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  127-149، صص1389بهار و تابستانـاولشمارهدانش سياسي، سال ششم،
   
  

   1مسائل فقه سياسى
  05/02/1389:  تاريخ دريافت                                                                               ∗زايى نجف لكدكتر 

  15/04/1389:  تاريخ پذيرش                                                                                                                                  
  چكيده
وظايف جديدي را متوجه نظام ، پيروزي انقالب اسالمي و تشكيل جمهوري اسالمي 

آنچه در چند سال اخير، با عنوان  .، كرددانشگاهعلمي كشور، اعم از حوزه و 
همين مسائل  ةشود، در زمر سازي علوم انساني از آن ياد مي يمسازي و بو اسالمي
از آن جهت  ؛رود دانش سياسي نيز انتظار تحوالتي جدي و اساسي مي ةدر حوز. است

اي ضروري ه عنوان يكي از رشته به »فقه سياسي« كه مبناي نظم در اسالم فقه است،
سيس اين رشته أيكي از موانعي كه بر سر راه ت .شود دانش سياسي مطرح مية در حوز

. استتصورات ناقص و نادرست نسبت به مسائل مورد بحث در آن ، وجود دارد
 ةمباحث زيادي ندارد و تمام مسائل آن در محدود »فقه سياسي«كنند  تصور مي غالباً

  .كه اين نگاه از بنيان نادرست است است، درحاليبندي  قابل جمع »واليت فقيه«بحث 
هاى  دار تطبيق و هماهنگى واقعيت كه عهده يعنوان دانش در اين مقاله فقه سياسى به

متغير زندگى اجتماعى و سياسى با نصوص دينى است، مورد توجه قرار گرفته و 
ي در بخش توصيف. شده است ررسيمسائل آن با دو رهيافت توصيفى و تجويزى ب

سنت و شيعه گزارش شده و در   مباحث فقه سياسي در آثار برخي از فقهاى اهل
بخش تجويزي، با در نظر گرفتن انتظارات كنوني از فقه سياسي فهرستي از مباحث و 

الزم براي  ةمسائلي كه در اين رشته علمي بايد بحث شود و در وضعيت فعلي زمين
  .ده است، آمسازد اي را فراهم مي سيس چنين رشتهأت

  واژگان كليدي

 شيعو ت فقه سياسي، اهل سنت 

                                                      
  nlakzaee@gmail.com                               )ع(انشگاه باقرالعلوم استاديار علوم سياسي د ∗
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  زايى نجف لك دكتر     128

   مقدمه

ود و اكنون نيز مدنظر كه از شعارهاي اساسي انقالب اسالمي ايران ب» خواهي استقالل« 
 ديدگاه ايناز . هاي متفاوتي است ها و شاخص مؤلفه، ابعاد، سطوح، داراي وجوهاست، 

. »مادي -يسطح عين«و » معنوي -يسطح ذهن«: فتتوان دو سطح براي آن در نظر گر مي
سازنده ، ها محتواي باطني ما انسان ةبه معناي مجموع، فرض كه فرهنگ با اين پيش

هاي  در عرصه» استقالل«توانيم ادعا كنيم كه رسيدن به  مي، رفتار و كردار ماست
هاي  در عرصه» استقالل«يابي به  شرط الزم براي دست، به معنايي كه گفته شد، فرهنگي
  .است... نظامي و، اقتصادي، اجتماعي
بيش از ، هايي كه در سراسر دوران قاجار و پهلوي بر استقالل ايران وارد شد زخم

به سطوح معنوي و فرهنگي آن آسيب ، آنكه به سطوح مادي جامعه ما خدشه وارد كند
ال اجم اما به، هرچند در اين مقال در صدد تبيين چرايي اين واقعه نيستيم. وارد كرد

فقر و ، جمود، جهل، اي از عوامل داخلي از قبيل استبداد كه مجموعه فتوان گت مي
آفريني  شرايط را براي نقش، ساز اسالم ساز و جامعه توجهي به دستورهاي انسان بي

عوامل خارجي فراهم كرد و اين دو دسته عوامل به كمك هم بنياد استقالل ايران را 
از نظر فرهنگي مجال وسيعي براي حضور نتيجه اين شد كه . تخريب كردند

، هاي بيگانه فراهم شد و ميراث فرهنگي اسالمي و بومي در مراكز رسمي دولتي فرهنگ
اي آن نيز راضي نبودند  پهلوي حذف و طرد شد و حتي از وجود حاشيه ةدر دور ويژه به

 و تمام تالش متوليان فرهنگي كشور در جهت حذف هويت اسالمي در سطوح مختلف
از كشف حجاب عصر رضاشاه تا تغيير تاريخ هجري به سلطنتي . فردي و اجتماعي بود
  .تماماً در همين جهت بود، در عصر پهلوي دوم

هاي علوم  در دانشكدهاز جمله، در مراكز دانشگاهي و ، حميد عنايت به گفتة 
دان اي كه دانشجوي ايراني انديشمن گونه به؛ شد سياسي نيز همين سياست دنبال مي

حتي . دانست انديشمندان مسلمان ايراني چيزي نمي ةاما دربار، شناخت غربي را مي
تاريخ عقايد اجتماعي و سياسي ايران  ةبخشي از روشنفكران با هرگونه تحقيق در حوز

د؛ به اين عذر كه اين عقايد يكي از موانع اصلي پيشرفت ردنك و اسالم علناً مخالفت مي
 ،ها كاري بيهوده و هر كوششي براي احياي آن ستا  و بيداري ايرانيان بوده
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 129    فقه سياسىمسائل 

، 1382ازغندي، ( است انحراف از عقايد مناسب دنياي مدرن ةفروشانه و وسيل فضل
حتي كار به جايي رسيد كه اندكي از ميراث اسالم و ايران نيز كه در آغاز  ).142ص

در « :حذف شد، شد آموزش علم سياست در ايران به دانشجويان آموزش داده مي
ادب فارسي و ، دانشجويان با علوم عربي، نخستين دوران آموزش علم سياست در ايران

آگاهي ، لكن با گسترش موج تجددمĤبي در دانشگاه، شدند تاريخ فرهنگ ايران آشنا مي
آموختگان  تدريج شكاف ميان دانش از اين امور فاقد ضرورت تشخيص داده شد و به

در اين  .)142، ص1382ازغندي، (» ه گسترش نهادجديد با سنت فكري گذشته رو ب
تقليد از غرب جايي براي انديشيدن به مسائل بومي نگذاشته بود و مانع از آن ، شرايط

هاي مختلف علوم انساني سربرآورند و  نظران ايراني در عرصه بود كه متفكران و صاحب
 »علم سياست ايراني« توليد ويژه ايران و به ةاقدام به توليد علوم انساني متناسب با جامع

  .كنند
ها  هاي علميه نيز به علت فشارهاي فراواني كه بر روي آن در حوزه، از طرف ديگر

طرح مباحث اجتماعي و ، ها از حكومت دور بودند بود و نيز به دليل اينكه سده
دار  كه عهده، دانشي همچون فقهفت توان گ حكومتي رونق گذشته را نداشت و حتي مي

، المللي بود و داخلي و بين ،هاي فردي و اجتماعي تكاليف مسلمانان در عرصهبيان 
هايي از قبيل ناييني، مدرس و امام  زد؛ البته نمونه عمدتاً حول مسائل فردي دور مي

گيري فقه را به  توانستند تأثيرات پايداري بر روند غالب بگذارند و جهت )ره(خميني
. تأكيد بر فقه سياسي است نوشتاردر اين . هندسمت مسائل اجتماعي و سياسي سوق د

دار تنظيم وظايف و حقوق  كه عهده، اي از دانش اسالمي عنوان شاخه به، فقه سياسي
از ، ها با يكديگر است مردم و حكومت و نيز حكومت، مردم در رابطه با يكديگر

، ي شوداي برخوردار است كه شايسته است با رويكردي علمي و محققانه بررس پيشينه
تر اينكه فقه سياسي دانشي متناسب با شرايط و مقتضيات جديد باشد؛  ولي از آن مهم

معاصر را در  ةفقه سياسي اگر طرح مسائل و مشكالت سياسي انسان معاصر و جامع
بومي و از حافظان استقالل ايران و ، اسالمي، روز دانشي به، دستور كار خود قرار دهد
ويژگي اجتهادي آن ، دهد چه به فقه سياسي اين توانايي را ميآن. جهان اسالم خواهد شد
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  زايى نجف لك دكتر     130

اجتهاد عنصري است كه ميان اصول ثابت اسالمي با شرايط و مقتضيات زمان و  ؛است
 . كند مكان پيوند برقرار مي

فقه سياسي بر انبوهي  ةاي كه توجه به آن ضروري است اينكه اجتهاد در عرص نكته
، چون منطق هايي دانشآگاهي به ، سلط بر ادبيات عربهاي مختلف از قبيل ت از دانش

تفريع فروع بر اصول و تتبع  ممارست در، آگاهي به قرآن و حديث، رجال، اصول فقه
 .اقوال فقيهان تكيه دارد

 بايداعم از حوزوي و دانشگاهي ، مراكز آموزشي و پژوهشي علم سياست در ايران
خود تا شرايط مطلوب را بررسي كنند  ةاندكي در وضع موجود خود تأمل كنند و فاصل

شناخت زواياي تاريك . رسيدن به شرايط مطلوب را فراهم آورند برايو تمهيدات الزم 
... اخالقي و، عرفاني، فقهي، كالمي، هاي سياسي اسالم در ابعاد فلسفي تاريخ انديشه

وم سياسي ويژه عل به، هاي مختلف علوم انساني ها و مواد درسي رشته تحول در سرفصل
برداري از قرآن و احاديث  خودباوري و خود اتكايي و بهره، و تقويت اعتماد به نفس

خوشبختانه اخيراً نسبت به  .هاي جدي در آغاز چنين مسيري باشد تواند از گام مي
 ).1385افتخاري، (وجوهي از اين مسئله در برخي مقاالت پژوهشي توجه شده است 

عنوان يك  اين پرسش اساسي است كه فقه سياسي، به پاسخ به دار اين مقاله عهده
 در پاسخ به اين پرسش رشته آموزشي و پژوهشي، از چه مسائلي برخوردار است؟

نچه آتصويري از ، قسمت اول :دشواين كار در دو قسمت انجام  د شدسعي خواه
ن اي .است، ارائه خواهد شد شده ررسيتاكنون توسط متفكران مسلمان در فقه سياسي ب

تصويري از ، در قسمت دوم .قسمت پيشينه بحث، در قالب تالش عالمان گذشته است
البته . ارائه خواهد شد، دشوتوجه بدان  بايد عنوان مسائل فقه سياسي امروز بهكه آنچه 

به معنايي خواهد شد،  مفهوم فقه سياسي چارچوب نظري بحث و قبل از آن نگاهي به
  .شود رداخته مي، پكه در اين نوشته مد نظر است

  چارچوب نظري . 1

قياسي و مبتني بر كالم شيعي  -كاررفته در مقاله چارچوبي استقرايي چارچوب نظري به 
به اين معنا كه براي بررسي پيشينة مباحث فقه سياسي از . در حوزة انتظار از دين است
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 131    فقه سياسىمسائل 

رهيافت تجويزي  استقراء در آثار عالمان، از گذشته تاكنون، بهره گرفته شده و براي ارائة
گيري از كالم شيعه، در بخش تعيين  رويكرد قياسي، با بهره. از هر دو استفاده شده است

مثابه يك مكتبي كه پاسخگوي نيازهاي فردي و اجتماعي انسان است و  انتظار از دين، به
لزوم تبديل ، ضرورت عدم تفكيك دين و سياست. فقه به نويسنده ياري رسانده است

توجه به اصل مصحلت ، ضرورت تشكيل دولت اسالمى، به قانونآن و التزام احكام فقه 
توجه به نقش ، توجه به مقتضيات زمان و مكان، توجه به اصل عدالت، عمومى

توجه به ، ها و متغيرها تفكيك حوزه ثابت، كارشناسان در صدور احكام حكومتى
هاى  ابع و روشدستكارى در من، هاى حقيقى هاى حقوقى در كنار شخصيت شخصيت

هاي  فرض از الزامات و پيش مصلحت عمومى وتوليد معرفت و توجه بيشتر به عقل 
الزامات اهميت بحث . مثابه يك رشتة مستقل علمي است پذيرش و ارائة فقه سياسي به

فقه سياسى  مباحث و تعيين انتظارات ازدر اين است كه به شفافيت ها  فرض و پيش
هاى مختلف در همين قسمت صورت  مكاتب و ديدگاهنيز تفكيك  و كند كمك مى

ها و الزامات مذكور را نپذيرد، با نويسنده  فرض روشن است كه اگر كسي پيش .گيرد مى
  .در ضرورت تأسيس رشتة فقه سياسي همداستان نخواهد بود

و فقه سياسي به  فقه سياسي به معناي عام: فقه سياسي داراي دو كاربرد است 
نگرشي است كه الزم است بر » فقه سياسي«منظور از عام،  كاربرددر . معناي خاص

شود كه در بررسي احكام و مباحث  در اينجا به فقيه توصيه مي. سراسر فقه حاكم باشد
عنوان كساني كه در يك بستر اجتماعي و  ها را به انسان، فقهي و بيان افعال مكلفان

هاي منفرد  عنوان انسان در كند و بهدر نظر بگيرد و فتوا صا، كنند حكومتي زندگي مي
يك  ةبايد ناظر به ادار، فقه ما از طهارت تا ديات« :ها نگاه نكند به آن بريده از اجتماع

شما حتي در باب طهارت هم كه راجع . يك نظام باشد ةيك جامعه و ادار ةادار، كشور
يد كه اين در يكجا از بايد توجه داشته باش، كنيد به ماء مطلق يا فرضاً ماءالحمام فكر مي

تا برسد به ابواب معامالت و ابواب ، تأثيري خواهد داشت، زندگي اين جامعه ةادار
عنوان  ها را به اين ةهم دباي. ابوابي كه وجود دارد ةاحكام عامه و احوال شخصي و بقي

اين در استنباط اثر خواهد گذاشت و . يك كشور استنباط كنيم ةادار ةجزئي از مجموع
  ).71، ص8، ج1378اي،  اهللا خامنه تآي(» تغييرات ژرفي را به وجود خواهد آورد گاهي
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  زايى نجف لك دكتر     132

شود كه شعار  ها عمدتاً مصروف اين نكته مي تالش، در اين برداشت از فقه سياسي
به فقه و شريعت بنگرد كه  ديدگاهجدايي دين از سياست طرد شود و فقيه از اين 

  .عناصر ذاتي دين اسالم استسياست و توجه به تدبير امور اجتماعي از 
بخشى از مسائل و مباحث فقهى است كه » فقه سياسى«مراد از خاص،  در كاربرد 

در اينجا فقه سياسى در كنار . پردازد طور خاص به موضوعات سياسى و حكومتى مى به
ضرورت تفكيك رشته فقه سياسى از ساير . دشو هاى ديگر فقهى مطالعه مى رشته

شود كه فقه بسيار گسترده شده و تخصص در  ن صورت توجيه مىمباحث فقهى به اي
الزم است كه فقه ، بنابراين ؛تمامى ابواب و مسائل آن از توان يك شخص خارج است

  :گويد اللّه مطهرى در همين زمينه مى تآي. تخصصى شود
برخى از محققان هم احكام فقهى را به دو دسته خصوصى و عمومى تقسيم 

گيرد و معناى  فقه سياسى در بخش احكام عمومى قرار مىديدگاه، ن از اي. اند كرده
  : شود خاص از آن اراده مى

حكم خصوصى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد خاص است، اعم «
مانند خصايص  ؛از اينكه تنها يك فرد مكلف به انجام يا ترك آن باشد

يا مجموعى، مانند  يا افراد زياد به نحو عموم افرادى يا بدلى )ص(پيامبر
وجوب نماز و روزه، واجبات كفايى، احكام عقود و ايقاعات و احوال 

كه حكم عمومى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد  شخصيه؛ درحالى
مانند مقررات فرهنگى، بهداشتى، جنگ، صلح،  ؛نيست بلكه جامعه است

» المللى بيمه، ماليات، مقررات حقوقى، جزايى، سياسى اقتصادى و بين
  .)8، ص1384گرجي، (
است، نگاه اين نوشته قابل توجه  ةاى كه داراى اهميت بسيارى است و از زاوي نكته

اين است كه در ميان علماى متقدم اين معنا از فقه سياسى شناخته شده، رايج و مورد 
هاى مختلف و از جمله در  در عرصه بعدها انحطاط جهان اسالم. توجه بوده است

هاى علميه مورد  كم بسيارى از مباحثى كه در حوزه علمى سبب شد تا كم هاى عرصه
ذكر ديدگاه فارابى و خواجه نصيرالدين طوسى در . به فراموشى سپرده شود، بحث بود

رئيس  نبودمعتقد است در عصر ، معلم ثانى، ابونصر فارابى. اين ادعاست اين باره مؤيد
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جامعه بر اساس  ةادار -شده بود )ص(پيامبر امامى كه جانشين رئيس اول يعنى  -مماثل
تواند با استفاده از اصول كلى  فقيه دانشمندى است كه مى. هاى فقهى خواهد بود آموزه
تكليف انسان مسلمان را در هر  )ع(معصوم ةو ائم )ص(شده از جانب پيامبر اسالم  ارائه

امام [رئيس مماثل  به نظر فارابى هرگاه. عصرى متناسب با شرايط آن عصر تبيين كند
واذا مضى أحد (در جامعه حضور نداشته باشد ، ]بود) ص(كه مشابه پيامبر )ع(معصوم
در اين صورت الزم است كه در همه افعال و اعمالى كه در ) االبرار ةاالئمء من هوأل

هاى سياسى تحت رياست اوست، از قواعد و احكام گذشته پيروى شود؛  جوامع و نظام
گذارى جديد است، الزم است با كمك گرفتن از اصول  چه نيازمند قانوناما در مورد آن
شده توسط رئيس اول و رئيس مماثل به استنباط و استخراج احكام  كلى وضع

فقه . هستيم» صناعت فقه«غيرمصرح مبادرت شود و از همين روست كه نيازمند 
م موضوعه و مصرحه تواند به كمك آن و با استفاده از احكا صناعتى است كه انسان مى

، و اصول كلى به استخراج و استنباط حكم آنچه واضع شريعت آن را بيان نكرده است
است » فقيه«، ل دينى نيز برخوردار باشدئچنين انسانى كه اهل استنباط و از فضا ؛بپردازد

  .)31تا، ص فارابي، بي(
ى اختصاص در باب مستقلى كه به علم مدن احصاءالعلومهمچنين فارابى در كتاب 

  )1364فارابي، ( داده، از علم فقه نيز در ذيل علم مدنى سخن گفته است
خواجه نصيرالدين طوسى، حكيم و متكلم نامدار شيعى، با صراحت بيشترى از فقه 

نيازهاى ثابت : اند ى بشر دوگونهها وى معتقد است نيازمندي. سياسى سخن گفته است
اى متغير كه از شرايط متغير محيطى، اقتصادى، و نيازه خيزد برميكه از طبيعت انسانى 

اول با قوانين ثابت و نيازهاى دوم با قوانين  ةنيازهاى دست. است متأثر سياسى و نژادى
دار پر كردن  هايى است كه عهده فقه سياسى از دانش. شود موضوعه و متغير برآورده مى

  :دوم است ةگذارى در حوز خأل قانون
ى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى و بايد دانست كه مباد«

در اصل يا طبع باشد يا وضع؛ اما آنچه مبدأ ، نظام امور و احوال ايشان بود
تجارب  آن طبع بود، آن است كه تفاصيل آن، مقتضاى عقول اهل بصارت و

ارباب كياست بود و به اختالف ادوار و تقلب سير و آثار، مختلف و متبدل 
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  زايى نجف لك دكتر     134

اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد، و اما آنچه مبدأ آن نشود، و آن 
آداب و  وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتى بود بر آن، آن را

رسوم خوانند و اگر سبب، اقتضاى رأى بزرگى بود، مانند پيغمبر يا امامى، آن 
ن، عبادات و احكام آ... يكى :را نواميس الهى گويند، و آن نيز سه صنف باشد

مناكحات و ديگر معامالت، و سوم آنچه راجع به اهل شهرها و ... و دوم
ها بود، مانند حدود و سياست، و اين نوع علم را علم فقه خوانند، و  اقليم

چون مبدأ اين جنس اعمال، مجرد طبع نباشد، وضع است به تقلب احوال و 
در بدل افتد تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول 

  .)40-41صص، 1364خواجه نصيرالدين، (
يعنى  ،و نيز ويژگى مهم آن» فقه سياسى«نكته مهم در عبارت باال، توجه مستقل به 

ها و  احكام و مسائل فقه سياسى به حسب شرايط ملت »كردن تغيير«و » در بدل افتادن«
غيير و تحول است، هاى مهم زندگى سياسى، ت از ويژگى .ها و زمان و مكان است دولت

كه نصوص و قواعد دينى ثابت است، از وظايف مهم فقه سياسى و فقيه سياسى  درحالى
هاى متغير زندگى اجتماعى هماهنگى  اين است كه ميان نصوص ثابت و واقعيت

  .روشمند پديد آورد
دار تطبيق و  علمى، عهده ةعنوان يك رشت فقه سياسى در معناى خاص، به ،بنابراين

بر . هاى متغير زندگى اجتماعى و سياسى است ى ميان نصوص دينى و واقعيتهماهنگ
سياسى فقها در بستر زمان متحول شده و داراى  ةهمين اساس طبيعى است كه انديش

رو،  ازاين .در مقاله حاضر فقه سياسى به معناى يك دانش مدنظر است. تطوراتى باشد
ازآنجاكه اثر حاضر . دشو ويزى تبيين مىدر ادامه مسائل آن با دو رهيافت توصيفى و تج

نگاهى بيرونى به فقه سياسى دارد، معرفى مسائل آن نيز با چنين نگاهى صورت 
  .هدف اصلي مقاله ارائه توجيهي براي تأسيس رشته فقه سياسي است .گيرد مى

 رهيافت توصيفى ؛مسائل فقه سياسى. 2

شده در  ارشى از مسائل مطرحمقصود از رهيافت توصيفى، رهيافتى است كه در آن گز
عنوان آشنايي با مسائلي كه تاكنون  عنوان آشنايي با پيشينه بحث و هم به ، هم بهآثار فقها
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 135    فقه سياسىمسائل 

به تفكيك در جهت تحقق اين هدف، . دشو ارائه مىدر فقه سياسي مطرح بوده است، 
   .شود سنت و شيعه آورده مى  فقهاى اهل مهم از برخى آثار يمختصر تحليلي گزارش

   سنت  مسائل فقه سياسى در آثار فقهاى اهل .2-1
  » االحكام السلطانيه«كتاب  .2-1-1

. ه اسـت شددر اين كتاب، مسائل مختلفى از فقه سياسى بر محور اصل خالفت بررسى 
بـاب   در» فـى عقـد االمامـه   «اين كتاب پس از توضيح اصل مذكور با عنوان  ماوردى در

بسيارى از ابواب ديگر ايـن كتـاب بـه    . دهد اص مىاختص» وزارت«اول، باب دوم را به 
از قبيـل  » واليـات «انـواع   ةاختصاص يافته، به تناسب آن احكام مختلفى دربـار » امارت«

در پايـان، برخـى احكـام شـرعى     . آورده شـده اسـت  ... واليت قضاء، مظالم، صدقات و
توان رويكرد اصلى ماوردى  مى ،بدين ترتيب. مربوط به جرائم و حسبه آورده شده است

. داخلـى دانسـت   ديدگاهدر مباحث و مسائل فقه سياسى را، توجه به سياست شرعى از 
 1380 المـاوردي، ( كمتر به مباحث و مسائل سياست شرعى خارجى پرداخته است يو
  . )1383و 

  فى طلب الحسبه بةكتاب معالم القر. 2-1-2

ه ررسي شدسنت ب  در فقه سياسى اهل اين كتاب به شكل تخصصى، موضوع حسبهدر 
هاى محتسب، امر به معروف و نهى از منكر در آغاز  شرائط حسبه و ويژگي. است

مختلف از قبيل حسبه در  طور مفصل حسبه در موضوعات به ،سپس. دشو بررسى مى
آالت محرمه و خمر، حسبه بر اهل ذمه، اهل جنائز، حسبه در معامالت و انواع آن و نيز 

در اين كتاب . ى مختلف در جامعه اسالمى مطرح شده استها در مورد شغل حسبه
عنوان يكى از مسائل بسيار مهم فقه سياسى را   توان مصاديق مختلف حسبه به مى

 در زمينه مسائل حسبه برخوردار زيادياين كتاب به اين دليل از اهميت  ؛مشاهده كرد
   .)1386اخوه،  ابن(است 
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  ملوكال كتاب سلول. 3- 2-1

به اين . استاين كتاب از اهميت بسيار زيادى در آثار فقه سياسى اهل سنت برخوردار 
كه از ، را كتاب سازماندهى چراييدليل، در اينجا با اشاره به سازماندهى كتاب مذكور، 

كتاب از يك مقدمه و پانزده . شود اده ميد ، توضيح استديدگاه فقه سياسى با اهميت 
   .فصل تشكيل شده است

امام و  وظايفبيان  برايآورده كه اين كتاب  كتابعلت سازماندهى بيان وى در 
  :نوشته شده است و سلطنت امتسلطان از جهت ام

بر معرفت امام و  ،اوالً ،وقف استتمكار بر چند چيز اين  انجام درست«
، و مقدمة اين كتاب مفيد اصطالحات اين يمفهومو تبيين  سلطان در شرع

در اقامت شرع  ،امامت در شرع عبارت از خالفت پيامبر استو چون . است
او بر تمام مردم واجب باشد، پس  پيروي ازكه اي  گونه به دينو حفظ حوزة 

بر  كارو اين هر دو  دين استشرع و حفظ  برپا داشتن كه عمل امام
 از روي جهلشرع  اجرايزيرا كه  ؛وقف استتعلوم شريعت م فراگيري

باب اول مفيد . درا كن علوم شريعت حفظ الزم استام ممكن نيست، پس ام
بر اتصاف او به وصف  بنا، عمل امام در شرع. حفظ علوم شريعت است

يا با مسلمانان است يا با كافران؛ اگر با مسلمانان است، يا با مسلمانان ، امامت
اغى كه از طاعت او ييا با مسلمانان  ،ندا عادل است كه در اطاعت امام

ند، يا تصرف در نفوس ايشان است يا در ا د؛ و اول كه در طاعت امامنا خارج
اگر تصرف در نفوس ايشان است يا به نصب كسى است . اموال، يا در هر دو

كند، و آن قاضى است و باب دوم مفيد  وادار حقوق يادا دشمنان را بهكه 
يا به نصب كسى است كه امر به معروفات و نهى از منكرات  ،نصب اوست

  يا به نصب  ،مايد، و آن محتسب است، و باب سوم مفيد نصب اوستن
كسى است كه نائب خليفه در اجراى احكام متعلق به سياسات باشد، و آن 

اين ابواب تصرف . داروغه و اشباه اوست، و باب چهارم مفيد نصب اوست
   .در نفس است
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 137    فقه سياسىمسائل 

تصرف در اموال به اخذ حقوق شرع از آن است و صرف در مصارفى 
شارع تعيين فرموده؛ و آن اگر متمحض در عبادت است، تصرف در او به  كه

ونت است يا عو اگر متضمن م. اخذ زكات است، و باب پنجم مفيد آن است
. سبب حفظ مقاتله اسالم است و آن خراج است، و باب ششم مفيد آن است

ها و  از ارباب مصالح شرع است، و آن گمشده ايشان يا سبب حفظ غير
اين عمل و . و باقى اموال مصالح است، و باب هفتم مفيد آن استتركات 

  .تصرف امام در اموال است
يا اجراى حدود است كه  ،مجموع از اموال و نفوس و اما تصرف در 

متضمن حفظ مال و تعذيب نفوس جهت استصالح است، و باب هشتم مفيد 
و جمعه و عيد  يا به امر كردن ايشان به اقامت شعاير اسالم از حج ،آن است

. است كه متضمن تكليف ابدان يا بذل مال است، و باب نهم مفيد آن است
يا عمل است و تصرف در مسلمانان  ،اين عمل امام با مسلمانان عادل است

  . بغات، و باب دهم مفيد آن است
و اما عمل امام در شرع با كافران يا به جنگ است يا به صلح، اگر به 

يا جهت عروض كفر  ،عرق ايشان در كفر استجنگ است يا از جهت ت
آن  ،اگر در نفوس ايشان است ؛است، و اول يا در نفوس يا اموال ايشان است

يا در اموال ايشان است و آن غنايم  .جهاد است، و باب يازدهم مفيد آن است
يا جهت عروض كفر ايشان را بعد از . است، و باب دوازدهم مفيد آن است

اين . ند، و باب سيزدهم مفيد آن استا رتدان از كافراناسالم است، و آن م
و اما عمل با كافران به صلح يا به مصلحت . عمل با كافران به جنگ است

  آن  اخذ مالى از ايشان است، و آن جزيه است، و باب چهاردهم مفيد
يا به مصلحتى غير مال از استيناس با اهل اسالم است، و از سماع . است

  ارت و ديگر مصالح كه رأى امام تقاضاى آن كند، قرآن و شيوع تج
اللّه بن  فضل( و آن موادعه و امان است، و باب پانزدهم مفيد آن است

  .)1362، روزبهان خنجى
  .در بخش مالحظات و ارزيابي نكاتي دربارة ديدگاه اهل سنت ذكر خواهد شد
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  مسائل فقه سياسى در آثار فقهاى شيعه. 2-2

فقه «ذيل  »فقه السياسات«قديم مسائل فقه سياسى با عنوان  وجه به اينكه ازبا ت
شده است، و با توجه به عدم تشكيل  در بسيارى از آثار فقهاى شيعه مطرح  »المعامالت

توان تا اوائل دوران قاجاريه مسائل فقه سياسى در  حكومت شيعى تا دوران صفويه، مى
رساله في العمل مع «حجم، مثل  اي كمه و يا رساله طور پراكنده آثار فقهاى شيعه را به

تأسيس حكومت . و نه ذيل نظريه نظام سياسى آنان مشاهده كردسيد مرتضي، » السلطان
ه تر به فقه سياسى را در ميان فقهاى شيعه ب هاى الزم براى توجه جدى صفويه زمينه

در آثار  صورت مستقل اى كه در اوائل قاجاريه بحث واليت فقيه به گونه داشت، به دنبال
از اين دوران تا زمان پيروزى انقالب . گردد مطرح مى برخى از فقهاى اين دوران

مطرح  »واليت فقيه ةنظري« اسالمى، آثار متعددى در زمينه فقه سياسى با محوريت
  .گردد مي مورد مهم آن اشاره چندبه  ،عنوان نمونه  شود كه به مى

  كتاب عوائدااليام. 1- 2-2

واليت «دمهدى نراقى يك عائده از عوائدااليام خود را به بحث مولى احمد بن محم
» عدم واليت«صل ااى اجتهادى بحث خود را از  وى با شيوه. داده استاختصاص » فقيه

وظايف و اختيارات  ةواليت فقيه و محدود ةآغاز كرده، به بررسى روايات متعدد دربار
در دوران غيبت، مصاديق مختلف اين  نراقى با اعتقاد به واليت عام فقيه. پردازد وى مى

عمومى و فراتر از امور حسبيه  ةافتاء و قضاوت، در حوز ةواليت را عالوه بر حوز
رو، در اين كتاب اگرچه واليت فقيه در اموال يتيمان، مجانين،  ازاين. كند مطرح مى

اين موارد  صورت عام و فراتر از شود، اما قلمرو واليت به بررسى مى... سفهاء، غائبان و
  .)1379نراقي، ( گردد مطرح مى

  تنبيه االمه و تنزيه المله. 2- 2-2

يه و نوعامور ضرورت قيام حكومت به ،  تعريف و تشريح مفاهيمدر اين كتاب پس از 
و   واليتيهو  سلطنت تمليكيه از جمله و  اقسام سلطنتمشترك ميان اعضاي جامعه، 

جايگزين قوه عنوان  بهارت بيرونى، نظضرورت . هاي هريك بحث شده است ويژگي
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از ديگر مباحث  كيل مجلس شوراى ملىو تش تدوين قانون اساسى، از طريق عصمت
  .بخش مباحث است ها پايان قواي حافظ استبداد و چگونگي درمان آن. ايشان است

  )ره(كتاب البيع امام خمينى .3- 2-2

به تناسب بحث در كتاب  المعامالت و همچون ديگر فقها ذيل فقه )ره(امام خمينى
رده، واليت كاما به تفصيل اين نظريه را بررسى  ،كند ، واليت فقيه را مطرح مى»لبيعا«

با بررسى  )ره(امام خمينى. كند عقلى و نقلى اثبات مىة عام فقيه در دوران غيبت را با ادل
رات فقيه روايات مختلف به لحاظ سندى و داللى، اين نظريه را ثابت كرده، حدود اختيا

امام در اين باره، به تساوى اختيارات حكومتى ولى فقيه با حاكم . دهد را توضيح مى
  .)1373امام خميني، ( كند به برخى از مصاديق آن اشاره مى رد ومعصوم اعتقاد دا

واليت  ةبا پيروزى انقالب اسالمى و تأسيس نظام جمهورى اسالمى بر اساس نظري
. رو گرديد اقبال مضاعفى از سوى فقها و نويسندگان روبه فقيه، فقه سياسى با توجه و

واليت فقيه تدوين  ةحكومت اسالمى و نظري ةدر اين دوران آثار متعددى دربار
ها  آن توان در هاست كه مى اما اهميت اين دسته از آثار، رويكرد خاص آن ،گردد مى

اى از فقه صورت  ه شاخهمثاب به» فقه سياسى«در اين آثار، توجه خاص به . مشاهده كرد
در ادامه به . ه استشدگرفته و مباحث حكومت اسالمى و واليت فقيه ذيل آن بررسى 

  :شود دليل رعايت اختصار تنها به يك مورد اشاره مى

  فقه سياسى .2-2-4

جلدى فقه سياسى، اين دانش را با رويكرد حقوقى  اهللا عميد زنجاني در كتاب ده آيت
جلد اول، حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسالمى در . ده استكربررسى 

جلدهاى بعدى فراهم  زمينه ورود به بحث حكومت اسالمى در ايران تبيين گرديده
الملل  در جلد دوم، نظام سياسى و رهبرى در اسالم، جلد سوم، حقوق بين. گردد مى

 ةاصمات در حوزاسالم، جلد چهارم، اقتصاد سياسى، جلد پنجم، حقوق و قواعد مخ
جلد  ،)جهاد(جهاد اسالمى، جلد ششم، اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه 

 ةهفتم، مبانى حقوق عمومى در اسالم، جلد هشتم، فقه و سياست، تحول مبانى انديش
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  و جلد دهم، ) مصلحت(سياسى در فقه سياسى، جلد نهم، قواعد فقه سياسى 
افزون بر اين، در يك جلد  است؛ ر، مطرح شدهانديشه سياسى در جهان اسالم معاص

عميد زنجاني، ( ، كلياتى درباره حقوق اساسى آورده شده است»درآمد«عنوان  ا مستقل ب
1378-1382(.  

در اين كتاب، فقه سياسى شيعه با رويكردى حقوقى  ،شود كه مالحظه مى طور همان
  .ه استشدو با توجه به مباحث حقوق اساسى اسالمى بررسى 

از ديگر منابعي است كه در اين  »الدولة االسالميه  دراسات فى والية الفقيه و فقه« 
  .)1374-1366منتظري، ( دوره تدوين شده است

  ارزيابي و مالحظات. 3

نقد و بررسي تفصيلي اين آثار و ديگر آثاري كه در حوزه فقه سياسي نوشته شده است، 
سازي كند،  اي رهيافت تجويزي زمينهاما در حدي كه بر. در اين مجال مقدور نيست

  .اشاراتي خواهد شد
شده در ميان اهل سنت از يك منظر در دو گروه كلي و كالن قابل  آثار تدوين

از زمرة آثار عمومي  ها» السلطانيه احكام«. آثار عمومي و آثار موضوعي: تقسيم است
حث مختلف پرداخته ها و مبا در اين آثار، به شكل فراگير و اجمالي به حوزه. هستند

به عبارت ديگر، تمام . است» خليفه«وجه ارتباطي و اشتراكي مباحث . شده است
بهترين نمونه را در اين . شود مباحث در ارتباط با خالفت و خليفه تعيين تكليف مي

  .اهللا بن روزبهان خنجي رقم زده است مورد فضل
  :بيان است به شرح زير قابل وي درباره اين چارچوب خالصه استدالل
  :حكومت اسالمى، از نظر ايشان، در سه حوزه منحصر است حقوق و وظايف

  در رابطه با مسلمانان: اول
  ؛»سلوك الملوك«كتاب  سوم و چهارم ،موضوع ابواب دوم: واليت بر نفوس .الف
  ؛»سلوك الملوك«كتاب  ششم و هفتم ،موضوع ابواب پنجم: واليت بر اموال .ب
  .»سلوك الملوك«كتاب  موضوع ابواب هفتم و هشتم: انفس واليت بر اموال و .ج

  »سلوك الملوك«كتاب  موضوع باب دهم: در رابطه با اهل بغى .دوم
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 141    فقه سياسىمسائل 

   در رابطه با كفار .سوم
  كتاب سلوك الملوك؛ موضوع ابواب چهارده و پانزده: حقوق صلح .الف
  .وككتاب سلوك المل موضوع ابواب يازده و دوازده و سيزده: حقوق جنگ .ب

توان در  امروزه هم مي. اي است چارچوب ايشان چارچوب علمي و قابل استفاده
البته  .ردهاي اين حوزه از آن استفاده ك بسط مباحث فقه سياسي، و حتي طراحي درس

سير تحول و تكامل منابع . نياز به گفتن ندارد كه نيازمند تكميل و بازسازي است
  .يابد ردي آغاز و با اثر روزبهان خنجي پايان ميعمومي، در جهان اهل سنت، با اثر ماو

توان به آثاري اشاره كرد كه موضوعات خاصي، نظير حسبه يا  از دستة دوم، مي
، كه در متن به آن »معالم القربه«كتاب . است جهاد را، به شكل مستقل، بررسي كرده 

  .اشاره شد، در موضوع حسبه بود
شيعيان متفاوت از جهان اهل سنت بوده  روند تدوين منابع فقه سياسي در ميان

. تواند باشد روشن است كه دور بودن از حكومت يكي از داليل اين مسئله مي. است
. نقطة آغازين اين حركت دغدغه ساماندهي زندگي شيعيان در حكومت جائر را دارد

در عنوان اولين اثر مطرح شيعه  ، نوشته سيد مرتضي، به»في العمل مع السلطان«رساله 
هاي بعدي نقطة ثقل مباحث از  در دوره. حوزة فقه سياسي، از اين قبيل موارد است

از » عوائد االيام«. منتقل شد، هرچند استقرار نيافت» فقيه عادل«به سمت » سلطان جائر«
. كتاب ناييني از جهات مختلف نقطة تحولي در فقه سياسي شيعه بود. اين قبيل است

ه شيعه را در رويارويي با تحوالت جديد صورت گرفته در بار فق ايشان براي نخستين
به اين ترتيب، مفاهيم جديدي وارد فقه سياسي . ويژه مشروطه، قرار داد زمين، به مغرب
. عنوان محور فقه سياسي شيعه مطرح كرد ، را به»واليت فقيه«، )ره(اثر امام خميني. شد

توجه و در واقع، محور اصلي بوده پس از انقالب اسالمي اين نظر در عمده آثار مورد 
توان گفت ديدگاه شيعي در زمينة فقه سياسي، در قالب بخشي از فقه، و نه  مي. است

عميد زنجاني و كتاب » فقه سياسي«عنوان رشتة علمي مستقل، در قالب كتاب  به
در واقع، اين آثار براي زمان خود مناسب و تا . به سرانجام خود رسيده است» دراسات«

است، اما در وضعيت فعلي الزم است فقه سياسي بازسازي شود   ي پاسخگو بودهحد
  .تا پاسخگوي شرايط كنوني باشد؛ چيزي كه در ادامة مقاله پيگيري شده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  زايى نجف لك دكتر     142

 رهيافت تجويزى ؛مسائل فقه سياسى. 4

در كنار تدوين آثار  در ايران پس از پيروزى انقالب اسالمى و تأسيس جمهورى اسالمى
ها با توجه به ضرورت  حكومت اسالمى و فقه سياسى، برخى ديدگاه ةربارمتعددى د

اين پيشنهادات، كه البته بسيار اندك است، . اند دهكرتقويت فقه سياسى، پيشنهاداتى ارائه 
    2.در چارچوب فقه سياسي سنتي و با نگاهي عمومي ارائه شده است عمدتاً

عنوان يك  ت، پذيرش فقه سياسى بهتوجه به آنچه كه در آغاز مقاله حاضر گذشبا 
  .آورد دنبال مىه اى وسيع براى قلمرو مسائل فقه سياسى ب دانش، گستره

رفتارهاى سياسى مردم مسلمان  ةكنند عنوان دانش تعيين آشنايى با فقه سياسى به
آشنايى با تاريخ ، ها به دين مبين اسالم تاكنون ايران و جهان اسالم پس از تشرف آن

آشنايى با چگونگى مواجهه فقهاى مسلمان با ، سنت سياسى شيعه و اهلتطور فقه 
هاى  آشنايى با وضعيت كنونى فقه سياسى و چالش، و مسائل نوپديد» حوادث واقعه«

آشنايى با مفاهيم، مباحث و مسائل مهم فقه ، آشنايى با مكاتب فقه سياسى، روى آن پيش
شروعيت در جمهوري اسالمي ايران، عنوان مبناي م ، بهسياسى از قبيل واليت فقيه

ها  هاى سياسى بومى و اسالمى و جايگاه آن نسبت با ساير دانش آشنايى با يكى از دانش
 هاى نوپديد، در حوزه زندگى سياسى ويژه پرسش هاى مطرح، به پاسخ به پرسش ةارائ و
 ويژه بررسى و به) هاى رفتارى مختلف زندگى سياسى تعيين حدود الهى در حوزه(

ها  شهروندان با يكديگر، روابط شهروندان با دولت و روابط دولت تعيين تكليف روابط
  .سيس رشته فقه سياسي استأاهداف ت ترين از مهم با يكديگر

مند است و بلكه  با اين فرض كه نظام آموزشي در جمهوري اسالمي ايران عالقه
اختصار  اين بخش به ، درتأسيس شود» فقه سياسي«اي به نام  بيند رشته ضروري مي

  .گردد وار بيان مى ترين مسائل مورد بحث فقه سياسى فهرست ممه
سياسى، كالم  ةجايگاه فقه سياسى در ميان معارف سياسى دينى، از قبيل فلسف

فقه  ةنقد و بررسى متون و آثار مهم در حوز ،معرفى، ...سياسى، اخالق مدنى، حقوق و
تقيه،  الگوي: از قبيل فقه سياسى ةدر حوز ي مهمها ، معرفي و بررسي الگوسياسى
 الگوي هاى مذكور باالگوانقالب و بررسى نسبت  الگوياصالح،  الگويتغلّب،  الگوي

مبادى و  ، اعم ازمبادى و مبانى فقه سياسى، )دولت نبوى، علوى و مهدوى(آرمانى 
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يخاني و و عل 1382ميراحمدي،  ؛1382زايي،  لك(شناختى  شناختى و روش مبانى معرفت
جبر و (شناختى  مبادى و مبانى انسان، شناختى مبادى و مبانى هستى، )1386ديگران، 

مبادى و مبانى ، ...)گرايى و گرايى يا شهوت طلبى، اصالت فرد يا جمع، عقل اختيار، كمال
شناختى و  مبادى و مبانى جامعه، )طلبى مبارزه با موانع درونى و بيرونى كمال(اخالقى 

هاى مختلف كالمى از قبيل اشاعره، معتزله،  مبادى و مبانى كالمى گروه، ىشناخت روان
مبادى و مبانى اصول فقهى؛ ، )و انتظار از دين(دين  ةمباحث فلسف، ...شيعه، مرجئه و

 لةگرايى، اجتهاد و تقليد، اصا گرايى و نقل اإلباحه، عقل لةاالحتياط و اصا لةمثل اصا
از  منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمى و يب و تخطئهو تصو ئةالبرا لةالتكليف و اصا

قبيل قرآن، سنت، اجماع، عقل، قياس، استحسان، مصالح مرسله، استصالح، مذهب 
عملى اهل مدينه،  ةصحابه، سد ذرايع و فتح ذرايع، شريعت سلف، عرف و عادت، سير

، از مباحث پايه )1370و جناتي،  1381صابري، ( استدالل، استلزام، استصحاب و برائت
  .توجه شودها  در اين رشته است كه ضروري است بدان

شناسي از ديگر مباحثي است كه در طراحي اين رشته و تبيين هويت آن  پيشينه
بخشي از سياسى فقهاى شيعه  ةتاريخ انديش بررسي. الزم است به آن توجه شود

روشن  3.گر آن استبخش دي ،سنت تاريخ انديشه سياسى فقهاى اهل شناسي و پيشينه
و نيز روشن شدن تاريخ تاريك فقه سياسي و  مكاتب فقه سياسى ار وادوشدن 

  .شناسي است ارزشيابي نسبت به ميراث از ثمرات مباحث مربوط به پيشينه
ضرورت نظام . رسد گفته نوبت به مسائل نظام سياسي مي پس از مباحث پيش

اهداف ، )انتصاب و انتخاب ،وكالت ،انتخاب ،انتصاب(خاستگاه نظام سياسى ، سياسى
 اشكال نظام سياسى، و انواع و عناصر نظام سياسى، ساختار نظام سياسى، نظام سياسى
مفاهيم اساسى نظام سياسى از قبيل بررسي . ترين مباحث اين قسمت است برخي از مهم

، قدرت، )حكمت و فقاهت(شورا، بيعت، مصلحت، احكام حكومتى، حسبه، دانش 
، حاكميت، حريت، امامت، واليت، اصالت، سلطنت، قضاوت، استيال، تغلّب، مشروعيت

شوكت، عدالت، نصب، انتخاب، حق، تكليف، مردم، نظارت، سلطان، سلطان عادل، 
ضمن اينكه جنبة تاريخ فكر سياسي اسالمي را دارد، اما  كافر سلطان و سلطان جائر

  .وريت داردبراي ارائه هرگونه نظريه در عصر و زمان ما نيز ف
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سلطنت  ةاز قبيل نظري اسالمهاى دولت در فقه سياسى  نقد و بررسى نظريه 
 ةواليت انتصابى مطلقه فقيهان، نظري ةواليت انتصابى عامه فقيهان، نظري ةمشروعه، نظري

دولت مشروطه، خالفت مردم  ةحسبه، نظري ةواليت انتصابى شوراى مراجع تقليد، نظري
واليت انتخابى اسالمى،  ةواليت انتخابى مقيده فقيه، نظري ةبا نظارت مرجعيت، نظري

از ديگر مباحثي واليت امت  ةنظري و وكالت ةدينى، نظري ساالري مردمحكومت  ةنظري
   .است كه نيازمند بررسي و واكاوي علمي است

دولت ) و وظايف(از قبيل امور حسبيه، حقوق  مباحث مربوط به سياست داخلى
حكومت اسالمى، كتب  مردم بر دولت، نقش مردم در) ظايفو و(بر مردم، حقوق 

ضاله، ارتداد، خروج و محاربه، همكارى با نظام جور، مرابطه، انفال و مباحات عامه، 
مباحث  و... ،ها، آزادى، كنترل قدرت اراضى خراجيه، جزيه و ماليات، حقوق اقليت

ها و  روش و يالماهداف سياست خارجى دولت اساز قبيل  مربوط به سياست خارجى
هاى سياست خارجى دولت اسالمى از قبيل دعوت و گفتگو، جهاد، تقيه، تولى،  تاكتيك

المللى،  استجاره و امان، مصونيت ديپلماتيك، دفاع از مستضعفان، حضور در مجامع بين
دار بررسي ابعاد فقهي  از ديگر مسائلي است كه رشتة فقه سياسي عهده ...تأليف قلوب و

نبايد غفلت  4اصول و قواعد فقه سياسىبديل  در اين مورد از نقش بي. شود ها مي آن
شناختي و برخي نقش پشتيباني از اقدامات و  برخي از اصول و قواعد نقش روش. كرد

   .هاي ميدان عمل را دارد گيري تصميم
ها از ديگر مسائل  با هريك از آن فقه سياسىسنجي  نسبت مسائل مستحدثه و 

فقه سياسى و شرايط  .مثابه يك رشته علمي خواهد بود به» فقه سياسي« مورد بحث در
فقه و ، فقه و مدرنيته، فقه و دولت، فقه و جامعه، فقه سياسى و عقالنيت، زمان و مكان

فقه و ، تجربى فقه و علوم، فقه و مسئله مشروعيت، فقه و قدرت، فقه و مصلحت، قانون
، فقه و آزادى، فقه و مطبوعات، زيست  محيط فقه و، فقه و فرد، فقه و جنسيت، حقوق

فقه و ، انتخابات فقه و، فقه و افكار عمومى، الملل فقه و روابط بين، فقه و عدالت
فقه  و فقه و مالكيت معنوى، سازى فقه و جهانى، فقه و توسعه، ها فقه و رسانه، نظارت
  . برخي از اين موارد است و عرف
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شود در رشته فقه سياسي  است كه پيشنهاد مي مباحث تطبيقي از ديگر محورهايي
ها  سنت، بررسى تطبيقى ديدگاه اصولى بررسى تطبيقى ديدگاه شيعه و اهل .مطالعه گردد
بررسى تطبيقى ديدگاه مجتهدان و ها، بررسى تطبيقى ديدگاه قائالن به اجتهاد  و اخبارى

. باحث تطبيقي استهاي م ترين محور از مهم فقه سياسى ةو روشنفكران دينى در حوز
كمترين فايدة مباحث فقه سياسي تطبيقي كشف نقاط اشتراك و نقاط اختالفي و چالشي 

نيست، در ميان  پذيرها، كه انكار ها و اخبارى عالوه بر چالش موجود بين اصولى. است
هايى قابل شناسايى است كه در برخى موارد تأثيرات سياسى  قائالن به اجتهاد نيز چالش

   .ها بيشتر است ها و اخبارى ها، از چالش موجود ميان اصولى شاين چال
عنوان يكي از اقدامات الزم در راستاي  در صورتي كه رشتة فقه سياسي، به

سازي علوم انساني از سوي مراكز علمي ايران برداشته شود،  سازي و بومي اسالمي
اى است كه بايد در  دازهها به ان كه مسائل آني، از مباحث فقه سياستوان براي برخي  مي

از قبيل فقه امنيت، فقه اطالعات و ، يك گرايش مستقل مورد بحث و بررسى قرار گيرد
  .، گرايش مستقل تأسيس كردالملل فقه روابط بين

  بندى جمع

در . تصويرى از مسائل فقه سياسى با دو رهيافت توصيفى و تجويزى بود اين مقاله
 .سنت و شيعه اشاره شد ن آثار فقهى در ميان اهلتري رهيافت نخست، به برخى از مهم

با استخراج مباحث مربوط به فقه سياسى، مسائل فقه سياسى از ديدگاه فقهاى مذكور 
فقه سياسى و  ةاما در رهيافت دوم، نظر به تحوالت پديدآمده در عرص. توضيح داده شد

 ايي در جهتراهكارهضرورت روزآمد كردن آن پس از پيروزى انقالب اسالمى، به 
فقه سياسى « ةدر اين قسمت، با توجه به پذيرش ايد. شد تقويت فقه سياسى پرداخته 

ترين مسائل فقه سياسى ارائه  از مهم مختصرتصويرى تا ، تالش گرديد »مثابه دانش به
ترين مباحث و مسائلى كه شايسته است ذيل عنوان فقه  در اين تصوير مهم. گردد

فقه سياسي به نيازهاي  ةسيس رشتأاميد است با ت. ده شدآور مطالعه گردد، سياسى
و نظام اسالمي در حوزة مباحث مربوط به سياست اسالمي و نظم عمومي،  علمي جامعه
  .پاسخ داده شوداي كه بر عهده فقه است،  در محدوده
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ها ادداشتي
                                                      

اي از پژوهشي است كه در پژوهشكده علوم و انديشه سياسي توسط  له حاضر گزيدهمقا. 1
 . است انجام شده ويسندهن

هاى علميه تصميم بگيرند  ها آمده است كه اگر حوزه در يكي از اين ديدگاه ،مثالراي ب. 2
هاى حكومتى و مديريتى نظام را به متون درسى و پژوهشى حوزه اضافه كنند تحقيقاً  بحث

كتاب ساختار  .1نظير . كتب و ابواب و فصول فراوانى به ابحاث فقهى اضافه خواهد شد
كتاب شوراها،  .5كتاب انتخابات،  .4گذارى،  كتاب قانون .3كتاب رهبرى و واليت،  .2نظام، 

ها،  كتاب مطبوعات و رسانه .8كتاب احزاب،  .7كتاب حدود و حقوق مردم و حكومت، . 6
 ها،  تلويزيون و نمايش ،كتاب فيلم. 11كتاب هنر،  .10ماهواره، كتاب اينترنت و . 9

 كتاب نظام فدرالى،  .14هاى دينى و قومى،  كتاب اقليت. 13كتاب سياست خارجى،  .12
كتاب  .18كتاب فضا،  .17المللى،  هاى بين كتاب سازمان .16كتاب روابط خارجى،  .15

كتاب كرات  .22كتاب صنايع، . 21ن، كتاب معاد .20كتاب اعماق زمين،  .19درياها، 
كتاب بهداشت  .25كتاب امراض مسرى،  .24هاى غيرمتعارف،  كتاب سالح .23آسمانى، 
هاى مشترك،  كتاب آب .28كتاب تأمين اجتماعى،  .27هاى دريايى،  كتاب بيمه. 26عمومى، 

كتاب  .33 كتاب بانكدارى، .32كتاب نقدينگى،  .31كتاب تورم،  .30ها،  كتاب بيمه .29
كتاب  .36كتاب مهاجرت،  .35كتاب حقوق شهروندى،  .34اختراعات و مالكيت معنوى، 

در اين ديدگاه مباحث  .)1387هاشمي رفسنجاني، (كتاب محيط زيست  .37مهار جمعيت، 
هاي تخصصي فقه  ، فقه قضايي، فقه محيط زيست و ديگر شاخهيفقه سياسي از فقه اقتصاد

 .ا نشده استدج
شيخ مفيد، سيد  فقهي - بررسي انديشة سياسي سياسى فقهاى شيعه از قبيل ةيخ انديشتار. 3

ادريس، محقق حلى، عالمه حلى،  مرتضى، ابوالصالح حلبى، شيخ طوسى، طبرسى، ابن
محقق كَركَى، شهيد ثانى، محقق اردبيلى، محقق سبزوارى، فيض كاشانى، محمدامين 

اللّه جزايرى،  سى، شيخ حر عاملى، سيد نعمتاى، عالمه مجل نقى كمره استرآبادى، على
فاضل هندى، وحيد بهبهانى، مالمهدى نراقى، ميرزاى قمى، مالاحمد نراقى، صاحب جواهر 

آبادى، آخوند خراسانى، محمدحسين نايينى،  شيخ محمدحسن نجفى، ميرزاى شيرازى، نجم
 و اللّه ن فضلالدين، سيد محمدحسي امام خمينى، سيد محمدباقر صدر، محمدمهدى شمس

سنت  سياسى فقهاى اهل ةتاريخ انديش .استشناسي  بخشي از اين پيشينه سيد كاظم حائرى
بن ادريس شافعى، احمد بن  ابوحنيفه، مالك بن انس، محمد فقهي - سياسى ةاز قبيل انديش

بن عبدالوهاب،  اللّه بن روزبهان خنجى، محمد تيميه، فضل حنبل، ماوردى، غزالى، ابن
  .بخش ديگر آن است شلتوت و رضا، مصطفى عبدالرازق عبده، رشيد طهطاوى،
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انديشه سياسي تمامي فقهاي شيعي مورد اشاره توسط پژوهشگران پژوهشكدة علوم و        
 .انديشة سياسي دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم انجام و بيشترشان منتشر شده است

، اصل حفظ نظام، )1384افتخاري، ( مصلحتاصل ، از قبيل اصل تكليفاصول و قواعدي . 4
ولَنْ يجعلَ اللَّه للْكَافرِينَ علَى ...«اصل نفى سبيل؛ ، )125:نحل(اصل دعوت و گسترش اسالم 

اصل عمل به قدر مقدور؛ قاعده ، اصل تقدير اهم بر مهم، )141:نساء(ـ » ًالْمؤْمنينَ سبِيال
اصل ، صل ضرورت حكومت، ا)135:نساء(دالت اصل ع، »الميسور ال يسقط بالمعسور«

ضرر و ال  قاعده ال، اصل در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان، اصل تدريج، واليت الهى
، قاعده تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، )194:بقره(ل ثقاعده مقابله به م، االسالم  ضرار فى

اصل عدم واليت افراد ، »مؤمنون عند شروطهمال«و ) 1:مائده(ـ » أَوفُوا بِالْعقُود«وفاى به عهد 
فَاسأَلُوا أَهلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُم ال ... «قاعده رجوع جاهل به عالم؛ ، )26:كهف(بر يكديگر 

اللّه عفو  سالم يجب ما قبله؛ با قبول اسالم جرايم مربوط به حققاعده اال، )7:انبيا(» تَعلَمونَ
، )78:حج(ـ » ...وما جعلَ علَيكُم في الدّينِ منْ حرَجٍ...«ج؛ قاعده نفى عسر و حر. شود مى

فى كل امر مشكل  عةاعده القر، ق)1البالغه، خطبه  نهج(مالزمه بين حكم عقل و حكم شرع 
تقيه، كتمان عقيده براى حفظ مصالح عالي و پيشبرد امر ، )274، ص17، ج1360نوري، (

ـ » وشاوِرهم في الْأَمرِ«دنيوى و غيروحيانى؛ مشورت در امور ، )106:نحل(دين 
ر الهى و حرمت ئوجوب تعظيم شعا، )53البالغه، نامه  نهج(عدم تبعيض ، )59:عمران آل(

» ...والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم... «تأليف قلوب ، )32:حج(» ...ذَلك ومنْ يعظّم شَعائرَ اللَّه«ها؛  اهانت به آن
با ورود شك ) هاى حدى مجازات(قاعده دره؛ اين قاعده حدود شرعى را ، )60:توبه(ـ 

قاعده الزام؛ به ، )47، ص28، ج1368حر عاملي، (» بالشبهات الحدود ادرؤ«: كند منتفى مى
» حكامهم من دان بدين قوم لزمتها«: اين معنا كه هر فردى، ملتزم به معتقدات خود است

مجلسي، (الناس مسلطون على اموالهم «اعده سلطنت؛ ق ،)321، ص15، ج1368حر عاملي، (
شود، در صورتى كه  قاعده احسان؛ امورى كه با نيت خير انجام مى، )272، ص2، ج1404

دهنده فاقد مسئوليت مدنى است و در مورد خطاى حاكم و  منجر به خسارتى گردد، انجام
، )91:توبه(ـ » ...محسنينَ منْ سبِيلٍما علَى الْ...«. شود المال پرداخت مى قاضى خسارت از بيت

هاى اموال و حقوق برعهده همان  ها و خسارت قاعده من له الغنم فعليه العزم؛ يعنى هزينه
مصونيت سفيران ، )126، ص13، ج1368حر عاملى، (كند  ها استفاده مى كسى است كه از آن

و اصل ) 111، ص19 ، ج1360نورى، (حفظ جان مسلمان ، )98، ص11، ج1360نورى، (
  .و قواعد مذكور است اصوله دهنده ب كه در جهت» اجتهاد«
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  كتابنامه
 ةترجم ،)الحسبه احكام يف ةبالقر معالم (=ي شهردار نييآ ،)1386(محمد  بن اخوه، محمد ابن

   .ليوأت: شعار، تهران جعفر
  .باز: ، تهرانعلم سياست در ايران ،)1382(عليرضا ازغندي، 

انتشارات دانشگاه امام : تهران رويكردي اسالمي،: مصلحت و سياست، )1384(غر افتخاري، اص
  ).ع(صادق

، »چارچوبي معرفتي براي تحقق ايدة سياست اسالمي: سازي سياست شرعي«، )1385(همو 
  .4، شماره دانش سياسي

  . هانيك: ، تهرانياسالم مذاهب دگاهيد از اجتهاد منابع ،)1370(م ي، محمدابراهيجنات
 قيتحق ،عهيالشر مسائل ليتحص يال ةعيالش وسائل ليتفص ،)1368(حسن  بن ، محمديرعاملح

  . التراث ءايالح )ع(تيالب آل مؤسسه: ، قمالتراثء ايالح )ع(تيالب آل مؤسسه
  . 5، جياالسالم نشر مؤسسه :، قمعيالب ،)1373(اهللا  ، روحينيخم

  .8، ج حديث واليت ،)1378(علي اهللا  ، آيتاي خامنه
: تهران ي،اسالم يها پژوهش اديبن: ، مشهديفقه استنباط و عقل ،)1381(ن ي، حسيصابر

  ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق
 شركت: ، تهرانتيروحان و تيمرجع درباره يبحث، )1341( گرانيد و نيطباطبايي، محمدحس

  . انتشار يسهام
انتشارات : ، تهرانياسي اسالمشناسي مطالعات س روش، )1386(اكبر و ديگران  عليخاني، علي

  ).ع(دانشگاه امام صادق
  . لدج 10ر، يركبيام: ، تهرانياسيس فقه ،)1382- 1378( ي، عباسعليزنجان ديعم
 هايعل وعلق لها وقدم حققها ي،اخر نصوص و ةالمل ،)تا بي(ابونصر  محمد بن ، محمديفاراب

  . روتي، بيمهد محسن
 و يعلم انتشارات شركت: تهران، جم ويخد نيحس ترجمه ،العلوم ءاحصا ،)1364( همو

  . يفرهنگ
 يانسان علوم كتب نيتدو و مطالعه سازمان: ، تهرانفقها و فقه خيتار ،)1384(، ابوالقاسم يگرج

  ). سمت( ها دانشگاه
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 يمحمدعل ةمقدم و حي، تصحالملوك سلوك، )1362(ي اصفهان يخنج روزبهان بن اهللا فضل
  . يرزمخوا انتشارات: موحد، تهران

  . 21، شياسيس علوم فصلنامه، »عهيش ياسيس فقه يشناس روش« ،)1382(، نجف ييزا لك
 يةنالسلطا االحكام، )1380( يالبغداد يالبصر بيحب بن محمد بن يعل الحسن ي، ابيماورد

  . يالعلم المجمع: جاسم، بغداد محمد قيتحق و هيدرا ه،ينيالد اتيوالوال
 قيتحق و ترجمه ،هيالسلطان االحكام ةترجمي، حكمران نييآ ،)1383( محمد بن ي، عليماورد

  . يفرهنگ و يعلم انتشارات شركت :، تهرانيصابر نيحس
  .الوفاء مؤسسه: روتي، ب2، جاالنوار بحار ،)1404(، محمدباقر يمجلس 
، ياسيس علوم فصلنامه، »سنت اهل ياسيس فقه يشناس روش« ،)1382(، منصور يراحمديم

  . 21ش
 المركز: ، قميهاالسالم ةلالدو فقه و هيالفق يةوال يف دراسات ،)1374-1366( ينعليحس، يمنتظر

  .هياالسالم للدراسات يالعالم
  . ييسرا: ، تهراناالسالم يف الحكم نظام، )1380( ينعلي، حسيمنتظر
: روتي، باالحكام استنباط قواعد انيب يف امياال عوائد ،)1379(ي مهد محمد بن ، احمدينراق

  . يالهاد دار
، ينويم يمجتب حيتوض و حيتصح ،يناصر اخالق، )1364(محمد  بن ، محمديطوس نيرالدينص

   .يخوارزم: ، تهرانيدريح رضايعل
 آل مؤسسه قيتحق ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ،)1360( يتق محمد بن مي، حسينور

  . التراث ءايالح )ع(تيالب آل مؤسسه: التراث، قم ءايالح تيالب
 يها پرسش به يرفسنجان يهاشم اهللا تيآ مكتوب يها پاسخ، )1387(، اكبر يرفسنجان يهاشم

  .1357 امروز، شماره شهروند نامه ، هفتهامروز شهروند
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