميــي يف توليد الفكر
الفقهي والسيايس
ّ
حممد كاظم تقوي
يبحث غالم حسن مقيمي يف كتابه املعنون كارآمدى روش اجهتادى امام
مخيىن در توليد انديشه فقهى و سياىس (= كفاءة املهنج االجهتادي لإلمام
اخلميــي يف توليــد الفكــر الفقهــي والســيايس) يف املهنج االجهتــادي لإلمام
اخلميين من ناحية ّ
قابليته عىل إبداع الفكر الفقهي والسيايس.
والكتــاب املذكــور يقع يف  372صفحة ّ
موزعة عىل أقســام الكتاب الثالثة،
ّ
كادمييــة العلــوم
وقــد صــدر يف شــتاء العــام  1395اهلجــري الشــميس عــن أ
ّ
اإلسالمية.
والثقافة
يســتعرض الكاتــب يف مقاله هذا حمتو يات الكتاب املذكــور مع التنبيه عىل
ّ
النقدية عليه.
بعض النقاط واملالحظات

ّ
األساســية :نقــد الكتــاب ،املهنــج االجهتــادي ،اإلمــام اخلميــي،
املفــردات
ّ
االجهتاديــة ،الفكــر الفقهــي ،الفكــر الســيايس ،املدرســة الفكر ّيــة،
املدرســة
ّ
املدرســة الفقهيــة ،كتــاب كارآمــدى روش اجهتــادى امــام مخيــى در توليد
انديشــه فقهــى و ســياىس (= كفــاءة املهنــج االجهتادي لإلمــام اخلميين يف
توليد الفكر الفقهي والسيايس) ،غالم حسن مقيمي.
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نگاهی به كتاب كارآمدی روش
اجتهادی امام خمینی در تولید
اندیشۀ فقهی  -سیاسی

محمدكاظم تقوی

كتاب «كارآمدی روش اجتهادی امام خمینی در تولید اندیشۀ فقهی  -سیاسی» به قلم محقق ارجمند آقای
غالمحسن مقیمی ،در زمستان  1395توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی انتشار یافته است .كتاب در
سه بخش و  372صفحه و در ضمن فصولی سامان یافته و پس از خاتمه كه جمعبندی ،نتیجهگیری ،بیان
نظریۀ مختار و پیشنهادها و راهكارها را در خود جای داده ،کتابنامه و نمایه قرار گرفته است.
پیش از پرداختن به محتوای كتاب یادشده و ذكر نكاتی دربارۀ آن ،مقدمهوارهای تقدیم میگردد:

كارآمدی روش اجتهادی امام
خمینی در تولید اندیشۀ فقهی -
سیاسی؛ غالمحسین مقیمی؛ قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
1395

امام خمینی(س) جدای از جایگاه جهانی و رهبری انقالب اسالمی و بنیانگذاری نظام جمهوری اسالمی،
ّ
عالمی متضلع ،عارفی عالیمقام و فقیهی اصولی و صاحب مكتب اجتهادی بوده است.
ایشان نهتنها از محضر درس فقهای بزرگ عصر خود ،یعنی آیتاهلل حائری یزدی و آیتاهلل بروجردی(رضواناهلل
علیهما) بهره برد كه قریب به نیم قرن كرســی تدریس فقه و اصول را در میان صدها تن از شــاگردان فاضل و
فهیم خود ،در دو حوزۀ علمیۀ قم و نجف داشــته و دهها جلد آثار علمی اســتداللی اصولی و فقهی و نیز آثار
متعدد و متنوع فقه فتوایی ،از خود بر جای گذاشته است.
یكــی از ویژگیهــای برجســته كــه خود مؤلفــهای كلیــدی و سرنوشتســاز در مكتب اجتهادی امــام خمینی
است ،ویژگی پویایی و كارآمدی فقه است.
ّ
شــدت اهتمــام بــر اصالتها و بنیانها و بنیادهای اســتوار مدرســۀ فقهی شــیعۀ امامیه ،مانع از آن نشــد كه
ایشــان تنهــا بــه تألیــف اثر مانــدگار «تحریر الوســیله» با بخش «مســائل مســتحدثه» قناعت كنــد ،بلكه حتی
در ســن كهنســالی كوشــید تــا در دهــۀ پایانی عمر با فكر و اندیشــه دقیــق و جامعنگر خود ،به تناســب نیازها
و پرســشها و چالشهــای فقهــی جامعۀ اســامی پســا انقــاب اســامی و نیازهای نظام جمهوری اســامی،
مكتب فكری  -فقهی خود را روزآمد و پاسخگو سازد و گامی به جلو بردارد.
حاصل مباحثه و مكاتبۀ فقهی امام خمینی ،از یکسو با بعضی از مراجع و مجتهدین حوزه و نیز فقهای شورای
نگهبان ،مبانی جدید و محصوالتی تازه بوده كه در مكتوبات سالهای آخر عمر ایشان رخ نموده است.
فقه امام خمینی در عرصههای هنر ،سیاســت ،اجتماع  ...آوردههای تازهای داشــته و البته باارزشتر از این
محصوالت ،افق گستردهای بود كه آن فقیه زمانشناس و اسالمشناس بزرگ و دورانساز ،مقابل دید حوزهها
و فقها و فضال گشود تا فقه را حاضر در سراسر زندگی فرد و اجتماع ببینند كه از گهواره تا گور به معاش و معاد
مكلفان جهت و حركت میدهد.
البتــه بایــد دردمندانــه اعتراف كرد كه جز اندكی  -و آن هم كمطنیــن و بیفروغ  -حوزههای علمیه در جهت
افق روشــن آن فقیه فرزانه حركت نكردهاند و از زندگی انســان امروز با موضوعات و مناســباتی كه برایش وجود
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دارد گرهی نگشودهاند!
افقهایــی كــه ایشــان در مكتــوب معــروف بــه منشــور بــرادری مطــرح كردهاند یــا مســائل و موضوعاتــی كه در
مكاتبات ایشــان با فقها و مجتهدین حوزه و نیز اعضای شــورای نگهبان و رئیس جمهور وقت مطرح كرده یا
در منشور روحانیت بیان و تأ كید نمودهاند ،اگر پی گرفته میشد ،فقه مكتب اهلبیت امروز و پس از تحول
بزرگ انقالب اسالمی ،جلوه و جالی جدیدی میداشت!
«تأثیــر زمــان و مــكان در اجتهــاد» افق گشــودهای بود كه اگر در آن مســیر ،حركت علمــی و كارهای تحقیقاتی
انجــام میشــد ،در بســیاری از میــراث فقهــی ناظــر به فضای ســنت و مناســبات زندگی ســنتی  ،بازاندیشــی
میشــد و با حفظ مبانی و بر اســاس منابع معتبر و شناخت هشــدۀ احكام شرعی ،نتایج و محصوالت جدید و
ّ
روزآمد و راهگشایی فرادید قرار میداد و گرههایی گشوده میشد و فقه در متن زندگی امروز و فردای مكلفان
قرار میگرفت.
تألیــف آقــای مقیمــی كار علمی ارزشــمندی اســت كه روش اجتهــادی امام خمینــی را از نظر تولید اندیشــۀ
فقهی  -سیاســی پژوهیده اســت .گرچه مطالعه و بررســی تفصیلی این اثر فرصت و مجال واسعی میطلبد،
اما چند نكته بهاختصار یادآور میگردد:

پژوهــش نویســنده بیــان «كارآمــدی روش اجتهــادی امــام خمینــی در تولید اندیشــۀ فقهی -
 .1گرچــه هــدف
ِ

سیاســی» بوده ،ولی خواننده چنین برداشــت میكند كه روش اجتهادی امام خمینی تنها در تولید اندیشــه
فقهی  -سیاسی ،یعنی در بخش فقه سیاسی كارآمدی دارد!
و حــال آنکــه مبانــی اجتهــادی امام خمینــی و نوآور یهایی كــه بهویژه در ســالهای پس از انقالب اســامی
داشــته ،پویایی و كارآمدی پرجاذبهای به فقه در همه ابعاد آن داده اســت؛ یعنی اگر امام خمینی در منشــور
روحانیت میگوید:
ّ
اینجانــب معتقــد بــه فقه ســنتی و اجتهاد جواهری هســتم و تخلف از آن را جایز نمیدانــم .اجتهاد به همان
ســبک صحیــح اســت ،ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت كه فقــه اســام پو یــا نیســت ،زمــان و مــكان دو عنصر
تعیینکننده در اجتهادند .مســئلهای كه در قدیم دارای حكمی بوده اســت ،به ظاهر همان مســئله در روابط
حا كــم بــر سیاســت و اجتمــاع و اقتصــاد یك نظام ممكن اســت حكــم جدیدی پیــدا كند ،بــدان معنا كه با
شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده
ً
ً
اســت ،واقعــا موضوع جدیدی شــده اســت كــه قهرا حكــم جدیــدی میطلبد .مجتهــد باید به مســائل زمان
احاطه داشته باشد.

1

یا گسترۀ فقه را اینگونه ترسیم میكند كه:
فقه ،تئوری واقعی و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

2

و یا میگوید:
هــدف اساســى این اســت كــه ما چگونه مىخواهیم اصــول محكم فقه را در عمل فــرد و جامعه پیاده كنیم و
بتوانیم براى معضالت جواب داشته باشیم.

3

 .1صحیفه امام ،ج  ،21ص .289
 .2همان.
 .3همان.
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مؤلف محقق این اثر توجه دارند كه مصداق و موردی كه در آن سالها بسیار مشهور شده بود ،مسئله «بازی
با شــطرنج» بود كه از امام پرســیده شــد كه دیگر وسیلۀ قمار نیست و وسیله و ورزش فكری شده است؟ امام
هم در جواب فتوا دادند در فرض سؤال ،بازی با آن بالاشکال است:
بسمه تعالی ،بر فرض مذكور اگر برد و باختی در بین نباشد اشكال ندارد.

4

غــرض اینكــه روش اجتهادی امام خمینی و مبانی و نوآور یهای ایشــان در سراســر فقه ،از طهارت تا دیات،
آثــار خــاص خــود را دارد و از جملــه آن فقــه سیاســی و عرصــۀ چگونگــی ادارۀ جامعه اســت .به نظر میرســد
برای جلوگیری از ّ
توهم محدودیت تأثیر روشهای اجتهادی امام در تولید اندیشــۀ فقهی  -سیاســی ،الزم بود
محقــق محتــرم در فصــول اولیه ،مبانــی و روش اجتهادی امــام را از كتابهای تخصصی ایشــان  -االجتهاد
والتقلید  -اســتخراج و عرضه میكرد و پس از آن به نظریات و مبانی جدید و نوآورانۀ ایشــان كه در ســالهای
آخــر عمــر خــود بیان كردنــد میپرداخت؛ یعنــی به قاعده و اصل بســیار مهم تأثیــر زمان و مــكان در اجتهاد و
اینكه تبدل بیرونی موضوعات سبب تغییر احكام میشود میپرداخت.
 .2محقــق ارجمنــد در فصــل دوم از بخــش ســوم كتــاب ،مدعی این معنا شــده كــه امام خمینی در اندیشــۀ
فقهی  -سیاسی خود به تعارض نمای مشروعیت و مقبولیت پاسخ داده است .ایشان بیش از پنجاه صفحه
از پژوهش خود را به این مبحث اختصاص داده و بر روی دوگانه مشروعیت/مقبولیت تمركز كرده است.
ایــن در حالــی اســت كــه وقتی بــه آثار علمــی امام خمینــی در این موضــوع مراجعه كنیــم ،چنیــن ادبیاتی را
نمیبینیــم ،بلكــه آنچــه از نظــرات صریــح و فتــاوای روشــن ایشــان موجــود اســت ایــن نتیجــه را میدهــد كه
مشــروعیت در اندیشــۀ امــام خمینــی «مركــب» اســت؛ بــا ایــن توضیح كه ایشــان «والیــت» را الهــی میداند،
ولی «تولی» را مردمی میبیند .وقتی نمایندگانشــان در دبیرخانۀ ائمۀ جمعه سراســر كشــور از ایشــان استفتاء
میكنند كه« :در چه صورت فقیه جامعالشرایط بر جامعه اسالمی والیت دارد؟» در پاسخ فتوا دادند:

ّ
شـــــدت اهتمام بر اصالتها
و بنیانهـــــا و بنیاده ـ ــای
استوار مدرســـــۀ فقهی شیعۀ
امامیـــــه ،مانع از آن نش ـ ــد كه
ایشـــــان تنها ب ـ ــه تألی ـ ــف اثر
ماندگار «تحریر الوس ـ ــیله» با
بخش «مســـــائل مستحدثه»
قناعـــــت كند ،بلك ـ ــه حتی در
ســـــن كهنســـــالی كوش ـ ــید تا
در دهـــــۀ پایانی عم ـ ــر با فكر
و اندیشـــــه دقیق و جامعنگر
خـــــود ،بـــــه تناس ـ ــب نیازها و
پرســـــشها و چالشه ـ ــای
فقهی جامعۀ اس ـ ــامی پس ـ ــا
انقالب اســـــامی و نیازهای
نظام جمهـــــوری اس ـ ــامی،
مكتـــــب فكـــــری  -فقهی خود
را روزآمـــــد و پاس ـ ــخگو س ـ ــازد
و گامـــــی بـــــه جل ـ ــو ب ـ ــردارد.

والیت در جمیع صور دارد .لكن تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت بستگی دارد به آرای اكثریت مسلمین
كه در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسالم تعبیر میشد به بیعت با ولی مسلمین.

5

ً
اساســا ادبیــات تفكیــک میــان مشــروعیت و مقبولیت در آثــار امام وجود نــدارد و این تعابیــر و واژگان به دهۀ
هفتاد شمسی مربوط میشود كه در مناقشات فكری  -سیاسی تولید و توسعه پیدا كرد.
نهتنها چنین دیدگاه و تبیینی در اندیشۀ امام جای ندارد كه ایشان با صراحت بیان كردند كه:
میزان رأی ملت اســت  ...مرتبۀ اول حق مال خود ملت اســت  ...همین ملت ،همین مردم محروم دانشگاه
 ...همین جوانهای محروم مدرسۀ فیضیه  ...اینها باید رأی بدهند.

6

چراکه ایشان معتقد بود:
از حقوق اولیه هر ملتی است كه باید سرنوشت و تعیین شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.

7

امــام حــق تعییــن سرنوشــت ملــت را هــم مســئلهای عقلــی میدانســت و هــم ســیرۀ پیامبــر ا كــرم(ص) و
امیرالمؤمنین(ع) كه باید سرمشق ما باشد:
 .4استفتائات امام خمینی ،ج  ،5ص .546
 .5صحیفه امام ،ج  ،20ص .459
 .6همان ،ج  ،8ص .173
 .7همان ،ج  ،4ص .367
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باید اختیار دست مردم باشد .اینیک مسئله عقلى [است] ،هر عاقلى این مطلب را قبول دارد كه مقدرات

کتاب المثـــــل الســـــائر نمونه
خوبـــــی از برای نقـــــد ادبی و
بالغـــــت و بیان اســـــت و ا گر
به طـــــور مســـــتقل از مباحث
انتقادی به آن نگریسته شود،
یکی از مفیدترین کتابها در
حوزه بالغت و بیان به شمار
م ـ ــی رود و میتـــــوان گفـــــت
نمونه خوبی برای کتابهای
تألیفشـــــده در زمینه انشاء
دیوانی و بدیـــــع ،در عصری
است که روش قاضی فاضل
در انشـــــاء و کتابـــــت بـــــر بقیه
برتری داشته و سبک انشاء و
ترســـــل نیز به تدریج در حال
تغییـــــر به ســـــبک تألیف بوده
که نمونه بارز آن کتاب الفتح
ّ
القســـــی فی الفتح القدســـــی
عمادالدین اصفهانی اســـــت

هر كســى باید دســت خودش باشد  ...رئیس جمهور معنایش این است كه مقدرات دست خود مردم است
 ...ما حكومت اســامی میخواهیم ،یک جمهوری اســامی كه به آرای مردم رجوع میكنیم و شــرایط را هم
میگوییم ،این شرایط در اسالم هست ،هر كس را میخواهید تعیین كنید.

8

و در سخن دیگری میگوید:
حكومت جمهوری اسالمی مورد نظر ما از رویۀ پیامبر اكرم(ع) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متكی به
آرای عمومی ملت خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد شد.

9

از نــگاه امــام خمینــی «اصــل آزادی مســلمین در رأی بــه حا كــم و تعییــن سرنوشــت خــود» اصلــی بــود كــه با
رو یكارآمدن رضاخان پایمال شــد ،چنانكه اصل «لزوم عدالت در حاكم اســامی» و اصل «اســتقالل كشور
اسالمی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین» نیز پایمال گردید.

10

امــام خمینــی در آخریــن اظهارنظــر كتبــی خود در ایــن موضوع در حــدود یک ماه پیــش از ارتحالشــان مرقوم
داشتند:
اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعیین كنند ،وقتى آنها هم فردى
را تعییــن كردنــد تــا رهبرى را به عهده بگیرد ،قهرى او مورد قبول مردم اســت .در ایــن صورت او ّ
ولى منتخب
مردم مىشود و حكمش نافذ است.

11

با این توضیحات و مســتندات ســزاوار اســت دقت شــود تا تبیین و تفســیر نظریۀ امام ،به تحریف و تخریب
افكار و شخصیت ایشان منجر نشود!
 .3از نظــر ارجاعــات بــه آثــار امــام ،ناهماهنگــی در ارجاع بــه صحیفه امام در این كتاب مشــاهده میشــود؛
یعنــی در صفحاتــی بهدرســتی ارجــاع به صحیفه امــام انجام گرفته ،ولــی در صفحات متعــددی هم محقق
آدرس نظــرات امــام خمینی را «صحیفه نور» ذكر كرده اســت .این در حالی اســت كه پس از انتشــار صحیفه

امام ،صحیفه نور از اعتبار و رســمیت افتاده اســت و در واقع صحیفه امام ویراســت جدید و ناسخ صحیفه
نــور اســت كــه در ارجاع به نظرات امــام باید به آخرین تدوین ارجاع شــود؛ رویهای كه در مجموعه منشــورات
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی به صورت الزامی و صد در صد رعایت میشود.
لتــری به جامعۀ علمی كشــور
امیــد اســت در ویراســت دوم ایــن كتاب اشــكاالت یادشــده اصــاح و اثر كام 
عرضه گردد.

 .8همان ،ج  ،4ص .296
 .9همان ،ص .336
 .10همان ،ج  ،5ص .236
 .11همان ،ج  ،21ص .371
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