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چکیده
بدیلی را در اسالمی و ابعاد متعدد آن، به دلیل جامعیت و خاستگاه الهی، نقش بیفقه 

با این وجود، از مدلی کاربردي و جامع فقه . کندحیات فردي و اجتماعی انسان ایفا می
اهمیت این . ایمهاي سیاسی و اجتماعی سود نبردهاسالمی براي کاربست در طراحی سیستم

داشت، تا به ترسیم فرایند دستیابی به دکترین فقهی امام خمینی امر، نگارندگان را بر آن
ابتدا به تبیین منظومه فقهی با عنایت به بازشناسی فقه با تاکید بر نگاه . مبادرت نمایند) ره(

گانه فقه، یعنی فلسفه و عرفان، اخالق و فقه هاي سهپرداخته و الیه) ره(حضرت امام 
سپس ترسیم سه نوع . شوندفقه اوسط و فقه اصغر، معرفی میمتعارف، با عناوین فقه اکبر، 

هاي دامنه ساده، دامنه مشترك و له با نامدامنه اثرگذاري آنها بر اندیشه و رهبري معظم
در حقیقت منظومه فقهی مشخِّص چارچوب نظري مناسب نیز . گیردمرکب صورت می

مدلی مناسب براي بیان نتایج در بخش دوم، چارچوب تحلیلی دکترین، به عنوان. باشدمی
هاي اداره جامعه، در سه الیه استراتژیکی، عملیاتی و بخش اول در قالب دستورالعمل

این پژوهش کیفی بوده و با مطالعه اسناد و استفاده از منابع . شودتاکتیکی، تبیین می
.اي انجام شده استکتابخانه

.بر، فقه اصغر، منظومه فقهی، سیاستفقه، فقه اک،)ره(امام خمینی : گان کلیديواژ
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مقدمه
توان در زمره مهمترین اش، مینظیر اسالمی را با عنایت به مبانی وحیانیفقه پویا، جامع و بی

به تعبیر . سرچشمه فیاض براي پاسخگویی به سبک زندگی در ابعاد فردي و اجتماعی قلمداد کرد
زیستن از ن به تصویري روشن از مراحل زندگی و شایستهتوادیگر، با الهام از مبانی فقهی اسالم، می

باید اعتراف کرد، باوجود . اندنیز بر آن مهر تایید زده) ره(گهواره تا گور دست یافت؛ امري که امام 
هاي پژوهشی صورت گرفته در زمینه کارکردهاي فقه در اداره جامعه، هنوز تا رسیدن به تالش

هاي استعماري و مهمترین علل این نقص، عالوه بر جنبهاز . وضعیت مطلوب فاصله داریم
کردن جوامع اسالمی، ضعف و آندلسی) علیهم السالم(ویژه در زمان اهل بیت هاي گسترده بهدشمنی

این در حالی است که . باشدهاي فقه اسالمی میدر ارائه مدلی کاربردي با استفاده از حداکثر ظرفیت
ها و ترشدن پرسشو تبلیغات فزاینده آنها، با گسترش و پیچیدهگذر زمان، وجود نظریات رقیب

هاي ، امتدادي در حوزه)علیهم السالم(شبهات اجتماعی در مسائل اساسی همراه است و فقه اهل بیت 
مورد نیاز و ضروري جامعه پیدا نکرده است و بیشتر در ساحت فردي و آموزشی مراکز علمی 

ل این پژوهش، چگونگی ارائه مدلی کارآمد و جامع از فقه اسالمی بنابراین، سوا. متوقف شده است
گرفته، با نگاهی نوین و هاي علمی صورتلذا باید در ادامه پژوهش. باشددر اداره جامعه می

از . سازي و امر اداره جامعه، سخن به میان آیدویژه در نظامتر از فقه و کارکردهایش، بهکاربردي
ر تالش براي تبیین و ترسیم فرایندي است که پیش روي محققین قرار گیرد رو، پژوهش حاضر داین

هاي مختلف اداره نظام و مدیران سطوح مختلف ترسیم سان الگوهاي کاربردي براي الیهتا بدین
براي دستیابی به این مقصود، ساختار این تحقیق، در دو بخش تنظیم شده است که در بخش . نمایند

، به )ره(مه فقهی اسالم با تاکید بر اندیشه فقهی و سیاسی حضرت امام خمینی نخست به معرفی منظو
اساسا، دغدغه نگارندگان، تبیین ساختاري . شوددلیل جامعیت در مقام نظر و عمل، مبادرت می

. باشدله میسازي از نظریات و اقدامات معظمنظري و تحلیلی جهت درك صحیح و کامل و الگوي
شود که سه حوزه معرفتی را با عناوین فلسفه و ی فراتر از فقه متعارف از فقه ارائه میرو، تعاریفاز این

هاي اثرگذاري آنها را بر نظام و دامنه) فقه اصغر(و فقه متعارف ) فقه اوسط(، اخالق )فقه اکبر(عرفان 
تبیین و در بخش دوم نیز چارچوب تحلیلی دکترین. شود، شامل می)ره(سازي امام معرفتی و تصمیم

هاي مزبور در دستور کار قرار گیرد شود که بر این مبنا، باید استخراج قواعد فقهی در حوزهارائه می
هاي پایه، استراتژیکی، عملیاتی و از این حیث، دکترین. و به تعیین چهار نوع دکترین مبادرت شود

، با چارچوب نظري حاصل شوند که همه این مواردتاکتیکی و اقدامات مربوط به هر سطح معین می
دکترین،. پذیر استتحقق) ره(از بخش نخست و با مطالعه آثار نظري و عملی حضرت امام خمینی 



11در ساحت سیاست) ره(فرایند تدوین دکترین فقهی امام خمینی 

یکباراآنهموسازدمیرهنمونالیه،سههردرفقهی،قواعداستخراجمسیردرراپژوهشهم
ارائه ین پژوهش در پیالزم به ذکر است که ا. سازدمیعجینالمللیبینوکاربرديادبیات

در اداره جامعه است و تأمین ) ره(هاي الزم براي ترسیم مدل رهبري حضرت امام خمینی چارچوب
. باشدهاي دکتري، کتب و مقاالت پژوهشی میمحتوایی آن، نیازمند نگارش رساله

پیشینه نظري
ئون فقه است و بندي در زمینه مراتب یا شاین پژوهش داراي دو رکن است که یکی تقسیم

گانه فقه، هاي سهرو، در بیان ساحتاز این. باشددیگري، کاربرد دکترین در ترسیم مدل مفهومی می
سبزواري، (یک دسته مباحث نظري است که در آثار علما و بزرگان آمده است، همچون سبزواري

: 1380کاشانی،(، کاشانی)346: 1، ج1384خوارزمی، (، خوارزمی) 58: ق1425و 11: 1، ج1374
: 32جتا،بیمولفان،ازجمعی(، مولوي، میرداماد، میرزاي آشتیانی، محمدتقی جعفري )248و108

با این وجود، در زمینه . 2و1اياهللا خامنهو حضرت آیت) ره(، حضرت امام خمینی )128: 37جو4
هاي طور ویژه در پژوهشسازي در حوزه علوم سیاسی و ارائه چارچوبی دقیق و مناسب، به کاربردي

مشاهده می شود که پژوهش حاضر نیز، از نظرات علمی و دقیق ایشان، بهره فراوان 3آقاي برزگر
توان به آنها می) ره(برخی از مهمترین آثاري که در زمینه قواعد فقهی حضرت امام . برده است

:رجوع کرد عبارتند از
 ،موسسه چاپ و : ، تهرانفقیهوالیتنظامدرمشروعیتمبانی، )1379(کواکبیان، مصطفی

نشر عروج؛
،تهران،صراطمثابهبهسیاست؛)ره(خمینیامامسیاسیاندیشه،)1390(ابراهیم، برزگر :
سمت؛
،نشروتنظیمموسسه: تهران،)ره(خمینیامامآثاردرفقهیقواعد،)1386(حمیدرضا، نوحی

؛)ره(خمینی امامآثار
،اسالمیفرهنگوعلومپژوهشگاه: قم،سیاسیفقهقواعد،)1387(اهللا،روحشریعتی.

از این منظر در زمینه دکترین و استخراج مدل مفهومی در ساحت اندیشه و عمل سیاسی حضرت 
له هایی اشاره کرد که با رویکرد استراتژیک و تاکتیکی در مورد معظمتوان به پژوهش، می)ره(امام 

:اند، مانندنگاشته شده

.شودشناسی به نظرات این بزرگواران پرداخته میبه تفصیل در مفهوم. 1
.32: ، مقدمه1387و نعیم، 34: 1، ج1387زرین کوب، : اند، مانندستفاده کردهآثار دیگري نیز از تعابیر فقه اکبر و اصغر ا. 2
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،پژوهشکده: تهران،)س(خمینیاماماستراتژیکگیريتصمیممبانی،)1387(زهرا، فروتنی
اسالمی؛انقالبوخمینیامام

،انقالباسنادمرکز: تهران،)ره(خمینیاماممبارزاتیهايتاکتیک، )1391(حسین، احمدي
اسالمی؛
،وچاپموسسه: تهران،)ره(خمینیاماماندیشهدردفاعیاستراتژي،)1384(محمد، سهرابی

عروج؛نشر
،نشروچاپموسسه: تهران،)ره(خمینیامامرهبرياستراتژي،)1386(عباس، شفیعی
.عروج

:باشدوجه تمایز اثر حاضر، در موارد زیر می
هاي فلسفی، معرفی و تبیین فقه در ابعادي فراتر از فقه اصغر، یعنی تاکید بر ساحت-الف

هاي منظومه فقهی؛به عنوان ابعاد و الیه) ره(حضرت امام خمینی عرفانی و اخالقی 
هاي نظري گانه در ساحتهاي سهارائه الگوي هفت وجهی از نظام تأثیر و تأثّر ساحت-ب

؛)ره(و عملی رهبري حضرت امام خمینی 
هاي پایه، استراتژیکی، عملیاتی و تبیین چارچوب تحلیلی دکترین براي تعیین دکترین-پ

اکتیکی و اقدامات متناسب با هر سطح با عنایت به تصمیمات و رفتارهاي حضرت امام خمینی ت
.در اداره جامعه) ره(

فرایند مدلسازي
تدوین منظومه فقهی به مثابه چارچوب نظري

هاي مختلف وجودي ، باید ساحت)ره(براي ارائه الگویی جامع از رهبري حضرت امام خمینی 
هاي اندیشه ورزي و اقدامات سیاسی ایشان اثرگذارند، شناسایی و بررسی هکه در عرص) ره(امام 

الشرایط، باتوجه به آثار متعدد ایشان در علوم عقلی و نَقلی، همچنین کسوت مرجعیت جامع. شوند
از این . باشدبهترین راه براي پرداختن به چنین شخصیتی، شاهراه فقه، در معناي حداکثري خود می

له را به خوبی شناخت و حوزه اثر هر یک اید ابعاد و مبانی نظام علمی و عملی معظمحیث، ابتدا ب
پرداخته که ) ره(بنابراین، در گام نخست به معرفی منظومه فقهی حضرت امام . را مشخص کرد

حاصل این مرحله، . شودله تبیین میهاي فقه از منظر معظمشناسی و عرصهبراي این منظور، مفهوم
رچوب نظري مناسب و دقیقی است که محقق را به درك جامع و صحیح از میراث علم و ارائه چا

.سازدله رهنمون میعمل معظم
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شناسی فقه مفهوم
فقه در اصل به معناى مطلق دانستن و علم است که به مرور زمان به علم دین غلبه معنایی پیدا 

ق، 1414ابن منظور، . (تصاص داده شدویژه، فروع آن، اخکرد و در گذر زمان، به علم شریعت به
فقه در اصل به معناى فهم «: گویدابن اثیر مى). 72: 19ق، ج1414حسینی زبیدي، و 522: 13ج

پس فقیه کسى است ) 465:  2، ج 1367ابن اثیر، ( » است و از شکافتن و گشودن مشتق شده است
.شودشکافد و به درك عمق آن نائل میکه کالم را مى

چنانکه در قرآن کریم، به معناي تدبر، تعمق و فهم عمیق به کار رفته است،» قهف«کلمه 
بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده راغب با استناد به برخی آیات، فقه را پی

1).642: ق1412راغب، (است

مقصود از تفقه در اوال«: فرمایندعالمه طباطبائی در تفسیر آیه دوازدهم سوره مبارکه بقره می
دین فهمیدن همه معارف دینى از اصول و فروع آن است نه خصوص احکام عملى که در لسان 

این دلیل که علماى دین، معناي اصطالحی فقه، ناظر به همین جنبه عمل مکلف است،  به
انذار با بیان فقه و معلوم است که » و قوم خود را انذار کنند-و لینْذروا قَومهم«: فرمایدمى

» گیرد بلکه احتیاج به بیان اصول عقاید دارداصطالحى، یعنى با گفتن مسائل عملى صورت نمى
).550: 9، ج1374طباطبایی، ترجمه همدانی، (

عنوان نمونه، امام به. خوردهمین مفهوم گسترده براي فقه، در روایات زیادي نیز به چشم می
) 32: 1ق، ج1407کلینی، (اذَا اراد اللَّه بِعبد خَیراً فَقَّهه فی الدینِ؛ «: مایندفرصادق صلوات اهللا علیه می

همچنین . »گردانداي را بخواهد او را در دین، بصیر و آگاه میهر گاه خداوند خیر و سعادت بنده
... «: فرمایندم میالسالم، در وصیت به فرزند بزرگوارشان امام حسن علیه السالامیرالمومنین علی علیه

در لسان » فقه«بنابراین، ). 69: ، نص1363ابن شعبه حرانی، (» و تَفَقَّه فی الدینِ و عود نَفْسک التَّصبر
قرآن کریم و روایات اسالمی، مفهومی گسترده دارد و عبارت از شناختی عمیق و وسیع نسبت به 

2.به بخش خاصی اختصاص نداردهمه معارف دینی و دستورهاي اسالمی است و

السالم عرضه شده است؛ علوم، با توجه به تعالیم ناب اسالم که از ناحیه قرآن و عترت علیهم

.    46و اسراء، آیه44؛ اسراء، آیه98؛ انعام، آیه65؛ انعام، آیه7-3منافقون، آیه: هایی نظیرسوره. 1
:توان به این موارد مراجعه کردکه به عنوان نمونه میدر این زمینه آیات و روایات متعددي دیگري نیز وجود دارد،. 2
؛)91سوره هود، آیه(» قالُوا یا شُعیب ما نَفْقَه کَثیراً مما تَقُولُ«*
*»نْ شَیإِنْ م نْ فیهِنَّ وم و ضالْأَر و عبالس ماواتالس لَه حبنْ ال یسلک و هدمبِح حبسإِالَّ ی لیماً ءکانَ ح إِنَّه مهبیحونَ تَستَفْقَه

؛)44سوره أسراء، آیه(» غَفُوراً
اى، کلینی، ترجمه کمره: (ك.و همچنین ر) 5: 1ق، ج1371برقی، (» فیهلَا خَیرَ فی دینٍ لَا تَفَقُّه... ُ «: امام علی علیه السالم*

....و) 20: 8ق، ج1407کلینی، (، )707:  3، ج1375
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و به صورت طیف و مراتبی از یک حقیقت » فقه«توان ذیل عنوان معارف و احکام الهی را می
علم به احکام «از فقه را که به از این حیث، برخی از علماي عظیم الشأن شیعه، مراتبی . تعریف کرد

را به » فقه اکبر«نامیدند و قلمرو » فقه اصغر«پردازد، به نام می» فرعى شرعى از روى ادلۀ تفصیلى
اگرچه کلمه فقه به تدریج، در اصطالح علما به .  حوزه فلسفه و عرفان اسالمی معطوف کردند

، »فقه«امروزه به طور عمده از کلمه اختصاص یافته است و » فقه االحکام«خصوص فقها، فقط به 
شود ولی علماي اسالم با الهام از ها منتج میمسائل عملی اسالم از واجب و حرام و مانند آن

» فریضه عادله«، »آیه محکمه«، تعالیم اسالمی را به سه بخش 1)32:  1ق، ج1407کلینی، (روایات 
. شوندنامیده می» فقه اصغر«و 2»فقه اوسط«، »رفقه اکب«به ترتیباند که تقسیم کرده» سنه قائمه«و 

در کتاب چهل حدیث خود به شرح آن ) ره(از مهمترین روایاتی که حضرت امام خمینی 
3:است که عبارت و ترجمه آن به صورت زیر می باشد) ص(پردازند، روایتی از پیامبر اکرم می

ولُ اللَّه ص الْمسجِد فَإِذَا جماعۀٌ قَد أَطَافُوا بِرَجلٍ دخَلَ رس: عنْ أَبِی الْحسنِ موسى ع قَالَ... «
و رَبِ وابِ الْعالنَّاسِ بِأَنْس لَمأَع ۀُ فَقَالُوا لَهلَّاما الْعم ۀٌ فَقَالَ ولَّامیلَ عذَا فَقا هامِ فَقَالَ مأَی ا وهعقَائ

بِیۀِ قَالَ فَقَالَ النَّبِی ص ذَاك علْم لَا یضُرُّ منْ جهِلَه و لَا ینْفَع منْ علمه ثُم قَالَ الْجاهلیۀِ و الْأَشْعارِ الْعرَ
کلینی، (» إِنَّما الْعلْم ثَلَاثَۀٌ آیۀٌ محکَمۀٌ أَو فَرِیضَۀٌ عادلَۀٌ أَو سنَّۀٌ قَائمۀٌ و ما خَلَاهنَّ فَهو فَضْلالنَّبِی ص

).32: 1ق، ج1407
وارد مسجد شد ناگاه جماعتى را مشاهده ) ص(چون رسول خدا «: السالم فرمودامام هفتم علیه

: فرمود. »عالّمه است«: گفته شد» چیست این؟«: فرمود. زنندفرمود که اطراف مردى دور مى
وقایع آن و روزگار هاى عرب و داناترین مردم است به نسب«: گفتند به او» چیست عالّمه؟«

این علمى است که از جهل او ضرر و زیانى نرسد و از علم «: فرمود پیغمبر» .جاهلیت و اشعار عربى
آیه محکمه، یا فریضه عادله، یا سنّت : همانا علم منحصر است به سه چیز. او سودى حاصل نشود

موسوي خمینی، (» ا زیادت استهو غیر از این) نشانه استوار یا واجب راست یا سنّت پابرجا. (قائمه
1388  :385.(

»باب صفَۀِ الْعلْمِ و فَضْله و فَضْلِ الْعلَماء«. 1
:تعبیر فقه اوسط در همین معنا، توسط عالمانی همچون عالمه جوادي آملی به کار رفته است. 2

http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=OTk %3 D-Rv9APgkK1us %3 D
عه همچون میرداماد و میرزاي آشتیانی از همین روایت شریف، انحصار علم در این سه بخش را دیگر علماي بزرگ  شی. 3

به موجب حدیث شریف «: نویسدمیرزاي آشتیانی می. اندمستفاد کردند و همین دو رکن فقه اکبر و فقه اصغر را تبیین کرده
علوم حقیقه و معارف یقینیه و ادراکات نافعه، » الهن فضلآیۀ محکمۀ و فریضۀ عادلۀ و سنّۀ قائمه و ما خ: انما العلم ثالثۀ«

علم حکمت و عرفان و دانش عقاید اصلیه و معارف : عبارت است از» آیۀ محکمه«باشد و گانه مىمنحصر در این علوم سه
:  ق1425سبزواري، (» گانهاست، اتم و اکمل اقسام سه» فقه اکبر«شناسى و االهیه و علم آغازشناسى و خودشناسى و انجام

58.(
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، پیش از تبیین سه دسته علمی که در روایت طرح شده است، شئون مختلف )ره(امام خمینی 
باشد و کمال هر مرتبه، کنند که هر یک از علوم مقتضی یکی از آنها میانسان را ذکر می

:فرمایندگانه مین این شئون سهدر بیا) ره(امام . متوقف بر تحقق هر علم در وجود انسان است
نشئهاول،: انسان به طور اجمال و کلى داراى سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم است«

مقاموالعالمینبینمتوسطعالموبرزخنشئهدوم،؛ عقلوروحانیتمقاموغیبعالموآخرت
کمال خاصى و ] ها[از این و از براى هر یک شهادتعالموملکمقامودنیانشئهسوم،؛ خیال

تربیت مخصوصى است و عملى است مناسب با نشئه و مقام خود، و انبیاء، علیهم السالم، متکفل 
). 386: 1374موسوي خمینی، (» دستور آن اعمال هستند

پردازند که به اقتضاي پژوهش، مختصري از آنها بیان گانه میبر این اساس، به شرح علوم سه
:شودمی

» علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه: محکمهآیه«
علومى که تقویت و تربیت عالم و روحانیت و عقل مجرد را کند، علم به ذات مقدس حق «

و معرفت اوصاف جمال و جالل، و علم به عوالم غیبیه تجردیه، از قبیل مالئکه و اصناف آن، از 
ت اسفل و مالئکه ارضیه و جنود حق اعلى مراتب جبروت اعلى و ملکوت اعلى تا اخیره ملکو

جلّ و عال، و علم به انبیا و اولیا و مقامات و مدارج آنها، و علم به کتب منزله و کیفیت نزول 
وحى و تنزل مالئکه و روح، و علم به نشئه آخرت و کیفیت رجوع موجودات به عالم غیب و 

مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن حقیقت عالم برزخ و قیامت و تفاصیل آنها، و بالجمله، علم به
و متکفل این علم پس از انبیا و اولیا، علیهم السالم، فالسفه . و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن

.»و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند

»علم اخالق و تصفیه قلوب: فریضه عادله «
یه است، علم به منجیات و علومى که راجع به تربیت قلب و ارتیاض آن و اعمال قلب«

مهلکات خلقیه است، یعنى، علم به محاسن اخالق، مثل صبر و شکر و حیا و تواضع و رضا و 
شجاعت و سخاوت و زهد و ورع و تقوى، و دیگر از محاسن اخالق، و علم به کیفیت تحصیل 

حسد و کبر و آنها و اسباب حصول آنها و مبادى و شرایط آنها، و علم به قبایح اخالق، از قبیل
ریا و حقد و غش و حب ریاست و جاه و حب دنیا و نفس و غیر آن، و علم به مبادى وجود آنها 

و متکفل این نیز پس از انبیا و اوصیا علیهم السالم، علماى اخالق و . و علم به کیفیت تنزه از آنها
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.»انداصحاب ریاضات و معارف

»اب قـالبـیـهعـلم ظـاهـر و عـلوم آد: سنّت قائمه «
علومى که راجع به تربیت ظاهر و ارتیاض آن است، علم فقه و مبادى آن، و علم آداب «

معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدن، که متکفل آن علماى ظاهر و فقها و محدثین هستند پس 
).387:  1388موسوي خمینی، (» از انبیا و اوصیا، علیهم السالم

قسم است بر طبق احتیاجات بشر و ] سه[منحصر به این پس، معلوم شد علوم شریعت«
).389:  1388موسوي خمینی، (»مقامات ثالثه انسانیه

فرمایند؛ اگر علوم دیگر، مانند هیئت، می» و ما خَلَاهنَّ فَهو فَضْل«ایشان در مورد عبارت 
به این صورت که . شودگانه تواند داخل در هر یک از قسم سهنجوم، تاریخ و مانند اینها، می

واسطه آنها به«شوند، زیرا اگر نظر آیت و عبرت به آنها باشد، در زمره آیه محکمه محسوب می
همین نسبت در مورد فریضه عادله و سنه قائمه . »علم به اهللا یا علم به معاد حاصل یا تقویت شود

باشد، پس اگر ما را از اگر تحصیل آنها براى خود آنها با استفادات دیگرى«. نیز حاکم است
علوم آخرت منصرف نمودند، به واسطه این انصراف بالعرض مذموم شوند؛ واال ضرر و نفعى 

).396: 1388موسوي خمینی، (»ندارند؛ چنانکه رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند
:کنندکلیه علوم را به سه قسمت تقسیم می) ره(بر همین اساس، امام 

هاي یگر که غایت خلقت وصول به آنکه نافع به حال انسان است به حسب احوال نشئه-الف
این قسمت همان است که جناب ختمى مرتبت علم دانسته و آن را به سه قسمت . آن است

. تقسیم فرمودند
. کندرساند به حال انسان و او را از وظایف الزمه خود منصرف مىدیگر آنکه ضرر مى-ب

علوم مذمومه است که نباید انسان پیرامون آنها گردد؛ مثل علم سحر و شعبده و این قسم از
.کیمیا و امثال آن

سوم آنکه ضرر و نفعى ندارد؛ مثل آنکه فضول اوقات را انسان به واسطه تفریح صرف -پ
و این قسمت از علوم را اگر انسان . بعضى آنها کند؛ مثل حساب و هندسه و هیئت و امثال آن

االمکان اشتغال پیدا نکردن به اند تطبیق با یکى از علم ثالثه نماید خیلى بهتر است، و اال حتىبتو
).396:  1388موسوي خمینی، (آنها خوب است

حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى «، )ره(باتوجه به بیانات و مکتوبات امام خمینی 
دهنده جنبه عملى فقه در حکومت نشان«و » تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است



17در ساحت سیاست) ره(فرایند تدوین دکترین فقهی امام خمینی 

بنابراین، قاعده کالنی . »برخورد با تمامى معضالت اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است
فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا «: فرمایندرا در امر اداره جامعه مطرح می

صراط مستقیم «قرار گرفتن در همچنین،). 290: 21، ج1385موسوي خمینی، (» گور است
: 1388موسوي خمینی، (دانند را مواظبت و مراقبت نسبت به این سه قسم از علم می» انسانیت

اگرچه علوم مربوط به عقاید از . توان نتیجه گرفت، فقه ناظر به هر سه علم است، میلذا). 388
، که مبتنی بر آیات و )هر(درجه اهمیت و ژرفاي بیشتري برخوردارند، ولی طبق بیان امام 

. روایات و مورد تایید دیگر اعاظم از علماست، وجود هر سه براي انسان و جامعه ضروري است
–هاي اثر هر سه ساحت متناظر با انسان و زندگی سیاسی از این حیث، الزم است نسبت و حوزه

نخبگان عرصه هاي بنیادین و عملیاتی براي جامعه علمی و اجتماعی او، در قالب پژوهش
گیر سیستم حکومت نشود و مدیریت تبیین شود تا غفلت از قواعد اساسی حیات انسان، دامن

.      هاي پیشگیري و جبران خسارات را نیز احصاء و کاربردي کردبتوان راه
نیز، همچون ) حفظه اهللا(اي الزم به ذکر است که در منظومه فکري حضرت آیت اهللا خامنه

فقه اهللا و و دامنه ) 14/3/1382(» مقررات ادارة زندگی مردم«فقه اسالم یعنی ،)ره(حضرت امام 
فقه الدین، هم فقه اکبر و هم فقه اصغر که اولی اصول و امهات دین و دومی به فروع تعبیر 

ایشان فلسفه و عرفان اسالمی را همان فقه اکبر بر ). 15/04/1383( شودشوند، شامل میمی
و بر لزوم » ى معارف دینى در ذهن و عمل خارجى انسان استبناى همهم«شمارند که می

رو، از جمله مشکالت اساسی از این). 29/10/1382( ورزند گسترش و استحکام آن تاکید می
دانند که ویژه نسبت با غرب، عدم امتداد سیاسی و اجتماعی فلسفه اسالمی میدر جامعه را، به

بعاد مختلف حیات انسان مبتنی بر دستگاه فلسفی اسالمی و بندي مسائل در اضعف در صورت
همچنین فقدان تعریف و تبیین دقیق از شأن مردم، حکومت، جامعه و چگونگی تعامل آنها با 

هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي از طریق این نردبان مستحکم، یکدیگر و همچنین نوع سیستم
بر این مبنا، کارکردهاي فلسفه آمیخته ). 23/11/1391و 29/10/1382( ذیل آن قرار می گیرند

هاي نظام اسالمی است که تقرب الی اهللا، کسب معرفت با عرفان، یعنی فقه اکبر، چینش بنیان
بر این اساس، لذا از . صحیح از حقایق عالم وجود و تهذیب و پاالیش انسان را به همراه دارد

اسالمی مندرج در اصول توحیدي از سازي براي خروج مجموعه اعتقاداتاهمیت منظومه
، وحدت وجود و قاعده »ال اله اال اهللا«انحصار ذهن، تصورات و فروض عقلی و فلسفی، مانند 

(که در آثار بزرگانی چون مالصدرا تجلی پیدا کرده است » بسیط الحقیقه کلّ االشیاء«
:کننده وصف میرا اینگون) ره(، بر همین اساس، در عبارتی امام خمینی )29/10/1382
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ي مکتب مالصدر است؛ نه فقط در زمینهچکیده و زبده) رضوان اهللا تعالی علیه(امام «
).8/09/1386(» عرفانی هم همینجور استاش، در زمینهفلسفی

له، در حوزه فقه اصغر، اگرچه فقه سیاسی در شیعه سابقه هاي معظمهمچنین، مبتنی بر اندیشه
است که از علم و حکمت ) ره(سازي بر اساس فقه، ابتکار امام نظامزیادي داشته است، اما 

تواند پاسخگوي نیاز انسان و اداره او در همه عصرها و الیتناهی الهی سرچشمه گرفته است و می
نگري به فقه، یعنی بکارگیري هر دو شروط تحقق کامل این امر، اوال جامع1.ها قرار گیردنسل

باشد، نه فقه اداره » اداره نظام«ها، از زاویه ها و استخراجاید همه استنباطساحت آن است و ثانیا ب
).31/06/1370و14/03/1386(خود

فقه حکومتی
هاى خالق و پروردگار عالم فقه در اسالم، رفتارهاى هدفمند انسان را که مرتبط با خواسته

ر زندگی انسان است و موضوع آن کار فقیه تعیین تکلیف عملی هر حادثه د«دهد است، سامان مى
). 23: 2، ج1377عمید زنجانی، (» احکام شرعی یا وظایف عملی از نظر استنباط از ادله است

. کندها در یک جامعه را که متشکل از افراد است، مدیریت و تنظیم مىحکومت، روابط انسان
یابی به ملکه اجتهاد ستبنابراین، عرصه سیاست یکی از ابوابی است که فقه متکفل آن است و د

محسوب » اجتهاد متجزي«قرار دارد و هم از انواع » مطلق«در این زمینه، هم در چارچوب اجتهاد 
» احکام سلطانی«یا » فقه سیاسی«، »فقه حکومتی«از این زاویه، استفاده از عباراتی نظیر .شودمی

. اي برخوردار استویژهدر هندسه معرفت دینی از اهمیت) 51- 50ص : 1377عمید زنجانی، (
دانند خود، اسالم را همان حکومت با تمام شئونش میالبیعدر کتاب ) ره(حضرت امام خمینی 

فلسفه «و در بیانات خود، حکومت را در نظر مجتهد واقعی 2)633: 2موسوي خمینی، بی تا، ج(
نگاه، عالوه بر در این). 298: 21ج،1385موسوي خمینی،(کنند معرفی می» عملی تمامی فقه

رود و فقیه باید هر دو نوع موضوع را هویت فردي، هویت اجتماعی نیز موضوع فقه به شمار می
صورت توأمان؛ نه جدا از یکدیگر؛ چرا که این بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم به

یانه به فقه را فراهم شدن به نگاه فردگراناپذیرند و تفکیک این دو، زمینۀ کشیدهدو هویت، جدایی
).161: 1390مشکانی سبزواري، (سازد می

).16/09/1384( است» شیخ انصاري ها و مالصدرها«کنند که دنیاي امروز نیز به دنبال بر همین اساس تاکید می. 1
االسالم هو الحکومۀ بشؤونها و االحکام قوانین االسالم و هى شأن من : یمکن ان یقال«): ره(عبارت کامل حضرت امام . 2

اسالم همان حکومت است با تمام جوانب : یعنی» طلوبات بالعرض و امور آلیه الجرائها و بسط العدالۀشؤونها بل االحکام م
رود؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض و امورى اى از جوانب حکومت به شمار مىآن، و احکام، قوانین اسالم است و جنبه

.ابزارى است براى اجراى حکومت و بسط عدالت
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فقه هایی که میان فقه حکومتی وبراي تعیین دقیق منظور از فقه حکومتی الزم است به تفاوت
نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه نگرشی است کل] فقه حکومتی[«. سیاسی وجود دارد، توجه کرد

باید مبتنی بر فقه ادارة نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب میهاي فقهی که بر اساس آن استنباط
اي که در فقه حکومتی مورد بحث رو، گسترهازاین. فقه، ناظر به ادارة کشور و امور اجتماع باشد

شود؛ گیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را شامل میقرار می
بایست براي رفع م اسالمی، شئون و زوایاي مختلفی دارد و فقیه میچه اینکه حکومت و نظا

نیازهاي حکومت، جامعۀ انسانی و نظام اسالمی همۀ آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی 
در حوزة اقتصادي، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احواالت شخصیه و 

خانواده، احواالت شخصیه و تمامی ري در مقولۀ مادي و معنويتمامی مسائل مربوط به زندگی بش
در حالی که فقه سیاسی، یک نگاه و ... مسائل مربوط به زندگی بشري در مقولۀ مادي و معنوي 

تواند مصادیق فردي و غیرحکومتی نیز داشته وصف نیست بلکه بخش جزئی از فقه است که می
توان به این تفاوت پرداخت و آن طرح دو نگرش نیز میدیگري گونهبه). 1390صرامی، (» باشد

توان کلیه احکام و مباحث فقهی را که از منظر نخست می. است» فقه سیاسی«در تلقی از عبارت 
هاي نماز جمعه، داراالسالم، خطبه: رنگ و بوي سیاسی دارد، در این عنوان طرح کرد، مانند

هایی که توان از تمامی پاسخدر نگاه دوم می. و دیاتجهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود 
فقه به مسائل سیاسی مقتضی زمان و مکان به عنوان فقه سیاسی نام برد، مانند دیدگاه فقه در 

هاي خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و ارتباطات و همکاري
پس . باشدفقه حکومتی یا نگاه اخیر در مورد فقه سیاسی میبنابراین، تلقی نگارنده تلقی . المللیبین

ها و مسائلی که دین اسالم نسبت به مسائل حقوق اساسی و پاسخ«فقه سیاسی عبارت است از 
باتوجه به گستردگی دامنه ). 85: 1376حقیقت، (» دهدالملل ارائه میمفاهیم سیاسی و حقوق بین

فقه سیاسی اسالم مجموعه قواعد و اصول «: ه بیان داشتگونتوان در تعریفی جامع اینآن، می
و ملل دیگر ) روابط داخلی(دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان فقهی و حقوقی است که عهده

که قسط و عدل است و متضمن فالح و (بر اساس مبانی دین اسالم ) روابط خارجی(عالم 
بنابراین فقه . »داندسایه توحید عملی میکه آزادي و عدالت را فقط در) رستگاري انسان است

:دو بخش اساسی دارد) حکومتی(سیاسی 
احکام و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط جامعه اسالمی؛. 1
الملل و جهان اسالم احکام و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین. 2

).50: 1377شکوري، (
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صلی فقه، یعنی فقه اکبر و فقه اصغر، مسائلی که در ابعاد گوناگون با عنایت به دو ساحت ا
حکومت اسالمی مطرح است، هم قواعد و احکام فلسفی و عرفانی و هم اصول و قواعد فقه 

بندي و نحوه بکارگیري هر یک بنابر ماهیت و باید حضور داشته باشند؛ البته حیطه1مصطلح
.پذیردتوسط خبرگان امر صورت میباشد که کارکردهاي مربوط به آنها می

منظومه فقهی
. با توجه به موضوع این رساله، قواعد حاکم بر رفتار، متاثّر از نظام معرفتی حاکم بر فرد است

در این . مقصود از واژه سیستم، منظومه و مشابه آن، یعنی ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل
اصلی و تاثیرات متقابل میان آنها، به عنوان ارتباط پژوهش، اجزاي سازنده ماهیت شخص، مبانی 

لذا دستیابی به شناختی جامع از فرد و دکترین او، مستلزم درك . شوندمعنادار در نظر گرفته می
باتوجه به آنچه در فرضیه هم مطرح شد، سه جزء اصلی با ماهیت . صحیح از این منظومه است

: وجود دارند که عبارتند از) ره(ی امام خمین) معرفتی(مستقل در نظامِ فقهی 
 به ) ره(که از این حیث، امام )روحیهوظایفوعقلیهکماالت(فلسفه و عرفان

.شودمثابه یک عارف و فیلسوف در نظر گرفته می
 به عنوان یک فرد متخلّق و استاد ) ره(که در این ساحت، امام )قلبیهاعمال(اخالق

.شونداخالق محسوب می
 که شأن مرجعیت و فقاهت امام )نفسظاهرهنشئهوظایفوقالبیهلاعما(فقه

ادلۀروىازشرعىفرعىاحکامبهبه معناي علم–تجلی اجتهاد ایشان در علم فقه ) ره(
.باشدمی-تفصیلى

نقص ) ره(هرچند هر یک از اینها در نظر گرفته نشود، در ادراك منظومه شخصیت امام 
.از همه بنیادي تر است، فلسفه و عرفان استایجاد می شود، ولی آنکه 

ها بر ، سخن از تاثیرات متقابل آن)ره(شناسی این علوم در منظومه فقهی امام در نسبت
گانه انسانی بر آید که منشأ این ارتباط، سرایت آثار هر یک از مراتب سهیکدیگر به میان می

:فرمایندمیان آنها میدر تبیین نظام اثرگذاري) ره(حضرت امام . یکدیگر است
استمرتبطهمبهطورىبهشدذکرکهانسانیهثالثهمراتباینازیکهرکهدانستباید«

کسىاگرمثال. نقصطرفیاکمالجانبدرچهکند،مىسرایتدیگرىبهیکهرآثارکه
اینازنمود،انبیاست،دستوراتمطابقوبایدچنانچهظاهریه،مناسکوعبادیهوظایفبهقیام

شود یا در ابواب مختلف فقهی به کار تر میکلی فقهی است که منشأ استنباط قوانین یا احکام جزئیحکم «قاعده فقهی. 1
) .20: 1388بهرامی احمدي، (» رودمی
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ونیکویىبهروخلقشکهشودواقعروحشوقلبدرتأثیراتىعبودیتوظایفبهقیام
شد،باطنتحسینوخلقتهذیبمواظبکسىاگرطورهمینو. گذاردکمالبهروعقایدش

.نمایدمىدیگرمقامدودرتأثیرعقایداحکاموایمانکمالچنانکهشود،مؤثردیگرنشئهدودر
ومجالضیقازنیز»ارتباط«بهتعبیربلکه. استمقاماتبینکهاستارتباطىشدتازاینو

کماالتطور،همینو. استمجالىومظاهرداراىحقیقتیکگفتبایداست،قافیهتنگى
)388: 1388موسوي خمینی، (» ...استیکهرکماالتبهبستهثالثهمقامات

ارنده سه دامنه سیستمی دانست که توان در بردرا می) ره(امام از این حیث، منظومه فقهی
.باشدکه به صورت زیر قابل ترسیم می

)ره(امامحضرتفقهیمنظومهسادهدامنه) الف
اي ، هریک از دامنه اثرگذاري ویژه)ره(اجزاي اصلی نظام علمی و فکري حضرت امام 

از این حیث، وقتی . ر فردي و اجتماعی ایشان موثرندبرخوردار هستند که هم در مقام نظر و هم رفتا
توان مواردي در شود، میله پرداخته میگانه فقه در معظمهاي سهبه مطالعه آثار هر یک از حوزه

هاي علمی یافت که به طور انحصاري متأثر از یکی از حوزه) ره(نظریات و اقدامات حضرت امام 
:زیر محسوب شود

منظومه فقهیهاي دامنه: 1نمودار 
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)فقه اکبر(امام حوزه فلسفه و عرفانِ.1
)فقه اوسط(حوزه اخالقِ امام .2
)فقه اصغر(حوزه فقاهتیِ امام .3

بغه فلسفی دارد و ): ره(از این زاویه، بخشی از مبانی، نظریات و اقدامات حضرت امام 
دسته دیگري به علم اخالق مربوط . ماهیت آن به طور مستقیم به این حوزه علمی مربوط است

بنابراین در دامنه ساده، . باشدز باتوجه به فقه متعارف قابل توضیح میشود و قسم وسیعی نیمی
.باشدها بر دیگري محسوس نیست و به طور انحصاري مربوط به همان میتاثیر یکی از حوزه

)ره(امامحضرتفقهیمنظومهمشتركدامنه) ب
در مقام نظر هاي مختلف علمی بر یکدیگر، از جمله حقایقی است که هم اثرگذاري ساحت
. گانه نسبت دادتوان فقط آن را به یکی از اقسام سهکه نمیطوريپیوندد؛ بهو هم عمل بوقوع می

شود و به عبارتی، با مطالعه و بررسی یک نظریه یا تصمیم، ترکیبی از علوم مختلف یافت می
: باید به شناسایی تاثیرات متقابل روي آورد که از سه حالت زیر خارج نیستند

حوزه تاثیرات متقابل فلسفه و عرفان و اخالق؛.4
حوزه تاثیرات متقابل فلسفه و عرفان و فقه؛.5
.حوزه تاثیرات متقابل فقه و اخالق.6

توان آید؛ طوریکه نمیبه میان می) ره(در اینجا، سخن از دامنه مشترك منظومه فقهی امام 
مبانی و مفروضات دو علم صرفا از یک منظر نگریست بلکه باید توجه کرد که ممزوجی از 

بندي کرد، یعنی هر تاثیر توان در شش وجه نیز تقسیمگانه مزبور را میاین تأثیرات سه. است
:طلبدمتقابل، خود دو نوع سنجش اثر می

اثر گذاري فلسفه و عرفان بر اخالق؛
اثرگذاري اخالق بر فلسفه و عرفان؛
اثرگذاري فلسفه و عرفان بر فقه؛
بر فلسفه و عرفان؛اثرگذاري فقه
اثرگذاري فقه بر اخالق؛
اثرگذاري اخالق بر فقه.

)ره(امام حضرتفقهیمنظومهمرکّبدامنه) ج
توان از وجود آثار هر هاي متقابل، سنخ دیگري نیز وجود دارد که میعالوه بر اثرگذاري
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رت امام که محصول جوهر وجودي و جمیع مراتب علمی حضطوريسه حوزه سخن راند، به
اند، هر سه به نوعی اثرگذارند یا در هم تنیده شدهاز این حیث در اینجا، . محسوب شود) ره(

این حوزه، بخش جوهري و ذاتی منظومه را نشان . اي که از هم قابل تفکیک نیستندگونهبه
:بنابراین. شوددهد که به آن دامنه مرکب گفته میمی

الق و فقه  حوزه اثرگذاري فلسفه و عرفان، اخ.7
فقهی براي سطوح مختلف مدیریتی، که مورد بحث 1جامعریزيدر طرحالزم به ذکر است، 

، به همان در قالب هفت پروژه2به مثابه هفت نقشه راهمزبورهفت حوزه،این رساله نیست
: شوندها، هر یک در سه گام طراحی میترتیب شماره

؛تبیین وضع موجود هر حوزه
؛طلوب هر حوزهتبیین وضع م
ریزي روند حرکت از وضع موجود آن حوزه، به وضع مطلوب آنبرنامه.

حاصل این روش، تعیین قواعد اقدام و تبیین الگویی از عملکرد شخصیت مورد نظر است، به 
طوریکه نخبگان و عوام جامعه، در هر زمان و مکانی توانایی شناسایی مصادیق مشابه آن دارند و 

بسیار مهمی در تعیین مسیر درست و افزایش بصیرت است که با صرف مطالعه همین امر عامل
.باشدیابی به چنین شناخت مشخّص و روشنی به سادگی میسر نمیهاي تاریخی دستداده

تعیین دکترین و سطوح آن به مثابه چارچوب تحلیلی
ار باشد، اول تبیین هاي محقق، ارائه مدلی است که از دو ویژگی مهم برخوردیکی از دغدغه

کاربردي و معطوف به عمل از دستاوردهاي پژوهش است تا از انزواي نظري مبرا شود و جایگاه 
دوم، سازگاري با ادبیات جهان، . هاي عرصه سیاست پیدا نمایدریزيخاصی در نقشه راه و برنامه

و استفاده باشد تا ضمن المللی، قابل فهم ورزان بینسازي و سیاستطوریکه براي عقول تصمیمبه
معرفی صحیح میراث و تجارب علمی و عملی موجود، قطعاتی از پازل الگوي اسالم در اداره 

.انتخاب شد» مدل تحلیلی دکترین«بر این اساس، . جامعه، در قالب فهمی مشترك ارائه شود

3مفهوم شناسی دکترین

یونانی و ”Dokeō“آن به ت که ریشهانگلیسی اس”Docile“مشتقی از واژه”Doctrine“واژه
“Docēre”گردد میالتینی باز)Eric, 2006: 58.( ،دکترین در زبان التین، به معناي آموزه، سیاست

1. Master Plan.
2. Road Map.
3. Doctrine.
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هر نظام فکرى، . مکتب، آیین و اصول و قواعد پذیرفته شده توسط یک فرد، گروه و یا ملت است
هاي نامهدر فرهنگ. اند دکترین تلقى شودتواى که مبناى عمل قرار گیرد، مىخط مشى و فلسفه

لغات و اصطالحات سیاسی، دکترین، به معانی آیین، اصول عقیده، نظریه، تعلیم، مکتب، اصلِ 
در ). 113: 1378دالوري، (به کار رفته است ... تعلیمات، تعالیم و) عقاید(سیاسی، آموزه، اصول 

ریه، اندیشه، فکر، آموزه، مسلک، عقیده، رأي، نظ: به معانی» دکترین«هاي لغت فارسی نامهفرهنگ
اي از اصل، جایگاه یا مجموعه«در جاي دیگر، به ) 1544: 2، ج1383معین، (آمده است ... آیین و

لذا به معناي مجموع آرا و مبادي 1.شودنیز اطالق می» اي از دانش یا نظام اعتقادياصول در شاخه
باشد هاي تحقیقی میاز حوزهیبه یکی از متفکران یا یککه منسوب ... فلسفی، آموزشی، دینی و 

تعریف این واژه از حیث اصطالحی، به طور عمده ابتدا ). 585: 1، ج 1366صلیبا و فرهنگ فلسفی، (
هاي علمی، بویژه علوم توسط اسناد و تحقیقات نیروهاي نظامی صورت گرفت و بعد، دیگر رشته

وجه مشترك تعاریفی که از . هاي خود، استفاده کردنداز آن متناسب با رسالت2سیاسی و مدیریت
بنیادینی که اقدامات و اعمال را ) اصول(قواعد «: گونه بیان کردتوان ایندکترین شده است را می

انیميا، رابطه4با ارائه راهبر این اساس، دکترین3.»کندبراي وصول به اهداف، هدایت و حمایت می
موجود، به مقاصد يابزارهايریتوان با بکارگیم،بر آنیکند که مبتنیبرقرار م6و ابزار5دافاه

یرا عبارتنیدکتر،کایمرااز اسناد ارتشیکیدر ).P. Isit, 2009: 34-43(افتیمورد نظر دست 
يهااتیدر عمل،مسلحيروهایهماهنگ توسط نیاقدامياجرایداند که در آن چگونگیموتاهک

دهنده راه و را نشاننیدکترگر،یدیفیدر تعرنیهمچن7.شده استانیب،...بزرگ، نبردها و
یملکیاز اهداف استراتژیبانیپشتيبراینظامیِاتیو عملیکیبه اهداف استراتژلینیچگونگ

).P. Isit, 2009: 34-43(کندیمیمعرف

هاي دکترینالیه
ف اعالمی خود دست یابد، باید چگونگی و نقشه راه تحصیل آنها هر دکترین براي آنکه به اهدا

هاي براي تحقّق این مهم، سخن از الیه. را به طور کامل و به همراه جزئیات، مشخّص و تبیین نماید
هاي خاص خود، بستر مناسبی را براي ظهور و بروز شود که هر یک با توجه به ویژگیدکترین می

1. www.merriam-webster.com.
2. www.nickols.us, “Strategy is the joint province of those who govern and those who
manage”:

.».استراتژي، فصل مشترك میان حکمرانی و مدیریت است«
3. www.raf.mod.uk.
4. Way.
5. Ends.
6. Means.
7 . Field Manual, 2001, NO.3-0.
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گرچه تفکیک و تعیین حد و مرز مشخص و دقیقی میان آنها با ا. کننددکترین فراهم می
توان نام برد کند، با این وجود، از سه الیه میهایی روبروست و تقریباً آن را غیر ممکن میدشواري

Gray, 1999: 36 & Luttwak, 1987: 69-174(.1(استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی : که عبارتند از

رفت که دا در مسائل نظامی و به عنوان سطوح منازعه یا جنگ به کار میکاربرد این مفاهیم ابت
هاي سیاسی و حقوقی در سطوح مختلف داخلی گیريدر حال حاضر، عالوه بر بسیاري از تصمیم

باید . شوددر تبیین رفتار سیاسی نخبگان تاثیرگذار در تاریخ جوامع نیز استفاده می2المللی،و بین
طوح دکترینال، معطوف به عمل هستند، به عبارت دیگر همگی درباره توجه داشت که این س

.گوینداقدام سخن می» چگونگی«

دکترین استراتژیکی
اذعان 4»ریزي استراتژیکظهور و سقوط برنامه«، در کتاب خود با عنوان 3هنري مینتزبرگ

:دارد که استراتژي دربردارنده معناي زیر استمی
ن معنا که چگونگی گذر از جایی به جاي دیگر را در یک نقشه راه به ای. است5یک برنامه.1

می نمایاند؛
7باشد؛براي اقدامات در طول زمان می6استراتژي یک الگو.2

شود و بازتاب آن، به عنوان است که با توجه به آن، تصمیماتی اتخاذ می8استراتژي، وضعیت.3
شود؛اص نمایان میارائه محصوالت یا خدمات خاص در بازارهاي خعنوان مثال، در

و 10)نسبت به آینده(است که در حقیقت همان، تصور و دورنما 9اندازاستراتژي چشم.4
جانبه و در عین حال معطوف به آینده در اینجا نگاه همه. باشدمی11)به سمت آن(هدایت مسیر 

:براي مطالعه بیشتر در مورد هر یک از الیه هاي دکترین می توان به منابع زیر مراجعه نمود. 1
17-16: 1387ان، لطفی-

- http://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf http://www.usda.gov
- Mintzberg, 1994: 23-29
- http://www.thefreedictionary.com/operational+level+of+warField Manual(2001), No.
3-0; available from: http:// www.dtic.mil/doctrine/jel/service_pubs/ fm3_0a.pdf

.شودسازي نیز یاد میها به عنوان سطوح تصمیمدر این زمینه، از این الیه. 2
http://www.virtualsalt.com/crebook6.htm
3. Henry Mintzberg.
4. The Rise and Fall of Strategic Planning.
5. Plan .
6. Pattern .

گوید که معیار انتخاب شغل را او از مردي سخن می. هتر این مورد مطرح می کندنویسنده این کتاب، مثال دیگري براي فهم ب. 7
.کنداستفاده می) High-Risky(» شغل با درجه باالیی از  خطر«بنابراین، او از استراتژي . دهدآمیز بودن آن قرار میمخاطره

8. Position.
9. Perspective.
10. Vision.
11. Direction.
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).Mintzberg, 1994: 23-29)مدنظر است
، نقشه راه و هم در نهایت یک الگو )قعیتمو(انداز، وضعیتبنابراین استراتژي هم چشم

) 1اهداف با اهمیت زیاد(کند؛ همچون پلی است میان سیاست نقشی که استراتژي ایفا می. است
همچنین استراتژي و . از سوي دیگر) 2اقدامات واقعی و محسوس(ها از یکسو و تاکتیک

یل به مقاصد حیاتی باید یعنی، براي ن. کنندتاکتیک، شکاف میان ابزار و اهداف را پر می
گویی در اینجا شکافی وجود دارد که پیوند . یکسري اقدامات مناسب با آنها را طراحی کرد

کند و این جز در سایه تدوین استراتژي ها ایفا میمیان آنها نقش اساسی را در تحصیل آرمان
باید با عبور از بدیهی است که رسیدن به غایت و منتهی. ریزي اقدامات میسر نیستبراي طرح

به کارگیري مناسب اسلوب و وسائل . ها و ابزارهاي مناسب صورت پذیردراه و استفاده از شیوه
3.ها بر عهده دارند»تاکتیک«اي است که در راستاي استراتژي و اهداف عملیاتی، وظیفه

تئوري تئوري استراتژیک،«:نویسدمی4يبرنارد برودبر این اساس، استراتژي، همانطور که 
، در ارتباط با چگونگی اقدام و رسیدن به مقصود است نه چیستی یا چرایی آن؛ به »اقدام است

از این نکته نیز نباید غافل شد که درك روشنی از .شودهمین خاطر سخن از نقشه راه می
آید که شرطی ضروري براي تدوین استراتژي به شمار میهدف، عنصري بسیار کلیدي و پیش

شود ، هرگونه اقدامی صرفا تاکتیکی خواهد بود و از درجه ارزش باالي خود ساقط میبدون آن
)Baylis & wirtz, 2001: 4.(توان استراتژي را در عبارتی کوتاه، به با توجه به آنچه گفته شد، می

:این صورت تعریف کرد
پس، 5.»باشدمیآور یابی به اهداف الزاماستراتژي، نقشه یا دستورالعملی جامع جهت دست«

6.»ها تفسیر شود و آنها نیز باید به سرعت، قابل اجرا باشنداستراتژي باید در قالب نقشه«

سازي، نیز باید گفت که در باالترین سطح، از حیث تصمیم7در مورد تصمیمات استراتژیک
ها و هاي کلی، اهداف بلند مدت، فلسفهگیريسازي، قرار دارند که در ارتباط با جهتتصمیم
را دارا هستند و بر عکس، از بیشترین 8آنها کمترین درجه ساختارمندي. ها قرار دارندارزش

نتیجه از آنِ این نوع تریننامطمئنوترینمخاطرهپر. برخوردارند9هاي انتزاعیویژگی
حدودي تاوبه فاصله زیادي که از آینده دارندحديتااین مطلب،دلیل. هاستگیريتصمیم

1. High -order Goals.
2. Concrete Actions.
3. Field Manual, 2001, No. 3-0.
4 Bernard berodie
5. www.usda.gov.
6. www.dtra.mil.
7. Strategic Decisions.
8. Structured.
9. Imaginative.
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1.شودمربوط میباالي آنهااهمیت بههم

توان دکترین استراتژیکی را، در حوزه مسائل با عنایت به مفهوم دکترین و استراتژي، می
:گونه تعریف کردنظامی، این

که استفاده از نیروهاي هوایی را در یک 2اساسی ترین و پایدارترین اصول و قواعدي«
هاي نیروي راتژیکی، اساس همه دکتریندکترین است. کندعملیات نظامی هدایت و رهبري می

یا 4»کنداستفاده موثر از وسائل نقلیه هوایی را مشخص می3هوایی است؛ که چهارچوب
فضا را در -که استفاده مناسب از نیروهاي هوا5)باورها(ترین اعتقادات ترین و با ثباتبنیادي«

.)Gabreski, 2003(» کندیک عملیات نظامی تشریح و هدایت می
هاي هر یک از دکترین با توجه به آنچه بیان شد، دکترین استراتژیکی، که دربردارنده مؤلّفه

باشد باشد، براي تحقّق اهداف دکترین پایه، از اهمیت بسیار واالیی برخوردار میو استراتژي می
سی مندي از نتایج آن شرط اسابه طوریکه تعیین صحیح و منطقی آن، در موفقیت اقدام و بهره

.شودمحسوب می

دکترین عملیاتی
هاي دکترین استراتژیکی که از حداقل ساختارمندي برخوردار است و با توجه به ویژگی

مند بتواند در بیشتر حالت انتزاعی دارد، نیازمند تعیین و اجراي اصولی هستیم که به صورتی نظام
هاي مناسب ري تاکیتیکاین روند، که با بکارگی. راه تحقق اهداف استراتژیک پیش رود

بر همین اساس در عرصه نظامی، کارویژه . شودپذیرد، در دکترین عملیاتی دنبال میصورت می
باشد که از طریق اصلی سطح عملیاتی جنگ دستیابی به اهداف استراتژیک در صحنه منازعه می

پس رسیدن به 6.دهاي بزرگ انجام می شوها و عملیاتریزي، مدیریت و پشتیبانی مبارزهبرنامه
پذیرد که این نیز آنچه در الیه اول ترسیم و تبیین شده است با ایجاد شرایط مناسب صورت می

براي ظهور و بروز نیازمند سلسله اقداماتی است که با استفاده از منابع و تخمین میزان هزینه و 
راي عینیت اگرچه این سطح از دکترین گامی است ب. پوشدخطرات احتمالی جامه عمل می

یافتن اهداف استراتژیک، باید دانست که همین امر نیز نیازمند تعریف و تعیین اهداف عملیاتی 
تر و از قابلیت تشخیص و تمییز بیشتري برخوردار است؛ ضمن اینکه است که در حقیقت عینی

1. www.virtualsalt.com.
2. Principles.
3. Framework.
4. www.raf.mod.uk.
5. Beliefs.
6. www.thefreedictionary.com.
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.باشداجراي آن در راستاي پیاده کردن منویات در سطح نخست می
احی منسجم عملیاتی، که به موفقیت در سطح تاکتیکی منجر شود، باید دانست که بدون طر

منابع با ارزش در طول منازعات به هدر رفته است بدون اینکه اندکی از اهداف دکترین عملیاتی 
1.محقق شده باشد

یا (با توجه به آنچه بیان شد، دکترین عملیاتی، در تطبیق با موضوع پژوهش، به اصل 
از . کندزمینه تحقق قواعد استراتژیک را فراهم می) ها(که اجراي آنشود گفته می) اصولی
تر بودن و عینی«توان از هاي عمومی این دکترین، نسبت به یک الیه باالتر از خود، میویژگی

.نام برد» شدن در جامعه و دست یافتن به اهداف آنمدت زمان کمتر براي پیاده

دکترین تاکتیکی
امی به معناي استقرار و هدایت منابع در یک رویداد براي اجراي تاکتیک در ادبیات نظ

: ها عبارتند ازتاکتیک: در تعریفی دیگر از آن آمده است2.باشداهداف و استراتژي عملیات می
در مبارزه که شامل آرایش و مانور منظم واحدها در ارتباط با ) نظامی(بکارگیري واحدهاي

ها نظامی موفق یل استعداد رزمی بالقوه به نبردها و درگیريیکدیگر، زمین و دشمن براي تبد
یابی نتایج مهم عملیاتی موفقیت تاکتیکی با توجه به میزان سهم یک اقدام در دست. باشدمی

ریزي و اجراي عملیات متناسب با بنابراین در این سطح از جنگ، برنامه3.شودسنجش می
یافته به واحدهاي تاکتیکی و نیروهاي امیِ اختصاصصحنه منازعه و نبرد براي کسب اهداف نظ

4.شودوظیفه انجام می

به «دکترینی که : توان دکترین تاکتیکی را اینگونه تبیین کردبا توجه به مفهوم تاکتیک می
پردازد که این امر با اقدامات نظامی و بوسیله توصیف اعمال دکترین استراتژیکی و عملیاتی می

ها به منظور تحقق اهداف تفصیلی هاي خاص و دیگر سیستمهاي سالحسیستماستفاده مناسب از 
معطوف به بعد نظامی ). Gabreski, 2003(این تعریف در اسناد دیگر هم آمده است 5.»همراه است

باشد و آن را اصول یا مجموعه قواعدي خوانده است که طبق آن نظامی دکترین تاکتیکی می
ویژگی عمده این دکترین . دهدهاي باالتر از خود انجام میالیهاقداماتی در راستاي اجراي اصول 

بودن و توجه به جزئیات کند، میزان باالي اجراییکه آن را از سطوح دیگر دکترینال متمایز می
پوش، مشخصات زمین عملیات، مهارت ها، خودروهاي زرهموشک«: باشد، مانندصحنه منازعه می

1. Field Manual, 2001, No. 3-0.
2. www.usda.gov.
3. Field Manual, 2001, No. 3-0.
4. www.thefreedictionary.com.
5. www.raf.mod.uk.
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در شرایط خاص هر برخورد با (استفاده بهینه از زمین عملیات نیروها در بکارگیري تسلیحات و
).17- 16: 1387لطفیان، (» )دشمن

هاي دیگري چون دینی و سیاسی بنابراین اگر بخواهیم کاربرد الیه دکترینال را به حوزه
اي براي توان از آن به اقداماتی عینی تعبیر کرد که هدف خاصی را ذیل قاعدهتعمیم دهیم؛ می

.کندقق اهداف عملیاتی و به تبع اولی اهداف استراتژیکی دنبال میتح

هاي دکترینها در تعیین الیهشاخص
هایی هستیم که با سرعت و ها در هر سطح، نیازمند تعیین شاخصبراي تعیین دقیق دکترین

تژیکی، رو، باتوجه به تعاریف هر سه الیه استرااز این. دقت علمی مطلوبی، مسیر پژوهش طی شود
باشند و این هایی را احصا کرد که مشخِّصه هر یک میتوان ویژگیعملیاتی و تاکتیکی، می

توان به عنوان معیارهایی در تشخیص و این موارد را می. دهدسطوح را از یکدیگر تمیز می
گذاري صحیح آنها استفاده کرد که به صورت زیر قابل ترسیم تفکیک قواعد و اقدامات و جاي

.باشده صورت زیر قابل ترسیم میباشند کمی
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مدل دکترین 
شود که هر فلسفه و نظام شناختی، الزاما براي شناخت دکترین، از آنجایی شروع می

بر این اساس، 1.اي داردشدن در متن اجتماع و بیان چگونگی حیات انسانی، نیاز به واسطهپیاده
هاي زداید تا بتواند به سیاسترا از چهره آن میکند که غبار ابهامدکترین موضوعیت پیدا می

از این حیث، دکترین حاکم، ضرورتاً یک ایدئولوژي و . مشخصی جهت اداره انسان تبدیل شود
ترین ترتیبات نهادي یافته درباره بهترین شیوه زندگی مردم و درباره مناسباي سازمانمجموعه

حاکمذاتیقواعدتشریحوتبیین) القواعدقاعدةیا(بنابراین، دکترین. باشدشان میبراي جوامع
قواعداینتبیین. استبشرویژهبهموجودات،اعمالبرحاکمذاتیقواعدوطبیعتخلقت،بر

برمبتنی،»باید«حیثازجامعهمطالعهموضوع این رویکرد،لذا. استالزامیسازيجامعهبراي
نمودارهاي زیر، روابط .استانسانوموجوداتفتارروطبیعتخلقت،برحاکمذاتیقواعد

بریک، ترجمه . شافریتز و پی (مزبور را به همراه مصداقی روشن، به خوبی ترسیم کرده است
)299- 283: 1390ملک محمدي، 

همراه است و در چهار مرحله به » چگونگی«از این حیث، دکترین در حقیقت، با پرسش از 
ترین قاعده، یعنی دکترین پایه صورت ابتدا تعیین بنیادي. پردازدفتار میتعیین قواعد حاکم بر ر

پس از آنکه . گیرد که همه قواعد و اقدامات معطوف به تحقق عینی آن در متن جامعه استمی
ترین قاعده حاکم بر کل روندها و فرایندهاي اقدام مشخص شد، دکترین به مثابه بنیادین

بدیهی است که . تري وضع شوندر عالم خارج نیز قواعد جزئیضروري است براي تحقّق آن د
اي از جمله سیاست، فرهنگ، اقتصاد و امور نظامی با طیفی باتوجه به ماهیت اهداف در هر زمینه

یدتی قابل طرح هاي علمی و نظام هاي عقتوجه به این نکته ضروري است که دکترین به مثابه قاعده، در هر یک از رشته. 1
کند که منشأ و به عنوان مثال، هر دینی براي پیروانش اصولی کلی را مطرح می. شوداست و محدود به حوزه خاصی نمی

.سازدمحور احکام و دستورات در ابعاد مختلف زندگی است و بدین وسیله، آنان را براي نیل به کمال انسانی رهنمون می

رابطه فلسفه، دکترین و سیاست: 2نمودار 
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از اقدامات روبرو هستیم که به طور عمده براساس گستره زمانی، اهمیت و دامنه اثرگذاري در 
هر سطح، به حضور مؤثر و . شوندبندي میتاکتیکی تقسیمسه سطح استراتژیکی، عملیاتی و 

از آنجایی که رویکرد مورد نظر 1.کندسازي دکترین پایه در سطح اجتماع، کمک میپیاده
هاي دکترینال ها زیرمجموعه دکترین و با عنوان الیهسازي دارد، هر یک از این سطحنقش مدل

دکترین : آیند که عبارتند ازفتن دکترین به شمار میشوند و به مثابه مجاري عینیت یاشناخته می
:بنابراین، ساختار کلی آن به شکل زیر است. 2استراتژیکی، دکترین عملیاتی و دکترین تاکتیکی

هاي دکترینالیه: 3نمودار

اگرچه دکترین، به طور عمده، ناظر به پرسش از چگونگی است، اما پاسخ صحیح و جامع به 
پاسخ به آنها، پشتوانه نظري الزم براي تعیین قواعد باشد که دو سوال دیگر نیز میآن، نیازمند

بر این اساس، در مجموع باید به شش سوال در . آورددر پرسش از چگونگی را فراهم می
توان از دکترین به عبارتی دیگر، زمانی می. هاي چیستی، چرایی و چگونگی پاسخ دادحوزه

:سخن گفت، که سه سوال اصلی و سه سوال فرعی پاسخ داده شود)ره(فقهی امام خمینی 
امامسیاسیاندیشهوحکومتیفقهفقهی،قواعدفقه،ازمقصودوکیست) ره(خمینیامام.1

ایم؟کردهاستخراجمنابعیچهازرا) ره(اماماندیشهچیست؟) ره(

ها را باید در پرسش از قواعد حاکم بر ها و پدیدهشود که تفاوت اساسی میان شخصیتدر اینجا تاحدودي مشخص می. 1
ها هم مشابه باشند ولی از آنجاکه در قواعد متفاوتند، جهت و غایت به آنها جستجو کرد، چراکه ممکن است حتی استراتژي

شود، خود جزئی از نزاع درنظر گرفته میعالوه بر این، برخالف تصور مرسوم که استراتژي محل. کندکلی تغییر پیدا می
.یک کل است که اگر آن موجود نباشد، قطعا آن جزء بکار نخواهد آمد

هاي نظامی و مدیریت، از این سه عنوان استفاده شده الزم به ذکر است که مطابق کتب و اسناد در دسترس در حوزه. 2
.است
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اید شخصیتی که قرار است آید، یعنی ابتدا بها سخن به میان میدر این سوال، از چیستی
بدیهی . هاي او احصاء شود، معرفی شود و منظومه فقهی او به درستی و کامل تبیین شوددکترین

هاي مهم در هاي مختلف منظومه از جمله مهمترین قسمتشناسی و تفکیک حوزهاست، مفهوم
هاي علمی بنابراین، در این سوال، چارچوب نظري حاکم بر کنکاش و بررسی. این بخش است

هاي فکري محقق در مطالعه و ارائه، شود تا زوایا و دامنهدر موضوع پژوهش، تعیین و تبیین می
.مشخص شوند؛ که در بخش نخست مقاله بدان پرداخته شد

هايگیريتصمیمدرامامرفتاربرحاکمقواعدتعیینبهحکومتیفقهوفقهزاویهازچرا.2
؟شودمیپرداختهرهبريوسیاسی

هاي رهبري تبیین ضرورت و اهمیت پرداختن از زاویه فقهی به منظومه فکري و روش
گانه فلسفی، اخالقی و فقهی، یا همان فقه اکبر  فقه اصغر، در بندي سهو تقسیم) ره(حضرت امام 

در حقیقت، این مرحله، پاسخ به چرایی گزینش این چارچوب نظري . گام دوم باید انجام شود
. باید به خوبی پاسخ داده شودخاص است که 

دردیگر،عبارتبهکدامند؟رهبريساحتونظرمقامدرامامحکومتیفقهقواعد.3
وگیرندقرارامامسیاسیعملمبنايعنوانبهتوانندمیفقهیقواعدکدامامام،سیاسیاندیشه

صورتبهاعد،قواینازیکهرهمچنینشدند؟گرفتهبکارامامتوسطعملدرقواعديچه
:بنابرایندارند؟قراراقدامازسطحیچهدرعمل،ونظرمقامدرتطبیقی

قواعد فقهی حکومتی استراتژیکی کدامند؟- 
قواعد فقهی حکومتی تاکتیکی کدامند؟- 
قواعد فقهی حکومتی تکنیکی کدامند؟ - 

طالعه هاي منظومه فکري وجود دارد، به مدر این مرحله، براساس شناختی که از حوزه
شود تا دکترین پایه، شناخته و معرفی مبادرت می) ره(هاي سیاسی امام خمینی ها و کنشاندیشه

براي تحقق عملی آن، سلسله قواعد دیگري نیاز است تا صورت عینی آن در صحنه . شود
ترین قاعده در اداره جامعه انسانی، لذا صورتی دکترین پایه، یعنی مبنایی. اجتماع پدیدار شود

کلی دارد و باید در هر یک از سطوح استراتژیک، تاکتیکی و تکنیکی، قواعدي شناسایی و 
بر این اساس، در دکترین . ساز ظهور دکترین پایه را ایجاد نمایندتبیین شوند که زمینه

شوند که متناظر با اقداماتی در این سطح هاي این سطح بیان میاستراتژیک، قواعدي با ویژگی
شود و هرچه سطح هاي تاکتیکی و تکنیکی نیز طی میمین مسیر در مورد دکترینه. باشندمی

تر و نیازمند مدت زمان کمتري عمقتر، کمتر، عینیشود، جزئیدکترین به تکنیک نزدیک می
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.براي اثرگذاري است
شود، همان قواعد فقهی حکومتی هاي مختلف بیان میآنچه به عنوان دکترین پایه و در الیه

هایشان در نسبت با خصوصیات هر یک از سطوح، در جایگاه باشند که باتوجه به ویژگیمی
به عبارت دیگر، باتوجه به فهمی که از دکترین، استراتژي، تاکتیک و . اندخاصی قرار گرفته

شوند، تکنیک وجود دارد، همچنین براساس درك صحیح از قواعدي که احصاء می
حصول این فرایند، ترسیم نظامی از قواعد است که در سطوح م. پذیردسنجی انجام مینسبت

.شونداند و متناظر با هریک، اقدامات مختلفی تعریف میمختلف قرار گرفته

فقهی براي سطوح مختلف مدیریتی، هفت حوزه1ریزي جامعالزم به ذکر است، در طرح
ها، پروژه، به همان ترتیب شمارهدر قالب هفت2مزبور در منظومه فقهی، به مثابه هفت نقشه راه

: شوندهر یک در سه گام طراحی می
حوزه،هرموجودوضعتبیین.1
حوزه،هرمطلوبوضعتبیین.2
.آنمطلوبوضعبهحوزهآنموجودوضعازحرکتروندریزيبرنامه.3

حاصل این روش، تعیین قواعد اقدام و تبیین الگویی از عملکرد شخصیت مورد نظر است، به 
باشند طوریکه نخبگان و عوام جامعه، در هر زمان و مکانی توانایی شناسایی مصادیق مشابه آن می

و همین امر عامل بسیار مهمی در تعیین مسیر درست و افزایش بصیرت است که با صرف مطالعه 
.باشدیابی به چنین شناخت مشخّص و روشنی به سادگی میسر نمیهاي تاریخی دستداده

1. Master Plan.
2. Road Map.
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گیرينتیجه
فقه حکومتی، که در ساخت جامعه دینی باید به مسائل اصلی و فرعی پاسخی درخور دهد و 
در تقابل با شبهات و معضالت، از استحکام و قوت مقتضی برخوردار باشد، قلمروي فراتر از فقه 

دارد یکی از ارکان فقه، به فقه اصغر اشتهار . گیردمتعارف، علومی نظیر فلسفه و عرفان را دربر می
هاي آید و بخشسازي نیز سخن به میان میو ملزومات نظام) مکلف(که در آن از نیازهاي فردي 

آفرینی در عرصه باشند که به جهت اهمیت و نقشدیگر آن، یعنی فقه اوسط و فقه اکبر می
، هاي جامعه، سهم بسزایی دارند و در ترسیم و تفسیر سیماي اینگونه از فقهزندگی و ساخت بنیان
رو، این مقاله در پی ارائه فرایندي از این. هاي الزم صورت نگرفته استدر حد انتظار پژوهش

براي ترسیم مدل مفهومی یا مدلسازي از شیوه رهبري و هدایت جامعه و امت اسالمی توسط امام 
این از. بوده است تا دریچه نوینی به روي محققین و پژوهشگران در این زمینه بگشاید) ره(خمینی 

بندي جامعی از فقه صورت بگیرد تا دو وجهی که کمتر بدان حیث، ابتدا باید بازتعریف و تقسیم
شود و الزم است به صحنه عملی جامعه آورده شوند و امتداد حکومتی پیدا نمایند، پرداخته می

و فقه اصغر، بنابراین، فقه، در سه الیه فقه اکبر، فلسفه و عرفان، فقه اوسط، اخالق. شناسایی شوند
این سه ساحت، هم به طور مجزا بر اندیشه و عمل . باشدفقه متعارف، قابل تقسیم و تبیین می

به عبارت . اندنیز منشأ آثار شدهاثرگذار هستند و هم به طور مشترك و مرکب) ره(حضرت امام 
اي از آنها با ارهدیگر، برخی از نظریات و اقدامات ایشان، متأثر از یک بخش از فقه بوده است، پ

الهام از دو الیه فقهی صورت گرفته است و بعضی از موارد، محل اثر هر سه حوزه فقهی بوده 
باشند که به رو، سه نوع دامنه ساده، مشترك و مرکب قابل تعریف و تفکیک میاز این. است

م مدل، درك لذا، گام اساسی نخست در ترسی. اندنامگذاري شده) ره(عنوان منظومه فقهی امام 
درست از منظومه فقهی است تا پژوهشگر توجه داشته باشد که باید از سه منظر به اندیشه و عمل 

الزم به ذکر است . خوبی از یکدیگر تفکیک نمایدها را بهبنگرد و بتواند حوزه) ره(حضرت امام 
صمیمات و ، نیازمند مطالعه مجموعه گفتار، ت)ره(که در حوزه مدلسازي رهبري حضرت امام 

در ضمن، در این مسیر براي کسب . له در ساحت سیاست و اداره جامعه هستیمرفتارهاي معظم
.توان بهره بردمی» نظریه داده بنیاد«ها، همچون نتایج مطلوب، از انواع روش

گام مهم دوم، تعیین مدلی براي تحلیل اطالعات گردآوري شده است تا به عنوان دستورالعمل 
هاي مختلف فکري و مدیریتی حکومت گیر در الیهساز و تصمیممختلف تصمیمهاي در بخش

المللی و قابلیت فهم جهانی اي بینها، که صبغهترین چارچوبیکی از کاربردي. بکار گرفته شود
بر این اساس، دکترین، که به معناي قاعده بنیادین در . هاي دکترین استدارد، استفاده از ظرفیت
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یعنی، محقق . سازدابتدا ما را به استخراج قواعد فقهی در هر سه دامنه رهنمون میهر علمی است،
ترین آنها را به عنوان در منظومه فکري به دنبال اصولی است که به طور مستقیم سپس، باید بنیادي

ها و براي تحقق آن، سه الیه دکترین باید تعیین شوند که باتوجه به ویژگی. دکترین پایه برگزید
هاي هر کدام، یک یا چند قاعده در زیر مجموعه یکی از سطوح استراتژیکی، عملیاتی و شاخص

پس از این مرحله، مجموعه اقدامات استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی نیز . گیرندتاکتیکی قرار می
الزم به ذکر است که رهبري جامعه، سطح کالن است و به طور معطوف . شوندتعیین و تدوین می

کند، لذا نباید هاي پایین نیز ورود پیدا میهاست و بر اساس ضرورت و اهمیت به الیهاستراتژيبه 
.انتظار حجم وسیعی از قواعد و اقدامات در دکترین تاکتیکی بوجود آید
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فرهنگ معاصر هزاره ، )1383(شناس، محمدعلی؛ سامعی، حسن و انتخابی، نرگس، حق- 
.انتشارات فرهنگ معاصر: ، چاپ چهارم، تهران)انگلیسی به فارسی(

حکومتفصلنامه، »سیاسیفقهوسیاسیفلسفهارتباط«، )1376(سیدصادق، حقیقت،- 
.3شمارهبهار، سال دوم، اسالمی،

،درخشانمهدى: مصحح/ محقق،األسرارینبوع،)1384(حسین، الدین،کمالخوارزمى- 
.فرهنگىمفاخروآثارانجمن: اول، تهرانچاپ
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، چاپ المللفرهنگ لغات و اصطالحات علوم سیاسی و روابط بین، )1378(دالوري، رضا، - 
. انتشارات دالوري: اول، تهران

.علمىاننتشارات: ، تهرانهفتمچاپ،نىسرّ، )1387(ن، عبدالحسیکوب،زرین- 
اول،بروجردى، چاپمصطفى: مصحح/محقق،مثنوىشرح، )1374(مالهادي، سبزواري،- 
.اسالمىارشادوزارتانتشاراتوچاپسازمان: تهران
همتحدایاالتدرعمومیگذاريسیاست،)1390(کریستوفر، بریک،. پیو. امجیشافریتز،- 

.)ع(صادق امامدانشگاه: تهرانمحمدي،ملکحمیدرضاترجمه،امریکا
.انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: ، چاپ دوم، تهرانفقه سیاسی، )1377(شکوري ابوالفضل، - 
، فصلنامه کاوشی نو »)تعریف و مبانى(درآمدى بر فقه حکومتى «، )1390(صرامی، سیف اهللا، - 

.70هجدهم، شماره در فقه اسالمی، زمستان، دوره 
: ، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، چاپ اول، تهرانفرهنگ فلسفی، )1366(صلیبا، جمیل، - 

. انتشارات حکمت
، ترجمه سید محمدباقر موسوى ترجمه تفسیر المیزان، )1374(طباطبایی، سید محمدحسین، - 

.میه قمى مدرسین حوزه علدفتر انتشارات اسالمى جامعه: همدانى، چاپ پنجم،  قم
.امیر کبیر: ، تهرانفقه سیاسی، )1377(عمید زنجانی، عباسعلی، - 
مجید:مصحح/، محققکاشانىمصنفاتورسائلمجموعه، )1380(عبدالرزاق، کاشانی،- 

.مکتوبمیراث: تهران،دومزاده، چاپهادى
قه درآمدي بر ف«، )1390(مشکانی سبزواري، عباسعلی و مشکانی سبزواري، عبدالحسین، - 

، )پژوهشی- علمی(، مجله حکومت اسالمی»)مدظله العالی(حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبري 
.2سال شانزدهم، شمارهتابستان،

: ، چاپ پنجم، تهرانریزي استراتژیکهاي برنامهاستراتژي و روش، )1387(لطفیان، سعیده، - 
.المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین

.انتشارات امیرکبیر: ، چاپ بیست و یکم، تهرانفارسی معینفرهنگ، )1383(معین، محمد، - 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام : ، تهرانصحیفه امام، )1385(اهللا، موسوي خمینی، سید روح- 

).قدس سره(خمینی 
: ، چاپ چهارم، تهران)اربعین حدیث(چهل حدیث ، )1388(اهللا، موسوي خمینی، سید روح- 

).قدس سره(ام خمینى مؤسسه تنظیم و نشر آثار ام
کتابخانه: تهراناوجبى،على: مصحح/محقق،)پنعیم(مثنوى شرح، )1387(محمد، نعیم،- 
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عربی) ب
/ ، محققالنهایۀ فی غریب الحدیث و األثر، )1367(ابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، - 

.موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان: قممحمود محمد طناحى، چاپ چهارم،: مصحح
اکبر غفارى، علی: مصحح/، محققتحف العقول، )ق1363(ابن شعبه حرانى، حسن بن على، - 

.جامعه مدرسین: چاپ دوم، قم
الدین محدث، جالل: مصحح/، محققالمحاسن، )ق1371(برقى، احمد بن محمد بن خالد، - 

.دار الکتب اإلسالمیۀ، چاپ دوم: قم
: ، قماسرار الحکم فی المفتتح و المختتم، )ق1425(واري، مولی هادي بن مهدي، سبز- 

. انتشارات مطبوعات دینی
: محقق/ ، مصحح)اإلسالمیۀ- ط(الکافی ، )ق1407(کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، - 

.دار الکتب اإلسالمیۀ: على اکبر غفارى و محمد آخوندى، چاپ چهارم، تهران
مؤسسه تنظیم و نشر : ، چاپ اول، تهرانکتاب البیع، )بی تا(سید روح اللّه، موسوي خمینى،-

).قدس سره(آثار امام خمینى 
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