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حـوزه علمیـه پیـش از انقـالب، به مباحث فقـه نظام نمی پرداخـت و به مباحث 
فقـه فـردی و احواالت شـخصی اکتفا می کرد و رویکـرد نهادینش عدم ارتباط دین 
با سیاسـت و حکومت بود. تأسـیس جمهوری اسـالمی ایران و ارتباط تنگاتنگ آن 
بـا فقـه و مبانـی فقهـی شـیعه، جایگاه فقه سیاسـی را ارتقا بخشـید و به عنـوان دانش 

حمایت کننـده حکومـت اسـالمی در ایـران مورد توجه قرار گرفته اسـت.
تحـول دانـش، مرهـون مقوالت درون دانشـی و از سـویی مسـتند بـه نیازها و شـرایط بیرونی اسـت. تأثیر و 
تأثر قدرت، نسـبت به دانش، پذیرفته شـده اسـت و می تواند رویکرد مثبت و منفی در دانش داشـته باشـد. 
فقـه شـیعه در چهـل سـال گذشـته دسـت خوش تحوالت بسـیاری گردیده اسـت و در صـورت بی توجهی به 
قانون گـذاری در نظـام اسـالمی، قانون گـذار پاسـخ های خـود را ناگزیـر از سـایر نظام هـای حقوقـی خواهد 

گرفت.
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در  سیاسـی  فقـه  توسـعه 

چنـد  از  گذشـته  چهل سـال 

جنبـه قابـل بررسـی اسـت و در 

نوشـتار حاضـر می تـوان بـه این 

نمـود: اشـاره  توسـعه ها 

1. از حیث توسعه مسائل
درحالی کـه مسـائل فقهـی و 

فقـه سیاسـی، در سـالیان قبـل 

از انقـالب بـه امـوری چـون امـر 

بـه معروف، نمـاز جمعه، حدود، 

حسـبه و... محـدود بـود، امروزه 

تقریبًا عمده این موارد، از مباحث فقه سیاسـی 

خـارج شـده و بـه عرصـه تخصصـی خویـش در 

عرصه هایـی چـون حقـوق، قضـا، عبـادات و ... 

ارجـاع داده شـده  اسـت. بـا خـروج ایـن مـوارد، 

مسـائل نوپدید بسـیاری، به عرصه فقه سیاسی 

وارد شـده  کـه درگذشـته بحثـی از آنهـا در فقـه 

سیاسـی شـیعه مطرح نبوده اسـت؛ بحث هایی 

چـون تفکیـک قـوا، قانـون اساسـی، پارلمـان، 

پارلمانـی،  و  ریاسـتی  نظـام  قانون گـذاری، 

تشـخیص  مجمـع  مّلـی،  مرزهـای  احـزاب، 

مصلحـت، ریاسـت جمهوری، و... نظریه هـای 

بسـیاری چـون والیـت مطلقـه فقیـه، والیـت 

انتخابی، مردم سـاالری دینی و... را می بایسـت 

در راسـتای تحّول مسـائل عرصه فقه سیاسـی، 

به شـمارآورد. اگـر رویکـرد فقـه حکومتـی در 

فراینـد پاسـخ گویی و اسـتنباط ایـن مباحـث 

مـورد عنایـت قرارگیـرد، باب هـای وسـیعی در 

حـوزه فقاهـت )حّتـی در عرصـه 

فقـه فـردی( گشـوده می شـود.

نگـرش  حکومتـی«  »فقـه 

فقیـه در زمـان تحّقـق حاکمیـت 

مطلـوب شـیعی در عصـر غیبت 

اسـت کـه در اسـتنباط مسـائل 

حاکمیـت  اقتضائـات  فقهـی، 

سیاسـی شـیعه و اداره مطلـوب 

جامعـه دینـی را در نظـر می گیرد 

و در اسـتنباط خود ضمن این که 

حکومـت  نیازهـای  رفـع  بـه 

فـردی  نیازهـای  دارد،  عنایـت 

مؤمنـان و مکّلفـان را نیـز ذیـل 

نیازها و شـرایط کالن جامعه قرار می دهد و در 

اسـتنباط خویـش، هویت کالن نظام سیاسـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی و ... را لحـاظ می کنـد. 

مطابـق ایـن نگـرش، در بررسـی احـکام شـرعی 

مکلفـان، انسـان ها به عنـوان فـردی از افـراد 

جامعـه اسـالمی و نـه به عنـوان افـرادی جـدا 

و بریـده از اجتمـاع و حکومـت در نظـر گرفتـه 

به عنـوان  نـه  لـذا فقـه حکومتـی  می شـوند. 

بخشـی از فقـه، بلکه به معنـای نگرش و بینش 

حاکـم بـر کل فقـه اسـت کـه ماننـد فقـه غیـر 

حکومتـی در تمامـی گسـتره ابـواب فقـه بـه 

اسـتنباط می پـردازد و اسـتنباط های فقهـی را 

به انگیـزه اداره مطلـوب و شـریعت مدار نظـام 

سیاسـی در تمامـی ابـواب فقه، لحـاظ می کند. 

ازاین روی، گسـتره ای که در فقه حکومتی مورد 

بحـث قـرار می گیـرد، نه مباحث سیاسـی، بلکه 

تمامـی ابـواب و مسـائل فقـه خواهد بـود؛ زیرا 

کــه در فقــه حکومتــی  گســتره ای 
نــه  می گیــرد،  قــرار  بحــث  مــورد 
مباحــث سیاســی، بلکــه تمامــی 
ابــواب و مســائل فقــه خواهــد بود؛ 
حکومــت،  مطلــوب  اداره  زیــرا 
ــب،  ــذاری مناس ــتلزم قانون گ مس
شــئون  در  کارآمــد  و  منســجم 
مختلــف زندگــی مــردم و جامعــه 
در  می بایســت  فقیــه  و  اســت 
راســتای تدویــن قوانیــن مناســب 
همــه  جامعــه،  اداره  بــرای 
اقتضائــات حکومــت اســالمی و 

کنــد. بررســی  را  آن  نیازهــای 
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اداره مطلوب حکومت، مسـتلزم 

قانون گذاری مناسـب، منسـجم 

مختلـف  شـئون  در  کارآمـد  و 

زندگـی مـردم و جامعـه اسـت 

و فقیـه می بایسـت در راسـتای 

تدویـن قوانیـن مناسـب بـرای 

اداره جامعـه، همـه اقتضائـات 

حکومـت اسـالمی و نیازهای آن 

را بررسـی کنـد و بـه مباحثـی در 

حـوزه اقتصـاد، فرهنـگ، حقوق، 

خانـواده،  انتظامـی،  نظامـی، 

احواالت شخصیه و ... ورود کند 

و آن گاه تمامی فقه، گسـتره فقه 

حکومتی را تشـکیل خواهد داد.

بـر ایـن اسـاس، رویکـرد غالـب فقـه شـیعه 

در تمـام ادوار عصـر غیبـت تـا قبـل از پیـروزی 

انقالب اسـالمی،در پاسـخ به سـؤاالت الزم برای 

زندگـی مؤمنانـه بـود و در ایـن راسـتا، نیازهای 

افـراد )به مثابـه مؤمنان پرسـش گری که مکلف 

بـه اطاعـت از احـکام شـرع هسـتند( محـور 

اسـتنباط قـرار می گرفـت، درحالی کـه اقتضـای 

حکومت اسـالمی بر محور فقه، به گونه ای بوده 

اسـت کـه فقیهـان عـالوه بـر رویکـرد یـاد شـده 

کـه در طـول سـالیان متمـادی محـور اسـتنباط 

بـوده، می بایسـت ضمن به رسـمیت شـناختن 

هویـت جامعه اسـالمی )به مثابـه امری متمایز 

جامعـه  نیازهـای  جامعـه(،  مؤمـن  افـراد  از 

اسـالمی را مدنظـر قـرار دهند، بلکه می بایسـت 

حکومـت اسـالمی را به مثابـه نهاد و شـخصیت 

حقوقـی بـه رسـمیت بشناسـند و الزامـات آن 

را نیـز در فراینـد اجتهـاد، درنظـر 

اسـتنباط  در  ازایـن رو،  آورنـد. 

مسـائل فردی شهروندان جامعه 

اسـالمی می بایسـت شـهروندان 

را به مثابـه افـرادی موجـود در 

جامعـه اسـالمی درنظـر بگیرنـد 

کـه زندگی شـان بـا زندگی سـایر 

شـهروندان گـره خـورده و دارای 

حقـوق و تکالیفـی نسـبت بـه 

جامعـه و حکومـت هسـتند و 

آنـان را  پرسـش ها و نیازهـای 

ذیـل عنـوان شـهروندی جامعـه 

اسـالمی و نـه به گونـه فـارغ از 

خویـش،  جامعـه  اقتضائـات 

مـورد اسـتنباط قـرار دهـد.

»فقـه شـیعه را کـه به خاطر طول سـال هایی 

که فقهای شـیعه و خود گروه شـیعه در دنیای 

حکومـت  و  قـدرت  بـه  دست رسـی  اسـالم، 

نداشـتند، و فقه شـیعه، یک فقه غیر حکومتی، 

و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشـاند به سـمت 

فقه حکومتی... شـیعه، حکومت نداشته است. 

فقـه شـیعه، جامعـه سیاسـی را نمی خواسـته 

اسـت اداره کنـد. حکومتـی در اختیـار او نبـوده 

اسـت کـه جهـات آن حکومـت را بخواهـد اداره 

کند تا بخواهد احکام آن ها را از کتاب و سـنت 

اسـتنباط کنـد. لـذا، فقـه شـیعه و کتـب فقهی 

شـیعه، بیشـتر فقـه فردی بـود؛ فقهی کـه برای 

اداره امـور دینـی یـک فـرد یا حداکثـر دایره های 

محـدودی از زندگـی اجتماعـی، مثـل مسـائل 

مربـوط بـه خانـواده و امثـال این ها بـود... امام 

فقــه شــیعه و کتــب فقهــی شــیعه، 
بیشــتر فقــه فــردی بــود؛ فقهــی کــه 
بــرای اداره امــور دینــی یــک فــرد یــا 
کثــر دایره هــای محــدودی از  حدا
زندگــی اجتماعــی، مثــل مســائل 
امثــال  و  خانــواده  بــه  مربــوط 
بزرگــوار  امــام  بــود...  این هــا 
فقــه شــیعه اســالم را از دورانــی 
تبعیــد  بزرگــوار در  ایــن  کــه خــود 
ســمت  بــه  کشــاندند  بودنــد 
فقــه اجتماعــی، فقــه حکومتــی، 
نظــام  می خواهــد  کــه  فقهــی 
و  کنــد  اداره  را  ملت هــا  زندگــی 
بایــد پاســخ گوی مســائل کوچــک 

باشــد. ملت هــا  بــزرگ  و 
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خـود ایـن بزرگـوار در تبعیـد بودند کشـاندند به 

سـمت فقـه اجتماعـی، فقـه حکومتـی، فقهـی 

کـه می خواهـد نظـام زندگـی ملت هـا را اداره 

کنـد و بایـد پاسـخ گوی مسـائل کوچک و بزرگ 
ملت ها باشـد.«1

2. از حیث توسعه سطح انتظار
درحالی که  برخی از رویکردهای فقهی)حداقلی( 

به زمانی توجه دارد که بستر مناسب جهت تحقق 

حداکثری شریعت در جامعه فراهم نبوده، برخی 

دیگر از رویکردها به سبب اموری چون »کثرت 

تعداد شیعیان در سرزمین واحد«، »اقتدار فقیهان 

در جامعه«، »فقدان ضرورت عمل به تقیه نسبت 

به حاکمان جائر« و »تحقق حکومت مبتنی بر 

فقه در جامعه« با فراهم بودن بسترهای مناسب 

و فقدان موانع، رویکردی حداکثری به اسالم 

دارند.2 

فقیهان شـیعه درنخسـتین سال های تدوین 

فقـه تحـت سـخت ترین فشـارها و تنگناهـای 

دسـتگاه خالفت بودند. این وضعیت تا اواسـط 

قرن دهم هجری)زمان تأسـیس دولت صفوی( 

بـا شـدت و ضعف هایـی ادامه داشـت. فقیهان 

شـیعه دراین دوران که بیش از هفت صد سـاله 

ادامـه داشـت، می کوشـیدند اصـل موجودیـت 

مذهـب شـیعه را در برابـر فشـارهای فراگیـر 

حاکمـان حفـظ کننـد. عمـده حضـور شـیعه و 

فقیهـان آن در ایـن دوره، بـه عرصه هـای فکـری 

و فرهنگـی، محـدود بـود و اقتضائـات جامعه و 

شـرایط حاکـم بـر آن، مجالـی برای حضـور آنان 

در صحنه هـای اجتماعـی نمی گذاشـت. ناگزیر 

در بسـیاری از مباحـث و موضوعـات اجتماعی، 

سیاسـی، اقتصـادی و... بـه رویکـرد اجتماعـی 

رویکردهـای  بـه  و  نپرداختنـد  حکومتـی  و 

فـردی بسـنده کردنـد. بدیهـی اسـت در ایـن 

راسـتا، محوریـت موضوعـات در فقـه شـیعه بـا 

موضوعـات عبـادی و اقتصـادی بلکـه احواالت 

شـخصیه بـود کـه کمتـر سـبب رویارویـی بـا 

حاکمـان می شـد و ایـن دسـت مباحـث جلـوه 
بیشـتری در اسـتدالل های فقهـی می یافـت.3

از  بخشـی  بـه  بسـنده کردن  درحالی کـه 

ظرفیـت گسـترده فقـه شـیعه در ادوار گذشـته 

مرهون راهبرد هوشـمندانه فقیهان در وضعیت 

عینی جامعه اسـالمی و پیش آمدهای تاریخی 

بـود، ایـن راهبـرِد هوشـمندانه، در درازمدت و با 

ازمیان رفتن بخشی از این شرایط در فقه شیعه 

باقـی مانـد و به مثابـه پارادایم و چارچوب ثابِت 

فقـه تلقـی شـد. این امـر موجب محدود شـدن 

گسـتره اهـداف فقـه شـیعه به امور فردی شـد. 

رویکـرد حداقلـی موجبـات ایـن توهـم را پدیـد 

آورد که هدف اسـتنباط و اجتهاد، پاسـخ گویی 

بـه نیازهـای افـراِد مسـلمان و نه جامعه اسـت. 

گرایـش بـه ایـن رویکـرد کـه به مثابـه گفتمـان 

مسـّلم فقـه، فـرض شـده بـود، سـبب گردیـد 

اسـتنباط مطابـق رفـع نیازهای جامعـه یا نظام 

سیاسـی، رویکـردی بیگانـه بـا گفتمـان اصیـل 

فقهـی فـرض گردد:

»برکناری از سیاسـت، به تدریج موجب شـد 

دامنـه هدفـی که حرکت اجتهاد را پدید می آورد 

در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را 
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پیـش آورد کـه یگانه جوالنـگاه آن )که می تواند 

در جهان خارج بازتابی بر آن داشـته باشـد و آن 

را هـدف بگیـرد( جوالنـگاه انطبـاق فرد اسـت با 

اسـالم و نـه جامعـه و چنیـن بـود کـه در ذهـن 

فقیـه، اجتهـاد بـا چهـره فـرد مسـلمان ارتبـاط 
یافـت نه بـا چهره اجتماع مسـلمان.«4

ایـن درحالی اسـت کـه فقـه از آغـاز، اهـداف 

بلنـدی را درنظـر داشـته و فروکاسته شـدن آن 

اهـداف، بـه پاسـخ گویی بـه نیازهـای فـردی 

زمانـی  شـرایط  معلـول  و  مرهـون  مؤمنـان، 

خـاص بـوده اسـت.5 بدیهـی اسـت در صـورت 

ارتقـای هـدف فقه بر محور رفـع نیازمندی های 

جامعـه ای کالن و حکومتـی متمرکـز، موضـوع 

بسـیاری از ایـن احـکام، تغییـر کـرده و احـکاِم 

آن متفـاوت خواهـد شـد. در ایـن فـرض، نـوع 

استنباط فقیه در حوزه فقه فردی و رفع نیازهای 

فـردی مسـلمانان نیز در چارچـوب نظام واره ای 

کالن لحاظ می شـود و فقیه می بایسـت با نگاه 

بـه این کـه حکـم وی در رفـع نیازهـای فـردی 

می توانـد در بخشـی از اداره کشـور نیـز مؤثـر 

باشـد، به اسـتنباط بپـردازد.

زمانـه  ضرورت هـای  درحالی کـه  بنابرایـن 

در سـده های طوالنـی عصـر غیبـت، موجبـات 

کوتاه آمـدن از آن اهـداف عالـی را فراهـم آورده 

بـود، عالمـان عرصـه فقـه و اجتهاد بـا درک این 

معنـا و بـا راهبـری امـام خمینـی  بدین باور 

نائـل آمدنـد که ادامه اسـتنباط فقهی براسـاِس 

اوضـاع پیشـین، خـروج از مقتضـای روزآمـدی 

اجتهـاد اسـت: »کار بـزرگ او )امـام خمینـی( 

نگرشـی جدیـد در فقـه شـیعه بـود. فقاهـت ما 

پایه هـای بسـیار مسـتحکمی داشـته و دارد... 

این فقه مسـتحکم را در گسـتره ای وسـیع و با 

نگرشـی جهانـی و حکومتـی مـورد توجـه قـرار 
داد.«6

بـا پیـروزی انقالب اسـالمی ایران به راهبری 

فقیهی جامع الشـرایط و حاکمیت گفتمان فقه 

شـیعه بـر امـور کشـور ایـران، از یک سـو شـئون 

اداره ایـن کشـور براسـاس ضوابـط و معیارهای 

فقهـی بنانهـاده شـد و از سـوی دیگـر، بـا تحقق 

نظریـه حکومـت اسـالمی در قالب والیت فقیه، 

سـطح انتظـار مـردم از فقـه افزایـش یافـت و 

پرسـش های جدیـد بسـیاری بـه گسـتره فقـه 

عرضـه گردیـد. ایـن امر موجب شـد فقه شـیعه 

بـا گـذار از اقتضای فقه متناسـب با زمان تحقق 

حاکمـان جائـر، بـه غایـات اصیـل خـود روی 

آورد. ازایـن روی، فقـه شـیعه کـه در زمان هـای 

پیشـین، قالبـی شـریعت مدار داشـت و مجالی 

بـرای تبدیـل به قانون، به مثابه محور عمل همه 

افـراد )اعـم از مؤمنـان و غیرمؤمنـان( نداشـت، 

پس از اسـتقرار نظام جمهوری اسـالمی ایران، 

رویکـردی قانون مـدار بگیـرد.

کاربـرد فقـه شـیعه در عصر حاضـر به منطقه 

جغرافیایی ایران و برخی گروه ها و افراد شـیعه 

مذهب در کشـورهای خارج محدود شـده، لکن 

با توسـعه اسـالم و مذهب شـیعه در کشورهای 

دیگـر، کارویژه هـای فقـه شـیعه بـه مناطـق 

جغرافیایـی ویـژه، محـدود نشـده و در سراسـر 

جهـان، گسـترش خواهـد یافت:

»امروز مسئله ما و احتیاج ما همه شئون 

زندگی یک جامعه است. یک فقهی ما الزم داریم 
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سیاست  حکومت،  بتواند  که 

خارجی، روابط بین الملل، برخورد 

با شبکه عظیم اقتصادی جهانی و 
تجارت در دنیا را )تبیین کند(.«7

3. از حیث روش شناسی
تکثر موضوعات فقه سیاسـی 

و تحـول غایـات آن، مسـتدعی 

فقـه  روش شناسـی  تحـول 

سیاسـی اسـت. ورود بـه عرصـه 

فقـه حکومتـی، جـز بـه واسـطه 

روش شناسـی متناسـب با آن، میّسـر نمی شود. 

لـذا تحـّول فقـه سیاسـی و حکومتـی مسـتلزم 

روزآمدی روش شناسـی فقه سیاسـی اسـت که 

می توانـد بـه عناصـری چون عقالنیـت، مقاصد 

شـریعت، عـرف، بنـای عقال و اسـتفاده از مبانی 

کالمـی در اسـتنباط، مسـتند باشـد. بـه گفتـه 

آیـة اهلل جـوادی آملـی، تحّقـق فقـه حکومتی در 

گـرو ایجـاد اصـول فقـه حکومتـی اسـت.

بـر ایـن اسـاس، گرچه فقه سـنتی شـیعه در 

روش اجتهاد، پویایی دارد و قادر به پاسخ گویی 

بـه مشـکالت روزآمـد جامعـه خویـش اسـت،8 

بـدان معنـا نیسـت کـه ایـن روش بـه باالترین 

ظرفیـت خـود رسـیده و قابلیـت تحـول نـدارد. 

کارآیی و کارآمدی این روش، مقوله ای مشّکک 

و دارای مراتب اسـت. بدین صورت که برای هر 

زمـان می تـوان از تحّول و کارآمدی متناسـب با 

همان زمان و شـرایط یاد کرد. براین اسـاس، در 

هر زمان می توان از تحّول و کارآمدی متناسـب 

با شـرایط جامعه یاد کرده و آن را به مثابه یکی 

از مهم تریـن راهکارهـای تحـّول 
فقه و اسـتنباط برشـمرد.9

بـرای تحـول در روش اجتهـاد 

در فقـه شـیعه، توجه به مسـئله 

تأثیـر زمـان و مکان در اسـتنباط 

امـام  نخسـت  دارد.  اهمیـت 

خمینی  این مسـئله را مطرح 

بحث هـای  بـه  بعـد  امـا  کـرد، 

گسـترده ای در حـوزه فقه شـیعه 

انجامیـد و هـر کسـی نیـز بـا 

عنایـت بـه اصـول و قواعد فقهی 

مـورد قبـول خود به ارزیابـی آن پرداخت. آیة اهلل 

خامنـه ای بـر ایـن باورند که توجه به این راهکار 

می توانـد درهـای جدیـدی از مسـائل و احـکام 

اسـالمی را بـرای مـردم بگشـاید و مشـکالت 

بسـیاری را از جامعـه حـل نمایـد: 

»مسـئله تأثیـر شـرایط زمـان و مـکان در 

فتـوای فقهـی یـک چیزی اسـت که اگـر فقهای 

بزرگـوار مـا و فضـالی بـزرگ در خصـوص حـوزه 

علمیـه قـم بر روی آن تکیه کنند ابواب جدیدی 

از مسـائل اسـالمی و احکام الهی برای مردم باز 

خواهـد شـد و ما مشـکالت جامعـه را بر مبنای 

تفکـر اسـالمی و با شـیوه فقاهـت حل خواهیم 
کرد.«10

روش  در  بازنگـری  و  پیشـرفت  تحـول، 

اجتهـاد نـه فقـط امـری راجـح و مطلـوب، بلکه 

مقوله ای واجب و ضروری، در تحوالت شـگرف 

اجتماعـی و نیازهـای روزافزون به فقه و اجتهاد 

در حوزه نظام اسـالمی، محسـوب می شـود که 

می بایسـت بـدان همـت ورزیـد و در بسـتر این 

بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ایران 
به راهبری فقیهی جامع الشرایط 
گفتمـان فقـه شـیعه  کمیـت  و حا
از یک سـو  ایـران،  کشـور  امـور  بـر 
شـئون اداره ایـن کشـور براسـاس 
فقهـی  معیارهـای  و  ضوابـط 
بنانهـاده شـد و از سـوی دیگـر، بـا 
تحقـق نظریـه حکومـت اسـالمی 
سـطح  فقیـه،  والیـت  قالـب  در 
انتظـار مـردم از فقـه افزایـش یافـت
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امـر، انتظـار تحـوالت در مسـائل مهـم و عمـده 

اجتماعـی، حکومتـی و سیاسـی را داشـت:

»فقـه اسـالمی اگـر بخواهـد بـرای نظـام 

اسـالمی پاسـخ گو و رافـع نیـاز باشـد بایـد بـا 

شـیوه و متـد مأمـور بـه خـودش مـورد بازنگری 

قـرار بگیـرد، با همان شـیوه اجتهاد، در مسـائل 

اقتصادی، در مسـئله حکومت، در مسئله شورا، 

در مسـئله احکام اولی و ثانوی و عناوین اولی 

و ثانـوی، اگـر به نام اسـالم کسـی حرف می زند 
بایـد بـا متـد فقاهـت و اجتهـاد حـرف بزند.«11

   فقـه پویـا« از جمله عبارات امام خمینی«

در راسـتای تحّول فقه اسـت که چه بسـا در برابر 

»فقه سـّنتی و اجتهاد جواهری« مورد اسـتفاده 

قرار می گرفته اسـت.12 لکن به خوبی پیداسـت 

که ایشـان پویایی فقه را در برابر فقه سـّنتی قرار 

نـداده بلکـه مطابق این رویکـرد »فقه جواهری، 

یعنـی همـان فقـه سـنتی رایج با متـد فقاهت. 

ایـن روش و متـد، همان کیفیت رسـیدگی یک 

مسئله در فقه است... ما دو فقه، یکی سنتی و 

دیگری پویا نداریم. فقه پویا، همان فقه سنتی 

ماسـت. پویاسـت، یعنی عالج کننده مشـکالت 

انسـان و پاسـخ گوی حـوادث واقعـه اسـت؛ و 

سـنتی اسـت، یعنی دارای شـیوه و متدی است 

کـه بـر طبـق آن اجتهـاد انجـام می گیـرد، و این 

شـیوه قرن هـا معمـول بـوده و کارآیـی خـود را 
نشـان داده است.«13

4. از حیث تبدیل حکم به نرم افزار اداره جامعه
رویکـرد حداکثـری در قلمـرو فقـه سیاسـی 

مقتضـی نگرشـی همـه جانبـه بـه همـه ابـواب 

فقه اعم از عبادات، سیاسـات، اقتصاد، فرهنگ 

و... در اسـتنباط حکـم شـرعی بـه جهـِت اداره 

شـئون مختلـف کشـور اسـت. باوجودایـن، در 

خصـوص قلمـرو فقـه سیاسـی بایـد بـه ایـن 

نکتـه اشـاره کـرد کـه فقـه سیاسـی بـا محـدود 

نشـدن بـه فهـم احـکام، می بایسـت بـا گـذر از 

اجتهـاد در حـوزه فهـم حکم شـرعی، بـه اجتهاد 

و اسـتنباط نظریه هـای سیاسـیـ  اجتماعـی، 

توسـعه یابـد و از ایـن رهگـذر، از فقـه سیاسـی 

منفعل)مبتنـی بـر ضـرورت تحّقـق موضـوع در 

مرحله قبل از حکم( به فقه سیاسـی فعال)فقه 

نظریه پـرداز و نظام سـاز( تحـّول یابـد. براسـاس 

ایـن رویکـرد، در فقه سیاسـی، به بررسـی حالل 

و حرام بسـنده نشـده و نظریه های سیاسـی نیز 

متعّلـق اسـتنباط و اجتهـاد قرار می گیرند. طیق 

این منطق، مقتضی اسـت فقه سیاسـی شیعه، 

در زمـان حاکمیـت حاکـم مشـروع، طـرح اداره 

مطلـوب جوامـع در گسـتره ای فراتـر از مرزهای 

مّلی و گسـتره ای فراگیرتر از کشـور اسـالمی را 

درنظـر قـرار دهـد و الزامـات تحّقـق حداکثـری 

دیـن در سـایر جوامـع را نیـز در راسـتای تحّقـق 

تمّدنـی برآمـده از آموزه هـای اصیـل دینـی، بـه 

حـوزه اجتهـاد و اسـتنباط عرضـه نمایـد.

در توضیـح ضـرورت رویکـرد حداکثـری بـه 

فقـه در راسـتای اسـتنباط نظریه هـای سیاسـی 

بایـد گفـت راهکارهای متعددی در مواجهه فقه 

سیاسـی شـیعه بـا شـرایط موجـود در جامعـه 

متصّور اسـت که به چند مورد اشـاره می شـود:

1. عدم توجه به تحوالت و نیازهای نوپیدای 

سیاسـی زمانـه و اجتهـاد در همـان مسـائل 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

76
قرار گرفتـن  و  گذشـته  سـنتی 

در بطـن فقـه فـردی و بـاور بـه 

کارکـرد اسـتنباط، بـه جهـت رفع 

پرسـش ها و نیازهـای سیاسـی 

محـدود افـراد؛

2. حرکـت در بسـتر تحـوالت 

جهانی، بررسی مسائل و مباحث 

سیاسی جدید و پذیرش و توجیه 

محصـوالت و پدیده هـای غربـی 

و بـه کارگیـری فرایند اسـتنباط، 

در قالـب صـرِف حکـم بـه تحریم 

و تحلیـل، جـواز و یـا حرمـت آن 

مسـائل و موضوعـات؛

3. مالحظـه موضوع شناسـانه پدیده هـای 

نوظهـور سیاسـی، عرضه کـردن آن هـا بـه فقـه 

شـیعه و بومی کـردن نیازهـای سیاسـی جامعه 

به واسـطه فقه، بلکه بسـنده نکردن به اسـتنباط 

احـکام و اجتهـاد در راسـتای فهـم نظام هـای 

سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و قـرار نگرفتن 

در مسـیر ریل گـذاری شـده از سـوی نظام هـای 
معرفتـی غیردینی.14

»فقاهـت مخصـوص احـکام فقهـی رایـج 

نیسـت، اعتقـادات هـم بایـد بـا شـیوه فقهـا 

فهمیـده شـود، اخالقیـات هم با شـیوه فقاهت 

بایـد فهمیـده بشـود، نظامـات اجتماعـی و 

سیاسـی هم به شـیوه فقاهت بایسـتی از کتاب 
و سـنت اسـتنباط بشـود.«15

ایـن معنـا فقـه سیاسـی شـیعه  مطابـق 

می بایسـت در زمـان حاضـر بـه طراحـی نظـام 

سیاسـی مطلوب شـیعه در عصر غیبت بپردازد 

فقـه  در  این کـه  بـر  عـالوه  و 

اصغـر بـه اسـتنباط می پـردازد، 

اساسـی  مبانـی  اسـتنباط 

دیـن در عصـر حاضـر را وجهـه 

هّمـت خـود قـرار دهـد و ضمـن 

بازخوانـی منابـع اصیـل شـیعه، 

بـه طراحـی مهندسـی نظام های 

معرفتی)به خصـوص در گسـتره 

سیاسـت( در جامعـه بپـردازد و 

ضمـن این کـه در ایـن مسـیر به 

تبییـن جایگاه خود در نظام های 

مشـابه جهانی می پردازد، هویت 

مسـتقل خـود را شـکل دهـد و بـا جهت گیـری 

سـعادِت مـادی و معنـوی جامعه، در اسـتنباط 

احـکام، نـه فقط نیازهـای فردی بلکـه نیازهای 

جامعـه وسـیع را لحـاظ کند و احکام متناسـب 

را صـادر نمایـد.

راهـکار  بنابـر  اسـت  طبیعـی  یک سـو،  از 

نخسـت، فقـه به ایسـتایی، جمـود و ناکارآمدی 

در عصـر حاضـر متهـم شـده و از سـوی دیگـر، 

بسـیاری از ظرفیت هـای فقـه در ایـن راهـکار 

رهـا شـده و مـورد اسـتفاده قرار نمی گیـرد. بنابر 

دیدگاه دوم، سـعی بر روزآمد بودن و رفع اّتهام 

ناکارآمـدی فقـه، دغدغـه اصلـی بـوده و رفـع 

نیازهـای نوپیـدا از اهـداف اصلـی ایـن راهـکار 

اسـت، امـا ایـن راهـکار موجب خواهد شـد فقه 

در ورطه انفعال قرارگیرد و با رها کردن بسـیاری 

از ظرفیت هـای عالـی خـود، در بسـتر نظریـات 

غیـر دینـی حرکـت کند و درنهایـت تالش نماید 

کـه بـا حکم بـه تحریم و تحلیل، جواز و حرمت، 

مــا دو فقــه، یکــی ســنتی و دیگــری 
پویــا نداریــم. فقــه پویــا، همــان 
فقــه ســنتی ماســت. پویاســت، 
مشــکالت  عالج کننــده  یعنــی 
حــوادث  پاســخ گوی  و  انســان 
اســت،  ســنتی  و  اســت؛  واقعــه 
یعنــی دارای شــیوه و متــدی اســت 
انجــام  اجتهــاد  آن  طبــق  بــر  کــه 
قرن هــا  شــیوه  ایــن  و  می گیــرد، 
کارآیــی خــود را  معمــول بــوده و 

اســت. داده  نشــان 
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تکلیـف مؤمنـان را روشـن نماید، لکـن این امر 

در نهایـت بـه تبیین اسـالم اصیـل نمی انجامد 

و از خطـر التقـاط نیـز بـه دور نخواهـد بـود.

»در زمینه هـای گوناگـون، امـروز نیـاز وجود 

دارد؛ هم برای نظام اسالمی، هم در سطح کشور، 

هـم در سـطح جهـان. تبییـن معرفت شناسـی 

اسـالم، تفکـر اقتصـادی و سیاسـی اسـالم، 

مفاهیـم فقهـی و حقوقـی ای کـه پایه هـای آن 

تفکـر اقتصـادی و سیاسـی را تشـکیل می دهد، 

نظـام تعلیـم و تربیـت، مفاهیـم اخالقـی و 

معنـوی و ... همـه این هـا بایـد دقیـق، علمـی، 

قانـع کننـده و ناظـر به اندیشـه های رایج جهان 

آمـاده و فراهـم شـود؛ ایـن کار حوزه هاسـت. با 

اجتهـاد، ایـن کار عملـی اسـت. اگـر مـا این کار 

را نکنیـم، بـه دسـت خودمـان کمـک کرده ایـم 

بـه حـذف دیـن از صحنه زندگی بشـر؛ به دسـت 

خودمـان کمـک کرده ایـم به انـزوای روحانیت. 

ایـن، معنای تحول اسـت. ایـن حرکت نوبه نوی 
اجتهـادی، اسـاس تحول اسـت.«16

بلکه واکاوی در منابع اصیل و بازخوانی آن 

در شرایط حاضر، می تواند به طرح نظام های 

بومی کردن  با  و  بینجامد  اجتماعی  سیاسی، 

شئون  همه  در  اصیل  اسالِم  طرح  مباحث، 

کاماًل  تمّدنی  بناکردن  جهِت  به  جوانب،  و 

اسالمی را موجب شود. ازاین روی تنها راهکار 

بر اجتهاد( است که  سوم )نظام سازی مبتنی 

می باید در راستای وصول به تمّدنی مبتنی بر 

آموزه های اسالم، مورد عنایت قرار گیرد.

»امــت اســالمی بــا همــه ابعــاض خــود در 

ــگاه  ــه جای ــد ب ــا و کشــورها، بای ــب ملت ه قال

تمّدنــِی مطلــوب قــرآن دســت یابــد. شــاخصه 

اصلــی و عمومــی ایــن تمــدن، بهره منــدی 

انســان ها از همــه ظرفیت هــای مــادی و 

ــن  ــرای تأمی ــد ب ــوی ای اســت کــه خداون معن

ســعادت و تعالــی آنــان، در عالــم طبیعــت و در 

وجــود خــود آنــان تعبیــه کــرده اســت. آرایــش 

ــن تمــدن را در حکومــت مردمــی،  ظاهــری ای

در قوانیــن برگرفتــه از قــرآن، در اجتهــاد و 

پاســخ گویی بــه نیازهــای نوبه نــوی بشــر، 

در پرهیــز از تحجــر و ارتجــاع و نیــز بدعــت 

و التقــاط، در اســتقرار عدالــت، در دفــاع از 

مظلومــان عالــم و... می تــوان و بایــد مشــاهده 

کــرد. نــگاه اجتهــادی و عالمانــه بــه عرصه هــای 

گوناگــون، از علــوم انســانی تــا نظــام تعلیــم و 

تربیــت رســمی، و از اقتصــاد و بانــک داری تــا 

تولیــد فنــی و فنــاوری، و از رســانه های مــدرن 

ــل و  ــط بین المل ــا رواب ــینما، و ت ــر و س ــا هن ت
... همــه از لــوازم ایــن تمدن ســازی اســت.«17

گرچه در تاریخچه فقه سیاسـی، به پیشـینه 

مناسـب و تطّور آن در ادوار مناسـب اشـاره شـد 

آنچه تمامی ادوار فقه سیاسـی سـابق را از فقه 

سیاسـی عصر حاضر متمایز می کند این اسـت 

کـه برخـالف فقـه زمان گذشـته کـه عمدتًا ذیل 

اسـتنباط احکام شـرعی قرار داشـت، فقه زمان 

حاضـر بـه راهبـری امـام خمینـی ، گامـی در 

مسـیر اسـتنباط نظام سیاسـی شـیعه است.

درحالی کـه فقیهـان زمـان گذشـته به دلیـل 

شـرایط زمانـه خودشـان، نـه فقـط درصـدد فهم 

نظام سیاسـی مطلوب شـارع و مؤلفه ها و لوازم 

آن در عصر غیبت نبودند، بلکه توانایی تحقق آن 
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را نیـز نداشـتند و تنهـا ذیـل حکومت های زمان ف

خویش، برخی امور سیاسـی را انجام می دادند، 

امـام خمینـی  ضمـن فهـم نظام منـد و لوازم 

اداره امـور جامعـه براسـاس آموزه هـای فقهـی 

و مطابـق روش اجتهـاد، متصـّدی تحّقـق آن در 

مرحلـه عمل نیز شـد.

سابقه  شیعه،  در  سیاسی  فقه  »سابقه 

عریقی است؛ لیکن یک چیز، جدید است و 

آن، نظام سازی براساس این فقه است که این 

را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس 

دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، 

یک نظام به وجود نیاورده بود. اول، کسی که در 

مقام نظر و در مقام عمل )توأمًا( یک نظام ایجاد 

کرد، امام بزرگوار ما بود که مردم ساالری دینی 

را مطرح کرد، مسئله والیت فقیه را مطرح کرد. 

براساس این مبنا، نظام اسالمی بر سر پا شد. 

چنین تجربه ای را ما در تاریخ نداریم؛ اگرچه در 

دوران صفویه کسانی مثل محقق کرکی ها وارد 

میدان بودند، اما از این نظام اسالمی و نظام 

فقهی در آن جا خبری نیست؛ نظام حکومت و 
نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست.«18

بدیهـی اسـت فهـم نظام سیاسـی اسـالم به 

زمانـی خـاص محدود نیسـت بلکـه در هر زمان 

و شـرایطی می توان از نظام سیاسـی متناسـب 

با آن زمانه، سـخن به میان آورد. براین اسـاس، 

نـه فقـط فقیهـان بایـد قلمـرو فقـه سیاسـی را 

از محـدوده اسـتنباط احـکام شـرعی سیاسـی، 

بـه محـدوده نظریـات سیاسـی و فهـم نظـام 

سیاسـی توسـعه دهنـد بلکـه می بایسـت نظام 

سیاسـی متناسـب با هر زمانه را براساس فهمی 

اجتهـادی، اسـتنباط کرده و ضمـن رفع نواقص 

احتمالـی نظـام سیاسـی موجـود، در فهمـی 

روزآمد از نظام سیاسی ارائه دهند. بدیهی است 

بـا عنایـت به این کـه کارآمدی مانند روزآمدی از 

ارکان اساسـی نظام سیاسـی اسـت، لذا فقیهان 

می بایسـت به صورت روزآمد، نظریات گذشـته 

را ترمیـم و تکمیـل کـرده و ضمـن رفـع نواقص 

آن، گونـه مطلـوب از نظام سیاسـی را براسـاس 

آموزه هـای فقهـی و روش اجتهـاد ارائه نمایند.

»نظام سـازی یـک امـر دفعـی و یک بـاره 

نیسـت؛ معنایـش ایـن نیسـت کـه مـا یـک 

نظامی را براساس فقه کشف کردیم و استدالل 

کردیـم، و ایـن تمـام شـد. نظام سـازی یـک امر 

جـاری اسـت؛ روزبـه روز بایسـتی تکمیل شـود، 

ایـن جـزو متمـم نظام سـازی اسـت. این که ما 

میگوییـم نظام سـازی جریـان دارد، معنایـش 

ایـن نیسـت کـه هرچه را سـاختیم و بنا کردیم، 

خراب کنیم؛ قانون اساسـی مان را خراب کنیم، 

نظـام حکومتـی و دولتی مان را ضایع کنیم؛ نه، 

آنچـه را کـه سـاختیم، حفظ کنیـم، نواقصش را 

برطـرف کنیـم، آن را تکمیل کنیم. این کار، یک 
کار الزمی اسـت.«19

5. از حیث جلسات و کالس های رایج حوزوی
متناسـب با دغدغه ها و بحث های متعددی 

کـه مـورد اشـاره قـرار گرفـت، در سـالیان اخیـر 

کرسـی های تدریـس بسـیاری در عرصـه فقـه 

اسـت.  شـده  برگـزار  حکومتـی  و  سیاسـی 

علمیـه  حوزه هـای  درحالی کـه  براین اسـاس، 

کـه در سـال های گذشـته، از دروس انـدک بلکه 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

رم
چها

م و 
سو

ره 
شما

79
اسـتثنایی در حوزه فقه سیاسـی، برخوردار بوده 

بلکـه تدریـس امـام خمینـی  در خصـوص 

والیت فقیه، گونه ای اسـتثنا به شـمار می رفت، 

امـروز مباحـث متعـدد فقـه سیاسـی بـه مثابه 

درس هـای رایـج وجود دارد. از این روی، امروزه 

دروس خـارج فقـه سیاسـی متعـددی در حـوزه 

علمیـه قـم درضمـن دروس اصلـی و رسـمی و 

دروس رسـمی مؤسسـات مرتبط با حوزه برگزار 

می شـود. جلسـات و نشسـت های فقه سیاسی 

و  حـوزوی  پژوهشـگاه های  و  مؤسسـات  در 

کرسـی های تخصصی و ترویجی 

فقـه سیاسـی نیـز در کنار دروس 

رسـمی، متصـّدی ارائـه مباحث 

فقه سیاسـی و حکومتی هستند 

کـه کثـرت آن در عصـر حاضـر، 

رویکـردی غالـب بـرای آن ایجـاد 

کـرده اسـت. ایـن درحالی اسـت 

کـه ایـن مباحث در سـالیان قبل 

از انقـالب، مهجـور و متـروک 

بوده اسـت.

6. از حیث کتب نگاشته شده فقه سیاسی
قبـل از انقالب، مباحث عرصه فقه سیاسـی، 

فاقـد کتـب درسـی به زبان فارسـی بلکه به زبان 

عربـی بـه صـورت تخصصـی بـود. شـاید بتـوان 

بـه معـدود کتاب هایـی اندیشـه سیاسـی در 

اسـالم معاصـر اشـاره کرد کـه البته بـه مباحث 

بـر  فقـه سیاسـی نمی پرداختنـد و مشـتمل 

بحث هـای اندیشـه سیاسـی بودنـد و عمـده 

کتاب های عرصه سیاسـت در فضای دانشـگاه، 

عمدتـًا کتاب هـای مرتبـط بـا اندیشـه غـرب یا 

ایـران باسـتان بـود، امـا در خصـوص این کـه 

اسـالم اصیـل چـه اندیشـه ای دارد، جـزوه یـا 

تک نگاری هایـی تألیـف شـده بـود. امـا امـروز 

مباحـث خیلـی گسـترده بـا کتاب هـای بسـیار 

تخصصـی تألیف شـده اسـت. درحالی که برخی 

از آن ها به حوزه تخصصی فقه سیاسـی به زبان 

عربـی اختصـاص دارد و کتاب هـای متعـددی 

در سـالیان اخیـر بـا محتـوای والیـت فقیـه و 

نظـام سیاسـی، تألیف شـده اسـت، کتاب  های 

متعـددی نیـز بـه زبان فارسـی و 

متناسـب با موضوعات و مسائل 

نوپدیـد نگاشـته شـده کـه از آن 

میـان می تـوان بـه سـه کتاب در 

عرصه فقه سیاسـی اشاره کرد که 

در جشـنواره بین  المللـی فارابـی 

برگزیـده شـدند یـا کتاب هایـی 

سـال  کتـاب  در  کـه  بسـیاری 

یـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 

کتـاب سـال حـوزه مـورد تقدیـر 

قـرار گرفته انـد و البتـه این مجموعـه کتاب ها، 

دانشـگاهی  از منابـع درسـی دروس  امـروزه 

کارشناسـی ارشـد و دکتـری رشـته های متعدد 

فقـه سیاسـی، به شـمار می رونـد.

7. از حیـث مقـاالت علمی پژوهشـی، تخصصی و 
ترویجی

برخالف قبل از انقالب که نگارش مقاالت 

تخصصی در خصوص مباحث فقهی، مصطلح 

و رایج نبود و با توجه به عدم تحقق رویکرد 

و  دفعــی  امــر  یــک  نظام ســازی 
یک بــاره نیســت؛ معنایــش ایــن 
را  نظامــی  یــک  مــا  کــه  نیســت 
و  کردیــم  کشــف  فقــه  براســاس 
تمــام  ایــن  و  کردیــم،  اســتدالل 
امــر  یــک  نظام ســازی  شــد. 
ــه روز بایســتی  جــاری اســت؛ روزب
تکمیــل شــود، ایــن جــزو متمــم 

اســت. نظام ســازی 
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تخصصی در فقه سیاسی، مجالتی جهت نگارش ف

تحقیقات مرتبط با این عرصه وجود نداشت، 

امروزه مجالت علمی پژوهشی و ترویجی و 

تخصصی متعددی به مباحث فقه سیاسی و 

هم چنین به مباحث فقه حکومتی اختصاص 

دارند که برترین و روزآمدترین موضوعات این 

عرصه را ارائه کرده و در دست رس محققان و 

پژوهش گران قرار داده اند. در این راستا، عالوه بر 

فصل نامه ها و مجالتی که به مباحث عاّم فقهی 

و سیاسی، اختصاص یافته اند، فصل نامه هایی 

چون »حکومت اسالمی« )وابسته به مجلس 

خبرگان(،  »علوم سیاسی« )وابسته به دانشگاه 

به  )وابسته  حکومتی«  »فقه   ،)باقرالعلوم

»سیاست  هدایت(،  مبین  صراط  مؤسسه 

متعالیه« )وابسته به انجمن مطالعات سیاسی 

و...  حکومتی«  فقه  »گفتمان  علمیه(،  حوزه 

ایجاد شده اند که مقاالت عرصه فقه سیاسی را 

منتشر می کنند.

8. از حیث دوره های دانشـگاهی )ارشـد، دکتری، 
بلکه دوره های تخصصی دکتری(

قبـل از انقـالب دوره هـای تخصصـی فقـه 

سیاسـی در دانشـگاه ها وجـود نداشـت. امـا 

امـروز بـا وجود نـگارش کتب و متون قابل ارائه 

در سـطوح عالی دانشـگاهی، مراکز و مؤسسات 

آموزشـی متعـددی به طـور تخصصـی در عرصـه 

مباحـث فقـه و فقـه سیاسـی تأسـیس شـده و 

بـا آمـوزش و هدایـت دانشـجویان، رویکردهای 

تخصصـی فقـه را در فضـای دانشـگاه توسـعه 

می دهنـد. از مجمـوع مؤسسـات دانشـگاهی/

حوزوی که آموزش دوره های کارشناسـی ارشـد 

و دکتری فقه سیاسـی را در برنامه های خویش 

قـرار داده و بـه تربیـت دانشـجو می پردازنـد 

می تـوان به »جامعة المصطفی العالمّیة«)دوره 

ارشـد، دکتری و سـطح چهار( با چند گرایش در 

فقه سیاسـی، مثل روابط بین الملل، »دانشـگاه 

باقرالعلـوم  «)طـرح سـرفصل های آموزشـی 

در دوره هـای دکتـری فقـه روابـط بین الملـل، 

فقه األّمـه  فقه الرقابة)نظـارت(،  فقه الدولـه، 

والمواطنیـن )مردم و شـهروندان(، فلسـفه فقه 

سیاسـی، فقـه امنیـت(، »مؤسسـه فقـه ولـّی 

امر«)تحت اشـراف آیة اهلل اراکی(، »مؤسسه فقه 

و علـوم اسـالمی«)تحت اشـراف مقـام معظـم 

رهبـری(، »مؤسسـه امـام رضـا « و برخـی 

مراکـز دیگـر اشـاره کـرد کـه آمـار گسـترده ای از 

دانش آموختـگان را بـه جامعـه علمـی در عرصه 

فقـه سیاسـی تحویـل داده اسـت.

9. از حیث پایان نامه های سـطح سـه و چهار حوزه 
و ارشد و دکتری

عـالوه بـر طـالب حـوزه علمیـه کـه بـرای 

دوره های سـطح سـه)معادل کارشناسـی ارشد( 

و سـطح چهار)معادل دکتـری( پایان نامه هایی 

را در حـوزه فقـه سیاسـی، ارائه و دفاع می کنند، 

مؤسسـات حـوزوی نیـز بدیـن جهـت، اهتمـام 

کـرده و دانشـجویان خویـش را بـه ارائـه و دفاع 

تحقیقـات  بلکـه  کرده انـد،  ملـزم  پایان نامـه 

دانشـجویی اسـاتید بـرای آخـر تـرم نیـز آماری 

مقبـول در تحقیقـات عرصـه فقـه سیاسـی را 

تشـکیل می دهـد.
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پایان نامه هـای  بـر  عـالوه 

گسـترده ای  بخـش  حـوزوی، 

مؤسسـات  بـه  پایان نامه هـا  از 

فقـه  رشـته های  و  دانشـگاهی 

سیاسـی برمی گردد که در سطوح 

کارشناسـی ارشـد و دکتری ارائه 

می شـود، بلکه برخی دانشجویان 

علـوم  مختلـف  گرایش هـای 

سیاسـی، نیـز بعضًا متناسـب با 

پایان نامـه ای  خویـش،  عالیـق 

فقـه  موضوعـات  بـا  متناسـب 

و  کـرده  انتخـاب  را  سیاسـی 

بدیهـی  می کننـد.  دفـاع  آن  از 

اسـت ثمـرات و آثـار ایـن حجـم 

از تحقیقـات و پایان نامه هـا کـه در عرصـه فقـه 

سیاسـی و حکومتـی نوشـته و تحقیـق شـده و 

بـه مسـائل روز و دغدغـه نظـام می پردازنـد، در 

سـال های بعـد روشـن می شـود.

10. از حیث توسعه فقه سیاسی در عرصه پژوهش 
و تعدد مراکز مختلف

وضعیـت پژوهش فقه سیاسـی در مقایسـه 

بـا آمـوزش، طـی چهاردهـه گذشـته از انقـالب 

اسـالمی ایـران، بسـیار متفـاوت اسـت. بدیـن 

صـورت کـه بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی و 

تأسـیس نظـام جمهـوری اسـالمی و تأسـیس 

برخـی مراکـز و مؤسسـات پژوهشـی جهـت 

پژوهـش در عرصـه سیاسـت و علـوم سیاسـی، 

به طـور تخصصـی برخـی گروه هـای پژوهشـی 

در عرصـه فقـه سیاسـی ایجـاد شـد. در ادامـه 

بـه برخـی از ایـن مراکـز بـه طـور 

خالصـه اشـاره خواهیـم کـرد:

از  سیاسـی«  فقـه  »گـروه   

گروه های پژوهشـی پژوهشکده 

علوم و اندیشـه سیاسـی وابسته 

بـه پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 

اسـالمی، در حـوزه فلسـفه فقـه 

فقـه  جامعه شناسـی  سیاسـی، 

سیاسـی، تاریـخ فقـه سیاسـی، 

سیاسـی،  فقـه  آسیب شناسـی 

مطالعات تطبیقی فقه سیاسـی، 

مسـائل فقـه سیاسـی و تفسـیر 

سیاسـی قـرآن فعالیـت می کند. 

آثـار  چـه  اگـر  میـان،  ایـن  در 

متعلق به تاریخ فقه سیاسـی بیشـتر می نماید، 

در سـالیان اخیـر، ایـن گـروه تـالش ارزنـده ای 

سیاسـی  فقـه  هویـت  جهت شناسـایی  در 

اسـت،  داده  انجـام  آن  و موضوعـات جدیـد 

چنان کـه می تـوان بـه برخی پروژه ها اشـاره کرد 

کـه در ایـن سـال ها در ایـن گـروه انجـام شـده 

اسـت. از جملـه ایـن پروژه هـا می تـوان بـه این 

مـوارد اشـاره کـرد: پروژه هایی همچون آزادی در 

فقـه و حـدود آن، تمایـزات فقه سیاسـی و فقه، 

نظـارت بـر قـدرت، انتخابـات، عرصـه عمومی و 

عرصـه خصوصـی در فقـه، عرفـی سـازی در فقه 

سیاسـی، هرمنوتیـک و فقـه سیاسـی، اصـول 

و مبانـی سیاسـت خارجـی دولـت اسـالمی و 

بررسـی تطبیقـی نظریـه والیـت فقیـه.

پژوهشـگاه  سیاسـت«  پژوهشـی  »گـروه 

فرهنـگ واندیشـه اسـالمی از دیگـر گروه هایی 

دوره هـــای  انقـــالب  از  قبـــل 
در  سیاســـی  فقـــه  تخصصـــی 
نداشـــت.  وجـــود  دانشـــگاه ها 
نـــگارش  وجـــود  بـــا  امـــروز  امـــا 
در  ارائـــه  قابـــل  متـــون  و  کتـــب 
دانشـــگاهی،  عالـــی  ســـطوح 
آموزشـــی  مؤسســـات  و  کـــز  مرا
تخصصـــی  به طـــور  متعـــددی 
در عرصـــه مباحـــث فقـــه و فقـــه 
بـــا  و  شـــده  تأســـیس  سیاســـی 
ـــجویان،  ـــت دانش ـــوزش و هدای آم
را  فقـــه  رویکردهـــای تخصصـــی 
توســـعه  دانشـــگاه  فضـــای  در 

. هـنــــد مـی د
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اسـت که از گذشـته فعالیت پژوهشی خود را در 

قلمرو فقه سیاسـی شـکل داده اسـت. این گروه 

در حوزه هـای پژوهشـی نظـام سیاسـی شـیعه، 

والیـت فقیـه و مسـائل جمهـوری اسـالمی 

ایـران بـه فعالیـت می پـردازد. در ایـن گـروه نیز 

فقـه سیاسـی در حـد یکـی از عرصه هـا و قلمرو 

پژوهشـی ظاهـر گردیـده اسـت و نـه در حد یک 

گروه پژوهشـی مسـتقل.

»گـروه مطالعاتـی فقـه سیاسـی« در انجمن 

مطالعـات سیاسـی در حـوزه علمیـه قـم نیـز 

یکـی از گروه هایـی اسـت کـه به طـور تخصصی 

فعالیت خود را در زمینه فقه سیاسـی آغاز کرده 

اسـت. انجمـن مطالعات سیاسـی کـه با همت 

جمعـی از دانش آموختـگان علـوم سیاسـی در 

حـوزه، تشـکیل گردیـده اسـت، به طورکلـی در 

عرصـه دانـش سیاسـی فعالیت هایـی همچون 

وهمایـش  تخصصـی  نشسـت های  برگـزاری 

بـه انجـام می رسـاند و اخیـرًا در 

حضـور  همچـون  عرصه هایـی 

در فضـای مجـازی و اینترنـت 

و برگـزاری کارگاه هـای علمـی و 

راه انـدازی یک نشـریه تخصصی 

سیاسـی  مطالعـات  زمینـه  در 

کـرده  پیـدا  بیشـتری  تمرکـز 

اسـت و فرصت مناسـبی را برای 

فعالیـت پژوهـش در عرصـه فقه 

سیاسـی فراهـم سـاخته اسـت.

افزون بر گروه ها و مراکز یاد 

شده می توان از فعالیت برخی 

مراکز پژوهش حوزوی همچون 

مرکز فقهی ائمه اطهار و مؤسسه اسراء نیز نام 

برد که در سال های اخیر فعالیت پژوهش خود 

را در عرصه فقه سیاسی آغاز نموده اند.

از  گذشته  سال  چهل  در  این که  نتیجه 

سالیان  در  به خصوص  و  اسالمی  انقالب 

اخیر، در ابعاد آموزشی چه در دانشگاه و چه 

در حوزه، تالش های شایانی در حوزه علمیه و 

مؤسسات پیرامونی آن شکل گرفته یا در حال 

شکل گیری است. با این حال، در مقام مقایسه 

نسبت به حوزه آموزشی، در ُبعد پژوهشی در 

عرصه فقه سیاسی، کوشش های بسیاری شده 

است، گروه های پژوهشی بسیاری راه اندازی 

شده، کتاب ها و مقاالت فراوانی نوشته شده و 

پژوهش های بسیاری نیز در حال انجام است، 

اما با همه این ها، به نظر می رسد برای رسیدن 

به ارتقای معرفتی مورد نظر در فقه سیاسی، 

نیازمند کوشش های بیشتری هستیم.

نظریه هـای  تعـداد  حیـث  از   .11
سیاسی

برخـالف فقـه قبـل از تحّقـق 

انقـالب اسـالمی کـه عمدتـًا در 

پرسـش های  بـه  پاسـخ گویی 

بـا  متناسـب  احـکام  و  فـردی 

نیازهـای فردی شـکل می گرفت، 

فقـه سیاسـی پـس از انقـالب، 

عـالوه بـر فتـوا و صـدور احـکام 

شـرعی، مشـتمل بـر نظریه هـای 

سیاسـی جدیـدی بود کـه عالوه 

رویکـرد  تقویـت  و  ایجـاد  بـر 

ــی  ــه سیاس ــش فق ــت پژوه وضعی
طــی  آمــوزش،  بــا  مقایســه  در 
انقــالب  از  گذشــته  چهاردهــه 
اســالمی ایــران، بســیار متفــاوت 
بــا  کــه  صــورت  بدیــن  اســت. 
اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
جمهــوری  نظــام  تأســیس  و 
کــز  اســالمی و تأســیس برخــی مرا
جهــت  پژوهشــی  مؤسســات  و 
پژوهــش در عرصــه سیاســت و 
علــوم سیاســی، به طــور تخصصی 
در  پژوهشــی  گروه هــای  برخــی 
شــد. ایجــاد  سیاســی  فقــه  عرصــه 
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سیاسـی  نظریه هـای  ارائـه  و  نظریه پـردازی 

در فقـه، اداره جامعـه سیاسـی را نیـز در گـرو 

ایـن نظریه هـا قـرار داده و از آن هـا به عنـوان 

نرم افزار اداره کشـور، اسـتفاده کـرد. مثاًل مقوله 

مصلحـت کـه تـا قبـل از انقـالب، بـه خاطـر 

رویکـرد تاریخی سـنیّ گری بـه آن، بلکه رویکرد 

اسـتفاده  و  شـخصی  مصلحت اندیشـی های 

در راسـتای فرصت طلبـی، مـورد اسـتفاده قـرار 

نمی گرفـت، در قالـب رویکردی شـیعی و بومی 

و مبتنـی بـر آموزه هـای اصیـل فقهـی بـا تکیـه 

بـه نظریـات امـام خمینی  ارائه شـد و نهادی 

چـون مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام از آن 

روییـد. بنابرایـن یـک نظریـه بـه یـک نهـاد و 

جایـگاه تبدیل شـد. نظریاتـی چون فقه امنّیت، 

تجسـس، فقه نظارت، فقه جغرافیای سیاسـی، 

فقـه دولـت، مردم سـاالری دینی، اسـتقالل قوا، 

انتخابـات، پارلمـان، نظریـه حق الطاعـه، نظریه 

منطقة الفـراغ، اسـتعاره حکومـت بـه وقـف و 

والیت و نظریات دیگر را می بایسـت در راسـتای 

نظریه هـای سیاسـی ارائـه شـده در فضای پس 

از نقـالب اسـالمی، ارزیابـی کـرد.

12. از حیث موضوع شناسی تخصصی
در سـالیان گذشـته مباحث فقهی ما مبتنی 

بـر موضوع شناسـی جـدی نبـوده اسـت، امـا 

امروزه بیشـتر فقیهان فهم روزآمدی از مقوالت 

مـدرن و مسـتحدثه دارند.

راهکارهـای  جملـه  از  اسـاس،  ایـن  بـر 

دیگـری کـه می توانـد فقـه شـیعه را بـا تحـول 

مواجـه نمـود بلکـه آن را متحـول کـرد، تحـول 

در موضوع شناسـی در حوزه اسـتنباط اسـت. در 

حوزه موضوع شناسـی، فقیهان که در گذشـته با 

مؤلفه هـای بسـیط بـه شـناخت موضـوع اقدام 

می کردند و شـناخت آن موضوعات نیز در دایره 

فقهـی فـردی و بـا عنایـت بـه نیازهـای فـردی 

صـورت می پذیرفـت، در فراینـد فقه حکومتی با 

تحـول مواجـه شـده و موضوعات، شـکلی دیگر 

بـه خـود می گیرنـد. امـام خمینی  بـا عنایت 

به بحث موضوع شناسـی به خصوص در مسـائل 

سیاسـی و حکومتی، جایگاه زمان و مکان را در 

موضوع شناسـی مـورد عنایت قـرار داده و تحول 

احکام در سـایه تحّول موضوع شناسـی مناسب 

را خاطرنشـان کـرده اسـت:

انقــالب  از  گذشــته  ســال  چهــل  در 
ســالیان  در  به خصــوص  و  اســالمی 
در  چــه  آموزشــی  ابعــاد  در  اخیــر، 
دانشــگاه و چــه در حــوزه، تالش هــای 
شــایانی در حــوزه علمیــه و مؤسســات 
پیرامونــی آن شــکل گرفتــه یــا در حــال 
حــال،  ایــن  بــا  اســت.  شــکل گیری 
در مقــام مقایســه نســبت بــه حــوزه 
آموزشــی، در ُبعــد پژوهشــی در عرصــه 
فقــه سیاســی، کوشــش های بســیاری 
پژوهشــی  گروه هــای  اســت،  شــده 
کتاب هــا  بســیاری راه انــدازی شــده، 
و  شــده  نوشــته  فراوانــی  مقــاالت  و 
پژوهش هــای بســیاری نیــز در حــال 
انجــام اســت، امــا بــا همــه این هــا، بــه 
نظــر می رســد بــرای رســیدن بــه ارتقــای 
معرفتــی مــورد نظــر در فقــه سیاســی، 
بیشــتری  کوشــش های  نیازمنــد 

. هســتیم
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»مسـئله ای کـه در قدیـم دارای حکمی بوده 

اسـت به ظاهر همان مسـئله در روابط حاکم بر 

سیاسـت و اجتمـاع و اقتصـاد یک نظام ممکن 

اسـت حکـم جدیدی پیدا کنـد، بدان معنا که با 

شـناخت دقیـق روابـط اقتصـادی و اجتماعی و 

سیاسـی همـان موضـوع اول کـه از نظر ظاهر با 

قدیم فرقی نکرده اسـت، واقعًا موضوع جدیدی 
شـده اسـت که قهرًا حکم جدیـدی می طلبد.«20

از این روی فقیهان می بایسـت با اسـتفاده از 

مجموعـه ای از علـوم، و مالحظه نیازهای کالن 

جامعـه بـه تنقیح موضوعات جدید بپردازند و با 

شـناخت صحیح از موضوعات، احکام را به طور 

صحیـح اسـتنباط نماینـد؛ چـه آن که شـناخت 

درسـت موضوع در اسـتنباط حکم الهی تأثیری 

تمام دارد:

»مجموعه ای از علوم انسـانی 

و ... که دارای تأثیر در استنباط و 

تنقیح موضوعـات فقهی اند باید 

مـورد عنایـت قـرار گیرنـد و فقیه 

ایـن دوران بـا همـه ابزارهـای 

اسـتنباط صحیح که از آن جمله 

موضوعـات  درسـت  تشـخیص 

اسـت، مجهـز گـردد. بدیهی اسـت که شـناخت 

درسـت موضوع در تصحیح شـناخت حکم الهی 
دارای تأثیـری تمام اسـت.«21

ــه  ــای فقـ ــم اندازهـ ــا و چشـ ج( راهبردهـ

ــده ــالیان آینـ ــی در سـ سیاسـ

از آن جا که فقه سیاسـی در سـالیان گذشـته، 

متناسـب با نوع نیازها و شـرایط اجتماعی روز 

خویـش، رویکـردی تحّولـی در پیـش گرفتـه 

روش شناسـی،  مسـائل،  حجـم  حیـث  از  و 

موضوع شناسـی و اهـداف، عرصه های جدیدی 

را درنوردیـده اسـت، از آن جـا که فقیهـان، فرزند 

زمانـه خویـش بـوده و بـه پرسـش ها و مسـائل 

زمانـه خویـش، پاسـخ می گوینـد، تحـّول فقـه 

سیاسـی، بـه شـرایط اجتماعـی و نـوع نیازهای 

جامعه و پرسـش های آن جامعه وابسـته است. 

تحوالت فزاینده اجتماعی و سیاسی و مواجهه 

انقـالب اسـالمی بـا موضوعـات و پرسـش های 

نوپدید، فرصت مناسـبی را فراروی فقه سیاسـی 

شـیعه برای گسـترش ظرفیت های خود فراهم 

خواهـد آورد؛ فرصتـی کـه می تـوان آن را )بـه 

دلیـل امکان هـای ویـژه نهفتـه در متـن سـنت 

فقـه سیاسـی شـیعه و نیـز فرصـت اسـتثنایی 

واسـطه  بـه  کـه  کم نظیـری  و 

انقـالب اسـالمی جهـت بسـط و 

توسـعه فقه سیاسی پدید آمده(، 

نظام سـازی  بـرای  دورانـی  بـه 

برداشـتن  و  جامعه پـردازی  و 

گامـی در جهـت سـاخت تمـدن 

نویـن اسـالمی تبدیـل کرد.
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