فرآیند تکاملی رویکرد فقه شیعه به سیاست
از فقه سیاسی تا فقه حکومتی
سید سجاد ایزدهی
دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
مدرس خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم

چکیده:
فقه سیاسی در عصر غیبت ،ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است .درحااییکاه در آغاازی
دورههای عصر غیبت ،از یک ساو مدادنا  ،اه هادع ما آوری میارا روایای شایوه و
مدافظت از میرا نقلی در را ر غلبه منطق اعتزایی ،روایات موصومی را م کرده و سایره
سیاسی آنا را مورد تذکر قرار دادند ،از سوی دیگر فقیها ا تادوی فقاه اساتد یی و ای ااد
روششناس ی مساتق اساتنبا  ،توانساتند رخای نظریاات سیاسای شایوه را عرناه نمایناد
رسمیّتیا ی مذهب شیوه در کشور ایرا و ارتبا نزدیک عایما ا مسائ حکومتی و ای ااد
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روششناسی اصویی در قرو دهم تا سیزدهم مو ب شد نظرات سیاسای فراوانای از ساوی
وحید هبهانی و شاگردا ایشا عرنه شد .و ا و ود ای که ازخوانی مباانی دینای از ساوی
فقیها عصر مشروطه در راستای مبارزه ا استبداد ،مو ب ورود مفاهیم سیاسی دید ه فقاه
سیاسی شیوه شد و ه تأیید نظاا مشاروطه سالطنتی ،ان امیاد ،یکا فقاه سیاسای شایوه در
مهوری اسالمی ایرا  ،از ای مفاهیم سیاسی ،در راستای تبیی نظاا سیاسای مطلاوی یا
و یت فقیه ،استفاده شده و مطایواات سیاسای در راساتای تبیای  ،تومیاق ،کارآمادی و اداره
مطلوی نظا اسالمی ،کار گرفته شد و یذا ا و ود پیدایش فقه سیاسی در قرو اوییاه عصار
غیبت ،سدههای دهم تا سیزدهم شاهد گسترش فقه سیاسی وده و ا ای کاه فقاه سیاسای در
دوره مشروطه ه تدوّیی مناسب رسید ،یک در عصار مهاوری اساالمی ایارا  ،اه تکاما
ان امیده و در قایب گفتما فقه حکومتی و نظا سیاسی مهوری اسالمی رویکرد عملای اه
خود گرفت .ا استقرار مهوری اسالمی فقه سیاسی ه کمال خود نزدیاک شاد ،ویای ارای
ادامه ای حرکت تکاملی ز است رویکرد ه فقه حکاومتی شاتای یا اد و تماامی احکاا
اسالمی در تار و پود نظا اسالمی و ساختارهای آ ه ریا واقوای افتاد و دویات اساالمی
تما عیار شک گیرد و ه حد نصای ز ارتقاء یا د.
واژگان کلیدی :تدول ،فقه سیاسی ،عصر غیبت ،مشروطه ،مهوری اسالمی ،فقه حکومتی.
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مقدمه:
هیچ اموهای فارغ از اندیشه سیاسی همثا ه نر افازار گگاونگی اداره امواه و تواما اا
حاکما نبوده است .زیرا تد یر وام صورت مطلوی ،همواره نیازمند اندیشهها و نظریاههاایی
است که تواند اموه را ر اساس مبانی هن اری هما

اموه ،راهبری نماید .و دی اساال نیاز

همثا ه دینی ام و پاسخگوی همه نیازهای شر ،راهبری آنها هت وصول ه سوادت دنیاوی
و اخروی را مدّ نظر قرار داده و از ای روی ،آموزههای دینی مشتم ر مبانی مارتب

اا عرصاه

سیاست و تد یر امور اموه است.
ا و ود اشتمال دی اسال ر آموزههای سیاسی و اداره امور اموه در صدر اساال توسّا
پیامبر(ص) و انشینا ایشا در قایاب نظریاههاای و یات و خالفات ،حاکمیّات طواغیات و
حاکما

ائر ر اموه اسالمی در سالهای ود ،مو ب شد ائمه (ع) م بور ه تقیّاه شاده و از

طرح تفصی و شفاع دیدگاههایشا در خصوص اندیشه سیاسی شیوه را فروگذار کرده و ایبتاه
عباراتی در پاسخ ه پرسشهای رخی سؤال کنندگا و رفتارهایی متناساب اا شارای سیاسای
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

روز ،از سوی اه یت(ع) ارائه شده است که در ساییا پس از غیبت ،ه مثا ه منا فهم اندیشاه
سیاسی شیوه ه کار میرود.
اصو ً تویید اندیشهها (و از آ

مله اندیشه سیاسی) ،ه زما و اندیشامندی خااص ،مدادود

نمیشود ،لکه اندیشه سیاسی ،فرایندی است که در طول زما  ،ه لاوغ و کماال مایرساد ،لکاه
اندیشه سیاسی ه مثا ه نر افزار و نقشه راه تد یر امور کال

اموه ،متناسب ا هر زماا و مکاا و

شرایطی متفاوت وده و عوام و شرای مدیطی تاأنیری تاا ّ در ناوع اندیشاه سیاسای و نظریاات
دویت در شرای متفاوت دارد .ر ای اساس ،فقیها در ساییا پس از غیبات اماا موصاو (ع) ،اا
استنبا از منا فقهی (کتای ،سنّت ،عق و ا ماع) ،دیدگاه شیوه در خصوص اندیشاه سیاسای را
متناسب ا شرای

اموه ،عرنه کرده و ایبته در طول زما ر کمال و تفصی آ افزودند.

ر ای اساس اید گفت :فقه سیاسی همثا ه میارا علمای فقیهاا در مطایواات سیاسای اا
مدوریّت فقه و ا تهاد ،مدیو زحمات یدریغ آنا از آغاز عصر غیبت تاا کناو اوده اسات.
مباحث فقه سیاسی که مانند هر علم دیگری در آغاز ،ه گزارههای خاصی مددود ود ،در طاول
زما و در سایه پاسخگویی فقیها ه مسائ عصر خویش ،گسترش یافته و اا ررسای سایاری
از مباحث سیاسی و ارائه دیدگاههای فقه شیوه در آ خصوص ،ه ایندگی رسیده است.
پژوهشهای صورت پذیرفته در حوزه فقه سیاسی ادا از مباحاث و شارای زماناه نباوده
لکه فقه سیاسی ه مثا ه میرا علم فقه در مطایوات سیاسی ،نتی اه تاالش فقیهاانی اسات کاه
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مسائ و مشکالت عصر خویش را مدِّ نظر قرار داده و ا مرا وه ه مبانی اصی اسال  ،اه حا
آ مشکالت ،مبادرت ورزیده و پاسخ مناسب را عرنه نمودهاند .ر ای اساس ،تدوّل صاورت
گرفتاه تاا ت تطاوّر شارای  ،توییار و تداوّل موناوعات ،کثارت مسااائ نوپدیاد و پی یاادگی
مونوعات وده است.
ای تدقیق درصدد است نم ررسی ترا فقیها شیوه در عصار غیبات ،نقاش آناا در
تدوّل فقه سیاسی شیوه را مورد ررسی قرار دهد .دیهی اسات از آن اا کاه از یاک ساو ،سایر
تدوّل فقه سیاسی شایوه ،فاارغ از تداوّل فقاه ،در طاول زماناه نباوده و اه ماوازات پیادایش
مونوعات نوظهور ،پی یدگی اموه ،تدوّل در روشهای استنباطی و نیازمندیهای هار عصار،
فقه سیاسی شیوه ا تدوّل موا ه شد ،یذا هرگه سیر زمانه ه پیش میرود ،فقه سیاسی ،رویکارد
حدِّاکثری یافته ،گستره مسائ ت آ  ،توسوه یافته ،از روشهای نوی استنبا هره گرفته و گاا اه
سوی عرصههای دید گذاشته است و از سوی دیگر ،هرگه از آغازی روزهای عصار غیبات،
ه سوی زما حانر ،فاصله میافتد ،فقیها شیوه از اقتدار یشتری در اموه رخاوردار شادند،
یذا دید گاه فقیها در طول زماا  ،هام دارای پختگای و کماال یشاتری شاد و هام از رویکارد
حدّاکثری در خصوص نظریه دویت رخوردار شد .ر ای اسااس ،ایا تدقیاق ،نقاش فقیهاا
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شیوه در طول تاریخ را مدور دث قرار داده و ایگاه آنا را در تداوّل و تکاما فقاه سیاسای
شیوه مورد دث و ررسی قرار میدهد.
نکته مهمی در فرآیند تکاملی رویکرد فقه شایوه اه سیاسات و اود دارد و نقطاه اوج ایا
فرآیند ه شمار میرود ای است که در ونویت فولی ،فقاه سیاسای شایوه در پرتاو مهاوری
اسالمی ایرا  ،مفاهیم و موارع سیاسی-فقهی شیوه ،در راستای تبیی نظا سیاسی مطلوی یا
و یت فقیه ،استفاده شده و مطایوات سیاسی در راستای تبیی  ،تومیق ،کارآمدی و اداره مطلاوی
نظا اسالمی ،کار گرفته شده و یذا ا و ود پیدایش فقه سیاسی در قارو اوییاه عصار غیبات،
سدههای دهم تا سیزدهم شاهد گسترش فقه سیاسای اوده و اا ایا کاه فقاه سیاسای در دوره
مشروطه ه تدوّیی مناسب رسیده است  ،یکا در عصار مهاوری اساالمی ایارا  ،اه تکاما
ان امیده و در قایب گفتما فقه حکومتی و نظا سیاسی مهوری اساالمی رویکارد عملای اه
خود گرفته است .ا استقرار مهوری اسالمی فقه سیاسی ه کمال خود نزدیک شد ،ویای ارای
ادامه ای حرکت تکاملی ز است رویکارد اه فقاه حکاومتی شاتای یا اد و تماامی احکاا
اسالمی در تار و پود نظا اسالمی و ساختارهای آ ه ریا واقوی افتد و دویت اساالمی تماا
عیار شک گیرد و ه حد نصای ز ارتقاء یا د.
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 .1تکون فقه سیاسی در صدر غیبت
ساییا آغازی عصر غیبت ،ا فواییّت عایما گونااگونی در عرصاه مطایواات سیاسای موا اه
است که از آ

مله میتوا ه متکلما  ،مددنا و فقیها اشاره کرد .فواییّت عایما در ای زماا ،

از آ روی حائر اهمیّت است که ه خاطر آغاز عصر غیبت ،دسترسی ه اماا موصاو (ع) میساور
نبوده یذا عایما م بور ودند ،دیدگاه شیوه را از میا ترا

اقی مانده از اه یت(ع) ،اخاذ کارده و

ه شیویا ارائه نمایند .از ای روی ،از یک سو مددنی واسطه عد دسترسی اه اماا موصاو (ع)
ناشی از امر غیبت ،و یم از ی رفت ترا روایی اه یات(ع) و غلباه منطاق اعتزایای حااکم ار
ها اسال  ،اهتما خویش را ه م آوری روایات قرار داده و در ای راه م موعاه روایااتی کاه
امور سیاسی ا حکومتی شیوه را مدّ نظر قارار دادهاناد ،را ما آوری کردناد ،و از ساوی دیگار،
آغازی فقیها عصر غیبت نیز ی تدوی فقه شیوه ،دیدگاه ا تهادی شایوه در خصاوص مساائ
سیاسی را ارائه کرده و نم ای که نقشه راه رفتار سیاسی شیویا در زمانه خویش را تادوی مای-
کردند ،راهکار متمایز شیوه نسبت ه اه سنّت در خصوص اندیشه سیاسی را نیز ارائه میکردند.
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

الف) مکتب محدثین قم و ری

آغازی سالهای عصر غیبت ،در خصوص تدوی اندیشه سیاسای شایوه از اهمیّات مضااعفی
رخوردار است .درحاییکه در ای سالها ،اما موصاو (ع) در امواه حضاور نادارد و م موعاه
روایاتی که از اه یت(ع) نق شده ود در خطر نا ودی قرار داشت ،یاذا گارایش عماده در حاوزه
فقه ،در دوره غیبت صورى ( )903-062مدوریت اخبار و روایات وده و مطا ق آ  ،اها حادیث
همّت خود را ر م آورى احادیث و نب و حفظ آ صرع کرده ،ا ا تهااد اه صاورت یاک
عم و کوشش فکرى ر اساس استنبا توقلى میانهاى نداشتند و از همای روی ،رخای از کتاب
تدوی شده در ای دوره نیز مت روایات اه یت ا حذع روایا آ ود .ایا مکتاب کاه مکتاب
حدیثی شهرهای قم و ری خوانده شده و در منطقه ورافیایی مرکز ایارا متمرکاز اوده اسات در
دوره غیبت صوری ،صبوه غایب اموه فقهی شیوه را تشکی میداد و گویا اصارار اصادای ایا
مکتب در فهم همه انبه موارع اسالمی از مت روایات ،عکس ایوما اعتقااد و عملکارد مکتاب
موتزیه ،از مکاتب عمده کالمی اه سنت ود که رویکرد افراطی عقالنای در فهام اساال داشاته و
سوی ر ای داشتند که همه آموزههای اسال را ر اساس فهم عقا تو یاه نمایناد و از ایا روی
اصدای ای مکتب ،پررنگ کرد نقش روایات در فهم اسال را مدِّ نظر قرار دادند.

1

 .1رای آشنایی یشتر ا عقائد ای مکتب میتوا ه کتب فقیها آ و منتقدا آ مانند شیخ مفید و شیخ طوسی مرا وه کرد.
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« ریانى که فرد شاخص آ على
قمیی نامید ...فقاهت در ای

ا ویه (متاوفى  )903اسات و شااید شاود آ را ریاا

ریا ه موناى افتاء ر طبق متو روایات است .اه طاورى کاه هار

فتوا در کتب فقهى ای گروه از فقها حااکى از و اود روایتاى در مضامو آ اوده و یاذا هرگااه
صاحب آ از وناقت نب

ز رخوردار اشد آ فتوا ماىتواناد اایگزی یاک حادیث اشاد»

(رهبر موظم انقالی.)1930/1/02 ،
در ای راستا ،کلینی خش زیادی از روایات م آوری شاده در کتاای اصاول کاافی را اه
دث و یت و امامت ی عنوا «کتای اید ة» اختصاص داده و اموری گو « :نرورت اصا
حکومت» (کلینی« ،)163 :1 ،1963 ،حاکمیّت حاکم عادل» (هما « ،)32:مشاروعیت حکومات»
(هما 126 :و« ،)131نصبی ود خاستگاه مشروعیّت حاکم» (هماا  « ،)133 :ایگااه مارد در
نظاا سیاساای» (هماا  )123-126 :و « ااای عما ایساالطا و اوائزهم» (همااا  )125 :5 ،در
خصوص روا

ا حاکما

ائر و روایت موروع «مقبویه عمر

حنظلاه» (هماا  )63 :1 ،اه

عنوا یکی از روایات و یت فقیه را ی روایات خویش مطرح کرده است.
شیخ صدوق ( 925 - 921ق) نیز از مله مددنا مکتب حدیثی ورافیاای مرکازی ایارا
است که ه خاطر م آوری  5369روایت از موصاومی (ع) در کتاای «ما

یدضاره ایفقیاه»

سال اول  -شماره اول
پاییز و زمستان 6931

سهم سزائی در پیدایش اندیشه سیاسی دارد.
هم نی شیخ صدوق در کتای ارزشمند فقهی« ،م
پذیرش حکومت طاغوت و سلطا

یدضره ایفقیه» ا نق احادیث فاراوا ،

ائر و نیز مرا وه ه آ را حرا دانسات و تبویات از اماا

عادل را فرض و وا ب شمرده است .ایشا ه روایات موتبر «مقبویه عمر

حنظله» (صادوق،

 )3-2 :9 ،1121و «مشهوره ا یخدی ه» (هما  )1 :ه عنوا روایاتی کاه ار پاذیرش حکومات
فقها و احتراز از پذیرفت حکومت طاغوت د یت داشته و از مستندات و یات فقیاه اه شامار
میروند ،اشاره کرده است .لکه در کتای «م
خصوص عد

یدضره ایفقیه» روایتای را از اماا صاادق(ع) در

واز مرا وه ه سالطی و کارگزارا حاکم ائر ،روایت کرده است:

«ایما مؤم قد مومناً فی خصومة ایی قاضٍ او سالطا ٍ اائر فقضای علیاه ویار حکام ا
عزو

فقد شرکه فی اإلنم (هما  )1 :هرگاه مؤمنی در نزاع ا مؤمنی دیگار قانای یاا سالطا

ائری را داور قرار دهد و آ قانی یا سلطا حکمی رخالع احکا ایهی علیاه ماؤم دیگار
صادر کند ،آ دیگری نیز در گناه ای قضاوت ناحق شریک خواهد ود».
لکه ایشا در کتای «ایمقن فی ایفقاه» اه عناوا آغاازی م موعاه ماد ّو فقهای ،رخای از
مباحث عرصه فقه سیاسی شیوه را مطرح کرده است .ایشاا روایتای دیگار را در ایا خصاوص
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مطرح کرده است که ر عد عد

واز همراهی ا سالطی و قانیا

ائر ،حکم کرده و ا اساتناد

ه آیة  62سوره نساء (یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا ان یکفروا به ) ،آناا را از مصاادیق
طاغوت خوانده است« :أیّما ر

ٍ کا ینه و ی أخٍ یه مماراة فی حقٍ ،فدعاه إیی ر

ییدکم ینه و ینه ،فأ ی إیّا أ یرافوه إیی هو ء کا منزیة ایذّی قال ا عزو

ٍ ما إخواناه

 :أیم تر إیای ایاذی

یزعمو أنّهم آمنوا ما أنزل إییک و ما أنزل م قبلاک یریادو أ یتدااکموا إیای ایطااغوت و قاد
أمروا أ یکفروا ه (صدوق )933-936 :1115 ،هرگاه ی مرد ماؤمنی و ارادرش در اماری نازاع
واق گردد و یکی از آ دو دیگری را رای رف نزاع اه فقیهاا شایوه دعاوت کناد ،اماا دیگاری
نپذیرد و قضاوت در آ امر را ه نزد دستگاه قضایی نیعباس سپارد گنی فردی ه منزیاه کساانی
است که خداوند در قرآ فرموده است :آیا ندیدهای کسانی را که میپندارند ه آن ه اه ساوی تاو
نازل شده و ه آن ه پیش از تو نازل گردیده ایما آوردهاند ،ا ایا هماه مایخواهناد داوری میاا
خود را ه سوی طاغوت برند ،ا آنکه قطواً فرما یافتهاند دا کفر ورزند».
ایشا در همی کتای ،ا استناد ه روایت اما رنا (ع) ،واز همکاری ا سالطی
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

حاکما

اائر اا

ائر را مفروض دانسته و در عی حال ،توام ا آنا در صورت خااصّ را ار اسااس

مصلدت شیویا  ،ت ویز کرده است (هما .)961 :

1

ـ مکتب شیخ مفید و شیخ طوسی

ا و ود ای که ریا اه حدیث و ریا فقهی ا

نید و ا عقی (که رویکرد ا تهاادی

متمای ه سنّیگری داشتند) ،از نواقصی در ارائه شیوه اصی رخوردار ودند ،شیخ مفیاد در اواخار
قر گهار  ،ا نگرش صیرتآمیز نسبت ه نقاش فساادانگیز قادرتهاای سیاسای ،ریاا هاای
اندرافی و گمراه را درک کرده و نم ازکرد عرصههای دید اه علاومی گاو کاال و فقاه،
مباحث سیاسای ا تمااعی شایوه را عرناه کارده و یا منااظرات و مباحاث علمای فاراوا و
روشمندی که ارائه کرده است سده گهار را ه گستره علو و موارع تبدی کرده و از ای طریاق،
در پیدایش مطایوات اسالمی اصی شیوی ،نقشی مدوری ایفا کرده است (مفید.)6-5 :1112 ،
وی ا کوشش و تالش سیار دست ه کار زرگی زده و شیوهای مؤنر و در عی حال رآمده از
آموزههای مکتب اه یت(ع) را تأسیس نمود .روشی که شیخ مفید ر اسااس آ  ،فقاه شایوه را از
 .1إیّاک و أعمال ایسلطا فال تدخ فیها ،فا دخلت فیها فأحس ایى ک ّ أحد و تردّ أحدا م حا ته ما تهیّأ یک فقد روى
ع ایرنا علیه ایسال انّه قال :ا ّ یلّه م ایسلطا أوییاء یدف هم ع أوییائه ،و سئ أ و عبد ایلّه علیه ایسال ع ر
آل مدمّد و هو فی دیوا هؤ ء فیقت تدت رایتهم؟ فقال :یبوثه ایلّه على نیّته و إ ا قال ایر
و یک کذا و کذا فال أس ذیک شراء ایطوا و ایثیای م ایسلطا .
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یر

مسلم یدبّ

اعم یی حا ة عند ایسلطا

مکتب اه سنت متمایز نمود ،روشی عقالنی ،در عی احترا گذارد ه روایات ،و استفاده از آ در
استنبا ود .ای روش از دو سو راه را ر افرا سته و اعتدال را ایگزی آ نموده و در عی حال
فقه شیوه را از استفاده مؤیفههایی گو قیاس که در منطق ا

نید استفاده میشد ینیار نمود .وی ا

ای کار ،نیا استواری را در فقه شیوه نا نهاد که ایگوی فقیها پس از وی قرار گرفت.
فارغ از حاکمیت فضای تقیّه و مقتضیات زمانه ،اه حدیث خااطر ای هاره اود از عنصار
ا تهاد قادر نبودند پاسخی مناسب در خصوص اموری گو و یت در امور حسابه ،نمااز مواه،
پرداخت زکات ه حاکم ،هاد ،ا راى حدود و در م موع تفاوی

و واگاذارى مسائوییتهااى

ا تماعى ،سیاسى ا رایى در زما غیبت ه فقها ،ارائه دهند .لکاه آناا خاود را در را ار روایااتی
میدیدند که حاکمیت سیاسی مشروع را تنها ه زما حضور اما زما (عج) موکاول کارده ،ظهاور
هر حاکمیت سیاسی در عصر غیبت را در زمره طاغوت ای داده است .و ای درحاییاستکاه اا
ظهور مکتب شیخ مفید ،دث از مباحث فقه سیاسی گسترهای فراخ (نسابت اه مقتضایات زماناه)
یافت .ایشا نم استفاده از واژههایی گو « :اما »« ،سلطا » و «فقیه» ،و طرح مبااحثی مفصا در
خصوص امامت و وظائف آ (هما  ،)210 :زمینه مناسبی را ارای طارح نظارات سیاسای فاراهم
کرده است مراد از «سلطا » ه مثا ه واژهای که نخستی ار از سوی شیخ مفیاد در فقاه شایوه ارائاه

سال اول  -شماره اول
پاییز و زمستان 6931

شده است ،سلطا عادل یا سلطا اسال است و دو واژه اما و فقیه نیز از سوی ایشاا در راساتای
نظا سیاسی و مباحث حکومتی مطرح شاده اسات (یقماانی .)30-23 :51 ،ارائاه ایا مباحاث از
سوی شیخ مفید میتوانست فتح ا ی رای ارئه مباحث سیاسی از سوی اندیشمندا شیوی اشد.
ایشا در خصوص نیا ت فقیها از اما موصو (ع) در عصر غیبت در مورد اموری که ایشاا در
زما حضور رعهده دارد ،ای گونه اظهار داشته است« :هرگاه اما موصو (ع) ( ه هت رسایدگى
ه امور ا تماعى مرد ) حضور نداشته اشد ،ر فقیها صاحب نظر که ه وصاف عادایت ،حاقّ و
فضیلت متّصف هستند ز است که ایگزی اماا موصاو (ع) در آن اه وی متصادّی آ اسات
اشند .و اگر قادر ه ان ا ای امور نباشند گناهی ر آنا نیسات» (مفیاد ،هماا  1.)636-635 :وی
در ای دیگر در دث پرداخت زکات ه پیامبر و اما و در فارض نباود پیاامبر و غیبات اماا در
یزو پرداخت آ ه فقیه عبارتی دارند که میتواند از اوّیی کلمات در فقاه اساتد یی شایوه اشاد:
« ر مرد

ز است که زکات را ه اما موصو پرداخات نمایناد .زیارا اطاعات و عاد مخایفات

نسبت ه اما (ع) ر آ ها ز است ...و زمانی که اما موصو (ع) در غیبت سر می رد ،می ایسات
 .1ا ا عد ایسلطا ایوادلا فیما کرناه م هذه ا وای اکا یفقهاء اه ایدق ایودول م
تو ه ایسلطا  .فإ یم یتمکّنوا م

وى ایرأى و ایوق و ایفض ا یتویوا ما

یک فالتبوة علیهم فیه.
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زکات را ه انشی وی سپرد .در صورت فقدا

انشای وی ایسات اه منصاوی وی واگاذار

کرد .پس اگر نمایندهای میا اما و مرد (مانند زما غیبت صوری) و ود نداشات وا اب اسات
آ را ه فقیها امی پرداخت نمود .زیرا فقیه از مومنا غیر فقیه ه شاناخت مونا هزیناه زکاات
آگاهترند» (هما .)050 :
منطقی که شیخ مفید در فقه شیوه پیریزی نمود ،پس از اندکی توسّ شیخ طوسای ( )162
پیگیری شده و ه کمال رسید .ایشا ه واسطه نگارش کتاای «ایمبساو » ،اه مثا اه نخساتی
کتا ی که صورت استد یی و ا استفاده از قواعد و اصول کلّی ،و ار اع فروع فقهای اه اصاول
کلی ،عمالً علم فقه استد یی را تأسیس کرده و ا تدوی کتای «ایودة فی األصول» ،اصاول فقاه
شیوه را از اصول فقه اه سنّت متمایز کرده و روشی نو پیش پاای فقیهاا در اساتنبا احکاا
شرع نهاده و از ای طریق ،آفاق تازهاى را ه روى فقه شیوه گشود.
شیخ طوسی نم پذیرش را طه میا دی و سیاست ،یطف ایهی را مقتضی تویی رهبر و اماا
دانسته (طوسی 31 :1 ،1931 ،و  )23و اص و وی و و ود حکومت و رهبری در اموه را ،دثی
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

عقالنی دانسته است که فقدا آ  ،مو ب فساد وام خواهد شد .گرگه تودد یا وحدت رهباری
اموه اسالمی را ه شرع و آموزههای دینی مستند مینماید (طوسی.)09 :3 ،1932 ،
ایشا نم طرح حکومتهای نامطلوی و ائر ،از آنا ا عناوینی مانند «ایمتولّاب علای أمار
ایمسلمی »« ،سلطا ای ور» و «ائمة ای ور» یاد کرده و نم نامشاروع شامرد حاکمیّات سیاسای
آنا  ،گونه توام مرد ا ای گونه حاکما را تویی کرده و همکاری ا آنا را ه مثا اه شاراکت در
ظلم و ستم آنا  ،دانسته است (هما  )32 :1 ،و در نقطه مقا  ،حکم ه و یت فقیه ه عنوا نائاب
اما موصو کرده و اختیارات گستردهای را رای فقیها  ،رقم زده است 1.ه گونهای که تنها اماوری
مانند هاد ا تدایی ،در حوزه اختیارات اختصاصای اماا موصاو ااقی مایماناد (طوسای:1932 ،
 .)032ایشا و یت ر امر زکات را از آ روی رعهده فقیها قرار مایدهناد کاه فقیاه از ایگااه
مصرع و ندوه توزی زکات نسبت ه کسی که از احکا دینش آگاهی ندارد ،آشناتر است.

0

مکتبی که توسّ شیخ طوسی نانهاده شد ه مدّت سه قار در فقاه شایوه سایطره داشات اه
گونهای که پیروا ایشا تا یک قر تنها ه نق گفتار شیخ و حاشیه آ میپرداختند .ایا دوره کاه

 .1قد فونوا یک ایی ایفقهاء شیوتهم فی حال یتمکنو فیه م توییه نفوسهم (طوسی.)921 :1932 ،
 .0فا ا عد ایسفراء ینه و ی رعیته و ب حملها إیی ایفقهاء ایمأمونی م اخ و یته أل ایفقیه أعرع مونوها ممّ
فقه یه فی دیانته (طوسی.)32 :1 ،1953 ،
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ه دوره مقلده نیز خوانده شده است ،فاقد هرگونه نوآوری و تدوّیی است ه گونهای کاه رخای از
دانشمندا قر ششم اظهار داشتهاند که پس از شیخ ،شیوه هیچ فقیه مفتى و صاحب نظرى نداشاته
و همه فقهاى شیوى حاکى و یا کننده نظرات شیخ مى اشند (ا طاووس 103 :1932 ،صااحب
موایم.)136 :1116 ،
گرگه ا گذشت یک قر از حیات شیخ ،رخی از فقیها گو ا زهره و ا ادریس در نیمه
دو قر ششم ا طرح مباحث نو ،ه نقد آنار وی رخاسته و در سالهای ود فقیهانی گو مدقق و
عالمه حلّی ه تهذیب فقه مبتنی ر نیادهای تأسیسی شیخ طوسی همّت گمارده و ا ما آوری و
ترتیب آرای وی ،فقه شیوه را در قایبی منس م و اصویی مدوّ ارائه کرده و ا ردِّ ایرادات منتقادانی
گو ا ادریس ،از مکتب شیخ طوسی دفاع نمودند .اما از فقیها زما شایخ مفیاد تاا آغااز قار
هشتم ،ه عنوا فقیها صاحب مکتب یاد نشده و میتوا از آ ها ی مکتب شایخ مفیاد و شایخ
طوسی یاد کرد .ا تو ّه ه اشتراک مبانی ا تهادی در ای دوره عبارات سیاری از فقیها ایا دوره
در خصوص فقه سیاسی میتوا یافت که خاطر حاکمیت سیاسی حاکما

ور ،مباحاث سیاسای

خود را ه صورت منظّم و در فصلی خاص گردآوری نکردند ،اما درعی حال دث از و یت فقیها
در امور سیاسی و ا تماعی را میتوا در الی مباحث و کتب فقهی آنا مشاهده نمود .ه عناوا

سال اول  -شماره اول
پاییز و زمستان 6931

نمونه عالمه حلّی ه صراحت ،نصب فقیه از انب اما (ع) را پذیرفته و و یت ر امامت نمازهای
عبادی -سیاسی ،و یت ر مصرع وا بات مایی ،و یت ر قضا و حدود را ،از آ فقیه عادل میداند
(عالمه حلی 169 :1 ،1111 ،و  .)161و مدقق حلی نم ای که هرگونه و یت را از سالطی

ور

سلب کرده است ،و یت ر ا رای احکا شرع و سرپرستی امواة اساالمی را ارای فقیاه اام
شرای ه عنوا نایب اما موصو (ع) فرض میداند و در حوزة مسائ مایی ،قضا ،حدود ،اقامة نماز
موه و ...رای فقیه ،و یت قائ است (مدقق حلی .)116 ،101 ،053 ،192 :1 ،1123 ،مرا وه ه
کتب فقیها دیگر ای عصر و مشاهده مباحث فقه سیاسی فقیهانی گو حمزة
موروع ه سالر ( ،)069 ،061 :1111قانى ا

عبدایوزیز دیلمى

راج طرا لسى ( ،)033 :1950مدمد على طوسى

مشهور ه ا حمزه ( ،)023 :1122شاهدی ر ای مدّعاست.
 .2گسترش فقه سیاسی در سده ده تا سیزده (عصر تحوّل)
درحاییکه عایما شیوه در زما حاکمیّت حاکما سنّی ،خاطر مقتضای تقیّه ،قب

ید در امور

ا تماعی و خوع از ی رفت مذهب و آزار شیویا و عایما شیوی ،قادر نبودند ،دیدگاه حدّاکثری
شیوه در خصوص مباحث سیاسی و حکومتی را عرنه نمایند ،رسمیّت خشی ه مذهب شایوه در
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کشور ایرا در قر دهم ،سرفص عمدهای در گسترش فقه سیاسی در ی اندیشمندا شایوه شاد.
زیرا درحاییکه پیش از قر دهم ه ری ،ه رسمیت نشناخت نظا سیاسى مو اود و تلقّای آ اه
عنوا حاکمت ائر ،در دست نداشت قدرت متمرکز سیاسى ،پراکندگى شیویا در ها اسال  ،رفتار
خش و فشار حکومتهاى مختلف ،امکا تدوی مبانى حاکمیت و فقاه سیاساى عصار غیبات را
نمىداد ا ظهور دویت شیوه صفوی و توییر ونویت شیویا از اقلیت تدت فشار ،ه اکثریت حاکم
و اقتدار ا تماعی فقیها  ،ونویت فقه سیاسی شیوه نیز تدوّل یافات .گرگاه اا و اود حاکمیّات
حاکما شیوی در ایرا  ،غلبه تفکر اخباریگری و روش شناسی مبتنی ر آ در حوزههاای شایوی،
طی دو قر یازده تا سیزده ه ری (مدرسی )53 :1962 ،مو ب شد فقه سیاسی رو ه افول نهاده و
عایما ا فروگذار کرد روش ا تهاد و عد استفاده از عق در فهم دیدگاه شیوه و اکتفا ه روایات،
نه فق دیدگاه سیاسی متناسب ا شرای زمانه را عرنه نکردند ،لکاه عماالً رویکارد واپساگرایانه
داشتند .یک ا تالشهای وحید هبهانی و شاگردانشا در تضویف رویکارد اخبااری و تداوّل در
ا تهاد ،در قر سیزدهم عمالً مباحث عرصه سیاست گسترش فراوانی یافته و ا هبود فرایند روش
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

ا تهادی ،دریافت دیدگاه سیاسی مطلوی شیوه متناسب ا زمانه ،تسهی شد .از ای روی ،در خش
از تدقیق ،در آغاز رویکرد مدقق نانی (پیش از اخباری گری) مورد دث قارار گرفتاه و در اداماه
رویکرد وحید هبهانی و شاگردا ایشا (پس از اخباری گری) مورد عنایت قرار خواهد گرفت:
ـ محقق کرکی:

حاکما ت صفوی که مبارزات خود را از خانقاه و ا تکیه ر اص «مریدی و مارادی» آغااز کارده
ودند ،پس از تأسیس نظا سیاسی دی اور رسیدند که ای اص قادر نخواهد ود ه آناا در اداره
کشور (که مستلز و ود قانو و ح و فص اختالفات است) کمک نماید .از ای رو دست ه داما
فقیها شیوه شده و خاطر کمبود فقیها در منطقه ورافیایی ایرا  ،زمینه مها رت آنا اه ایارا و
در ار صفوی را مهیّا نموده و رخی از آنا ای دعوت را ا ا ت کرده و مناصب مهمی در حکومت
صفوی یافتند .مدقق کرکی از ر ستهتری فقیهانی است که در ای زما از ب عام ه ایرا آمد
و نم همکاری ا صفویه ،نقش سزایی در تقویت حاکمیت شیوه در سرزمی ایرا ایفا کرد.
اقتدار ا تماعی فقیها  ،شیوه ود حاکما صافوی و اقتضاای مباانی فقهای شایوه ،تواما
فقیها عصر صفوی را هگونهای رقم زد که حاکما صفوی ،مشروعیت خود را در گارو نیا ات
از فقیها دانسته و در موارد مختلف دی قضیه تصریح نمودهاند.

1

 .1أنت أحقُّ ایمُلک ألنّک اینائبَ ع اإلما (ع) و إنَّما أکو ُ م عُمّایک أقو ُ أوامرک و نواهیک ( وفریا .)99 :1932 ،
67

تأنیر مدقق کرکی در حوزه فقه سیاسای از آ روی اود کاه ایشاا ارخالع فقیهاا ساا ق،
ارتبا ونیقی ا حاکمیّت سیاسی یافته و از نزدیک ه مسائ کال سیاسی و ا تماعی آشانایی پیادا
کرده ود و مسائلى از قبی حدود اختیارات فقیه ،نماز موه ،خراج و مقاسمه و نظائر آ که پایش
از ای  ،ه خاطر عد ا تال ،ایگاه مهمى در فقه نداشت ،را مورد تو ه قارار داده و ایا مساائ را
در آنار فقهى خود مانند « ام ایمقاصد»« ،تولیق ا رشاد» و «فوائد ایشرائ » ه تفصی ماورد داث
قرار داده و در خصوص رخى از آنها رسایهای مستقلی نوشت .و از سوی دیگر ا تو ّه ه ایا کاه
فقه ایشا از اتقا و استدکا سیاری رخوردار ود ،یذا رویکرد ایشا ه مباحاث سیاسای امواه
و حکومت ،در عرصه فقه ،سیار موتنم وده و ایگاهی مناسب رای ایشا در فقه سیاسای شایوه،
ای اد کرد .در خصوص تدوّل مقویه و یت فقیه نیز ایشا از سهم وا یی رخودار وده و در ماواد
متودّد ر نیا ت عامه فقیه در عصر غیبت تأکید کرده و در ای قضیه ه اتّفااق فقیهاا اساتناد کارده
است« :اصدای ما اتفاق نظر دارند ر ای که فقیه عاادل ،اماامی اام ایشارای فتاوا کاه از او اه
م تهد در احکا شرعی توبیر میشود ،نایب است از طرع ائمه هدی (ع) در زما غیبت ،در هماه
آن ه که نیا ت از اما در آ دخایت دارد» (کرکی.)110 :1 ،1123 ،
رویکرد ایشا در یا و یت فقیه همثا ه امری مستند ه همه فقیها شیوه ،مو ب شد ایا

سال اول  -شماره اول
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نظریه ه عنوا پارادایم غایب در آ عصر تبدی شاود اهگوناهای کاه شااه طهماساب ،نام
اعتراع ه مقویه و یت فقیه ،حاکمیّت خویش را ه نیا ت از انب مدقق کرکی ه عنوا فقیاه
ام ایشرای اعال میدارد« :تو نایب اما هستی و م از کارگزارانت هساتم و اوامار و ناواهی
تو را ه ا را میگذار » (امی .)023 :2 ،1123 ،
آیة ا خامنهای ا عنایت ه گونه مباحث ایشا  ،تدوّل در حوزه فقه سیاسی در آناار ایشاا را
مورد عنایت قرار داده و قائ ه و ود فقه حکاومتی در آناار ایشاا شادهاناد« :مدقاقناانى ،فقاه
حکومتى دارد ،کامالً پیداست .گو توی دستگاه حکومت وده و اینها توی افکارش هم پیداسات،
توى آنارش هم پیداست .در عی حال او خب خودش حاکم نبوده ،او راى حکاا کاار ماىکارد،
شیخ ا سال حکا ود ،راى آنها مسأیه درست مىکرد» (رهبر موظم انقالی.)1931/10/3 ،
گرگه رخی دیگر از فقیها نیز در ای دوره درعی حال که همکاری ا حاکماا صافوی را
انتخای نکردند ،ه دث درخصوص مباحث سیاسی پرداخته و ر پر اری فقه سیاسای افزودناد
که از آ میا میتوا ه مدقق ارد یلی (  )339یاد کرد که ه خاطر رگزید روشای مساتق و
متمایز و مبتنی ر اتکا ر فکر و ا تهاد تدلیلى ،دو تو ه ه آراء و نظرات پیشینیا  ،دقتهاا و
موشکافىهای خاص و روش آزاد و ش اعت حقوقى را رگزیاده و تداوّیی در حاوزه و یات
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نصبی عامه فقیه ای اد کرد .دی صورت که ایشا عالوه ار روایااتی مانناد «مقبویاه عمار ا
حنظله» و «مشهوره ا یخدی ه» (ارد یلی )163 :2 513 :3 ،1111 ،و ا ماع ،1رای اوّیی اار در
فقه شیوه ه دیی عق رای انبات و یت فقیه استناد کرده است.

0

ـ مکتب وحید بهبهانی

درحاییکه از قر دهم ،ایستائی و رکود ه مدّت دو قر  ،فضای غایاب فقاه شایوه را تشاکی
داده و اخباریگری گفتما مسلّ در حوزه ورافیایی فقه شیوه مدسوی میشاد ،وحیاد هبهاانی
( 1112ا  1025ه.ق) ،م تهد اصویی صاحبنا شیوه ،اخباریگری را اندرافای در اسااس دیا و
مانوی دّی در ادامه مطلوی حیات شیوه دانسته و ه مبارزه ا ای دیادگاه رخاسات .وی کاه در
حوزه اصفها تر یت شده ود ،ه هت مقا له ا فقیها اخباری ،ه کر ال مها رت کارده و عاالوه
ر ای اد کرسی درست مستدکم و تر یت شاگردا قوی ،در قایاب مباحثاههاای علمای و نگاارش
کتایهای استد یی ،ه مبارزه همه انبه ا اخباریگری همت گمارد .مبارزات وی نام ایا کاه
ه از ی رفت اخباریگری و مود در حوزه فقه شیوه ان امید ،مکتب دیدی را مبتنی ر اعماال
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

اصول فقه در فرایند ا تهاد ،و رآمده از آموزههای اصی شیوه تشکی داد .ار اسااس تاالشهاای
وی و شاگردانش ،شیوه استنبا احکا که در طی دو قر ار ظااهرگرایی و مدوریات اخباار ناا
شده ود ،ه شیوه دید استنبا ا تهادی ا اصویی توییر یافته و اا گشاود راه اساتنبا تفریا و
تطبیق ،ا ی از شکوفایی و تدوّل در حوزه فقه شیوه گشوده شد .ر ای اساس ،هرکه ارای او قاوه
قدسیه ا تهاد حاص شود ،م تهد و نائب اما موصو (ع) وده و شأ او اساتنبا احکاا ایهیاه و
وظیفه مرد ر وع ه او در احکا و اطاعت از اوست ( .ک .نراقی21 :9 ،1100 ،و.)20
ا و ود ای که وحید هبهانی از حیث رفتاری وارد عرصه سیاست نشده و ارتبا و توااملی
ا حاکما عصر خویش رقرار نکرد ،اما ا احیای علم اصول و تر یت شاگردا اصویی که ارای
عق

ایگاهی مناسب در استنبا قائ ودند ،مسیر طرح مباحث سیاسی در حاوزههاای علمیاه

خصوص حوزه ن ف فراهم شده و شااگردا ایشاا عماالً اایهاای وسایوی را در عرصاه
سیاست شیوی گشودند.
 .1نّه قائم مقا ا ما (ع) و نائب عنه کانّه ا ماع و ا خبار مث خبر عمر

حنظلة ،ف از یه ما از یالما ایذی هو اویی

ایناس م انفسهم (ارد یلی.)162 :2 ،1111 ،
 .0و ا یم یک سندها (روایات و یت فقیه) موتبراً ا ا َّ مضمو ها موافق یلوق و یویده انّه یو یم یک یلز اختالل نظا ایوایم»،
ج  ،10ص « ،02دییله اختالل نظم اینوع و ایدرج و ایضیق ایمنفیی عقالً و نقالً و ه انبت ایبو
(ع) (هما .)513 :3 161 :2 091 :3 12 :10 ،
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و وی نصب اینبی او ا ما

تدوّیی که ه واسطه وحید هبهانی در حوزه فقه شیوه ان ا شد ه توییار در سااختار فقاه و
سبک نوی استنبا  ،مددود نشده است .لکه م آوری مباحاث مر او

اه و یات فقیاه در

یک ا رای نخستی ار ی فایده  99از کتای «فواید حائریه» را میتاوا از گاا هاای اساسای
ای مکتب در تدوّل فقه سیاسی شیوه ه حسای آورد.
وحید هبهانی ر ای اور ود که عناوی مختلف« :مفتی»« ،حااکم شارع» و ...اشااره اه شائو
مختلف شخص واحدی دارد .شخصی که ه مقا استنبا احکا رسید از آ رو که فتوی مایدهاد
عنوا مفتی دارد و از آ

هت که رف خصومت و نزاع میکند قانی نامیده شده و از آ

هت که

در ا رای احکا سیاسی ،ا تماعی اعمال و یت میکند ،حاکم شرع نامیاده مایشاود .وی در اارة
منصبهای حاکم شرع تصریح داشت ،که ای ها منصبهایی هستند که انتظا امار موااد و موااش
مرد ه آنها ستگی دارد و تأکید کرده وده که اطاعت از حکم حاکم شرع ر همگا وا ب اسات
گه م تهد اشد و گه مقلد زیرا حاکم شرع منصوی از انب موصو است و نایب اوست و نظا
ا تماعی ز ا اطاعت از حاکم شرع استوار نخواهد شد ( هبهانی 521 :1115 ،و .)520
مکتبی که توسّ وحید هبهانی آغاز شد ،در سالهای ود واساطه اصادایت ایا مکتاب و
شاگردا نامدار ایشا توسوه و تدکیم یافت .زیرا اقی مانده اخباریها هنوز رای حیاات خاود

سال اول  -شماره اول
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در تالش وده و فقیهانی گو  ،شیخ وفر کاشف ایوطاء ،مالاحمد نراقای ،صااحب اواهر اا
تبیی مبانی ای مکتب ،نم ای که زوایای دیدی از آ را عرنه کارده و ار دقّاتهاای آ
افزوده و ر پر اری آ همّت گماردند ،حاکمیت مکتب دید ر حوزه فقه شیوه را تثبیت کارده
و سا اقیمانده اخباریها را رگیدند .در ای دوره که گا های سیاری در حوزه ا تهاد و فقاه
استد یی شیوه رداشته شده و کتایهای گرانسنگی نیز نگاشاته شاد ،پاس از دورة فترتای ای
سقو دویت صفوی و شروع حاکمیت قا ار ،فقیها اردیگر اقتدار خود را ازیافته لکه حاوزه
نفو مضاعفی در اموه یافته ودند ،ه گونهای که شایخ وفار کاشاف ایوطاا ( 1003ه.ق) اا
تأکید ر نیا ت فقیه از سوی موصو (ع) ه فتدولی شاه قا ار ارای فرمانادهی نبارد آزادساازی
شمال ایرا که توس روسها اشوال شده ود ،ا ازه داد (امی .)33 :1 ،1123 ،
ا عنایت ه نفو و تدوّل حوزه ا تهاد ،سیاری از فقیها اا فاراهم دیاد زمیناه داث از
«و یت فقیه» مباحث پررنگی از آ را در فقاه اساتد یی خاود فاراهم آوردناد کاه از آ میاا
میتوا ه مأل احمد نراقی اشاره کرد کاه در عائاده  51کتاای «عوائاد ا یاا » دثای مفصا و
مستق در خصوص و یت فقیه را رای اوّیی اار در فقاه اساتد یی خاویش مطارح نماوده و
ا تکارات سیاری در ای خصوص از خود ارائه کرده اسات .اه عناوا نموناه ایشاا در ا تادا
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مدعای خویش در انبات و یت فقیه را در قایب دییا هاایی گاو حسابه ،ا مااع و روایاات،
مطرح نمود« :دیی ر عمو و یت فقیه پس از ظاهر ا ماع ،روایاتی است که تصاریح مایکناد
ه ای که علما وارنا انبیاء ،امی پیامبرا (ص) ،دژ اسال  ،مث پیامبرا و منزیه پیامبرا و حااکم،
قانی و ح ت از انب ائمه ،مر

در تما حادنهها ،کسانی هستند که رشته امور و احکاا در

دست آنهاست و سرپرست ایتا شیوه یونی رعیت و مرد هستند» (نراقی 596 :1100 ،و .)593
وی پس از استناد ه ا ماع و روایات ه عنوا دیی ارای انباات و یات فقیاه ،اه تدلیا
عقلی از روایات روی آورده و در تبیی د یت آنها ر دائره قلمرو فقیه ،مددوده اختیاارات فقیاه
را ه موازات اختیارات موصو ( ز در موارد خاصی که اختیارات اه شاخص اماا (ع) مساتند
است) مورفی مینماید« :هر عایم و عامی میفهمد ،اگار پیاامبر(ص) اه هنگاا سافر اه کسای
گوید تو وار  ،خلیفه و ح ت م هستی و اه اای ما قارار داشاته و مر ا هماه اماور
می اشی ،دیهی است که ای شخص عهدهدار همه گیزهایی است که رعهده پیامبر وده اسات
مث اینکه اگر حاکمی ه هنگا مسافرت گوید فالنی انشی و امی م است آیا شاکی ااقی
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

میماند که او حق ان ا هر کاری را که در اختیار سلطا وده دارا می اشد» (هما .)593 :
مدمد حس ن فی نیز که کتای وی از مهمتری نگاشاتههاای فقاه شایوه و خاودش مر ا
فقیها در استنبا ه حسای میآید ،گا های اساسای سایاری در حاوزه فقاه سیاسای رداشاته و
موارد سیاری را در فقه استد یی خویش ه دث و یت فقیه اختصاص داده است .ایشاا نام
استناد ه روایات ه هت انبات و یت فقیه ،از اظهارات رخی که و یت فقیه در عصار غیبات را
ه رسمیت نمیشناسند ،اظهار تو ّب کرده و ا مفروض انگاشت دث و یت فقیه در فقاه شایوه
و کارویژه آ در راستای رسیدگی ه امور شیویا و تد یر مسائ آنا  ،ا تهاد منکارا و یات فقیاه
را مورد خدشه قرار داده و زیر سؤال رده است« :ع یب اسات کاه رخای در ایا قضایه (اقاماه
حدود رای فقیه) دگار وسوسه شدهاند ،لکه گویا آنا طوم فقه را ن شایدهاناد و از یدا و رماز
کال اه یت گیزی نمیدانند و درکال موصوما که میفرمایند م فقیه را حاکم ،قانی ،ح ات
خلیفه و ...قراردادها  .تأم نکردهاند و از ای کال رمیآید که اه یات درصادد نظام خشای اه
امور شیوه در زما غیبت ه نصب فقیه ه مقا و یت در اموه ودند» (ن فی.)933 :01 ،1963 ،
گرگه شیخ انصارى در ای دوره ،مباحث اصول فقاه ،اا خص اصاول عملای را اه میزاناى
شگرع ،س داده و ا موشکافىها و دقتهاى ىنظیر خود ،آ را ه فنى سیار ظریف و در عای
حال مستدکم تبدی نموده و در عی حال فقه استد یی خاویش را نیاز ار هماا روش اصاویى
تفری نمود و از ای مسیر ،فقه شیوه را ه صورت اساسی متدوّل کرد اما ایشا ا و اود ایا کاه
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در کتای ایقضاء ،گستره اختیارات وسیوی را رای فقیه ام ایشارای  ،رقام زده اسات (انصااریف
 ،)13-12 :1115در کتای ایبی  ،پای را پسکشیده و قول ه و یت عامه فقیهاا را رنتا یاده و از
در مواردی مددود ،و یت فقیها را نا ت ندانسته است (انصااریف  559 :9 ،1102و  ،)552یکا
ا تو ّه ه ای که ایشا دث و یت فقیه را در کتای ی خویش در قایب استد یی و اه صاورت
مفصّ مطرح کرده است ،ای کار ایگاویی ارای فقیهاا پاس از وی شاده و از آ پاس ،فقیهاا
(موافقا و مخایفا و یت فقیه) ای دث را ی کتای ی آورده و مورد تدقیق قرار دادهاند.
 .3تحوّل فقه سیاسی در عصر مشروطه
عصر مشروطه از مهمتری دورههایی است کاه مو باات تداوّل در فقاه سیاسای شایوه را
فراهم آورده است .در ای عصر که خاطر انقالی مشروطه ،از سرنوشات ساازتری زماا هاای
تاریخ ایرا مدسوی میشود ،سیاری از فقیها ه حمایت از مشاروطه رخاساته و اا ایا کاه
مشروطیت را قا انطباق ا مویارهای حدِّاکثری فقه شیوه نمیدیدند ،اما ه عناوا مهاار قادرت
استبدادی و عملی کرد خشی از آموزههای اسالمی در آ عصر ،اه حمایات عملای مباادرت
ورزیدند .رویکرد فقیها ای عصر ه مسائ سیاسی و حکومتی ار اقتادار ایش از پایش آناا
نسبت ه زما های گذشته ود.
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«علمای شیوه در دوره قا ار پیشرفت گشمگیری نسبت اه دوره صافویه دسات آوردناد.
اگر در صفویه ،قدرت مذهبی و فقهی علما ،تدتایشواع قادرت سیاسای شااها صافوی قارار
میگرفت ،در دوره قا ار ،شاها ا علمایی موا ه ودند که از صفویه تا روی کار آماد قا اار،
ر ایگاه و نفو ا تمااعیشاا افزودناد و خاود و حاوزههایشاا را یشاتر تدکایم کردناد»
(فراستخواه.)910 :9 ،1933 ،
عایما ای عصر ا تأکید ر ای که استبداد در اموه ه فروپاشی نظا ا تماعی مایان اماد،
و ای امر ه استیالی استومارگرا ر سرزمی اسالمی من ر شده و نای دیا و دنیاای ملات را
نا ود میکند ،ه تقا

ا نظا استبدادی روی آوردند .موا هه فقیهاا اا مساأیه اساتبداد و قارار

گرفت آنا در ستر اموه دید که اصلیتری ویژگیهاای آ  ،ورود مویفاههاای مدرنیتاه اه
وام اسالمی ود ،مو ب شد فقیها نم ازخوانی منا فقهی ،نسبت فقه شایوه اا اماوری
گو  :تفکیک قوا ،انتخا ات ،م لس قانو گذاری ،قانو اساسی و  ...را تویی نماید.
نا رای فارغ از اختالفاتی که میا فقیها ای عصر در مورد مسأیه مشروطیت و ود داشاته
است ،حواد زمانه و یزو تویی مون فقیها در خصوص ای مسائ مو ب شده است کاه
67

فقیها ای عصر مباحثی را در حوزه فقه سیاسای طارح نمایناد کاه گرگاه رآماده از مباانی و
آموزههای اصی فقه شیوه است اما تاکنو دثی از آ در فقه سیاسی شیوه میا نیاماده اود .از
ای روی طرح مباحثی از ای دست در کتب فقیها شیوه ،تدوّیی اساسی در فقه سیاسای شایوه
مدسوی شده و ه رونق ،روزآمدی و ورود ایش از پایش فقاه اه عرصاه مطایواات سیاسای
ان امیده و ه تدوّل آ ان امید.
ر ای اساس ،مدقق نائینی نم اور ه نرورت رپاایی حکومات ،و ایا کاه حکومات
همثا ه یکی از نیازهای حیاتی و اساسی زندگی( ،خواه ای حکومات ،حکومات فارد اشاد یاا
حکومت م و اداره آ دق اشد یا از راه غصب (اغتصاای) از راه زور و فشاار رپاا شاده
اشد یا ه ورانت یا ه انتخای مرد ) (هما  )93 :سبب قای حیات ا تماعی اسات ،اا و اود
ای که نظا مشروطه را ر طبق اصول تشی  ،حکومتی غاصبانه میداناد ،و در رخای از عباارات
خویش نیا ت عامه فقیها را از قطویات مذهب دانسته و در آ خصوص ه دیی حسابه اساتناد
کرده است« :گو عد رناء شارع مقدس ه اختالل نظا و های یضه اسال (روشا اسات)
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

لکه اهمیت وظایف را وه ه حفظ نظام ممایاک اساالمیه از تماا اماور (و از اماور) حسابیه
(مطلبى) است که از اونح قطویات است و یهذا نبوت نیا ت عامه فقها و نوّایت عا عصرت غیبات
در اقامه وظایف مذکوره از قطویات مذهب خواهد ود» (هما  .)16 :اماا اا تو ّاه اه ایا کاه
غصب نظا مشروطه مراتب کمتر از غصب در نظا استبدادی اسات( .زیارا در حکوماتهاای
مستبد هم مقا کبریایی ایهی غصب میشود و هم مقا امامت و هم حق ملت ،ویی در مشاروطه
تنها مقا امامت غصب شده است) (نائینی .)39 :1100 ،از ای روی میتوا از آ حمایت نمود.
وی در راستای نفی استبداد و از ی رد نظا استبدادی ،حکومتهاا را اه دوگوناه سالطنت
تملیکیه و و یتیّة تقسیم کرد .ر اساس دیدگاه ایشا  ،درحاییکه سالطنت تملیکیاه هماا اساتبداد
مطلق است که ر اساس آ  ،حاکم ،سلطنت را حقّ مطلاق خاویش دانساته و نام روا دانسات
ستم ،هرکاری که خواهد دو در نظار گارفت مصاایح ملّات ان اا مایدهاد (هماا ،)10-11 :
سلطنت و یتیّه ،ا تنای وظائف حاکم ر مصایح نوعی و مردمای اسات و اساتیالی حااکم در ایا
گونه حکومت ،مقیّد ه عد ت اوز ه حقوق مرد است (هما  ،)19 :ای نوع حکومت را میتاوا
حکومت مقیده ،مددوده ،عادیه ،مشروطه ،مسئویه و دستوریه نامید (هما .)15 :
خروج از استبداد ه مثا ه رکا اساسای مشاروطه ،مساتلز نظارتمنادی و تددیاد قادرت
حاکما است که در قایب دو رویکارد اساسای تادوی قاانو اساسای (هماا  )13 :و تشاکی
م لس شورای ملّی (هما  )12 :در ساختار نظا سیاسی ،لوهگر شده است.
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ر اساس دیدگاه نائینی ،م لس شوراى ملى ،م م رسمى (هماا ( )15 :هیئات مسادده) و
رداعه نظاره از عقال و دانایا مملکت و خیرخواها ملت که ه حقوق مشترکه ای ایملا هام
خبیر و ه وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه اشند( ،هما ) می اشد و قاوه ا رائیاه کاه
قاطبه متصدیا هستند همگى تدت نظارت و مسئول ای هیئت مبوونا هستند .هیئات مبووناا
هم تدت مراقبت آحاد ملت هستند .مطا ق یدگاه نائینى گو مرد حاق مشاارکت دارناد ،آزاد
وده و در حقوق ،ا حاکم مساوى هستند ،عادهای را راسااس رأى اکثریات اه عناوا وکیا
رگزیده و مأمور مینمایند تا ر کار قوه م ریه نظارت کنند.
نائینی ،حفظ کیا اسال را ز ه استواری قاوای نظاامی و انتظاامی میسّار ندانساته و اماور
داخلی و خار ی حکومت اسالمی را نیز درگرو وساطت نظارت نمایندگا مرد ار کاارگزارا
و تددید قدرت حاکما میداند که وسیله تطبیق دخ و خرج مرد در م لاس شاورای ملّای،
ر پایه رنامهای مشخص ،رقم زده میشود (هما .)103 :
لکه تددید قدرت حاکما و نفی استبداد ،مقتضی تفکیاک قاوا در سااختار نظاا سیاسای
است .زیرا هم دی واسطه هم از تمرکز قدرت در دست افرادی خاصّ ،لوگیری مایشاود و
هم نظارت قوای سهگانه ر هم ،مقتضی نفی سوء استفاده از قدرت خواهد شاد .ناا اه دیادگاه
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نائینی ،ا دسترسى نبود ه داما مبارک اما موصو (هما  )19 :و در نتی ه در ی نباود قاوه
عاصمه عصمت ،می ایست قدر مقدور از مددودیت را انشای آ کنایم« :ایا

انشاینى اه

همی ت زیه قواى مملکت» (هما  )53 :است و « وسیله ت زیاه قاواى مملکات و قصار شاو
متصدیا » (هما ) است که میتوا قدرت سیاسى را مددود کرد .وی اصا ایا ت زیاه را اه
مشید پادشاه فارس مستند دانسته و ر ای اور است تفکیک قوا ه حضرت ساید اوصایا (ع)
در فرما ت تفوی

ت و یت مصر ه مایک اشتر امضا شده است (هما  120 :و .)129

مشارکت سیاسی و دخایت مرد در تویی سرنوشتشا هم از اموری است کاه در مطایواات
سیاسی عصر مشروطه ،لوهای مضاعف یافته اسات ،لکاه ایا مشاارکت سیاسای در دیادگاه
نائینی ر آموزههای دینی ،مبتنی شده است« :آیه مبارکه «و امرهم شورى ینهم» اگرگه فاىنفساه
ر زیاده از ر دا مشورت دیی نباشد ،یک د یتش ر آ که ون امور نوعیه ر آ اسات کاه
ه مشورت نوع رگذار شود ،تما است» (هما « .)51-59 :گذشاته از آ کاه نظار اه شاورویه
ود اص سلطنت اسالمیه عمو ملت از ای

هت و هم از هت ماییااتى کاه از اراى اقاماه

مصایح زمه میدهند حق مراقبت و نظارت دارند و از ای منا از ت ااوزات در اای نهاى از
منکر مندرج و ه هر وسیله که ممک شود وا ب است» (هما .)33-32 :
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لکه در دیدگاه نائینی اص اعتماد اه رأى اکثریات اه مثا اه راهکاار انتخا اات و گازینش
کارگزارا در نظا اسالمی ،از ایگاه متمایزی رخاوردار اسات و عما اه رأی اکثریات ،ار
اساس م موعهای از ادیّه شرعی ،ه دی اسال مستند شده است:
« زمه اساس شورویتى که دانستى ه ناص کتاای نا ات اسات ،أخاذ اه تر یداات عناد
ایتوارض ،و اکثریت ،عندایدورا أقوى مر دات نوعیه و أخذ اطراع اکثر عقاال ار اح از أخاذ
ه شا است و عمو تولی وارد در مقبویه عمر حنظله هم مشور ه آ است» (هما .)22:
 .4تکامل «فقه سیاسی» در جمهوری اسالمی ایران به «فقه حکومتی»
در پسامد اندراع انقالی مشروطیت و کنارهگیری اندیشامندا حاوزه دیا از آ  ،فقیهاا تاا
مدتهای سیار از ورود ه مباحث سیاسی کنارهگیری کرده و فقه سیاسی شایوه م اددّاً اه ورطاه
سکوت و ایستایی دگار شد .و ای قضیه تا دهههای اخیر ادامه یافات .دوره مواصار کاه اه واقا
میتوا آ را عصر اما خمینی نامید ،تالش م دّدی در حوزه فقه سیاسی شیوه صاورت پاذیرفت
فرآیند تکاملی
رویکرد فقه شیعه
به سیاست
(از فقه سیاسی تا فقه حکومتی)

که ا تمامی تدوّ ت دورههای گذشته را ری کرده لکه از تما آ تدوّ ت ،پیشی گرفته است.
درحاییکه دیدگاه فقیهانی گو آیة ا رو ردی در طرح نظریه «و یت فقیه» ،سیار موتانم
و راهگشا وده و رخی دیگر از فقیها نیز گا هایی مناسب در ای خصوص رداشته ودند ،اماا
ه واق میتوا حرکت نظری و عملی اما خمینی در ای خصوص را تدوّیی اساسی در حاوزه
فقه سیاسی شیوه دسای آورد .ر ای اساس ،اما خمینی عاالوه ار ایا کاه دیادگاه ناوی و
اموی را از و یت فقیه در کتب فقهی (اعم از استد یی و غیار اساتد یی) و یاناات خاویش،
عرنه کرده است ،در حوزه عم نیز رای نخستی ار نظامی سیاسی را ار اسااست آماوزههاای
فقه شیوه در حوزه ورافیایی کشور ایرا ه ا را درآورده و دا از مباحث و یت فقیاه ،نظاا
اداره کشوری اسالمی را ر اساست آموزههای فقه شیوه ترسیم کرده است.
آیة ا

وادی آملی سرّ تدویی که از سوی اما خمینی در شکوفایی فقاه سیاسای و مقویاه

حاکمیت سیاسی در عصر غیبت روی داد را ای گونه تونیح داده است« :ا تکار اما خمینای در
دی و فقه شناسی نه مانند اخباریو ود که از روزنه ز و تد ر و مود و نقبه کم نور خماود
ه آ مینگرند و نه مانند سایر اصوییو ود که از تنگنای مباحث ایفاا و اصاول عملیاه در آ
نظر مینمایند و نه همتای سایر حکیما و عارفا ود ...،لکه دی شناسی او در «فقاه اصاور» و
«اوس » و «اکبر» تا دی شناسی اماما موصو (ع) وده است که آ

وات مقادس دیا را در

همه زاویای غیب و شهودش میشناختند و درصدد ا ارای هماه آ ودناد و تنهاا راه عملای
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نمود آ  ،تأسیس حکومت اسالمی است .و آ وقتی مقدور می اشد که را طاه فقیاه عاادل اا
مرد  ،نظیر را طه مددّ و مستم نباشد ،گنا کاه اخبااریهاای مفار مایپندارناد و در حادِّ
ارتبا مر

تقلید صرع و مقلّد نباشد» ( وادی آملی 00 :1932 ،و .)09

ا عملیاتی شد نظا سیاسی شیوه در عصر غیبت ،فقیهانی که ه تصوّر غیر عملی اود ایا -
گونه نظا  ،از طرح ای مباحث استنکاع میورزیدند ،اه عرناه تفصایلی و اساتد یی آ همّات
گماردند ،لکه ا پیروزى انقالی اسالمى و مطرح شد و یت مطلقه فقیه ه عنوا مبناى حکومت
و قانو اساسى ،رخی از مشکالت ،عمالً فراروی ای نظا سیاسی قرار گرفته ،و افرادی نیز (اعم از
موافق و مخایف) ه طرح ایرادات و انتقادات در ای خصوص پرداختند ،و ای امر مباحث سیاری
را ا خود ه همراه داشته و ه استدکا آ من ر شده است .لکه ا عملی شد نظریه سیاسی شیوه
در عصر غیبت در قایب نظریه «و یت عامه فقیها » و یا «و یت مطلقه فقیه» ،دیدگاههاای ناوی و
رقیبی نیز از سوی رخی از فقیها در حوزه نظا سیاسی مطلوی شیوه در عصر غیبت طارح شاده
است که رخی از آ ها هیچ سا قهای در فقه سیاسی شیوه نداشتهاند و از سوی فقیها در خصوص
فقه استد یی و ا عنایت ه مبانی فقه و ا تهاد ،صورت پذیرفته است .رخی از دیدگاههاایی کاه از
سوی فقیها مواصر در خصوص شک نظا سیاسی شیوه در عصر غیبت ارائه شده است عبارتناد
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از« :و یتانتخا ی فقیه» (منتظری« ،)512 :1 ،1126 ،و یت در مددوده حسبه»« ،و یت اه موناای
مأ و در تصرع»« ،وکایت فقیه»« ،نظارت فقیه»« ،و یت شورای فقیهاا » (شایرازی106 :1112 ،
همو 19 :1111 ،و « ،)11دویت انتخا ی اساالمی» (مونیاه 66 :1333 ،و  62شامس ایادی :1111 ،
 )102-113و «خالفت عمومی انسا » (صدر 191 :1129 ،همو 2 :1933 ،همو.)3 :1953 ،
ای دیدگاهها که سیار متکثّر وده ،رخی در حاوزه فقاه حادِّاقلی قارار گرفتاه و رخای از
مصادیق فقه حدِّاکثری ،مدسوی میشوند ،ا عنایت ه نوع خاساتگاه و دییا  ،مایتوانناد یا
گهار نظریه عمده ای گیرند که عبارتند از :و یت در اماور حسابه ،و یات انتخاا ی فقیاه و
و یت نصبی عامه فقیه و و یت نصبی مطلقه فقیه.
طبیوی است هرکدا از ای دیدگاهها ،ر اساس مبانی خاصی تنظیم شده و ه شاک خاصای
از نظا سیاسی من ر شده و اختیارات خاصی را رای حاکم اسالمی رقم خواهد زد.
تدوّل صورت پذیرفته در حوزه فقه سیاسی ،را عالوه ر ح م مباحث سیار زیااد و داث از
گونههای نظا سیاسی می ایست در رویکرد اما خمینی(ره) در عملیاتی کرد عناصری از فقه کاه
سالها در فقه شیوه ه صورت گذرا و مختصر و ود داشته است ،ارزیا ی کرد .دی صاورت کاه
ایشا ا ورود مباحثی گو نقش زما و مکا در ا تهاد و استنبا  ،تأنیر مصلدت و نارورت در
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احکا  ،کیفیت احکا اویّیه و نانویه در حوزه احکا حکومتی و گستره حکام حکاومتی و مبااحثی
از ای دست ،فقه شیوه را در ریانی قرار دادند که هرکدا از آ ها عماالً درهاایی از تداوّل را در
حوزه مطایوات سیاسی شیوه در قایب فقه میگشاید.
ا تو ّه ه تدو ت صورت پذیرفتاه در حاوزه فقاه و اه صاورت خااص ،فقاه سیاسای در
سالهای گذشته ،آن ه ،مهم ارزیا ی می شود ایا اسات کاه مساائ  ،مباحاث و موناوعات فقاه
سیاسی در سالهای اخیر و در پیامد حاکمیت فقیها ر مادیریت سیاسای کشاور ،افازایش سایار
یافته و تدوّ ت صورت پذیرفته ،ه موازات تدول مونوعات و مباحث هماراه نباوده و هم ناا
انبوهی از مباحث در حوزه فقه سیاسی قرار دارد که فقه سیاسی شیوه ا تو ّاه اه ادّعاای تواناایی
اداره و مدیریت اموه و پاسخ گویی نسبت ه همه پدیدههاا ،مای ایسات دیادگاه فقاه شایوه در
خصوص ای مسائ را عرنه نماید .زیرا فقاه شایوه مای ایسات هماراه و همگاا اا تداو ت
سیاسیا ا تماعی صورت پذیرفته در عصر حانر ،در فرایند روزآمدی ،مو بات خاروج از مباانی
فقهی و آموزههای شریوت را فراهم نیاورده ،لکه درعی حال که از عنصار ا تهااد و مناا اصای
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هره می رد ،وا د عنصر کارآمدی وده و توانایی اداره همه شئو

اموه اه گوناه مطلاوی را دارا

اشد .ر ای اساس ،فقه سیاسی عصر مهوری اسالمی ایرا نه فق از مویفاههاای دیاد گاو
تفکیک قوا ،تدزّی ،قانو اساسی ،انتخا ات ،م لس شورای اساالمی ،ریاسات مهاوری و  ...در
سپهر سیاست ،هره میگیرد ،لکه نم ازخوانی ای مویفهها ،قرائتی موافق موازی دی اساال از
آ ها ارائه کرده و رخالع فقه سیاسی زما مشروطه که از ای مویفهها در راستای تددیاد قادرت
حاکما و نفی استبداد ،استفاده میکرد ،در فقه سیاسی زمانه مشروطه ،از ای مویفهها اه مثا اه نار
افزارهایی هت اداره مطلوی حکومت دینی ی نظا و یت فقیاه ،اساتفاده مایشاود .در همای
راستا ،نظا سیاسی مهوری اسالمی ایرا نم ای که مستند ه مباانی دینای اوده و مشاروعیّت
خویش را وامدار نظریه و یت فقیه است ،یک

ایگاه مرد در ای نظا ه گونهای طراحای شاده

است که ظرفیّت حدّاکثری از رأی و نظر مرد در نظا سیاسی ،در اموری گو گازینش و نظاارت
ر کارگزارا  ،هره رده شده لکه ساختار نظا سیاسی ،ه گونهای طراحی شاده اسات کاه نام
تأکید ر استقالل قوای سهگانه (م ریه ،مقننه و قضائیه) در ای نظا  ،نم پذیرش قرائت خاصّای
از تفکیک قوا ،ایگاه آنا ه گونهای توبیه شده است که نه فق

اا و یات فقیاه اام ایشارای

منافاتی ندارد ،لکه ای سه قوّه عمالً عالوه ر تقسیم وظائف ،نظارت ر یکدیگر را عهادهدار شاده
و ه مثا ه کارگزارا ویی فقیه ،اداره امور اموه را رعهده داشته و پویایی و پایایی نظاا سیاسای را
تضمی میکنند.
67

جمعبندی و نتیجهگیری:
اندیشه سیاسی شیوه ه مثا ه نر افزار گگونگی رفتار مرد و کاارگزارا در امواه ،گرگاه
در همه ادوار حیات سیاسی شیوه و ود داشته است و عایما شیوی همواره نام عنایات اه
مسائ و مباحث سیاسی اموه خویش ،دیادگاه خاویش و اایتب تکلیاف شایویا نسابت اه
سیاستهای اموه خویش را عرنه کردهاند ،یک گسترش ،تداوّل و تکاما اندیشاه سیاسای
شیوه در گرو گند امر وده است:
ا گذر زما و انباشت ت ر ه پیشینیا  ،هماواره ار کمیّات و کیفیّات مطایواات سیاسای ادوار
ودی افزوده است .و عایما شیوه ا استفاده از ترا علمی پیشینیا خویش ،ر آ میارا افازوده
و ر کیفیّت و دقّت آ افزودند .ر ای اساس ،نا ر شهادت تااریخ ،مطایواات سیاسای زماا هاای
متأخر از عصر غیبت ،همواره از امویّت و پختگی یشاتری نسابت اه ادوار اوّییاه عصار غیبات،
رخوردار است.
ا ا عنایت ه ای که اندیشه ،در خأل شک نمیگیرد ،لکه تا زمانه و مقتضیات عصر خاویش
است ،لکه اندیشه سیاسی که تا وی از شرای سیاسی هر عصری است ،مسائ و مشاکالت زماناه
خویش ،را مدّ نظر قرار داده و پاسخ مناسب ه آ ها ارائه میکند .یذا قب

و س اندیشاه سیاسای

عایما شیوه ،تا مقتضیات زمانه و ساطت یا توسوه یافتگی سیاسی امواهشاا اسات .لکاه از
آ ا که عایما شیوه ،همواره ه عنوا عایمانی مخایف اا حاکمیّات حاکماا
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اائر ،هماواره در

رصد کارگزارا سیاسی وده و فواییّتهای علمی و رفتارهای سیاسیشا  ،اه دقّات ماورد اهتماا
قرار میگرفت ،یذا ه هر مقدار که عایما شیوه در زما اقتدار سلطنت حاکماا

اائر ،تقیّاه پیشاه

کرده و از ارائه دیدگاه آرمانی و مطلوی شیوه در عصر غیبت ،ا تنای مایکردناد ،عاد واهماه از
آزار شیویا و صدمه ه اساس شیوه ،ه خاطر اقتدار سیاسی ا ا تمااعیشاا در امواه ،مو اب
میشد ،دیدگاه حدّاکثری و آرمانی شیوه در عصر غیبت را ارائه نمایند .یاذا قاب
عایما شیوه در خصوص نظم و رفتار سیاسی مطلاوی ،تاا وی از قاب

و سا دیادگاه

و سا اقتادار آ هاا در

اموه خویش وده است .یذا عمده تدوّ ت صورت گرفته در عرصه مطایوات سیاسی ،متولّاق اه
زما هایی است که حاکما شیوه مذهب در ورافیای سیاسی شیوه ،حاکمیّت داشاتند و فقیهاا از
حیث ا تماعی ،از نفو و اقتدار سیاسی ا ا تماعی مناسبی هره مند ودند.
ا از آن ا که اندیشه و نظریات سیاسی ،تا وی از روش شناسی فهم آ اندیشاه و نظریاه اسات
یذا قب

و س هر اندیشه را می ایست مرهو روش شناسی فهم اندیشه سیاسی شایوه دانسات.

و ا تو ّه ه ای که روش شناسی فهم عایما شایوه در آغاازی ادوار عصار غیبات ،از پختگای و
66

عمق مناسب رخوردار نبود یذا اندیشه سیاسی شیوه نیز در آ دوره ه گستره روایاتی اسات کاه از
سوی آ عایما نق شده است و در طول زما  ،هرگه ا تهاد ه مثا ه روش شناسی فهام دیا  ،از
پختگی ،عمق و ظرافت ،رخوردار شد ،دیادگاه سیاسای نیاز از و اهات ،مطلو یّات و کارآمادی
مناسب رخوردار شده و توانایی پاسخگویی یشتری نسبت ه مسائ هما عصر یافته است .لکاه
ر هم ی اساس شاید توا سیر تدوّل اندیشه سیاسای شایوه در طاول تااریخ شایوه را اه ماالک
توسوه و تدوّل روش شناسی ا تهاد و مکاتب فقهی ،اصویی فقیها تویی کرد.
 در فرآیند تکاملی رویکرد فقه شیوه ه سیاست و ود دارد و نقطه اوج ای فرآیناد اه شامارمیرود ای است که در ونویت فولی ،فقه سیاسی شیوه در پرتو مهوری اسالمی ایارا  ،مفااهیم
و موارع سیاسی-فقهی شیوه ،در راستای تبیی نظا سیاسی مطلاوی یا و یات فقیاه ،اساتفاده
شده و مطایوات سیاسی در راستای تبیی  ،تومیق ،کارآمادی و اداره مطلاوی نظاا اساالمی ،کاار
گرفته شده و یذا ا و ود پیدایش فقه سیاسی در قارو اوییاه عصار غیبات ،سادههاای دهام تاا
سیزدهم شاهد گسترش فقه سیاسی وده و ا ایا کاه فقاه سیاسای در دوره مشاروطه اه تداوّیی
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مناسب رسیده است ،یک در عصر مهوری اسالمی ایرا  ،ه تکام ان امیده و در قایاب گفتماا
فقه حکومتی و نظا سیاسی مهوری اسالمی رویکرد عملی اه خاود گرفتاه اسات .اا اساتقرار
مهوری اسالمی فقه سیاسی ه کمال خود نزدیک شد ،ویی رای ادامه ای حرکات تکااملی ز
است رویکرد ه فقه حکومتی شتای یا د و تمامی احکا اسالمی در تاار و پاود نظاا اساالمی و
ساختارهای آ ه ریا واقوی افتد و دویت اسالمی تما عیار شک گیرد و اه حاد نصاای ز
ارتقاء یا د.
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