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Abstract 
Political jurisprudence is as an Interdisciplinary orientation in the 

field of jurisprudence that deals with political issues. Although it 
has existed in all periods of jurisprudence,the establishment of the 
Islamic system with a jurisprudential approach has emphasized its 
necessity. In the present era, this orientation has taken a governmen-
tal approach to the lawful, desirable and efficient administration of 
society, and it has goals such as managing the life, religion and ma-
terial life of the people as well as responding to the comprehensive 
needs of individual, social and governmental life of believers and 

1 . Izdehi- S; (2022); “ Philosophy of political jurisprudence “; Jostar_ Hay Fiqhi va  Usuli; Vol: 7 ; 
No: 25 ; Page: 69-97 ; Doi:10.22034/jrj.2020.56007.1889.

Copyright  © 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is 
required from the authors or the publishers.

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol.7 ,  No.25 ,  Winter 2022
Print ISSN 2476-7565                              Online ISSN 2538-3361

Research Article



70

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.7 , No.25 
Winter 2022

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

citizens of Islamic society. This interdisciplinary orientation in the 
field of politics, despite its commonality with other political science 
orientations such as political philosophy, theology, ethics in some 
subjects and issues in different aspects such as method, purpose, 
sources, and audience, is distinct from them and has also taken on 
a different function. Considering the content of interdisciplinary 
orientations in the field of politics, political jurisprudence should 
be evaluated in the classification, in the supported rank relative to 
political philosophy and theology, as well as supporting relative to 
the political ethics. Political jurisprudence, in terms of method, is 
subject to the science of jurisprudence and uses the method of ijti-
had in processing, examining and presenting rulings. So, in relation 
to orientations such as devotional jurisprudence, it is distinguished 
in terms of its maximum approach to reason and intellectuals’ stipu-
lation, and in terms of its minimal approach to devotions. The scope 
of political jurisprudence is a function of the requirements and con-
ditions of the time and extends from an individual approach at the 
time of the contraction of jurists, to addressing various aspects of 
social and governmental life and managing the lives of citizens of 
Islamic society in case of expansion and social authority of jurists.

Keywords: Jurisprudence, Political Jurisprudence, Interdiscipli-
nary Orientation, Politics, Government Jurisprudence, Political Sys-

tem, Ijtihad.
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فلسفۀ فقه سیاسی1
سید سجاد ایزدهی
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تاریخ دریافت: 1398/09/08 ؛تاریخ پذیرش: 1399/03/07

چکیده
فقه سیاســی به مثابۀ گرایشی بینارشــته ای در عرصۀ فقه که مسائل و موضوعات سپهر 
سیاســت را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همۀ اعصار فقهی وجود داشته است، ولی 
تحقق نظام اسالمی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر 
حاضــر رویکردی حکومتی برای ادارۀ شــریعت مدار و مطلــوب و کارآمد جامعه به خود 
گرفته اســت و اهدافی چون ادارۀ زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاســخگویی به نیازهای 
همه جانبۀ زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسالمی را برعهده 
دارد. این گرایش بینارشــته ای در عرصۀ سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های 
علوم سیاســی مانند فلسفۀ سیاسی، کالم سیاسی و اخالق سیاسی در برخی موضوعات و 
مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها 
متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های 
بینارشته ای در عرصۀ سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبۀ پشتیبانی شده نسبت به 
فلسفۀ سیاسی و کالم سیاســی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخالق سیاسی ارزیابی کرد. 

1.  ایزدهی، سیدسجاد. )1400(. فلسفۀ فقه سیاســـی. فصلنامه علمی - پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، 7 )25(، 
صص: 69-97.
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فقه سیاســی ازحیث روش، تابع علم فقه اســت و از روش اجتهاد در پردازش و بررســی و 
ارائۀ احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکرِد 

حداکثری، به عقل و بنای عقال و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود. 
گسترۀ فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان 
قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شــئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و ادارۀ زندگی 

شهروندان جامعۀ اسالمی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
کلیدواژه ها: فقه، فقه سیاســی، گرایش بینارشــته ای، سیاست، فقه حکومتی، نظام 

سیاسی، اجتهاد.

مقدمه 
فقه شــیعه همواره پاســخگوی نیازهای مؤمنان در همۀ ادوار بوده است و ضمن 
مدنظر قرار دادن همۀ عرصه های زندگی، ســپهر سیاســت را نیز مــورد عنایت قرار 
می داده اســت. مخاطب فقیهان در عرصۀ سیاست در گذشته تنها مؤمنان بودند و به 
نیازهای فردی و اجتماعی آنان پاسخ داده می شد، اما مسائل عرصۀ سیاست همواره از 
اموری بوده که پاسخ به آن برای مؤمنان ضروری بوده است و وضعیت حیات سیاسی 
در زیســت محیط حکومت جائر را شکل می داده اســت و نپرداختن فقیهان به این 
مســائل به تثبیت حاکمیت حاکمان جائر می انجامیده  است. این ضرورت در عصر 
حاضر، مضاعف شده اســت، زیرا پیروزی انقالب اســالمی با محوریت آموزه های 
فقهی و والیت فقیه جامع  الشــرایط، مســتدعی بحث از آموزه های نظام سیاسی بر 
محور فقه شــیعه اســت. بر این  اســاس، فرایندهای چندگانه ای چون تأسیس نظام، 
ساختار نظام، شکل نظام، کیفیت ِاعمال حاکمیت، جایگاه مردم در نظام و نظارت 
بر رفتار حاکمان و کارگــزاران، در صورتی از حجیت و مطلوبیت برخوردار خواهد 

شد که به آموزه های اصیل شیعه )فقه( مستند شود.
با عنایت به این که فقه شــیعه، متصدی پاسخ گویی به نیازهای همه جانبۀ زندگی 
فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه است، همچنان که نرم افزار ادارۀ جامعه در زوایای 
مختلف آن برعهدۀ گروه های علمی و  تخصصی اســت، پاســخ مناسب، روزآمد و 
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کارامد در خصــوص مباحث تخصصی عرصه های ادارۀ جامعــه را نیز نمی توان بر 
رویکــرد عمومی و غیرتخصصــی از فقه واگذار کرد. بر این اســاس، هر بخش از 
امــور تخصصی جامعه را باید علوم یــا گرایش های تخصصی مرتبط با آن عرصه در 
ساحت فقه عهده دار شوند. مطابق این منطق، در حالی که امور اقتصادی، تجاری، 
معامالت، امور پولی و بانکی جامعه را باید گرایشی بینارشته ای در فقه در قالب فقه 
اقتصادی عهده دار شــود، امور مرتبط با عرصۀ سیاســت را نیز باید گرایشی برعهده 
بگیرد که رویکردی تخصصی به مســائل و موضوعات عرصۀ سیاست داشته و نظام 

ادارۀ امور جامعه را براساس رویکرد فقهی مدنظر قرار  دهد.
ضرورت تحقق گرایشــی بینارشــته ای در ســاحت فقه، مرتبط با عرصۀ سیاست 
و متناســب با شــرایط روزآمد جامعه، مستدعی پاسخ به پرســش هایی درخصوص 
ویژگی های »فقه سیاســی« اســت که ذیل »فلسفۀ فقه سیاســی« به عنوان گرایش 
مطالعاتــی متأخر از تولید ایــن گرایش فقهی، مورد بحث و بررســی قرار می گیرد. 
درخصوص فلسفۀ فقه سیاسی مقاالتی ذیل عناوینی چون فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه 
فالسفه اسالمی )صدرا، 1380، 36(، ضرورت تدوین فلسفۀ فقه سیاسی )ضیائی فر، 1387، 
12( نگاشته شده است، بلکه مقاالتی نیز دربارۀ برخی ویژگی های فقه سیاسی، مانند 
مقایسه فلسفۀ سیاســی و فقه سیاسی )یوســفی راد، 1392، 103(، ارتباط فلسفۀ سیاسی و 
فقه سیاســی )حقیقت، 1376، 83(، ماهیت فقه سیاســی )ایزدهی، 1394، 153( و مواردی از 
این قبیل نگاشــته شده است. نگارنده که ممحض در این گرایش فقهی است، خوْد 
مقاالتی در این خصوص نگاشته است، اما به نظر می رسد تاکنون بازشناخت جامعی 
نسبت به فقه سیاســی با رویکرد پســینی به گونۀ متمایز از ادوار گذشته و متناسب با 
اقتضائات جامعۀ معاصر، مورد عنایت قرار نگرفته است. بدیهی است درک متفاوت 
از فقه سیاســی، ویژگی ها و اقتضائات آن، کارویژه های متمایزی را برای این گرایش 
بینارشته ای ترســیم کرده است و وظایف متفاوتی را به خصوص در فضای حاکمیت 
نظام اسالمی مبتنی بر فقه شیعه رقم خواهد زد. بر این اساس، این تحقیق رویکردی 
جامع به مباحث درجه دوِم فقه سیاسی در پاسخ به عمده رئوس ثمانیه را مورد بررسی 
قرار خواهد داد که مشــتمل بر اموری چون تعریف دقیق، شــناخت ماهیت، غایات 
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و کارویژه ها، نظام مســائل، روش شناسی، رتبه بندی نسبت به سایر گرایش های علوم 
سیاسی و گسترۀ فقه سیاسی خواهد بود. این تحقیق بر این باور است که فهم ماهیت 
فقه سیاسی بلکه کم یا بیش بودِن کارکرد فقه سیاسی در هر عصر، در گرو پاسخ به 
پرسش های مذکور بوده است و پاسخ متفاوت به هر کدام از این پرسش ها و نگرش 
مجموعی در تناســب با یکدیگر دربارۀ این پرسش ها، می تواند کارکردها متفاوتی را 
برای این گرایش بینارشته ای رقم زند و اثرات متفاوتی را در جامعه بر جای بگذارد. 

1. مفهوم فقه سیاسی
مرکب واژۀ »فقه سیاسی« ازجمله واژگانی است که در چارچوب گفتمان اسالم 
سیاسی ـ فقاهتی بازتولیدشده و مرادف واژه هایی چون »فقه  الدولة االسالمیة« )منتظری، 
1409ق، 1( »فقه السیاســة« )حسینی شــیرازی، 1361، 1( یا »احکام السلطانیة« قرار گرفته و 
مورداستفاده قرار می گیرد. فقه سیاسی به عنوان واژه ای نوپدید در عرصۀ فقه مشتمل 
بر مجموعه ای از مباحث فقهی است که با رفتار سیاسی و دانش سیاست مرتبط است 
و تکالیف شرعی زندگی سیاسی مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین می کند و آیین ادارۀ 

مطلوب جامعه را براساس منابع و ادلۀ معتبر شرعی تبیین و تجویز می کند.
با وجود این که فقه سیاسی مشتمل بر مباحث سپهر سیاست در عرصۀ فقه است، 
ولی برخی تعریفی ســنتی و همراه با مصادیق قدیمی برای فقه سیاسی ارائه کرده اند 
و برخی به مصادیق موجود عنایت کرده اند و فقه سیاســی را پاســخی به پرسش های 
سیاســی زمانه دانسته است. بعضی مصادیقی چون مفاهیم سیاسی، حقوق اساسی و 
حقوق بین الملل همانند احکام ســلطانیه که در زمان گذشته از مصادیق فقه سیاسی 
بود را معیار فقه سیاســی قرار داده اند و درنهایت، برخی تعریف های فوق را ناکافی 
دانســته اند و ضمن بازنگری در تعریف فقه سیاسی، هویت آن را امری ورای احکام 
سیاسی و نظریات فقیهان می دانند. مروری بر برخی تعریف های فقه سیاسی نمایانگر 

تحول تعریف از دیدگاه حداقلی تا دیدگاه نسبتًا توسعه یافته است.
1. فقه سیاســی کلیه مباحث سیاســی فقه اســت، مثل خطبه هــای نماز جمعه 
دار االســالم، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، دیات و دیگر مباحث و 
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احکام که رنگ و بوی سیاسی دارد )عمید زنجانی، 1375، 14-13(. 
2. در فقــه مباحثی تحت عنوان جهــاد، امر به معروف، نهی  از منکر، حســبه، 
همکاری با حاکمان و نظایر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است که به 
آن ها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می شود. به  این  ترتیب، فقه سیاسی شامل آن 
دســته از مباحث حقوقی در اسالم می شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، 
مفاهیم سیاسی و حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح می شود )عمید زنجانی، 1366، 41/2(.

3. امــروزه به تعریف جدیدی از فقه سیاســی نیاز داریم تا به مســائل جدیدی 
سیاسی پاسخ دهد یعنی صرف نظر از مسائلی که در گذشته بوده است در فقه سیاسی 
باید در هر زمان موضوعات آن زمان را درنظر بگیریم و پاســخی از فقه داشته باشیم 

)عمید زنجانی، 1378، 8-7(.
بر این اســاس، بایــد گفت مراد از ایــن مرکب واژه که در ســال های اخیر و در 
سایۀ اموری چون »تشــکیل نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر حاکمیت فقه«، 
»ورود گســتره ای فراگیر از مسائل عرصۀ سیاست به علم فقه« و »پرسش از فقیهان 
درخصوص این موارد« از بســامد بسیاری برخوردار شده است، گرایشی بینارشته ای 
در عرصۀ فقه و مرتبط با ســپهر سیاست است که به مباحث سیاسی در فقه پرداخته، 
تدبیر امور جامعه اســالمی را برعهده دارد و درصدد اســت روابط جامعه اسالمی را 
در حــوزۀ داخلی و خارجــی تنظیم نماید. ازاین رو باید فقه سیاســی که فهم آن در 
گرو ارتباط منســجم میان دو مفهوم اساسی »فقه« و »سیاست« است را در راستای 
تخصصی شــدن مباحث و مســائل متنوع عرصۀ فقه و بررسی رفتارها و موضوعات 

سیاسی و حکومتی ارزیابی کرد.

تمایز فقه سیاسی با فقه حکومتی:
واژۀ دیگری که به اشــتباه، مرادف با فقه سیاسی استعمال می شود )مهریزی، 1376، 
141ـ142( مرکب واژۀ »فقه حکومتی« اســت، زیرا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از 
فقه، بلکه به معنای نگرش حاکم بر کل فقه اســت که فقیه براســاس آن، حاکمیت 
سیاسی شیعه را درنظر گرفته است و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت 
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دارد. مطابق این نگرش، در مباحث فقهی و بیان افعال مکلفان، انسان ها باید به عنوان 
فــردی از افراد حکومت اســالمی و نــه به عنوان مکلفی جدا و بریــده از اجتماع و 

حکومت درنظر گرفته شوند. 
ازاین رو برخالف فقه سیاســی که مباحث ســپهر سیاســت را مورد عنایت قرار 
می دهد، گســترۀ فقه حکومتی، نه مباحث سیاسی بلکه مشتمل بر مباحثی در حوزۀ 
اقتصاد، فرهنگ، حقوق، نظامی، انتظامی، خانواده، احواالت شخصیه و تمامی فقه 

است )مهریزی، 1376، 141ـ142(.
آنچه فقه حکومتی را از فقه سیاسی متمایز می کند این است که:

اواًل: فقه سیاســی به مباحث حکومت اختصاص ندارد و مصادیق غیرحکومتی 
بسیاری می تواند داشته باشد. 

ثانیًا: برخالف فقه سیاسی که بخشی از ابواب و مسائل فقه در ارتباط با موضوعات 
سیاسی را مورد بررسی قرار می دهد، فقه حکومتی همۀ مباحث و موضوعات موردنیاز 

جامعه را با محوریت ادارۀ حکومت را استنباط قرار می دهد.
ثالثًا: برخالف فقه غیرحکومتی که موضوعات و مسائل مکلفان، به دور از هرگونه 
مالحظۀ شهروندی یک کشور مورد اســتنباط قرار می گیرد، فقه حکومتی کیفیت 

مطلوب ادارۀ نظام سیاسی و تأثیر هر حکمی نسبت به آن را مالحظه می کند. 

2. ضرورت فقه سیاسی  به مثابۀ گرایشی بینارشته ای مرتبط با فقه و سیاست
برخی اندیشــمندان فقه سیاسی را در نقطۀ مقابل احواالت شخصیۀ مکلفان قرار 
داده انــد و ذیل مباحث عمومی جامعه معنا کرده اند و گســتره ای فراگیر، مشــتمل 
بر حیثیت رفتار عمومی انســان ها را برای فقه سیاســی قرار داده اند )گرجی، 1375، 8(. 
برخالف آن، تفکیک مباحث فقه سیاسی از سایر مباحث فقهی بر این منطق استوار 
اســت که از یک سو، مسائل و مباحث فقه در عصر حاضر بسیار گسترده شده است 
و تخصص در تمامی ابواب و مســائل آنان از توان یک شــخص بلکه از اندازۀ عمر 
یک انسان خارج است و از سوی دیگر، پاسخگویی کلی و غیر مبتنی بر تخصص و 
کارشناسی نسبت به مسائل سپهر سیاست، دردی از نیازهای روزآمد و پیچیدۀ جامعه 
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دوا نمی کنــد. بنابراین، رویکرد تخصصی در پاســخگویی به نیازهای تخصصی و 
متنوع جامعۀ اســالمی در عرصۀ فهم مسائل و موضوعات سیاسی، سیاست گذاری، 
قانون گذاری، ساختارســازی، شکل یابی، شیوۀ حکمرانی، احکام رفتارهای سیاسی 
و... ضــرورت دارد و باید فقه در عرصۀ امور سیاســی، رویکرد تخصصی بگیرد و 
فقیهانی آشنا به موضوعات و مسائل سیاسی به صورت تخصصی، پاسخگوی مسائل 
و موضوعات این عرصه باشند. به همین مالک، تخصصی شدن فقه، مباحث عرصۀ 

فقه پزشکی، فقه خانواده، فقه عبادات، فقه اقتصادی و... را نیز دربر می گیرد.
فقه شــیعه هیچ گاه فارغ از ماهیت فقه سیاســی نبوده اســت، زیرا از آغاز تدوین 
فقه، بخش قابل توجهی از مباحث آن به مباحث سیاســت اختصاص داشته است و 
پاســخ گویی به این مســائل را مدنظر قرار می داده است. هرچند این مباحث به علل 
بســیاری ازجمله حساســیت حاکمان جائر و حاکم نبودن فقیهان بر جامعه، گسترۀ 
وســیع و تأثیرگذاری را به خود اختصاص نداد و تنها مشتمل بر احکامی پراکنده در 

گسترۀ امور فردی و زندگی مؤمنانه در ابواب مختلف فقه بود.
هم زمان با ضعف قدرت های سیاسی ســنی مذهب و تحقق حاکمیت سالطین 
شیعه بر جامعه و رخت بربستن نســبی فضای تقیه، کم کم زمزمۀ اختصاص بخش 
خاصی از فقه به مســائل سیاسی آغاز شــد. به گونه ای که پس از آن که شهید اول و 
شــهید ثانی ابواب فقه را به چهار قسم »عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات« تقسیم 
کرده بودند )شــهید اول، 1419ق، 61/1-63؛ شــهید ثانی، 1409ق، 182( مالاحمد نراقی برای 
نخستین بار، مباحث مربوط به والیت فقیه را در عائده ای خاص در کتاب عوائد االیام 
آورد و به گونــۀ اســتداللی از آن بحث کرد )نراقی، 1417ق، 529( و فیض کاشــانی در 
کتاب مفاتیح الشــرایع، همۀ ابواب فقه را در دو فن عمدۀ »عبادات و سیاســات« و 

»عادات و معامالت« جای داد )فیض کاشانی، 1401ق، 36/1(.
با رســمیت یافتن مذهب شیعه و غلبۀ جمعیتی شــیعیان در یک کشور و تحقق 
کشــوری با محوریت فقه شــیعه، لزوم اختصاص بخشــی از فقه به مباحث سیاسی 
ضرورت بیشــتری یافت. بنابراین بسیاری از فقیهان معاصر تقسیم نوینی را برای فقه 
ارائه داده اند. به گونه ای که شــبیری زنجانی ضمن تقســیم ابواب فقه به ســه بخش 
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»عبادات«، »عقود و ایقاعات« و »احکام و سیاسات« فقه سیاسی را به عنوان قسیم 
دو بخش دیگر مطرح کرده است )شبیری زنجانی، بی تا، 3(.

صافــی گلپایگانی نیز در تقســیم بندی دیگر، کل فقه را بــه دو بخش عبادی و 
سیاسی )به جهت نظم بخشی به امور دنیا، سیاست اداره کشور و جامعه و...( تقسیم 

کرده است )صافی، 1404ق، 1/ 148(.
ضرورت یا امکان تحقق فقه سیاســی در گرو مؤلفه های سیاســی در گسترۀ فقه 
اســت. زیرا در صورت فقدان عناصر سیاســی در فقه نمی توان از گرایشــی در فقه 
در قالب »فقه سیاســی« یاد کرد. بنابراین و با توجه به این که سیاســت معنای منفی 
ندارد و به عنوان دانشــی که تدبیر امور جامعه را برعهده دارد، در دین اســالم و فقه 
شــیعه مورد اهمال قرار نگرفته اســت. ازاین رو می توان بلکه باید از مقولۀ فقه سیاسی 
در حوزۀ فقه یاد کرد. بنابراین فقه شــیعه با توجه بــه تمام محدودیت های زمان های 
گذشته، همچنان به بحث در خصوص مسائل سیاسی مانند نماز جمعه، داراالسالم، 
دارالکفر، جهاد، مرابطه )مرزبانی(، امر به معروف و نهی  از منکر، حسبه و... که در 

سراسر فقه پراکنده هستند و رویکرد سیاسی داشتند، اهتمام داشته است.

3. نظام مسائل فقه سیاسی
گرچه فقه شــیعه همواره مشتمل بر مباحث و موضوعاتی در عرصۀ سیاست بود، 
ولی باید آنچه مجموعۀ مســائل فقه سیاســی موجود را از مسائل فقه سیاسِی معاصر 

متمایز می کند در دو چیز دانست.
اول( برخالف زمان گذشــته که به خاطر دور بــودن فقیهان از عرصۀ حکومت، 
فقه شیعه به مباحث بسیط در عرصۀ سیاست اختصاص داشت، فقه در عصر حاضر 
مشتمل بر عرصه های نوپدید بسیاری در عرصه سیاست شده است. بلکه به خاطر ارتباط 
مستحکم فقه و فقیهان با عرصۀ حکومت و سیاست و ضرورت پاسخ گویی فقیهان 
به مسائل نوپدید و ادارۀ مطلوب شریعت مدار جامعه، حجم مسائل فقه سیاسی افزون 
شده است و عالوه بر مباحث پیشین، موضوعاتی مانند تحّزب، مرزهای ملی، تفکیک 
قوا، انتخابات، مجالس قانون گذاری، قانون اساســی، مصونیت سیاسی، آزادی های 
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سیاسی و مشارکت سیاسی را دربر می گیرد. البته برخی از مباحث سابق فقه سیاسی 
مانند حدود و دیات و نماز جمعه نیز در راســتای مقتضیات زمانه و تخصصی شدن 
فقه از ذیل فقه سیاسی خارج می شود و در فقه های تخصصی دیگر بررسی می شود. 
دوم( مباحث فقه در زمان گذشته، بنا بر اقتضائاتی مانند شرایط زمانه، دور بودن 
فقیهــان از عرصــۀ حکومت، تقیۀ فقها، ســیطرۀ حاکمــان جائر بر امــور جامعه و 
اندک بودن شــیعیان در برخی زمان ها و مناطق، عمدتًا با محوریت افراد قرار داشت 
و مباحث طرح شــدۀ سیاســی در فقه نیز معمواًل در پاســخ به مؤمنان و مکلفان در 
قالب احکام و اســتفتائات ارائه می شــد. این درحالی است که فقه سیاسی در عصر 
حاضر بــا محوریت فقه اجتماعی و حکومتی، عالوه بر این که به مؤمنان و مکلفان 
محدود نمی شود بلکه عموم شهروندان را دربر می گیرد، مشتمل بر نظریه های سیاسی 
درکنار احکام و استفتائات است و ادارۀ مطلوب و شریعت مدار حکومت اسالمی را 

سرلوحۀ استنباط قرار می دهد.
طبیعی است درکی این گونه از فقه که کارکردهای فقه را به نیازهای فردی محدود 
نمی کند بلکه پاسخ مناسب به مسائل نوپدید عرضه شده در عصر مدرنیته چون تحزب، 
انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان را مدنظر قرار می دهد، ظرفیت های بسیاری برای فقه 
سیاســی ایجاد کرده است و می تواند مباحث بیشتری را ذیل فقه سیاسی جای دهد.

براســاس رویکرد حداکثری به فقه سیاسی در عصر حاضر باید مسائل فراوان و 
پراکنده ای را برای این گرایش در نظر گرفت، ولی از آنجا که فقه سیاســی پاسخ به 
مسائل سیاست را مدنظر قرار می دهد، می توان مسائل عرصۀ سیاست را همان مسائل 
عرصۀ فقه سیاسی دانســت که پاسخ به این مسائل را با رویکرد و منابع فقهی، مورد 
عنایــت قرار می دهد. با این تفاوت که باوجود اشــتراک گرایش های متفاوت علوم 
سیاسی )کالم سیاسی، فلسفه سیاسی، عرفان سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و اخالق 
سیاسی( در عرصۀ سیاست، رویکردها و کارویژه های متفاوتی مدنظر قرار می گیرد. 
به ایــن صورت که برخی مبانی فکری عرصۀ سیاســت را مدنظر قرار می دهند و به 
برخی رفتارهای سیاسی و الزامات آن توجه می کنند و برخی شایسته سازی و پاالیش 
رفتاری در عرصه سیاســت را مورد بررســی قرار می دهند. هرکدام از این گرایش ها 
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متناســب با رویکرد خود از روش شناسِی خاصی استفاده می کنند و مخاطبان معینی 
را در نظر می گیرند.

بــر این اســاس، نظام مســائل فقه سیاســی را می تــوان در چهــار عرصۀ کالِن 
»حکومت«، »حاکمّیت«، »جمعّیت« و »سرزمین« به مثابۀ ارکان چهارگانۀ دولت 
به سامان رساند. مطابق این ساختار کالن، مباحثی چون ضرورت و اهداف حکومت، 
ویژگی ها و حدود اختیارات حاکم اسالمی، ضرورت حکومت دینی و کارکردهای 
آن در تضمین اموری چون عدالت، امنیت و آزادی، ذیل بحث حکومت به ســامان 
می رســد. افزون بر این، در بحث حاکمیت، مباحثی در مشــروعیت نظام سیاســی 
مشــتمل بر تعریف مشروعیت، خاستگاه مشــروعیت )مشروعیت الهی، مشروعیت 
مردمی و مشــروعیت الهی مردمی(، ادلۀ مشــروعیت نظام سیاسی مطلوب در عصر 
غیبت )والیت  فقیه( مشــتمل بر دلیل عقل و امور حســبه و روایات مورد عنایت قرار 
می گیرد. در بحث »جمعیت«، مباحثی مرتبط با جایگاه مردم در نظام سیاسی مشتمل 
بر اموری چون مشارکت سیاسی، انتخابات، امر به معروف )به مثابۀ نظارت همگانی(، 
نظارت سیاســی مردمی، نظارت والئی، نظارت قوا و نظارت احزاب مورد بررسی و 
تحقیق قرار خواهند گرفت. عالوه بر مباحث ســه گانۀ فوق )حکومت، حاکمیت و 
جمعیت( مباحث سیاست خارجی نظام اسالمی می توان ذیل بحث »سرزمین« مورد 
توجه قرار داد که مشــتمل بر مباحثی چون جهاد و دفاع، دعوت )صدور انقالب(، 

وحدت جهان اسالم و حمایت از نهضت های آزادی بخش خواهد بود.

4. روش فقه سیاسی
مســیر شناخت اســالم اصیْل فهم آن از طریق منابع دین اســت، ولی این امر به 
این معنا نیســت که هرکسی با هر روشی می تواند مطالب و معارف و آموزه های دین 
اسالم را فهم کرده باشد و به مثابۀ دین اسالم ارائه کند بلکه فهم هرکدام از این منابع، 
مقتضی روشــی خاص اســت که عمدتًا نیازمند فراگیری و تمرین است. با توجه به 
این که عمده منابع دین اســالم را متون دینی به مثابۀ میراث باقی مانده از اهل بیت؟مهع؟ 
تشکیل می دهد باید در راستای استنباط احکام و دیدگاه های اسالْم اصول و قواعدی 



81

فلسفۀ 
فقه سیاسی

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

را متناســب با فهم این منابع به کار بســت. بعضی از این اصــول و قواعد به صورت 
ارتکازی ازســوی عقال در فهم متون به کار بســته می شــود و برخی دیگر را باید از 

آموزه های اهل بیت؟مهع؟ به دست آورد.
شیوۀ استنباط که عمدتًا در دانشی به نام اصول فقه آموزش داده می شود و به عنوان 
مقدمۀ اســتنباط الزم اســت، به منزلۀ آئین استنباط فقهی و شــیوه ای برای رسیدن از 
ادلــۀ معتبره به احکام عملی اســت و تنظیم قوانین و قواعــد اصولی در حکم وضع 
آئین نامه ای برای فقاهت است، به گونه ای که بدون چنین آئین نامه ای قلمرو فقاهت، 
فاقد مالک می شــود و احکام صادره در معــرض خلط و ناخالصی قرار می گیرد و 

احکام استخراج شده از اعتبار الزم برخوردار نخواهد بود.
این شــیوۀ اســتنباط که از آن به اجتهاد یاد می شــود، به معنای روش رد فروع به 
اصول و استنباط از اصول، مبانی و منابع )کتاب، سنت، عقل و اجماع( است. طبیعتًا 
مباحثی مانند »چگونگی اســتنباط«، »تقابل میان ادله«، »ترتیب و نوبت بندی ادلۀ 
مختلف اجتهادی یا ظواهر«، »چگونگی استنباط در صورت فقدان ظهور یا تعارض 
ظواهر الفاظ«، »زمان عمل به اصول عملیه«، »تقدم و تأخر اصول عملیه نســبت به 

هم« در این روش مورد بحث قرار خواهند گرفت.
با توجه به این که تحلیل و بررســی و استنتاج در هر دانش یا گرایش بین رشته ای، 
مقتضی گونۀ روش شناســی متناســب با همان دانش است و فقه سیاسی نیز ازحیث 
موضوع شناســی، تابع دانش سیاست است و ازحیث تحلیل و بررسی و استنتاج، تابع 
مبانی و روش های حاکم بر دانش فقه است، بنابراین روش شناسی اجتهاد مانند سایر 
گرایش های دانشــی فقه )فقه اقتصادی، فقه عبادی، فقه قضایی و...( بر فقه سیاسی 
نیز حاکم اســت، ازاین رو در روش شناســی فقه سیاسی باید به روش اجتهاد مراجعه 

کرد.
هرکــدام از این گرایش ها مقتضی ویژگی های روش شناســانه متناســب با خود 
هستند، زیرا در حالی  که در بحث عبادات، عقل بشر قادر به شناخت مالک احکام 
آن ها نیســت و بر عدم دخالت عقل، بنای عقال، عرف و... در استنباط و محوریت 
روایات تأکید می شود، در فقه سیاسی با فرض امکان شناخت مالک احکام سیاسی، 
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بر اولویت اســتفاده از عقل و بنای عقال در فهم مراد شارع از روایات و سیره به مثابۀ 
ارشاد به حکم عقل تأکید می شــود. گرچه این به معنای خودبسندگی عقل و بنای 
عقال در احکام مرتبط با عرصه فقه سیاسی نیست، بلکه از آنجا که ممکن است شارع 
دیدگاه بنای عقال را نپســندد یا رویکردی اصالحی به آن را مدنظر قرار داده باشــد، 
بنای عقال در صورتی مورد تأیید قرار می گیرد که مورد تأیید شارع قرار گرفته باشد یا 

منعی از شارع دربارۀ آن وجود نداشته باشد. 
در رویکرد فقه عبادی، نصوص دینی به مثابۀ تمام مالک در فهم دیدگاه شــارع 
محسوب می شــود و نمی توان به دیدگاه عقل در ازای روایات استناد کرد، زیرا امور 
عبادی در طول زمان ثابت است و فهم آن در گرو زمان و مکان و شرایط قرار ندارد. 
ولی امور سیاســی اموری تغّیرپذیر است و فهم موضوعات در شرایط و موقعیت های 
متفاوت تغییر می پذیرد، بنابراین باوجود استفاده از منابع نقلی نمی توان زمان و مکان 

و شرایط را در فهم روایات بی تأثیر دانست.
از ســوی دیگر، با عنایت به این که موضوعات و مســائل سیاسی، از مخترعات 
شرعی نیست و در همۀ زمان ها ازسوی مردم مورد استفاده قرار می گرفته است و شارع 
نیز عمدتًا رویکردی امضائی یا اصالحی نســبت به این امور داشته است، نمی توان به 
همان موضوعات و مباحث سیاســی موجود در عصر شارع اکتفا کرد و موضوعات 
و مســائل مستحدثه سیاســی را به بهانۀ نوپدید بودن غیرشرعی دانست، بلکه باید با 
استفاده از قواعد و اصول کلی دیدگاه شارع دربارۀ آن را استخراج کرد و رویکردی 
شــریعت مدار از آن را مورد اســتفاده قرار داد. بر این اساس، از یک سو نمی توان به 
حرمت استفاده از اموری چون انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، ریاست جمهوری در 
ساختار سیاسی حکم کرد و از سوی دیگر هم نمی توان به جواز آنچه در جوامع دیگر 
)باوجود اختالف در مبانی، منابع، فرهنگ، غایات و...( ارائه شده است حکم نمود، 
بلکه باید این موضوعات را به مبانی و منابع اصیل عرضه کرد و با احراز عدم مخالفت 
نسبت به مبانی شارع، از آن ها استفاده کرد یا گونه ای اصالحی و جایگزینی مناسب 
برای آن ارائه کرد. این امر جز به واسطۀ روش شناسی اجتهادی متناسب با عرصۀ فقه 

سیاسی صورت نخواهد پذیرفت.
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5. اهداف فقه سیاسی
فقه سیاســی مانند همۀ دانش ها و گرایش های علمــی، دارای غایات، اغراض، 
اهداف و کارویژه های خاصی اســت که آن را از ســایر دانش ها و گرایش ها متمایز 

می سازد.
بر این اســاس، گرچه فقه سیاسی از سایر گرایش های فقهی به خاطر موضوعات 
مورد بحث خویش )موضوعات و مســائل سیاسی( متمایز می شود، اما گاهی اوقات 
موضوعات و مسائل سیاسی به  غیر از غایاتی که برای فقه سیاسی برشمرده می شود، 
مورد بحث قرار می گیرند، مثاًل ممکن اســت »قدرت یا حاکمیت سیاســی« از آن 
 رو در فقه اإلقتصاد مورد تحقیق قرار گیرد که حاکمیت سیاســی می تواند برای کاال 
قیمت گذاری کند و مالیاتی مشخص را از مردم أخذ نماید. طبیعتًا غایت فقه سیاسی 

را باید نظام ادارۀ سیاسی کشور دانست.
مطابق این معنا فقه شیعه مانند هر دانش یا گرایش علمِی دیگر، مبتنی بر اغراض 
و اهداف خاصی است و شارع در احکام شریعت، غایات معینی را در این خصوص 
مدنظر قرار داده اســت، در حالی  که برخی، اهداف مــادی را برای این علم به مثابۀ 
علم حقوق تصور می کنند که عهده دار قوانین ادارۀ زندگی امور مردم است )سروش، 
1373، 44( و برخی با عنایت به گســترۀ وسیعی از احکام شریعت که به امور عبادی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... مربوط می شود، مجموعه ای از اغراض 
مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، مانند »حفظ شریعت«، »تصحیح اعمال«، »اقامۀ 
وظائف شرعیه«، »ارشاد به مصالح دینی و دنیوی«، »ارتقا از جایگاه پست جهالت«، 
»تکمیل قوای نفسانی« و »جلب رحمت الهی« را به مثابۀ غایات این علم برشمرده اند 
)جوادی آملی، 1364، 4 (. برخی دیگر، اهداف فقه را متناســب با کارکرد حداکثرِی آن 
در جامعه در راســتای ادارۀ جامعــه ای کالن مدنظر قرار داده اند و ضمن این که فقه 
را نظریــۀ کامل ادارۀ انســان در تمامی ادوار زندگی معرفــی نموده اند، هدف فقه را 
پیاده سازی فقه در عرصه عمل نیازهای فردی و اجتماعی و پاسخ گویی به معضالت 

جوامع انسانی اعالم کرده اند )خمینی، 1378، 289/21(.
مطابق این معنا، علم فقه که به مثابۀ علمی کاربردی و نه ذهنی و نظری محض، 
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همــواره زندگــی مردم در عرصه هــای مختلف را مدنظر خویش قــرار می دهد، در 
موضوعاتی مرتبط با گســترۀ امور عبادی، رویکردی غالبــًا اخروی دارد و عمدتًا به 
غرض تحقق غایات اخروی انسان و سعادت معنوی او عنایت دارد و در موضوعات 
مرتبط با زندگی اجتماعی نیز غالبًا رویکرد دنیوی دارد و معمواًل ناظر به نظم زندگی 

جامعه است. 
بر این اســاس، برخالف مســائل مرتبط با فقه عبادی کــه عمدتًا غایات اخروی 
و مرتبط با ســعادت معنوی افراد را مدنظر قرار می دهند، مســائل عرصۀ فقه سیاسی 
عمدتًا به غرض نظم بخشی به امور زندگی مردم و سعادت دنیوی آنان )البته مبتنی بر 
آموزه ها و غایات دینی( جعل شده است و ذیل غایات دنیوی قرار می گیرند. هرچند 
همچنان که در فقه عبادی اهــداف اخروی و معنوی از اولویت برخوردارند، در فقه 
سیاســی و اجتماعی اهداف و غایات مادی و دنیوی اولویت دارد و از جانب شــارع 
برای تنظیم امور جامعه و نظم بخشی به آن ارائه شده است. هرچند در نگرش کالن، 

مسائل فقه سیاسی را باید ناظر به کمال انسانی مورد ارزیابی قرار داد. 
با توجه به این که تحقق اهداف از یک سو در گرو نظرداشت چشم اندازی مشخص 
و مطلوب و دســت یافتنی اســت و از ســوی دیگر، برخالف آرمان ها که محدود به 
شرایط زمانی و بسترها و موانع نیستند، تحقق اهداف در هر زمانی در گرو بسترهای 
تحقق و موانع دستیابی به اهداف اســت. ازاین رو می توان برای زمان های متفاوت و 
شــرایط خاص از اهداف متمایزی برای فقه سیاسی یاد کرد. این اهداف که به مثابۀ 
اهداف میانی تلقی می شــوند، متناسب با شــرایط و احواالت زمانه و زیست محیط 

زندگی شکل می گیرد و اقتضائات متفاوتی را برای فقه سیاسی رقم خواهند زد. 
بر این اساس، برخی از اهداف )حداقلی( به زمانی اختصاص دارد که بستر مناسب 
جهت تحقق حداکثری شــریعت در جامعه فراهم نیست. از سویی، برخی دیگر از 
اهداف )حداکثری( به زمانی اختصاص دارد که به سبب اموری چون »کثرت تعداد 
شیعیان در یک سرزمین«، »اقتدار فقیهان در جامعه«، »عدم رویکرد تقیه ای نسبت به 
حاکمان جائر« و »استقرار حکومت مبتنی بر فقه« و نیز فراهم بودن بسترهای مناسب 
و فقدان موانع، امکان رویکرد حداکثری به اسالم فراهم آمده است و می توان عالوه 



85

فلسفۀ 
فقه سیاسی

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

بر ادارۀ امور افراد و پاسخ به نیازهای مؤمنان، جامعه ای بزرگ مشتمل بر عرصه های 
مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی را نیز اداره کرد )ایزدهی، 1392، 55(.

مطابق این منطق در حالی  که بسنده کردن به بخشی از ظرفیت گستردۀ فقه شیعه 
در ادوار گذشته، مرهون راهبرد هوشمندانۀ فقیهان در وضعیت عینی جامعۀ اسالمی 
و پیش آمدهای تاریخی بود، در عصر حاضر و با وجود فقدان بخشی از این شرایط، 
باز این راهبرد در فقه شــیعه باقی مانده است و به مثابۀ چارچوب ثابِت فقه تلقی شد. 
بلکه این امر موجب شد گسترۀ اهداف فقه شیعه نیز به امور فردی محدود شود و این 
توهم را پدید آورد که هدف استنباط و اجتهاد، پاسخ گویی به نیازهای افراد مسلمان 

است، نه جامعه و ادارۀ همه شئون جامعه ای وسیع. 
صدر در این باره می گوید:

»برکناری از سیاست به تدریج موجب شد دامنۀ هدفی که حرکت اجتهاد را پدید 
می آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جوالنگاه 
آن، انطباق فرد است با اسالم و نه جامعه، و چنین بود که در ذهن فقیه اجتهاد با چهرۀ 

فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهرۀ اجتماع مسلمان« )صدر، 1359، 8(.
ایــن درحالی اســت که فقه از آغــاز، اهداف بلنــدی را مدنظر داشته اســت و 
فروکاسته شدن آن اهداف به پاســخ گویی به نیازهای فردی مؤمنان مرهون و معلول 
شــرایط زمانی خاص بوده اســت )ایزدهی، 1392، 203(. بدیهی است ارتقای هدف فقه 
بر محور رفع نیازمندی های جامعه ای کالن و حکومتی، موجب نگرشــی نو به فقه 
می شــود و به تحولی شــگرف در فقه می انجامد و ضمن پاسخ گویی به بسیاری از 

مشکالت جامعه، روزآمدی و کارآمدی احکام شریعت را نیز موجب خواهد شد.
بنابراین در حالی  که ضرورت های زمانه در سده های طوالنی عصر غیبت موجبات 
کوتاه آمــدن از آن اهداف عالــی را فراهم آورده بود، در پیامد اســتقرار جمهوری 
اسالمی ایران و راهبری فقیه جامع الشرایط، این اهداف به سطح ادارۀ نظام جامعه ای 
کالن توســعه یافت. آیت الله  خامنه ای به مثابۀ شاگرد مکتب فقهی امام خمینی، در 
همین راســتا گذر از شرایط استنباط در سده های پیش و مراعات مقتضای زمانه در 
اســتنباط و اجتهاد را خواستار شده است و ضمن باور به ارتقای غایات فقه، مراعات 
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نیازهای جامعۀ شــیعه در هر عصری را یادآوری کرده است و آن را به مثابۀ وظیفه ای 
خطیر برعهدۀ اصحاب فقه نهاده است )خامنه ای، 24 آبان 1371(.

با پیروزی انقالب اسالمی ایران به راهبری فقیهی جامع الشرایط و حاکمیت گفتمان 
فقه شــیعه بر امور کشور ایران، از یک  ســو شئون ادارۀ این کشور براساس ضوابط و 
معیارهای فقهی بنا نهاده شــد و از سوی دیگر، با تحقق نظریۀ حکومت اسالمی در 
قالب والیت فقیه سطح انتظار مردم از فقه افزایش یافت و پرسش های جدید بسیاری 
به گسترۀ فقه عرضه شد. این امر موجب رویکرد فقه شیعه به غایات اصیل خود شد. 
ازاین رو، فقه شیعه که در زمان های پیشین، قالبی شریعت مدار داشت و مجالی برای 
تبدیل به قانون به مثابۀ محور عمل همۀ شــهروندان نداشــت، در پسامد استقرار نظام 
جمهوری اسالمی ایران، رویکردی قانون مدار یافت. طبیعی است گسترۀ فراخی که 
برای بروز ظرفیت های بالقوۀ فقه پدید آمده بود، ســطح غایات و اهداف فقه را باال 
برد و جدا از ضرورت پاسخ گویی به نیازمندی های جوامع علمی ـ تخصصی، حیثیت 

اداره و تدبیر همه جانبه امور کشور را نیز دربر گرفت. 

6. تمایز فقه سیاسی نسبت به سایر گرایش های علوم سیاسی
علوم سیاســی گرایش هایی هســتند که رویکردها و اقتضائات سیاسی در عرصۀ 
برخی دانش ها را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند. بر این اساس، علوم سیاسی 
را باید از مصادیق علوم مضاف معنا کرد، زیرا علوم سیاســی، با توجه به گرایش های 
مختلفی چون فلســفه، کالم، اخالق، فقه و جامعه شناســی، مباحث سیاســی را در 
ســاحت های متعددی چــون مبانی عرفانی، باورهای سیاســی، مناظــرات عقیدتی 
سیاسی، رفتارهای سیاسی، شایستگی های سیاسی، عینیت های سیاسی مورد بررسی 
قرار می دهد. در این میان، فقه سیاســی گرایشی بینارشته ای است که مباحث عرصۀ 
سیاست را با توجه به اقتضائات و هنجارهای حاکم بر علم فقه مورد بررسی و تحقیق 
قرار می دهد. بر این اســاس، برخالف ســایر گرایش های بینارشته ای علوم سیاسی، 
هنجارهای حاکم بر علم فقه بر فقه سیاســی حاکم اســت و آن را از سایر گرایش ها 
متمایز می کند. بنابراین همچنان که روش شناسی اجتهاد و فهم احکام مناسب عرصۀ 



87

فلسفۀ 
فقه سیاسی

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

سیاسی، فقه سیاسی را از سایر گرایش ها متمایز می کند، غایات و اهداف متمایز فقه 
سیاسی در تدبیر نظام ادارۀ تقنینی و ساختاری و رفتاری را نیز می توان ازجمله اموری 
ارزیابی کرد که فقه سیاســی را از گرایش هایی مانند فلسفۀ سیاسی، کالم سیاسی و 
اخالق سیاســی متمایز می کند، بلکه منابع معرفتی مورد استفاده در فرایند اجتهاد را 
نیز می توان از عوامل تمایز این گرایش با بسیاری گرایش ها برشمرد، همچنان که سنخ 

مخاطبان فقه سیاسی نیز نسبت به سایر گرایش ها متفاوت خواهد بود. 
فقه سیاسی عمدتًا مؤمنان و مکلفان به شریعت را مخاطب قرار می دهد و احکام 
رفتارهای آنان را اســتنباط می کند. برخالف فلســفۀ سیاســی کــه به خاطر رویکرد 
عقالنی عمدتًا توجیه و تفســیر مبانی سیاسی اســالم به غرض فهم و اقناع همگانی 
است و از این رو، عالوه بر مخاطب قرار دادن مؤمنان، دربرگیرندۀ فهم غیرمؤمنان نیز 
هست و نیز برخالف کالم سیاسی که عمدتًا مخاطبان غیر مؤمن را جهت مجادله و 
مناظره با غیر متدینان بلکه سایر مکاتب دینی و مذهبی مدنظر قرار می دهد و پاسخ به 

شبهات مذهب در عرصۀ سیاسی را مورد توجه قرار می دهد.
با توجه به پیوند دین و فقه با سیاست و حکومت در اندیشۀ اسالمی، فقه سیاسی 
عملی ترین بخش دانش های اســالمی برشــمرده شده است و با فروکاستن فلسفه در 
بســیاری از ادوار اسالم، عماًل جایگزین فلسفۀ سیاســی شده  است و شاید از همین 
روست که فارابی در طبقه بندی علوم، اصطالح فقه مدنی را به عنوان شاخه ای از علم 
مدنی عام و قســیم حکمت مدنی به کار برده است )فارابی، 1931، 64(. اما درخصوص 
طبقه بندی فقه سیاســی نسبت به ســایر گرایش های علوم سیاسی باید گفت از آن جا 
که فلســفه و کالم از علوم پیشینی و پشتیبانی کننده و جهت دهندۀ علم فقه به شمار 
می روند و از ســوی دیگر، فلســفۀ سیاسی و کالم سیاســی مبانی فکری سیاست را 
مدنظر قرار می دهند و فقه سیاسی عمدتًا مبتنی بر آن مبانی، احکام متناسب با رفتار 
مؤمنان و مکلفان بلکه نظام اسالمی و الزامات آن را ارائه می کند، بنابراین فقه سیاسی 
را باید در رتبۀ متأخر از فلسفۀ سیاسی و کالم سیاسی و استفاده کننده از آن ها برشمرد. 
در نسبتی دیگر دربارۀ رده بندی فقه سیاسی نسبت به برخی دیگر از گرایش های 
بینارشــته ای در عرصۀ سیاست مانند اخالق سیاســی و جامعه شناسِی سیاسی بر این 
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نکتــه تأکید می شــود که همچنان  که علم فقــه به مثابۀ نظام حقوقــی ادارۀ رفتاری 
ُخرد و کالن جامعه در تعامل با رویکرد اخالقی و مقدم بر جامعه شــناختی اســت، 
فقه سیاســی را نیز باید همکار و پشــتیبانی کننده این دو گرایش دانســت. همچنین 
گرایش های کم رمق تری چون روان شناســی سیاســی و سیاســت گذاری عمومی و 
اقتصاد سیاســی را نیز براساس همین منطق باید در رتبۀ متأخر از فقه سیاسی ارزیابی 

کرد.
گرچه گرایش های دیگری مانند تفسیر سیاسی قرآن و عرفان سیاسی را به خاطر 
ســنخ غرض و روش و مخاطب شان باید نه در زمرۀ علوم پیشینی و نه متأخر از فقه 
سیاســی، بلکه به خاطر مســیر متفاوتی که می پیمایند هم عرض فقه سیاسی به شمار 

آورد.

7. گسترۀ فقه سیاسی
فقه سیاســی در رویکرد کامل خویش، هدایت حداکثری جامعه در قالب ادارۀ 
جامعۀ کالن و ترسیم ساختاری متناسب با افزون کردن رویکرد فقهی در ادارۀ جامعه 
را برعهده دارد. اصْل بر رویکرد کالن در عرصۀ فقه سیاسی متناسب با ادارۀ جامعه، 
حکومت بلکه مجموعه ای از جوامع و حکومت هاســت. مبانی کالمِی فقه سیاسی 
موجب تحدید گســترۀ فقه سیاسی نمی شــود و رشد فقه سیاسی نیازمند دلیلی فراتر 
از مبانی کالمی فقه سیاســی نیست و عرصۀ مضّیق فقه سیاسی به قبض ید فقیهان و 
عدم امکان تحقق رویکرد حداکثری برای اعمال حاکمیت حداکثری فقیهان مستند 

است. 
با این وجود می توان به قبض و بسط گسترۀ فقه سیاسی متناسب با قبض و بسط 
اقتدار عالمان و فقیهان در جامعه اشاره کرد که تابع امور متعددی است؛ اموری چون 
»درک متفاوت از فقه سیاسی«، »مفهوم شناسی فقه به معنای عام و خاص«، »اشتمال 
فقه نسبت به نظریات فقهی و نظام سازی و عدم اکتفا به احکام« و »گسترۀ مباحث 
فقهــی درخصوص امور فردی، اجتماعی و حکومتی«. بر این اســاس، می توان در 
گسترۀ فقه سیاسی به رویکرد حداقلی و حداکثری متناسب با شرایط مختلف جامعه 
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اشاره کرد که از جهات مختلف و رویکردهای متفاوت به اختصار از نظر می گذرد.

الف( ازحیث گسترۀ فردی، اجتماعی و حکومتی
گسترۀ فقه سیاسی در زمان های مختلف و به اقتضای شرایط مختلف دارای قبض 
و بســط بسیار بوده است، زیرا فقیهان در زمان های گذشته به ضرورت شرایط حاکم 
بر زمانه، مانند »درک منفی از حاکمیت سیاســی ناشی از ظلم و ستم های حاکمان 
و کارگزاران«، »تقیه نسبت به حاکمان جائر«، »دوری جستن از حکومت ها«، »در 
اقلیت بودن شیعیان«، »رسمیت نداشــتن مذهب شیعه«، تنها متصدی امور زندگی 
مؤمنانۀ شیعیان بودند و تنها به پرسش های مؤمنان در گسترۀ زندگی فردی شان پاسخ 
می گفتند. مباحث مطرح شده در گسترۀ فقه سیاسی هم به صورت مضّیق و در قالب 
اموری چــون نمازجمعه، رؤیت هالل، قصاص و حدود بــود و اگر نامی از جهاد، 
مرابطه، صلح یا امر به معروف در حوزۀ فقه سیاسی به میان می آمد، به حیثیت فردی 
مکلفان و گستره ای محدود عنایت داشتند و مراد از »حاکم« در ابواب مختلف فقه، 
فقیه جامع الشرایط بود که به جهت رفع نیازهای محدود شیعیان و امور حسبه فعالیت 

می کرد )ایزدهی، 1392، 55(.
رویکرد فقیهاِن گذشته به فقه فردی و نپرداختن به مباحث فقه سیاسی و حکومتی، 
مرهون شــرایط و عواملی بود که در آن ادوار در فضای جامعه غلبه داشته اســت. بر 
این اســاس، با گذر از عوامل و شرایط عینی در زمان حاکمان جائِر سنی مذهب که 
به مثابۀ موانع رویکرد حداکثری به فقه سیاســی محسوب می شد، در زمان حاکمان 
شیعه مذهب و با رفع موانِع تحول، برخی مباحث فقه سیاسی از وضوح و عمق بهتری 
برخوردار شــد که از آن میان می توان به طرح مباحث والیت فقیه ازســوی شاگردان 
مکتــب وحید بهبهانی در زمان حاکمیت قاجار یاد کرد. ولی با اســتقرار جمهوری 
اسالمی به رهبری فقیهی زمان شناس و ادارۀ کشور با محوریت فقه شیعه، فقه سیاسِی 
حداکثری عمده نیازها در عرصۀ امور فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
را مدنظر قرار می دهد و به مســائل شخصی افراد اکتفا نمی کند و نیازهای اجتماعی 

افراد از اولویت برخوردار خواهد بود. 



90

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 25
زمستان 1400

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

ب( ازحیث استنباط احکام، نظریه پردازی و نظام سازی
رویکــرد حداکثری در قلمرو فقه سیاســی مقتضی نگرشــی همه جانبه به همۀ 
ابواب فقه اعم از عبادات، سیاســات، اقتصاد، فرهنگ در اســتنباط حکم شرعی 
به جهت ادارۀ شــئون مختلف کشور است، ولی فقه سیاسی به فهم احکام محدود 
نیســت و باید با گذر از اجتهاد در حوزۀ فهم حکم شــرعی به اجتهاد و اســتنباط 
نظریه های سیاسی ـ اجتماعی توســعه یابد و از این رهگذر، از فقه سیاسی موجود 
)مبتنی بر تقدم موضوع نســبت به حکم( به فقه سیاسی مطلوب )فقه نظریه پرداز و 
نظام ساز( تحول یابد. بر اساس این رویکرد، در فقه سیاسی به بررسی حالل و حرام 
ق اســتنباط و اجتهاد قرار می گیرند.  بســنده نمی شود و نظریه های سیاسی نیز متعلَّ
این منطْق مقتضی اســت فقه سیاسی شــیعه در زمان حاکمیت حاکم مشروع و با 
برخــورداری از ظرفیت عملی در تحقق رویکرد حداکثری به آموزه های فقهی در 
جامعــه، طرح ادارۀ مطلوب جوامع در گســتره ای فراتر از مرزهای ملی و کشــور 
اســالمی را مدنظر قرار دهــد و الزامات تحقق حداکثری دین در ســایر جوامع را 
نیز در راســتای تحقق تمدنی برآمده از آموزه های اصیل دینی، به حوزۀ فقه عرضه 

نماید.
مطابق این معنا فقه سیاســی شــیعه در زمان حاضر باید به طراحی نظام سیاســی 
مطلوب شــیعه در عصر غیبت بپردازد و عالوه بر این که در فقه مصطلح به اســتنباط 
می پردازد، اســتنباط مبانی اساسی دین در عصر حاضر را وجهۀ همت خود قرار دهد 
و ضمن بازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی مهندسی نظام های معرفتی )سیاسی( 
در جامعه بپردازد و ضمن این که در این مسیر به تبیین جایگاه خود نسبت به نظام های 
مشابه جهانی می پردازد، هویت مستقل خود را شکل دهد و با جهت گیری سعادت 
مــادی و معنوی جامعه، در اســتنباط احــکام نه فقط نیازهای فــردی بلکه نیازهای 

جامعه ای وسیع را لحاظ کند و احکام متناسب را صادر نماید.
منابع اصیل در شرایط حاضر باید به گونه ای مورد بازخوانی و واکاوی قرار گیرد 
که بتواند با همراهی و همگامی ســایر علوم اسالمی و غیراسالمی به طرح نظام های 
سیاســی و اجتماعی بینجامد و با بومی کردن مباحث، طرح اســالم اصیل در همۀ 
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شئون زندگی را با رویکردی در جهت بنا کردن تمدنی اسالمی درپیش گیرد. 
فهم نظام سیاســی اســالم به زمانی خاص محدود نیســت، بلکه در هر زمان و 
شرایطی می توان از نظام سیاسی متناسب با آن زمانه سخن به میان آورد. بر این اساس، 
نه فقط فقیهان باید قلمرو فقه سیاسی را از محدودۀ استنباط احکام شرعی سیاسی به 
محدودۀ نظریات سیاســی و فهم نظام سیاســی توسعه دهند، بلکه باید نظام سیاسی 
متناســب با هر زمانه را براســاس فهمی اجتهادی اســتنباط کنند و فهمی روزآمد از 
نظام سیاسی ارائه دهند. عالوه بر رویکرد استنباط نظام واره به فقه، نظام سازی مستلزم 
همراهِی مجموعه ای از علوم انســانی اســت که از آن میان می توان به طراحی مبانی 
نظام سیاسی ازسوی کالم سیاسی، طراحی ساختار نظام سیاسی ازسوی جامعه شناسِی 
سیاســی و علوم سیاســی و نیز ارائۀ اصول اخالقی آن ازسوی اخالق سیاسی اشاره 

کرد. 

ج( ازحیث احکام اولیه و ثانویه و حکومتی
در حالی  که گسترۀ فقه سیاسی در زمان قبض ید فقیهان عمدتًا محدود به احکام 
اولیــه بوده اســت و در برخی موارد نیز فقیهان به اقتضای احــکام ثانویة، احکامی را 
مدنظر قرار می داده اند، در زمان بســط ید و حاکمیت سیاســی فقیهان گســتره ای 
فراخ تر یافته و احکام حکومتی را هم در برگرفته است، زیرا احکام حکومتی به عنوان 
احکامی که در عصر حاضر ازســوی فقیه جامع الشــرایط صادر شده است و از آن با 
تعابیری چون »حکم الحاکم«، »ما َرآه الوالی« و »ما َرآه االمام« یا »احکام سلطانیه« 
یاد می شــود، دسته ای از احکام جزئی و اجرایی هستند که از جانب معصومان؟مهع؟ 
و نائبان آنان در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می شود 

)جمعی از محققین، 1389، 108(.
هم طــرازی احکام حکومتی با احکام اولی در توســعۀ گســترۀ فقه مرهون ادلۀ 
اطاعت از حاکم اسالمی در احکام صادره است. بر اساس این منطق، نه فقط اطاعت 
از ولی فقیه برای توده مردم الزم است، بلکه سایر فقیهان نیز باید ضمن التزام به اوامر 

و نواهی ولی فقیه، ادارۀ مطلوب و کارآمد نظام اسالمی را تضمین نمایند. 
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د( ازحیث حکم شرعی و تبدیل آن به قانون
فقیهان در زمان های گذشــته دارای اقتدار سیاســی نبودنــد و ادارۀ امور جامعه 
را برعهده نداشــتند، بنابراین عمدۀ مواردی که به آن ها مراجعه می شــد، پاســخ به 
پرســش های مؤمنان و رفع نیازهایشــان بود، ولی پس از استقرار جمهوری اسالمی 
ایران، نه فقط مخاطب فقیهان توسعه یافت، بلکه با توجه به رهبری سیاسی ولی فقیه، 
نــوع رابطۀ مردم با فقیه از ارتباط میان مقلد و مجتهد، به رابطۀ شــهروندان و حاکم 
سیاسی توسعه یافت. براساس شرایط جدید، ضمن این که احکام شرع به عنوان محور 
ادارۀ جامعۀ اســالمی باید تبدیل به قانون شود و ضمانت اجرایی بیابد، احکام دینی 
به مؤمنان اختصاص ندارد، بلکه همۀ شــهروندان جامعۀ اسالمی را شامل می شود. 

بدیهی است تبدیل فقه با قانون باید با محوریت فقه حکومتی مدنظر قرار بگیرد.
کید بر تبدیل احکام فقهی به قانون الزامی در فرایند ادارۀ جمهوری اسالمی ایران  تأ
و توسعه نیافتن فقه شیعه در برخی کشورهای دیگر، بلکه فقه سایر مذاهب در برخی 
کشورهای اسالمی موجب شده است ایران تنها کشوری باشد که بسط فقه سیاسی در آن 
در راستای تبدیل احکام فقهی به قانون فراگیر و جامع یک نظام سیاسی صورت بپذیرد.

فارغ از این که در عمده نظام های سیاسی، قوانین اساسی و جزئی کشور به خاطر 
اســتناد آن قوانین به منتخبان مردم الزام آور تلقی می شــوند، در نظام اسالمی عالوه 
بر این که قوانین به منتخبان مردم مســتند است، از دو سوی دیگر، الزام آور محسوب 
می شــوند: از یک سو این قوانین مبتنی بر احکام شــرعی و منطبق بر فتاوای فقیهان 
اســت و از سوی دیگر، نظام اسالمی تحت اشــراف و مدیریت ولی فقیه قرار دارد. 
از آن جا که هم تبعیت از احکام اســالمی الزم االجرا اســت و هم اطاعت از فرامین 
والیت فقیه الزم محسوب می شود، شهروندان جامعۀ اسالمی باید به طریق اولٰی تن به 

قوانین نظام اسالمی بدهند و دستورات ولی فقیه را تمکین نمایند )ایزدهی، 1400، 127(.

نتیجه گیری
فقه سیاســی که در گذشــته همــواره بخشــی از حجم مباحث فقــه را به خود 
اختصاص می داد، به آن علت که زیست محیط فضای جامعه، مقتضی تقیه و خوف 
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از سالطین جائر بود و شیعیان در جایگاه اقلیت قرار داشتند، همواره رویکرد فردمحور 
داشته است و پاسخ به مشــکالت زندگی فردی مؤمنان را مدنظر قرار می داده است، 
ولی با تغییر فضای سیاسی جامعه و توسعۀ اقتدار فقیهان و استقرار جمهوری اسالمی 
ایران، مقتضی توسعه کّمی و کیفی فقه سیاسی شد. گرایش مطالعاتی که فلسفۀ فقه 
سیاســی را مورد توجه قرار می دهد، مســتلزم ارائۀ تعریف، موضوع، متعّلق و مسائل 
متمایز و متفاوت و مســتقلی از فقه سیاسی نسبت به سایر گرایش های فقهی است و 
بازنمایی ماهیت فقه سیاسی و توسعه و تضییق آن در ادوار مختلف را مورد تحقیق و 

بررسی قرار می دهد. 
با عنایت به این که توسعۀ فقه سیاسی در گرو زیست بوم سیاسی و حکومتی است 
و ســطح انتظار متفاوت از فقه در گونۀ قرائت از فقه سیاسی موثر است، بلکه توسعۀ 
این گرایش فقهی مرهون نوع نگرش و روش شناسی متمایز و متناسب با حجم مسائل 
و اقتضائات مســائل سیاسی اســت، بنابراین به همان نسبت که در فضای زیست بوم 
تقیه، رویکرد فقه سیاسِی حداقلی مطلوب است، در زمان حاکمیت سیاسی مبتنی بر 
اقتدار فقیهان باید رویکرد حداکثری به فقه سیاسی حاکم شود، در غیر این صورت، 
فقْه رویکردی غیر روزآمد خواهد داشت که از کارایی مناسبی برخوردار نیست. این 
امْر مقتضی شــاخص هایی برای فقه سیاسی در عصر حاضر اســت که آن را از فقه 

اعصار گذشته متمایز می کند و الزاماتی برای آن در نظر می گیرد:
1. فقه سیاســی در عصر حاضر به پرسش ها و نیازهای مکلفان و مؤمنان محدود 

نیست، بلکه همه باید شهروندان جامعه را مدنظر قرار دهد.
2. فقه سیاســی عالوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویت مستقل 
قائل شود و نه فقط باید نیازهای آن را در کنار نیازهای افراد مدنظر قرار بدهد، بلکه 

نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای فردی مقدم دارد.
3. فقه سیاسی مجموعه مسائل سیاســی قرارگرفته در کنار هم نیست، بلکه باید 

به مثابۀ شبکه ای منسجم و به هم پیوسته بوده و قالبی نظام واره لحاظ شود.
4. فقه سیاسی گسترۀ نظریه پردازی درخصوص مسائل کالن جامعه و حکومت 
را فروگذار نمی کند بلکه با عنایت به نظام واره بودن فقه سیاســی در استنباط مسائل 
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سیاســی، عالوه بر ادلۀ فقهی هر مســئله جایگاه و ارتباط آن بــا خرده نظام ها، بلکه 
کالن نظام را نیز در نظر می گیرد.

5. عرصه های تعبدی در فقه سیاسی کمتر از سایر عرصه های فقه است. ازاین رو 
در اســتنباط احکام و نظریه های شریعت باید گســترۀ فراخ تری برای عقل، عرف و 

بنای ُعقال لحاظ شود.
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