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  »ايخامنه اهللايةآ«از منظر  ياسيقلمرو فقه س
*سيدسجاد ايزدهي 8/6/96: تأييد 20/1/96: دريافت

    چكيده
دور مسـائل   انياز سال است،يدو دانش فقه و س نيب ايرشتهنيب يشيمثابه گرابه ياسيفقه س
ـ يفقـه س گسـتره   يانقالب اسالم يروزيلكن با پ داد،يرا مورد توجه قرار م استيسپهر س  ،ياس
ـ را دربرگرفتـه اسـت. آ   يديجد هايو عرصه افتهيتوسعه  ـ يبـه عنـوان فق   ايخامنـه  اهللاةي  يه

ـ  گسـتره  ،ياسيو انتظارات روزآمد از فقه و فقه س اتيغا ،يبا مبان تناسبم شمند،ياند از  يعيوس
ـ ارائه كرده است كه براساس آن، از  ،ياسيفقه س يموضوعات، مسائل و كاركردها را برا  سـو كي

بلكـه بـه    شـود، يمحدود نم ،پردازديم ياسياز فقه كه به امور س يبه بخش ،ياسيمفهوم فقه س
قـه اداره  فنظر قـرار داده و   مردم را مد يكه اداره زندگ شوديفقه، اطالق م يعمل ياهاز باب يباب

 فراتـر  ييقلمرو شان،يا فياز آنجا كه فقه در تعر گر،يد ي. از سوشوديمحسوب م ياسيجامعه س
 در نگـرش لـذا   شـود، يد، احكام و اخالق ميمشتمل بر عقا نيو شامل فهم د افتهياز فهم احكام 

ه بلك ،اختصاص نداشته ياسيس ياز فقه) به احكام و رفتارها يبخش همثاب(به ياسيفقه س شان،يا
  خواهد بود. ياسيو اخالق س ياسيس يمشتمل بر احكام، باورها

 اقتضـائات  خاطرب ياسيبرخالف زمان گذشته كه فقه س ،يامنهخا اهللاةيآ دگاهياساس د بر
ه ب ييقلمرو ،يانقالب اسالم يروزيدر محدوده افراد مؤمن داشت، با پ ييجامعه، قلمرو طشراي

ق نظام اساس، اقتضائات تحق نياست. بلكه بر هم افتهي ينيو حكومت د ياسيگستره جامعه س
فهم احكام شرع، فراتـر رفتـه و بـه اسـتنباط      از ياسيقلمرو فقه س شود،يم بموج ياسالم
  .  ابديتوسعه  ،سازيو نظام ياسيس يهاهينظر

  واژگان كليدي
  پردازيهينظر ،يفقه اجتماع ،اياهللا خامنهةيگستره، آ ،ياسيفقه، فقه س

                                                                                

 .ياسالم شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند استيگروه س ريو مد اريدانشدانش آموخته حوزه علميه قم و  *



6  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

وم
د

پي /
پي

ا
84 

 

 

  مقدمه
هـاي  مثابه اصطالحي جديد در عرصه فقه و سياست، در سالبه» فقه سياسي«واژه 

ت قوانين حاكمي«، »تحقق جمهوري اسالمي ايران«بخاطر اموري چون پس از انقالب و 
و » هجوم گسترده مسائل فراوان عرصه سياسـت بـه علـم فقـه    «، »فقهي بر نظام سياسي

، بسيار مورد استفاده قرار گرفته »پرسش از فقيهان در خصوص امور سياسي و حكومتي«
دار عهـده علم فقه پرداخته و  است. اين گرايش علمي، به مباحث سياسي در ميان ابواب

در حوزه داخلي و خارجي روابط جامعه اسالمى ساماندهي و تدبير امور جامعه اسالمي 
فهـمِ آن در گـرو گونـه    اين گرايش فقهي كـه   .)154ص ،44ش ،1394(ايزدهي،  است

شـدن  ي، در راسـتاي تخصصـ  اسـت » سياسـت «و » فقه«ارتباط ميان دو مفهوم اساسي 
موضوعات سياسـى و حكـومتى   رفتارها و به زه فقه قرار داشته، مباحث خاص در حو

 ،منـان ؤمتكاليف شرعى زنـدگى سياسـى    و پردازديديگر فقهى م يهاگرايشدر كنار 
معتبـر   را بر اسـاس منـابع و ادلـه   اداره مطلوب و آيين بلكه شهروندان را تعيين كرده 

بـين  اى در ويـژه  جايگاه اين گرايش فقهي كه .(همان) كندمى ، تبيين و توصيهشرعى
، سـلطه جايگـاه خـويش را مـديون     ،ردتمدن اسـالمى دا در گستره هاى سياسى دانش

 است كـه فقـه بـه    مبتنىفرض پيشبر اين و  استنصوص دينى ت قداست و محوري
است كه در گستره دين اسالم برترين دانش  ،خاص صورت سياسى به فقهعام و  صورت

، شـان ياجتماع زندگي فردي، سياسي ـ  داوند درخر برابر بخاطر تبيين تكاليف مردم د
  ي و معنوي آنان را تضمين نمايد.سعادت ماد توانديم

فقـه سياسـي،    بلكه فقـه بـا سياسـت و حكومـت،     ،سياست بابا توجه به پيوند دين 
هـاى  تـرين بخـش دانـش   عملـى مثابـه  يافته و بـه  علوم اسالمىميان اى در اه ويژهگجاي

و شايد از همين روست كـه   استقديم شده زين فلسفه سياسى در يونان جايگ ،اسالمى
اى از علم مدنى عام شاخهبه عنوان را  »فقه مدنى«اصطالح  ،بندى علومدر طبقه »فارابى«
  .)64ص ،ق1931فارابي، بكار برده است ( ،قسيم حكمت مدنى و

ايشـي  مثابـه گر بخشـي بـه فقـه سياسـي، بـه     تبديهي است پـس از گـذر از رسـمي   
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 توانـد يمـ ي ميان فقه و سياست، امروزه بحث از گستره و توسـعه قلمـرو آن،   ارشتهبين

ت فقـه  آينده رقـم زده و بسـط گسـتره فعاليـ    سرنوشت اين گرايش علمي را در ساليان 
  سياسي در جامعه را موجب شود.

بلكه هويت فقه سياسي، در گرو پاسخ بـه پرسـش از اصـل     ،گرچه امكان، ضرورت
گونه رابطه ميـان ديـن و سياسـت بـه معنـاي عـام و فقـه و سياسـت         بسا چه و ارتباط 

قـبض و بسـطي    توانديمي متفاوت از گستره دين و فقه ، اما تلقصورت خاص استهب
ت فقه سياسي در . طبيعي است به همان نسبت كه هويدر قلمرو فقه سياسي ايجاد نمايد

رو، ازايـن  ،ه با عنصـر سياسـت اسـت   يي سياسي در فقه و ارتباط فقهامؤلفهگرو وجود 
يي كه سياست را عنصري نامطلوب دانسته، ورود عنصر سياست به عرصه فقه هادگاهيد

ن ، قـادر بـه اثبـات ايـ    انـد ندانستهرا برنتابيده و پرداختن به آن را در راستاي وظيفه فقه 
ارند. بـه  مسائل و مباحث سياست در گستره فقه را ند گرايش فقهي نبوده و توانايي حل

پـردازي  همان نسبت هرگاه گستره فقه از محدوده استنباط احكام فراتر رفته و به نظريـه 
د دين نيز شـود، طبيعتـاً   يي درك اصول و عقاابد، عالوه بر فروعات فقهي، متولتوسعه ي

، 1394(ايزدهـي،   گيـرد ي را دربرميترعيوسگستره فقه سياسي، توسعه يافته و محدوده 
است مراد از فقه در اين قرائت، نه تفقه در شريعت (معناي اصطالحي بديهي  .)156ص
  بلكه فقه به معناي عام و در راستاي تفقه در دين خواهد بود. ،فقه)

ي بحـث از مسـائل   هاي دور متصـد سياسي شيعه از زمانبر اين اساس، هرچند فقه 
ود، ديـات، امـر بـه    مرزباني)، حـد مرابطه (مانند نماز جمعه، داراالسالم، جهاد،  ؛سياسي

) و عمـدتاً  51، ص2، ج1366(عميـد زنجـاني،    معروف و نهي از منكر، حسبه و... بـود 
امـا در   ،شـد اسـتنباط مـي   مؤمنرويكرد فردي داشته و به غرض پاسخ به نيازهاي افراد 

ي قبـل، گسـتره   هـا زمانفقه سياسي ذيل مسائل سياسي متفاوتي نسبت به  ،زمان معاصر
 منظـور و ب داشـته عمدتاً رويكرد اجتماعي و حكـومتي   ودتري يافته بيشتر و ظهور شدي

  .شوديمپاسخ به نيازهاي جامعه اسالمي و اداره مطلوب كشور اسالمي استنباط 
در  مثابه ضرورتي فراگيـر ي ضمن ضرورت عنايت به مقوله فقه سياسي بهاخامنهاهللا يةآ
سياسـي   تن گستره محدود فقهشناخترسميمشكالت و مسائل نظام اسالمي، ضمن به حل
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ت آن را به اموري خارج از مباني و الزامات آن و متناسـب بـا   در زمان گذشته، محدودي
اجتماعي زمان گذشته دانسته و با تأكيد بر ضرورت بـازخواني مبـاني    و شرايط سياسي

 ي از قلمرو را براي فقه سياسي باور دارد كه عالوه بـر اينكـه  اگسترهاين گرايش فقهي، 
كارآمـدي نظـام سياسـي را تضـمين نمايـد و نيازهـاي روزآمـد شـهروندان،          توانـد يم

افزار اداره مطلوب جامعه، نظام اسالمي مثابه نرمكارگزاران را پاسخ بگويد، قادر است به
  را به سوي تمدن نوين اسالمي راهبري نمايد.  

  قلمرو فقه سياسي بسط
است و بر اساس رويكردهاي مختلف دي عدبسط قلمرو فقه سياسي مرهون امور مت

چنانكه بر اساس ـ قلمروهاي متفاوتي را براي فقهي سياسي رقم زد. بلكه  توانيمفقهي 
درك «توسعه قلمرو فقه سياسي تابع اموري چـون   ـ  ي خواهد آمداخامنهاهللا يةديدگاه آ

فقه نسـبت  اشتمال «، »معناي عام و خاصشناسي فقه بهمفهوم«، »متفاوتي از فقه سياسي
گسـتره مباحـث فقهـي در خصـوص امـور      «و » به نظريات فقهي و عدم اكتفا به احكام

علل و عوامل بسط قلمـرو فقـه    ،است. در ادامه به تفصيل» فردي، اجتماعي و حكومتي
  .ي مورد بررسي قرار خواهد گرفتاخامنهاهللا يةسياسي با عنايت به ديدگاه آ

  اسيشنبسط فقه سياسي به لحاظ مفهوم .1
در بسط گستره فقه سياسي، تأثيرگذار بوده و قلمرو متفاوتي  توانديماز جمله اموري كه 

تعريف متفاوت از فقـه سياسـي اسـت و بـا عنايـت بـه اينكـه         ،از فقه سياسي را رقم بزند
 توانـد يمـ  هـا فيتعرهر كدام از اين  ،ي متفاوتي در اين خصوص ارائه شده استهادگاهيد

  ي داشته باشد.ارشتهمثابه گرايشي بينبسط گستره فقه سياسي بهي در خاصالزامات 
ون ؤبـه معنـاي توانـايي اداره شـ    اي اهللا خامنـه يـة آاز آنجا كه سياست در انديشه 

و فقه نيز در معنـاي خـاص خـود بـه      )2/1/1368اي، خامنهزندگي مردم معنا شده (
شـيعه داراي   فقـه  ،معناي فهم فروعات شريعت قصد شـده اسـت و از سـوي ديگـر    

آن ابـواب اسـت كـه در آن بـه      ابواب عملي زيادي است كه باب سياسـات يكـي از  
همچنـين  عنايت شده و  ،كه دين اسالم براي اداره جامعه ارائه كرده است ييهاروش
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شـريعت در   يها و راهكارهابا توجه به ادله و منابع عقلي و نقلي، به استنباط روش

  .پردازدياين باب م
و تعيـين  ، به چنـد گونـه معنـا    از ديدگاه ايشانبايد گفت فقه سياسي  ،ساسبر اين ا

  شود:آنها اشاره مي شده است كه به برخي ازمراد 
  .پردازديبخشي از فقه است كه به امور سياسي م .1

شود كه نه تنها به مطابق اين تعريف، فقه سياسي، به بخشي از گستره فقه اطالق مي
 ،دهـد يمـ نظر قـرار   ه ديدگاه فقه در اين خصوص را مدارائ و هامور سياسي مرتبط بود

بلكه در پيوند با مديريت اداره امور مختلف سياسي ـ اجتماعي كشور، به بخشي از فقـه   
ي آن را تشـكيل  هـا بـاب ي مختلف اداره مطلوب يك كشور، هاشعبهشود كه اطالق مي

كالن را مورد عنايـت   جامعهك يندي عيني و عملي، بهساماني و راهبري يآداده و در فر
يعني آن بخشي از فقه كـه مربـوط بـه اداره سياسـي كشـور       ،فقه سياسي« :دهديمقرار 

معـروف و نهـي از    بـه  هست، مسائل اجتماعي و مسائل حكومت و مسائل جهاد و امر
 .)4/10/1361اي، خامنه( »منكر و امثال اينها

  .ي مردم مربوط استبابي از ابواب عملي فقه كه به اداره زندگ. 2
اين ديدگاه، ضمن قراردادن فقه سياسي ذيل حكومت و اداره جامعه، آن را از اندراج ذيـل  

يي قـرار  هـا بـاب ي طهارت و عبادات خارج كـرده و ذيـل   هابابحوزه احواالت شخصيه و 
 بـار ما يـك « شود:دهد كه به اعمال و رفتار مردم در حوزه مرتبط با امور سياسي مربوط مييم

بار ديگر شروع كنـيم،  يك ،ديگر بايد ابواب عملي فقه را كه مربوط به اداره زندگي مردم است
 .)4/1/1365اي، (خامنه» اينها را بحث كنيم، چه ابواب معامالت را، چه ابواب سياسات را

  .حكم خدا در باب سياستعلم به  .3
يلي شريعت و ديدگاه كه در معناي مصطلح، مراد از فقه، علم به احكام تفصدر حالي

شارع در خصوص تكاليف افراد، معنا شده است، مراد از فقه سياسي، علم به بخشـي از  
سياسـتمداران  « احكام سياسي شريعت و حكم شارع در خصوص مسائل سياسي است:

، بلكـه حكـم خـدا را در بـاب سياسـت      انـد نيـ اند، علمـاي د اگر خودشان علماي باللَّه
 .)23/7/1371اي، (خامنه» داننديم
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 ،جامعـه سياسـي را اداره كنـد    خواسـته يفقه شيعه نمـ « .فقه اداره جامعه سياسي .4
حكومتي در اختيار او نبوده كه جهاد بخواهد آن حكومت را اداره كند و احكام آن را از 

  .)14/3/1376اي، (خامنه» كتاب و سنت استنباط نمايد
اي، اهللا خامنهيةآ سخنان گانه مستند بهكه هر كدام از تعابير چهاربديهي است درحالي

م كـه بـه فقـه    اند، در تعبيـر چهـار  نظر قرار دادهره سياست از منظر فقه شيعه را مد گست
م، بـه احكـام الهـي (و نـه     يابد، تعبير سواي وسيع ميشود و گسترهحكومتي نزديك مي

فقـه،   هـاي عملـي  م، فقه سياسـي را بـه بـاب   نظريات) محدود شده و تعبير دوحث ب
ل، تنها به اين نكته تأكيد دارند كه فقه سياسي بخش يا بـابي از  تعبير او .كندمحدود مي

ل، عنايتي به اين قضـيه  سي عنايت دارد. طبيعتاً تعبير اوابواب فقه است كه به مسائل سيا
يابـد،  كه فقه سياسي به گستره اجتماعي و حكومتي يا به نظريـات سياسـي توسـعه مـي    

  ندارد.

  فقه سياسي به لحاظ توسعه مفهوم و كاركرد فقه بسط .2
با عنايت به اينكه فقه سياسي، بخشي از فقه است، لذا قلمـرو فقـه سياسـي، تـابعي از     

انگاشته شده و  مثابه بخشي از ديندرك هر فقيه از فقه است. بر اين اساس، هرگاه فقه، به
ي انسـان در برابـر خداونـد،    ي شود، طبيعتاً چون فقه به همـه رفتارهـا  معادل شريعت، تلق

و گستره وسيعي از مسـائل در عرصـه سياسـت،     شوديمنسبت به خود و ديگران، اطالق 
، لذا فقه سياسي فقط مخـتص  رديگيماقتصاد، عبادات، رفع مخاصمات، حدود و ... را دربر

ز مثابـه بخشـي ا  به رفتارهايي خواهد بود كه به سپهر سياست مرتبط باشد. لكن اگر فقه به
(فقـه اكبـر)، طبيعتـاً     د، احكام و اخالق بوده باشديدين، به معناي فهم دين، مشتمل بر عقا

د سياسي يبلكه مشتمل بر عقا ،فقه سياسي به احكام و رفتارهاي سياسي اختصاص نداشته
  و اخالق سياسي نيز خواهد بود.

طبيعتـاً   ،ه اسـت اي دو گونه تعريف از فقه ارائـه كـرد  اهللا خامنهيةبا عنايت به اينكه آ
  توان به دو گونه قلمرو براي فقه سياسي مطابق ديدگاه ايشان باور داشت.مي

 )122 ):9((توبه »لِّيتَفَقَّهواْ في الدينِ«شريفه قرآن،  هايشان از يك سو فقه را در راستاي آي
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اعـم از   ؛يشناسـ نيدو معرفت ديني  ،)11/9/1366اي، خامنه( به اموري چون فهم دين

همچنانكـه فقـه    .)2/11/1380اي، (خامنـه  استمعنا كرده اصول، فروع و معارف ديني 
چيزهايي كه بـا غـور در    وتوحيد و معارف مورد نظر ايشان، فقه اكبر بوده و مشتمل بر 

، قهراً فقه سياسي مورد نظر شوديم )15/4/1383اي، خامنه( ديآيمسائل عقلي بدست م
معارف عقلي شده و بحث از ديدگاه اسـالم در خصـوص   د و يايشان هم مشتمل بر عقا

مسائل عقلي (فلسفه سياسي) و اصول دين (كالم سياسي) نيز ذيل فقه سياسي به معناي 
را اخالقيات اسالمي و معارف اخالقي . بلكه با عنايت به اينكه ايشان رديگيمعام جاي 

قـرآن   و الم، احاديـث عنـوان صـفات و ملكـات در اسـ    بههم ذيل فقه قرار داده و آنچه 
اي، خامنه( شودهم ذيل فقه معنا مي آنهاستبه داشتن فرد مؤمن موظف  شده ومشاهده 

لذا گستره و قلمرو فقه سياسي به مباحث اخالق سياسي نيز توسعه يافته و  .)6/1/1366
ذيل فقه سياسي قرار داد. بر اين اساس، از آنجـا   ستيبايممباحث اخالق سياسي را نيز 

شود، يعني شناخت اسالم؛ چون دين اين جامعـه  مراد از فقه در هر جا كه مطرح ميكه 
مثابه كسي فـرض  فقيه به واي كه جزء بافت طبيعي اين جامعه است و آن زمينه اعتقادي

لـذا فقـه سياسـي بـه فهـم       ،)7/2/1361اي، خامنـه ( شناسـد يمـ شده كه اسالم را كامالً 
 شـود يمـ ، توسعه يافته و فقيه سياسي به كسي اطالق جانبه امور سياسي دين اسالمهمه

 .شناسديمكه امور سياسي اسالم را به صورت كامل 
د ديني در گستره سياسـت از آن  يضرورت گسترش فقه سياسي به اصول دين و عقا

روست كه اگر فهم اين امور برعهده غير فقيهان نهاده شود با عنايت به اينكه غير فقيهان 
ناسان، قادر نيستند ديدگاه واقعي اسالم در اين خصوص را ارائـه نماينـد،   شو غير اسالم

شـود و ضـمن اسـتناد بـه     د سياسي اسالم به غلط فهم مـي يلذا نه تنها مباني ديني و عقا
افتد، بلكه احكـام  برخي آيات و روايات، از اسالم اصيل دور شده و به ورطه التقاط مي

اني اعتقادي، مبتنـي باشـد نيـز بـه غلـط اسـتنباط       بايست بر اين مبسياسي اسالم كه مي
  .)7/9/1364اي، (خامنه خواهد شد

تأكيـد  مـورد  مراعات و  ستيبايمبر اين اساس، آنچه در فقه سياسي به معناي عام، 
هاي دين و استفاده از روش اسـتنباط فقهـي در   قرار گيرد، ضرورت تفقه در همه عرصه
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الق) است كه عالوه بر امور فرعي و احكام شرعي د، احكام و اخيفهم دين (اعم از عقا
سياسي، اصول دين سياسي و اخالق سياسي نيز بر اساس تفقه و روش اجتهـاد فقهـي،   

  شود.فهم و استنباط مي
هاي اسالمي، فقه را در عرض شدن دانشصي، ايشان در راستاي تخصاز سوي ديگر

ن و... مورد مالحظه قرار داده و فقـه  مانند كالم، فلسفه، تفسير، اخالق، عرفا ؛هاييدانش
 ف فردي و اجتماعي انسان از مجموعه متون دينـي ياستنباط وظابه معناي مصطلح را به 

(همان) تعريف كرده است. بر  استنباط احكام فرعي از اصول) و 31/6/1370اي، (خامنه
د و يـ د شده و مشـتمل بـر عقا  رو فقه سياسي به احكام شرعي مقياين اساس، گرچه قلم

، قلمرو فقه را از محدوده مضيق 1، لكن چون ايشان به تبع امام خمينيشودينماخالق 
 يانسـان ون زنـدگي  ؤفان توسعه داده و بـه همـه شـ   امور فردي و احواالت شخصيه مكل

ي داده ) ترقـ 14/3/1382اي، خامنه( رات اداره زندگي مردم) و مقر30/11/1370اي، خامنه(
ظ بر مسائل فردي گسـتره  سياسي مد نظر در اين قرائت، ضمن تحف است، طبيعتاً قلمرو فقه

  كند.سياسي بيشتري يافته و نگرش حكومتي نيز پيدا مي ـ فقه سياسي، رويكرد اجتماعي
  فرمايد:ايشان مي

شـامل   ،احـوالي دارد و ايـن احـوال    ،انسان از قبل از والدت تا بعد از ممات
امل احوال اجتماعي و زندگي احوال فردي و زندگي شخصي اوست و نيز ش

سياسي و اقتصادي و اجتماعي و بقيه شـؤون اوسـت. تكليـف و سرنوشـت     
شود. فقه به اين معنا مورد نظر ماست كه اسـمش  در فقه معلوم مي نهايهمه ا

  .)31/6/1370اي، (خامنه همان احكام فرعي است
ـ هرچند در خصوص اين دو نگرش بايد گفت ضمن اينكه هر يـك از دو قر  ت از ائ

كاركردهـاي متفـاوتي بـراي    اما ي دارند، فقه سياسي (معناي عام و خاص)، قلمرو خاص
ر است. بر اين اساس، عالوه بر اينكه فقه سياسي به معناي عام، مستوجب فهمـي  متصو آنها

سياسـي،   فقيهانه از مباني سياسي دين اسالم است و مباحثي در گستره فلسفه سياسي، كالم
سياسـي  ، فقه دينمايمخالق سياسي مبتني بر استنباط فقيهانه را عرضه تفسير سياسي و ا
اين كاركرد را دارد كه در قلمـرو شـريعت و احكـام الهـي رفتارهـاي       به معناي خاص،
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شهروندان را به محك ديدگاه شارع زده و گونه مطلوب و نامطلوب رفتـار شـهروندان،   

  ورها را توصيه نمايد.بلكه روابط ميان كش ،حاكمان و روابط بين اين دو
قتضائات عدم اكتفا به نگرش حداقلي و ضرورت رويكـرد حـداكثري   بديهي است ا

يـز منطبـق بـوده و بـر كاركردهـاي      اكثري بـراي فقـه سياسـي ن   براي فقه، بر نگرش حد
  .كنديماكثري فقه سياسي و توسعه قلمرو آن تأكيد حد

  اجتماعي و حكومتيبسط فقه سياسي به لحاظ گذر از فقه فردي به فقه  .3
ي مختلـف و بـه اقتضـاي شـرايط مختلـف،      هازمانگستره و قلمرو فقه سياسي در 

هـاي گذشـته بـه    داراي قبض و بسط بسيار بوده اسـت. از يـك سـو فقيهـان در زمـان     
درك منفي از حاكميت سياسي كه حاصلِ ظلم و «مانند  ؛ضرورت شرايط حاكم بر زمانه

ه نسبت به حاكمانِ جائر تقي«، »كارگزاران سياسي بود ان وي بسيار از سوي حاكمهاستم
كه بر اريكه حاكميت سياسي تكيـه زده و هيچگونـه فعاليـت نظـري و عملـي شـيعه و       

در «، »هــاگيــري و دوري جســتن از حكومــتكنــاره«، »تابيدنــدعالمــان آنــان را برنمــي
ي امـور  صـد و ... تنهـا مت » ب شـيعه در كشـور  ت مذهرسمي عدم«، »بودن شيعيانتاقلي

شيعيان بوده و با فروگذاركردن مباحثي در عرصـه اداره نظـام سياسـي و     مؤمنانهزندگي 
منـان در گسـتره   ؤهـاي م هدايت جامعه به سوي غايات و اهداف شرع، تنها به پرسـش 

 ياسـت هـم در حـد   شده در قلمـرو س و مباحث مطرح گفتندشان پاسخ ميزندگي فردي
ي و يـ يـت هـالل و مباحـث جزا   ؤچون نماز جمعه، ر ؛بسيار محدود و در قالب اموري

منان و البته تـا آنجـا   ؤهاي شرعي مكيفري مانند قصاص و حدود (به جهت رفع پرسش
كه مزاحمتي براي حاكميت سياسي ايجاد نشود) بود. بلكه اگر نـامي از جهـاد، مرابطـه،    

فردي مكلفـان و  ، به حيثيت آمديممعروف در حوزه فقه سياسي به ميان  به صلح يا امر
كه در ابـواب مختلـف فقـه مطـرح     » حاكم«اي محدود، عنايت داشته و غرض از گستره

ط بود كه به جهت رفع نيازهـاي محـدود شـيعيان، ضـروريات     ئشد، فقيه جامع الشرامي
اي و قلمرو استنباط اين مسائل، جامعه كرديمت عه محدود شيعه و امور حسبه فعاليجام

  .)55، ص1392(ايزدهي،  ي نبوده استوسيع ذيل نظام سياس
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، محدودشدن قلمرو استنباط مسائل فقهي در اين ادوار كه به شرايط زمانه مستند بود
ين سـمت سـوق دهـد كـه     يند اجتهاد را بـد آت هدف اجتهاد شده و فرموجب محدودي

ي آنـان فـرض كـرده و از    هـا پرسـش ق استنباط خويش را افـراد جامعـه و   فقيهان متعل
  .ر گستره جامعه و حكومت شانه تهي كننداستنباط د

بركناري از سياست بتدريج موجب شد دامنـه هـدفي كـه حركـت اجتهـاد را پديـد       
اين انديشه را پيش آورد كه يگانه جوالنگاه آن  در ميان اماميه محدودتر گردد و آورديم

والنگـاه  در جهان خارج بازتابي بر آن داشته باشد و آن را هدف بگيـرد) ج  تواندي(كه م
و نه جامعه و چنين بود كه در ذهن فقيه، اجتهاد با چهره فـرد  است اسالم  با انطباق فرد

   .)8ص، 1359صدر،( نه با چهره اجتماع مسلمان ،مسلمان ارتباط يافت
با عنايت به اين نقيصه در حوزه فقـه، بـه تمركـز فقـه و فقيهـان در       1امام خميني

هاي گذشـته و زمـان حـال    ي و مبتالبه در زمانمباحثي خاص و وانهادن مباحث كاربرد
وقتـي شـعار    كه ) و بر اين باور است37-38ص، 17ج، 1387 خميني،امام كرده (اشاره 
ي دين از سياست در حوزه دين جا افتاد، اين قضيه به توده مردم نيز سرايت كـرده  يجدا

از دخالـت در  ورشدن در امور فردي و عبادي مردم گرفتار شـده و  و فقه در آفت غوطه
امور مهم جامعه و حاكميت و نظام سياسي دور افتاد. طبيعي است در اين صورت مردم 
نيز از فقها انتظار داشتند تنها به امور عبادي و فردي آنهـا رسـيدگي كـرده و دخالـت و     
اظهار نظر فقيهان در خصوص مسائل اصلي جامعه و اداره آن را غير مجاز و فقيهي كه بـه  

  .)278- 279ص، 21ج، همان( پنداشتنديمرا فردي فاقد دين اصيل  پرداختيماين امور 
اي ضمن تأكيد بر اينكه فقه شيعه در سـاليان دراز بيشـتر بـه رفتارهـاي      خامنهاهللايةآ

 دادنظر قرار نمي ظامي اجتماعي را مدمنان عنايت داشته و فهم اسالم به مثابه نؤفردي م
ر و مسائلي را در اين راستا مورد اشـاره قـرار داد كـه د   موارد   1،)13/9/1364 اي،خامنه(

ماننـد   ؛ض قـرار نگرفتـه و از همـين روي، مسـائلي    طول زمان در كتب فقهي مورد تعر
حكومت، حسبه، جهاد، قدرت سياسي، بتدريج از ادبيات فقهي و كتب اسـتداللي فقـه،   

ي مرتبط بـا  اهپرسشكنار گذاشته شده و عمده حجم مباحث فقهي به مباحث فردي و 
  زندگي غير اجتماعي و حكومتي، اختصاص يافته است:
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در ميان كتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي كه مربوط بـه اداره كشـور   

بـه   كنديله حكومت، حسبه و چيزهايي كه ارتباط پيدا مأمثل مس ؛است
كارهاي جمعي و داشتن قدرت سياسي، چند قرن است كـه جـاي اينهـا    

از اوائل هم در كتب فقهـي شـيعه، مـورد تعـرض      اهيخالي است. بعض
لذا فقه شيعه و كتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فـردي  .  قرار نگرفته است...

 يهـا رهيـ بود. فقهي كه براي اداره امـور دينـي يـك فـرد يـا حـداكثر دا      
محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربـوط بـه خـانواده و امثـال     

  .)14/3/1376اي، (خامنه اينها بود
بديهي است رويكرد فقيهان زمان گذشته به فقه فردي و نپرداختن بـه مباحـث فقـه    
اجتماعي، سياسي و حكومتي، به تقصير يـا قصـور فقيهـان در ارائـه ديـدگاه شـارع در       

بلكه مرهون شرايط و عواملي است كه در آن ادوار  ،خصوص اين مسائل، مستند نيست
وده اسـت و بـر ايـن اسـاس، هرگـاه فقيهـان در       در فضاي جامعه غلبه داشته و حاكم ب

خصوص اين مسائل، مورد پرسش قرار گرفته يا بخاطر قرارگرفتن در منصب قدرت، با 
اين مسائل مواجه شدند، مسائل سياسي با رويكرد حكومتي را مورد عنايت قـرار داده و  

قـرار  هرگاه از منصب حكومت جدا افتاده و دور بوده و در اين خصوص، مورد پرسش 
  ، در پاسخ به مخاطبين خود، رويكرد فردي برگزيدند:گرفتندينم

 .فقه ما در گذشته غالباً متوجه به احكام فردى بوده علتش هم واضـح اسـت  
فقهاى شيعه در طول ايـن هـزار سـالى كـه فقاهـت مـا تبيـين شـده اسـت،          

نه هيچوقت دست فقيهان بـوده، نـه هيچوقـت نظـام حكـومتى از       ،حكومت
تبصار و استفهام حقيقى داشته تا اينها بخواهند جوابش را بدهنـد و  فقيهان اس

خواستند مـثالً  نه هيچوقت نظام اسالمى بر سر كار بوده لذا فقها براى كى مى
ط حاكم را رويش بحث و تحقيـق كننـد؟ يـا جهـاد بـا اعـدا را       يبنشينند شرا

ن فقهـى  بعدها هرچه فاصله جريـا  ؟...رويش مباحثه و مطالعه و تحقيق كنند
شيعه با حكومت بيشتر شده گرايش به احكـام فـردى بيشـتر و گـرايش بـه      

 .)13/9/1364اي، (خامنه احكام اجتماعى كمتر شده
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گفته كه عمدتاً در زمان حاكميت حاكمـان جـائر   با گذر از عوامل و شرايط عيني پيش
شـد،  ب مياكثري به فقه سياسي محسوه مثابه موانع رويكرد حدق بود و بمذهب محقيسن

مذهب و با رفع مقتضاي تقيه حداكثري، توسعه جمعيـت  ت حاكمان شيعيدر زمان حاكمي
يافتن مذهب شيعه و... گرچه برخـي مباحـث فقـه سياسـي از وضـوح و      تشيعيان، رسمي

توان به طرح مباحـث واليـت فقيـه از سـوي     عمق بهتري برخوردار شد كه از آن ميان مي
، »كاشـف الغطـاء  «، »صاحب جـواهر «، »احمد نراقي مال«، »وحيد بهبهاني«شاگردان مكتب 

لكن همچنان رويكـرد فردمحـوري    ،ت قاجار ياد كرددر زمان حاكمي و... »اح مراغيميرفت«
زيرا اين موانع عيني كه عمـدتاً رويكـرد تـاريخي داشـتند،     ؛ در فقه سياسي شيعه باقي ماند

ضرورت وجود «چون  ؛اموريبه  توانيمجاي خود را به موانع ذهني دادند كه از آن ميان 
ترديد يا انكار نسبت به وجود نظام سياسي اسالم در زمـان  «، »وصف عصمت براي حاكم

 ،1380عبـدالرازق،  ( »در صـدر اسـالم   7يعلـ و زعامـت حضـرت    9امبريـ پرسالت 
عنـوان امـري   س دين و فقه و ضرورت دوري از سياست بـه باور به تقد«)، 137- 138ص

اعتقاد به عدم ظرفيـت مناسـب در فقـه شـيعه     «  2،)31/6/1370اي، خامنه( »ناهنجار و پليد
 ،1379 ،ي(مجتهـد شبسـتر   »براي رسيدگي به امور مختلف جامعـه اسـالمي و مسـلمانان   

باور بـه اسـتمرار فضـاي تقيـه در برخـي از      «، »سطحِ انتظار بسيار اندك از فقه«، )169ص
  .)57- 58ص ،1392شاره كرد (ايزدهي، ا» گونه متفاوت اجتهاد فقيهان«و » هازمان

تـه و بسـياري از   بر اين اساس، گرچه قلمرو فقه سياسي به مسائل جديد توسـعه ياف 
ق به دنياي مدرن به عرصه فقاهت وارد شده و فقيهـان نيـز در ايـن    مباحث سياسي متعل

خصوص بحث و استدالل كردند، لكن گرچه فردمحوري و عدم طرح ايـن مباحـث در   
در زمـان  شد، عدم طرح اين مباحث گذشته نقصي براي فقيهان محسوب نميي هازمان

 :روديمـ ت اسالمي، نقصي براي جايگاه فقـه، بشـمار   حاضر به مثابه زمانه تحقق حاكمي
به جامعه اسالمي نپرداخته است. خيلـي خيلـي كـم     ،فقه به فرد مسلمان پرداخته است«

 .)29/8/1364اي، (خامنه »قص را داردهاي علميه اين نپرداخته. پس فقه ما در حوزه
شناسي فقه در ادوار گذشته، عالوه بـر  اي ضمن تحليل و بررسي جرياناهللا خامنهيةآ

اينكه عدم طرح برخي مباحث فقهي در زمان گذشته را مرهون شرايط همان عصر اعالم 



17 

 

 

 س
قه
و ف

مر
قل

ي
 ياس

ظر
 من
از

ةيآ«
هللا
ا

 
نه
خام

 / »يا
هي

زد
د اي

جا
دس

سي
ي هـا حـوزه داشته، عدم پرداختن به بسياري از مباحث سياسي را نقص و عيبي بر دامن 

يند استنباط احكام مـورد  آه در فري علميهاحوزهعلميه در عصر حاضر دانسته است كه 
بايست بدان پرداخته و مسائل مورد نياز جامعه و حكومت ديني را نياز عصر حاضر، مي

  بررسي كرده و پاسخ دهند:
بسياري از مباحث حكومتي، مبحث ديات، مبحث حدود و ديگر مسائل قضا 

با عظمـت قضـاوت مـا حـل فقهـي نشـده و تكلـيفش معلـوم         براي دستگاه 
نگرديده است. البته كسي در گذشته تقصير نداشته است؛ چون قضا و ديـات  

وقتـي  » ق اردبيلـي محقـ «ر داريم. مرحوم ولي ما امروز تقصي ،و حدودي نبود
مـورد   ،گويند اين بحث مورد احتياج ما نيستشوند، ميوارد بحث جهاد مي

امروز، جهاد مورد ابتالي ماسـت. خـود همـين مسـأله      شان نبود.نياز و ابتالي
جهاد، در فقه ما روشن نيست. بسياري از مسائل امـر بـه معـروف و نهـي از     
منكر، مسائل حكومتي و بسياري از مباحث مربوط به زندگي مردم هستند كه 

  .)13/9/1374اي، (خامنه شود هادانيفقه بايد وارد اين م
اسخگويي به نيازهاي فـردي كـه در عمـده دوران دوري فقيهـان از     يي فقه در پآكار

عرصه حاكميت، در حوزه فقه شيعه غلبه داشت، در سايه پيروزي انقـالب اسـالمي بـه    
شناس و اداره كشور با محوريت فقه شيعه، از سوي بسـياري مـورد   رهبري فقيهي زمان

ي فـراروي مـردم   هاپرسشود كه آن مباحث ديگر قادر نبراچ ؛ترديد و انكار قرار گرفت
و نظام را پاسخ گويد. بلكه اصل مبارزه با نظام طاغوتي و تالش جهت برقراري نظـامي  

فرض، مبتني بود كه فقه شيعه قادر به اداره نظامي وسيع بـوده و  اسالمي نيز بر اين پيش
  ممكن و ميسور است.» واليت فقيه«اجتماعي يك كشور در سايه نظريه  و اداره سياسي

ي، تنهـا جـوانبي از   در نگرش فقه حداقل كهيحالاي دراهللا خامنهيةبر اساس ديدگاه آ
گرفتـه و بـه نيازهـاي     رفتار و اعمال فرد كه به خود وي مرتبط بوده مورد عنايت قـرار 

پردازش و را تنها اجتهاد و وظيفه  ديگويمافراد در حوزه مسائل فردي و شخصي پاسخ 
در حـوزه  منافع و مضار فردي با محورقراردادن و  دانستهدي استنباط احكام فردي و عبا

استنباط به ارتباط فرد با جامعـه عنايـت نداشـته و پاسـخگويي بـه بخـش كـوچكي از        
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فقـه حـداكثري     3.)41/3/1376اي، خامنـه ( دانـد يمـ نيازهاي افراد مؤمن را وظيفه خود 
اسي، اقتصـادي، فرهنگـي را   ي، سياعم از نيازهاي فردي، اجتماع ؛حداكثر نيازهاي افراد

. بر اساس اين نگرش، نيازهاي كندينمنظر قرار داده و به مسائل شخصي افراد اكتفا  مد
اجتماعي افراد از اولويت برخوردار بوده و افراد با اين وصـف كـه عـالوه بـر نيازهـاي      

كـه ديـن   راچـ  ؛رنـد يگيمـ فردي، داراي نيازهاي اجتماعي نيز هستند، مورد لحاظ قـرار  
هـا بـوده و   ناجانبه به جهت سعادت و تكامل مادي و معنـوي انسـ  ي همهابرنامهاسالم، 
ون فردي و گروهي افراد را در قوانين خود مورد مالحظه قرار داده است و اين ؤهمه ش
  :سازگار نيستعبادي و فردي  امور به فقهرساختن ودن و محصركمحدودامر با 

بادات نيست؛ فقه اسـالمي مشـتمل   فقه اسالمي، فقط طهارت و نجاسات و ع
بر جوانبي است كه منطبق بـر همـه جوانـب زنـدگي انسـان اسـت؛ فرديـاً،        

كبر اين است. آن چيزي اال هللافقه، نظامياً و اقتصادياً؛ اجتماعياً، سياسياً، عبادياً
يعنـي ذهـن و مغـز و دل و جـان و آداب      ؛كنـد يكه زندگي انسان را اداره م

ــدگي و ارتباطــات ا جتمــاعي و ارتباطــات سياســي و وضــع معيشــتي و  زن
  .)30/11/1370اي، (خامنه فقه است ،ارتباطات خارجي

اي ضمن تأكيد بر ضرورت پاسخگويي فقه سياسي شـيعه بـه نيازهـاي    اهللا خامنهيةآ
 روزآمد و توسعه و فراگيري آن به همه مسائل زندگي بخصوص مسائل گستره سياست

ق فقه سياسي متناسـب بـا   در تحق 1پيشگامي امام خميني بر  4،)31/6/1370اي، خامنه(
هاي مبارزه پيش امام خميني در سال ؛ چراكهكندنيازهاي اجتماعي و حكومتي تأكيد مي

طـرح مسـائل و    ل فقه سياسي نهـاده و بـا  ، گام در مسير تحواز پيروزي انقالب اسالمي
  مباحث حكومتي، جريان اجتهاد را به اين سوي سوق داده است:

كه فقهاي شيعه و خود گروه شـيعه در   ييهافقه شيعه را كه بخاطر طول سال
دنياي اسالم، دسترسي به قدرت و حكومت نداشتند و فقه شـيعه، يـك فقـه    

 ...غير حكومتي و فقه فردي بود، امام بزرگوار كشاند به سمت فقه حكـومتي 
اداره امـور   فقهي كه براي ؛فقه شيعه و كتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود

محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل  يهارهيديني يك فرد يا حداكثر دا
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فقـه شـيعه اسـالم را از     ،امـام بزرگـوار   ،..مربوط به خانواده و امثال اينها بـود. 

دوراني كه خود اين بزرگوار، در تبعيد بودند، كشاندند به سمت فقه اجتمـاعي،  
هـا را اداره كنـد و بايـد    م زنـدگي ملـت  نظا خواهديفقه حكومتي، فقهي كه م

  .)14/3/1376اي، (خامنه ها باشدپاسخگوي مسائل كوچك و بزرگ ملت

  سازيپردازي و نظامبسط فقه سياسي به لحاظ نظريه .4
جانبـه بـه همـه    اكثري در قلمرو فقه سياسي مقتضي نگرشي همهگرچه رويكرد حد

فرهنگ و ... در استنباط حكـم شـرعي بـه    اعم از عبادات، سياسات، اقتصاد،  ؛ابواب فقه
لكن در خصوص قلمرو فقه سياسي بايد به اين  ،ون مختلف كشور استؤجهت اداره ش

بـا گـذر از    سـت يبايمـ نكته اشاره كرد كه فقه سياسي با محدودنشدن به فهـم احكـام،   
 ي سياسي ـ اجتماعي،هاهينظراجتهاد در حوزه فهم حكم شرعي، به اجتهاد و استنباط 

ل يابـد. بـر   فقه سياسي منفعل به فقه سياسي فعال تحوتوسعه يافته و از اين رهگذر، از 
ي هـا هيـ نظراساس اين رويكرد، در فقه سياسي، به بررسي حالل و حرام بسـنده نشـده و   

سياسـي   فقه كند كهاقتضا مي. اين منطق، دنريگيمق استنباط و اجتهاد قرار متعلسياسي نيز 
اي فراتر از ت حاكم مشروع، طرح اداره مطلوب جوامع در گسترهميشيعه، در زمان حاك

ي فراگيرتر از كشور اسالمي را مد نظر قرار داده و الزامات تحقق اي و گسترهمرزهاي مل
هاي اصيل ني برآمده از آموزهرا نيز در راستاي تحقق تمد اكثري دين در ساير جوامعحد

  مايد.ديني، به حوزه اجتهاد و استنباط عرضه ن
ي سياسي هاهينظراكثري به فقه در راستاي استنباط در توضيح ضرورت رويكرد حد

عه با شرايط موجود در جامعه دي در مواجهه فقه سياسي شيراهكارهاي متعد بايد گفت
  ر است:متصو
زمانه و اجتهاد در همان مسائل ت و نيازهاي نوپيداي سياسي . عدم توجه به تحوال1
رفتن در بطن فقه فردي و باور به كاركرد استنباط، به جهـت رفـع   تي گذشته و قرارگسن

  و نيازهاي سياسي محدود افراد. هاپرسش
حركت در بستر تحوالت جهـاني، بررسـي مسـائل و مباحـث سياسـي جديـد و        .2
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يند اسـتنباط، در قالـب   آهاي غربي و بكارگيري فرپذيرش و توجيه محصوالت و پديده
  ل، جواز و يا حرمت آن مسائل و موضوعات.صرف حكم به تحريم و تحلي

به فقه شيعه  آنهاكردن ي نوظهور سياسي، عرضههادهيپدشناسانه مالحظه موضوع .3
بلكه عدم اكتفا به استنباط احكـام و   ،كردن نيازهاي سياسي جامعه به واسطه فقهو بومي

فتن در مسـير  ي سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي و قرارنگـر   هانظاماجتهاد در راستاي فهم 
  .)56، ص1392ي معرفتي غير ديني (ايزدهي، هانظامشده از سوي گذاريريل

فقاهت مخصوص احكام فقهي رايج نيست، اعتقادات هم بايد با شـيوه فقهـا   
فهميده شود، اخالقيات هم با شـيوه فقاهـت بايـد فهميـده بشـود، نظامـات       

سـنت اسـتنباط   اجتماعي و سياسي هم به شيوه فقاهـت بايسـتي از كتـاب و    
  . )14/11/1367اي، (خامنه بشود

اعم از معارف  ؛نيبلكه مراد از فقه، علم د ست،ين هيمراد از فقه، تنها علم  به احكام فرع«
 .)25/9/1381 ،ايخامنه( »باشده و علم اخالق و فقه به معناى مصطلح مىحق ديالهى و عقا

حاضر به طراحي نظام سياسـي   بايست در زمانفقه سياسي شيعه مي ،مطابق اين معنا
مطلوب شيعه در عصر غيبت پرداختـه و عـالوه بـر اينكـه در فقـه اصـغر بـه اسـتنباط         

ت خـود قـرار داده و   ه هم، استنباط مباني اساسي دين در عصر حاضر را وجهپردازديم
ي معرفتي (بخصـوص در  هانظامضمن بازخواني منابع اصيل شيعه، به طراحي مهندسي 

در جامعه بپردازد و ضمن اينكه در اين مسير به تبيين جايگاه خـود در   گستره سياست)
گيـري  ، هويت مستقل خود را شـكل داده و بـا جهـت   پردازديمي مشابه جهاني هانظام

بلكه نيازهاي  ،سعادت مادي و معنوي جامعه، در استنباط احكام، نه فقط نيازهاي فردي
  سب را صادر نمايد.اي وسيع را لحاظ كرده و احكام متناجامعه

سو، فقه به ايستايي، جمـود و ناكارآمـدي    طبيعي است بنا بر راهكار نخست، از يك
ي فقه در ايـن راهكـار   هاتيظرفدر عصر حاضر متهم شده و از سوي ديگر، بسياري از 

بودن و بنا بر ديدگاه دوم، گرچه سعي بر روزآمد رديگينمرها شده و مورد استفاده قرار 
ام ناكارآمدي فقه، دغدغه اصلي بوده و رفع نيازهاي نوپيـدا از اهـداف اصـلي    هو رفع ات

اين راهكار است، اما اين راهكار موجب خواهد شد، فقه در ورطه انفعال قرارگرفته و با 
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ي عالي خود، در بستر نظريات غير ديني حركت كـرده و  هاتيظرفرهاكردن بسياري از 

تحريم و تحليل، جواز و حرمت، تكليف مؤمنان را نهايت تالش نمايد كه با حكم به  در
راجع به اين مسائل روشـن نمايـد، لكـن ايـن امـر در نهايـت بـه تبيـين اسـالم اصـيل           

  :نيانجاميده و از خطر التقاط نيز به دور نخواهد بود
هاي گوناگون، امروز نياز وجود دارد؛ هم براي نظام اسالمي، هم در سطح در زمينه

شناسي اسالم، تفكر اقتصـادي و سياسـي   جهان. تبيين معرفتكشور، هم در سطح 
هـاي آن تفكـر اقتصـادي و سياسـي را     اي كـه پايـه  اسالم، مفاهيم فقهي و حقوقي

دهد، نظام تعليم و تربيت، مفاهيم اخالقي و معنوي، غيره، غيـره، همـه   تشكيل مي
ان آمـاده و فـراهم   ج جهيهاي راكننده و ناظر به انديشهبايد دقيق، علمي، قانع نهايا

هاست. با اجتهاد، اين كار عملي است. اگر ما اين كار را نكنيم، شود؛ اين كار حوزه
بـه دسـت    ،ايم به حذف دين از صحنه زندگي بشـر به دست خودمان كمك كرده

ي تحول است. اين حركـت  اايم به انزواي روحانيت. اين، معنخودمان كمك كرده
 .)29/7/1389اي، (خامنه استنوي اجتهادي، اساس تحول نوبه

ؤون و جوانب، بـه جهـت   بلكه واكاوي در منابع اصيل، طرح اسالمِ اصيل در همه ش
توانـد  ني كامالً اسالمي را موجب شده و بازخواني آن در شرايط حاضر، ميبناكردن تمد

سـازي  نظـام سـوم ( تنها راهكار  ،رواجتماعي بيانجامد، ازاين ـ  ي سياسيهانظامبه طرح 
ني مبتنـي  در راستاي وصول به تمـد ـ   ديبايمبلكه  ـ  تواندمبتني بر اجتهاد) است كه مي

  :ي اسالم، مورد عنايت قرار گيردهاآموزهبر 
ها و كشـورها، بايـد بـه جايگـاه     ابعاض خود در قالب ملت امت اسالمي با همه

ندي ماصلي و عمومي اين تمدن، بهره شاخصه نيِ مطلوب قرآن دست يابد.تمد
اي اسـت كـه خداونـد بـراي تـأمين      مادي و معنوي يهاتيظرف انسانها از همه

سعادت و تعالي آنان، در عالم طبيعت و در وجود خود آنان تعبيه كـرده اسـت.   
آرايش ظاهري اين تمدن را در حكومت مردمي، در قوانين برگرفته از قـرآن، در  

ر پرهيز از تحجر و ارتجاع و نيز نوي بشر، دي به نيازهاي نوبهياجتهاد و پاسخگو
و بايد  توانيم... بدعت و التقاط، در استقرار عدالت، در دفاع از مظلومان عالم و 
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هاي گوناگون، از علوم انساني تـا  مشاهده كرد. نگاه اجتهادي و عالمانه به عرصه
ز نظام تعليم و تربيت رسمي و از اقتصاد و بانكداري تا توليد فني و فنـاوري و ا 

الملـل و غيـره و غيـره، همـه از     هاي مدرن تا هنر و سينما و تا روابط بينرسانه
  .)9/2/1392اي، (خامنه سازي استلوازم اين تمدن

ر آن در ادوار مختلف، آنچه تمامي ادوار فقـه  يخچه فقه سياسي و تطوه به تاربا توج
ست كـه بـرخالف فقـه    اين ا ،كنديمسياسي سابق را از فقه سياسي عصر حاضر متمايز 

زمان گذشته كه عمدتاً ذيل استنباط احكام شرعي قـرار داشـت، فقـه زمـان حاضـر بـه       
  است.گذاشته ، گام در مسير استنباط نظام سياسي شيعه 1راهبري امام خميني

ط زمانه خودشان، نه فقـط درصـدد فهـم    يكه فقيهان زمان گذشته بخاطر شرادرحالي
ر غيبت نبودنـد، بلكـه توانـايي    و لوازم آن در عص هاهمؤلفنظام سياسي مطلوب شارع و 

ي زمان خويش، برخي امـور سياسـي را   هاحكومتق آن را نيز نداشتند و تنها ذيل تحق
مند و لوازم اداره امور جامعـه بـر اسـاس    ضمن فهم نظام 1، امام خمينيدادنديمانجام 
  :له عمل نيز شدندق آن در مرحي فقهي و مطابق روش اجتهاد، متصدي تحقهاآموزه

جديـد اسـت و    ،ليكن يك چيز ،سابقه فقه سياسي در شيعه، سابقه عريقي است
سازي بر اساس اين فقه است كه اين را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از آن، نظام

ك نظام به وجـود  ايشان كس ديگري از اين ملتقطات فقهي در ابواب مختلف، ي
يـك نظـام ايجـاد     )توأماً(قام نظر و در مقام عمل كسي كه در منياورده بود. اول

له واليت فقيـه  أساالري ديني را مطرح كرد، مسكرد، امام بزرگوار ما بود كه مردم
اي را ما را مطرح كرد. بر اساس اين مبنا، نظام اسالمي بر سر پا شد. چنين تجربه

هـا وارد  » محقـق كركـي  «در تاريخ نداريم؛ اگرچه در دوران صفويه كساني مثل 
ميدان بودند، اما از اين نظام اسالمي و نظام فقهي در آنجا خبـري نيسـت؛ نظـام    

 .)17/6/1390اي، (خامنه حكومت و نظام سياسي جامعه بر مبناي فقه نيست
بلكه در هر زمـان و   ،محدود نبوده م نظام سياسي اسالم به زماني خاصبديهي است فه

با آن زمانه، سخن به ميان آورد. بر اين اساس، نـه   از نظام سياسي متناسب توانيمشرايطي 
فقط فقيهان بايد قلمرو فقه سياسي را از محدوده استنباط احكام شرعي سياسي، به محدوده 
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 ،توسعه قلمرو از فهم شريعت، به فهم دين
 (عقايد، احكام و اخالق).

 

 وسعه قلمرو از استنباط احكام، به استنباطت
 سازي.ها و نظامنظريه

 

گرايي وتوسعه قلمرو از فردگرايي به جامعه
 محوري.كومتح

 

 توسعه قلمرو به لحاظ تعريف فقه سياسي،
 به فقه اداره جامعه سياسي.

 

 فقه سياسي سنتي
 مدار).محور، شريعت(فردگرا، حكم

نظام سياسي متناسب با هر  ستيبايمبلكه  ،نظريات سياسي و فهم نظام سياسي توسعه دهند
من رفع نواقص احتمالي نظام سياسـي  زمانه را بر اساس فهمي اجتهادي، استنباط كرده و ض

موجود، در فهمي روزآمد از نظام سياسي ارائه دهنـد. بـديهي اسـت بـا عنايـت بـه اينكـه        
بـه   سـت يبايمـ كارآمدي به مانند روزآمدي از اركان اساسي نظام سياسي است، لذا فقيهـان  

ونـه  صورت روزآمد، نظريات گذشته را ترميم و تكميل كرده و ضـمن رفـع نـواقص آن، گ   
  ي فقهي و روش اجتهاد ارائه نمايند:هاآموزهمطلوب از نظام سياسي را بر اساس 

سازي يك امر دفعي و يكباره نيست؛ معنايش اين نيست كه ما يك نظـامي  نظام«
سازي يـك  را بر اساس فقه كشف كرديم و استدالل كرديم و اين تمام شد. نظام

سازي است. اين جزو متمم نظام روز بايستي تكميل شود،روزبه ،امر جاري است
سازي جريـان دارد، معنـايش ايـن نيسـت كـه هرچـه را       يم نظاميگواينكه ما مي

حكـومتي   مان را خراب كنيم، نظامساختيم و بنا كرديم، خراب كنيم؛ قانون اساسي
نه، آنچه را كـه سـاختيم، حفـظ كنـيم، نواقصـش را       ،مان را ضايع كنيمو دولتي

  .(همان) تكميل كنيم. اين كار، يك كار الزمي استبرطرف كنيم، آن را 

   ي توسعه قلمرو فقه سياسيهاعرصهنمودار 
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  گيرينتيجه
هـاي فقـه و   اي، مـرتبط بـا دانـش   رشتهبا عنايت به اينكه فقه سياسي به مثابه گرايشي بين

عملي مشكالت نظري و  هاي معرفتي، در راستاي حلها و گرايشسياست، بمانند ساير دانش
ها و نيازهاي جامعه، مردم و جامعه، ايجاد شده و متناسب با سطح مسائل، موضوعات، پرسش

هـاي گذشـته   يابند، لذا تأكيد بر عدم توسعه در قلمرويي كه فقـه سياسـي در زمـان   توسعه مي
منان بوده و از اسـتنباط محـدوده احكـام فرعـي،     ؤداشت (محدود به پاسخ به نيازهاي فردي م

گفت)، امري مطلوب بشـمار  هاي روزآمد جامعه را پاسخ نميو بالطبع پرسش رفتينمفراتر 
، بلكه شايسته است قلمرو آن به تناسب سطح نيازها، شرايط و كاركردها، توسعه يافتـه  ديآينم

افـزار اداره  ي زمانه خويش را پاسخ گفته و به مثابـه نـرم  هاپرسشو به گونه كارآمد و فراگير، 
نظام سياسي، نه فقط مسائل زمانه خويش را پاسخ بگويد و رفتارهاي حاكمـان   ديني و كارآمد

هـاي  هاي ديني، قرار دهـد، بلكـه نظريـه   و كارگزاران نظام اسالمي را به محك استناد به آموزه
رده و نظام اسـالمي را بـه   اداره مطلوب نظام سياسي را ارائه ك ،سياسي ديني در اين خصوص

ي در گسـتره  اخامنـه اهللا يةي آهادگاهيدرهنمون شود. طبيعي است  ن نوين اسالمي،سوي تمد
ل اين گرايشـي فقهـي و تبـديل آن بـه     بايست فقط در محدوده تحوقلمرو فقه سياسي را نمي

دانشي فراگير و كاربردي ارزيابي كرد، بلكه با عنايت به تأثيرگذاري ايـن گـرايش معرفتـي در    
 ني نظري و عملي حكومت اسـالمي، حـل  ساز بهبود مبال در آن را زمينهتحو توانيمجامعه، 

  مشكالت نظام اسالمي و تضمين كارآمدي آن بشمار آورد.  
 

  هايادداشت
عنـوان عمـل يـك    ه بيشتر متوجه بوده به فهم اسالم بـه متمادي گذشت يهافقه ما در طول سال« .1

 .»عنوان يك نظام اجتماعينه فهم اسالم به ،يك فرد فهيعنوان وظبه ،فرد

هـا  سفانه هنوز در حوزهأكن نشده است. متبكلي ريشه ،به عنوان يك آفت ،فكر جدايي دين و سياست« .2

ره كشور اهل سياست و اهل ادا ،ش مشغول بشودحوزه بايد به كار خود كننديكساني هستند كه خيال م

در خـدمت   حداكثر اينكه با هم مخالفتي نداشته باشند! اما اينكـه ديـن   ،هم مشغول كار خودشان باشند

 .»فتاده استهنوز در بعضي از اذهان درست جا ني ،اداره زندگي مردم باشد و سياست از دين تغذيه بكند



25 

 

 

 س
قه
و ف

مر
قل

ي
 ياس

ظر
 من
از

ةيآ«
هللا
ا

 
نه
خام

 / »يا
هي

زد
د اي

جا
دس

سي
 

محـدودي از زنـدگي اجتمـاعي،     يهارهيديني يك فرد يا حداكثر دافقهي بود كه براي اداره امور « .3

  .»بود نهايمثل مسائل مربوط به خانواده و امثال ا

هـم ابـواب داراي    عد ديگر، سعه و فراگيري مسائل زندگي است؛ يعني ما بايد به بعضي از ابواب (آنب« .4

ـ   اكتفا نكنيم؛ مثالً ابواب طه )اهميت فردي، نه اهميت اجتماعي اب طهـارت  ارت. تعداد كتبـي كـه در ب

ت نوشـته  تعداد كتبي كه در باب جهاد يا در باب قضا يا در بـاب حـدود و ديـا    ؟نوشته شده چقدر است

را  يـي مـا، حتـي كتـاب جهـاد     اآن اولي بيش از اين دومي است. بعضي از كتب دوره ؟شده چقدر است

و  ز اصول اسالمالزم ندانستند جهاد را كه يكي او بسياري از فقهاي ديگر، » حدائق«ندارد. مثالً صاحب 

قـه  يي هم كه بحث كردند، خيلي مختصـر بحـث كردنـد. مـا بايـد بـه ف      اشريعت است، بحث كنند. عده

ا روسعت بدهيم؛ يعني فقه ما بايد از لحاظ سعه سطح فقاهـت پيشـرفت كنـد و همـه مسـائل زنـدگي       

  .»ندكعه دارند. پس فقه بايستي گسترش پيدا شامل بشود. اين فروع هر كدام نقشي در زندگي جام

 و مĤخذ منابع
 .قرآن كريم .1
ام مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـ     ، تهـران:  21و17ج، امـام  صـحيفه اهللا، روحسيدخميني، امام  .2

 .1378، ;خمينى
نـگ  ، قم: پژوهشـگاه علـوم و فره  ي حداقلي در فقه سياسيهانگرشنقد ايزدهي، سيدسجاد،  .3

 .1392اسالمي، 
 .1394، 44، شپژوهشي حقوق اسالمي ـ فصلنامه علمي، »ماهيت فقه سياسي«، ------------- . 4
 .25/9/1381 ،بيانات در درس خارج فقهاي، سيد علي، خامنه .5
 .9/2/1392 ،يبيانات در اجالس جهاني علما و بيداري اسالم ،-------------  .6
قم، در سـالروز   هيسان و فضالي حوزه علممدر بيانات در جمع علما و، -------------  .7

 .30/11/1370، (عج) يميالد حضرت مهد
 .17/6/1390، بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ،-------------  .8
، نت علمـي دانشـگاه ملـي ايـرا    أبيانات در ديدار با جامعه اسالمي هي، -------------  .9

7/2/1361. 
 .6/1/1366، بيانات در ديدار با جمعي از علما و روحانيون و طالب، -------------  .10
 .29/8/6413، بيانات در ديدار با روحانيت زنجان، -------------  .11
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 .13/9/1374، بيانات در ديدار جمعي از نخبگان حوزوي، -------------  .12
 .29/7/1389، بيانات در ديدار طالب و فضال و اساتيد حوزه علميه قم، -------------  .13
 .15/4/1383، بيانات در ديدار علما و روحانيون استان همدان، -------------  .14
 .14/3/1382، ;بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني، -------------  .15
  .4/10/6113، بيانات در مصاحبه روزنامه كيهان پيرامون مسأله اجتهاد، -------------  .16
ـا دانشـجويان دانشـگاه تهـران در مسـجد دانشـگاه      ، -------------  . 17  ،جلسه پرسش و پاسخ ب

13/09/1364. 
  .7/9/6431، در ديدار با برادران و خواهران طلبه حوزه علميه اراكبيانات ، -------------  . 18
  .1376 /14/3، ;خميني سالگرد رحلت امامني در سخنرا، -------------  .19
 .31/6/1370 ،سخنراني در آغاز درس خارج فقه، -------------  .20
 .14/11/1367 ،سخنراني در تاريخ، -------------  .21
  .4/1/1365، 7سخنراني در جمع طالب مشهد در دانشگاه رضوي، -------------  .22
  .23/7/1371 ،نسخنراني در جمع علماي افغانستا، -------------  .23
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