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 فقه حکومتی و ارتقاء فرهنگ سیاسی در الگوی پیشرفت یها ستهیبا

 

 1 طالبی طادی بهنام

 چکیده:

کده فقده را تئدوری واقعدی و کامدل ادار  انسدا  از       رومه اهللبا توجه به رهنمودهای وضرت امام امینی 

پیرامدو  فقده ومدومتی و     وفظده اهلل ح و همچنین بیانات مقام معظدم رهبدری   3دانستند یمگهوار  تا گور 

ورک  به سم  نظام سازی اسالمیح باید توجه داش  که در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرف  که 

جامعه اسد ح فقده ومدومتی و بده معندای       یها عرصهدر صدد شراوی یک فرآیند پیشرف  در تمامی 

پیشرف  جایگا  صحی   ااص آ  فقه سیاسی به عنوا  یک الگوی جزیی در ذیل الگوی اسالمی ایرانی

مورد نیاز جه  تحقد  آ ح   های یستهبااود را پیدا کند. در این مقاله با تبیین جایگا  فقه ومومتی و 

نسب  فقه ومومتی و فقه سیاسی را مشخص نمود  و نقش آ  دو در پیشرف  فرهنگ سیاسی را بیا  

 .نماییم یم

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کلمات کلیدی: فقه حکومتی، فقه سیاسی، فرهنگ سیاسی،

 مقدمه:

با توجه به اینمه برای رسید  به زندگی اید  آ ل بشری که سراسر ذکر و توجه به عدالم غیدب اسد ح    

چار  ای نداریم جز عمل به دستورات شریع  و از شرم دیگر اناام دستورات شریع  به صورت فردی 

اس  که زمینه را جه  تحق  اجتماعی اومام دیدن  غایات پیشرو را محق  سازدح لشا بایسته  تواند ینم

 مهیا کنیم.

را  سیاسدی  –جه  رسید  به آرما  فوق الشکر و ایااد تمد  جهانی اسالم باید سه مقط  اجتمداعی  

اجتمداعی   –سیاسی  یها نظامشی کنیم. یمم: اروج از وموم  شاغوت و والی  شیاشین دوم: ایااد 

وفرهنگی مبتنی بر ساا  وار  های دانش دینی سوم: شمل گیری تمد  جهانی اسدالم و تحقد  تدام    

 مختلف زندگی بشری. های یهالاومام الهی در 

در ایرا ح اولین گدام ورکد  بده سدم  تحقد  اجتمداعی        رومه اهللبا تالی نهض  اسالمی امام امینی 

م  شاغوت رخ داد. گام دوم پس از انقدالبح نظدام سدازی    اومامح یعنی هما  انقالب و دگرگونی ومو

ح ورک  امروز انقالب اسالمی مدظله العالیوضرت امام اامنه ای  یرهنمودهااسالمی اس  که با توجه به 

را به این جه  معطوم نمود تدا بتدوا  نظدام دسدتورات      ها تالشدر این مقط  قرار داردح لشا باید همه 
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را از گناینه معارم دین استخراج کرد  و ورک  در مسیر نظام سدازی را  اجتماعی و ومومتی اسالم 

 به اتمام رساند  و وارد تمد  سازی اسالمی شد.

 تدوا   یمد با توجه به اینمه از دیربازح علم فقه تالی گا  فردی و اجتماعی دستورات دینی بود  اسد ح  

این نمته غافل شدد کده    ین نباید ازگف  تنها را  نظام سازی اسالمیح تولید فقه ومومتی اس . همچن

فقه شیعه با گشراند  ادوار مختلفح بدا وجدود شدرایط افقدا  نتوانسد  آنچندا  کده بایسدته بدود در          

اجتماعی و ومومتی وارد میدا  تئوری سازی شود لشا در اکنونیِ انقالب اسالمی و با توجه  یها عرصه

 .شلبد یمژوهشگرا  این عرصه را پیش رو این امر مهم بیش از پیش هم  پ های ی ظرفبه 

همچنین اام بود  مواد علمی در ووز  فقه ومومتی و فقدا  مفداهیم و ادبیدات الزم جهد  تئدوری     

کال  ومومتیح واز شرفی ابهام در ابعاد و زوایای ورود بده عرصده نظریده پدردازی در ایدن       های یپرداز

برای تولید ادبیات و مفداهیم مدورد نیداز در ایدن      رسد یمووز ح کار را مشمل سااته اس . لشا به نظر 

تولیدد   -3امدروز نظدام اسدالمی اسد      مسدائل  پردااتن به  -2ووز ح باید در دو عرصه وارد عمل شد: 

)مانند: اصدول فقده ومدومتیح منطد  ومدومتیح       نظری یها ساا بنیادین و زیر  یها گزار مفهیم و 

 سیاسی و اجتماعی اسالمی و...(. یها فلسفه

 نظری وعملی در تولید فقه حکومتی های یستهاب -1

مختلف فقه ومدومتیح بایدد در دو سداو      یها ووز جه  ایااد یک نظام منسام نظریه پردازی در 

 .نماییم یمنظر وعمل به ایااد تحوالت بنیادین روی آوریم. درایناا به چند نمونه از این تحوالت اشار  

جهد  روش  بازخوانی منابع فقهی در راستای روش شناسی تولید در فقه حک ومتی:   -2-2

به سراغ اصل مناب  فقه یعنی هما  کتاب و سن  رف  و  بایس  یمشناسی استنباد در فقه ومومتی 

 تواندد  ینمروش جام  نظریه پردازی را از آ  استخراج نمود. باید توجه داش  صرفاً رجوع به آثار فقها 

ما جامه عمل بپوشاندح زیرا که فقه شیعه در شول تاریخ بیشتر در مسائل فردی ورود نمود  و به هدم 

روش اجتهاد فعلی نیز یک روش فرد محور اس  لشا برای تولید فقه االجتماع نیاز به روشی متفاوت از 

ام الزام آور منط  درونی این علم راح به منظور استمشاق اوم توانیم یمروش فعلی داریم. در این وال  

 آ  مورد کالبد شمافی قرار دهیم.

بده   تدوانیم  یمد لوازم آ  مثل اصول فقه نیز تغییر اواهد کرد و در این راسدتا   با تغییر روش استنبادح

 اصول فقه ومومتی و منط  ومومتی و... نیز دس  پیدا کنیم.

ر ودوز  مسدائل   اگر بتوانیم به قواعد فقهی کدال  د  تولید قواعد فقهی کالن و اجتماعی:  -2-3

مختلف سیاسی و اجتماعی  یها نظاماجتماعی و ومومتی دس  پیدا کنیم بسیاری از مسائل در ارد  

ول وفصل نماییم و به عنوا  یک الگدوی بداال دسدتی اومدام ادرد دیگدر را در ذبدل آ          توانیم یمرا 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

365 

 

روایدات و آیدات   ساماندهی کنیم. یمی از این قواعد قاعد  اماند  دانسدتن مناصدب عمدومی اسد . از      

 ها اهلا  اهلل یامرکم ا  تود االمانات الی ) که تمام مناصب عمومی جنبه امان  دارند. شود یماستفاد  
: فرمایند یماطاب به یمی از کارگزارا  اودشا  این گونه مرقوم  علیه السالم(. در روایتی امیر المومنین 2

دایر  امان  صل اهلل علیه و آله . در روایتی از وضرت رسول 3«ا  عملک لیس بطعمه و لمنه فی عنقک امانه»

. امانتی که یا از جانب اال  بدر  اند شد توسعه داد  شد  اس  و همه مردم به نحوی امان  دار دانسته 

 ی ُ فِد الصَلَاةِ وَ الْأَمَانَد  یفِوَ الْأَمَانَ ُ » :فرمایند یمیا از جانب مخلوق. وضرت  شود یمعهد  آنا  قرار داد  

ح از جملده  شدود  یمد . امان  در بسیاری از امور جاری 2«الْوَدَائِ  کثِ وَ أَشَد  ذَلِیالْحَدِ یالصَوْمِ وَ الْأَمَانَ ُ فِ

اماناتح اموالی اس  که اشخاص در نزد یک دیگدر پیددا    ینتر مهمنمازح روز  و در سخن گفتن. یمی از 

 از قواعدی اجتماعی اومام به وساب آید. تواند یم می کشارند. توسعه موارد امانات در این ودیث

ارائده داد   تدوا   یمد سیاسی به منداب  فقهدی    –نمونه دیگری که به عنوا  یک دستاورد نگا  اجتماعی 

مصال  عمدومی در تمدامی تصدرفات     ینتأمیعنی لزوم «. 4 بالمصلح   منود یالرع یالتصرم عل»قاعد  

 ومومتی.

همانطور که بیا  شدح انتظار ما از فقه اید  آل نظام ساز در علم فقه:  یها مؤلفهاستخراج  -2-2

سیاسدی اسد . الزمده     -نظام سازی و تولید نظریه جه  سیاس  گشری های کال  و ارد اجتمداعی  

رسدید    هدای  یستهباتحق  این امر مهم ایااد یک سااتار نظام مند در اود علم فقه اس  لشا یمی از 

نظام ساز این علم اس . در این وال  نه تنها تمامی مسائل امد    یها مللفهاج به فقه ومومتی استخر

در  تدوا   یمد در یک دستگا  علمیِ دیندی وارد شدد  و پاسدخ ادورد را بگیدرد بلمده        تواند یماسالمی 

یدک چهدر  منطقدی و     توا  یممختلف را  ول داشته باشد و غافل گیر نشود و همچنین  یشامدهایپ

ی که داعیه دار و  وموم  بر جها  اس  را ارائه داد. اگر این نظام سازی در منط  استداللی از ممتب

درونی فقه و سپس در عرصه اارجی اجتماع صورت نپشیرد ناگشیر اواهیم بود که باز هم ااشر  تلدخ  

 وارداتی را تمرار نماییم. یها نظاماستفاد  از 

از لحاظ نظری و تاربی به ما ثاب  شدد    گشرد یمدر شول این سی و اندی سال که از انقالب اسالمی 

برای جامعه اسالمی  توانند ینماس  که سااتارهای اجتماعی الحادی اگرچه به صورت اسالمیز  شد ح 

بده نظریده ورکد      تدوانیم  یمد اگر بخواهیم مبانی نظری این مدعی را واکداوی نمداییم    .کارآمد باشند

                                                           
 33نساء/ 2
 -211 ص( نهج البالغه )للصبحی صال  3
 233ص  2ج   حینیث الدیاألواد ی  فیزیالعز یاللئال یعوال 2
 40ص  2 قسم 2ج ر المال  یتحر 4

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 366 

مبنای این نطریه چنین نیس  کده روح و نفدس از جدای    جوهری در ومم  متعالیه اشار  نماییم. بر 

دیگری به بد  الصاق شود بلمه نفس و روح برآمد  از همین بد  اس . بدد  بایدد شدرایطی را فدراهم     

آورد که نفس و روح از آ  ال  شود. مالصدرا در مشهد پنام از شواهد الربوبیه مدعی اس  که همین 

یز برقرار اس . یعنی جامعه و سیاسد  مدا بایدد شدرایطی را     نسب  در رابطه میا  شریع  و سیاس  ن

فراهم آورد که اندیشه و فرهنگی تولید شود که بتواند این سااتارهای سیاسی و اجتماعی را با اود به 

از محتدوا جددا باشدند و لزومداً افمدار و       تواندد  ینمد  ها قالبمطلوب هدای  نماید. لشا  یها آرما سم  

را برای اود اقتبداا   ها آ و علومی اس  که ما  ها نظام و غرب از مقومات ذاتاعتقادات الحادی شرق 

 2.یما کرد 

جه  سیاستگشاری های «: حکومت»ایجاد یک نهاد پژوهشی و تحقیقاتی تحت عنوان  -2-4

در دو عرصده وارد عمدل شدد: یمدم      بایسد   یمد تئوریک و دانش محور جامعده   ٔادار کال  ومومتی و 

کده   هایی یهنظرموضوع و مسئله شناسی جامعه اسالمی. دوم تولید نظریه و تئوری اجرا محور. نه صرفاً 

. ایناا دقیقاً نقطه اتحاد ووز  و نشیند یمتحقیقاتی ذایر  شد  و گرد غرب  بر آ   ملسساتدر آشیو 

با موضوع و مسئله شناسدی در یدک نظدام     تواند یمهی دانشگا یها رشتهباشد چراکه  تواند یمدانشگا  

 بایسد   یمد نظدری ودوز     یها فرآورد تعاملی منسام از ووز  تقاضای تئوری و دانش نماید و سپس 

هدای اجرایدی آ  واکداوی     ها و ماام  علمی بازتولید گردد و قابلید   جه  قابل اجرا بود  در دانشگا 

 شود.

اجرایی جوالنگا  الزامات مختلف باشد باید توجه  یها عرصهکامالً فارغ از  تواند یماز آناا که یک نظریه 

داش  با تولید یک فرآیند تعاملی در ووز  نظریه پردازی و اجرا با استفاد  از نظریه پدردازا  علمدی و   

کال  و ادرد در عرصده مددیری  کشدور را از یدک       های یریگمسئولین اجرایی کشورح تمامی تصمیم 

فمدر و نظریده پدردازی در مرکدز پژوهشدی       یها اتاقی علمی براوردار نمود. در این فرایند پشتوانه قو

 ح برای اولین بار در تاریخ انقالب ترکیبی از دانشمندا  و مسئولین اجرایی کشور اواهد بود.«وموم »

 

 فقه حکومتی و ایجاد فرهنگ کالن سیاسی در الگوی پیشرفت: -2

 فرهنگ ا یجر ابزار و جامعه ادار  منط  ای افزار نرمرانی پیشرف  یک اگر نگا  ما به الگوی اسالمی ای

نسدب  عمدوم واصدوص     تدوا   یمد اس ح در نسب  سنای این الگو با فقه ومومتی  یتمدن  ینیع در

تمدامی   اواهدد  یمدر نظر گرف . چراکه این الگو به مثابه یک سند باال دستی که  ها آ مطل  را برای 

 شامل فقه ومومتی نیز بشود. تواند یمالگوهای محتوایی و اجرایی جامعه را پوشش دهد 
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با فرهنگ سیاسی که برگرفته از مبانی دینی اس  به سم  نهادینه کرد  الگوی  توا  یمدر این وال  

 پیشرف ح آ  هم در ووز  تخصصی فقه ومومتی پرداا .

ی با فقده ومدومتی در الگدوی پیشدرف  دارای یدک رابطده       به عبارت دیگر پیشرف  در فرهنگ سیاس

در ووز  داندش نیدز موجبدات     تواند یمدیالمتیک و دو جانبه اس . از شرفی پیشرف  فرهنگ سیاسی 

مختلف علوم اجتماعی فراهم سازد و از شرفی بدا تولیدد و    های یهالفرهنگ سازی دینی و ورود فقه به 

به شمل گیری و پیشرف  مبانی و اصول فرهنگ سیاسی جامعده کده بده     تواند یمافزایش دانش فقهی 

 ح ارک  نمود.شود یمسیاسی محسوب  های یریگجه   ٔیهکلعنوا  یک متاپارادایم برای 

 

 تاویزی فقه سیاسی در راستای پیشرف  فرهنگ سیاسی: های یاف ره -3

اگر بتوانیم در ووز  فقه سیاسی مسائل جدیدی که جامعه اسالمی با آ  روبه رو شد  و اواهد شدد را  

مازا تح  عنوا  فقه سیاسی مطرح کندیمح   یا شااهاوصاء نمود  و در یک نظام منسام علمی و در 

. یدد پیما یمد انتظار داش  که فرهنگ سیاسی در الگویی مشخص مسیر پیشرف  را به درستی  توا  یم

یک نظام علمی منسام را بنیا  نهدد اشدار     تواند یمدر این جا به ااتصار به چند مورد از مسائلی که 

 :نماییم یم

جایگدا  فقده سیاسدی در بدین معدارم دیندی        چیستی و ضرورت و جایگاه فقه سیاسی: -2-2

 سیاسی از قبیل فلسفه سیاسیح ااالق مدنیح وقوق و...

مثل ضرورت عدم تفمیک دین و سیاسد  و لدزوم    فقه سیاسی: یها فرضالزامات و پیش  -2-3

 های ی شخصوقوقی در کنار  های ی شخصتبدیل اومام فقه به قانو  همچو  اومام فقهی و توجه به 

 وقیقی.

 معرفی و نقد متو  مهم در آثار فقه سیاسی -2-2

لدبح  از قبیدل گفتمدا  تقیدهح گفتمدا  تغ     در حوزه فقه سیاس ی:  ها یمپاراداو  ها گفتمان -2-4

 مشکور با گفتما  آرمانی )نبویح علوی و مهدوی( یها گفتما گفتما  اصالحح گفتما  انقالب و نسب  

 جامعه شناسی فقه سیاسی -3-1

مبدادی معرفد  شدنااتیح هسدتی شدنااتیح روش شدنااتیح انسدا          مبادی و مبانی فقه سیاسی: -2-1

2شنااتی و...
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 منابع:

 قرآن کریم

 2424قمح چاپ: اولح  -ح هارت جلد 2صال (ح  یالبالغ  )للصبحنح نهج یح محمد بن وسیف الرضیشر -2

 ق.

د یح دار سد جلدد  4 ح ید نیث الدیاألواد ی  فیزیالعز یاللئال ینح عوالین الدیجمهورح محمد بن ز یابن أب -3

 ق. 2403قمح چاپ: اولح  -الشهداء للنشر 

 ح یتب  المرتضومجلدح الم 3ر المال ح یبن محمد رضاح تحر ین بن علیاشف الغطاءح محمد وسکح یناف  -2

 ق  ه 2239عراقح اولح  -ناف اشرم 

 :3-31شمار  ماهنامه فرهنگی تحلیلی سور  اندیشه  -4

ح پژوهشگا  علوم وفرهنگ اسدالمیح قدمح   جلد 2میر اومدیح منصورح درا گفتارهایی در فقه سیاسیح -3

 .2239چاپ اولح زمستا  
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