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اگر عقاید اسالمی، به شخص مسلمان اندیشه . باشد فقه برنامه عملی زندگی فردي و اجتماعی انسان مسلمان می
بخشد، تا با میـزان قـرار    رفتار میدهد؛ فقه به او برنامه عمل و ضابطۀ  گرایان می بینی متمایز از ماده الهی و جهان

  .دادن آن، سالک طریقی باشد که شارع مقدس براي نیل به حقیقت مشخص کرده است
النبی، فقه اسالم و حالل و حرام الهی مبناي زنـدگی فـردي و جمعـی     ینۀپس از تشکیل حکومت نبوي در مد

در دوران حکومت خلفاي اولیـه ـ   ) ص(اسالم اي که این روال و رویه پس از نبی مکرم  مسلمانان گردید؛ به گونه
ها با معیارهاي منصوص و مصرح ـ نیز جریان داشت و همین کلیـت و چـارچوب در     رغم تفاوت حاکمیت آن علی

شد و مبناي زندگی همه اهل قبله در شرق و غرب اسالم  جوامع اسالمی از سوي حاکمان جائر و ستمگر ادعا می
  .بود

داري و  اي غربی ـ مسیحی و حاصل تجربه دین  که پدیده» سکوالریزم«برانداز  نیانپس از طوفان سهمگین و ب
ورزي مغرب زمین و محصول کشاکش و چالش ارباب کلیسا با روشـنفکران دیارشـان بـود؛ و ورود آن بـا      سیاست

آن در هاي اسالمی پیونـد خـورد؛ جهـان اسـالم شـاهد بـاز تولیـد         طلبانه به سرزمین رویکرد استعماري و سلطه
هاي مختلف شد و به ویژه احکام اجتماعی ـ سیاسی اسالم به فراموشی سپرده شد و در آن سـنت نبـوي و     شکل

  .رویه مسلمانی منسی گردید
در نجف و تهران و دیگر بالد  در جریان نهضت مشروطیت در ایران که رهبران دینی و مراجع مذهبی شیعیان

و حساب شاهان فاسد و ناالیق بر مبنـاي قـوانین شـرع و نیـز نظـارت      حد  ایران، خواهان مهار قدرت مطلق و بی
مسلمانان بر رفتار و کردار حاکمان بودند؛ به ویژه با مشاهده جریان روشنفکري وابسته بـه اردوگـاه لیبرالیسـم و    

رة زندگی آرمان بلکه تکلیف ادا ها به مقوله دین و زندگی؛ هاي سفارت انگلیس و نگاه سکوالریستی آن داري میدان
هـا مسـأله    طلبـی  ها و شـهادت  جمعی بر مبناي قوانین الهی مطمح نظر علما و متدینین قرار گرفت و با فداکاري

گذاري با قواعد و قوانین شرعی و نظارت علماي تراز اول تصویب شد، که قانون مدنی  انطباق قوانین مجلس قانون
  .متخذ از فقه جعفري ارمغان آن دوران است

و تأسیس نظام جمهوري ) ره(پیروزي انقالب اسالمی ایران به رهبري فقیه حکیم حضرت امام خمینی البته با 
  .اسالمی، مسأله انطباق قوانین و مقررات با ضوابط و احکام شرعی به تصویب همگان رسید

راي نه فقط رهبري دوراندیش و حکیمی بزرگ، که فقیهی اصولی و مرجعی صاحب مبنا و دا) ره(امام خمینی 
  .مکتب فقهی بود، که آثار علمی فراوان و ارزشمند، و نیز شاگردان فراوان و اثرگذار او، گواه این مدعایند

است کـه یـک دوره فقـه فتـوایی      تحریرالوسیلهکتاب ارزشمند و ماندگار ) ره(یکی از آثار فقهی امام خمینی 
هاي عمـومی و انقـالب، در امـور مـدنی،      ادرسی دادگاهقانون آیین د 3امامیه را در بردارد و از آنجا که برابر ماده 

چنانچه قاضی حکم دعوایی را در قوانین مدونه نیابد، با استناد به منابع معتبر اسالمی با فتاواي «، 1379مصوب 
جناب آقاي دکتر عبداهللا کیائی در تالشی قابل تقدیر، قانون مدنی را به همراه » .معتبر حکم قضیه را صادر نماید

پژوه مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام      در دو جلد فراهم آورده است و البته محققان فقه) ره(اواي امام خمینی فت
کار بستن احکام  امید آن است که با به. اند ـ دفتر قم ـ در این زمینه با مؤلف محترم همکاري داشته ) ره(خمینی 

  .محور باشیم هاي فضیلت ۀ اسالمی و انسانحیاتبخش اسالم ـ چه مدنی و چه غیر آن ـ شاهد مدینۀ فاضل
  

  )ره(مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
 دفتر قم  


