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Civilization and the layout of functionalist ideas in civilizational construction has been one of the great 
ideals directing the ideologies of the world for years. All schools of thought have developed theories of 
civilization by claiming to build a civilized society that can meet the needs of human societies. The 
religion of Islam is one of these schools of thought that has been able to reach its intellectual potential 
by relying on the source of revelation in order to create a divine human civilization since its emergence. 
With the aim of regulating the field of human life in both individual and social dimensions within the 
framework of civilization, this religion has paid special attention to the (Islamic) sciences. Jurisprudence 
is one of the important sciences in Islamic civilization that has been used in all periods of Islamic history 
as a fundamental tool in civilization. By presenting theories in both micro (personal) and macro (human, 
society and world) dimensions, this science is the most important indigenous knowledge of Islam that 
has the ability to establish a civilization. Imam Khomeini (ra) is one of the Islamic philosophers in the 
contemporary era who tried to provide a method based on the science of jurisprudence in order to revive 
the Islamic civilization. The present article attempts to discuss the function of jurisprudence in an Islamic 
civilization based on the ideological foundations of Imam Khomeini in a descriptive-analytical way. 
Research findings show: 1. As one of the main foundations of Imam Khomeini's thought, jurisprudence 
plays a fundamental role in the creation of this civilization; 2. From Imam Khomeini's perspective, the 
restriction of jurisprudence in individual matters is in direct opposition to the Sharia’s goal of passing 
rulings; 3. Imam Khomeini considers government in Islam as an objective example of jurisprudence in 
resolving the crises of society and displays the practical aspect of jurisprudence; 4. According to Imam 
Khomeini, the purpose of the Sharia in enacting rulings along with order and rule of law in individual 
behavior is to support the construction of a society in accordance with the law (Sharia) that this society 
should establish a worthy civilization of divine men. 
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 چکیده
هیای زیگر  های کارکردگرا در ساخت تمدن، یکی  از ررایانسازی و طرح ایدهتمدن

های جهان از گذشته تا زه ااروز زوده است. تمام اکاتب فکری زیا حاکم زر ایدئولوژی
یازهیای جواای  ا نیا   زرخیوردار ای اتمدن کیه از تیوان رفی   ادعای ساخت جااعه
ا ید. دییا اسییم یکی  از اییا اکاتیب های تمد   اقیدام کیردهاست، زه زنط  ظریه

فکری است که از زاان ظهور تاکنون، توا نته است پتا نیی  ا دیگینا   خیود را زیا 
ا نا   زه انصه ظهیور زرسیا د. اییا -تکیه زر انب  وح  در جهت ایجاد تمد   اله 

زخگ  زه ساحت ز یدگ  ا نیان در دو زعید فیردی و اجتمیاع  در ا تظام دیا زا هدف
ای زه علیوم ابیذود داشیته اسیت. فکیه یکی  از علیوم چهارچوب تمدن، اهتمام ویژه

عنیوان سازی اسیا  است که در همه ادوار تاریخ اسیم، زیهدارای اهمیت در تمدن
تیه اسیت. اییا علیم زیا ارائیه سازی اورد اسیتااده قیرار گرفیک ازگار زنیادیا در تمدن

تیریا  ظریات  در دو زعد خیرد ششخصی و و کیین شا نیان، جااعیه و جهیانو، اهیم
از  دا ییب زییوا  اسیییم اسییت کییه تییوان ت سیییس تمییدن را داراسییت. ااییام خمینیی 

ا دیگمندان اسیا  در عصر اعاصر هنتند که همت خود را زر رن داشتند تا روشی  
 انظور احیای تمدن اسیا  ارائه دهند.را زا تکیه زر دا ب فکه زه 

سیازی تحلیل  تیش دارد کارکرد فکه را در تمیدن-اکاله پیب رو زا روش  توصیا 
هیای ایورد زحیق قیرار دهید. یافتیه اسیا  زا تکیه زر ابا   فکری ااام خمین 
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 . در ا دیگیه اایام خمینی 2اسی  را در ایجیاد اییا تمیدن زرعهیده دارد   کب اس
احدود ساختا فکه در اایور فیردی، در اخالایت ق عی  زیا هیدف شیارع از و ی  

حکوایت در اسییم را اصیدای عینی  فکیه در  . ااام خمین 3احکام زوده است  
 ظر حضرت . در 4دا ند  دهنده جنبه عمل  فکه ا های جااعه و  گانح  زحران

ایداری در رفتیار زخگی  و قیا ونااام، هدف شیارع از و ی  احکیام در کنیار  ظیم
ای همراه زا قا ون ششرعو است که ایا جااعه زیه فردی، حمایت از ساختا جااعه

 ساختا تمدن شاینته ا نان اله  ابادرت ورزد.
 ، فکه.اسیم، تمدن، ااام خمین  :واژگان کلیدی

 مقدمه

رباره تمدن، یکی از موضوعات اساسی و بنیادین علوم مختلف همچوون تحقیق و پژوهش د
دهود  مااثوف فراوانوی در سوده اخیور در پژوهی را تشکیل میشناسی و دینتاریخ، جامعه

اقصی نقاط جهان و ازجمله در جهان اسالم، دربارۀ تمودن شوکل فرفتوه و آ وار فونوافونی 
 (  271: 2931 باره نگاشته شده است )دهقانی و ثضرتی،دراین

یکی از مااثف تمدنی نسات میان دین و تمدن است  شاید بتوان ففت که اثتیاج فطری 
بشور، هوا از لحوا  »کنود  زیورا بشر به دین است که ارتااط میان دین و تمدن را تفسیر می

شخصی اثتیاج به دین دارد و ها از لحا  اجتماعی نیازمند به دیون اسوت و اموروز معلووم 
شرفت علا و تمدن نیازی را که بشر به دیون بورای یون زنودفی خووب دارد، رفو  شده که پی

در پاسخ به این سؤال که دین چگونه و از چه راهی انسان  .(88: 0031)مطهری، « کندنمی
 دهد باید ففت: رساند و او را در ایجاد آن توفیق میرا به تمدن می

ج و او را وارد وادی و حرری  انسرانی دین در مرتبه اول، انسان را از توحش حیوانی خار 

کند و با پذیرش حیات انسانی و رعایت قوانین الهری و عمرب بره  ن، کره از  ریر  می

وحی  سمانی در دسترس او قرار گرفته، او کمراتت عقیری و اارراط ف رری را تر مین 

یابد. انسرانی کره از مرحیره حیروانی گرذر کررد ، بره کند و به سعادت ابدی بارمیمی

گیرد و در ایرن عهد  میرسد، زمام گفتار و رفتار و کردار او را عقب بهتبه عقالنی میمر 

کند و به دنبال حاکمیت امنیت و نظر ، حال، چنین انسانی امنیت و نظ  را حاک  می

گیررد و درواقر ، انسران عناصر و عوامب تمدن در چهارچوب برنامره الهری شرمب مری

ست کره در تمرام اعمرال و رفترار اعتمراعی و فرردی متمدن در این معنا انسان الهی ا

 .(14: 2، ج 2831کند )عوادی  میی، خود، عز با قانون خدا زیست نمی
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العاده آن در ایجواد تیییور و تحوول توان ففت کارکرد اجتماعی دین و پتانسیل فوقبنابراین می
دیون ترکیاوی از »زیورا  هاسوت بنیادین در نگرش و تفکر فرد، از عوامل تأ یرفذاری آن بور تمودن

هوای اجتمواعی بیوان و های الهی و اجتماعی است که نقش خود را همگام با طرح اندیشهارزش
(  عملکرد اجتمواعی دیون، در روورت کاربسوت، بوه 001: 0001)سمحرانی، « نمایدایفا می

د تمودنی های دینی منجر خواهد شد که همه عوامل را بورای ایجواای ماتنی بر آموزهایجاد جامعه
 شود  کند و مان  عوامل انحطاط و سقوط جامعه در همه ابعاد میدینی فراها می

عنوان دینی الهوی، چهوارچوبی بورای تمودن تعریوف کورده اسوت  تمودن دین اسالم به
و روایوات  قرآن اسالمی ماتنی بر مجموعه قواعد، اثکام و ارولی است که از متن مقود  

ن ابزار استنااط این قواعد و اثکام، دانشی بومی در اسالم است عنوااند  فقه بهاستخراج شده
اند با اتکا به آن، تولید جدیدی را متناسب با تیییرات زمانی ارائه کنند تا که علما تالش داشته

 ضمن ثفظ ماانی اسالمی، برای اداره جامعه کارایی داشته باشد 

مختلوف کمتور مجوالی بورای  هایالاته شرایط خاص مذهب شیعه و اقلیت آن در زمان
توانسوتند در رس  نهضوت  توسعه فقه اجتماعی و تمدنی داشت  زمانی کوه اموام خمینوی

انقالب اسالمی ثکومتی تشکیل دهند، در ابعاد مختلف نیازهای جدیدی مطورح شود کوه 
فویی به آنها بود  رویکرد مستقل انقالب در شعار نه شورقی نوه بربوی، فقه موظف به پاسخ

رنو  و بووی جهوانی بوه  رو فقه در زمان امام خمینیکرد  ازاینتر مییفه را سنگیناین وظ
بازیابد  اموام  خود فرفت و توانست ماهیت ثقیقی خود را در ساثت اندیشه امام خمینی

شان فراتر از جهان تشوی ، بلکوه فراتور از اندیشمندی هستند که ثوزه نفوذ اندیشه خمینی
ای جهانی است و این ویژفی اندیشه ایشان را در ترازی تمدنی قورار جهان اسالم و در فستره

(  طرح مسائل و ماانی فکوری اسوالم در سوط  8: 0013نژاد، الویری و مهدیداده است )
هوای المللی ایفا کند، از دبدبوهجهان و تالش برای ایجاد طرثی نو از اسالم که نقشی بین

ه همین دلیول ایشوان هنگوام مواجهوه بوا هور پدیوده امام در تمام دوران زندفی بوده است  ب
 0اسالمی، تالش کردند آن را در سطحی جهانی ارائه دهند 

                                                           
 های علمای شیعه توضوی  وترین فقهی است که در دنیا هست  بنی  قانونی که با زثمتشیعه بنی فقه  »0
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علوا فقوه چوه جایگواهی در  سؤال ارلی پژوهش آن است که از دیدفاه امام خمینوی
سازی اسالمی دارد؟ در این زمینه برخی سؤاالت فرعی نیز مطرح است: چه ارتاواطی تمدن

سوازی چیسوت؟ فقیوه در سازی وجود دارد؟ رابطه ثکومت با فقه و تمودندنمیان فقه و تم
 ایجاد تمدن اسالمی چه نقشی دارد؟

توان سازی به طور کلی آ اری وجود دارد  از آن جمله میدر زمینه فقه و رابطه آن با تمدن
ان ای بوا عنووبه این موارد اشاره کرد: عااسعلی مشکانی سازواری و محسون الوویری مقالوه

 تاریخ فآهنگ و تمد  اسالمیدر نشریه « سازی فقههای تمدندرآمدی بر سنجش ظرفیت»
اند  مقاله دیگری توسط آقوای عااسوعلی مشوکانی سوازواری در منتشر کرده 0016در سال 

چاپ رسویده اسوت  مقالوه به« فقه معطوف به تمدن»با عنوان  معآفتدر نشریه  0010سال 
در  0010در سوال « سوازیدر مواجهه بوا جهوانی "سازقه تمدنف"جایگاه ماانی و عنارر »

المللی نقش مدیآیت انقالب اسالمی در هندسر  قردرن نمراه نیرانی کنفآانس بیناولین 
توسط ثسین عندلیب و عابودین  )مدیآیت، سیاست، اقتصاد، فآهنگ، امنیت، حسابداری(

« مدنی آیات فقهوی قورآنسنجی تدرآمدی بر ظرفیت»سیاثت اسفندیاری ارائه شده است  
در  تراریخ فآهنرگ و تمرد  اسرالمیعنوان مقاله دیگری است که محسن الویری در نشریه 

توسط مهدی « بررسی مسیر تحقق تمدن اسالمی در نگاه فقه»ارائه کرده است   0011سال 
بررسوی و تحلیول نقوش و جایگواه »و نیز مقاله  0010در سال  بالغ مبینسقازاده در مجله 

در  0010توسوط ارویر آقامهودوی و مهودی سوقازاده در سوال « سازیفقه در تمدندانش 
در ایون  چاپ رسیده است  اما در زمینه آرای امام خمینیبه ای فقییرشت پژوهشنام  میا 

 دست نیامد خصوص پژوهش مستقلی تاکنون به

                                                                                                                                  
ترین قوانین است در دنیا  قانونی در دنیا بوه ایون بنوا نیسوتاست  بنی فقه ترینتفری  شده است، بنی »

این فقهی است    که برای اثتیاج بشور از اول توا آخور، هور (  »193-193: 9، ج 2933)موسوی خمینی، 
از  دانیا، این فقوهای پیش بیاید، مسائل مستحد ه، مسائلی که بعدها خواهد پیش آمد، که ثاال ما نمیمسئله

آید و هیچ اثتیاج ندارد به اینکه ین تأویل و تفسیر باطلی بکنیا  این فقه همه اثتیاجات عهده جوابش برمی
روری و معنوی و فلسفی و عرفانی همه بشر را در طول مودت الوی یووم القیاموه یتوأمین کورده اسوت ، ایون 

 ( 923: 12)همان، ج « طور استمحتوایش این
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 مبانی نظری پژوهش

 علم فقه 

ثکامی است که از طرف خداوند نازل شوده در ارطالح عام، منظور از فقه همه معارف و ا
ق: 2923است  چه در زمینه اعتقادی و اخالقوی، و چوه در زمینوه فورول عملوی )تهوانوی، 

(  این معنای عام ریشه در قورآن دارد  قورآن از اهول ایموان خواسوته بوه تفقوه در دیون 973
توان ففت فقوه و و هرفز تفقه را محصور در علمی خاص نکرده است  بنابراین می 0بپردازند

بواره ففتوه اسوت: تفقه بر هرین از علوم دینی قابل اطالق اسوت  عالموه طااطاوایی درایون
مقصود از تفقه در دین، فهمیدن همه معارف دینی از ارول و فرول آن اسوت، نوه خصووص 
اثکام عملی، که فعاًل در لسان علمای دین کلمه فقه ارطالح در آن شده اسوت، بوه دلیول 

معلوم است که انذار بوا بیوان « َو ِلیْنِذُروا َقْوَمُهْا: و قوم خود را انذار کنند »رماید: فاینکه می
فیرد، بلکه اثتیاج بوه بیوان اروول فقه ارطالثی، یعنی با ففتن مسائل عملی رورت نمی

 ( 112: 3، ج 2972عقاید دارد )طااطاائی، 
لوی اسوت کوه عاوادات، اما منظور از فقه در ارطالح خاص، اثکام شرعی و فرعی عم

شوود و اموروزه بخشوی از آن در معامالت، مسائل ثقوقی، کیفری، تجاری و    را شامل می
تور (  در تعریف دقیق00: 0088زاده، شود )ثسینرورت فتوا دیده میهای عملی بهرساله

عواملی، « )الفقه هو العلم باالحکام الشرعیة  الفعیةر  یرد اهل ارا ال فهرةلةه»توان ففت: فقه می
(  فقه علا به اثکام شرعی فرعوی از روی 1ق: 0060  السیوری مقداد، 06: 0ق، ج 0001

ادله تفصیلی است  درباره اینکه واژه فقه از چه زمانی از معنای عوام خوود عودول کورد و در 
معنای خاص اراده شد، میان اندیشمندان اختالف چندانی وجود ندارد  ازنظر آنان، این واژه 

ارطالح فقه به معنای عام و همچنین اروطالح »ی اسالم دارای بار عام بوده است: در ابتدا
)جنواتی، « انودفقیه، ارطالثات جدیدی نیستند، بلکه از ابتدای پیدایش اسالم رایو  بووده

دهنده آن اسوت که در آباز انعقواد، کوه از تعایور (  پیشینه ارطالح فقه نیز نشان08: 0030
                                                           

ُهْا َفَلْواَل َنَفَر مِ   »0 یِن َوِلیْنِذُروا َقْوَمُهْا ِإَذا َرَجُعوا ِإَلیِهْا َلَعَلِّ ُهوا ِفی الِدِّ )توبه: « یْحَذُرون ْن کِلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْا َطاِئَفٌة ِلیَتَفَقِّ
211  ) 
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ُهو»قرآنی  یِن ِلیَتَفَقِّ « هوای دینویفها همه آموزه»( فرفته شد، در معنای 000)توبه: « ا ِفی الِدِّ
رفتوه دچوار نووعی (  اما این معنای جوام ، رفتوه060: 1، ج 0030بوده است )طااطاائی، 

( و ررفًا بر بخش خاروی از معوارف اسوالمی 10: 0031تخصیص معنایی شود )بزالی، 
األثکام خودش پس از هجرت پیامار و نزول آیاتفقه به معنای خاص »تعلق فرفت  ظاهرًا 

در مدینه رای  شد و تا قال از آن از فقه، مفهوم عام آن شامل ارول اعتقادی، فرول عملوی و 
شده، مراد از فقوه به مطالب بیان(  باتوجه00: 0030)جناتی، « فردیدامور اخالقی اراده می

ی برای استخراج اثکامی است که بایودها و اندیشی فقیه در مناب  اسالمدر این مقاله، ژرف
توان فقوه را کند  با این تعریف میها را در جامعه از نظر اخالقی و ثقوقی مشخص مینااید

 قانون تولید نظا اجتماعی در جامعه اسالمی دانست 

 تمدن

ارائوه شوده اسوت کوه هریون ماتنوی بور « تمدن»ثدوثصری برای تعاریف ارطالثی بی
تمدن  موره توالش  0ر انسان، تاریخ، فرهن  و جامعه و فاهی اقتصاد است تعاریف ثاکا ب

بشر برای باال بردن سط  زندفی مادی و معنوی انسان است  پس روفت جهوانی فرافیور و 
فیورد هوای مختلوف بوه خوود مویای در زمینه علوم، اختراعات، ابتکارات و سازمانفسترده

 (  11: 2931)سپهری، 

ف تمدن ففته است: نظا و سیستمی اجتماعی است که بوه انسوان ویل دورانت در تعری
وجوود کند تولیدات فرهنگی خود را افزایش دهد  تمدن از چهار عنصر ارولی بوهکمن می

آید: امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخالقی، و پیگیوری علووم و فنوون )دورانوت، می
 (  0: 0تا، ج بی

 تمدن اسالمی

ای و مطوابق یون خاسوتگاه معرفتوی و فرهنگوی پدیود ن نظام اندیشههر تمدنی بر مانای ی
مثابوه روح ای، تنها پس از تادیل شدن فکر به فرهنو  )فرهنو  بوهآید  ین نظام اندیشهمی

کند  ابهامی دربواره فیری تمدن ایفای نقش میوبوی فرهن  فرفتن در شکلجامعه( و رن 
                                                           

 (  2933نوشته چنگیز پهلوان )تهران، نی،  فآهنگ و تمد   برای آشنایی بیشتر با تعاریف تمدن، ر  ک  کتاب 0
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می وجوود نودارد  روشون اسوت کوه تمودن ای تمدن اسوالچیستی و خاستگاه نظام اندیشه
اسالمی خواه تمدن پیشین اسالمی و خواه تمدن نوین اسالمی هویت خود را از نظام اندیشه 

دار باورهای بنیادین اسوالمی اسوت و های اساسی خود را وامفیریفیرد و جهتاسالمی می
سالمی وجوه تموایز و و سنت است  درواق ، اندیشه ا قآن ای ها خاستگاه این نظام اندیشه

 هاست عامل شناسایی این تمدن از سایر تمدن
مقصود از تمدن اسالمی برپایی تمدن آرمانی ماتنی بر دین اسالم است  تمدنی که همه 

: 0، ج 0081های آن بر محور دین اسالم باشد )موسووی خمینوی، ماانی، ارول و شاخص
ایر بهتر، تمدن اسوالمی آن وجوه (  به تع030: 00و ج  001: 8، ج 03: 0، ج 080-080

یافته تعالیا اسالمی با همه ابعادش در جامعه اسوت کوه توسموان از دو جناوه موادی و عینیت
 0معنوی برخوردار است 

 رابطه فقه و تمدن

های اخیر به دلیل طرح شاهات و ابهامواتی دربواره قلمورو دخالوت دیون در زنودفی در سال
هوای ثکوومتی آن و نیوز رن نموودن برخوی دیودفاه ویوژه در بخوش اجتمواعی وانسان، بوه

های موردنیاز جامعوه انسوانی سکوالریستی، فقه و معارف اسالمی به ناتوانی در عرضه نظام
هایی از سنخ پرسش از نسوات میوان فقوه و تمودن متها شده است و ما شاهد تکرار پرسش

ی، اقتصوادی، ثقووقی، هوای مختلوف فرهنگوی، سیاسوهستیا که آیا فقه توانایی ارائه نظام
مشوکانی سوازواری و تربیتی و در کل توانایی تأسیس و تیذیه ین تمودن را دارد یوا خیور؟ )

 ( 291: 2932الویری، 
توان در دو جریان خالره کورد: جریوان باره را میها و نظرهای اندیشمندان دراینواکنش

بینود  اموا یان این دو نمیاول، مخالف هرفونه ارتااط میان فقه و تمدن است و هیچ نساتی م
                                                           

تمدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا »فرمایند: قام معظا رهاری در تعریف تمدن اسالمی می  م0
تواند رشد کند و به بایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن بایات از لحا  معنوی و از لحا  مادی می

شد  انسوان عزیوز، انسوان دارای خلق کرده است برسد  زندفی خوبی داشته باشد، زندفی عزتمندی داشته با
قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندفی جهان طایعوت  تمودن اسوالمی یعنوی ایون  هودف نظوام 

 ( 29/1/2931ای در تاریخ )بیانات امام خامنه« جمهوری اسالمی و آرمان نظام جمهوری اسالمی این است
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به میزان ارتاواطی جریان دوم معتقد به وجود ارتااط میان آن دو است  الاته این جریان باتوجه
قائول بوه نسواتی »پوذیر اسوت: فروهوی اند، به دو دسته تقسیاکه بین فقه و تمدن قائل شده

زی قلموداد سواثداقلی بین فقه و تمدن هستند و فروهوی نیوز فقوه را شورط اساسوی تمودن
( و 10-10: 0010  مهودوی و سوقازاده، 08: 0010مشکانی سازواری و فقیوه، « )کنندمی

ویوژه قائل به سیطره ثداکثری فقه بر تمدن و تأ یر ثتمی آن در همه ابعاد زنودفی انسوان بوه
کس که در قوانین اسالم و هرآن»باشند  به اعتقاد این فروه از اندیشمندان، تأسیس تمدن می

اجتمواعی اسوت و دسوتورات آن، -عد آن تتا  کند خواهد دانست که اسالم دینی سیاسیقوا
باشود، بلکوه بسویاری از منحصر به عاادات شرعی برای تکامل افراد و سعادت آخرت نموی

 ( 10: 0000طااطاایی بروجردی، « )اثکام آن مرتاط با اداره جامعه و تنظیا اجتمال است
فقه اسالمی مشتمل بر جوانای است که »فرمایند: زمینه می مقام معظا رهاری نیز در این

منطاق بر همه جوانب زنودفی انسوان اسوت: فردیوًا، اجتماعیوًا، سیاسویًا، عاادیوًا، نظامیوًا و 
یعنی ذهن و  –کند اقتصادیًا  فقه الله االکار این است  آن چیزی که زندفی انسان را اداره می

ارتااطات اجتماعی و سیاسی و وض  معیشتی و ارتااطات  میز و دل و جان و آداب زندفی و
ای در دیدار جمعی از فضالی ثوزه علمیوه قوا در )بیانات امام خامنه« فقه است -خارجی

 ( 06/00/2972تاریخ 

فقه به دلیل برخورداری از ظرفیت سازندفی و پویوایی، »این اعتقاد ناشی از آن است که 
فوویی بوه سوؤاالت و وقوای  شود و تنها به جوابقلمداد میریز و پیشرو علمی فعال، برنامه

هوای زنودفی توانود بور اسوا  منواب  دینوی و ضورورتفردد، بلکه مینوپدید محدود نمی
 ( 03: 0010اکاری، « )مسلمانان طراثی کند

 فقه اسالم، فقه تمدن

المی را در علوا، ای موفق بوده و توانسته جامعه اسکارکرد فقه در طول تاریخ اسالم به اندازه
اوج برساند کوه برخوی اندیشومندان پیشرفت، توسعه و قدرت در همه ابعاد زندفی بشری به

پذیرنود  محمود عابود اند و هیچ عنوان دیگری برای آن نمویتمدن اسالم را تمدن فقه نامیده
هوایش هباره ففته است: افر روا باشد که تمدن اسالمی را به نام یکی از فراوردالجابری دراین
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اسوت  درسوت بوه هموان معنوایی کوه « تمدن فقوه»بنامیا، باید بگوییا که تمدن اسالمی 
تمودن علوا و »ففت و تمدن اروپایی معارور را بوه « تمدن فلسفه»توان به تمدن یونانی می

هوای فکوری تمودن اسوالمی، چوه از که به فراوردهواق  هنگامیتوریف کرد  به« تکنولوژی
هیچ رقیب و منوازعی در مقوام بینیا که فقه بینگریا میت کیف، میجهت کاِّ و چه از جه
(  از نظر این فروه، تحول فکری و اندیشوگانی 221: 2971الجابری، نخست نشسته است )

جایی از جهان نیست و هیچ تمودنی توا ایون که در جهان اسالم رن داده، قابل قیا  با هیچ
ل، پیش از هر چیزی به فقه وابسوته بووده اسوت  آفرین ناوده است  الاته این تحوثد، تحول

فیری فقه، مکانیسا بودن آن برای ثل مشکالت تمدن اسالمی در زیرا یکی از اسااب شکل
م: 1227العوالم، سیاسی و بعد فردی و اجتماعی آن تمدن بوود )-ابعاد اجتماعی، اقتصادی

111 ) 
داد، بور اراده آنان را جهت مویزمانی که مسلمانان جامعه خود را بنا کردند، قواعدی که 

توان ففت تمدن اسالمی یعنی تمدن فقه  فقه فقوط بوه دناوال اسا  فقه بنا شد  بنابراین می
ایجاد جامعه نیست، بلکه به دناال ثمایت از آن نیز هسوت  ثمایوت فقوه از جامعوه فقوط 

د  بوه هموین شوها و ادیان دیگر نیز میمنحصر به جوام  اسالمی نیست، بلکه شامل جامعه
های فرد محدود نشد، بلکوه بوه بررسوی دلیل موضوعات فقه به بحف درباره روابط و تعامل

 ( 008همان: تر پرداخته است )طور فستردهها بهها و مؤسسات و جامعهسازمان
دارد  این دانش با اعتاارات آمیخته است  دانش فقه ثل مسائل جامعه اسالمی را برعهده

زند  از ایون نتای  و مالزمات اعتاارات شارل در جامعه اسالمی دست می و به کشف آنها و
افزاری الگو و برنامه ثرکت جامعه اسوالمی را افزاری و سختتواند به جهت نرمنظر فقه می

 ( 10: 0010مهدوی و سقازاده، فراها آورد )
های فذشوته هایی که جامعه اسالمی طی قرنتوان ادعا کرد که دستاوردها و پیشرفتمی

شاهد آن بوده، ثارل و نتیجه رویکرد فقهی به مسوائل بووده و فقوه توأ یری انکارناپوذیر در 
عنوان ین قانون مدون در چهوارده قورن پویش تحقق آنها داشته است  وجود فقه اسالمی، به

کوه ایفونوهدهنده نگاه وسی  و مترقی اسالم به مسلمانان و جامعه اسوالمی اسوت  بوهنشان
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ی از دستاوردهای تمدنی اسالم، مرهون وجود همین قانون کامول  وابتی اسوت کوه از بسیار
 ( 300: 0010پور، بفاریابالغ شد ) سوی پروردفار تشری  و به دست نای مکرم اسالم

موضول فقه تمدن، به طور عام به جامعه بشوری و بوه طوور خواص بوه جامعوه اسوالمی 
انی است که جامعه اسالمی و جامعه جهانی بوه آن پردازد و به دناال درمان سقوط و بحرمی

رسیده است  این فقه آمده است تا به نحوه تحقق مصال  بزرگ جامعه اسالمی به طور ویژه 
و مصال  همه جوام  به طور عام در سایه تعالیا دین توجه کند  به همین دلیل مودخل ایون 

عنووان عاوادتی لحش اسوت بوهفقه، توجه به همه اعمال انسان و تالش او برای تحقوق مصوا
 ( 000م: 0608ثاید، همچون فقه نماز و فقه عاادات )

فقه تمدن بعد بایی ماانی فقهی اسالم است، برخالف فقه عاادات، معوامالت و    کوه 
هرین بخشی و جزئی از اقسام فقه هستند  این دسته از اثکام فقط جزئی از فقوه هسوتند و 

انود  فقوه تمودن خوط برای تحقق بعد بوایی آن یعنوی تمودنررفًا ابزار و مکانیسا آلی فقه 
همچوون  های جودایی دیون از ابعواد اجتمواعی زنودفی انسوانها و انگارهبطالنی بر اندیشه

هوا در ثکومت، سیاست و اقتصاد است که توسط مؤمنان جاهل یا فاسقان عالا طی مودت
یا نادانسته در پی آن بوده است  هایی که دانستهذهن و جان امت اسالم رخنه کرده بود  تالش

 سن  فقه را محدود به بعد شخصی زندفی انسان سازد تا میراث فران
مقصود از فقه تمدن این است که اثکام فقهی اسالم منحصر به تدین انسان و عاودیوت 
در برابر خداوند با شعائر بیانگر ایمان قلای نیسوت، بلکوه ایون دعووت توا تحقوق عاودیوت 

عماره، ریق ائتالف انسان با امت، جامعه و هستی استمرار و امتداد یافته است )خداوند از ط
 ( 068-063م: 0660

وران معاروور ماننوود محقووق نووائینی، محموودجواد مینیووه، بسوویاری از فقیهووان و اندیشووه
از نگاه فردی به فقوه فوذر کورده و در  سیدمحمدباقر ردر، مرتضی مطهری و امام خمینی

نگرشی جام ، بعد اجتمواعی اسوالم را بوا عنایوت بوه مناسواات جدیود  های خود بادیدفاه
نگر و جام  به فقه موجوب توسوعه قلمورو آن و اند  آن نگرش جامعهاجتماعی در نظر داشته

 ( 08: 0010سیدباقری و مالشفیعی، های مختلف اجتمال شد )فشایی آن در عررهافق
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  فقه و تمدن در اندیشه امام خمینی

، رن  و بووی جهوانی بوه های فکری اسالم است که توسط امام خمینیز پدیدهفقه یکی ا
بازیابود و از  خود فرفت و توانست ماهیت ثقیقی خود را در ساثت اندیشه امام خمینوی

 کارکردهای عارضی بیرذاتی خود که در طول تاریخ متحمل شده بود نجات یابد 
تئوری انقوالب بور مانوای فقوه، اجتهواد  در کنار ارائه های مها امام خمینیاز نوآوری

انقالبی و انقالب در اجتهاد بود  ایشان با انقالب اسالمی ایران، تحول مهمی را در اجتهاد و 
(  امام معتقد بودند اجتهواد 18: 0010مشکانی سازواری و سعادتی، فقاهت ایجاد کردند )

زهای روز و پیچیده جامعوه را داشوته فویی به نیاای استفاده شود که توانایی پاسخفونهباید به
تواند زمینه پویایی اندیشه دینی و انطاواق آن را بوا تمودن باشد  این نول نگرش به اجتهاد می

 ( 01: 0010نژاد، الویری و مهدیفراها سازد )
هوای جامعوه معتقد بودند ثکومت در اسالم، مصداق عینی فقه در ثول بحوران امام خمینی

دهنده جناه عملی فقه در برخورد با تمام معضوالت اجتمواعی ن، ثکومت نشاناست  به ففته ایشا
کوه فقوه در (  هنگوامی081: 00، ج 0081خمینوی، و سیاسی و نظامی و فرهنگی است )موسوی 

مرکز ثل معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی قرار فرفت، نیاز به کنشگر دینوی دارد توا 
عنووان تووان بوهرو انفعال، تحجر و سکوالریسمی که میید بپردازد  ازاینبتواند به تولیدات فقهی جد

های تعصب دینی از آن یاد کرد، در این قسمت از نظا ثقووقی نیوز اخوتالل ایجواد برخی از آسیب
مجتهود مووردنظر اموام  ر  ک  هموان( هایی که مد نظر امام بود تطابق ندارد )کند  زیرا با مالکمی

ترتیب، تیییورات جایگواه مهموی در ایط زمان و مکان فتوا و ثکا رادر کند  بدینباید بر اسا  شر
رو، ازایون« کننوده در اجتهادنود زمان و مکان دو عنصر تعیین»پویایی فقه دارند  امام تأکید داشتند: 

 توجه به تیییراتی که در جامعه ایجاد شده برای ردور ثکا الزم بود  
رالح پندارهای بلط درباره پتانسویل اجتمواعی اسوالم بوود کوه مانای امام در این موضول، ا

شد  نگاه نادرستی که به ذهن و اندیشه بسویاری از هرفونه کارکرد فرافردی را برای اسالم منکر می
هوای سازیمسلمانان نیز رسون کرده بود  بنابراین اعطای ساخت تمدنی به فقه یکی از انوال چاره

ت اسالم از منجالب اندیشگان ناآشونا بوا نقوش ایون دیون در جامعوه رفبرای برون امام خمینی
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رسد  منجالبی که توسط برخی اندیشمندان اسوالم مشام میاست که بوی جن  با اسالم از آن به
 های دیگر تقویت شد  اموام خمینویبه دلیل تکیه بر بعد خاری از دین و تخطئه و تکفیر بخش

در جامعه و متها شدن به نواتوانی در  قآن ه قهقرا رفتن اسالم و این دسته از علما را عامل ارلی ب
دانسوتند  فروهوی کوه در دوران معارور نیوز وجوود دارنود و اداره مردم و تشکیل ثکوموت موی

: 0هموان، ج داننود )خواهند دست از مشرب اشتااه خود بردارند، بلکه آن را عین اسالم موینمی
دانسوتند  زیورا ایون نوول محاربه بوا خداونود و اسوالم موی این نول تفکر را (  امام خمینی000

های فکری بر پندار بلط تهی بودن اسالم از اثکوام و قووانین مترقوی اداره جامعوه و عودم فرایش
بارها  اند  امام خمینیفذاشتهبنیادهای معرفتی توانمند جهت ایجاد تمدن در این دین رحه می

بگوید اسالم به زندفی چوه کوار دارد، ایون جنو  بوا اسوالم این معنا را که کسی »تأکید کردند: 
است  بوین  با اسالم سیاست چه کار دارد؟! این جن  است  این نشناختن اسالم است  اسالم به

ه ین مسئله یرا  اآلن  بوا اسوالم ای است که جنو خود مسلمین که این مسئله مطرح است، کأنِّ
 ( 06-01: 0همان، ج « )کننداند و میشرول کرده

هوا و در کنار نقش مخرب برخی عالموان دینوی، از دسوت داشوتن بربوی امام خمینی
بیشتر کتوب »دهند  ایشان معتقد بودند باآنکه بیگانگان شرق و برب در این جنایت خار می

های برب و شورق موجوب از دسوت (، دسیسه00: 00همان، ج « )کتب سیاست است فقه
باورشان آورده بودند که روثانیون »فرمایند: است  ایشان می رفتن این موهات اسالمی شده

ها بعض مسائل، نه همه مسائل  این تالییاتی بوود کوه از باید فقط بروند مسئله بگویند  آن
ها باز شد در ایوران، مطالعاتشوان را کردنود، بوه آنجوا رسوید کوه ایون وقتی که پای بربیآن

ار زد و مشیول به خودشان کرد، و ملت را ها بایود از اند و باید اینها را کنجمعیت خطرناک
 ( 000-000تا: خمینی، بی  موسوی 00-06: 01و ج  00: 00همان، ج « )اینها جدا کرد

هوای بوزرگ اسوالم بوود کوه بور ا ور هموین ، فقوه یکوی از میوراثاز نظر امام خمینی
فوردی فرفتوار آمود و  نگر یا القائات میرضانه، در دایوره تنو  اثکوامجاناههای یننگرش

 ( 031-038: 00، ج 0081به ناکارآمدی شد )ر  ک  موسوی خمینی،  محکوم
عنووان اثکوامی با فقوه بوه»به همین دلیل ایشان برخالف رویکرد فقهای پیش از خود،  
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ای از کند، بلکه آن را مجموعهشرعی برخورد نکرد که ررفًا رابطه انسان و خالق را ترسیا می
( و 010م: 0660زاده، ثلموی« )نظر فرفت که با همه جوانب زندفی ارتااط داردقوانین در 

ساز افزار نظامکننده نرممثابه تایینفقه به»به دناال این تحول بنیادین در نول نگاه به فقه بود که 
ترین عامل اداره جامعه اسالمی که تا پیش از انقالب اسالمی به محاق عنوان مهااسالم و به

« بود، به رحنه اجتموال و ثکوموت درآمود و در مسویر تکامول و توسوعه قورار فرفوت رفته
 ( 18: 0010مشکانی سازواری و سعادتی، )

وجوود آمود کوه  موره آن چورخش جدیودی بوه در نتیجۀ ایون اقوداماِت اموام خمینوی
(  030: 0010متوولی اموامی، فیری فقه ثکومتی یا رویکرد ثکومتی در فقه اسوت )شکل

در پی ایجاد ثکومتی فراتر از کشور، امت و دین، آرمان جهانی شودن را در سوایه  فقهی که
شمول در سور دارد  بنوابراین، فقوه ثکوومتی امتوداد ثرکوت انقوالب تأسیس تمدنی جهان

 ( 06: 0010اسالمی در ساثت فرهن  و اندیشه است )میرباقری، 
ی نو به ایون دانوش در اجتماعی فقه در جهت تأسیس تمدن، نگاه-توجه به بعد سیاسی

مادل و ماتکر این نول نگاه به فقه نیست و  است  هرچند امام خمینی اندیشه امام خمینی
تووان ففوت اموام انود، مویفقها و دانشمندان اسالمی پیش از ایشان به ایون مسوئله پرداختوه

بوه ففتوه  نظیور اسوت اند که در نول خوود کواهای بسیار بلندی را در این زمینه برداشتهقدم
سازی بر اسا  فقه امری جدید اسوت کوه توسوط اموام انجوام شود ای، نظامالله خامنهآیت

مثابوه فونه فقه به، این(  به عقیده امام خمینی03/0/0016ای در تاریخ بیانات امام خامنه)
بوه آن اداره کورد و تووان جامعوه اسوالمی را باتوجوهچهارچوبی برای ثکمرانی است که می

فوی مسائل مستحد ه امروزی است  بنوابراین اسوتنااط فقهوی فقهوا در ایون رویکورد پاسخ
 ( 16: 0010خراسانی، بایست بر اسا  فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد )می

امام فقه شیعه را از دورانی کوه خوود در تاعیود بودنود، بوه سومِت فقوه اجتمواعی و فقوه 
فووی مسوائل ها را اداره کند و بایود پاسوخفی ملتخواهد نظام زندثکومتی و فقهی که می

خواهد نظام را اداره کسی که میها باشد کشاندند  ایشان نشان دادند آنکوچن و بزرگ ملت
ها را اداره کند، ها و ملتخواهد ین ملت یا مجموعه عظیمی از انسانکند، آن فقهی که می



 1033پاییز و زمستان / دوم/ شمارۀ  اول/ سال  اسالمیهای گفتمان تمدنی انقالب پژوهش      11

ازی را در هنگوام آن نیواز بوه آن بدهود و باید بتواند شرایط زمان را بشناسود و پاسوخ هور نیو
ای را های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائِل زندفی موردم، نقطوهتواند در زمینهنمی

 ( 00/0/0016ای در تاریخ بیانات امام خامنهپاسخ بگذارد )بی

 ساز فقه از نگاه امام خمینیماهیت تمدن

تایین ماهیت و کیفیت ایون قووانین و مصوادیق  به دناال یکی دیگر از اقدامات امام خمینی
ی اثکام فقهی اسالم است  ثجا قوانین اجتماعی سیاسی اسالم و رودور -آن، بررسی کمِّ

اثکام برای بعد مادی دنیوی انسان در فقه چندین برابر اثکام عاادی اخوروی آن اسوت کوه 
موسووی خمینوی، این خود دلیلی دیگر بر اراده اسالم بر تأسیس تمدن و ثکوموت اسوت )

 ( 99: 1، ج 2933
ویژه فقه شیعه، دربردارنده امتیازاتی است که آن را از سایر قوانین موجوود فقه اسالمی به

دهود  برخوی از ایون سازد و آن را درجه اول پیشارد هر جامعه قورار مویدر جهان متمایز می
 اند:امتیازات به این شرح

( به دلیول 001-008: 0جات بشری )همان، ج   بنای این فقه در برآوردن تمام اثتیا0
ناپذیرند: برخالف سایر قوانین موجود در جهان و سنت که دو منا  خلل قآن متکی بودن بر 

و  به شرایط موجود هستند و از همین رو دائمًا بوا آزموونکه ماتنی بر اندیشه انسان و محکوم 
شوند و نیاز بوه بوازنگری پیودا ل میخطا همراه هستند و با تیییر شرایط موجود، دچار اختال

کنند، اتصال فقه شیعه به وثی و بزرفانی که معصوم هستند، آن را فرازمانی و فرامکانی و می
عاری از اشتااه قرار داده است که الاته در رورت دقت مجتهد و فقیوه در اسوتنااط اثکوام، 

 بدون خدشه و ایراد خواهد ماند 
قه شیعه دربردارنده تموام قووانین موورد نیواز بورای توسوعه   شمولیت و فرافیری فقه: ف0

که هیچ موردی را در زندفی انسان رها نکرده و برای تمام ابعاد ایفونهجامعه بشری است  به
 ثاکا بر جامعه بشری، قوانینی مستحکا ارائه کرده است 

وم خداونود ناپذیر: اتکای این دانش بر وثی الهی و جانشینان معص  ماانی  ابت خلل0
بر زمین و همسویی با ذات و فطرت انسان موجب شده است ماانی این دانش  ابت بماند و 



 11     / حسین  شوری ینیخم امام دگا ید از یاسالم یسازتمدن در فقه گا یعا

در فذار زمان و مکان و پیشامد ثوادث مختلف، نیازمند بازنگری و ارالح نااشد  امری که 
پذیری آن در شرایط مختلوف شوده اسوت  اموا قووانین ماتنوی بور اندیشوه و موجب انعطاف
به دلیل امکان خطا در این نول اندیشه، در برخورد با شورایط مختلوف دچوار  ادراکات انسان

شوند  شاید به همین دلیل است کوه ماهیوت و ماوانی قووانین ماتنوی بور تزلزل در ماانی می
هوا و اندیشه انسان بسته به جیرافیا )کشور(، فرهن  و خون )نوژاد و ملیوت(، دچوار تفواوت

 اند ر طول تاریخ با تیییرات زیادی مواجه شدهشوند و دهای بنیادین میتعارض

کنند، ماهیوت و کیفیوت ساز بودن فقه بیان میبرای تمدن دلیل دیگری که امام خمینی
ای ها و عناوین موجوود در فقوه بور هور خواننودهاثکام شرل است  نگاهی فذرا به سرفصل

اره مقدرات جامعوه اسوت  سازد که این فقه به دناال تشکیل نظامی اجتماعی و ادآشکار می
اثکامی که محدود به زمینه خاری از جامعه انسانی نیستند و برای تموام اموور ضوروری و 

(  00-01: 0013انود )موسووی خمینوی، بیرضروری جوامو  بشوری قووانینی ارائوه کورده
رساند که برای تکوین یون دولوت و بورای اداره سیاسوی و ماهیت و کیفیت این قوانین می»

و فرهنگی جامعه تشری  فشته است  اثکام شرل ثاوی قوانین و مقررات متنووعی  اقتصادی
سازد  در ایون نظوام ثقووقی، هرچوه بشور نیواز دارد است که ین نظام کلی اجتماعی را می

فراها آمده است  از طرز معاشرت با همسایه و اوالد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و 
با سایر  و مراوده فته، تا مقررات مربوط به جن  و رل امور خصوری و زندفی زناشویی فر

فوی )همان(  این افق پاسخ« ملل  از قوانین جزایی تا ثقوق تجارت و رنعت و کشاورزی
 ( 061: 06، ج 0081مسائل مستحد ه نیز خواهد بود )موسوی خمینی، 

بوه بیوان  ضمن پرداخت ارتااط فقه و تمدن در ثوزه تئوریون و مفواهیا، امام خمینی
تا ضمن خروج از دایره مفاهیا، کارکرد عینی و خارجی ایون  0پردازندمصادیق فرافیر فقه می

                                                           
بنودی آن، در انفوال و محودوده آن، در مسوئله زموین و تقسویا مثاًل در مسئله مالکیوت و»فرمایند:   ایشان می0

داری، در مالیات، در تجارت داخلوی و خوارجی، در های عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانن روت
مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در ثدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنور بوه 

سازی، موسیقی، تئواتر، سوینما، خوشنویسوی و بیوره، در ثفوظ چون عکاسی، نقاشی، مجسمهمعنای اعا، 
 ها ثتی در منازل و اموالک اشوخاص، درسازی طایعت و جلوفیری از قط  درختمحیط زیست و سالا
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وی دانش را در رهاری جامعه برای همگان ا اات کنند  ایشان دراین بواره بوه تایوین میوزان کمِّ
سیاسوی اسوالم و -پردازند  از دیدفاه ایشان، ثجا قوانین اجتمواعیاثکام فقهی اسالم می

ور اثکام برای بعد مادی دنیوی انسان در فقه چنودین برابور اثکوام عاوادی اخوروی آن رد
 باشد که این خود دلیلی دیگر بر اراده اسالم بر تأسیس تمدن و ثکومت می  0است

شومول امتیازات فوق از دالیل رالثیت دانش فقه برای ایجواد تمودنی فرافیور و جهوان
ها بود که معتقد بودند دانش فقوه ین امتیازات و ویژفیبه همنیز باتوجه است  امام خمینی

برخالف سایر قوانین، کامل و بدون نقص است و ایجاد تمدن بر اسا  آن، عامل پیشورفت 
ها خواهد شد، برخالف سوایر قووانین کوه مطلق و بدون نقص جامعه بشری در همه ساثت

اند، که تواریخ شواهدی بور دههایی ناقص شبه دلیل ناقص بودن اندیشه بشر، منجر به تمدن
 ( 001-008: 0همان، ج  زایی آنهاست )ر  ک آفرینی و بحرانمشکل

روراثتًا از ارتاواط میوان فقوه و تمودن روحاتی  ربا اینکه امام خمینیدر پایان باید ففت: به
در ایون  به سیر اندیشگانی وی در زمینه فقوه و کوارکرد آن کوه بخشوی از آناند، باتوجهمیان نیاوردهبه

 اند توان اذعان کرد که ایشان نگاهی تمدنی به مقوله فقه داشتهنگارش مورد استناد قرار فرفت، می
و « فقوه و تمودن در اندیشوه اموام خمینوی»ویژه دو بخوش با تکیه بر مطالب پیشین به

 فقه را ابزاری شود که امام خمینیروشن می« ساز فقه از نگاه امام خمینیماهیت تمدن»
دانستند، بلکوه آن را بنیوادی بورای هموه ابعواد محدود به بخش خاری از زندفی انسان نمی

 رفت شمار میشمردند که تمدن یکی از آن ابعاد بهزندفی بشر برمی
                                                                                                                                  

 مسائل اطعمه و اشربه، در جلوفیری از موالید در رورت ضرورت و یا تعیین فوارول در موالیود، در ثول
هوای دیگور، در مسوئله معوادن زیرزمینوی و ت طای همچون پیوند اعضای بدن انسان و بیر به انسانمعضال

روزمینی و ملی، تیییر موضوعات ثرام و ثالل و توسی  و تضییق بعضی از اثکام در ازمنه و امکنه مختلف، 
ر جامعه اسالمی و نقش المللی و تطایق آن با اثکام اسالم، نقش سازنده زن ددر مسائل ثقوقی و ثقوق بین

تر از همه اینها، ترسویا و تخریای آن در جوام  فاسد و بیراسالمی، ثدود آزادی فردی و اجتماعی،     و مها
ای از هزاران مسئله مورد ابتالی موردم و تعیین ثاکمیت والیت فقیه در ثکومت و جامعه که همه اینها فوشه

 (  277-271: 12، ج 2933)موسوی خمینی، « اندف کردهثکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بح
وچند کتاب فقه را قدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است، در عاادات وارد نشده است  شما پنجاهآن  »0

اش مربووط بوه سیاسوات و هشت تا کتابی است که مربوط به عاادات اسوت، بواقی-کنید، هفتمالثظه می
 (  99: 1)همان، ج « طور چیزهاستو این اجتماعیات و معاشرت
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یافتند و از بحاوثه تشکیل و  اوات ثکوموت انقوالب شاید افر امام فررت بیشتری می
ه مقولوه تمودنی اسوالم بوا تکیوه بور فقوه کردند، بوه طوور خواص بواسالمی ایران عاور می

کردنود  اموا اسوتنادات و پرداختند و نظرهای دقیق و رریحی را در ایون زمینوه ارائوه مویمی
دالیلی که در تنه ارلی مقاله از آن رحات شد، خود دلیلی بر درسوتی مودعای نگارنودفان 

 به فقه است  این مقاله مانی بر نگاه تمدنی امام خمینی

 یگیر نتیجه

ای از قواعد و قوانین منحصورًا شمول به دین اسالم بنگریا، اسالم مجموعهافر با نگاه جهان
شود یاد می« فقه»فردی برای نظا یافتن زندفی فرد نیست  قواعد و قوانینی که از آن با عنوان 

کید بر ابعاد فردی، بر ابعاد اجتماعی از قایل تشوکیل ثکوموت،  در نگاهی دقیق، بیش از تأ
فویی به سوؤاالت مسوتحد ه فوردی و های روزمره در زندفی جامعه و پاسخامان دادن نیازس

هوای انحرافوی و به مواجهه اسالم ناب با اندیشوهپردازد  در این رهگذر باتوجهاجتماعی می
التقاطی شرق و برب و نیز مواجهه تمدنی اسالم با تمدن بربی، فقه این ظرفیوت را دارد توا 

ناپذیر، در عنوان مناب  خدشهو سنت به قآن به اتصال آن به مناب  به آن و باتوجهبا نگاه عمیق 
 آفرین باشد  سازی نقشزمینه تمدن

در زمره اندیشمندان اسالمی هستند که از نگاه فردی به فقوه فوذر کورده و  امام خمینی
ویوژه ی انسوان بوهقائل به سیطره ثداکثری فقه بر تمدن و تأ یر ثتمی آن در همه ابعاد زنودف

معتقدند ثکومت در اسوالم، مصوداق عینوی فقوه در ثول  اند  امام خمینیتأسیس تمدن
دهنده جناه عملی فقه در برخورد با تمام معضالت های جامعه است و ثکومت نشانبحران

فیری فقه ثکومتی یوا اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است   مره این اندیشه، شکل
تی در فقه است  فقهی که در پی ایجاد ثکومتی فراتر از کشور، امت و دین، رویکرد ثکوم

-شمول در سر دارد  توجه به بعد سیاسیآرمان جهانی شدن را در سایه تأسیس تمدنی جهان
 اجتماعی فقه در جهت تأسیس تمدن، نگاهی نو بوه ایون دانوش در اندیشوه اموام خمینوی

این نول نگاه به فقه نیسوتند و فقهوا و دانشومندان  مادل و ماتکر است  هرچند امام خمینی
اند، در این میوان کوار ارزشومند ثضورت اموام اسالمی پیش از ایشان به این مسئله پرداخته

 سازی و ثاکمیت بر مانای فقه بود که فقط ایشان انجام دادند نظام
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اتوه هماهنو  بوا شومول و القوانین فقهی برای ایجاد ثکومتی که جهوان در نگاه امام خمینی
انود  درنتیجوه در مواجهوه تمودنی در روورت فطرت انسان باشد از طرف شارل مقد  وض  شده

عنووان آبوازی پرداختن به همه جوانب آن، قطعًا پیروز خواهد بود  همچنین، تشوکیل ثکوموت بوه
ایود سازی اسالم باید مورد توجه قرار بگیورد و درنتیجوه ایجواد تمودن اسوالمی ببرای ثرکت تمدن

عنوان هدف ارلی انقالب اسالمی مورد توجه باشد  چراکه در رورت پیمودن این مسویر اسوت به
 های فقه در بعد جهانی و انسانی آن رسید  توان به همه ظرفیتکه می

 کتابنامه
 قر ن کری .

،  مطالعات انقالب اسالالم ، «سازیهای فقه سیاسی برای نظامظرفیت(. »2842اکبری، کمال )

 .13-12، پاییز، ص 82ش  ،4س 

تالایخ  رهنگالو   ، «سنجی تمدنی  یات فقهی قر ندر مدی بر ظرفیت(. »2841الویری، محسن )

 .88-1، پاییز، ص 11، ش 1، س تمدن اسالم 

، «راب ه دین و تمدن در اندیشه مالر  برن نبری(. »2841نژاد )الویری، محسن و سیدرضا مهدی

 .242-218ص ، 23، ش 4، س تایخ    تمدن اسالم 

، اسالم   مطالعات اجتماع ،  «راب ۀ اسالم و تمدن در اندیشۀ امام خمینی(. »2841ررررررررررر )

 .14-1، پاییز، ص 1، ش 1س 

 ، بیروت، دار المتب العیمیه.کشاف اصطالحات الفگونق(. 2123تهانوی، محمد )

، ترعمره «اسرالمی–ربریشناختی عقرب عدانش فقه: بنیاد روش(. »2811الجابری، محمد عابد )

 .212-221، پاییز، ص 1، ش نقد   نظهمحمدمهدی خیجی، 

، «أدوار الفقه اإلسالمی اإلمامی نشر ته، عوامرب ت رور  و أدوار (. »2818عناتی، محمد ابراهی  )

 .11-82، ص 1، ش نشهخة الفکه اإلسالم 

 ء.، ق ، مرکز نشر اسراانتظای بشه از دخن(. 2831عوادی  میی، عبدالیه )

 إسالالمةة المعهرالة، «مقصد التعارف وأثر  فی القانون الدولی اإلسرالمی»م(. 1223حاید، فرید  )

 .213-228، ص 41)مجیة الفمر اإلسالمی المعاصر(، العدد 

 ، ق ، پژوهشگا  فرهنگ و اندیشه اسالمی.رقه   کالم(. 2833محمد )زاد ، عییحسین

، د لته، قهاءات عالمةالة رال  مدیسالة اإلمالام الیمةگال ثویة الفقةه   م(. 1221زاد ، حمید )حیمی

 دمش ، مؤمن قریش.

سیاسری امرام -شناسری فقره حمرومتی در سراهر اندیشره فقهریروش(. »2841خراسانی، رضرا )
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 .13-11، زمستان، ص 4، ش 8، س پژ نشگامه انقالب اسالم ، «خمینی

تنظری  و نشرر  ثرار امرام  ، تهرران، مؤسسرهصالیةفه امالام(. 2834الیه )موسوی خمینی، سیدروح

 .خمینی

 .)حمومت اسالمی(، تهران، مؤسسه تنظی  و نشر  ثار امام خمینی  الخت رقةه(. 2841ررررررررررررررر )

 ، ترعمه زکی نجیب محفوظ، لبنان، دار الجیب.قصة الیضایهتا(. دورانت، ویب )بی

، «نان از تمررردندرک مترر خر مسررریما(. »2841دهقررانی، سیدامیرحسرررین و حسررن ح ررررتی )

 .241-218، زمستان، ص 1، ش 11، س پژ نشگامه تایخ  تمدن اسالم 

، تحقی  صفوان عدنان داودی، بیرروت، مفهدات ألفاظ القهآنم(. 2414رااب اصفهانی، حسین )

 الدار الشامیه. 

 .00-1۱، ص ۲، ش 2، س مجله تهاثگا، «ت ور فقه نزد شیعه»ق(. 2121سبحانی، ععفر )

 ، تهران، سازمان تبییغات اسالمی.تمدن اسالم  دی عصه اموخان(. 2831) ساهری، محمد

 11، ش بالغ مبالةن، «بررسی مسیر تحق  تمدن اسالمی در نگا  فقه(. »2841سقازاد ، مهدی )

 212-214، پاییز و زمستان، 18و 

دفتر وند، تهران، ، ترعمه صادق  یینهمالک بن نب ؛ اندخشمگد مصلح(. 2814سمحرانی، اسعد )

 نشر فرهنگ اسالمی.

، «فقه سیاسی: الگوی دانش بومی اسرالمی(. »2841سیدباقری، سیدکاظ  و بتول مالشفیعی )

 .81-22، ص 1، دور  دوم، ش الملل  علوم انسان  اسالم مجموعه مقاالت کگگهه بةن

 میه.، ق ، مرکز الغدیر لیدراسات اتسالاالجتهاد   الیةاهم(. 2441الدین، محمدمهدی )شمس

، قر ، دفترر البالدی الااناله رال  صالالة الجمعاله   المسالاره(. 2811 با بایی بروعرردی، حسرین )

 تبییغات اسالمی. 

، ترعمه محمردباقر همردانی، المةاان ر  تفسةه القهآن(. 2812 با بائی، سیدمحمد حسین )

 ق ، عامعه مدرسین.

ؤسسرره  ل البیررت ، قرر ، مذکالالها الشالالةعهق(. 2124ابررن ممرری عررامیی، محمررد )شررهید اول( )

 السالم.عییه 

 .مقدمات ر  اصول رلسفة الدخن: الفلسفة الدخگةهم(. 1221العالم، مهند یوسف )

 ، مصر، ممتبة الشروق الدولیه. ر  رقه الیضایة اإلسالمةهم(. 1221عمار ، محمد )

عایگررا  مبررانی و عناصررر  فقرره (. »2841عنرردلیب، حسررین و عابرردین سرریاحت اسررفندیاری )

المللال  نقالم مالدخهخت انقالالب ا لةن کگفهانس بالةن، «سازی  در مواعهه با عهانیسازتمدن

)مرردیریت، سیاسررت، اقتصرراد، فرهنررگ، امنیررت،  اسالالالم  دی نگدسالاله قالالدیت نظالالام جهالالان 

 حسابداری(.
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الفقه الیضالایا: الواقالو   الطمالون، نالد ة تطالوخه م(. 1222الغافری، نبیب بن معیوف بن ظفیر )

 الح اری، فقه العمران(، سی نة عمان. )الفقه العلوم الفقهةه

 ، بیروت، دارالمتب العربیه.إحةاء علوم الدخن(. 2811ازالی، محمد بن محمد )

، «در مدی بر نقش فقه عصر تشرری  در بسترسرازی تمردن اسرالمی(. »2848پور، یونس )افاری

 .182-123، ص الملل  رهنگو   اندخشه دخگ کگگهه بةن

، شرح محمد صالح بن احمد مازندرانی، تهران، أصول الکار (. 2811)کیینی، محمد بن یعقوب 

  .الممتبة اتسالمیة لینشر والتوزی 
، قر ، دفترر جستایناخ  نظها دی باب تمدن اسالم (. 2841متولی امامی، سیدمحمد حسین )

 نشر معارف.

 .، بیروت، مؤسسة الوفاءبیای االنوایق(. 2128مجیسی، محمد باقر )

افرزار توسرعه فقره حمرومتین نررم(. »2841واری، عباسرعیی و ابوالف رب سرعادتی )مشمانی سبز 

 .11۱-۷۹، بهار، ص 0۲، ش 13س ، مطالعات انقالب اسالم ، «انقالب اسالمی

هررای در مردی بررر سررنجش ظرفیررت(. »2842مشرمانی سرربزواری، عباسررعیی و محسررن الررویری )

 .231-211، تابستان، ص 8ش ، 1، س تایخ  رهنگو   تمدن اسالم ، «سازی فقهتمدن

، معهرالت، «فقره مع روف بره تمردن(. »2842مشمانی سبزواری، عباسرعیی و سریدمحمد فقیره )

 .11-11، زمستان، ص 231، ش 12س

 ، ق ، صدرا.خدمات متقابل اسالم   اخهان(. 2814م هری، مرت ی )

 مرعشی نجفی.، ق ، ممتبة  یة الیه ضد القواعد الفقهةهق(. 2128السیوری مقداد، فاضب )

، قر ، دیاسات ر   الخة الفقةه   رقه الد لة اإلسالالمةهق(. 2121المنتظری، الشیخ حسین عیی )

 نشر تفمر. 
بررسری و تحییرب نقرش و عایگرا  دانرش فقره در (. »2841مهدوی، اصرغر قا و مهردی سرقازاد  )

 .13-18، پاییز و زمستان، ص 2، ش 1، س اا رقه یشتهنامه مةانپژ نم، «سازیتمدن

، قر ، تمردن نروین دیآمدا به ی خکهدنالاا رقاله حکالومت (. 2841میرباقری، سیدمحمدمهدی )

 اسالمی.

ت ثیر عدایی فقه و اخالق در ضعف فرهنگ اخالقی در تمدن (. »2841هدایتی، محمد )

  .۲۱-۹، پاییز، ص ۲3، ش 1، س تایخ  رهنگو   تمدن اسالم ، «اسالمی
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