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در کارویژههای حوزه و روحانیت دارد و حتی کارویژههای دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قهرار
میدهی ،بسو یی روحانیت و تشنیل حنومت دینی است حوزه و روحانیت ،عالوه بر وظایف و
کارویژههای متعید اجرایی که در دوران بسو یی و تشنیل حنومت دینی و نظام اسالمی بر عهیه
دارد ،مسئولیت تغذیه فنری و نرمافزاری نظام را نیز عهیهدار است از آنجا که انقالب اسالمی بر
مبنای فقه تشنیل شیه و مهمتری نرمافزار مورد نیاز آن فقه اسالمی است ،حوزه و روحانیت بهه
عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسالمی ،وظیفه دارنی در هر دوره متناسب با شهرایو زمهانی و
منانی ،احنام اسالمی را استشراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسالمی قرار دهنی انقالب اسالمی
با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و ای هر دو
را مییون حوزه و روحانیت است هماینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشهور اسهالمی بهه
تمین اسالمی) نیز نیازمنی نرمافزار و فقه متناسب با شرایو زمان و منان است ،که به ابتنهار مقهام
معظم رهبریحفظهاهلل «فقه حنومتی» عنوان یافته است حوزه و روحانیت مؤظف است همچون
مراحل پیشی که نرمافزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسالمی قرار میداد ،در ای مرحله نیز ای
مهم را تیارک و در اختیار نظام اسالمی قرار دهی
واژگان کلیدی :حوزه ،روحانیت ،نظام اسالمی ،کارویژههای روحانیت ،فقه حنومتی
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مقدمه:

«مناسبا

حوزه و نظام اسالمی» یا «ارتباط حوزه و حنومت اسالمی» از جملهه موضهوعا

مهم و بنیادینی است که نیازمنی بحث و بررسی جیی میباشی چهره ای بحث در قبل و بعهی از
انقالب اسالمی ،چهرهایی متفاو و غیر قابل مقایسه است چه ایننه تا قبل از انقالب اسهالمی،
تمامی حنومتها و نظامهای حاکم (به جز دوران صفویه که حاکمان آن مأذون از فقهای شهیعه
بودنی) ،جائر و فاسق بودنی و بالتبع نوع ارتباط و تعامل حوزه با ای نظامها از نوع تعامهل سهلبی
بوده است چرا که تعامل ایجابی با ای حنومتها ،منجر به تقویت آنها شیه و از بهاب حرمهت
تقویت ظلم و اعانه بر اثم ،منهی بوده است پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشنیل حنومهت
دینی با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل امّا ،اوضاع دیگرگونه و متفاو شیه اسهت و
بالتبع مسئله تعامل و همناری حوزهها با نظام اسالمی و حنومت دینهی ،رنهگ و بهوی دیگهری
به خود گرفته است گذشته از عوامل عمومی ضرور تعامل حهوزههها بها نظهامههای اسهالمی
مادون نظام والیت فقیه ،در نظام حنومتی والیت فقیه ،به جهت ایننه فقه -که کهارویژه اساسهی
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

حوزهها است -محور حنومت بوده و حاکم نیز از میان همی حهوزههها برمهیخیهزد ،تعامهل و
مناسبا ناخواسهتهای میهان حهوزه و نظهام اسهالمی برقهرار مهیگهردد از ههیم روی ،مسهئله
«مناسبا حوزه و نظام اسالمی» در زمان حاکمیت نظام والیت فقیه ،اهمیتهی مضهاعف یافتهه و
در زمره مهمتری و اساسیتری مسائل حوزه و نظام اسالمی قرار میگیرد عهالوه ایننهه مطهر
شین گفتمان فقه حنومتی ،به وثاقت و نزدینی ای مناسبا افزوده است توضیح ایننه ،قبهل از
طر گفتمان فقه حنومتی ،فقه شیعی ،رونیی فردی داشت و نهایت تالش فقه ،یاریرسانی بهه
فرد منلف برای انجام وظایف فردی بود در واقع فقه فردی برنامه زنیگی فرد مسلمان اسهت و
طبعاً در استنباط و استشراج ای برنامه ،نیازمنی توجهه بهه حنومهت و مسهائل کهالن اجتمهاعی
نیست در فقه حنومتی اما ،اوالً :منلف «فرد ،جامعه و حنومت» است و نهه فهرد تنهها و جهیا
انگاشته از جامعه ،و ثانیاً :در استشراج و استنباط احنام آن ،تاثیر احتمالی ههر حنمهی از احنهام
در کیفیت مطلوب اداره نظام اسالمی و حنومت دینی مورد مالحظه است با ایه بیهان در نگهاه
فقه حنومتی –که کارویژه امروزی حوزههای شیعی است -مناسبا حوزه و نظهام اسهالمی بهه
گسترهای طویل و درازدام مبیل میگردد
در ای مقاله مناسبا حوزه و نظام اسالمی با محوریهت کهارویژه فقهه حنهومتی بهه بحهث
گزارده شیه است در ادامه پس از طر سیر مناسبا حهوزه و نظهامههای حنهومتی ،مناسهبا
حوزه و نظام اسالمی را از دو منظهر توصهیفی و توصهیهای بهه نگهاه خهواهیم نشسهت سه س
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دیههیگاههههای موافههق و مشههالف در ایه موضههوع را رصههی کههرده و بههه دنبههال آن کارکردههها و
کارویژههای مشتلف حوزه را در برابر نظام اسالمی برخهواهیم شهمرد در نهایهت بهه مهمتهری
کارویژه موقعیتمنی حوزه در مقابل نظام اسالمی ،یعنی فقه حنومتی پرداخته و پهس از تعریهف
و تبیی آن ،به برخی از راهبردها و راهنارهای دستیابی به فقه حنومتی اشارتی خواهیم نمود
 .1سیر تطور مناسبات حوزه و نظامهای حکومتی
با توجه به مباحث پیشی  ،اگر بشواهیم مراحل و سیر تطور مناسبا حوزه را با حنومتهها
عموماً و حنومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه خصوصاً ،برشهماریم بهه مراحهل سههگانهه ذیهل
دست خواهیم یافت:
 )3مناسبات حوزه و نظامهای حکومتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی؛ موضوع سش در ای دوره
مناسبا

و نوع تعامل حوزه با نظامهای جائر و فاسق است در ای مرحله که گستره تاریشی

دارزدامنی را شامل میشود ،در تمامی ادوار -به جز بششهایی از دوره صفویه و قاجاریه-
تعامال و مناسبا حوزه و حنومتها ،سلبی بوده است
 )2مناسبات حوزه و نظام اسالمی پس از انقالب اسالمی؛ پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نوع
تعامل و مناسبا

حوزه و نظام اسالمی ،از جنبه سلبی به جنبه اثباتی مبیل گشت مناسبا
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حوزه و نظام اسالمی در ای دوره ،شامل دو مرحله است:
الف) پس از انقالب اسالمی و در لوای فقه فردی؛ ای مرحله از آغازی لحظا پیروزی انقهالب و
تنوی حنومت اسالمی آغاز شی در ای مرحله که انقالب اسالمی به رهبری روحانیهت پیهروز
و با محوریت یک روحانی حنومت اسالمی تشنیل شیه بهود ،تعهامال و مناسهبا حهوزه و
حنومت اسالمی ،بسی وثیق و عمیق بود اما به جهت ایننه نگاه غالب در فقه ،نگاه فردی بهود،
ای تعامال در حیی خاص باقی میمانی و به حوزههای دیگر ورود پییا نمیکرد
ب) پس از انقالب اسالمی و در لوای فقه حکومتی؛ ای مرحله با مطر شین گفتمان تحول در فقهه
در غالب فقه پویا (به معنای مثبت آن) از اواخر دهه شصت آغاز گشت و در اواخر دهه هفتاد بها
تنمیلتر شین نظریه ،به اوج رسیی و باالخره در اواخر دهه هشهتاد بها عنهوان «فقهه حنهومتی»
گفتمان غالب فضای علمی و فنری حوزههای علمیه گشت مقصود از فقهه حنهومتی ،نگرشهی
کلنگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است که در آن استنباطهای فقهی بایی بر اساس فقه اداره نظهام
اجتماعی و حنومتی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشهی بهه
بیان دیگر در فقه حنومتی تمامی مسائل عباد با نگرشی حنومتی مورد بررسی قرار مهیگیهرد و
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تاثیر احتمالی هر حنمی از احنام در کیفیت مطلوب اداره نظام اجتمهاعی و حنومهت اسهالمی
مورد مالحظه قرار میگیرد
بییهی است که مناسبا حوزه و نظام اسالمی در لوای فقه حنومتی رنگ و بوی تهازهتهری
یافته و گستره وسیعی از مناسبا را شامل میشود چه ایننه حوزه عالوه بهر دخالهت فیزینهی
در مناصب و مراکز حنومتی ،در کارویژه اصیل خود ،یعنی استنباط فقه نیز بها حنومهت درگیهر
میشود و در استشراج ریزتری مسائل -ماننی ماءالحمام! -نیز نیازمنی نگاه حنومتی و اجتمهاعی
به مسئله است (رهبر معظم انقالب )07/6/13 ،بییهی است کهه ایه امهر بهه معنهای گسهترش
مناسبا

حوزه و نظام اسالمی در حوزههای مشتلف عملی و نظری میباشی

 .2بررسی «مناسبات حوزه و نظام اسالمی» از دو منظر
بررسی و تبیی مناسبا حوزه و نظام اسالمی از دو منظر قابل بررسی است :ینهم) از منظهر
تاریشی ،که میتوان آن را نگاه توصیفی خوانی دوم) از منظر نظری که میتهوان از آن بها عنهوان
نگاه توصیهای یاد کرد مقصود از نگاه تاریشی و توصیفی ،بررسهی مناسهبا و تعهامال فعلهی
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

حوزه و نظام اسالمی است در ای نگاه با رصی مناسبا و تعامال حهوزه و نظهام اسهالمی در
بستر تاریخ نظام اسالمی ،بررسی میکنیم که در طول حیا نظام اسهالمی ،از ابتهیای تنهوی و
نزج ،تا به امروز چه تعامال و مناسباتی فیمابی حوزه و نظهام اسهالمی برقهرار بهوده اسهت و
س س از رهگذر ای بررسی ،نقاط ضعف و قو آن را اسهتشراج و بهه تقویهت نقهاط قهو و
جبران نقاط ضعف همت میگماریم بییهی است در ای نگاه مها بهه آنچهه بایهی باشهی ،چشهم
نیوختهایم ،بلنه با آنچه تاکنون بوده و اتفاق افتاده ،با عنوان تجربه چنی دهههای تعامهل حهوزه و
نظام اسالمی ،سروکار داریم در نگاه نظری و توصیهای اما ،ما با وضع مطلهوب مناسهبا حهوزه
و نظام و آنچه بایی باشی ،سروکار داریم بییهی است در ایه منظهر ،مها پها را از وضهع موجهود
فراتر نهاده و با توجه به وضع مطلهوب بهه طراحهی «الگهوی مناسهب تعهامال حهوزه و نظهام
اسالمی» میپردازیم خالصه ایننه از منظر نشست« ،هستها و وقهایع» مهورد توجهه و بررسهی
است و از منظر دوم« ،باییها و حقایق» مورد توجه است
در نقی دییگاه اول میتوان گفت :در ایننه برای بررسی مناسبا و تعهامال حهوزه و نظهام
اسالمی ،بایی از تجربیا گذشته بهره گرفت ،شنی نیست اما آیا ب صهرف بررسهی مناسهبا
تاریشی ،میتوان الگوی مطلوب مناسبا حوزه و نظام را طراحی کرد؟ بهییهی اسهت بها توجهه
به رشی و توسعه نظام اسالمی در بششهای مشتلف ،اکتفا به الگوی تاریشی ،کفایهت نمهیکنهی
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عالوه ایننه بر اساس مبانی مییریت استراتژیک ،تعیی مناسبا باییی و وظهایف طرفینهی ههر
یک از طرفی تعامل ،برای وصول به اهیاف مشترک ضروری است با ای حسهاب مها نیازمنهی
طراحی «الگوی مطلوب مناسبا

حوزه و نظام اسالمی» هستیم

 .3دیدگاههای مختلف در مورد مناسبات حوزه و نظام اسالمی
درباره مناسبا حوزه و نظام اسالمی ،دییگاههای مشتلفی وجود دارد بازگشهت ایه پرسهه
به «نسبت روحانیت و سیاست» است هر پاسشی که به پرسه نسبت روحانیهت و سیاسهت داده
شود ،در واقع پاسشی برای پرسه مناسبا

حوزه و نظام اسالمی است

در یک جمعبنیی کلی ،دییگاهها در مورد نسهبت روحانیهت و سیاسهت و بهالطبع حهوزه و
نظام اسالمی ،به دو دییگاه کالن مشالفان و موافقان تقسیم است ای ههر دو نیهز ،بهه دو گهروه
برون حوزوی و درون حوزوی تقسیم میگردنهی مشالفهان دخالهت روحانیهت در سیاسهت در
بیرون از حوزه ،شامل گروههای ماتریالیست منافق همچون گروه فرقان و نیهز مارکسیسهتهها و
برخی ناسیونالیستهای اسالمگرا میباشی در ای میهان گهروهههای چها ایرانهی کهه تفسهیری
الحادی و ماتریالیستی از آموزههای دینی داشتنی ،روحانیت را به عنوان ضیتوحیییتهری عنصهر
جامعه معرفی میکردنی و دخالت روحانیت در سیاست و همچنی تالش ایشهان بهرای تشهنیل
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حنومت را حرکتی همسو با استعمار و استبیاد مهیدانسهتنی و همهواره از شهعار اسهالم منههای
روحانیت دفاع میکردنی (رحمانیوسهت )390 :3137 ،مارکسیسهتهها ،دیگهر مشالفهان بهرون
حوزوی دخالت روحانیت در سیاست بودنی که مذهب را پناهگاه مجههوال و مبهمها تلقهی
میکردنی و روحانیت را در اتحاد تسبیح و سرنیزه ،آلهت دسهت طبقهه مقتهیر و هیئهت حاکمهه
میانگاشتنی (ارانی ،پیسنولوژی 969 :نقل از :فراتی )311 :3197،ایه طیهف در ایهران ابتهیا از
روحانیت در برابر لیبرالها حمایت کرد ،اما با توجه به عقییه باطنی خویش در مورد روحانیهت،
در انتههها بههه میههیان مبههارزه بهها ایشههان کشههانیه شههی و در ای ه مبههارزه از هههم متالشههی شههی
ناسیونالیستهای اسالمگرا از دیگر مشالفان دخالت روحانیهت در حنومهت و سیاسهت بودنهی
ای گروه گرچه در ابتیای انقالب و با پیشنهاد خود روحانیت موفهق بهه تشهنیل اولهی دولهت
شینی ،اما در ادامه با اصرار بر جمهوری دموکراتیک اسالمی ،به مشالفت با روحانیت پرداختهه و
خواهان کنارهگیری ایشان از حنومت و سیاست شیه و بازگشت روحانیت بهه قهم و پهرداخت
به درس و بحث را پیشنهاد کردنی! ای گروه تا سالها در مصادر ریز و درشت بر مسهنی قهیر
باقی مانی و همچنان بر دییگاههای خود مبنی بهر لهزوم عهیم دخالهت روحانیهت در سیاسهت و
حنومت پافشاری کرده و هنوز نیز میکنی (فراتی ،همهان )319 :در مقابهل ایه هها ،گهروهههای
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راست و مذهبی قرار داشتنی کهه طرفهیاران بهرون حهوزوی دخالهت روحانیهت در سیاسهت و
حنومت قلمیاد میشینی (میرسلیم)139-136 :3139،
در درون حوزههای علمیه و روحانیت ،دییگاهها در ای مورد به دو دسته سلبی و ایجهابی و
هرکیام از ای دو به سنتی و نوانییش تقسیمپذیر است طرفهیاران نظریهه سهلبی-سهنتی و نیهز
سلبی-نوانییش بر سیاست عرفی تاکیی کرده و حضور دی و روحانیت در سیاست و حنومهت
را روا نمیداننی ای دسته از روحانیت یا بر اساس دالیل فقهی و یا بهر اسهاس مقهیس دانسهت
حوزه و روحانیت ،دخالت در سیاست و حنومت را جایز نمیداننی (گرامی)96 :3139 ،
در مقابل ای گروه ،موافقان و طرفیاران دخالهت روحانیهت در سیاسهت و حنومهت قهرار
دارنی طرفیاران نظریه ایجابی-نوانییش ،و نیز ایجابی-سنتی ،برای بارونهی کهه سیاسهت بشهش
مهمی از اسالم است و حوزه و روحانیت بایی به عنوان مفسران و مجریان دی به صور فعهال
در امور سیاسهی و حنهومتی دخالهت کننهی طرفهیاران درون حهوزوی دخالهت روحانیهت در
سیاست نیز به سه گروه محافظهکار ،میانهرو و فعال تقسهیم مهیگهردد روحانیهت محافظههکهار
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

کمتری دخالت در امهور سیاسهی را داشهته و بیشهتری دغیغهه آنهها عمهل بهه احنهام رسهاله
توضیحالمسائل توسو مردم است روحانیت میانهرو بر سرنگونی دولت پهلوی اصرار نیاشهته و
بر اجرای قانون اساسی و فعالیّت فرهنگی بر توسعه اسالم و مبارزه تاکیی داشته است روحانیهت
فعال امّا ،معتقی بود کهه تمهام مشهنال فرهنگهی و سیاسهی و بهی المللهی و اقتصهادی ،ناشهی
بیکفایتی و انحرافا حنومتهای ظالم و دوری عالمهان دینهی از حنومهت و سیاسهت اسهت
(خسروپناه )83 :3139 ،با تالشهای پیگیر ای گروه بود که انقالب اسالمی به وقهوع پیوسهت
و حنومت دینی با محوریت فقه شیعی و با حاکمیت فقیه عادل تشنیل گردیی
 .4کارکردها و کارویژههاى حوزه و روحانیت
با توجه به روینرد ساختاری 3در جامعهشناسى نیروهها و نهادههای اجتمهاعى ،کهه نقهش و
کارکرد ساختهاى سیاسى و اجتماعی آنها را بر فراینیهاى سیاسى مورد بررسى قرار مهىدههی،
ساخت سیاسى و اجتماعى حوزه (به مثابه یک نهاد اجتماعی) و روحانیت (به مثابه یهک نیهروی
عظیم اجتماعی) ،نیز داراى کارویژههایى است که از ظرفیتها و تواناییهاى موجهود در ایه دو
ناشى مىشود برخی از ای کارویژهها در تمامی دورهها و با قطعنظر از شهرایو و امنانها  ،بهر
 3پارسونز در تحلیل ساختار مىگویی :مجموعه همبستهاى از نقشها ،گروهها ،هنجارها و ارزشها و نهادهایى که کنشهاى
خاصى را تجویز ،تحریم ،تشویق و تقبیح مىکننی (ن ک رونالی چیلنو )900 :3100 ،
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عهیه حوزه و روحانیت میباشی برخی از آنها نیز ناظر به شرایو و امنانا بوده و وجهود و یها
فقیان برخی شرایو و امنانا  ،در بود یا نبود ای کارویژهها نقهش اساسهی دارد از جملهه ایه
امنانا

و شرایو« ،بسو یی روحانیت» و «تشنیل حنومت اسالمی» است به تبهع وجهود ایه

شرایو ،کارویژههای روحانیت نیز دچار قبض و بسو میگردد لهذا بعهی از انقهالب اسهالمی و
تشنیل حنومت دینی ،و بالتبع با تغییر در ساخت حهوزه و روحانیهت ،کهارویژهههاى آنهان نیهز
دچار تحول شی کارویژههای سنتی با دام گستر شین شرایو و امنانا قلمرو بیشتری یافهت و
در کنار آن ،کارویژههاى نوینی ،که ناشی از برقراری حنومتی دینی با محوریت فقیه عهادل بهود،
برای آنان تعریف و واگذار گردیی
در یک تقسیمبنیی کلی ،کارویژهها و کارکردهای حوزه و روحانیت ،بهه سهه دسهته تقسهیم
میگردد :کارویژههای سنتی ،پنهانی و موقعیتمنی
 )3کارویژههای همیشگی و سنتی :ای دسته از کارویژهها ،جزو کهارویژهههای اصهیل و تبعهاً
مستنی به نص میباشی مششصه اصلی ای کارویژهها ای است که در کلیت عصر غیبت جهاری
است و به زمان حنومت طاغو یا زمان بسو یی فقهاء اختصاص نیارد و جملگهی مسهتنی بهه
مت قرآن و سنت است به بیان دیگر ،روحانیت وظایف ثهابتی دارد کهه همگهان بهر آن اجمهاع
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دارنی ،وظایفی که در کلیّت عصر غیبت ،جریان داشته و اختصهاص بهه حنومهتههای خهاص
نیارد مهمتری کارویژه دائمی و سنتی حوزه و روحانیت عبار است از «فهم ،حفظ ،تهرویج و
دفاع از دی و معارف آن» ای امر ،اساسىتری کهارویژه روحانیهت تلقهى مهىشهود« :تردیهیى
نیست که حوزههاى علمیه و علماى متعهی در طول تاریخ اسالم و تشیع ،مهمتری پایگاه محنم
اسالم در برابر حمال و انحرافا و کجرویها بودهانی علمهاى بهزرا اسهالم در همهه عمهر
خود ،تالش نمودهانی تا مسایل حالل و حرام الهى را بیون دخل و تصرف ترویج نماینی» (امهام
خمینی )33 :93 ،3163 ،ای کارویژه ،نشانگر فلسفه وجودى حوزه و روحانیت اسهت چناننهه
ستیز آنان با رژیمهای طاغوتی ،بویژه رژیم طاغوتی پهلوی ،نیز به دلیل رفتار ضی شهرعى آنهها و
تهییی مبانى دینى بود بییهی است تحلیل رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حهامالن ،مفسهران و
مروجان شریعت ،بیون شناخت ای کارویژه ،دچار کاستى است« :اگر کسی خیهال کنهی کهه بهه
غیر از جامعه علمی روحانیت تشیع ،کسی خواهی توانست قرآن واسالم را عَلَم کنهی و تبیهی و
تفهیم نمایی و در دنیا ،ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد ،تصور غلهو و اشهتباهی اسهت»
(رهبر معظم انقالب)69/3/8 ،
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 )2کارویژههای پنهان :دسته دوم ،کهارویژهههایی هسهتنی کهه از آن بها عنهوان کهارویژهههای
ناملموس و غیررسمی اما مشتص به روحانیت یاد میشود اکثریت جامعه و نیز حنومت از ایه
کارویژه بهرهمنی میشونی حوزه و روحانیت به عنوان نهادی فرهنگی و اخالقی و نیهز بهه دلیهل
حضور پراکنیه و گستردهای که در مناطق شهری و روستایی کشور دارد ،عمالً در تأمی وفهاق و
انسجام اجتماعی جامعه شرکت میجویی هیایتگریههای اخالقهی و دینهی روحانیهت در کنهار
تالشی که برای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی دارد ،امنیتی نرمافزاری فراهم میآورد که معمهوالً
در معادال

و هزینههای امنیتی به حساب نمیآیی به بیان روش تر ،ینی از کارویژهههای مههم،

اما ناملموس حوزه و روحانیت ،کارویژه ایجاد هبستگى و وفاق اجتماعى است اصوالً ینهى از
آفتهایى که جوامع در حال گذاری چون ایران را تهییی مىکنی ،بحرانههاى ناشهى از دگرگهونى
است ای وضعیت ،جامعة در حهال تغییهر را دچهار از ههمگسهیشتگى سهاخته و شهنافههاى
اجتماعى را فعّال ،و فراینی نوسازى را دچار چالش مىسازد حضهور حهوزهههای علمیهه و نیهز
روحانیت در سراسر کشور ،با برخوردارى از تواناییهاى نمادی  ،بهویژه بهه کهارگیرى نمادههاى
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

دینى ،به برانگیشت حس همبستگى در جامعه کمهک مهینمایهی منظهور از همبسهتگى و وفهاق
اجتماعى نیز ،به هم پیوست و مجتمع ساخت اجزاى یک جامعه و واحیهاى کوچک آن به یک
کل همبستهتر مىباشی ،به نحوى که توان آن اجزاء و واحیهاى کوچهک و پراکنهیه و مشتلهف،
انباشته و متمرکز شود و ا ز طریق همیهارى و همنهارى آحهاد جامعهه و حمایهت آنهان از نظهام
سیاسى بحرانهاى حاصل ازدوران گذار را حل نمایی ای کارکرد و کارویژه مههم و حیهاتی ،بها
حضور و فعالیت حوزه و روحانیت در سراسر کشور جامهه عمهل مهیپوشهی ،بهیون ایننهه در
معادال

و برنامهریزیهای امنیتی بیان توجه شود و یا برای آن سرمایهگذاری گردد

 )1کارویژههای موقعیتمند :از آنجا که حوزه و روحانیهت ،نههادی فعهال و کنشهگری آگهاه
است ،همواره بر حسب موقعیتهای تاریشی و اجتماعی ،قلمروی وظایف و نقشهای خهود را
بازنگری و بازبینی میکنی و گستره وظایف و کارویژهههای خهود را مهورد قهبض و بسهو قهرار
میدهی ای کارویژههای حوزه و روحانیت در کلیت عصهر غیبهت ،اشهنال مشتلفهی بهه خهود
میگیرد و ناظر به شرایو و امنانا قابل تعریف میباشهی بهه اصهطال منطقهی ،ایه سهنخ از
کارویژههای حوزه و روحانیت« ،بشرط شیء» است یعنهی بهه شهرط فهراهم بهودن امنانها و
شرایو و نیز وجود خواست و نیاز در عرصههای مشتلهف ،حهوزه و روحانیهت کهارویژهههایی
متناسب با شرایو و امنانا و نیز خواستها و نیازها ،برای خود تعریف میکنهی ایه دسهته از
کارویژهها ،عنوان «کارویژههای موقعیتمنی» را به خود اختصاص میدهی
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 .5انقالب اسالمی و کارویژههای حوزه و روحانیت
از جمله اموری که در گسترة کارویژههای حوزه و روحانیت تاثیر بسهزایی دارد ،مسهئله «بسهو
یی» و وجود «حنومتاسالمی» است وجود و عیم حنومهت ،آنچنهان در کهارویژهههای حهوزه و
روحانیت تاثیرگذار است ،که عالوه بر تعریف کارویژههایی موقعیهتمنهی ،کهارویژهههای دائمهی و
ناملموس را نیز تحت تاثیر قرار میدهی بییهی است که بها وجهود حنومهت اسهالمی ،خصوصهاً
حنومتی که در رأس آن عالم دینی و فقیه اسالمی قهرار داشهته باشهی ،کارکردهها و کهارویژهههای
حوزه و روحانیت نسبت به موقعیتی که چنی شرایطی مهیا نیست ،تفهاو ههای فراوانهی خواههی
داشت
لذا پس از انقالب اسالمی ،و تشنیل حنومت دینهی بها محوریهت فقهه و کهارگزاری فقیهه
عادل ،کارکردها و کارویژههای حوزه و روحانیت در دو ناحیه دچار تغییر و تحول شیه است:
 )3در حوزه کارویژههای دائمی و پنهان :تا پیش از انقهالب اسهالمی ،حهوزه و روحانیهت دایهره
مسئولیت و قلمرو فعالیتی که برای خود میدیی ،بس محیود و قانعانه بود منتههای کهارویژهجهویی
حوزویان ،دستیابی به مرجعیت بود که در سطح نشر رسالة عملیه و اخذ وجوها و اداره محهیود
زنیگی حوزویان و نیز تامی نیازهای دینی و معنوی آحاد جامعه ،متوقف بود در مراحل بهاالتر کهه
خیلی پیش میرفت ،در حی قناعت به داشت حلقه تیریس ،امامت جماعت یهک مسهجی بها چنهی
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مأمون و حل مشنال خانوادگی خانوادههای مذهبی و معتقی باقی میمانی (رهبهر معظهم انقهالب،
 )09/8/8در آن دوران علوم و دانش حوزوی در کانون خود حوزه محصور بود و بازتهاب بیرونهی
نیاشت دانشهای فقه ،فلسفه تفسیر ،عرفان ،کالم و  ،نهه در خهارج از جوامهع اسهالمی نمهودی
داشت و نه در داخل ظهوری محسوس مییافت (همو)66/9/3 ،
با پیروزی انقالب اسالمی اما ،دگرگونی وسیعی در ایه حهوزه پییهی آمهی دامنهه فعالیهتهها
گستردهتر شی و از قلمرو چنی مریی بازاری و یا بازنشسهتة مسجینشهی  ،خهارج شهی اینهک انبهوه
جوانان و دیگر اقشار اجتماعی ،شیفته و یا حیاقل عالقمنینی تا پیهام و ایهیه حهوزه و روحانیهت را
دریابنی (همو )63/33/3 ،در خارج از ایران نیز ،ای اشهتیاق و شهیفتگی رتیهت مهیشهود اگهر تها
دیروز انقالب دینی ،تشیع ،ایران و دهها واژه از ای دست ،نامههای ناآشهنا و بیگانهه بودنهی ،اینهک
تکتک ای واژگان در فرهنگ واژگهانی ملهتهها راه یافتهه و مها امهروز شهاهی اشهتیاق ملهتهها،
دانشوران و خردورزان برای نزدیک شین به ای مفاهیم و فهم راز و رمزهای آن هستیم (همان)
در سطح ابزار انتقال پیام نیز ،تغییرا ژرف و گستردهای رخ داد اینهک حهوزه و روحانیهت
در محیوده چهره به چهره متوقف نیست ،بلنه میتوانی با امواج ههمآوا شهود و پهژواک سهش
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خویش را در خاک و افالک دریابی« :روحانیت امروز با گذشته فرق دارد در گذشته مأموریتمهان
در حیّ قیر و استطاعتمان بود قیر و اسهتطاعت مها محهیود بهود االن مه یهک کلمهه
بگویم ،اگر بشواهم آن یک کلمه در دنیا منعنس شود ،در تمام آفاق عالم منعنس خواهی شهی
تمام جامعه روحانیت ،به همی نسبت وضعش فرق کرده است» (همو )68/1/99 ،موارد پهیش
گفته تاثیر انقالب اسالمی در حوزه کارویژههای دائمی و نیز ناملموس حوزه و روحانیت بود
 )2در حوزه کارویژههای موقعیتتمنتد :تاسهیس جمههورى اسهالمى در ایهران توسهو امهام
خمینى(ره) ،حمایت گسترده روحانیون و حضور آنان در بششهاى مهمى از سهازمان حنومهت
را به دنبال داشت ای وضعیت ،موجب تیاخل و تطابق منافع و اهیاف نهاد حوزه و روحانیهت
با نظام اسالمی و ایجاد نوعى تعلق و همنوایى میان ای دو گردیی مهمتری عامهل پیونهی دهنهیه
حوزه روحانیت به نظام اسالمی ،جهیای از نقش اساسی حوزه و روحانیت در پیهروزی انقهالب
اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ،مهاههیت اسالمی نظام است
ای تعلق خاطر و احساس وظیفه در برابر انقالب ،کارویژههای موقعیتمنی متعیدی را برای
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

حوزه و روحانیت در برابر نظام اسالمی تعریف میکنی در چنی وضعیتی ،ممن اسهت حهوزه
بنا به درخواست ولی فقیه و نیهز ضهرور هها و نیازهها و خواسهتههای جییهی ،وارد عرصهه
تصییگری شود و بر وظایف و تنالیف خود بیفزایی و بیی گونه کهارویژهههای جییهی را بهرای
بششی از نیروهای خود تعریف کنی ای کارویژهها کهه جهیای از کهارویژهههای سهنتی ،امها در
امتیاد آن تفسیر میشود ،پیییهای است که مربوط به پس از بسو یی و فهراهم آمهین شهرایو و
امنانا  ،و روحانیت شیعه پس از انقالب اسالمی ایران به طور جیی آن را تجربه کرده است
 .6مناسبات حوزه و نظام اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب
پییایش نظام اسالمی حوزه را در مقطع تاریشی نوینی قرار داد بافهت سهنتی حهوزه در ههم
شنست و ای نهاد را با جایگاهها ،کارکردها و کارویژههای جییی روبهرو ساخت و موضهوعا
تازهای را پیشروی او گشود اینک حهوزه و نظهام اسهالمی از پیونهیهای وثیقهی برخوردارنهی،
تبادل و ترابو دارنی حوزه و روحانیت انقهالب را از خهود مهیداننهی ،عهز و سهربلنیی آن را
سربلنیی خویش میشمرنی و ضعف آن را وه خود میداننی مقام معظم رهبری در ای زمینهه
میفرماینی« :آنچه که به طور کلی میتوان گفت و بیان مطمئ بود ،ای اسهت کهه روحهانیون
به طور طبیعی طرفیار انقالبنی و ای انقالب را از خود میداننی و لهذا در خهیمت ایه انقهالب
قرار میگیرنی» (همو)69/8/96 ،
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در مقابل نگاه نظام و انقالب اسالمی بهه حهوزه و روحانیهت نیهز نگهاهی ،نیازمنیانهه و از سهر
احتیاج است ،نگاه یک فرزنی بهه مهادر خهود اسهت (همهو )39/0/99 ،چهه ایننهه در زمینههههای
گونهگونی به حوزه و روحانیت نیازمنی است ای نیاز با گذر زمان کاستی نمهیپهذیرد و تها زمهانی
که هویت اسالمی نظام محفوظ است ،ای تعلق باقی و پابرجاست نیاز نظام به حوزه و روحانیهت،
در تاروپود سیستم جای دارد ،و حاشیهای و مقطعی نیست مقام ممظم رهبری مهیفرماینهی« :نظهام
جمهوری اسالمی به طبیعت خود ،نظامی وابسته به علمای دی است و علمهای دیه ههم از ایه
حیث که در پییی آوردن ای نظام ،سهم وافری داشتهانی و هم از ای جهت که مهردم دربهاره نظهام،
به آنها مراجعه میکننی و هم از ای جهت که خهود از جهها مشتلهف و در مشهاغل مشتلهف در
نظام مسئولنی ،وظیفه سنگینی به عهیه دارنی» (همو)07/33/17 ،
در بحثی فراتر از ای  ،مقام معظم رهبری ،حوزه و روحانیت را پایه نظام جمههوری اسهالمی
دانسته و حوزه را بسان قاعیه نظام اسالمی که همه چیز روی ای قاعیه بنا شهیه و دوام خواههی
یافت ،معرفی کرده ،دوام و بقای نظام را بر دوام و بقای حوزه منوط میکننهی« :توجهه کنیهی کهه
حوزههای علمیه –همانطور که امام(ره) منرر فرمودنی -قاعیه نظام جمههوری اسهالمی اسهت و
همه چیز روی ای قاعیه بنا شیه و دوام خواهی یافت ای قاعیه بایی محنم باشی اگهر قاعهیه
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متزلزل شی ،طبیعتاً آنچه که بر او سوار است ،تنان خواهی خهورد» (همهو )63/1/99 ،ایشهان در
بیانی روش تر ،یگانگی سرنوشت حوزه و نظام اسالمی را اینگونه به تصویر میکشنی« :حقیقهت
ای است که ای دو جریان عظیم – یعنی جریان نظام اسالمی و در دل آن ،جریهان حهوزهههای
علمیه -دو جریانی هستنی که به هم مرتبطنی ،به هم متصلنی ،سرنوشت آنها ینهی اسهت ایه را
همه بیاننی امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسالم در ای سرزمی  ،وابسته بهه سرنوشهت
نظام اسالمی است نظام اسالمی انیک لطمهای ببینی ،یقیناً خسهار آن بهرای روحانیهت و اههل
دی و علمای دی از همه آحاد مردم بیشتر است» (همو)39/0/99 ،
ایشان در رابطه با الگوی مناسبا حوزه و روحانیت ،با طر سه الگوی رابطهه و نقهی آنهها،
به ارائه الگوی مناسب تعامل حوزه و نظام اسالمی پرداختههانهی سهه الگهوی مهورد نقهی ایشهان
عبارتنی از :بیتفاوتی ،وابستگی و مشالف در رابطه بها ایه سهه الگهوی ارتبهاطی ،مهیفرماینهی:
«امروز هیچکیام از ای سه وجه ممن و معقول نیست و معنهی نهیارد» (همهو )07/33/17 ،در
مورد الگوی رفتاری مشالف میفرماینی« :حوزههای عملیه اسالم امروز نمیتواننی با حنومتی کهه
پرچم اسالم را برافراشته و اسالم را عزیز کرده و شهریعت را از انهزوا خهارج کهرده و از لحهاظ
اعتبار و ابرو در سطح بلنیتری قله جهانی قرار داده اسهت مشالفهت کنهی بنهابرای ایه فهر
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مردود است امروز ای حنومتی که وجود دارد ،در مبنا و اصل ،زایییه خود حوزه علمیه اسهت،
چطور ممن است که حوزه با آن مشالفت کنی؟» (همهو )01/9/36 ،در مهورد الگهوی رفتهاری
بیتفاوتی نیز میفرماینی« :یک مرحله پایی تر ،بیتفاو ها هستنی واقعاً کسانی هستنی که نسهبت
به انقالب بیتفاوتنی ای هم به نظر ما پسنیییه نیست (همو )69/3/1 ،ای روش امهروز قابهل
قبول نیست امروز اگر روحانیت در قبال حنومت بیمباال و بیاعتنا باشی ،هم خودش ضهایع
خواهی شی و هم حنومت اسالمی تضییع میشود» (همو« )01/9/36،حوزه و روحانیهت نسهبت
به نظام دینی بیتفاو نیست هیچ روحانی ،هیچ عالم دینی و ههیچ خهادم اسهالمی نمهیتوانهی
نسبت نظامی که بر اساس اسالم پییی آمیه است ،با انگیهزه اسهالم حرکهت کهرده اسهت و کهار
میکنی ،بیتفاو

باشی ،نمیتوانی خود را بیگانهه بهه حسهاب آورد» (همهو )39/0/99 ،در نقهی

موضع وابستگی نیز میفرماینی« :یک موضع گیری ،موضع گیری وابسهتگی اسهت یعنهی عضهو
دولت بودن ما در معارف شیعی ،یا در واقعیت درخشان حوزههای علمی شیعی خودمان ،چنهی
چیزی نیاریم حوزه علمیه یک دستگاه علمی روحهانی اسهت ،نبایهی و نمهیتوانهی سهازمانی از
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

سازمانهای دولتی بشود ،حتی اگر آن دولت ،دولت جمهوری اسالمی باشی ای [وابسهتگی بهه
دولت] از نظر ما مردو است و قبول نیاریم» (همو)07/33/17 ،
از جمله شبهاتی که در همی زمینه مطر شیه است ،شهبهه «حنومهت آخونهیی و آخونهی
حنومتی» است طر ای شبهه توسو دشمنان حوزه و نظام اسالمی ،با هیف جهیا کهردن ایه
هر دو از ینییگر صهور پذیرفتهه اسهت مقهام معظهم رهبهری در تبیهی ایه شهبهه و رد آن
میفرماینی« :بعی از پیروز انقالب اسالمی دو عنوان و دو مفهوم غلو و انحرافهی بوسهیله کسهانی
که هم با روحانیت بی بودن و هم با انقالب دشم بودنی در ذه ها مطر شی ایه دو مفههوم
غلو و در واقع دو تهمت را دشم به عنوان تاکتیهک مطهر کهرده اسهت ینهی طهر مسهئله
حنومت آخونی ی است دیگری طر موضهوع آخونهی حنهومتی اسهت تقسهیم آخونهی بهه
حنومتی و غیرحنومتی هیفشان از طر ای دو مفهوم انحرافی و غلو ای بهود کهه اوالً نظهام
اسالمی را از پشتوانه عظیم فنری و نظری و استیاللی و علمی علمای دی محهروم کننهی ثانیهاً
روحانیت مسئول را ،روحانیت انقالبی را ،روحانیت حاضر در صحنه را که در مقابل دشهمنیهها
سینه س ر کرده است ،به خیال خودشان منزوی کننهی ،بهینام کننهی یعنهی آخونهی یهک نهوعش
حنومتی است که ای بی است ،منفی است ،ضی ارزش است ،یک نوعش غیرحنهومتی اسهت،
که ای مثبت است ،ای منزه است» (همو )39/0/99،ایشان در پاسخ به شبهه حنومت آخونهیی
میفرماینی« :حنومت آخونیی و نسبت دادن جمهوری اسالمی به ایه مفههوم ،حهرف دروغهی
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است جمهوری اسالمی حنومت ارزشهاست ،حنومت اسهالم اسهت ،حنومهت شهرع اسهت،
حنومت فقه است ،نه حنومت افراد روحانی روحانی بودن کهافی نیسهت بهرای ایننهه کسهی
سلطه حنومتی پییا کنی جمهوری اسالمی ،با حنومتهای روحانی که در دنیا میشناسهیم و در
گذشته هم بوده است ،ماهیتاً متفاو است حنومت جمهوری اسهالمی ،حنومهت ارزشههای
دینی است حنومت دی است ،نه حنومهت یهک صهنف خهاص و یهک مجموعهه خهاص»
(همان) در پاسخ به شبهه آخونی حنومتی نیهز مهیفرماینهی« :تقسهیم روحهانی بهه حنهومتی و
غیرحنومتی و ارزش و ضی ارزش قلمیاد کردن اینها هم یهک غلهو فهاحش اسهت رفهت بهه
سمت حنومت و رفت به سمت هر چیزی اگر برای دنیا باشی ،بی است ،اگر برای ههوای نفهس
باشی ،بی است

اگر هیف دنیاست ،مردود است حنومت و غیر حنومت نیارد اما اگر رفهت

به سمت حنومت با هیف معنوی است ،با هیف الهی است ،ایه از برتهری مصهادیق امهر بهه
معروف و نهی ازمنر است ،از برتری مصادیق مجاهی است اگهر روحهانی حنهومتی بهه آن
کسی گفته میشود که برای ادای دی خود ،برای ادای مسئولیت شرعی خود ،برای خهاطر خهیا
از نظام اسالمی حمایت میکنی یا از مسئولینی حمایت مهیکنهی ،ایه ارزش اسهت ،ضهی ارزش
نیست نیاشت ای حالهت ضهی ارزش اسهت پهس هیچنهیام از ایه دو مفههوم –نهه مفههوم
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حنومت آخونیی و نه مفهوم آخونی حنهومتی -مفهاهیم درسهتی نیسهت طهر اینهها پهس از
انقالب و تشنیل نظام اسالمی ،یک طر مغالطه آمیز است» (همان)
الگوی مطلوب تعامل حوزه و روحانیت با نظام اسالمی از نظر مقام معظم رهبری ،همراههی
با نظام بیون وابستگی دولتی است« :وجه دیگری [که] الزم است ،ای است که [حوزه از نظهام]
جیا باشی ،اما همراه باشی و برای نظام جمهوری اسالمی ،یک پشهتیبان باشهی» (همهان) «امهروز
فر

چهارمی هم وجود دارد و آن عبار است از حوزه علمیه مستقل ازحنومت کهه همنهار

حنومت است کار خود را در مجموعه عظیمی که امروز بر دوش همه است ،انجهام مهیدههی
وابسته به دولت نیست ،اما به دولت کمک ،و از آن پشتیبانی میکنهی» (همهو )01/9/36 ،ایشهان
در تبیی الگوی مطلوب تعامل حوزه و نظام ،میفرماینهی« :نسهبت روحانیهت بها نظهام اسهالمی،
نسبت روشنی است نسبت روحانیت و حوزههای علمیه بها نظهام اسهالمی ،نسهبت حمایهت و
نصیحت است حمایت در کنار نصیحت ،دفاع در کنار اصال » (همو)39/0/99 ،
با توجه بهه بیانها مقهام معظهم رهبهری و در راسهتای الگهوی مطلهوب تعهاملی حهوزه و
روحانیت ،همگامی با انقالب اسالمی و «پشتیبانی از نظام اسهالمی» مههمتهری و مطلهوبتهری
کارویژه و نحوه تعامل حوزه و روحانیت با نظام اسالمی است با تبیی و تفسیر دقیهق مفههوم و
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معنای پشتیبانی حوزه و روحانیت از نظام اسالمی ،به مهمتری کهارویژه حهوزه و روحانیهت در
قبال نظام اسالمی پی خواهیم برد مقام معظم رهبری در تبیهی مفههوم پشهتیبانی حهوزه از نظهام
اسالمی میفرماینی« :منظور ما از پشتیبانی ،نه پشتیبانیای که در گفتگو و سشنرانی از مسهئوالن و
نظام تمجیی و تعریف شود بلنه پشتیبانی به معنای حقیقی کلمه یعنی حهوزه علمیهه خهوراک
فنری ای نظام را بیهی آن را توجیه دینی بننی ،تربیت و انسانسازی الزم برای اداره ای نظهام
باعظمت بننی» (همان) در فرازی دیگر و با وضو بیشتری در تبیی مفهوم پشهتیبانی حهوزه از
نظام اسالمی میفرماینی« :به آن خیمت میدهی ،آن را نصیحت و راهنمهائی مهیکنهی و مقهررا
اسالمی را به آن میشناسانی امروز دستگاه قضائی در زمینهه فقههی ،نیازمنهی حهوزهههای علمیهه
است و دستگاههای اجرایی و قانونگذاری ،بیشتر احتیاج دارنی» (همو)01/1/36 ،
با توجه به تعریهف و تبیهی مفههوم پشهتیبانی حهوزه از نظهام اسهالمی ،ینهی از مهمتهری
کارویژههای موقعیتمنی حوزه و روحانیهت پهس از انقهالب اسهالمی ایهران« ،تهأمی و تغذیهه
نرمافزاری ،نظری و علمی نظام اسالمی» است ای مهم ،موضوعی است که بارهها توسهو مقهام
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

معظم رهبری مورد تاکیی قرار گرفته است« :نظهام اسهالمی بهه لحهاظ نظهری و علمهی ،محتهاج
علمای دی و حوزه های علمیه است و به تالشهای آنها مستظهر و پشهتگرم اسهت بهه علهت
ذا و ماهیت دینی جمهوری اسالمی ،نظریههپهردازی در همهه عرصهه هها از جملهه سیاسهت،
اقتصاد ،مییریت ،مسائل تربیتی و دیگر مسائل مطر در اداره کشور ،بر عهیه علمای دی  ،یعنهی
کسانی است که اسالم را میشناسنی و متشصص ای امر هستنی خالء نظریههپهردازی دینهی در
عرصههای مشتلف اداره کشور و جامعه ،موجب نفوذ و جایگزینی نظریههای غربهی و غیردینهی
است ،لذا تأکیی منرر اینجانب بر ضرور توجه به علوم انسانی اسالمی در دانشگاهها ،ناشهی از
همی واقعیت است

علوم انسانی رایج ،متنی بر جهانبینی دیگهری غیهر از جههانبینهی الههی

است و مییران آینیه کشور را براساس اهیاف جهانبینی غربی و مادی تربیت مهیکنهی کهه الزم
است حوزه های علمیه و علمای دی برای جلوگیری از ای انحراف ،نظریهههای اسهالمی را در
زمینه های مشتلف مششص و برای برنامهریزی در اختیار مسئوالن بگذارنهی

ههیف دشهمنان

نظام از تزریق مستمر شبها گوناگون دینی ،سیاسی و اعتقادی به جامعه ،مشیوش کردن مبهانی
نظام اسالمی است لذا اقیام علما و فضالی حوزهها در برطرف کردن ای شهبها غبهارانگیز از
ذه جامعه ،کمک به نظام اسالمی است و نظام در واقع از ای زاویه نیهز بهه حهوزههها ،متنهی
است روحانیت و حوزهها بشصوص حوزه علمیه قم« ،مادر و به وجود آورنیه» نظهام اسهت
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یک مادر ،هرگز نمیتوانی نسبت به فرزنی خود غافل و بیتفاو باشی و یا در هنگام لهزوم از او
دفاع نننی» (همو)39/0/90 ،
 .7تولید فقه حکومتی؛ مهمترین کارویژه حوزه در دوره «توسعه» انقالب اسالمی
ینی از مهمتری مصادیق پشتیبانی نرمافهزاری و نظهری نظهام اسهالمی از سهوی حهوزه و
روحانیت در دوره حاضر (دوره توسعه انقالب اسهالمی) تولیهی فقهه حنهومتی اسهت توضهیح
ایننه :غالباً هر انقالبی در رونی رو به رشی خود ،طی سه مرحله به اههیاف خهود نائهل مهیآیهی:
ایجاد ،استقرار و توسعه انقالب اسالمی نیز مستثنای از ای قاعهیه نیسهت انقهالب اسهالمی دو
مرحله از مراحل سهگانه را با موفقیت پشت سر نهاده و هماکنون در مرحله سوم به سر مهیبهرد
مرحله اول ،یعنی ایجاد انقالب اسالمی ،گرچه پیشینهای به درازی تاریخ تشیع دارد ،امها نمهود و
ظهور عینی آن از سال  19شروع و در سال  80به سرانجام رسیی مرحلهه دوم بالفاصهله پهس از
پیروزی ،آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشنیل دولت و نهادههای قهانونی حنهومتی ،شهروع
شی هم اکنون انقالب اسالمی پای در مرحله سوم نهاده و بر اساس یهک برنامهه بلنهی مهی در
صید توسعه و ارتقای انقالب اسالمی از «دولت و کشور اسالمی» به «تمین اسالمی» مهیباشهی
بییهی است هر کیام از مراحل پیشگفته نیازمنی نرم افزاری است که بیون استفاده از آن ،ههیچ
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گونه موفقیتی متصور نیست مقصود از نرمافزار نیز ،برنامه برای عمل است ای نرم افهزار بهرای
انقالب اسالمی« ،فقه» بوده و مجری آن فقیه است انقالب اسالمی بر مبنهای فقهه اسهالمی و بها
رهبری فقیهی جامعالشرایو ،ایجاد ،مستقر و هماکنون در مرحله توسعه به سر میبرد ننته دیگر
تفاو ماهوی مراحل سهگانه پیش گفته است به بیان دیگر هر کیام از مراحل ایجاد ،اسهتقرار و
توسعه انقالب ،شرایو و لوازم خاصی را نیازمنی است مرحله ایجهاد بها نهرمافهزاری بسهیو نیهز
امنان دارد مرحله استقرار اما ،نیازمنی نرمافزاری به مراتب تشصصیتر و مرحله توسهعه نیازمنهی
نرمافزار نهایی و اییهآل است تا بتوانی انقالب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش بهرده و در
سطح منطقهای و جهانی به تیبیر بشریت ب ردازد در هر کیام از ای مراحل حهوزه و روحانیهت
که متولی استنباط و استشراج «فقه» میباشنی ،به تناسب شهرایو زمهانی و منهانی بهه اسهتنباط و
ارائه نرمافزار مورد نیاز انقالب اسالمی در هر یک از مراحل پهیشگفتهه ،اقهیام کهرده اسهت در
دوره ایجاد با ارائه فقه سنتی ،و در دوه استقرار ،با ارائه فقه پویا (به معنهای مثبهت آن) ایه نیهاز
نظام را تامی نموده است اکنون و در مرحله توسعه انقالب نیز نظام اسالمی نیازمنی نهرمافهزاری
مطابق با شرایو زمانی و منانی است دلیل ای نیاز نیز عیم جوابگویی نهرمافزارههای پیشهی در
دوره حاضر است چه ایننه نوع نگاه دو نرمافزار پیشی بهه مسهائل و موضهوعا نگهاه فهردی
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است ای در حالی است که مرحله توسعه انقهالب از جمههوری اسهالمی بهه تمهین اسهالمی،
نیازمنی فقهی نظامساز است و نگاه حاکم در فقه نظهامسهاز ،نگهاه کهالن ،اجتمهاعی و حنهومتی
است تحلیل جامعهشناختی ای تطورا فقه در مراحل مشتلف ،از سطح سنتی به پویا و از پویها
به حنومتی به شر ذیل است :جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن دورههای متعهیدی
را گذرانیه و میگذرانی اولی مرحله جامعه طبیعی نامییه میشود در ای دوره موثرتری عامهل
در حرکت فردی و اجتماعی جامعه عوامل طبیعی است لذا شنل حرکت بشر و نوع زنهیگی و
امرار معاش او نیز در ای دوره بیشتر همگام با طبیعت است حنومتها نیز در ایه دوره بهیش
از ایننه وظیفهای در قبال شهرونیان داشته باشنی ،مسئولیتهایی منحصر در قبال عوامهل بیرونهی
دارنی در ای جامعه افراد در درون حنومت به ویژه در زنیگی خصوصی و ششصی که گسهتره
بسیار وسیعی دارد ،از وسعت عمل گستردهای برخوردارنی و همی امر باعهث مهیشهود کهه در
جوامع اسالمی ،رهبران دینی به ویژه فقها برای تحقهق اههیاف دیه بهه مهرز ضهرور ایجهاد
حنومت اسالمی نرسییه و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود ،امنان ههیایت و رهبهری آنهان را
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

حتی بیون ایجاد حنومت پی میگیرنی با گذشت زمان و گذر جامعه بشهری از جامعهه طبیعهی
به جامعه مینی اما ،حنومت اهمیت مضاعفی یافته و اینجاست که متهیینان و متولیهان دیه  ،بهه
ضرور در دست داشت حنومت و قیر برای وصول بهه اههیاف خهود پهی مهیبرنهی و در
تناپوی به دست آوردن حنو به جنبوجوش درمیآینی بشصوص با گستره شهین وظهایف
حنومت در ارتباط با شهرونیان ،حنومت در دایره وسیعتهری از موضهوعا اعمهال حاکمیهت
میکنی و همی امر باعث میشود در جوامهع اسهالمی بهه تهیریج دایهره تعهار

میهان اعمهال

حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دی  ،فقه و فقها بیشتر شهود نتیجهه ایه تعارضها در
ایران اسالمی ،منجر به ایجاد انقالب اسالمی شی طبیعهی اسهت کهه ههر کهیام از دو وضهعیت
جامعه طبیعی و جامعه مینی و به بیان دیگر ،وضعیت قبل از انقالب و وضعیت بعهی از انقهالب
نرمز افزار و فقه متناسب با خود را نیازمنی است بعهی از انقهالب تها اسهتقرار انقهالب اسهالمی،
جامعه انقالب ایران ،همچنان در جامعه مینی به سر میبرد تنها تفاو مرحله استقرار با مرحلهه
ایجاد ،مواجهه انقالب با مسائل فزونتر و جییتر نسهبت بهه قبهل اسهت و همهی فزونهی نیهز
نرمافزار و فقه متناسب با خود را میطلبی پس از جامعه مینی ،نوبت به جامعه جهانی مهیرسهی
و در آینه جامعه جهانی ،انقالب اسالمی به مرحله توسهعه وارد مهیشهود نههاد و نههان جامعهه
جهانی با جامعه مینی متفاو بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقالب اسالمی با مرحلهه
استقرار آن تفاو خواهی داشت در ایه مرحلهه نهرم افهزار مربهوط بهه مراحهل گذشهته فاقهی
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کارآمیی و اثربششی الزم در جامعهه جههانی و مرحلهه توسهعه انقهالب اسهالمی خواههی بهود
(مهیوی)991 :3197 ،
اساسیتری سوال در اینجا ای است که بها ورود انقهالب اسهالمی بهه مرحلهه توسهعه ،آیها
میتوان بر نرم افزارهای پیشی اکتفا کرد و مثالً با نرم افزار مرحله استقرار و یا ایجاد انقالب ،بهه
تیبیر امور در مرحله توسعه پرداخت؟ بییهی است که اگهر مسهئله بسهیار مههم بقهاء و توسهعه
انقالب اسالمی در دستور کار باشی ،امنان اکتفاء به نرم افزارهای پیشی وجود نهیارد اکتفهاء بهه
نرم افزارهای پیشی در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مینی و یها طبیعهی و نیهز
ایستا کردن حرکت پویای انقالب اسالمی و به انحراف کشانین آن میباشی بها ایه حسهاب در
دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقالب اسالمی ،ما نیازمنی تولیی فقهه متناسهب بها ایه
مرحله و بازسازی ،نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظهام اسهالمی بهرای توسهعه انقهالب
اسالمی از دولت و کشور اسالمی به تمین اسالمی هسهتیم نهرم افهزار ایهیهال توسهعه انقهالب
اسالمی ،به ابتنار مقام معظم رهبری« ،فقه حنومتی» عنوان یافته است
 .1.3تعریف فقه حکومتی

پیرامون کارآیی و کارآمیی فقه دو صور متصور است صور اول ای است کهه کهارآیی
فقه را پاسشگوئی به مسائلی بیانیم که «فرد منلف» در روابهو گونهاگون خهویش دارد در ایه
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صور رسالتی محیود و باری سبک بر عهیه فقه بوده و قلمرویی کوتاهدام بهرای آن در نظهر
گرفته شیه است ای نگاه ،نگاه «فردی» به فقه است صور دوم از کارایی فقه ،عالوه بهر رفهع
نیازهای فرد ،پاسشگوئی به «نیازهای جامعه و حنومت» را نیز در نظهر مهیگیهرد در ایه نگهاه
عالوه بر گسترده شین مسائل ،موضوعا و قلمرو فقه ،نوع نگاه به مسائل نیز از نگاه فهردی بهه
نگاه کالن و حنومتی تبییل میشود ای نگاه ،نگاه «حنومتی» به فقه است
در تعریف متیاولی که وجود دارد فقه حنومتی عبار است از :نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام
ابواب فقه است در ای نگاه ،استنباطهای فقهی بایی براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شهود و
تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشی از ای رو گسترهای که در فقهه حنهومتی
مورد بحث قرار میگیرد ،تمامی ابواب و مسائل فقه خواهی بود زیرا اجتماع و نظام اسالمی ،شهئون
و زوایای مشتلفی دارد مباحثی در حوزه اقتصاد ،فرهنگ ،حقوق ،سیاست ،امور بی الملل و مسائلی
از قبیل مسائل نظامی ،انتظامی ،خانواده ،احواال ششصیه و تمامی مسائل مربوط به زنیگی بشهری
در مقوله مادی و معنوی ،و دنیوی و اخروی که فقیه میبایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازههای
اجتماع و نظام اسالمی مورد بررسی قرار دهی (مشنانی سبزواری)18 :3196 ،
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براساس مطالب فوق ،هیف فقه فردی پاسشگویی به نیازهای فهرد و ههیف فقهه حنهومتی
پاسشگویی به نیازهای «فرد ،جامعه و حنومت» توأمان است
 .1.2فقه حکومتی کارویژه مهم حوزه و روحانیت

پیاده کردن و عملی ساخت فقه در عمل فرد و جامعهه ،ههیف اساسهی و بنیهادی حهوزه و
روحانیت در انقالب اسالمی ،خصوصاً در دوره توسعه انقالب به شمار میرود امام خمینهی; در
ای راستا میفرمایی« :ههیف اساسی ای است که ما چگونه می خواهیم اصول محنم فقهه را در
عمل فهرد و جهامهعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضال جواب داشته باشهیم و ههمههه تههرس
اسهتنبار از همی مساله است که فقه و اجتهاد جنبهه عینهی و عمهل پیهیا کنهی» (امهام خمینهی،
 )69 :3163،93مقام معظم رهبری نیز در ای زمینه میفرماینی« :ایه حهرف کهه بها انقهالب مها
اسالم یک حیا دوبارهای پییا کرده و آینیة بشریت آینیهای آمیشته با اسهالم و راهنمهاییههای
اسالم و نظام اسالمی خواهی بود ،ای ادعا که ادعای درست و دقیقی هم هست و نشهانهههایش
را داریم مشاهیه میکنیم ،احتیاج به ای دارد ما برای استنباط اسهالم و فههم اسهالم و کهار روی
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

اسالم سرمایهگذاری بیشتری بننیم (رهبر معظم انقالب )61/9/97 ،فقاهت بایی به مها ،نیازههای
امروزمان را پاسخ بیهی ما امروز میخواهیم حنومت کنیم ما میخواهیم دولت تشنیل بهیهیم،
ما میخواهیم بششهای مشتلف ای جامعه را اداره کنیم ،جواب همه ای هها در اسهالم هسهت،
بایستی از اسالم استشراج بشود (همو )66/1/93،فقه استیاللی ما ،فقهه فهردی بهود ،حهاال شهیه
است فقه یک نظام ،فقه اداره یک کشو ر ،بلنه فقه اداره دنیها دعهوای مها ایه اسهت دیگهر ،مها
میگوییم با ای فقه دنیا را میشود اداره کرد دیگر مشصوص ایران که نیست (همو)01/1/3 ،
بر ای اساس ،ینی از مهمتری کارویژههای حوزه و روحانیت تالش در راستای پیاده کهردن
فقه و اصول محنم آن در عمل فرد و جامعه در جهت مییریت و اداره جوامع انسانی مهیباشهی
به بیان دیگر ،ینی از کارکردهای موقعیتمنی حوزه و روحانیت در دوره حاضر که مورد مطالبهه
ولی فقیه نیز میباشی« ،تولیی و عرضه فقه حنومتی» است
 .1.1چگونگی تولید فقه حکومتی

چهگهونگی عملی ساخت فقه در عمل فرد و جامعه ،و به بیان روشنتر ،چگونگی تولیی فقهه
حنومتی ،که از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ،هیف اسهاسی حوزه و روحانیهت در
دوره حاضر به شمار میآیی ،از جمله مسوولیتهایی است کهه نهیههازمنی بههرنامهریهزی ،کهار و
تالش دقیق و علمی است در ادامهه بهه برخهی راهنارهها و راهبردههای تولیهی و عرضهه فقهه
حنومتی ،با محوریت بیانا
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امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبریحفظهاهلل میپردازیم

بششی از راهنارها ناظر به بینه حوزه و روحانیت ،خصوصاً فقهپژوههان مهیباشهی بششهی
دیگر از راهنارها و راهبردها اما ،ناظر به راس حهوزه و روحانیهت ،یعنهی سهطح مراجهع عظهام
تقلیی و مجتهیی صاحب فتوا است
الف) راهکارهای ناظر بر بدنه حوزه و ورحانیت (محققین و فقهپژوهان)
 .1تبیین وحدت دیانت ،فقاهت و سیاست

فقه شیعه به علل مشتلفی در دوران غیبت با سیاست و حنومهت میانهه و رابطههای نیاشهته
است و طبیعتاً در حیطه استنباط خود نیز از مولفههای سیاست بهره نمیجست به دنبهال آن نیهز
تفنر جیایی دی و فقاهت از سیاست و حنومت توسو ایادی استعمار دام زده میشی لهین
با ورود به عرصه حاکمیت و پیروزی انقالب اسالمی ایران ،ای خالء در فقه شیعه پر شهی و در
ای حوزه نیز فقه شیعه ،رو به تنامل و تحول داشته و به سوی فقه حنومتی در حرکهت اسهت،
گرچه رگههایی از تفنر سنوالر در جریان است لذا اولی گام ریشهکه سهازی ایه جرسهومه
است مقام معظم رهبری میفرمایی« :فنر وحی دی و سیاست را هم در تفقه و ههم در عمهل
دنبال کنیی آقایان بیاننی فنر جیایی دی از سیاست به عنوان یک آفت ،بنلی ریشهکه نشهیه و
هنوز در حوزههای ما متأسفانه هست و کسانی هستنی که خیهال مهیکننهی حهوزه بایهی بهه کهار
خودش مشغول باشی و اهل سیاست و اداره کشور هم مشهغول کهار خودشهان باشهنی حهیاکثر
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ای که با هم مشالفتی نیاشته باشی اما ای که دی در خیمت اداره زنیگی مردم باشهی و سیاسهت
متغذی از دی باشی و از دی تغذیه بننی ،هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتهاده اسهت مها
ای فنر را بایی در حوزه ریشهدار کنیم» (رهبر معظم انقالب )07/6/13 ،در عی حهال حرکهت
به سوی فقه حنومتی نیز در جریان بوده و به مرور تفنر جیایی فقاهت و حنومت را بهه کنهار
میزنی در واقع بینش سیاسی و وجهه سیاسی فقه شهاکله اصهلی فقاههت را تشهنیل مهیدههی
فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی نیارد ،بلنه بیش سیاسی منمل و کیفیت بشهش آن اسهت
(همو )69/3/9 ،دیگر ایننه همراهی فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد ،جز بها تهیوی دوبهارة
فقه بر مبنای اییة همسازی فقاهت با سیاست ،راه به جایی نبرده و گرهای از کار نشواهی گشهود
ما بایستی ای فنر را (جیایی دی از سیاست) در حوزه ریشه ک کنیم به ایه شهنل کهه ههم
فقاهت را اینطور قرار بیهیم و هم در عمل اینگونه باشیم یعنی چه؟ [یعنی] اسهتنباط فقههی ،بهر
اساس فقه اداره نظام باشی نه فقه اداره فرد فقه ما از طهار تا دیها بایهی نهاظر بهه اداره یهک
کشور ،اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشی (همهو )07/6/13،در همهی راسهتا و در تنمیهل
مباحث فقه حنومتی ،میبایست به تالیف کتابهای مستقل در ابواب گوناگون فقهه اجتمهاعی و
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سیاسی اقیام کرده و در حوزه سیاست داخلی و خارجی به پرسشها و معضال پاسخ گفهت و
احنام متناسب را استنباط نمود در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاسهت خهارجی و دی لماسهی
جمهوری اسالمی احتیاج داریم به کتاب سیاسا که در فقه ما وجود نیارد ای کتهاب بایهی در
فقه به وجود بیایی (همو )66/9/37،حرکت به سوی فقه حنومتی ،در سالهای اخیر حرکتی هر
چنی خزنیه و آرام داشته ،اما همی حرکت آهسته ،نویی تیوی نوی فقه شیعه بهر اسهاس ایهیه
اداره حنومت و اجتماع را میدهی در فقه ما به مسهائل سیاسهی بهه بعضهی از فصهول مباحهث
سیاسی کمتر پرداخته شیه مگر در ای اواخر که در ای مرحله قبل از تشنیل جمهوری اسهالمی
و بعی از تشنیل جمهوری اسالمی تا حاال ،مباحث سیاسی هم با همان توسهع و عمهق مباحهث
عبادا

و معامال

مورد بررسی ما قرار گرفته است (همو)03/1/13 ،

 .2توجه به تاثیر فهم سیاسی در فقاهت

امروز فهم سیاسی ،ینی از اساسیتری نیازمنییهای حهوزه و روحانیهت اسهت آمیشتگهی
روحانیت و انقالب چنان است که هیچیک نمیتواننی ینهییگر را نادیهیه بینگارنهی مقهام معظهم
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

رهبری در ای زمینه میفرماینی« :امروز ،دیگر مثل سابق نیست که علماء برونهی کهنج خلهوتی را
پییا کننی و با خیال راحت در آنجا درس بشواننی نه ،عالمی که فردای ای مملن احتیهاج دارد،
بایی با مسائل زنیگی و مسایل روز آشنا باشی سیاست و فهم سیاسی و جهت شناسهی سیاسهی،
جزو شئون عالم است» (همو )66/3/1 ،واقع آن است که فهم و درک سیاسی نه تنهها در روابهو
بیرونی حوزه و روحانیت موثر است ،که در مسئولیتهای درونی ایشهان نیهز نقهش بسهزایی ایفها
میکنی فقاهت حقیقی و کارآمی ،جز از طریق تماس عینی بها رخهیادهای اجتمهاعی و دریافهت
پاسخ دی در آن مقوال از طریق منابع شریعت به دست نمیآیی فقیه خانهنشی و عزلتجهو در
فهم موضوعا احنام درمیمانی و به بیراهه میرود چه ایننهه فقاههت در مهت حرکهت سهیال
جامعه است که به پوایی و کارآمیی و انطباق با واقعیت دست مییابی« :آن کسی که برود گوشهه
خانهاش بمانی ،نه بیانی که دشم اسالم چه کار میخواهی بننی ،نهه بیانهی کهه امهروز مسهلمی
نیازمنی چه هستنی ،نه بیانی که امروز ذهنیت و واقعیت زنیگی مسلمانان را چه چیزهایی تهییهی
میکنی ،نه بیانی که جریان فساد و انحراف کیام است ،نه بیناد که دشهم از چهه راهههایی وارد
میشود که جامعه اسالمی را از بی ببرد و نابود کنی ،نه بیانی که حیلههههای دشهم چیسهت و
راههای مقابله با آن کیام است ،از وجود خطرا عظیم استنبار جهانی اطالع نهیارد ،نمهیدانهی
که صهیونیزم و ارتجاع و ام ریالیسم و استنبار جهانی و منتبههای الحهادی و التقهاط چیسهت،
حاال میرود جواهر را باز میکنی و چهار جلی کتاب حهییث را جلهویش مهیگهذارد ،تها بهرای
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منلفان و اداره زنیگی آنها حنمی استنباط کنی ،ای فرد نمیتوانی تفقهه در دیه پیهیا کنهی آن
کسی که «م کل فرقه طائفه» راه میافتی ،با مشنال جامعه برخورد مهیکنهی ،آن کسهی کهه
دشمنان داخلی در لباس دوست را میبینی ،دشمنیها را میشناسی ،شیوههای دشهمنی آنهها را
میفهمی ،جنگ نحمیل شیه بر ملت مسلمان –چه جنگ نظامی و چه جنگ فرهنگهی -را درک
میکنی ،میتوانی آیا قرآنی را هم درست بفهمی و درک کنی» (همو )68/9/6 ،ایشهان در تاکیهی
بر آگاهی سیاسی حهوزه و روحانیهت ،خطهاب بهه مسهئولی حهوزه مهیفرماینهی« :قهم و همهه
حوزههای دیگر نبایست از تحوال عالم برکنار بماننی کسانی که تیبیر امور حوزه را بهه دسهت
خوانی داشت ،بایی فنری بنننی و تربیتی بیهنی که طالب در جریان مسائل عهالم قهرار بگیرنهی
ای طور نباشی که که اینها از پیشرفتها و حهواد عهالم و از موضهوعا علمهی و اکتشهافا
جییی در زمینههای مشتلف برکنار و دور باشنی چرا؟ به خاطر ایننه یک رک مههم بهرای فتهوا،
اطالع از موضوع است اگر فقیه موضوع را نشناسی ،نشوواهی توانسهت از دلیهل شهرعی حنهم
الهی را استنباط کنی» (همهو )03/6/99 ،بهه ههم پیوسهتگی شهناخت موضهوعا احنهام –کهه
دستاورد فهم سیاسی و اجتماعی است -با اجتهاد و فتوا ،ایجاب میکنی که از دوران طلبگی ایه
مهم آغاز شود و تحصیل و آگاهی سیاسی به هم بیامیزد در دوران فقها و اجتهاد –که معمهوالً
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دورة پسی عمر است -فرصت و علقهها چنان نیست که فهرد را بهه فههم سیاسهی و اجتمهاعی
سوق دهی از ای رو خطا مینمایی که ای مهم ،به دوره فقها واگذار شود و ای انییشه تبلیه
شود که طلبه در ابتیا بایستی فقهو درس بشوانهی و در برههه بههرهبهرداری ،مطالعها دیگهر را
بیاغازد بایی دانست که تعویق مطالعا سیاسی و فهم اجتماعی ،به تعطیهل آن مهیانجامهی و بهه
تنرار همان روال سنتی منتهی میشود اگر به ضرور درک سیاسی حوزه و روحانیت ،یقهی و
وقوف وجود دارد ،بایستی از ابتیای تحصیل و هم های آن ،شهروع شهود و در برنامهه تحصهیلی
حوزه ،مطالعا کالسیک و آزاد سیاسی-اجتماعی نقش خورد را بیافرینی مقام معظم رهبری بهر
همی اساس بر ضرور فهم سیاسی در قشر طالب تاکیی ورزیهیه ،مهیفرماینهی« :اگهر طلبهه و
فاضل جوان ،از مسائل مطلع شی و در جریان امهور قهرار گرفهت ،ایه در فههم احنهام الههی و
احنام شرعی و فتوای صحیح و نزدیک به واقع ،به او کمک خواهی کرد ای  ،راههش آن اسهت
که طالب برکنار نماننی در حوزه قم ،برای ای قضایا بایستی روشهایی را انتشهاب بنننهی ایه
کار ممن است و با کمک کردن به گسترش معلوما  ،یا مطر کردن بعضی از مسهائل روز در
مجال اختصاصی حوزهها ،یا تشطئه ننردن کسی که مطالعا روز دارد و از ای قبیهل چیزهها
انجام بگیرد» (همان)
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 .3برنامهریزی بلندمدت

گذار از فقه سنتی به حنومتی و همگام سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصهه حنومهت و
جامعه اسالمی و جهانی ،مسألهای نیست که در کوتاه مهی قابهل دسترسهی باشهی نبایهی امیهی
کاذب پییی آورد که با یک برنامه کوتاه می  ،فقه و فقاههت بتوانهی مجموعهه نیازههای جهاری
جامعه و نظام را برآورد و به پاسخهای عمیق ،متق و کارآمی در معظال اجتماعی و حنهومتی
دست یابی بایی کاری کنیم که وقتی رساله عملیه را بهاز کهرد ،بیانهی چهرا مالیها مهیگیرنهی و
چگونه بایی بگیرنی و اگر نگیرنی ،چه میشود و بقیة چیزهای دیگر اینها بایهی از اسهالم اسهتنباط
بشود ای کار را شما بایی بننیی م نمیگویم که اینها را سه چههار سهاله تهیوی کنیهی پنجهاه
سال وقت داریی پنجاه سال ،زمان زیادی است اما ای کار هم ،کار بسیار عظیمی اسهت امهروز
ما حنومت و کشور را اداره میکنیم اما ای ادارة امروز ما با ناشی گهری و بهیاطالعهی و عهیم
تجربه و نیاست اسالم در بسیاری موارد همراه است همی مقیار کم است که غوغا به پها کهرده
و قیرتها را از ما میترسانی پس اگر بشواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنهیم ،ببینیهی
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه

چه میشی

حاال شما قیم اول را برداریی ،برای آن پنجاه سال بعی کار کنیی ،کار دقیق و عمیهق

(همو)09/6/93 ،

حکومتی)

 .4شجاعت و جسارت فقهی

ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حنهومتی ،نیهاز بهه فقیههان و دانهشپژوههان
فقهی شجاع دارد کسانی که در عی برخورداری از تسلو فقهی و تییّ  ،در گشودن ابواب تهازه
و نیز ابراز دییگاههای جییی ،در کمنی احتیهاطههای فهردی و یها مالحظهه کهاریههای متهیاول
حوزوی نباشنی و با بینشی باز و تالشی فقیهانه ،در مسیر استشراج و اسهتنباط احنهام الههی گهام
بردارنی و به پیش رونی و دیهیگاههای خهود را –هرچنهی خهالف مشههور -ابهراز نماینهی و در
معر

افنار عموم و نقی و نقادی قرار دهنی :آفاق و گسهترهههای جییهی در امهر فقاههت ،الزم

است چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما ،نتواننی ای کار را بنننی؟ حقیقتهاً بعضهی از
بزرگان ای زمان و نزدیک به زمان ما ،از لحاظ قو علمهی و دقهت نظهر ،از آن اسهالف کمتهر
نیستنی (همو )01/9/31 ،شجاعانه حرف بزنیی

اگر چیزی مطر شی کهه ههر چنهی از نظهر

افنار عمومی فعلی ،خیلی مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود] ،هر چنهی در آینهیه رد خواههی شهی،
اشنالی نیارد الاقل مطر بشود تا ای فضا برای نظرا باز گردد (همو )01/39/0 ،همزمهان بها
پییایش ای رو در فقیهان و فاضالن فقهشناس ،حوزه نیز میبایسهت شهجاعتپهذیر باشهی از
شنیین روشها و حرفهای نو ،احساس دلواپسی نننی به اضطراب و دلواپسهی نیفتهی و بهرای
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صاحبان آرا و دییگان فقهی جییی ،سی و مانع نتراشی موقعیت معنوی آنهان را در دامه حهوزه
مشیوش نگردانی بلنه میبایست فضای حوزه را برای شنیین و پذیرش حرفهای نوی فقههی
آماده کنی و باالتر از آن ،خود زمینه خطور ،طر و ابراز افنار نهوی فقههی را آمهاده سهاخته ،از
آراء و افنار جییی استقبال و قیردانی نمایی بایی ای اراده در حوزه راه بیفتی بایی ای گسهتاخی
و شجاعت پییا بشود و حوزه آن را ب ذیرد البته ای طور نباشی که هر کس صیایی را بلنی کهرد،
حوزه آن را قبول کنی در عی حال نبایی حرف جییی در حوزه و در چارچوبههای مهورد قبهول،
مستننر (مورد اننار) باشی (همو)01/9/31 ،
 .5تحول در نگرش

فقاهت حوزه مبتنی بر مبانی ثابت و محنمی است که تمهامی فروعها از آن اسهتنباط مهی
شود البته از دیرباز فقها با توجه به شرایو منانی و زمانی با نگرش ویژه و اسلوب کامال شهرعی
و عقلی به ای مبانی رجوع می کرده انی با پیچییه شین مسهائل امهروزی چگهونگی مراجعهه و
نوع نگرش به مبانی و روشهای استنباط زبیگی ویژه ای است که فقها امهروز از آن برخوردارنهی
و الزم است که ای نوع نگرش تقویت شود از همی روی است کهه «فقیهه امهروز عهالوه بهر
شرایطی که هزار سال پیش بایی یک فقیه میداشت ،الزم است شرط هوشهمنیی و هوشهیاری و
آگاهی از جامعه را داشته باشی و اال اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پهیش فرقهی
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ننرده ،اصول همان اصول است ،یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت الزم اسهت بهرای فقیهه تها
بتوانی احنام را استنباط کنی و اگر نیاشته باشی نمیتوانی استنباط کنهی» (همهو )63/37/31 ،ایه
امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهار تا دیا است :مها بهه بهازنگری
در تمام ابواب و کتب فقهیّه احتیاج داریم شما بایی یک بار دیگر از طهار تا دیا نگهاه کنیهی
و فقهی استنباط کنیی برای حنومت کردن ما میخواهیم االن حنومت کنیم بر مبنای فقه اسهالم
(همو)61/6/33 ،
 .6تحول در روش و ابداع روشهای نوین

تالش فقهی بایستی معطوف به تجییی نظر در روشها و شیوههها باشهی روشههای متهیاول
فقهی با تمامی اتقان و استواری ،تنامل پذیرنی و برای گذار از فقه کنونی به مرحله تناملی (فقهه
حنومتی) امری ضروری به نظر میرسی :فقه سنتی ما خهود پویاسهت و از آنجها کهه بهر مبنهای
اجتهاد است مشنال را عالج و حواد واقعه را پاسخ میدهی (همو )63/1/97 ،اما ایه امهر
بیان معنا نیست که ای روش نیز به باالتری مرحله خود رسییه و قابلیت پیشرفت نهیارد ،بلنهه
ینی از راههایی که به مید آن میتوان فقه شیعه را متحول نمود ،تحهول در روش اسهت :همهان
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روش فقاهتی که قبالً عر

شی احتیاج به تهذیب ،نوآوری و پیشرفت دارد بایهی فنرههای نهو

کار بنننی تا بشود کارآیی آن را بیشهتر کهرد فقهه اسهالمی اگهر بشواههی بهرای نظهام اسهالمی
پاسشگو و رافع نیاز باشی بایی به شیوه و متی مأموربه خودش مورد بازنگری قرار بگیهرد (همهو،
 )61/3/99ای (مسئله تاثیر شرایو زمان و منان در فتوای فقههی) یهک چیهزی اسهت کهه اگهر
فقهای بزرگوار ما و فضالی بزرا در خصوص حوزه علمیه قم بر روی آن تنیهه کننهی ،ابهواب
جیییی از مسائل اسالمی و احنام الهی برای مردم باز خواهی شی و ما مشهنال جامعهه را بهر
مبانی تفنر اسالمی با شیوه فقاهت حل خهواهیم کهرد (همهو )60/37/36 ،بعهالوه راهگشهایی
روشها و شیوههای نوی  ،با استعیاد وجودی منتشفان و مشترعان پیونی میخورد و تواناییههای
در خوری را طلب میکنی و همی امر خود مقیمه تحول بنیادی در گستره فقهه مهیگهردد :چهه
دلیلی دارد که فضال ،بزرگان و محققان ما ،نتواننی بر ای شیوه بیفزاینهی و آن را کامهل کننهی؟ ای
بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهی کرد و خیلی از نتایج عهو
روشها دگرگون شود روشها که عو
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

خواههی شهی و خیلهی از

شی ،جوابهای مسائل نیز عو

خواهی شهی و فقهه،

طور دیگری میشود (همو)01/9/31،
 .7تالش در آفاق و گسترههای نوین

تنامل فقه و ورود در مرحله متنامل ،نبایستی تنامل خطی بوده و در رشتهههایی محهیود و
دامنههایی خاص ،تحقیقا و دقتهای موشنافانه و ژرفناوانه صور پذیرد بلنه مهیبایسهت
در همه زمینه و در آفاق جییی و مناطق کشف نشیه و مغفول مانیه جستجو و تحقیقا کارآمهی
ادامه یابی محقق امروز ،نبایی به همان منطقهیی که مثالً شیخ انصاری(ره) کار کهرده اسهت ،اکتفها
کنی و در همان منطقة عمیق ،به طرف عمق بیشتر برود ای کافی نیست محقق بایی آفاق جییهی
پییا کنی ای کار ،در گذشته هم شیه است مثالً شیخ انصهاری ،حنومهت را در نسهبت بهی دو
دلیل ،کشف و ابیاع کرده است بعی دیگران آمینی و تعمیق کردنهی و آن را گسهترانینی و مهورد
میاقه قرار دانی آفاق و گسترههای جیییی در امر فقاهت ،الزم است چه دلیل دارد که بزرگهان
و فقها و محققان نتواننی ای کار را بنننی؟ (همان)
 .8تحول در انتظارات

پس از انقالب اسالمی ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسالمی ،نیازهای روزافزونهی در حهوزه
فقه وارد شیه و سطح انتظار پاسخگویی از حوزه اجتهاد از محهیودة فقهه فهردی و عبهادی بهاال
رفته و به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی ،و بلنه تمام شئون حنومهت رسهییه اسهت طبیعتهاً
فقیهان نیز میبایست با عنایت به نوع پرسشها در حوزههای نوظهور به پاسخ اقیام نماینهی ایه
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حرف که با انقالب ما اسالم یک حیا دوبارهای پییا کرده و آینیة بشریت آینهیهای آمیشتهه بها
اسالم و راهنماییهای اسالم و نظام اسالمی خواهی بود ،ای ادعا که ادعای درست و دقیقی ههم
هست و نشانههایش را داریم مشاهیه میکنیم ،احتیاج به ای دارد ما برای استنباط اسهالم و فههم
اسالم و کار روی اسالم سرمایه گذاری بیشتری بننیم (همو )61/9/97 ،انقالب اسهالمی ایهران
ای فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیتهای بالقوه خود را به فعلیهت برسهانی و حیثیهتههای
اجتماعی خود را به منصه ظهور برسانی :فقاهت بایی به ما ،نیازهای امروزمان را پاسخ بیههی مها
امروز میخواهیم حنومت کنیم ما میخواهیم دولت تشنیل بیهیم ،ما میخهواهیم بشهشههای
مشتلف ای جامعه را اداره کنیم ،جواب همه ای ها در اسالم هست ،بایستی از اسهالم اسهتشراج
بشود (همو )66/1/93 ،فقه استیاللی ما ،فقه فردی بود ،حاال شیه است فقه یک نظام ،فقهه اداره
یک کشور ،بلنه فقه اداره دنیا دعوای ما ای است دیگر ،ما میگوییم با ای فقه دنیا را مهیشهود
اداره کرد دیگر مشصوص ایران که نیست (همو)01/1/3 ،
 .9ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و عرضة آرای فقهی نوین

تالش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحلهای بهه مرحلهه متنامهل ،بهه فضهایابی و ایجهاد
بسترهای مناسب نیازمنی است بایستی با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان فقه حنومتی گهام
برداشت و آن را به واقعیهت نزدینتهر سهاخت و از ایهیة دوردسهت بهه امیهیی در دسهترس و
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زودرس تبییل کرد پیشنهادهای فراوانی در ای عرصه از سوی بزرگهان ،علهیالشصهوص مقهام
معظم رهبری(حفظهاهلل) ارائه شیه است :ارائه اجازه اجتهاد به روشهی نهوی (همهو،)03/6/99 ،
برگزاری تریبونهای آزاد فقهی (همو ،)01/9/31 ،راهانیازی نشهریا و مجهال فقههی (همهو،
 ،)07/33/17افزایش روحیه تحمل مشالف و تحمل آراء شاذ و خالف مشهور (همو)01/6/93 ،
و تشنیل درسهای خارج فقه حنهومتی از جملهه ایه راهنارهها و پیشهنهادا مهیباشهنی (در
ای باره :ن ک مشنانی سبزواری)3196،
ب) راهکارهای ناظر بر رأس حوزه و روحانیت (مراجع و مجتهدین)

راهناریهای ناظر به مراجع و مجتهیی در دو سطح قابل ارائهه اسهت در یهک سهطح بها
حفظ شرایو و وضعیت موجود ،پیشنهاد میشود که با تغییراتی جزئی در نحوه نگاه به مسهائل و
موضوعا و نیز تغییر در نوع روابو با نظام اسالمی ،در راستای فقه حنومتی گام برداشته شهود
در سطح دیگر اما ،پیشنهاد ای است که با تغییر شرایو موجود و تبهییل کثهر بهه وحهی  ،و
تشنیل شورای افتاء ،به سوی وحی بششهی بهه مقولهه فتهوا در جههت وصهول بهه نهرمافهزار
تمینسازی (فقه حنومتی) گام برداشته شود
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 .1ایجاد تحول در ارتباطات دوجانبه مراجع تقلید و نظام اسالمی

ینی از مهمتری اقیاما در سطح مراجع و مجتهیی  ،ایجاد تحول در جایگاه مراجع عظهام
تقلیی در اداره جامعه و ارتباط آنان با نظام اسالمی و نیز ایجاد تحول در نقهش نظهام اسهالمی در
ساماندهی پژوهشها و فتاوای مراجع معظم برای اراده جامعه است وجوه ای تحهول دوسهویه
به قرار ذیل است:
الف) مراجع تقلیی با بهرهگیری از مشاوره فقهاء تحت عنوان هیئتههای فتهوا مهیتواننهی در
کنار نظام اسالمی به فرصتی کارآمی تبییل گردنی زیرا هر یک از کارگزاران نظهام اسهالمی (اگهر
مجتهی نباشنی) منطقاً پیرو ینی از مراجع تقلیینی لذا بایی ارتباطی موثر با مرجع خهویش داشهته
باشنی و مراجع نیز بایی کارآمیی و کارآیی نظام اسالمی را با استفاده از تاثیر فتهاوای خهویش در
جامعه پیروان از طریق ایجاد یک نظام فقه حنومتی افزونتر کننی و از ای فرصت طالیی بهرای
پیشبرد اهیاف اسالم استفاده کننی و از تفسیر قهییمی اسهتقالل حهوزهههای علمهی (جهیایی از
حنومت) به تفسیری جییی (همناری با حنومت در عی برخورداری از هویت علمی مسهتقل)
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

روی آورنی از طرف دیگر ،اختالف فتاوای مراجع میتوانی با استفاده از حنم حنومتی رهبهری
در جهت منافع عامه مسلمی به وفاقی مستحنم تبییل گردد
ب) با ایجاد نظام فقه حنومتی ،رسالههای عملیه مراجع عظام تقلیی ،در سطح صهیور فتهوا،
منلف اولیه احنام را حنومت اسالمی شناسایی ،و فتاوای مراجع معظم ناظر به عمل حنومهت
تبیی گردد و افراد و اششاص حقیقی در منظر فقهی فتاوا به عنوان شهرونیان حنومت اسهالمی
و منلف ثانویه مورد توجه قرار گیرنی
ج) همچنی مراجع عظام و زمامیاران نظام اسالمی بایی توجه عمیق خود را نسبت به لهزوم
تعمیق بششی اطالعا پیروان فقه و شهرونیان و کهارگزاران نظهام اسهالمی نهه تنهها نسهبت بهه
چیستی احنام الهی ،بلنه نسبت به اهیاف شارع مقیس از جعل احنام و چگونگی تحقهق ایه
اهیاف از طریق اجرای احنام الهی معطوف کننی
د) ارکان نظام اسالمی میتواننی با چرخشی صحیح به سمت مراجع و با قادر سهاخت آنهان
نسبت به آگاهی ایشان نسبت به بازخورد فتاوای صادره از طرف آنان و اسهتفاده از همفنهری و
همناری آنان در تیوی سیاستها و راهبردهای نظام اسالمی ،از نفوذ آنان برای کهاهش و حهل
مشنال استفاده کننی
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 .2اجتهاد گروهی و توحید در فتوا

«اجتهاد گروهی»« ،شورای افتا»« ،شهورای فقاههت» و تعبیرههایی از ایه قبیهل سهالیان دراز
است که بر قلم و زبان انییشمنیان دینی و برخی مجتهیان جاری است و به نظر میرسهی ینهی
از شاهکلییهای حل معضل اختالفا فتاوا و بازخوردهای اجتماعی آن است ینی از طرفهیاران
اجتهاد گروهی ،در ضم مباحث اصولی و با زبان فنی و اصطالحی در ای زمینه مینویسهی :در
دوران ما بایی توجه تام به مشارکت علمی داشهت تبهادل نظهر و مشهارکت در آرای فقههی را،
بهای فراوان بایی داد تا مردم گرفتار اختالف و مفاسی واقعی نشهونی بهر ایه اسهاس حجیهت
فتوای فقیهان معاصر ،دچار اشنال است به سبب همی عهیم مشهارکت و دوری از تبهادل نظهر
میبینیم در طول زنیگانی علمی خویش چقیر تبیل رأی دارنی برای اسهاس ،نشسهت در کهنج
خانه و فتوا دادن بر اساس انییشههای فردی با وجود مشنال علمی عصر ما و معضال فنهی
بسیار ،ای روش ،عقالیی نیست (خمینی ،تحریرا فیاالصول ،ج ،9ص)891
اجتهاد گروهی و توحیی در فتوا ،نه تنها سالهاست که کلیساهای مسهیحیت اجهرا و فتهاوا در
یک نقطه متمرکز شیه ،بلنه مسلمانان در بسیاریا ز کشورهای اسالمی به ای موضوع پرداختهه و
مسأله فتوا را سرمرسامان داده و یا در پی سامانبششی به آن هستنی از بهاب نمونهه در عربسهتان
سعودی بیش از پنجهاه سهال اسهت کهه «دارالفتهوا» تاسهیس و جمعهی از علمهای بلنیپایهه کهه
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«کبارالعلماء» نامییه میشونی ،عضو آن میباشنی در تاجینستان« ،شورای علمای دینی» ،در مصهر
«کمیته فتوای االزهر» ،در عراق «شورای عالی مفتیان» به موضوع فتوا سروسامان دادهانهی کویهت
به دنبال تشنیل «کمیته صیور فتوا» و نیز تعیی «مفتی اعظهم» اسهت کهه بها ابهراز خرسهنیی و
موافقت علمای شیعه و سنی آن دیار روبرو شیه است سهودان بهرای جلهوگیری از خطهرا و
ضررهای ناشی از درگیری فردی ،خواهان اجتهاد جمعی است همچنی تعیاد کثیری از علمهای
شیعه و سنی در اقصی نقاط کشهورهای اسهالمی ،خواسهتار اجتههاد گروههی و توحیهی در فتهوا
هستنی (طباطبائی )99 :3138 ،حتی در مناطقی که شیعه و سنی در کنار هم زنیگی میکننی نیهز،
ای نظریه مورد استقبال قرار گرفته است آیتاهلل مهری ،نماینیه آیهتاهلل سیسهتانی(حفظهاهلل) در
کویت معتقی است :بایی یک مفتی کل تعیی شود که فتاوای وی در مسائل عمومی خواههی بهود
و اختالفا جوهری در برخی احنام نزد اهل سنت و شیعیان مستلزم آن است کهه دو مفتهی از
ای دو مذهب تعیی گردد یا یک کمیته ای متشهنل از علمهی شهیعه و سهنی بهرای ایه منظهور
تشنیل شود آیتاهلل منارم شیرازی(حفظهاهلل) نیز معتقی اسهت نهه تنهها اخهتالف نظهر مراجهع
درباره موضوعی ماننی رویت هالل را با اکثریت میتوان حل کرد ،بلنه اخهتالف آراء در احنهام
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آن [و علیالقاعیه در دیگر احنام] نیز راه حل دارد و میتوان با آن راه حل ،تعید آراء در احنهام
را به رأی واحی تبییل کرد (همان 378 :و  )333بییهی است اجتهاد گروههی مزبهور و توحیهی
فتوا که خروجی آن خواهی بود ،بایی با عضویت و ریاست ولی فقیه بوده و در فتاوای مربوط بهه
مسائل سیاسی ،اجتماعی ،قضایی و حنومتی بایی رأی و نظر ایشان لحاظ شیه و مشهتمل بهر آن
باشی در مسائل ششصی و فردی نیز ،در عی ایننه نگاه حهاکم بهر فضهای اسهتنباط و اجتههاد،
اجتماعی و حنومتی است ،رای اکثریت مالک خواهی بهود خروجهی ایه گهروه نیهز ،چهه در
مسائل حنومتی و اجتماعی و چه در مسائل ششصی و فردی ،فتوای واحهیی خواههی بهود کهه
مورد تاییی تمامی اعضای آن بوده و از سوی منلفی الزم االجراء خواهی بود و فتاوای خهارج از
ای سازوکار اعتبار و حجیت نشواهی داشت
 .8پرداختن به فقه حکومتی در کنار دیگر وظایف
ناگفته نمانی چناننه در کارکردها و کارویژههای حوزه گذشت ،پرداخت به فقهه حنهومتی،
تاسیس و تیوی آن به عنوان نرمافزار اساسی نظام اسالمی ،فقو ینی از کارویژهههای ضهروری
مناسبات حوزه
و نظام اسالمی
(با محوریت کارویژه فقه
حکومتی)

و موقعیتمنی حوزه و روحانیت در قبال نظام اسالمی است و ضرور پرداخت بهه ایه مههم،
نمیتوانی مجوز کنارهگیری از امور دیگر و شانه خالی کردن از دیگر کارویژهها باشی چهه ایننهه
در کنار ای مهم ،وظایف ،کارکردها و کارویژههای دیگری نیز بر عهیه حوزه و روحانیهت قهرار
دارد امام خمینی(ره) در آخری فراز از منشور روحانیت با تذکر ای ننته ،حوزه و روحانیهت را
بهه ارزش دادن بهه کههار بههرای نظهام اسهالمی و انجهام مسهئوولیتههای آن سهفارش نمهوده،
مینویسی« :نهنهتهه آخهری که توجه به آن الزم است ای که روحانیون و علما و طالب بهایههی
کهارههای قهضایی و اجرایی را برای خود یهک امهر مقهیس و یهک ارزش الههههی بهیانهنههی و
بهرای خود ششصیت و امتیازی قائل شونی که در حوزه نهنهشستهانی ،بلنه بهرای اجهرای حنهم
خیا راحتی حوزهها را رها کرده و مشغول به کارهای حنومت اسالمی شیهانهی» (امهام خمینهی،
)377 :93 :3163
از نظرگاه حضر

امام(ره) نه تنها انجام کارهای نظام اسالمی امری مقهیس و الههی اسهت،

کهه شهانهه خالی کردن از آنها به بهانه درس و رسیین به اجتههاد نیهز ،عهذری غیرمههوجه و در
پیشگاه خیاونی ،بازخواست حتمی دارد
بنابرای حوزه و روحانیت بایی با شناخت کارویژهها و وظایف خویش در برابر نظام مقهیس
جمهوری اسالمی ،در صید انجام وظایف خویش باشی و به نحو احس از عههیه آنهها برآیهی و
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صی البته که در حال حاضر ،مهمتری کارویژه موقعیتمنی حهوزه و روحانیّهت ،تولیهی و عرضهه
فقه حنومتی برای اداره نظام و جامعه اسالمی و نیز توسعه انقالب اسالمی از جمهوری اسهالمی
به تمین اسالمی و گسترانین انییشه جامعهساز و انسانپرور اسالم ناب محمیی(ص) میباشی
جمعبندی و نتیجهگیری
تولیی فقه حنومتی در موقعیت حاضهر انقهالب اسهالمی ،ینهی از مهمتهری کهارویژهههای
موقعیتمنی حوزه و روحانیت است علت نیاز انقالب اسالمی به فقه حنومتی نیز ،قرار گهرفت
آن در مرحله توسعه از «کشور و دولت اسالمی» به «تمین اسالمی» اسهت و بهییهی اسهت کهه
تالش برای تمینسازی با فقه موجود ،تالشی بیهوده اسهت و مها بهرای ایجهاد تمهین اسهالمی
نیازمنی فقهی تمینساز هستیم روحانیت نیز در قبال وظیفهای کهه در برابهر ایصهال بشهریت بهه
سعاد نهایی و فال و رستگاری دارد و وسیله ای ایصال نیز ایجاد تمهین اسهالمی اسهت ،در
راستای ای امر ،وظبفهای خطیر و بس سهترا بهر عههیه دارد شهرایو انقهالب اسهالمی بهرای
وصول به تمین اسالمی و نیز وظیفه روحانیت در برابر تمینسهازی اسهالمی ،ایه ههردو را در
مسیری واحی قرار داده است که با تولیی و ارائه فقه حنومتی ،هیف مشهترک ایه ههر دو قابهل
وصول است

سال اول  -شماره اول
پاییز و زمستان 69
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