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Abstract  

The present study aims to investigate the effect of power and gaining the Islamic State 
on political jurisprudence or methodological science. It also aims to consider the influence 
of social and political realities in the field of action and the viewpoint of such state on 
principles and inference. The research method was descriptive-analytical and the results 
showed that although governmental developments had no profound effect on the research 
method for studies on principles of jurisprudence and jurisprudence, but it has opened new 
horizons, It has strengthened the rationalist approach and conventionalism, developed the 
rules of jurisprudence, and the existence of the religious rule has been effective in changing 
the style and method of inference. Increasing needs of the government and Islamic society 
have led to changes in ways of understanding and they have provided the opportunity to 
unravel and answer the emerging questions, and the Islamic society provides tools and 
facilities which pave the way to provide new methods for processing the juridical questions. 
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 كيدهچ
شناسانه بوده و نيز تأثير  گيري حكومت اسالمي بر روش فقه سياسي يا علم روش هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير قدرت و به دست

واقعيات اجتماعي و سياسي در عرصه عمل و روش نگاه به موضوع علم اصول و طريق استنباط را مورد توجه قرار داده است. روش 
اگرچه تحوالت حكومتي تاثير عميقي بر روش پژوهش در اصول فقه و شيوه ، نتايج نشان داد تحليلي بوده و -پژوهش توصيفي

قواعد فقه را توسعه داده و ، گرايي را تقويت كرده گرا و عرف رويكرد عقل، هاي جديدي را گشوده اما افق، پژوهي برجاي نگذاشته فقه
است. نيازهاي روزافزون حكومت و جامعه اسالمي موجب تحول در وجود حكومت ديني در تغيير سبك و شيوه استنباط مؤثر بوده 

گشايي و رسيدن به پاسخ سئواالت نوظهور شده و حكومت اسالمي امكانات و وسايلي در اختيار قرار  هاي فهم و ايجاد امكان گره روش
 دهد تا موجبات پردازش جديد فقهي نيز حاصل شود. مي

 
 ايران.، عرف، اصول فقه، اط فقهاستنب، فقه سياسي هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
هاي روشي است كه طريق استنباط بوده و از آن  فقه سياسي به عنوان يك دانش داراي پايه

نشيند و در عرصه عمل جواب مكلفان داده  رهگذر است كه محصوالت اين دانش به ثمر مي
شود نيز  الب احكام صادر ميشك نتايج آن كه در ق بي، شود. اگر روش دانش ياد شده تغيير كند مي

شناسانه آن پس از  بررسي اين موضوع كه آيا روش فقه سياسي يا علم روش، تغيير خواهد كرد. لذا
گيري حكومت اسالمي دچار تغيير و تحول شده است يا خير؟ همچنين  مواجه با قدرت و بدست

ش نگاه به موضوع علم تواند رو مي، تأثيري كه واقعيات اجتماعي و سياسي در عرصه عمل دارد
اجبار ، اصول و طريق استنباط را نيز دچار تحول كند؟ چه بسا اين تحول ممكن است براساس نياز

 اجتماعي و يا نياز به كارآمدي بيشتر در عرصه عمل جمعي رخ داده باشد. 
ي پردازي گسترده اصول اهللا وحيد بهبهاني و نظريه آيت پيروزي اصوليان بر اخباريان با ظهور

شيخ انصاري از دو قرن پيش زمينه تحول در علم اصول فقه را بوجود آورد و پس از دوره 
آفريني اصول فقه در تحرك و افزايش كارايي فقه  مشروطه و در آستانه انقالب اسالمي ايران نقش

 سياسي را به دنبال داشت.
اي فقه سياسي دوران نهضت مشروطه زمينه نويني بود كه اصول فقه در حوزه استدالل بر

) 34ص: 1374، (آباديان» ترجيح دفع ضرر بر جلب منفعت«گسترش يافت و براساس قاعده فقهي 
نسبت به مشروعيت قانونگذاري در امور عرفي و ترجيح رأي اكثريت بر اقليت استدالل شد. 

شروعيت هاي م زمينه» تنبيه االمه و تنزيه المله«ميرزاي نائيني نيز با استدالل اصولي در كتاب 
را با افزودن » كفايه االصول«حكومت مشروطه را فراهم كرد. مرحوم آخوند خراساني نيز كتاب 

موضوعاتي چون باب اجتهاد و تقليد به عنوان يكي از مهمترين كتب درسي طالب نگاشت. اما 
پس از پيروزي انقالب اسالمي نيازي كه در جوابگويي فقه سياسي به سيل مباحث و سئواالت 

روش رسيدن به پاسخ سئواالت را نيز كه بايد از طريق اصول فقه ، ي نوظهور بوجود آمده بودفقه
مورد توجه قرار گرفت. زمينه فراخ بوجود آمده در اثر تحوالت انقالبي و تشكيل ، شد اقدام مي

 فقها را بر آن داشت تا نسبت به حل معضالت سياسي با نگاه فقيهانه اقدام كنند.، حكومت اسالمي
هاي جديد و علوم مورد نياز  بر فقه سنتي بايد از روش امام خميني(ره) معتقد بودند عالوه



180  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

به هيچ وجه «: در پيامي به شوراي مديريت حوزه علميه قم فرمودند، ها نيز استفاده شود. لذا حوزه
ي به در عين اينكه اجتهاد جواهر، ها نبايد تخطي شود از اركان محكم فقه و اصول رايج در حوزه

هاي جديد و علوم مورد احتياج  از محاسن روش، شود صورتي محكم و استوار ترويج مي
 ).14ص، 13ج: 1381، (خميني» هاي اسالمي نيز استفاده گردد حوزه

هاي قابل فهم عموم طي  استنباط احكام اسالمي و فهم مفاهيم ديني و تبديل آن به گزاره
، هاي خام مثابه يك دستگاه تبديل داده و اجتهاد شيعي به افتد اتفاق مي» اجتهاد«فرايندي به نام 

دار است.  هايي در قالب حكم شرعي و فتوا عهده گاهي متعارض و گاهي متزاحم را به گزاره
گرايي محض در  گرايي مبتني بر دين تا نقل عقل، گرايي محض هاي مختلفي همچون عقل شيوه

 نحوه استنباط احكام ديني وجود دارد.
چون از سويي نيازهاي روز ، كومت ديني در تغيير سبك و شيوه استنباط مؤثر استوجود ح

گشايي و  هاي فهم و ايجاد امكان گره افزون حكومت و جامعه اسالمي موجب تحول در روش
از سوي ديگر حكومت اسالمي امكانات و ، شود رسيدن به پاسخ سئواالت نوظهور در همه ابعاد مي

 ).232ص: 1395، دهد (اكبري و اوليائي يد فقهي در اختيار قرار ميوسايلي براي پردازش جد
كنيم و به  بر اين اساس الزم است به صورت مختصر روش استنباط در فقه سياسي را بررسي

اصول فقه به عنوان روش استنباط فقه سياسي و كارآيي آن به ويژه در دوران جمهوري اسالمي 
آمدن اصول فقه حكومتي يا سياسي را در اين دوره تحليل ايران اشاره داشته و چگونگي بوجود 

 نقلي و يا تركيبي بپردازيم.، گيري رويكردهاي عقلي كنيم و به چگونگي شكل
گيري حكومت اسالمي در سايه تحقق انقالب اسالمي  در نوشتار حاضر برآنيم تا تاثير متقابل شكل

بر اين فرض استوار است كه اگرچه تحوالت هاي استنباط فقه سياسي را بررسي كنيم. پژوهش  و روش
هاي جديدي  اما افق، پژوهي نگذاشته حكومتي تاثير عميقي بر روش پژوهش در اصول فقه و شيوه فقه

 را در توسعه قواعد فقه گشوده و در تغيير سبك و شيوه استنباط تاثيرگذار بوده است.

 اصول فقه و روش استنباط فقه سياسي -1
عد و اصولي است كه به دنبال كشف و استنباط احكام شرعي فرعي بوده و علم اصول فقه قوا
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كند تا احكام شرعي  شناسانه و مقدماتي جهت خدمت به علم فقه كار مي به عنوان يك علم روش
تكليف مكلفان را روشن كرده و به ، كه از محكمات قرآن و روايات متواتر قابل استنباط نيست

ات الهي صادر شود. به تعبير مرحوم آخوند خراساني اصول فقه صورت روشمند احكام و دستور
شوند كه ممكن است در راه استنباط احكام قرار  صناعتي است كه به وسيله آن قواعدي شناخته مي

 ).21ص: 1378، گيرند يا در مقام عمل سرانجام به آنها تمسك شود (آخوندخراساني
 ي نيز به اين علم روشي نيازمنديم و بهاي از فقه عموم در فقه سياسي به عنوان شاخه

شود. از اين رو همواره اين سوال  اش نياز روشي آن نيز گاهي متفاوت مي دليل ماهيت متفاوت
مطرح است كه آيا علم اصول نويني نياز داريم؟ يا اينكه علم اصول فقه توان خدمت به فقه سياسي 

 پس از انقالب اسالمي و تأسيس سئوال اصلي اين است كه، را نيز دارد؟ از سوي ديگر
آيا علم اصول نيز دچار تحول اساسي شد تا بتواند زمينه ، نظام اسالمي و گسترش دامنه فقه سياسي

الزم را براي پاسخگويي فقه سياسي در مقابل معضالت اجتماعي سياسي ارائه كند يا اينكه 
منابع و مباني فقه سياسي در  از آنجا كه همچنان روش معهود و شناخته شده قبلي ادامه يافت؟

توان ترديد كرد و  در استفاده آن از علم اصول فقه نمي، گردد اصل به فقه عمومي شيعه بازمي
به ، شناسانه اصول فقه توان در مباحث و مسائل مختلف فقه سياسي با قواعد و اصول روش مي

 شود كه نيازي گفته مي، نپاسخ سئواالت مختلف در حوزه استنباط و اجتهاد دست يافت. بنابراي
به تأسيس اصول فقه نويني براي فقه سياسي وجود نداشته و با گسترش فقه سياسي موضوعات 

اما اينكه با گسترش مسائل فقهي و اصولي آيا تحولي در اصول براي  يابد. اصولي نيز افزايش مي
اي مبنايي در  ذكر مقدمهوجود آمده است يا خير؟ سئوالي است كه نيازمند ه استنباط فقه سياسي ب

 باشد. اصول فقه مي
، قواعد اصول فقه محصول گسترش فقه بوده و براساس نياز فقه به مقدمات استداللي نكته اول.

 اصول فقه نيز گسترش يافته و تبديل به يك علم با مجموع قواعد و اصول شده است.
لذا نياز است ، رشد كرده استبرخي معتقدند علم اصول خود مستقل از فقه توليد و  نكته دوم.

مند كرده و بسياري از مشكالت و سئواالت نوپديد را از  فقه سياسي را قاعده، كه اصول فقه سياسي
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 طريق اين اصول فقه اجرايي سازد كه اين نظريه مورد نقد قرار گرفته است.
ط در همه برخي نيز معتقدند علم اصول فقه توانايي روزآمد كردن فقه و استنبا نكته سوم.

ها را دارد و اين فقيه است كه بايد توان استفاده از قواعد اصولي را داشته باشد و  ها و مكان زمان
دهد (حسني و  اصول فقه امكانات الزم براي فقاهت در مسائل سياسي را در اختيار قرار مي

م است و ). اصول فقه موجود پاسخگوي فقه سياسي و اجتماعي اسال163ص، 1ج: 1385، پور علي
 ).216ص، نيازي به بازنگري ندارد (همان

بلكه فقه ، گيري اوليه به صورت يك علم مطرح نشده است علم اصول در شكل نكته چهارم.
به مجموعه قواعدي تحت عنوان اصول و به عنوان مقدمه فقه نياز ، كه به مرور زمان گسترش يافت
ترش فقه و به عنوان علم مقدماتي فقه مطرح علم اصول در اثر گس، پيدا شده است. به عبارت ديگر

 شده و در حال حاضر ساختار يك علم را به خود گرفته است.
بلكه بايد ، در اصول فقه به دنبال اصول و قواعد حل مسائل فردي تنها نيستيم نكته پنجم.

 سياسي و حكومتي را نيز بتوانيم پوشش دهيم و اصول فقه به عنوان يك علم، مسائل اجتماعي
 شناسي اين ويژگي را دارد. روش

اي نيز نياز دارد. چون در اصول  شناسي ويژه به روش، ها است علم روش، از آنجا كه علم اصول
تا طبق آن در فقه به ، شناسي كرد بايد اصول را روش، لذا، دهيم روش استنباط فقه را آموزش مي

 ).89ص ، 2ج، كار گرفته شود (همان

 الف. روش در فقه سياسي
كند و   اي از فقه عمومي است در روش استنباط از فقه عمومي پيروي مي  فقه سياسي كه شاخه

شناسي فقه سياسي است و منابع نيز همان خواهد بود و مقداري بيش از فقه  اصول فقه علم روش
 عمومي را در قالب احكام حكومتي در فقه سياسي شاهديم.

 ب. نگاه به علم اصول فقه سياسي
ه آيا اصول فقه در فقه سياسي يا حكومتي متفاوت از اصول فقه معهود يا ادامه همان در اين ك

توان اشاره كرد كه به اصل نگاه به فقه و فقه  اصول فقه است؟ به دو ديدگاه در اين زمينه مي
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گردد كه اگر فقه حكومتي ادامه فقه و بيانگر احكام شرعي پيرامون اداره جامعه و  حكومتي بازمي
اختالفي بين فقه حكومتي و فقه عام وجود ندارد و در اثر گذشت زمان ، حكومت تلقي شودنظام 

تر از  تر و گسترده يابد؛ و اگر تجربه عملي عميق اين بخش از فقه نيز گسترش مي، ها و توليد نظريه
 .)38ص: 1387، بايد قواعد و اصولي براي اين فقه توليد شود (اسالمي، فعاليت علمي مدنظر باشد

 : رسد براساس اين نظريه دو مبنا به نظر مي
هاي فقهي استخراج و به  الي بحث قواعد اصول در طول تاريخ فقه به تدريج از البه نخست.

 يعني قواعد اصول فقه تابع گسترش كمي و كيفي فقه است.، اند طور مجزا تدوين شده
شناسانه شكل گرفته است.  وشعلم اصول پيش از علم فقه بوده و فقه بر پايه اين علم ر دوم.

بر اين اساس قواعد اصولي موجود براي فقه حكومتي نيز كافي است و در موارد لزوم اصول و 
 شود. قواعدي افزوده مي

 ج. قواعد فقه سياسي
منظور از قواعد سياسي فقه تنها آن دسته از قواعدي كه براي سياست و حكومت وضع 

توان هر قاعده فقهي كه در فقه سياسي استفاده  يل) بلكه مينيست (مانند قاعده نفي سب، اند شده
شود را قواعد فقه سياسي دانست. بر اين اساس الزم است گستره قواعد فقه سياسي توسط فقها  مي

تبيين شود تا مثال قواعد ويژه عبادات به اشتباه در سياست استفاده نشوند و از طرفي كاربردهاي 
يدا شود. با توجه به امتيازات و فوائد قواعد فقهي مانند دستيابي غيرمشهور برخي قواعد نيز هو

، پاسخگويي به صدها مسأله و موضوع با تأسيس يك قاعده، سريع و آسان مكلف به حكم شرعي
هايي كلي و از سوي  ايجاد چهارچوب، محدود شدن نياز مكلف به واسطه براي دريافت حكم

است و لزوم تسريع در پاسخگويي به حكم ديگر سرعت تغيير و دگرگوني در عرصه سي
به موقع و مناسب به حكم شرعي ، بايد گفت بهترين روش براي دستيابي سريع، موضوعات شرعي

شود كه  باعث مي» قاعده ال ضرر«براي مثال استفاده از ، سياسي استفاده از قواعد فقه سياسي است
 شود. روشن ، اي ضروري هستند حكم موضوعات جديدي كه به گونه

سوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا اصول فقه پس از انقالب اسالمي و تجربه 
 حكومت ديني تحول يافته است يا خير؟
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 علم اصول پس از انقالب اسالمي -2
 : دو ديدگاه كلي در زمينه وضعيت علم اصول پس از انقالب اسالمي وجود دارد

 نگرانه الف. ديدگاه كفايت
حتي پس از وقوع انقالب اسالمي ايران و تأسيس حكومت اسالمي و از سوي ديگر عمده فقها 

افزايش كارآيي فقه و ضرورت تحول در اصول فقه معتقدند كه اصول فقه موجود كه در طي 
براي استنباط احكام و حل معضالت حكومتي ، دوران گذشته نضج گرفته و به پختگي فعلي رسيده

ن نظريه پژوهش در اصول فقه و افزودن مباحثي به آن و همچنين طرفداران اي نيز كافي است.
اما كارآمدي آن را در عرصه جديد و با توجه به تحوالت ، كنند هاي آن را نفي نمي تقويت استدالل

اهللا گرامي در مورد اينكه آيا اصول فقه  آيت كنند. كافي ارزيابي مي، اجتماعي رخ داده -سياسي
اصول فقه موجود كافي است و توان ، معتقدند، ي و حكومتي كافي استفعلي در مباحث فقه سياس

). از ديدگاه ايشان 183ص: 1378، پاسخگويي به سئواالت روزآمد را نيز دارد (آخوند خراساني
، منظور از زمان و مكان نيز مقتضيات زمان و مكان بوده و در عصر حاضر با توجه به نگرش

، ي رخ داده كه نياز است در استنباط به آنها توجه شود (همانها و ارتباطات ملل و امور حكومت
اهللا سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي با تأكيد بر اينكه فقه و اصول فعلي پاسخگوي  آيت ).186ص

، ) معتقد است202ص: 1385، پور همه نيازهاي حكومتي و سياسي امروز نيست (حسني و علي
بلكه بايد گستره فقه ، ته و اشكال روشي نيز وجود نداردروش فعلي در اصول نيازي به تغيير نداش

 كافي و پاسخگو است.، را افزايش داد و روش فعلي در اصول

 گرايانه در اصول فقه ب. ديدگاه اصالح
شناسانه مورد تأييد قرار داده و  اين ديدگاه چارچوب اصلي اصول فقه را به عنوان علم روش

مشروط بر ، داند از تأسيس نظام جمهوري اسالمي ميآن را پاسخگوي تحوالت و شرايط پس 
تورم ، ديدگاه مذكور از تطويل زياد ها داده شود. محتوا و نحوه استدالل، اينكه تحوالتي در ساختار

ولي معتقد است با اصالحات انجام گرفته و ، كند ها انتقاد مي مباحث و كافي نبودن برخي استدالل
ل معضالت روزآمد توانا شده و پاسخگوي سئواالت حكومت اين علم در جهت ح، تالش فقيهان
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اسالمي نيز خواهد بود. البته در اين صورت الزم است اصول و قواعدي نيز افزوده شود. برخي 
ديگر نيز به نگاه اصول فقه موجود انتقاد كرده و خواستار نگاه اجتماعي و حكومتي به اصول فقه 

گرفته درپي روزآمد كردن خود است تا امكانات الزم را در  اصول فقه با تغييرات انجام اند. شده
 :شود اختيار فقه سياسي و حكومتي قرار دهد. در ادامه اين موارد به اختصار بيان مي

، با توجه به اينكه فقه سياسي در سايه حكومت ديني گسترش يافته . گسترش موضوعات:1
هاي اين تغييرات در گرايش   ي از زمينهبرخ موضوعات اصول فقه نيز گسترش پيدا كرده است كه

بسياري از موضوعاتي كه پس از انقالب اسالمي در  باشد. بيشتر به استفاده از مفاهيم عقلي مي
عقل و اختيار ، نيازمند مقدمات اصولي بود. لذا مباحثي چون عرف، حوزه فقه سياسي مطرح شد

 وغيره بيشتر مورد تأكيد قرار گرفت.
در اصول فقه از اولين مباحث اصولي ، در بحث قطع حث منجزيت و معذريت:. فرا رفتن از ب2

اين است كه از تكليف متوجه مكلف بحث مي شود كه آيا منجز است يا معذّر؟ چون بسياري از 
علم اجمالي به تكاليف الزامي داريم و ، اند كه اوالً بزرگان اصول فقه بحث را از اينجا آغاز كرده

ين تكاليف بايد بيرون بياييم تا تأمين از عقوبت پيدا كنيم و اين وجوب عقلي است. از عهده ا، ثانياً
فقه از ، به علم اصول نياز است. لذا، اين امر نيازمند اجتهاد است و براي اينكه اجتهاد روشمند شود

ن ابتدا به عنوان معذر از عقوبت تعريف شده و اصول فقه نيز بر اين مبنا حركت كرده است. در اي
آيد تا بيش از احكام فردي را  نياز به اصالح در روش و نوع نگاه به اصول و فقه بوجود مي، راستا

 ).321و  2ص : 1387، استنباط كنيم (اسالمي
كجاست؟ آيا براي تأمين از عقوبت است يا » موال«ابتدا بايد دانست كه وجوب پايگاه ، بنابراين

 شود. كه اگر دومي باشد وضع متفاوت مي، )322ص: 1385، پور براي تكامل قرب؟ (حسني و علي
پايگاه ، آيا حكم فردي است يا اجتماعي؟ و سوم، همچنين حكمي كه به دنبال عمل به آن هستيم

اگر دايره پرستش را به احكام فردي  اصلي حجيت چيست؟ آيا وحي است يا عقل عملي يا نظري؟
 كند. هاي فقه و اصول فقه نيز تغيير مي ئلهمس، و اجتماعي توسعه داديم و تكامل قرب دانستيم

هاي مختلف  شاكله اساسي اصول فقه در حوزه . فرا رفتن علم اصول از ارائه روش فقه فردي:3
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انجامد. از مباحث قطع به اشتغال ذمه فرد به انجام تكاليف گرفته تا مباحث  به تكليف فرد مي
و او براي رسيدن به جواب اجتهادي بايد  برائت و استصحاب كه احكامي متوجه فرد مسلمان است

ها را  قواعد و شيوه، اي است كه مجتهد توان بكارگيري اصول تالش كند. البته اصول فقه به گونه
گيري از آنها را نخواهد داشت. اصول  توان بهره، دارد و مكلف با صرف بودن دانش در اين زمينه

 پوشش دهد.، ت از نگاه به فقه فردي استفقه بايد بتواند فقه اجتماعي را نيز كه متفاو
اصول فقه به عنوان يك  . كارآيي اصول فقه در فقه سياسي پس از تشكيل جمهوري اسالمي:4

كند و با نگاه به نياز پيش آمده امكانات روشي خود را  علم آلي زمينه استنباط احكام را مهيا مي
اولين دوره بوجود آمده اين علم شاهد  كند. چنانكه از روزآمد كرده و در گذر زمان تقويت مي

به ويژه ، قواعد و اصول كمي نسبت به عصر حاضر هستيم كه علم اصول گستره زيادي يافته است
در بعضي فصول و موضوعات به دليل نياز مورد تتبع فقها قرار گرفته و در جهت برآورده كردن 

پژوهش حاضر به بررسي ، اين راستا در پژوهي مورد استفاده قرار گرفته است. نيازهاي روش فقه
 روش موجود در فقه سياسي و نقد آن و نيز داليل عدم رشد كافي فقه سياسي خواهد پرداخت.

، فقه سياسي بنا به وظايفي كه دارد بايد نسبت به تغيير يا بازسازي روشي خود نيز اقدام كند
تري به  ات مستحدثه معناي جدياين امر در سايه نقش زمان و مكان در اجتهاد و نيز نقش موضوع

سخن در اين است كه آيا فقه سياسي با روش اصولي گذشته و تكيه بر اصول فقه  گيرد. خود مي
 ها توان پاسخگويي به سئواالت و مسائل نوظهور را دارد يا خير؟ مرسوم و معهود حوزه

ذشته نيز اصول فقه بلكه در گ، جواب منفي به اين سئوال بيانگر نياز به تغييرات اساسي نيست
دار  براساس نيازهاي جامعه به اينجا رسيده است و در دوره كنوني نيز كه فقه سياسي شيعه عهده

سئواالت جديدي ، حكومت اسالمي شده و نظام اسالمي بر پايه فقه سياسي شكل گرفته است
ي به آن از شود و براي پاسخگوي آيد كه پاسخ سئواالت براساس روش اجتهاد داده مي بوجود مي

ها و رسيدن به استنباط  اصول فقه و افزودن قواعدي به آن براي قانونمند و روشمند كردن پاسخ
 شود. مباحث مورد نياز استفاده مي

خواهد و فقه كه قانون حاكم براي جوامع در هر زمان و مكان  فقه متحول مي، جامعه متحول
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گاه كسي يا كساني يا هر نيرويي و به هر بايد الجرم متحرك بوده و پويايي پذيرد و هر، است
خود و جامعه خود را دچار مشكالت الينحلي ، اي بخواهند در برابر پويايي آن مقاومت كنند انگيزه
اي پويا باشد كه توان اداره  فقه شيعه در عصر حاضر بايد به گونه ).93ص: 1382، اند (فيض كرده

ترقي و تعالي سوق دهد و همه ، به سمت تكاملحكومت اسالمي را داشته و جمهوري اسالمي را 
از جمله  امور مورد نياز آن را از امورات كلي تا جزئي در حوزه داخل و خارج سامان بخشد.

كارهاي مورد نظر براي فقه سياسي شيعه در دوره جمهوري اسالمي قانونمند كردن امور است كه 
ه و ضمانت اجراي آن نيز تضمين و نيز به هاي متنوع نوشته شد ها و عرصه بايد قوانين در حوزه
 مرحله تحقق برسد.

 الف. رويكردهاي اصولي و فقه پژوهي

شود و در عين حال از  عقل و اجماع استفاده مي، سنت، در اصول فقه شيعه از منابع چهارگانه قرآن
 د.شو مقاصد شريعت و عرف با تأييد سنت استفاده مي، ها و اصولي مانند مصلحت برخي مؤلفه

توان گفت  برداري قرار گرفته و مي در اين موارد رويكردهاي مختلف عقلي و نقلي مورد بهره
ولي به اقتضاي فرد ، اند كننده روش اصولي نبوده هيچ كدام از اين رويكردها به صورت تنها تعيين

اس رويكردهاي مختلفي به كار گرفته شده است. بر همين اس، زمان و مكان مجتهد اصولي، اصولي
هاي مختلف اصوليان نيز با رويكردهاي متفاوتي بحث خود را ارائه كرده و  برخي معتقدند در زمان

 اند. لذا نتايج فقهي مختلفي را بدست آورده
رويكردهاي مختلف به اجمال مورد اشاره قرار گرفته و تغيير آن پس از جمهوري ، در ادامه

 اسالمي ايران مورد بحث قرار خواهد گرفت.
علوم قرآني و علم حديث داشته و ، اين رويكرد پيوند اساسي با قرآن كريم ويكرد نقلي:. ر1

شود و در فقه سياسي نيز استفاده و كاربرد فراواني دارد. در اين  مهمترين منبع فقهي محسوب مي
كننده علم  علوم قرآني وغيره به عنوان تكميل، تاريخ، رجال، روش از ديگر علوم نظير علم درايه

شود. البته  ديث و شناخت آن با استناد به نقل گذشتگان به صورت شفاهي يا كتبي استفاده ميح
داللت و محتوا بسيار مهم بوده و لذا علومي مستقل براي ، اعتبار، شناخت حديث به لحاظ سند
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 شناخت حديث و بكارگيري آن تدوين شده است.
بر اينكه به  عالوه ، گويند برهاني نيز مياين رويكرد را كه روش استداللي و  . رويكرد عقلي:2

در علومي مانند فقه و ، فلسفه و رياضيات كاربرد دارد، صورت عمده در علوم عقلي همچون منطق
يكي از منابع فقه عقل بوده و لذا روش عقلي نيز ، اصول فقه نيز قابل استفاده است. از اين رو

عقل به مفهوم مطلق بوده و تنها ، دهمنظور از عقل در روش ياد ش كاربرد خواهد داشت.
مستقالت عقليه ، بلكه در مباحث اصولي منظور از عقل، شود  غيرمستقالت عقليه را شامل نمي

است. منظور عقل عملي است كه خير و شرّ و مصلحت و مفسده را درك كرده و در مورد احكام 
كند. در اين صورت  نمايي ميانسان را بدون كمك گرفتن از شرع راه، و انطباق آن با موضوعات

گيري عمده از  منبع و دليل مستقلي بوده و بهره، عقل در كنار ديگر منابع احكام مانند كتاب و سنت
به ويژه در مواردي كه در فقه سياسي احكام آن معلوم نيست و يا رابطه احكام و ، اين روش است

در  ).20ص: 1384، كرد (انتظام توان استفاده از اين روش مي، موضوعات به خوبي مشخص نشده
اين روش تنها از طريق حكم عقل و بدون ياري از احكام شرع و يا مقدمه قرار دادن احكام شرعي به 

 دهد. كند و به انجام يا ترك عمل دستور مي رسيم كه حسن و قبح را عقل درك مي حكم مي
بر  شوند و عالوه مي ركيبت نقلي و عقلي شيوه رويكرد اين در :اجتهادي –. رويكرد اصولي 3

دهند كه با نظم  اي را تشكيل مي اجماع در كنار هم روش ويژه، عرف، سيره عقال، عقل و نقل
مواد اصلي اين روش در علم اصول علوم  معروف است.» روش اجتهادي«خاصي اجرا شده و به 

ايت و فهم حديث و رو، مباحث فلسفي و عقلي، ادبيات، شناسي مختلفي همچون علم زبان
روشي است كه از همه امكانات براي بدست آوردن احكام ، شود. لذا بكارگيري آن را شامل مي

اما با اصطالحات ديگري نظير مبناي ، در اين روش عقل يكي از منابع است كند. الهي استفاده مي
مفهوم و طريقه عقال نيز همراه است كه همه اين اصطالحات عقل به ، عرف عقال، سيره عقال، عقال

شود كه مباني  بلكه در اين روش مباحثي چون استصحاب نيز استفاده مي، تنها عقل فلسفي نيست
تفاوت دليل عقلي  اما عمدتاً شيوه عقال مورد نظر است.، عقلي و نقلي داشته و يا بعد عقالني دارد

 : توان به شرح زير برشمرد و بناي عقال را مي
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از سنخ عمل بوده و مربوط  ولي بناي عقال، ج عقلي است. دليل عقلي از سنخ علم و استنتا1
 باشد. حوزه عمل عامالن مي

ولي دليل عقلي بدون تكرار نيز مورد قبول ، افتد . بناي عقال براساس تكرار عمل اتفاق مي2
 بوده و مستحسن است.

ندارد سنجي  ولي در دليل عقلي نياز به مصلحت، افتد سنجي اتفاق مي . در بناي عقال مصلحت3
 ).50ص: 1388، و به خودي خود موجب حكم است (صابري

در اصول فقه و فقه سياسي شيعه مباحث مختلفي از نگاه عرفي وجود دارد.  . رويكرد عرفي:4
، است» احكام تأسيسي«و » احكام امضايي«يكي از مهمترين اين مباحث تقسيم احكام به دو دسته 

اي كه  به گونه، زمان رسول خدا(ص) را پذيرفته است يعني احكام امضايي عرف موجود در جامعه
اي با نگاه به عرف بيان شده  برخي احكام عرفي در زبان فقهاء وجود داشته و حتي قواعد فقهيه

يعني هر ، )62ص: 1387، (شريعتي» كل ما لم يقدره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف«مانند ، است
تغير «مانند ، كند عرف درباره آن حكم مي، شخص نكردهاي براي آن م آنچه را كه شارع اندازه

هاي  كند. موارد متعدد ديگري در گزاره ها تغيير مي كه احكام با تغيير عادت» االحكام بتغير العادات
كند و در اصول فقه نيز  روايي و فقهي وجود دارد كه جايگاه عرف و روش عرفي را بيان مي

 مثل استصحاب و غيره پاي در عرف دارند. شناخت موضوعات اصولي، مباحث الفاظ

ناگفته پيداست فقه سياسي نياز بيشتري به عرف و استفاده از قواعد آن نسبت به فقه عمومي 
به همين ، عرف جايگاه بيشتري دارد، به ويژه اينكه در امور جزئي تدبير امور سياسي جامعه، دارد

اما به منزله ، ايد نقش بيشتري داشته باشددليل نيز پس از تأسيس جمهوري اسالمي ايران عرف ب
 شود. هاي عقلي و نقلي به سمت عرفي محسوب نمي تغيير روش از روش

 ب. قانون اساسي و روش عرفي:

برخي معتقدند قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محصول فتواهاي فقهي و كالمي مجتهدان 
ي كه با بررسي سه موضوع زير اين نتيجه را به صورت، آمد نبود و متني كامالً عقاليي به شمار مي

 : گيرند مي
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 . شكل حكومت1
 . وظايف حكومت2
 .اساسي قانون در موجود سياسي –. ارزشهاي حقوقي 3

تلفيقي از نظريه امامت ، محمد مجتهد شبستري حتي شكل حكومت را كه نظام واليت فقيه بود
ين كار نه يك كوشش متكلمانه بود و نه يك گيرد كه ا شيعه و نظريه دموكراسي دانسته و نتيجه مي

 ).22ص: 1379، كوشش فقيهانه؛ بلكه كوششي از موضع علم حقوق و سياست بود (مجتهد شبستري

در حاليكه تئوري واليت فقيه ، آورند ايشان در استدالل خود هيچ دليلي بر ادعاي خود نمي
البته ، ف به صورت كامل ارائه شددر نج 1348كالمي امام خميني بود كه در سال  -نظريه فقهي 

در كتب فقهاي پيشين نيز وجود داشته و به صورت مستقيم با انقالب اسالمي گره نخورده است و 
بر اينكه مذاكرات  محل اجراي اين نظريه در اثر انقالب اسالمي ايران بود كه تحقق يافت. عالوه

 كند. را رد ميخبرگان قانون اساسي در تصويب قانون اساسي نظريه ايشان 
قانون اساسي همان : گويد مجتهد شبستري درخصوص وظايف حكومت در قانون نيز مي
هاي اساسي در جهان معاصر  وظايفي را براي حكومت معين كرده كه در همه كشورها و همه قانون

كند در  ). حتي ايشان ادعا مي24ص، كنند (همان ها منظور مي و در عصر توسعه براي حكومت
اساسي گفته نشده كه وظيفه حكومت اين است كه احكام اسالم را اجرا كند. در حاليكه با قانون 

، بر كل نظام به طوري كه عالوه، بينيم مراجعه به قانون اساسي در اصول متعدد اين مسئله را مي
وظيفه رئيس جمهور هم به طور خاص ذكر شده و تأكيد شده است كه هيچ قانوني نبايد مخالف 

گويد اگر كارهاي انجام شده در مديريت  اي آشكار مي حتي ايشان در مغالطه سالمي باشد.شريعت ا
شود كه همان نوع امور و كارها در همه جاي دنيا و در همه  مشخص مي، بيست ساله نظام را ببينيم

ه درحاليك اجراي احكام اسالم ناميد.، توان آنها را بنا به تعريف فوق ها وجود دارد و نمي حكومت
ها در همه چيز تفاوت  سياسي مسلمانان با ديگر ملت -دانند زندگي اجتماعي ايشان به خوبي مي
اساس مشيء عقاليي بوده و حتي اسالم هم بسياري از احكام دوره  بر، بلكه، صد در صدي ندارد

لحاظ بر اينكه به  عالوه، قبل را امضاء كرد و تفاوت اصلي در بينش و نوع نگاه و مسائل كالن است
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 اجرا و مديريت نيز متفاوت است.، نوع قانونگذاري، شكل حكومت

 حكومت واليي و شيوه عرفي

 ديده فقه در اجتماعي –اي است كه به دليل ارتباط عميق با تحوالت سياسي  عرفي شدن شيوه
 اما، است شده منع ساز عرفي منابع از استفاده آن فقه اصول و شيعه سياسي فقه در گرچه. شود مي

 كتاب و عقل جايز دانسته شده است.، منابع فقه غير منابع چهارگانه بدون تعاضد سنت استفاده
منطقه الفراغ و اباحه در فقه سياسي ، مقاصد شريعت، مصلحت، وجود مباحثي چون عرف

اما اين امر به ، شيعه به ويژه پس از تأسيس جمهوري اسالمي ايران كاربرد فراواني يافته است
بلكه با شروطي و با تعاضد برخي منابع ، اين موارد به عنوان منابع مستقل فقهي نيست معناي تالش

ها به پويايي فقه سياسي كمك كرده  تواند در فقه سياسي مورد استفاده قرار گيرد و اين ظرفيت مي
برخي  محور به فقه عرفي شده و سكوالر تبديل كرده باشد. نه اينكه آن را از يك فقه نص، است
يعني ، اند ورود دين به عرصه حكومت را مساوي با شروع فرايند عرفي شدن شريعت دانسته حتي

برخالف ظواهر امر تأسيس دولت ديني متكي بر نظريه واليت مطلقه فقيه را فرايندي مخالف با 
كنند  دهنده فرايند عرفي شدن قلمداد مي بلكه آن را عامل شتاب، دانند جريان عرفي شدن نمي

هاي آن و اهداف اعالم  ظرفيت، گرچه اين نظريه نگاهي به وظايف دين ).79ص: 1380، (حجاريان
و اساساً به دنبال شناخت آن نيز نبوده است. ، شده نداشته و اطالعي از فرايند اجتهاد فقهي ندارد

العله و  بدون اينكه شناختي از عرف مورد قبول فقه شيعه داشته باشد يا تفاوتي بين قياس منصوص
، و يا بدون اينكه مصلحت يا حوزه اباحه و موارد متعدد ديگر را بشناسد، العله قائل شود ستنبطم

 ).80 - 81ص، كند (همان فقه سياسي شيعه را با قرار گرفتن در قدرت به عرفي شدن متهم مي
روش گفته شده به دنبال اين است كه نشان دهد پس از تأسيس جمهوري اسالمي ، بنابراين

ه سياسي شيعه به سمت عرفي شدن حركت كرد و در اين عرفي شدن نظريه اصلي انقالب ايران فق
، براساس ديدگاه عرفي شدن فقه سياسي نقش بسياري داشته است.» واليت مطلقه فقيه«يعني 

طي فرايندي انجام شده و از عرفي شدن دو معنا ، عرفي شدن از ساحت قدسي به ساحت عرفي
 : شود برداشت مي
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يايي شدن يعني عبور مفاهيم و مقوالت از ساحت قدسي به ساحت ناسوتي كه الف. دن
 القاعده با فرسايش توأم است. علي

يعني نهاد دين كه در اعصار گذشته ، ب. افتراق ساختاري ميان ساختار سياسي و نهاد ديني
يده شدن تدبير امور وغيره بوده و به علت پيچ، قضاوت، داراي كاركردهاي مختلفي مانند آموزش

همچون ساير نهادها متكثر شده و وظايف خود را ، ها مناسبات زندگي اجتماعي و تخصيص نقش
 ).71ص: 1380، كند (حجاريان واگذار مي

به گفته شبستري اين نظريه واليت مطلقه فقيه مهمترين تالش در جهت فرايند عرفي شدن 
مثابه يك دولت تمام  شيعه به«به » شيعه يك حزب تمام«چون زمينه الزم را براي تبديل ، است
 كند. كند. در اين دولت مقدماتي مانند مصلحت وارد شده و اين روند را تسريع مي فراهم مي» عيار

ديدگاه روش عرفي معتقد است با تأسيس جمهوري اسالمي ايران و بوجود آمدن ، بنابراين
امر ادامه پيدا كند و فقه سياسي به سمت عرفي شدن حركت كرد و هرچه اين ، حكومت شيعي

يابد. براي نقد اين ديدگاه بايد به چند  روند عرفي شدن افزايش مي، هايي مواجه شود دولت با گره
 : نكته توجه كرد

آفريني فقه سياسي در اداره جامعه  گيري قدرت براساس فقه سياسي شيعه و نقش  بدست، اوالً
پويا ، يابد اي از فقه امكان ظهور مي دهبلكه بخش تعطيل ش، انجامد سياسي به عرفي شدن نمي

 پردازد. شود و به توليد نظريه مي مي
فقه سياسي شيعه محفوف مسائل سياسي بوده و چنين نبوده كه حكومت تازه تأسيس ، ثانياً

بلكه اين ظرفيت فقه سياسي بوده كه به نظريه واليت فقيه ، منجر به مسائل سياسي در آن شود
ان خود براساس ظرفيت دروني به براندازي نظام ظالم اقدام كرده و به جاي رسيده و با دعوت پيرو

نه تنها به ، آن حكومت مورد نظر خود را براساس تعاليم دين مبين برقرار كرده است. بنابراين
 كند. بلكه نصوص معطل را احياء مي، رود سمت عرفي شدن نمي

يري دولت تلقي كرده است كه براساس آن گ گرايي را گامي براي شكل اين نظريه مصلحت، ثالثاً
اي كه در فقه سياسي شيعه  بلكه به اندازه، مصلحت مسلمين و لزوم رعايت آن امر عرفي نيست



 193 در شيوه استنباط فقه سياسي راناي تأثير تأسيس جمهوري اسالمي

همخوان با نص است. گرچه در نظر شيعه مصلحت منبع مستقل براي استخراج ، كارآيي دارد
قابل اجرا است. البته مشروط  احكام نيست و به عنوان حكم حكومتي در كنار احكام اولي و ثانوي

 المصلحه آن است. به شرايطي از جمله موقتي بودن مادام

 گيري نتيجه
پژوهي  اگرچه تحوالت حكومتي تاثير عميقي بر روش پژوهش در اصول فقه و شيوه فقه

گرايي  گرا و عرف رويكرد عقل، و ثانيا، هاي جديدي را گشوده است افق، اما اوال، برجاي نگذاشته
وجود حكومت ديني در تغيير سبك و ، قواعد فقه را توسعه داده است. رابعا، تقويت كرده و ثالثارا 

چون از سويي نيازهاي روز افزون حكومت و جامعه اسالمي موجب ، شيوه استنباط مؤثر است
گشايي و رسيدن به پاسخ سئواالت نوظهور  هاي فهم و بدست آمدن امكان گره تحول در روش

دهد تا موجبات  حكومت اسالمي امكانات و وسايلي در اختيار قرار مي، سوي ديگراز ، شود مي
 پردازش جديد فقهي نيز حاصل شود.
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