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 چکيده

امر  ینآن است. با توجه به هم یازهاین یاست که با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخ گو یدانش« فقه»

فقه  پس.می گرددیرتعب یزن هو فقه الحکوم هفقه اإلمار ،هیاس، فقه السهآن به فقه الدولدراست که از 

ساحت  حکومت وزندگی جمعی ،از دانش فقه است که به مسائل مرتبط با  یعبارت از شاخه اسیاسی 

 یا یژهمنزلت و یاسی،فقه و به خصوص فقه س ی،پردازد. با انقالب شکوه مند اسالم یمختلف آن م یها

مهم دانش  یاز شاخه ها یکیو آن را به  یدرا ارتقا بخش یاسیفقه س یگاهکه انقالب، جا یبه گونه ا یافت؛

باشد، نگرشی فقه می که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة« فقه حکومتی» .کرد یلتبد یاسیس

مثابه یك روش و رویکرد در مقابل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، بهکل

رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام فقه فردمحور به شمار می

عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر ی اسالمی را بهاستنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومت

پس توجه به موضوع فقه سیاسی به عنوان یك ضرورت فراگیر در جامعه امروزی ما تلقی دهد.قرار می

مدی بر فقه سیاسی؛چیستی فقه آبه عنوان بحثی درپرسش اصلی این نوشتار، می گردد.بر این اساس

 سیاسی؟وشناسایی مبانی روشی وقواعد فقه سیاسی است.؟

 .قواعدفقه سیاسی فقه سیاسی، فقه، :يديکل واژگان
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 محمدحسين فتاحيان

 شهرکرد استادیار دانشگاه 
 

 نام نویسنده مسئول:

 محمدحسين فتاحيان

 قواعد روش و تعریف، ؛درآمدي بر فقه سياسی
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 مقدمه
جامعه بالضروره احتیاج به حکومت است و حکومت پسندیده در جامعه اسالمی الجرم باید اسالمی باشد و  هاز آنجا که برای ادار

مسائل مربوط به فقه  پس ( .97، ص 9731،جعفری هرندی، محمد.)ومت اسالمی برای ادارة جامعه احتیاج به قوانینِ منظم و مدون داردحک

است که با جامعه تعامل دارد و  یدانش« فقه»مسلمان بوده است.  یاسیس یشمندانهمواره مورد توجه جهان اسالم و اند یاست،و جامعه و س

 یم یرتعب یزن هو فقه الحکوم هفقه اإلمار ،هیاس، فقه السهامر است که از آن به فقه الدول ینآن است. با توجه به هم یازهاین یلذا پاسخ گو

فقه سیاسی , مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم بر اساس  کنند..

 ( .31، ص 9739،شکوری، ابوالفضل )ت که تحقق فالح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید، عملی می داند.مبانی قسط و عدل اس

، اسالمی کالمیعنی  یِطور عمده از سه علم باالدست، بهوفقه سیاسی  فقه یمبانی فلسفالبته به این نکته فقط اشاره شود اینکه 

شناسی فقه حکومتی، ارتقای واحد مطالعه شود؛ مثالً از جملة مبانی اساسی جامعهگرفته می اسالمی شناسیو جامعهاسالمی شناسی معرفت

یکی از  برای مثال؛توان به تصوری درست از فقه حکومتی دست یافت. بنابراین،نشود، نمی روشناست. تا این بحث « جامعه»به « فرد»از 

و حکومت ،رهبری بحث امامت سیاسی از جمله مبانی کالمی فقه ویا(9711ری،است. )میرباق« فقه االجتماع»، سیاسینیازهای فقه پیش

شناسی فقه حکومتی نیز روش کسب معرفت فقهی، از گیرد. در مبانی معرفتتفصیل در کالم مورد بررسی و استدالل قرار میاست که به

 (. مانهشود )منابع چهارگانه )کتاب، سنت، عقل و اجماع( و از طریق اجتهاد اثبات می

شود که متأسفانه وکارهای گسترده ای انجام تالش  که  رفتیانتظار م اسالمی  پس از انقالب« فقه سیاسی»آنچه پیرامون موضوع 

و  یهدر حوزه علم یخوب یهاتالش یر،اخ یهاصورت نگرفته و تنها، در سال یچه در دانشگاه و چه در حوزه کار چندان یدر ابعاد آموزش

 ی،مورد نظر در فقه سیاس یرسیدن به ارتقای معرفت یبرا رسدیها، به نظر ماست. اما با همه این یریگآن در حال شکل یرامونیمؤسسات پ

مشتمل بریك مقدمه و بیان مساله  وفصل اول:مفاهیم وکلیات وفصل دوم: براین ضرورت این مقاله بناهستیم. یبیشتر یهانیازمند کوشش

 مقاله ارایه می گردد.   ید فقه سیاسی می پردازدودر انتها نیز نتیجه گیرکه به روش شناسی وقواع

 

 فصل اول:مفاهيم وکليات:

 الف تعریف فقه:
 یموجب دگرگون ی،در مسائل فقه یاز تحول و دگرگون یقتدر حق یتعدد معان یناست. که ا یدهگرد یانب یمتعدد یفقه معان یبرا

لغه الفهم... و اصطالحاً مسائل  الفقه»نموده است: یفتعر یندر عده االصول فقه را چن یطوس یخآن شده است. ش یفقه و معان یفدر تعر

است... و در اصطالح  یدنفهم یدر لغت به معنا قه(ف .19، ص 9017 ی ،طوس یخش) «یقالتصد یرغ یعل یهالعلم یهاالحکام الشرع یهاتحمل ف

فقه را  یطوس یخش یفتعر ین. در ایستن یاست که مطابق بودن با واقع آنها ضرور یعمل یاست که محمول در آن احکام شرع یمسائل

مسائل  یدق ین. بنابراشندنبا یامطابق باشند  یقتهستند، خواه با واقع و حق یعمل یحکم شرع یانگرکند که ب یم یانب یبعنوان مسائل

 است. یاعتقاد یدر برابر حکم شرع یعمل یحکم شرع یراشود. ز یم یروناز فقه ب یاعتقاد

آنها را  یعتسازد که واضح شر یم یداند که انسان را قادر به استخراج حدود و احکام یم یعلم فقه را علم ی،ابونصر محمد فاراب

آن با استفاده از احکام موضوعه و  یلهکه انسان بتواند به وس داندیم یفقه را صناعت« المله»در کتاب  ینهمچن ینکرده است. فاراب ینمع

  ( 9737 ی،احمد یرر.ک. منصور م )نکرده بپردازد. یحآن تصر یانبه ب یعتاستنباط حکم آنچه واضح شر ستخراجمصرحه به ا

«  به دست آمده اند یلیتفض هاییلاست که از دل یفرع یفقه دانستن احکام شرع»مشهور از فقه از صاحب معالم است:  یفتعر

در هر مسأله مطابق کتاب،سنت و عقل و اجماع حاصل  یلیتفض یلاست که با استناد به دل یشرع یبه مسائل فرع یفقه آگاه ینبنابرا

 .گرددیم

 یرونو ب یدرون ی،اجتماع ی،است که مردم در روابط فرد یفیو وظا یفکه تکال یردگ یقرار م یدر فقه مورد بررس یبه هر حال مسائل

 دارند. یامت

آنها را  یعتسازد که واضح شر یم یداند که انسان را قادر به استخراج حدود و احکام یم یعلم فقه را علم ی،ابونصر محمد فاراب

آن با استفاده از احکام موضوعه و  یلهکه انسان بتواند به وس داندیم یفقه را صناعت« المله»در کتاب  ینهمچن ینکرده است. فاراب ینمع

  ( 9737 ،منصور یاحمد یرم) نکرده بپردازد. یحآن تصر یانبه ب یعتاستنباط حکم آنچه واضح شر ستخراجمصرحه به ا

 یخش )«به دست آمده اند یلیتفض هاییلاست که از دل یفرع یفقه دانستن احکام شرع»مشهور  فقه از صاحب معالم است:  یفتعر

در هر مسأله مطابق  یلیتفض یلاست که با استناد به دل یشرع یبه مسائل فرع یفقه آگاه ینبنابرا  ( .13معالم االصول، ص  ،ی،حسن عامل

است که مردم در  یفیو وظا یفکه تکال یردگ یقرار م یدر فقه مورد بررس ی. به هر حال مسائلگرددیکتاب،سنت و عقل و اجماع حاصل م

 دارند. یامت یرونو ب یدرون ی،جتماعا ی،روابط فرد
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 :ياسیفقه س یفتعرب:

 یاسیاست پس فقه س یعتبر اساس شر یاسیس یاحکام و مقررات زندگ یرندهاست، در برگ یاز فقه اسالم یکه بخش یاسیاما فقه س

 یروناز حوزه آن ب یعبادات فرد یژهبه و یاحکام و مسائل فرد یجهکند؛در نت یم یبحث و بررس یاز فقه است که درباره احکام اجتماع ییجز

 توان نام برد.  یدارد مانند حج، نماز جمعه و... م یژهدر آنها جلوه و یکه جنبه اجتماع تیهستند، مگر عبادا

 آمده است: یاسیاز فقه س یگرد یفدر تعر

در  یها؛و هد یعهضوء احکام الشر یعل یتهاهذاالشئون و رعا یرو تدب یهو الخارج یهلشئون االمه الداخل یقهو الفهم الدق یاسیالس الفقه»

منصور )« ( اشاره شده است.یرشئون و تدب یقاست( و هم هدف آن )فهم دق یو خارج ی)شئون داخل یاسیهم به موضوع فقه س یفتعر ینا

 (  ق 9091،یاسیهمان، به نقل از محمد عبد القادر ابو فارس، الفقه الس ی،احمد یرم

از منکر، حسبه، امامت و خالفت، نصب  یتحت عنوان جهاد، امر به معروف و نه یآمده در فقه مباحث یاسیاز فقه س یگرد یفیتعردر 

توال  یگر،د یمولفه قولهم، دعوت به اسالم، جمعه و جماعات و...صلح و قرار داد با دولتها یه،وجوهات شرع یجمع آور ینامرا و قضات، مامور

 یگفته م یاسیفقه س یا یهمطرح شده است که به آنها احکام سلطان یممسق یرغ یا یمآن به طور مستق یربا حاکمان و نظا همکاریو تبرا، 

 یم یاسیدانش دارد فقه س یفتعر یبه جا یاسیو مسائل فقه س یقبه مصاد یقتدر حق یفتعر ینا (09،ص9733،.) عمیدزنجانی«شود

حکم  یینمکلفان و تع یاجتماع یاسیس یهابه پاسخ یو مبان یوهم فقه است که با همان شاز عل یپرداخته است. پس فقه سپاس شاخه ا

 پردازد. یآنان م

مثابه یك رویکرد و یك نظریه دربارة روش استنباط احکام فقهی است که در مقابل روش و ، فقه حکومتی بهالبته با ذکر این نکته که

ای که در فقه رو، گسترهایننگر و ناظر به تمام ابواب فقه است. ازفقه حکومتی، نگرشی کلگیرد. رویکرد فردی استنباط احکام قرار می

دهندة جنبة عملی فقه ( در این نگاه، حکومت نشان9711، شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. )مشکانی سبزواریحکومتی بحث می

خواهیم که ما چگونه میاست است. هدف اساسی ]در فقه حکومتی[ این رهنگی در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی، سیاسی، نظامی و ف

مقام  (19، ج9733 افزار صحیفه امام،اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضالت جواب داشته باشیم. )نرم

ها را ها و ملتت که می خواهد یك ملت یا مجموعة عظیمی از انسانفقه اجتماعی و فقه حکومتی ... آن فقهی اس»معظم رهبری معتقدند: 

نگی اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد؛ و نمی تواند در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فره

فقه »، و «فقه حاکم»دو اصطالح ( 90/7/9733 مقام معظم رهبری، همان، بیانات«.) و همة مسائلِ زندگی مردم، نقطه ای را بی پاسخ بگذارد

 سیاسی( فقه 9733تواند فقه فردی باشد. )ر.ک: مهریزی، ، قرابتی معنایی با اصطالح فقه حکومتی دارند و اصطالح مقابل آنها می«اجتماعی

، آنلذا از »ی ادارة جامعه را از منابع دینی استخراج می کند؛ های مورد نیاز براهای اجتماعی یا آموزهدانشی است که معارف مربوط به نظام

 (9711پرور، «)االداره یاد می شود.ها یا فقهعنوان فقه نظامگاه به

 

 :فصل دوم:روش شناسی وقواعد فقه سياسی
 :يعهش ياسیفقه س یشناس. روشالف:

و  ینبا قوان یرفتار و اعمالش را در همه ابعاد زندگ یدبه حکم مسلمان بودن با یاست. هر مسلمان یعلم استنباط احکام شرع فقه

 یند یگرد ییو از سو یگوناگون زندگ یهادر عرصه یدمسائل جد یریو شکل گ یو تبّدل در زندگ ییر. امّا تغیددستورات اسالم هماهنگ نما

 یاستنباط احکام شرع ی. امّا چگونگیدعلم فقه گرد یرکه منجر به شکل گمسلمانان بوده  یمشکل فرا رو ی،ثابت و فرا زمان یبه عنوان امر

و اخبار  هایاصول یعیانش یناهل سنت و در ب یانم یثو حد یاهل رأ یریباعث شکل گ یعنی. یدمسلمانان گرد ینخود منشأ چالش در ب

 شده است.

 یزون« حوادث واقعه»در پاسخ به  یژهبه و یعیانش یفقه یهابه پرسش ییدر جهت پاسخ گو یعهفقه ش یروشن شناس یبه طور کل»

 ینکه از مهم تر یدگرد یدچار چالش رو شناخت یزفقه اهل سنت شکل گرفت. و در ادامه در درون خود ن یدر چالش با روشن شناخت

 ( 9731،)لك زایی نجف« اشاره نمود. یهاو اخبار هایتوان به چالش اصول می یداخل یروشن شناخت یهاچالش

اسالم  یامبرپ ینیو اهل سنت در فلسفه ختم نبوت و موضوع جانش یعهفقه ش یروش شناخت ینب یدر چالش معرفت یاصل یزوجه تما

ختم  یعهش یاز نظر علما یکهامت و عدم اجماع امت بر خطا است. در حال یافتگیرشد  یعنیاهل سنت ختم نبوت  یاست. در نگاه علما

 باشد. یبر نص و عصمت م یمبتن مامتنبوت به دنبال آن تداوم ا

 یامبرعالوه بر قرآن و سنت پ یعنی یدهگرد ینیمعرفت د یدباعث گسترش منابع تول یعیانش یتداوم عصمت و امامت از سو یرشپذ

 .یدمحسوب گرد ینیاز جمله منابع معرفت د یعیانش یبرا یزامامان ن یریو تقر یفعل ی،اکرم )ص( سنت قول
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 یصدر اسالم م یخبه تار یدنو قداست بخش« عدالت صحابه» یهنظر یبه سو یمعرفت یصةنق ینجبران ا یاهل سنت برا یکهدر حال

قدرت، همه بر گرفته و مستند به صدر  یبخش یتاهل حل و عقد و مشروع یتمشروع یی،شورا یتامت، مشروع یتمشروع هاییهروند. و نظر

مقدم گردد. به عالوه « عدالت»بر  «یتامن»اهل سنت  یاندر م یت،بر امن« عدالت» یعیاننزد ش یدموجب گرد ظرمن یناسالم است.  و از هم

امامت و تداوم  یشهدبر ان یمبتن یتمشروع یهنظر یعیانمتأخر از عمل شکل گرفت. امّا نزد ش یاسیفقه س یاتاهل سنت نظر ینب ینکها

      .یدات متأخر بر عمل گردینظر یریو شکل گ یختار یهعصمت مانع از توج

اکرم )ص( به آن دچار  یامبرشدند که اهل سنت پس از رحلت پ یدچار همان مشکل یعیانالساّلم ش یهامام دوازدهم عل یبتاما با غ

 یصغر یبتدوره غ یانبود. امّا با پا یبت)ع( زنده و در پس پرده غ یحضرت مهد یخاتم )ص( رحلت نمودند ول لتفاوت که رسو ینبودند. با ا

 مراجعه نمود؟ یبه چه کس یدبا« حوادث واقعه»آمد که در  یشسوال پ ینا

ا حجه و ان یکمعل یفانهم حجت یثنارواه حد یال یهااما الحوادث الواقعه فارجعوا ف»پرسش فرمودند:  ین)ع( در پاسخ به ا یامام مهد

 یبه چه کسان یث،حد یو به عالوه، راو یست؟چ« حوادث واقعه» ینکها یثحد ینا ینامّا در تب ( 1حدیث99باب)حر عاملی،بی تا،«یهماهلل عل

قم که البته سر  یامکتب بغداد و مکتب نقل گرا  یامکتب عقل گرا  یکی: یدگرد یاندو جر یریاختالف موجب شکل گ ینشود. هم یگفته م

 .یدرس یروزیبه پ یزدهمدر قرن س یاجتهاد یانانجام جر

 توان اشاره داشت:  یدو مکتب م ینا یانم یاساس یهااز جمله چالش

به عنوان ابزار استنباط « اصول فقه»از  یدبا یکشف حکم شرع یبرا های: در نگاه اصولی. اختالف در ابزار استنباط احکام شرع9

 یاست و استفاده از آن در استنباط احکام شرع یدانش بشر یکیمعتقدند اصول فقه  هایاخبار یکهاستفاده نمود. در صورت یاحکام شرع

 خواهد شد. یموجب انحراف و کج فهم

منقول از ائمه  یثاحاد یاستنباط احکام شرع یتنها منبع معتبر برا یها: در نگاه اخباری. اختالف نظر در منابع و ادله احکام شرع1

 دانند. یرا قرآن، سنت و عقل م یمنابع و ادله شرع هایاصول یکهر حال)ع( است د ینمعصوم

 باشد: یم یهمه موضوعات در سه حوزه قابل دسته بند ها،ی. اختالف نظر در قلمرو و شمول احکام: در نگاه اخبار7

 واضح مشخص شده است. یکه حرمت آنها به شکل ی: امورالف

 شده است. یانآنها مشخصاً ب یتکه حل ی: امورب

 .یستکه شبهناک بوده و حکم آن مشخص ن ی: امورج

موضوعات را در سه طبقه دسته  هایباشد اما اصول یو اصاله المنع م یاطبر اصاله االحت یاجتناب مبتن یندر دسته سوم وظبفه مکلف

 :یندنما یم یبند

 وجوب آن آشکار است. یاو  یت: آنچه حلالف

 است. : آنچه حرمت آن ثابت شدهب

 باشد. یم یاطالبرائه و اصاله االحت ةبر اصال یاست. مبتن یدکه محل شك و ترد یدر تمام موارد ی: امور مباح و از نظر شرعج

شوند.  یم یممحدّث و مستمع تقس ةاجتهاد حرام است و مردم به دو دست های: در نگاه اخباریداجتهاد و تقل ة. اختالف نظر دربار0

امام  یفشر یعبا استناد به توق های. اخباریدبه محدثان مراجعه نما یداستفاده کند. و با یثاز احاد یماًتواند مستق یکه نم یکس یعنیمستمع 

ر.ک، نجف  ).یمعمل نمائ یاطبه احت یدبا یافتیمن یپاسخ یکهو در صورت یمجستجو نمائ یثدر احاد یدزمان )ع( معتقدند حوادث واقعه را با

 (  37ـ30 همان، ص ییلك زا

 ای؛یهو نظم تق یاسی. فقه س9که عبارت است از :  کنیمیم یداآن دست پ یگاهگانه از جاسه یبندطبقه یكبه  یاسیفقه س یبررس با

که چگونه انقالب از نظم دوم، به نظم  یدفهم توانیم یخچه،تار ینا ی. با بررسیو نظم مردم یاسی. فقه س7 ی؛و نظم سلطان یاسی. فقه س1

 دارد. یود و دوران سوم چه ملزوماتشیسوم وارد م

آن  ای،یهاست. منظور از نظم تق اییهدر نظم تق یاسیس یملزومات زندگ یانبه دنبال ب یاسیدوره فقه س یناول: در ا وراند

 یعمکتب تش یبر مبنا یشرع یهاعمل به آموزه هایینهزم یجادو ـ در کنار آن ـ ا یعیانش یاسیس یتاست که هدفش حفظ هو یمناسبات

 یاسینظم س یندر ا یعهفرد ش یك یفاست که تکل ینا یاسیفقه س پرسش ینترادامه دارد، مهم یهصفو تدوره که تا حکوم یناست. در ا

فقه  دهد؟یرا م یاسیومت و مناسبات سفقه اجازه ورود به حک یاباشد؟ و آ یددوران چگونه با یندر ا یعهفرد ش یكمناسبات  یست؟چ

 یناست. بر اساس ا یعیفرد ش یك یاسیمناسبات س بیان دنبالبه …اضطرار، و قیه،چون ت ییهاواژه یریکارگدوران با به یندر ا یاسیس

 با حکومت موجود داشته باشد. یمناسبات و تعامالت تواندیو اضطرار م یهتق یطتنها در صورت احراز شرا یعیها، فرد شو آموزه یممفاه

 یمناسبات ی. منظور از نظم سلطانشودیرو مروبه یدیبا پرسش جد یاسیو فقه س رودیکنار م اییهدوران، نظم تق یندوم: در ا دوران

که بر  ییاسنظم س ینا یااست که آ یندوره ا یندر ا یاسیفقه س یشکل گرفت. پرسش اصل یعمذهب تش یافتن یترسم یاست که بر مبنا
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نتوان بر  یدنظام  است؛ چراکه شا ینخود ا یتمتوجه مشروع جایندارد؟ پرسش در ا یتگرفته است، مشروع شکل ینظام سلطنت یناساس ا

در مباحث فقه  یادیز یاربس یتاهم یابتدوران، مفهوم ن ینکرد. در ا یهنظام و سلطان آن را توج ینا یتامامت، مشروع یماساس پارادا

مهم صورت  یافتبا سه ره ی،مشروع در نظم سلطان یاسیمفهوم در بحث از مناسبات س یناستناد به ا ی. چگونگکندیم یداپ یاسیس

.  دادن اذن 1 یه؛فق یدبودنالعدم مبسوط یلبه سلطان به دل یاسیو س یفقها و سپردن حوزه عموم یشرع یتحاکم یرش. پذ9: گیردیم

شکل  یابتصبغه ن ینوع یب،ترت یناذن نائب که بد یقطر زسلطان ا یته سلطان و کسب مشروع( بیهامام زمان )فق یبنا یحکومت از سو

 و نظارت پارلمان بر عملکرد سلطان ینبر قوان یهسلطنت در صورت نظارت فق یت. مشروع7 گیرد؛یم

که در آن  یکرد؛ نظم دیا یبه نام نظم مردم یدیاز نظم جد توانیاست که در آن م یسوم: دوران ظهور انقالب اسالم دوران

 یو از سو شودیکنار گذاشته م یهتق یدهبا مفهوم انقالب، ا ییدوران از سو ین. در اگیردیشکل م یبراساس نظم مردم یاسیمناسبات س

مشاهده کرد.   ی)ره( به روشنینیامام خم یاسیدر فقه س توانیکه هر دو نکته را م رود؛یسؤال م یرز طنتینظام سل یتاصل و مشروع یگرد

عدم  یعنیاست؛  ینظام مردم یتعدم مشروع یا یتو آن سؤال از مشروع گیردیقرار م یاسیفقه س یفرارو یدیدوران پرسش جد یندر ا

فقه  یرا فلسفه عمل یاز آن است که حکومت اسالم ی)ره( حاکینیامام خم یرتعاب یمفروغ عنه است. بعض یامر ینظام سلطنت یتمشروع

را فراهم  یاسیفقه س یگاهنگاه به فقه، موجبات تحول در جا ین. اگیردیمورد توجه قرار م یبه منزله دانش عمل یاسیو  فقه ساند دانسته

 ( 9713 یراحمدی،. .) منصور مکندیم

و  یعتش یانم یو فقه یکالم یهاو چالش یخیتار یتهو یندارد. ا یخیتار یتهو یك یعهش یاسیفقه س یروش شناس» بنابراین

در گروه مجتهدان  یو فقه فرد یفقه حکومت یهاو چالش یعهدر درون مذهب ش هایو اخبار هایاصول یروش شناخت یهاتسنن، چالش

 «هددیخود را نشان م ینیمصلح و روشنفکران د

 

 :ب:قواعدفقه سياسی
 یقانطباق بر مصاد یتقابل یممعتبر ثابت شده و به طور مستق یلکه با دال یاسیفقه س یعبارت است از اصول کل یاسیقواعد فقه س

 (9731و نجف لك زایی،9731اهلل،عتی روح ی:)ر.ک.شرتوان اشاره داشت یقواعد م ینا یبرا یدخود را دارند. از جمله اهداف و فوا

 .یدانو پ یلبه مسا یی. پاسخ گو9

 و بدون مراجعه به مجتهد. یعسر یابی. پاسخ 1

الملل آن، امّا به لحاظ منابع و  ینو روابط ب یجامعه اسالم ینمقررات حاکم بر جامعه به دنبال آن متحد الشکل نمودن قوان یت. تثب7

 قرآن، سنت، عقل و اجماع است. یعنیقواعد، همان منابع فقه  ینا یهمستندات اول

و....  یفرهنگ یاقتصاد یاسی،س یهاعرصه یکه در تمام یدقواع یعنیتوان به قواعد عام  یم ینگاه کل یكرا در  یاسیقواعد فقه س

 نمود. یمتقس -خاص قابل استفاده است یکه تنها در عرصه ا یقواعد یعنی-رود. و قواعد خاص  یبه کار م

 یلقواعد عام از قب -الف

 «المومنون عند شروطهم»و   ( .5/9، مائده )«اوفوا بالعقود»به عقود؛  ی. وفا9

  ( .111، ص 9ج  ی،کاف) «االسالم یال ضرر و ال فرار ف»ضرر؛  ی. نف1

 ( .11/33حج )« من حرج ینالد یف یکمما جعل عل» عسر حرج؛  ی. نف7

  ( .9نهج البالغه، خطبه  )حکم عقل و حکم شرع. ین. مالزه ب0

 یاء،انب )«فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون»است.  یاتو روا یاتقاعده هم مستفاد از عقل، عرف و آ ین. رجوع به کارشناس؛ ا5

19/3. )  

 بر آن وارد شده است. یاتو روا یاتقاعده هم به حکم عقل است و هم آ یناهم برمهم؛ ا یم. تقد3

 یاو  ( .1/937ه، بقر)...« یهباغٍٍٍٍ وال عادٍ فال اثم عل یرفمن اضطر غ»شود  یمجاز م یاتمنه ی. ضرورت؛ با ورود ضرورت و اضطرار برخ3

 «المحظورات یحبالضرورات ت»اشاره شده که  یتدر روا

 یلقواعد خاص از قب -ب

 یاستدر عرصه س ـ

  ( .93/13کهف،  )«حکمه احداً یف یُشرکُوال  یّ ٍّّّما لهم من دونه من ول»فقط از آن خداست  یتوال یت؛. اصل عدم وال9

  ( .93/913نحل،  )...«یمانال ا من اُکرِهَ وَ قَلبُهُ مطمئنٌ باال یمانِهِمن کفر باهلل من بعد ا»حفظ جان  یبرا یده: کتمان عقیه. تق1

 ( .0/909نساء ) «یالًسب ینالمومن یعل یناهلل لِکافر یجعللن »هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان  ی: نفیلسب ی. نف7

 یانیوح یرو غ یویمشورت در امور دن  ( .7/51آل عمران،  )«االمر یو شاورهم ف». مشورت: 0
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 اصل داللت دارد. ینبر ا یفراوان یاتاست که در روا ی. مصلحت: وجود مصلحت مجوز احکام حکومت5

 ( . 57نهج البالغه، نامه )گوناگون.  یهادر حقوق افراد در عرصه یضافراد جامعه و عدم تبع ین(: مساوات بیض. مساوات )عدم تبع3

 تقدم دارد. یگراز احکام د یاریبر بس یکه حفظ نظام و جامعه اسالم آیدیبر م یمتعدد یاتو روا یاتاز آ. حفظ نظام: 3

 یو فرهنگ یدر عرصه اجتماع ـ

  ( .5/1 )«االثم و العدوان یو ال تعاونوا عل». حرمت کمك بر کناه: 9

 یعظمو من »راد و اهانت به آنها را ممنوع نموده است. اف یفشعائر و حرمت اهانت: خداوند متعال حفظ شعائر را تکل یم. وجوب تعظ1

  ( .19/71حج/ )« شعائر اهلل

 ینهبه اشکال مختلف و لو با هز یماناال یفافراد ضع یامسلمانان نسبت به مسلمانان و  یرقلوب: جلب و جذب قلوب غ یف. تأل7

 ( .1/31توبه، )« و المؤلفه قلوبهم»نمودن زکاه واجب است.

نساء، )« بالقسط... ینامنوا کونوا قوّام ینالذ یّهاا یا»عدالت است. هاینهاسالم و از جمله قواعد مهم در تمام زم یاز مبان. عدالت: 0

0/975.) 

و 03، ص 13ج  یعه،وسائل الش )«ادرؤا الحدد بالشبهات»گردد.  یم یبا ورود شك منتف یقاعده حدود شرع ینا یله. درء: به وس5

971.)  

بر  یمتعدد یاتو روا یاتاشخاص و افراد: اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم بوده و از هر گونه تعرض در امان است آ. حرمت 3

 قاعده داللت دارد. ینا

 ج )همان،« قوم لزمته احکامهم ینِمن دان بد»در رابطه با کفار به کار برده اند  یشتر. الزام: الزام فرد به معتقدات خود که فقها ب3

 (.719، ص 95

از معاشرتها مجاز و  یكمبنا کدام  ینبر ا ینکهو ا یاله یدستور و فرمانها یمطابق و در راستا یو دشمن ی: دوستیو تبر  ی. توّل3

 باشد. یممنوع م یكکدام 

 در عرصه اقتصاد ـ

 یهایمردم و تك به تك افراد مسلط بر اموال و دارائ  ( . 131، ص 1بحار االنوار، ج ) «الموالهم یالناس مسلطون عل». سلطنت: 9

 خود هستند.

شود. انجام دهنده  یانجام م ینو از طرف شخص ام یرخ یتبه ن یکهامور  ( . 1/19توبه،  )«یلمن سب ینالمحسن یما عل». احسان 1

 شود. یالمال پرداخت م یتاز ب یحاکم و قاض یاست. و در مورد خطا یمدن یتفاقد مسئول

، ص 1االحکام، ج  یبتهذ)دارد.  یتحرمت بر مسائل موضوع یا یتدر حکم به حل یات: بازار مسلمانان مطابق رواینسوق المسلم .7

37. ) 

 یتیامن یدر عرصه نظام ـ

 کمیعل یفمن اعتد»داللت دارد  یو اقتصاد یاسیبر مقابله به مثل با دشمنان به خصوص در روابط س یاتروا ی. مقابله به مثل: برخ9

  ( 1/910بقره،  )«یکمعل یبمثلِ ما اعتد یهفاعتدوا عل

 یتاز مصنوع یاسالم یرغ یو ماموران کشورها یرانشود که سف یاستفاده م یادیز یاتو آ یات: از روایرانسف یت. مصنوع1

 ( .13، ص 99 یل،جمستدرک الوسا)برخوردارند. 

از جنگ  یدقاعده صلح حاکم است. و تا حد ممکن با یاسالم یرغ یدر روابط با کشورها یاتو روا یاتاز آ ی. صلح: بر اساس برخ7

 کرد. یاد یاسیقاعده س یكاز صلح به عنوان  یهآ ینبتوان مطابق داللت ا یدشا  ( .0/913)«یرٌالصلح خ»شود.  یزپره

از منابع فقه، قواعد  یهانبه مرور زمان فهم فق یحوادث واقعه است و از طرف یپاسخ گو یاسیاست که فقه س یننکته قابل توجه ا

و بدون  یقفوق دق یبند یمتقس ینکها یاشوند. و  یکشف م یندهقواعد در آ یرو برخ ینشود، از ا یم یشترو موضوعات مبتال به ب یفقه

 باشد. یمتفاوت را دارا م یهاقواعد امکان کاربرد در بخش بعضی یراز یستمسامحه ن
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 گيري  نتيجه
 یاسیاست پس فقه س یعتبر اساس شر یاسیس یاحکام و مقررات زندگ یرندهاست، در برگ یاز فقه اسالم یکه بخش یاسیقه سف

 یروناز حوزه آن ب یعبادات فرد یژهبه و یاحکام و مسائل فرد یجهکند؛در نت یم یبحث و بررس یاز فقه است که درباره احکام اجتماع ییجز

فقه  یوش شناساما به لحاظ ر توان نام برد. یدارد مانند حج، نماز جمعه و... م یژهدر آنها جلوه و یاجتماع هکه جنب یهستند، مگر عبادات

فقه اهل  یدر چالش با روشن شناخت یزون« حوادث واقعه»در پاسخ به  یژهبه و یعیانش یفقه یهابه پرسش ییدر جهت پاسخ گو یعهش

توان  یم یداخل یروشن شناخت یهاچالش ینکه از مهم تر یدگرد یدچار چالش رو شناخت یزخود ن سنت شکل گرفت. و در ادامه در درون

 یممعتبر ثابت شده و به طور مستق یلکه با دالاین دانش  یکل.وقواعد فقه سیاسی به عنوان اصول اشاره نمود یهاو اخبار هاصولیبه چالش ا

بعضی از مسائل سیاسی بر اثر مرور زمان و تحوالت جامعه نو ظهور هستند  فقه در مواجه با وبه ویژهخود را دارند. یقانطباق بر مصاد یتقابل

سیاسی اسالم برای حل این مسائل نیز راهکاری دارد که همان بیان قواعد کلی است که فقیه بتواند بوسیلة این قواعد کلی حکم مسائل 

 .بیان نمایدجدید )مسائل مستحدثه( را
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 منابع و مراجع
 قرآن کریم. [9]

 نهج البالغه [1]

 .90ش  9731یاسی،علوم س یاسی،فقه س ییکارا ین،نور الد یدس یجزائر [7]

 .نشر روزنه،تهران،محمد، فقها و حکومت، (9731)جعفری هرندی،  [0]

 .یالتراث العرب یاءدار االح یروت،ب یعه،وسائل الش ی،حر عامل [5]

طرح  یی،و نجف لك زا 17، ص 31، بهار 19ش  یاسی،فصلنامه علوم س یاسی،قواعد فقه س ییستیچ ،روح اهلل شریعتی  [3]

 .9731، زمستان، 10ش  یاسی،علوم س یاسی،نامه فقه س

 .33, ص9733,  یهحوزه علم یاسالم یغاتشکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسالم،قم: دفتر تبل [3]

 .31، ص 9739شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسالم، قم: نشر حرم، مرداد  [3]

 .9017 یت،قم آل البعده االصول،  ی،طوس یخش [1]

 .9733 یر،کب یرتهران، ام یاسی،فقه س ی،عباسعل یزنجان یدعم [91]

 .9753تهران، انجمن فلسفه تهران،  ی،جعفر سجاد یدترجمه س یاست،محمد، س یفاراب [99]

 .9730 یه،چاپ پنجم، تهران، دار الکتاب االسالم ی،الکاف یعقوب،محمد بن  ینیکل [91]

 .57، ص 31، بهار 19ش  یاسی،فصلنامه علوم س یعه،ش یاسیفقه س یروش شناس ،نجف لك زایی  [97]

 .31، بهار 10شماره ش  یاسی،علوم س یاسی،نجف، طرح نامه فقه س ییلك زا [90]

 ه. 9017موسسه الوفاء،  یروت،محمد باقر، بحار االنوار، چاپ دوم، ب ی،مجلس [95]

چهارم،معرفت)قم( شماره اول، بهار و محمد ذوالفقاری، سیدمهدی سیدیان، فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی، سال  [93]

 33ـ  01، صفحه 9719تابستان 

، 31(، حکومت اسالمی، ش11)پاییز« درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»مشکانی سبزواری، عباسعلی،  [93]

 .930ـ953ص 

 .31ـ 39، ص 37، بهار 19ش  یاسی،اهل سنت، فصلنامه علوم س یاسیفقه س یروشناس ی،احمد یرمنصور م [93]

 فرهنگستان علوم اسالمی قمنیاز فقه حکومتی،، مبادی و مبانی فقه حکومتی؛ پیش(9711میرباقری، سیدمحمدمهدی [91]
http://www.isaq.ir/vdcd290k6yt0n.a2y.html  

 .935-909، ص91(، نقد ونظر، ش9733، )«فقه حکومتی»مهریزی، مهدی،  [11]

 (، صحیفه نور، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.9731)اهلل موسوی خمینی، سیدروح [19]
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