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 چكيده

سياست است؛ فقه  يكي از موضوعات محوري الگوي پيشرفت، مربوط به حوزه
ل اين حوزه است. در الگوي نظام سياسي دار حل بسياري از مسائسياسي نيز داعيه

جمهوري اسالمي، بايد اين امكان فراهم شود كه جايگاه فقه سياسي بيشتر بررسي شود؛ 
هاي فقهي ناظر به عمل  زيرا جوالنگاه مسائل نوپديد و حوادث واقعه است و استنباط

امر از سويي توانند تكليف فرد مسلمان در زندگي سياسي را تعيين كنند. اين  سياسي مي
ايراني پيشرفت است. مقاله حاضر براي  ـهاي الگوي اسالمي  مستلزم توضيح شاخصه

المللي، داخلي و بين هاي مندكردن الزامات شرعي زندگي سياسي در عرصه ضابطه
ديگر، به هاي مورد نظر رهبر معظم انقالب را مبنا قرار داده؛ و از سوي  شاخصه
گيري الگوي يادشده نيز ظور تأمين اصول الزم براي جهتهاي فقه سياسي به من ظرفيت

الزامات  توجه كرده است. فرضيه مقاله حاضر اين است كه فقه سياسي شيعه توانايي ارائه
ايراني پيشرفت را دارد. براي  ـشرعي مربوط به زندگي سياسي براساس الگوي اسالمي 

 عالوه بايد آنكه حاصل. است شده گرفته كار به تحليل ـروش توصيفي  تأييد اين مطلب،
نيز تأكيد شده و از فقه فردمحور به فقه » محورعقل«، بر اجتهاد »محورنقل«بر اجتهاد 

 محور گذر شود. جامعه
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 مقدمه
علم و  ت، ابتدا بايد به رابطهايراني پيشرف -جايگاه فقه سياسي در الگوي اسالمي درباره

صورت مختصر پرداخته شود، تا بستر موضوع مقاله بيش از پيش تبيين شود. در  تمدن به
هايي مطرح شده است؛ با وجود اين، دو ديدگاه عمده  ميان علم و تمدن، نظريه رابطه

و توجه ها مورد بحث  گيري دانش و عوامل انحطاط آن، بيش از ساير ديدگاهشكل درباره
 دانند؛ دسته بر مسائل زندگي ميها، علم را مستقل و مقدم است. يك دسته از اين نظريه
دانند و معتقدند بايد اراده و اقتضائات تمدني را مقدم بر علم  ديگر، تمدن را بر علم مقدم مي

نقش  دهد كه  شمرد. تقدم قدرت بر دانش، اسلوبي خاص از تفكر را نشان مي
اي در خدمت تحقق  به قدرت و اراده است و عقل و دانش صرفاً واسطه مربوط اساسي، 

داند و آن را تعبيري از نيازهاي حيات  اند. اين جريان فكري، عقل را تابعي از اراده مي اراده
كند. در غرب، افرادي مانند نيچه، فوكو و پيش از همه، ماكياولي را  و زندگي تلقي مي

يه دانست. در ميان دانشمندان اسالمي، جاحظ، ابن طقطقي و توان از طرفداران اين نظر مي
 .)13: 1382(فيرحي، اند  خلدون متمايل به اين رويكرد بودهابن

اي نيز به تقدم دانش بر قدرت معتقدند. بنا بر باور اين  در برابر ديدگاه يادشده، عده
ها وع مراتب ارزشبر دانش است. هنگامي كه به مجمتمدني مبتني  گروه، تمدن اسالمي، 

رقيب و منازع در مقام نخست قرار دارد و از   ، دانش بيشود اسالمي نگريسته مي در جامعه
بلكه دانش، مباني قدرت تلقي شده  ارتباط نيست،  تنها نسبت به قدرت بياين حيث، نه

. بنا )90: 1382(فيرحي، كنند  سينا، خواجه نصير و غزالي بر اين امر تأكيد مياست. فارابي، ابن
قدرت است؛ هم امروز و هم در طول تاريخ؛ در آينده هم   بر اين تفسير، علم مايه

طور كه در  آفرين است. همان اقتدار و ثروت  طور خواهد بود. خود دانش، مايه همين
(ابن » العلم سلطانٌ، من وجده صالَ بِه ومن لَم يجِده صيلَ علَيه«البالغه آمده است:  نهج

 .)319: 20، ج1415الحديد،  ابي
در اين نوشته، بر اساس باور بيشتر انديشمندان اسالمي كه علم را منشأ ترقي و تمدن 

 منزلهدانند، (البته علم و دانش مورد نظر در اينجا، فقه سياسي است)، فقه سياسي به مي
يراني پيشرفت است. ا -شود و متغير دوم، الگوي اسالمي دانش و متغير نخست تلقي مي

عنوان مبناي اين پژوهش قرار شود اصالت و تقدم دانش بر قدرت به بنابراين، تالش مي
 گيرد و الگو نيز تابعي از اين ديدگاه باشد.
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 فقه سياسي
معناي علم و معناي فهم، آگاهي و دانايي است و در اصطالح، بهلغت به در» فقه«

ي  ها از طريق ادلهم الهي و توان استنباط آنآگاهي دقيق نسبت به علوم دين و احكا
 .)22: 1380زاده،  (ميراحمديتفصيلي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است 

بر مباني و روش فقهي به كشف، دانشي است كه با تكيه » فقه سياسي«سان  بدين
پردازد. امر سياسي نيز امري است كه  استخراج و بيان احكام ناظر به امر سياسي مي

گيري است. با شكل» و رفتار فعل«رو، ناظر به ست در ذات آن نهفته است؛ از اين سيا
 تبديل سياسي امر در مهم عنصري به »قدرت« عنصر –به مفهوم مدرن آن-علم سياست 

شناختي به سياست رويكرد جامعه غلبه حاصل بيشتر سياست به نگرشي چنين. است شده
مرتبط » علم«مثابه سي، فقه سياسي را با سياست بهاست. توجه به عنصر جديد در امر سيا

بودن، فقه سياسي را از نظر موضوعي از فقه كند؛ اگرچه عناصري مانند جمعي و ارادي مي
دليل كند. ورود عنصر قدرت به امر سياسي را به دور كرده و به حكمت عملي نزديك مي

صورت، كند. در اين  آن، به دانش جديد سياست نزديك مي» پذيريانعطاف«خصلت 
دليل تحول در مفهوم آن، با و به -يعني امر سياسي  -فقه سياسي از طريق موضوع خود 

گيرد  شود و در نتيجه، قدرت در كانون توجه فقه سياسي قرار مي علم سياست مرتبط مي
 .)35: 1395(ميراحمدي، 

وده و رويكرد از جهتي ديگر، در قرون گذشته، فقه سياسي شيعه همواره در تقيه ب
كمي و كيفي فقه  فردمحور داشته است؛ اما با تحقق حكومت اسالمي، مقتضي توسعه

توانند اين علم را توسعه  هايي در ميان است كه ميها و مالكسياسي شده است. شاخص
فقه سياسي براي تبديل به  سوي فقه حكومتي سوق دهند. بخشي از توسعهداده و آن را به 

محور، در گروِ نوع نگرش و حداكثري، و تغيير رويكرد به فقه حكومت فقه مطلوب و
همان  شناسي متمايز و متناسب با حجم مسائل و اقتضائات مسائل سياسي است. به روش

عنوان رويكرد فقه سياسي حداقلي  به  –نسبت كه در فضاي حكومتي قرون گذشته، تقيه 
بر فقه در زمان حاكميت سياسي مبتني  رسيد، نظر ميمطلوب و متناسب با زمانه به -

سوي محور، فقه سياسي با توجه به اقتضائات زمانه بايد رويكرد حداكثري يابد و به  جامعه
عدم درك مقتضيات زمانه و استنباط غيرروزآمد فقه حكومتي متحول شود؛ وگرنه به 

بر فقه حاكم  ديگر، روحشود و كارآيي خود را از دست خواهد داد. از سوي  متهم مي
كند كه روايات و نصوص محدوديت  گرايي است؛ همين عقل حكم ميعقل سياسي، 

توان پذيرفت عقل  ها حكم صادر كنند. بنابراين، مي زمان توانند براي همه دارند و نمي
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عنوان سازوكاري براي تحول فقه دهد در اين نقش به  ظرفيتي دارد كه به او امكان مي
 سياسي عمل كند.

 هاي تحول در روش اجتهادفقه و راه
اگرچه منابع فقه شامل كتاب، سنت، عقل و اجماع هستند، اما در اين ميان نسبت به 

كند؛  موضوعات، فقه از افعال مكلفين بحث مي عقل برخورد ضعيفي شده است. در حوزه
ت. از اما فقه سياسي، شامل اعمال و رفتار سياسي است كه با افعال مكلفين متفاوت اس

جمله اموري كه در فقه شيعه مشهود است و در جامعيت فقه شيعه قرار دارد، ماهيت 
عملي اهل  صورت كه از ابواب و مسائل فقه و سيرهمند آن است؛ بدين  حكومتي و نظام

محور است و آيد كه شريعت اسالم، امري حكومت گونه برميبيت(ع) در صدر اسالم اين
معنا است كه  ي اجراي احكام الهي در جامعه است. اين بدان مستلزم نظامي سياسي برا

 شود. نظام سياسي اجرا نمي برخي احكام شريعت محمدي(ص)، جز در سايه
آن ختم » استنباط«آغاز و به » حكم«فرايندي عقالني است كه از فهمِ » اجتهاد«

ه سياسي اين هاي فق شناسي فقه سياسي نيز اجتهاد است. از ظرفيت شود. الگوي روش مي
تبع آن تغيير تغيير موضوع و به«است كه راه را براي پردازش و تحليل امور مختلف مانند 

و » هاي جديد وجودآمدن نيازها و ضرورتبه«، »استنباط مسائل مستحدثه«، »حكم
باز » هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي پردازش احكام متفاوت و مرتبط به نظام«

 .)174: 1388اقري، (سيدب كند مي
اجتهاد، به اجتهاد بر اساس ادله و عناصر  گانههاي نه) با اشاره به شيوه1389جناتي (

كند و معتقد است در عصر  استنباطي با تفريع و تطبيق در مقام عمل و فتوا تصريح مي
گاه محكم و استوار نظريه حكومت اسالمي هايي كه دارد، تكيه حاضر اين شيوه با ويژگي

 .)12: 1، ج1389(جناتي، توان با آن مشكالت را از هر نوع كه باشند، حل كرد  است؛ زيرا مي
وجو كرد و از عقل نيز در اين تأمل  بنابراين، شريعت را بايد آموخت و در آن جست

نقل«توان اجتهاد  ها بهره گرفت. نام اين رويه را ميكردن متون و تفاسير آن و هماهنگ
گيرند. شيعه  اجتهادهاي مرسوم با اندك اختالفي ذيل اين عنوان قرار مي ناميد؛ همه» محور

هاي نقلي و استنباط كارگيري عقل در رفع تعارض به سنت در شيوه با اختالفاتي كه با اهل
بر با تكيه » قياس منصوص العله«، و »تنقيح مناط«حكم از متون دارد، اين شيوه را 

 .)11: 1384نژاد،  (عدالتكند  امت طي ميهاي اصلي شيعه يعني ام آموزه
ها، اگر بخواهيم تصديق به خوب ها و فرهنگ با تحوالت دنياي معاصر و تغيير تمدن

هاي اسالمي را استمرار بخشيم و به مسائل فردي و اجتماعي انسان  پذير) آموزهبودن (عقل
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قط از اين روش قدما محور تكيه كرد و فتوان فقط به اجتهاد نقل امروز توجه كنيم، نمي
ها كارگيري عقل در مقام رفع و رجوع تعارضكه با تطبيق كليات بر مصاديق جزئي و به

معنا فراهم شده است؛ به اين » محورعقل«به روند اجتهاد ادامه داد. هم اينك باب اجتهاد 
. شايد عنوان يك منبع و هنگام تعارض، تقدم آن بر نقل را فراهم كردكه با قبول عقل به 

ناميد. از مشخصات اين روش، توجه به تأثير » اجتهاد در اصول«نام ديگر اين روش را 
نيز سنگ بناي احكام تلقي » محوريعدالت«زمان و مكان در فرايند استنباط است.   مؤلفه

اي نداشته باشد، طرد شدني است. معيار نيز حسن  شود و هر حكمي كه چنين مشخصه مي
رسد براي اين الگوي اجتهادي، بايد  نظر ميس تفسير شيعه است. به و قبح عقلي بر اسا

 اي تدوين شود؛ نه اينكه اصول فقه رايج فقط مبنا قرار گيرد. اصول ويژه
هاي اقتصادي  اند كه براي پركردن خأل براي مثال، زكات و خمس ماليات اسالمي

رسول خدا(ص) زكات را زكات نازل شد،  اند. هنگامي كه آيه دولت اسالمي تشريع شده
ثروت و اموال عمومي را  هايي كه عمدهدر نه چيز مشخص قرار دادند؛ اما در زمان

اند، با منحصر كردن زكات  هاي بزرگ تشكيل داده ها و صنايع مهم و كارخانهتجارت
شود؛ پس حاكم اسالمي در هر زمان  واجب در نه چيز، بسياري از كمبودها برطرف نمي

اي بايد كمبودهاي اقتصادي را از يك طرف، و ثروت و درآمد عمومي را از  و هر منطقه
طرف ديگر، بررسي كند و بر حسب نياز، زكات را در اموال مردم قرار دهد. در نتيجه، 

تر از نه چيز عنوان زكات واجب دريافت شود و موضوع زكات بسيار وسيع ها بهماليات
(ع) در زمان حكومت خود بر اسب و قاطر نيز طور كه اميرالمؤمنين خواهد بود. همان

 .)41: 1384نژاد،  (عدالتزكات قرار داد 
گيرند، بلكه راه و  تنها احكام و فروع فقهي را از كتاب و سنت فرا ميفقيهان شيعه، نه

ها بيان تدريجي احكام را  آموزند. براي نمونه، آن روش بيان آن را نيز از همان منابع مي
اند كه افكار نو و  بندي رسيدهها به اين جمعاند. آن و حكمت يافته مطابق با مصلحت

دليل نبودن حكومت به   هاي متمادي بهاي كه قرن خود را در جامعه و حوزه اجتهاد بالنده
دست شيعه، جدا بودن جوامع از يكديگر، نداشتن علم و تكنولوژي و... ساكت و راكد 

يجي پيش ببرند تا نفوس بشري از آن رميده نشوند. به اي و تدر طور مرحله مانده است، به
اي كه  گانه گرفتن زكات به همه امور (نه امور نه دليل فقيهان نوانديش، فكر تعلقهمين 

عنوان احتمال مطرح  اند) را نخست به علما بر آن اتفاق داشته هاي متمادي همهطي قرن
 كردند.

تواند تابع تحوالت اجتماعي و  مند مي زمانقابل تبيين است كه علم فقه در فروعات 
رو وضعيت سياسي و اجتماعي جامعه باشد؛ از سوي ديگر، نيز در اثر تحوالت دنباله
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شود. بنابراين، فقه دو حيثيت دارد: از يك نظر، پيرو مقتضيات زمان  اجتماعي متحول 
متناسب با آن را  سازند و فقه، احكام است؛ يعني سياست و جامعه براي فقيهان موضوع مي

يابد. از گيرد. فقه از اين حيث، با تحول موضوعي، تحول حكمي مي از كتاب و سنت مي
سازي آن است. در اين بخش معيارهاي كلي ارزشي و سياستجنبه دوم، نقشِ جامعه

(خسروپناه، دهد  هاي مختلف را شكل ميشود و نظام هاي كالن از فقه استخراج ميگذاري

1388 :91(. 
هاي فقه براي  حداكثري از ظرفيت ايران و جوامع بشري، استفاده نياز امروز جامعه

عالوه اينكه عنايت به اقتضائات زماني و هم به  مستحدثه است. رفع مشكالت موجود و
عنوان يك مبنا و جايگاه در الگوي پيشرفت تواند به  سازي به فقه سياسي، مي نگاه جامعه
 عمل كند.

 و مكان فقه، و زمان
ها را دارد، اما بايد توجه  گويي به نيازهاي مردم در همه زماندين اسالم توانايي پاسخ

ويژه با توجه به اينكه اين  شارع نيست؛ به كرد كه بيان مصاديق اين مفاهيم بر عهده
سالح و برخورداري از آمادگي جنگي  مصاديق شكل ثابتي ندارند. براي مثال وجوب تهيه

تير و كمان، سپر و اسب  صورت تهيه دشمنان اسالم، در زمان پيامبر(ص) بهدر مقابل 
شود. بنابراين،  اسلحه و هواپيماي جنگي و... محقق مي بوده است و در زمان حاضر با تهيه

شود، مصداق است و آنچه ثابت  شود و با تغيير زمان و مكان دگرگون ميآنچه متحول مي
 .)104: 1389 (ارسطا، ماند، مفهوم است مي

هاي آخر حيات خود  ترين مسائلي كه در سال ترديد امام خميني يكي از مهم بي
كرد، لزوم توجه به زمان و مكان و تغييرات در موضوع است كه  آشكارا از آن دفاع مي

ها، براي دستيابي به اجتهاد مطلوب مورد نياز است. عرف و مصلحت هم  در پرتو مالك
يابد. بنابراين، بيان شده است كه يكي از  و مكان موضوعيت مي مباحث زمان در ادامه

هاي احكام توجه به جايگاه عرف در شريعت است. عرف يعني چيزي كه  مباني مالك
شود و از آن گاهي به بناي  صورت قانون نانوشته تكرار و متعارف ميدر ميان مردم به

 كنند. عقال ياد مي عقال يا سيره
باور وجود دارد كه عرف با عقل گي با عقل دارد، تا جايي كه اين تنگاتن عرف رابطه

دهد. يكي از پيامدهاي اعتبار بخشيدن به  سازگاري داشته و رفتاري برخالف آن انجام نمي
هاي فقهي، آن است كه زمان، مكان،  عرف و دخالت آن در احكام و استنباط گزاره

بگذارد. اين اثرگذاري گاه در حد تشخيص  استنباط اثر اوضاع و شرايط بتواند در نتيجه
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موضوع، تبديل موضوع و در نتيجه، انطباق يك حكم شرعي جديد بر موضوعي است كه 
رود و به پذيرش رسمي احكام و  ماهيتاً تغيير يافته است و گاه نيز از اين فراتر مي

 .)269: 1386(ايازي، انجامد  مقرراتي نوين يا فتواهايي تازه در فقه مي
مصلحت چيزي است كه موافق اهداف «رخي فقها در تعريف مصلحت معتقدند: ب

آوردن منفعت يا دفع  دست آن به دنيايي يا اخروي يا دنيايي و اخروي انسان باشد و نتيجه
ها را مورد توجه بر مصالح است، بايد آنزيان است و از آنجا كه مسائل شرعي مبتني 

شود. اين بحث ريشه در موضوع  عني مفسده روشن ميقرار داد. با اين تعريف، ضد آن ي
 .)221: 1403(حلي، » حسن و قبح در مباحث كالمي قرار دارد

شيعه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتي و عقلي و نيز حكمت و عدل الهي، احكام 
داند. يعني وضع احكام اوليه وجوبي و تحريمي را بر اساس  را تابع مصالح و مفاسد مي

دهد؛ اما جعل احكام ثانويه و حكومتي بر اساس و مفاسد واقعي موضوعات قرار مي مصالح
هايي مانند خوف، ضرر، حرج، اضطرار، مصلحت و غيره (كه با تشخيص عقال  عنوان

دهد  نبوي و علوي نشان مي دليل سيرههمين شود) قرار داده شده است. به  كشف مي
بردند و با توجه به  ي، اقتصادي و نظامي بهره ميپيشوايان دين از مصالح اجتماعي، سياس

توان به تعلق  كردند. براي نمونه مي مصلحت جامعه، از تجارب و فنون بشري استقبال مي
زكات به اسب در دوران حكومت اميرالمؤمنين(ع) و برنج در عصر امام محمدباقر(ع) يا 

لي(ع) و بيعت حضرت با حضرت ع وسيلهتأسيس نهادهاي امنيتي و سازمان شهرباني به
 .)116: 1388(خسروپناه، ديگر اشاره كرد  ها نمونه اول و ده خليفه

است. با توجه به اين » احكام حكومتي«هاي كاربرد مصلحت،  ترين حوزهيكي از مهم
احكام «و » احكام خصوصي«توان احكام را از نظر تعلق به فرد يا اجتماع به موضوع، مي

اجتهاد در احكام خصوصي از نصوص، ظواهر كتاب، سنت، اجماع تقسيم كرد. » عمومي
اند،  هاي فقهي نيامدهشود؛ اما احكام عمومي كه چندان در كتاب و عقل استنباط مي

اند و بر فقيه  ها شده  اند، مكلف به آن اند كه افراد از لحاظ اينكه جزئي از جامعه احكامي
الح و مفاسد عمومي، از عرف، بناي عقال و الزم است اين نوع از احكام را بر مبناي مص

شود، مانند حفظ نظام اسالمي، اصل  مربوط به اين مسائل استفاده مي كلياتي كه از ادله
. بديهي است اين نوع )179: 1391(تواليي، دست آورد عدالت، رعايت االهم فاالهم و...، به

يي و اجتماعي هستند؛ احكام تابع شرايط زمان، مكان و ديگر ضوابط و موازين عقال
توان بر اساس مصلحت، بسياري از مشكالت حكومتي را با توجه به الگوي  بنابراين، مي

 پيشرفت برطرف كرد.
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 ايراني پيشرفت -الگوي اسالمي 
46Fبر جهان از امپراتوريطور كلي ساختار حاكم  بعد از جنگ اول جهاني، به

 -به دولت 1
47Fملت

هاي سياسي و  خود در عرصه سابق با حفظ سلطهتبديل شد و كشورهاي استعمارگر  2
اقتصادي بر كشورهاي مستعمره، تالش كردند اين سلطه را با عناوين ديگر حفظ كنند؛ از 

شده است. آنان با تقسيم كشورهاي جهان به  نيز تعبير » استعمار نو«عنوان اين كار با 
كشورهاي ضعيف القا  كشورهاي جهان اول، دوم و سوم، اين مطلب را به اذهان مردم

خواهند، اين الگو  هاي مختلف مي كردند كه اگر الگويي براي پيشرفت خود در عرصه
اند. به اين ترتيب،  عبارت است از استفاده از مسير و راهي كه اين كشورها طي كرده

الگوي ماركسيسم را تبليغ كردند.   كشورهاي غربي الگوي ليبرال دموكراسي، و شوروي
غربي تمركز  هاي توسعه، روي الگوي توسعه دهد بيشتر نظريه خ توسعه نشان ميالبته تاري

هايي را به  غربي، نسخه  اند و با توجه به مباني و ساختارهاي اجرايي الگوهاي توسعه كرده
اند كه در نتيجه و بالطبع، اگر كشوري از جهان سوم  كشورهاي جوياي توسعه ارائه داده

چون و چرا از آن مسيري خواهد شد كه  ناگزير به پيروي بي د، بخواهد اين مسير را برو
ها و  تاريخي نيز نشان داده است كه اين نظريه اند. تجربه كشورهاي غربي آن را پيموده

فرهنگي، زيستي و جغرافيايي اين  علت بومي نبودن و در نظر نداشتن سابقهالگوها، به
 اند. جوامع جوياي توسعه به ارمغان آورده كشورها، مشكالت و معضالت فراواني را براي

 هاي پيشرفتضرورت، اهداف، انواع و عرصه
هاي دولت در دوران مدرن، نظم  زدن بسياري از مؤلفهجمهوري اسالمي ايران با برهم 

الگو بر اساس  ها، ترسيم جديدي براي ساختن كشور ارائه كرده است كه يكي از آن
ويژه ديني است. از چنين منظري،  و به تاريخي فرهنگي،  قهنيازهاي بومي با توجه به ساب

ايراني پيشرفت همان الگويي است كه بايد براي تحقق آن، براي ساختن  -الگوي اسالمي 
 تمدن نوين اسالمي، تدوين شود.

از سوي رهبر انقالب  1389ايراني پيشرفت در سال  -با توجه به اينكه الگوي اسالمي
گذاري و اجرايي شده مثابه يك سند با اهميت، داراي ارزش قانونهاسالمي مطرح شد، ب

علت نرسيدن هاي پژوهشي خوبي انجام گرفته است، به است. اگرچه در اين زمينه فعاليت
كوشد مباني فكري و گفتاري رهبر  زمينه، اين نوشتار مي جامع در اين به يك نظريه

                                                      
1. State -Imper 
2. State -Nation 
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ايراني  -بتوان چارچوبي براي الگوي اسالمي  يادشده را بررسي كند تا انقالب در زمينه
 پيشرفت تبيين كرد؛ سپس، فقه سياسي را بر اساس آن استوار كرد.

ترين  شود. علم و آگاهي از جمله مهم طيبه ناميده مي مطلوب يا پيشرفته، جامعه جامعه
طيبه است. تأمين زندگي فردي، آسايش جسماني و آرامش رواني از  اهداف جامعه

آيند. عزت اجتماعي براي فرد در جامعه، آزادي  حساب ميترين اهداف فردي به مهم
هاي اين جامعه الهي است. اخوت و  هدف  افراد نيز از جمله عمومي و امنيت براي همه

آحاد جامعه در  تعاون در اين جامعه براي پيوستگي و نيز همكاري و مشاركت همه
طيبه  يداري و پويايي پيشرفت؛ و نيز استقالل جامعهمنظور پاخيرهاي دنيايي و آخرتي، به

هاي داخلي و دفع تعارضات احتمالي با ساير جوامع  منظور عدم وابستگي در تصميمبه
 .)379: 1، ج1389فر، (سليميمتخاصم، در الگوي پيشرفت بسيار مهم است 

بود. هاي اساسي خواهد  پس از بيان ضرورت و اهميت، توجه به اهداف از اولويت
هدف اعالي اسالم عبارت است از ساخت انسان متكامل و منطبق با تراز اسالمي؛ ولي 

هاي اسالمي است و بايد شك پيشرفت علم، و پيشرفت و اعتالي اقتصادي جزء هدف بي
رهبر  .كار گرفته شود تدابير الزم به براي استقالل امت اسالمي و براي عزت آن، همه

توان  اند كه از آن جمله مي گري را نيز براي پيشرفت برشمردندهانقالب اسالمي، اهداف دي
 به موارد ذيل اشاره كرد:

پايه اصلي تمدن، نه بر صنعت، فناوري و علم، كه بر فرهنگ و  . ايجاد يك تمدن الگو:1
چيز را براي يك ملت فراهم بينش و معرفت و كمال فكري انساني است. از اين رو، همه

 آورد. م براي او به ارمغان ميكند و علم را ه مي
علم شكوفا و پيشرفته، اگر در اختيار يك ملت سالم و كامل باشد،  كسب قدرت: .2
خطر  خير و بركت است. سالح مدرن اگر در اختيار يك ملت عاقل و كامل باشد، بي مايه

رشد  هاي سالم دنيا باشد، مايهاست. انرژي اتمي اگر در اختيار فرزانگان عالم و انسان
 هاست.انسان
امروز در سطح جهان بايد كاري كنيم كه عمل اسالمي و خواست  . ترويج اسالم:3

شود، مگر  ها قرار بگيرد... و اين نمياسالمي در ايران، با برجستگي در مقابل چشم ملت
 هاي اجتماعي و از لحاظ همهايران از لحاظ مادي، معنوي، نظم، امنيت، تالش اينكه جامعه

 پيشرفته مورد نظر است، پيشگام باشد. هايي كه در يك جامعهها و ميزان دازهان
وجود آوريم؛ ما آمديم  اسالمي به  ما آمديم براي اينكه يك جامعه . نيل به حيات طيبه:4

اسالمي در  اسالمي را براي كشورمان بازتوليد كنيم. بازتوليد حيات طيبه  تا حيات طيبه
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لگويي براي دنياي اسالم شود و جز اين هدف، چيز ديگري نيست تواند ا كشور ما مي
 .)19/6/1387و  1/1/1371اي، (خامنه

هاي رهبر انقالب اسالمي،  پس از اهداف، بايد به انواع پيشرفت توجه كرد. در آموزه
شناسي، پيشرفت به دو نوع ابزاري و پرداز الگوي پيشرفت در يك سنخ عنوان ايده به 

شده است. بخش ابزاري پيشرفت، شامل علم، اختراع، صنعت، سياست، حقيقي تقسيم 
المللي و امثال آن است؛ اما بخش حقيقي و اصلي  اقتصاد، اقتدار سياسي و نظامي، اعتبار بين

 پيشرفت، بخش سبك زندگي است.
 از نظر رهبر انقالب اسالمي، بخش اول، نقش ابزاري دارد؛ يعني اموري كه زمينه

هاي  ايراني در بخش ابزاري پيشرفت، قدم كنند. جامعه پشرفت را فراهم مي سازي وتمدن
ها كافي نيستند. سبك زندگي، بخش حقيقي و اصلي  بلندي برداشته است؛ هرچند اين قدم

دهد. موضوعاتي نظير خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس،  تمدن را شكل مي
عاليت سياسي، رفتار با ديگران و... الگوي مصرف، نوع خوراك، كسب و كار، ف

 .)303: 1393(ثابت و همكاران، هاي اصلي تمدن هستند  بخش
فكر؛   اول، پيشرفت در عرصه  هاي پيشرفت در درجه با توجه به اهداف و انواع، عرصه

چهارم، معنويت است. البته ضامن اجرا و   سوم، زندگي و عرصه  دوم، علم؛ عرصه  عرصه
 بودن الگو با عدالت است. ت و اهداف، توأمانبقاي ضرور

چنان كه اسالم... خواسته است، در نظام جمهوري اسالمي اين است كه بتواند هم فلسفه
وجود آورد. اين كار، مقدس و ميان مردم، عدالت، اخالق، معنويت و رفاه مادي را به 

 بسيار بزرگ و البته دشوار است.
يابد. اگر معنويت نشد، عدالت تبديل به  ت تحقق نميبدون معنويت و عقالنيت، عدال

يابد و آن  شود. اگر عقالنيت نشد، عدالت اصالً تحقق نمي سازي و رياكاري ميظاهر
گيرد.  آيد و جاي عدالت واقعي را مي كند، عدالت است، مي چيزي كه انسان تصور مي

ن عدالت، پيشرفت بنابراين، معنويت و عقالنيت در تحقق عدالت شرط است. اما بدو
يابد؛ بايد هم پيشرفت باشد و  مفهومي ندارد و بدون پيشرفت هم عدالت مفهوم درستي نمي

هم عدالت. اگر بخواهيد الگو بشويد و اين كشور براي كشورهاي اسالمي الگو بشود، بايد 
 .)2/6/1387اي، (خامنهكنند، اين باشد  گفتمان حقيقي و هدف وااليي كه همه براي او كار مي

در مقطع كنوني، با رشد علمي و فرهنگي جامعه، شرايط براي تدوين يك الگوي 
بر تجارب گران ي اسالمي فراهم شده است. رهبر انقالب نيز با تكيه بر انديشهجامع مبتني

اند. با توجه به مباحث يادشده، مهم سنگ قبلي، ضرورت تدوين اين الگو را مطرح كرده
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توان جايگاه فقه سياسي را بر اساس آن ، عدالت است كه مياين الگو ترين شاخصه
 ترسيم كرد.

 نسبت فقه سياسي با پيشرفت 
در ترسيم  تواند نقش و جايگاهي اساسي هاي خود مي فقه سياسي با توجه به ظرفيت

اند از لزوم توجه به منابع فقهي،  هاي فقه عبارتالگوي پيشرفت داشته باشد. برخي ظرفيت
 عت و فقه المصالح.مقاصد شري

 منابع فقهي

 دادن اسناد فقهي در پيشرفت اسالميلزوم توجه و اصالت

فقها مهندسي   وسيله ايراني پيشرفت بايد طوري به -در الگوي اسالمي اسناد چهارگانه
عنوان يكي از اسناد، منزلت واقعي خود را داشته ها، عقل به شود كه در هندسه چينش آن

ايراني پيشرفت، بدون رساندن  -تباط بين دانش فقه و الگوي اسالمي باشد. برقراري ار
خود ميسر نخواهد بود. وقتي فقيه در استنباط خود از كاركردهاي  منزلت شايستهعقل به

كند كه براي  عقل عملي (كاركرد سندي و كاركرد ابزاري) غافل نشود، فقهي توليد مي
، آمادگي كافي را دارد. فقيه در اين فرايند از هايي مانند پيشرفت اسالمي ورود به عرصه

ها همان عقل است. كاربردي از  برد كه يكي از آن چهار منبع در عرض يكديگر بهره مي
دهد تا  مثابه منبعي از منابع فقه در كنار كتاب و سنت و اجماع قرار ميعقل، كه آن را به

ايي سندي عقل همان است است. كار» كاربرد استقاللي«كاشف از حكم شريعت باشد، 
(عليدوست، متبلور شده است » كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«كه در قانون معروف 

1393 :18(. 
با وجود اين، عقل در فرايند اجتهاد، كاربرد ديگري هم دارد. كاربردي از عقل كه در 

واقع شرعي گيرد تا به ها قرار مي آن، عقل نه در عرض سه منبع ديگر، بلكه در طول آن
 است كه در سه فرض متصور است،» كاربرد غيراستقاللي«كمك كند. اين كاربرد 

ب). براي اثبات اين  مندي فقيه از منابع ديگر (كاربرد ابزاري)؛ الف) براي كمك به بهره
ج) براي اثبات قواعد كلي  اي ندارد (كاربرد ترخيصي و تأميني)؛ كه مكلف هيچ وظيفه

شود  شود (كاربرد تسبيبي). عقل سبب مي ا حكم موارد جزئي اثبات ميهآن وسيلهكه به
توان احكام  اي كه هرچند حكم فقهي نيست، اما با آن مي قاعده كلي ثابت شود؛ قاعده

 .)185: 1391(عليدوست، زيادي را ثابت كرد 
 راهكار را داشته باشد، فقه سياسي جايگاه خود را در اين عرصه اگر عقل توان ارائه

 پيدا خواهد كرد.
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 مقاصد شريعت
معناي اهداف خداوند متعال از تشريع مقررات اعتباري و منظور از مقاصد شريعت به

عملي در دين اسالم است. بديهي است منظور از شريعت، كارايي احكام اسالم است. 
احكام  بر اهداف كلي و كالني كه در تقنين و تشريع مجموعهگذار اسالم افزون قانون

كند. اهداف كالن را  اسالم دارد، از تشريع هر حكم خاص نيز هدف مشخصي را دنبال مي
اند. توجه به مقاصد شريعت، گاه  ناميده» علل الشرايع«و اهداف خرد را » مقاصد شريعت«

شود زمينه  شود، و گاه موجب مي ديگر مي شدن ظهور ادلهشدن يا شكستهموجب ساخته
نتيجه تشكيل قياسي منطقي و عقلي آماده شود. در اينجا بايد براي حضور درك عقل و در 

پوشي كرد و به اقتضاي درك قطعي عقل، فتوا داد. از آنجا كه از مفاد بدوي نص چشم
دنيوي و اخروي  جانبهترين مقاصد شارع، دستيابي متشرعان به سعادت همهيكي از مهم

تر ه مقاصد شريعت منطقياست، روشن است فقيه در فهم نصوص هرچه توجهش را ب
 پيشرفت بيشتر كند. مقولهتواند نظارت فقه خود را به كند، مي

از نظر ديگر، علم فقه ارتباط وثيقي با نصوص مبين مقاصد دارد و نصوص مبين 
مقاصد عناصر اصلي پيشرفت هستند؛ يعني حتي اگر انساني به ديني باور نداشته، اما اهل 

هايي است كه در قرآن و  شود، همان از اين انديشه استفاده ميانديشه و خرد باشد، آنچه 
عنوان مقاصد مطرح شده است. عدالت، كرامت انسان، اتمام مكارم اخالق، از روايات به

 .)117: 1، ج1392(عليدوست، رسد  ها مي اند كه عقل به آن اموري  جمله

 فقه المصالح
ضرورت توجه به آن در فقه  مصلحت و بر آنچه در سطور پيشين دربارهعالوه 

گرفتن جايگاه مصلحت در  ايراني پيشرفت طرح شد، جدي -سياسي، در الگوي اسالمي 
فرايند استنباط احكام شرعي است. فقها در روند كشف احكام، در كنار اسناد ديگر، نيم

ل اند و براي آن نيز نقشي در فرايند استنباط احكام شرع قائ نگاهي نيز به مصالح داشته
شود كه نه بتوان فقه را منفك از پيشرفت تصور  المصالح موجب مي اند. توجه به فقه بوده

كند در  المصالح تبيين مي كرد، و نه بتوان براي پيشرفت منفك از فقه الگوسازي كرد. فقه
باب تزاحم مصلحتي با مصلحت ديگر، كدام مصلحت بايد فداي ديگري شود. روشن است 

هاي تقديم مصلحتي بر مصلحت ديگر را از پيش تهيه كند و  ود ضابطهالمصالح بايد خ فقه
در چنين مقامي تطبيق آن را برعهده بگيرد. اينكه در هنگام تزاحم مصالح، كدام مصلحت 
بر ديگري ترجيح داده شود، خود يك استنباط فقهي است كه در چارچوب قانون اهم و 

 رسد. سامان ميمهم به
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شود،  يشرفت كه در مقام اجراي الگو آشكار مييكي از مشكالت الگوي پ
تغييرپذيري شرايط و موضوعات مرتبط با الگوي پيشرفت است. هرچند احكام الهي 

شود حكمي كه  تغييرناپذيرند، اما گاه تغيير شرايط و تغيير مصاديق موضوعات موجب مي
شطرنج در  هشد، ديگر بر آن مصداق حمل نشود. مانند مسئل تر بر مصداقي حمل ميپيش

زمان امام راحل، كه فتواي خروج از حالت قمار به مصداق ورزش كه از عنوان حرام 
 .)25: 1386(ايازي، خارج شد 

  الزامات شرعي الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت
هاي پيشرفت را در فكر، علم، زندگي  طور كه رهبر معظم انقالب اسالمي، عرصه همان

ها را در الزامات  ش خواهيم كرد نمود برخي از اين عرصهاند، تالو معنويت برشمرده
 ايراني پيشرفت به تصوير بكشيم. -شرعي الگوي اسالمي 
شود و اين امر را بايد در  اي است كه ميان دولت و ملت برقرار مي الزام سياسي، رابطه

وجو كرد. ضمن  ها و الزامات شرعي و سياسي، كه بيان خواهد شد، جست فرضپيش
معناي بعث باشد و به ه الزام شرعي، از اقسام احكام الزامي و مقابل الزام عقلي مياينك

دادن  دادن مطلوب، يا زجر (منع) مؤكد وي از انجام سوي انجام(برانگيختن) مؤكد موال به
 .شود عمل مبغوض او است. الزام شرعي، هم وجوب و هم حرمت را شامل مي

بر مباني و روش فقهي دانشي است كه با تكيه  »فقه سياسي«طور كه بيان شد،  همان
جاست كه پردازد. پس به به كشف، استخراج و بيان احكام شرعي ناظر به امر سياسي مي

 فقه سياسي، مبناي نظم عمومي و مالك رفتارهاي سياسي نظام جمهوري اسالمي ايران
ايراني  -ي قرار گيرد. بر همين اساس، الگوي اسالم -در روابط داخلي و خارجي -

اصول و قواعد «اند از  شود كه عبارت موضوعي تقسيم مي پيشرفت نيز به دو بخش عمده
 ».اصول و قواعد مربوط به سياست خارجي«و » مربوط به سياست داخلي

شود،  در ادامه، ابتدا برخي الزامات شرعي مربوط به سياست داخلي توضيح  داده مي
بر سياست خارجي، درباره اين سرفصل نيز حاكم سپس، در مقام تبيين الزامات شرعي 

 بحث خواهد شد.

 بر سياست داخلي الزامات شرعي حاكم
جمهوري اسالمي ايران، بر اساس واليت فقيه، بايد راهكارهايي را براي تقويت نظام 

مشاركت  كارهايي اشاره كرد؛ از جمله توسعه توان به راه اسالمي دنبال كند. براي نمونه مي
هاي مختلف تعيين سرنوشت، تثبيت امنيت اجتماعي و  حضور مردم در عرصه جدي و

هاي نظام در توزيع منطقي و اقتدارآميز ها؛ ارتقاي توانايي حكومت قانون در همه زمينه
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مند ميان طبقات مختلف هاي قانون ها، امكانات و منابع؛ گسترش حقوق و آزاديارزش
هاي مردم و افزايش  گويي به خواستهرت پاسخعدالت و باالبردن قد اجتماع؛ توسعه

 .)261: 1389(كواكبيان، كارآمدي نظام و... 

 تفكيك دين و سياست ضرورت عدم

ايراني  -شده براي ترسيم و تحقق الگوي اسالمي  هاي مهم برشمرده يكي از عرصه
 ترين مباحث فكري دراست. يكي از مهم» تفكر« پيشرفت از سوي رهبر انقالب، عرصه

ساختار جمهوري اسالمي ايران، عدم تفكيك دين از سياست است. در دين مبين اسالم، 
عبارت طبق برخي آيات قرآن و سنت نبوي و علوي، تفكيك دين از سياست، يا به

رو، در عصر غيبت، فقهاي شيعه نيز قائل به عدم  ديگر، سكوالريسم معنا ندارد؛ از اين 
در دين اسالم، حكومت اسالمي مشخصات زير را دارد اند.   جدايي دين از سياست بوده

 :)130: 1387بزرگي،  (جهان
 الهي است. شد الف) مبناي قانون در اين حكومت، احكام نازل

 رسد. اش از قوه به فعل مي انتخاب مردم، حاكميت وسيلهب) حاكم جامعه به
 اند.مردم در برابر قانون مساوي ج) همه

طور نسبي سياسي، ديني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بهد) مردم از نظر مسائل 
 آزادند.

 ضرورت تشكيل دولت اسالمي

ترين تفكراتي يكي از نمودهاي عيني زندگي، زيست و زندگي سياسي است. از مهم
بخشد، تشكيل دولت اسالمي است.  كه به اجراي دستورات اسالم رنگ عينيت مي

راي نيل به پيشرفت و عدالت، حضور عيني تفكر و هاي اساسي ب بنابراين، يكي از الزام
المللي در قالب  هاي ملي و بين گذاريگرايي در ساختار اجرايي و سياستنگرش توسعه

گرا، موضوع ايراني پيشرفت است. زيرا يك دولت توسعه -مدل و الگوي اجرايي اسالمي 
ها و  وين سياستاساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تد

داند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع  داخلي و خارجي مي پيوستههمهاي به انجام اقدام
: 1392فر،  (شفيعيملي و تقويت نظام جمهوري اسالمي را در باالترين سطح ممكن در پي دارد 

235(. 
كه ضرورت ديگر تشكيل دولت اسالمي، به ماهيت رسالت اسالمي ارتباط دارد، 

مقتضي ايجاد حكومت بر مبناي اسالم است. اسالم حامل رسالت مقدسي است و از آنجا 
كه تحقق اين رسالت جز از طريق برپايي دولت ممكن نيست، ايجاد آن از منظر اسالم، 
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 ياد» ضرورت رسالتي«توان با عنوان  آيد. از اين ضرورت مي شمار مييك ضرورت به
 كرد.

 ميضرورت اصل حفظ نظام اسال

اهم و مهم از قواعد فقه سياسي، و هم مصلحت حفظ نظام بر ضرورت اصل  هم قاعده
كنند. بنابراين، با تحقق انقالب اسالمي، ضرورت عقلي و  حفظ نظام اسالمي تأكيد مي

توان در  شرعي است كه با همه توان در حفظ و حراست از آن تالش كرد؛ اين امر را مي
 فرمايد: سالمي نيز مشاهده كرد. ايشان در فراز مشهوري ميگذار انقالب اسخنان بينان

اهللا(ص) است، يكي از  ي رسول اي از واليت مطلقه حكومت كه شعبه«
اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج  احكام اوليه

 )170: 20، ج1378(موسوي خميني، » است
بر لزوم اي كه دال م معصوم(ع) نيز، همان ادلهبنا بر اين فرمايش، در عصر غيبت اما

 تشكيل حكومت اسالمي است، بر وجوب حفظ و استمرار آن نيز داللت دارند.

 ساختار مردمي نظام سياسي

ساالري ديني، اگرچه مشروعيت اين نظام به مشروعيت الهي تعلق دارد،    در مردم
ر، قدرت واقعي نظام اسالمي (در ت عبارت روشن ساختار نظام، يك ساختار مردمي است. به

دست مردم است و مردم هميشه اين حقيقت را درك ساالري ديني) به  الگوي مردم
خواهند، رقم بزنند. همين امر   كنند كه سرنوشت خودشان را خود، هرگونه كه مي مي

شود ملت، حساس باشند و در مواقع ضروري با مشاركت سياسي، اقدامات الزم   باعث مي
 نجام دهند.را ا

ايراني پيشرفت، دولتي متناسب با اهداف الگو بايد شكل  -براي اجراي الگوي اسالمي 
بگيرد. اگرچه تبلور كامل دولت اسالمي با حضور امام معصوم(ع) مقدور است، اما در 

ويژه در نظام جمهوري اسالمي، بايد دولتي سر كار باشد كه پايبند به  عصر غيبت، به
ساالري ديني شكل  صورت مردم هاي انقالب اسالمي باشد؛ بدين  رزشگفتمان امام و ا

(ذوعلم، موارد زير اشاره كرد  توان به ساالري ديني ميهاي مردم گيرد. درباره ويژگي مي

1386 :48(: 
مند قرار  الف) ولي فقيه اگرچه اختيارات خاصي دارد، اما در چارچوبي كامالً ضابطه

 و امتياز خاصي نسبت به مردم ندارد.دارد. ضمن اينكه هيچ برتري 
ب) مردم و حكومت، هر دو، يك سري تكاليف و حقوق دارند و از اساس، حكومت 

 يافته و استمرار يابد. تواند تحقق مردم نمي واليي بدون خواست و اراده
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ج) اگرچه ولي فقيه، ولي مردم است، اما واليت او كامالً مقيد به ضوابط و 
 قانوني است. هاي اسالمي و شاخص

ها و اوصاف  شود؛ مادامي كه ويژگي ترين فرد براي حكومت برگزيده مي د) شايسته
 شود. واليت محرز باشد. بنابراين، هرگاه اين اوصاف را از دست بدهد، از واليت عزل مي

شناس، داري كه اسالماعتنا نيست. زمام بي» عقل جمعي«دار نسبت به ه) هرگز زمام
تواند بدون استفاده از عقل جمعي، جامعه  ه احكام شرعي است، چگونه ميعادل و ملتزم ب
 را اداره كند. 

يابد و كارآمدي  فقيه معنا مي هايي كه بيان شد، واليت مطلقه با توجه به ويژگي
بر   رساند. ظهور و بروز نظام مبتني كشور به ظهور مي  ساخت و اداره  خودش را در عرصه

 :)65: 1386(ذوعلم، ن در موارد ذيل بيان كرد توا واليت فقيه را مي
 شود. الف) اختيارات حكومت اسالمي در چارچوب احكام فرعيه الهيه محدود نمي

 ب) حكومت، خود يكي از احكام اوليه و مقدم بر همه احكام فرعيه است.
ج) لغو قراردادهاي حكومت با مردم، هنگامي كه مخالف مصالح كشور و اسالم باشد، 

 حكومت جايز، بلكه گاه واجب است.براي 
گيري از هر امري، چه عبادي و چه غيرعبادي، كه مخالف مصالح اسالم باشد، د) پيش

 شود. براي حكومت جايز مي
از لوازم واليت و حكومت، حق صدور حكم واليي و حكومتي براي ولي فقيه است. 

رساند. حكم واليي از  والي حاكم به كمك اين حق، واليت و حاكميتش را به فعليت مي
تر بوده  شود؛ به اين دليل از حكم حكومتي قوي مقام واليت براي حل معضالت صادر مي

ديگر، حكم حكومتي بر بيان و گوياي مصلحت حكم است و حالتي كلي و عام دارد. به 
شود و حالتي كلي دارد، اما حكم واليي، شخصي و معين از  اساس مصالح حكم صادر مي

عبارت ديگر، حكم شود. به االجرا ميتر و الزم يت صادر و بر اين اساس قويمقام وال
واليي، شخصي و مربوط به استثنائات، و حكم حكومتي براي نظم و انتظام جامعه است 

 .)196: 1393(پزشكي، 
 حكم تحريم تنباكوي ميرزاي شيرازي، زماني صادر شد كه وي قرارداد را به

 ، تشخيص داد. آنچه با عنوان احكام»الضرر قاعده« بر حكم زيان كشور، منطبق 
 شود، همان احكام ثانويه است؛ يعني در مواقعي كه احكام اوليه با حكومتي مطرح مي

شوند. البته بايد اضافه كرد كه احكام  شود، تبديل به احكام حرجي مي رو مي حرج روبه
ي از موارد بر اساس حكومتي دائر بر مدار ضرورت و حرج نيستند، بلكه در بسيار

 شوند. مصلحت صادر مي
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 نظارت بر قدرت سياسي

هاي سياسي، اصل نظارت بر اصحاب قدرت و  نظام سياسي شيعه مانند ساير نظام
شرعي باشند.  سياست الزم دانسته است كه بايد بر اساس ادله منصبان را در حوزه صاحب

بيت(ع) بر اين مسئله اهل  هعقل و نقل نيز بر ضرورت اين اصل تأكيد كرده، و سير
كارهايي در قالب چهار بر اهتمام به نظارت دروني، راهاستوار بوده است. در اسالم، عالوه 

 .)1396(ر.ك. شيرخاني، مرحله (كسب، اعمال، توزيع و گردش قدرت) مطرح شده است 

 الزامات شرعي حاكم بر سياست خارجي جمهوري اسالمي
ها و انتخاب  ها، تدابير، روش مشي خط مجموعه«ز سياست خارجي عبارت است ا

مواضعي كه يك دولت در برخورد با امور و مسائل خارجي در چارچوب اهداف كلي 
 .)20: 1389(محمدي، » نمايد حاكم بر نظام سياسي اعمال مي

تبييني (اعالمي) سياست  سياست خارجي از حيث اصول و ضوابط، به دو جنبه
اعالمي، مقصود،  شود. در جنبه ي (عملي) سياست خارجي تقسيم ميخارجي و جنبه اجراي

اصول و مفاهيمي است كه در سياست خارجي جمهوري اسالمي از سوي مقامات  مجموعه
شود. در  ها و آمال دنبال مي صالح، عنوان و مطرح گرديده است. اهداف، اولويتذي

. بيان شده است، از قوه به فعل عنوان اهداف و ..اجرايي و عملي نيز آنچه به  جنبه
 .)26: 1381(ايزدي، آيد  درمي

اند از اصل مصلحت، اصل دفاع  اختصار عبارت اصول سياست خارجي دولت اسالمي به
 ها و منافع مسلمانان (مستضعفان)، اصل نفي واليت كافران بر مسلمانان (قاعده از سرزمين

آميز، اصل مصونيت  زيستي مسالمتصل همالمللي، ا نفي سبيل)، اصل وفاي به تعهدات بين
المللي، اصل مقابله به مثل و اصل تقيه و  آميز اختالفات بين ديپلماتيك، اصل حل مسالمت

 .)26: 1386(حقيقت، حفظ اسرار 
نظر كه  منافع ملي نظر دارد؛ و از آننظر كه دولتي ملي است، به  دولت اسالمي از آن

هاي فراملي را براي سياست  كند مسئوليت ت، سعي ميدولتي اسالمي و ايدئولوژيك اس
اند از تحكيم و  ترين اهداف فراملي دولت اسالمي عبارتخارجي خود تعريف كند. مهم

گرايي و اتحاد دول و ملل اسالمي و برقراري ي قدرت، ابالغ رسالت و دعوت، هم توسعه
تواند به اهداف فراملي خود  شكل كامالً آرماني ميو گسترش عدالت. دولت اسالمي نه به

هاي ملي فقط به منافع ملي خويش بينديشد.  تواند مانند ديگر دولت توجه كند، و نه مي
سوي منافع ملي  هاي اسالمي را به گرايي در سياست خارجي، همواره دولتاصل واقع

هاي فكري و ايدئولوژيك خواهان تبليغ و عمل به  كشاند؛ در حالي كه دلبستگي مي
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هاي فراملي و منافع ملي دولت  ميان، تشخيص مرز ميان مسئوليتهاست. در اين انآرم
 .)259: 1386(حقيقت،  غايت دشوار استاسالمي، امري به

 گيري نتيجه
هاي  دار بازتوليد تمدن نوين اسالمي است و يكي از راه جمهوري اسالمي، داعيه
جايگاه بلند  ايران اسالمي به ايراني پيشرفت است كه هم -اجرايي آن، الگوي اسالمي

برسد و هم بتواند الگويي براي ساير كشورها  -انداز  با توجه به سند چشم -خود در منطقه 
از جمله كشورهاي اسالمي شود. يكي از مقوالت مهم براي رسيدن به تمدن آرماني و 

موضوعات ايراني پيشرفت است؛ يكي از  -شدني، تبيين و تشريح الگوي اسالمي     تحقق
 بنيادين اين الگو نيز، تبيين جايگاه فقه سياسي در آن است.

ايراني پيشرفت، مقاله حاضر تالش كرد گامي كوچك  -براي تحقق الگوي اسالمي 
 در تشريح يكي از زواياي اين الگو بردارد. به همين منظور، مباحث نظري با موضوع رابطه

عنوان علم، ر تمدن برگزيده شد. فقه سياسي به تقدم علم ب علم و تمدن آغاز شده، و نظريه
 خود در استنباط احكام ي برپايي تمدن است و با توجه به منابع مورد استفاده مقدمه

 عقالني، دارد. ويژه از جنبهشرعي، قابليت استخراج مسائل دولت و سياست را، به
يان همواره در اقليت علت اينكه شيعاگرچه فقه سياسي شيعه در طول ساليان گذشته، به 

اند، رويكرد فردمحور داشته است؛ اما تغيير فضاي سياسي جامعه و با تحقق جمهوري  بوده
كمي و كيفي اين دانش شده است. بنابراين، بايد با شناسايي  اسالمي ايران، مقتضي توسعه

يت هايي، فقه سياسي با محوريت فرد مكلّف را به فقه سياسي با محورها و مالكشاخص
سوي فقه حكومتي مطلوب و حداكثري ي اسالمي توسعه داد؛ بلكه فقه سياسي را به  جامعه

 پيش برد.
ايراني  -از سوي ديگر، از آنجا كه مقام معظم رهبري، ضرورت تدوين الگوي اسالمي 

هاي  هايي را اعالم كردند، افق پيشرفت را مطرح كردند و براي آن، اهداف و شاخصه
ترين شاخص از اي طراحي و تدوين اين الگو فراهم شده است. مهمروشن و مشخصي بر

تواند جايگاه  مبنايي است كه مي» عدالت«سوي ايشان، عدالت معرفي شده است. شاخص 
توان بسياري از  فقه سياسي را در الگوي پيشرفت مشخص كند و بر همين اساس مي

عقل، عرف، مصلحت و تحول احكام و الزامات شرعي و فقهي را استخراج كرد. توجه به 
زمان و مكان، باتوجه به  محور، و تأكيد بر مؤلفهمحور به اجتهاد عقلاجتهاد نقل

گستردگي موضوعات جديد فقهي، گامي مهم براي تبيين جايگاه فقه سياسي در الگوي 
 ايراني پيشرفت است. -اسالمي 
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سياست «در دو قسمت  ايراني پيشرفت -در اين مقاله، الزامات شرعي الگوي اسالمي 
حاصل اينكه اگر بتوان الزامات الگوي پيشرفت  احصا شد.» سياست خارجي«و » داخلي
توان فقه سياسي موجود را با  هاي مختلف اجرايي كرد، مي طور كامل در عرصهرا به

شناسي، به وضعيت مطلوب رساند. در نهايت اينكه، پاسداشت نعمت بزرگ استقرار  آسيب
كردن دين در ابعاد ا محوريت واليت فقيه در زمان معاصر، و نهادينهحكومت ديني ب

دادن كارآمدي مختلف زندگي فردي، اجتماعي و سياسي، فرصتي تاريخي را براي نشان
بيت(ع) فراهم كرده است. اين نوشته تالش كرد نشان دهد فقه سياسي، ظرفيت فقه اهل 

 ايراني پيشرفت -راساس الگوي اسالمي ويژه ب اسالمي، به دهي و رهبري جامعهسامان
 .را دارد
 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهللا  . جلد بيستم، قم: نشر مكتبه آيتالبالغه شرح نهج). 1415الحديد، عبد الحميد بن هبه (ابن ابي .1
 مرعشي نجفي.

چاپ دوم،  .تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي و حقوقي). 1389ارسطا، محمدجواد ( .2
 تهران: كانون انديشه جوان.

. قم: پژوهشگاه علوم هاي استكشاف آن مالكات احكام و شيوه). 1386ايازي، سيد محمدعلي ( .3
 و فرهنگ اسالمي.

. چاپ چهارم، قم: درآمدي بر سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران). 1381ايزدي، بيژن ( .4
 .بوستان كتاب

. قم: پژوهشگاه علوم و و خصوصي در فقه شيعهعمومي  عرصه). 1393پزشكي، محمد ( .5
 .فرهنگ اسالمي

ماهيت و چيستي پيشرفت در ). 1393عبدالحميد، نظري، محمدعلي و نظري، نصراهللا (ثابت، سيد .6
 .المللي المصطفي . قم: مركز بيناسالم

 ). قم: انصاريان.1(ج سير تطور فقه اجتهادي در بستر زمان). 1389جناتي، محمدابراهيم ( .7
. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اصول سياست و حكومت). 1387هان بزرگي، احمد (ج .8

 .اسالمي
. چاپ دوم، مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسالمي). 1386حقيقت، سيد صادق ( .9

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
 .ع)(البيتآل  . قم: مؤسسهاالصولمعراج). 1403حسين (حلي، جعفربن .10
كوشش امير سياهپوش. تهران: . بهايراني پيشرفت -الگوي اسالمي ). 1391اي، سيدعلي (امنهخ .11

 انقالب اسالمي.
 . تهران: كانون انديشه جوان.فقه در محك زمانه). 1388خسروپناه، عبدالحسين ( .12



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

140 

. چاپ چهارم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ تجربه كارآمدي حكومت واليي). 1386ذوعلم، علي ( .13
 ه اسالمي.و انديش

 .. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالميفقه سياسي شيعه). 1388سيدباقري، سيد كاظم ( .14
پيشرفت عدالتپيشرفت و عدالت؛ مندرج در  هاي سياسي دهه ). الزام1394فر، محمد (شفيعي .15

 .، علي ذوعلممحور
 . چاپ دوم، تهران: طرح نو.اندر باب اجتهاد). 1384نژاد، سعيد ( عدالت .16
 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.فقه و عقل). 1391وست، ابوالقاسم (عليد .17
مقاالت  ، جلد اول، مجموعهفقه (حقوق اسالمي) و پيشرفت). 1392( ـــــــــــــــــ .18

 دومين كنفرانس پيشرفت.
 . تهران: الگوي پيشرفت.ايراني پيشرفت -فقه و الگوي اسالمي). 1393( ـــــــــــــــــ .19
 .. چاپ سوم، تهران: نشر نيقدرت، دانش و مشروعيت در اسالم). 1382فيرحي، داود ( .20
 .. تهران: عروجمباني مشروعيت در نظام واليت فقيه). 1389كواكبيان، مصطفي ( .21
 . چاپ پنجم، تهران: دادگستر.سياست خارجي جمهوري اسالمي). 1389محمدي، منوچهر ( .22
آثار. جلد بيستم، تهران: مؤسسه تنظيم  ، مجموعهامام صحيفه). 1378اهللا ( موسوي خميني، روح .23

 و نشر آثار امام خميني. 
 .. تهران: سمتفقه سياسي). 1395ميراحمدي، منصور ( .24
 .. قم: دفتر تبليغات حوزه علميه قمفقه و حقوق رابطه). 1380زاده، مصطفي ( ميراحمدي .25

 


	مقدمه
	فقه سياسي
	فقه و راههای تحول در روش اجتهاد
	فقه، و زمان و مکان
	الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت
	ضرورت، اهداف، انواع و عرصههای پيشرفت
	نسبت فقه سیاسی با پيشرفت
	منابع فقهی
	لزوم توجه و اصالتدادن اسناد فقهي در پيشرفت اسلامي

	مقاصد شريعت
	فقه المصالح

	الزامات شرعي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت
	الزامات شرعي حاکم بر سياست داخلي
	ضرورت عدمتفکيک دين و سياست
	ضرورت تشکيل دولت اسلامي
	ضرورتِ اصل حفظ نظام اسلامي
	ساختار مردمی نظام سياسي
	نظارت بر قدرت سياسي

	الزامات شرعي حاکم بر سياست خارجي جمهوري اسلامي

	نتيجهگیری

