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فقه حکومتی؛
چرایی ،چیستی و چگونگی
در باب ماهیت ،ضرورت و روش فقه سیاسی با تاکید بر نظریات سید منیرالدین حسینی هاشمی
اسماعیلپرور
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اشــاره

وقتی از فقه سیاسی و فقه حکومتی سخن به میان میآید ،اولین
س��واالتی که رنگ میگیرند ،چه س��واالتی هستند؟ سواالتی
چون«فقه سیاس��ی چیست؟»؛ «چه نیازی را برآورده میکند؟ و
یا اینکه اساس��ا چه ضرورتی دارد؟» و پس از این دو «چهگونه
میتوان به آن رسید؟ و در واقع اسلوب کسب آن کدام است؟»
شاید مهمترین و اساسیترین سواالتی باشند که پاسخ به آنها
ِشما و نمایی کلی از موضوع مورد بحث در اختیار مخاطب قرار
دهد.درمتنپیشرونویسندهتالشکردهاستتادرسطحیعام
و کلی به این سه پرسش پاسخ دهد .در پاسخ به سومین سوال �
کهدامنهیاختالفاتدرآنبیشترنمایاناست�پاسخهامتمرکز
بر نظریات مرحوم سید منیرالدین حسینی هاشمی ارائه شدهاند.

فقه حكومتي شاخهاي از علوم و معارف دیني است كه به
بیان احكام و تكالیف مربوط به موضوعات حكومتي ميپردازد.
از فق��ه حكومتي گاه به عنوان «فقه نظامها» یا «فقهاالداره» یاد
ميشود .یعني دانشي كه معارف مربوط به نظامهاي اجتماعي
ی��ا آموزههاي مورد نیاز ب��راي ادارهی جامعه را از منابع دیني
استخراج ميكند.
 .1چرایي
نخس��تین نكته در بحث فقه حكومتي ،ضرورت دس��ت
یافتن به این ش��اخه از علم دیني اس��ت .ام��روز چه خالء و
كمبودي وجود دارد كه براي برطرف س��اختن آن نیاز به فقه
حكومتي اس��ت؟ آیا علم فقه رایج و ش��اخههاي متعدد آن،
یعني فقه سیاسي ،فقه قضایي ،فقه اقتصادي و مانند آن ،قدرت
پاس��خگویي به همهی نیازهاي مس��لمانان را ندارند و حتما
باید علم دیگري به نام فقه حكومتي تاس��یس شود؟ اگر فقه
حكومتي وجود نداشته باشد ،جامعهی اسالمي با چه مشكلي
روبهرو خواهد ش��د؟ در نهایت مهمتری��ن دلیل بر ضرورت
تاسیس فقه حكومتي چیست؟
 .1/1تفاوت موضوعات حكومتي با موضوعات فردي
ميدانیم كه هر حكم فقهي متعلق به یك موضوع است و
بین احكام فقهي با موضوعات آنها رابطهاي تنگاتنگ وجود
دارد .تناسب حكم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احكام
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به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آنها به دستههاي
گوناگوني تقسیم ش��وند .در این میان یكي از دستهبنديهاي
قابل طرح براي موضوعات ،دستهبندي آنها به دو گروه فردي
و حكومتي اس��ت .موضوعات فردي ،موضوعاتي هستند كه
علم فقه رایج با آنها سر و كار دارد .مثال صوم ،صاله ،اعتكاف
و م��اء موضوعاتي فرديان��د .افزون بر این ،ن��وع دیگري از
موضوع وجود دارد كه حكومتي نامیده ميشوند .موضوعات
حكومتي ،همانگونه كه از نام آنها پیداست ،با امر حكومت
و برنامهری��زي براي ادارهی جامعه ارتباط دارند .مثال طراحي
برنامهی توسعهی پنج ساله ،توزیع اموال بیتالمال و تخصیص
امكانات و فرصتهاي عمومي ،چاپ و نشر اسكناس ،امنیت
ملي و روابط خارجي كشور از جمله موضوعات حكومتياند.
نكتهی قابل توجه در این دستهبندي آن است كه موضوعات
حكومتي ،س��نخ دیگري از موضوع هستند كه با موضوعات
فردي ،یعني موضوعاتي كه تا كنون مبتالبه بودهاند ،تفاوتهایي
گس��ترده و اساس��ي دارند .ضمن اینكه ای��ن موضوعات از
اهمیت و حساس��یتي فوقالع��اده برخوردارند .لذا از كنار این
دس��ته از موضوعات نميتوان بيتفاوت گذش��ت ،بلكه باید
تالش كرد تا آنها را به دقت شناخت و احكام فقهي مربوط
به آنها را از منابع دیني استنباط نموده و بر آنها تطبیق كرد.
 .1/2ناكارآمدي فقه فردي در بیان احكام موضوعات حكومتي
مش��كل مهمي ك��ه در برخورد ب��ا موضوعات حكومتي
وج��ود دارد ،عدم كفایت احكام فقه��ي رایج براي تطبیق بر
ای��ن موضوعات اس��ت .موضوع��ات حكومت��ي ،اوصاف و
ویژگيهای��ي دارند كه تعیین تكلیف ش��رعي در برخورد با
آنها را دش��وار ميسازد .فقه فردي بهرغم همهی امتیازات و
توانایيهاي شگفتانگیزش قدرت بیان احكام مورد نیاز براي
موضوع��ات حكومتي را ن��دارد و نميتواند احكام و معارف
الزم براي مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد.
لذا چارهاي جز ارتقاي علم فقه و توس��عهی شاخه و رشتهاي
تازه در این علم دیني و تاسیس فقه حكومتي نیست.
اگر فقه حكومتي تاس��یس نش��ود ،نظرات و دیدگاههاي
دی��ن دربارهی موضوعات حكومتي مش��خص نميش��ود و
مدیریت این دسته از موضوعات به دست كارشناسان و علوم
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تجربي كه عمدتا مادي هستند ،ميافتد .در واقع فقه حكومتي
باید زمینهس��از حضور و دخالت دی��ن در حوزهی حاكمیت
و مدیریت نظام اسالمي باش��د و دیني بودن و اسالمي بودن
حكوم��ت را تضمین كند .لذا فقدان این علم به معناي فقدان
حضور ج��دي و منطقي دی��ن در عرص��هی حاكمیت نظام
اسالمي است.
 .2چیستي
دومین نكتهی مهمي كه در بحث فقه حكومتي باید مورد
دقت قرار گیرد ،چیستي و ماهیت این شاخه از معرفت دیني
است .فقه حكومتي چیست؟ چه اوصاف و ویژگيهایي دارد
و ب��ا فق��ه رایج � كه اغل��ب فقه فردي نامیده ميش��ود � چه
تفاوتهایي دارد؟
در اینباره نظرات و دیدگاههاي مختلفي مطرح است كه
در فرصت مناس��ب باید مورد دقت قرار گی��رد .در این میان
دیدگاههاي مرحوم اس��تاد سید منیرالدین حسیني شیرازي از
اهمیت ویژهاي برخوردار است .ایشان در زمینهی چیستي فقه
حكومتي مطالب زیادي بیان كرده و تفاوتهاي فقه حكومتي
با فقه فردي را از ابعاد مختلفي تشریح نموده است.
 .2/1محوره��اي تفاوت فقه حكومتي با
فقه فردي
محورهاي اصلي این تفاوتها را
به این شكل ميتوان بیان نمود:
 .2/1/1از لحاظ محصول
فق��ه حكومت��ي از لح��اظ اثر و
محصولي كه ارائه ميدهد ،با فقه رایج
تف��اوت دارد .فقه رایج به بیان «احكام
فردي» 2ميپردازد و تكالیف و وظایف
شرعي فرد در زمینههاي مختلف عبادي و
معیشتي را تعیین ميكند ،اما فقه حكومتي براي
دس��ت یافتن به «احكام حكومتي» تاسیس ميشود.
احكام حكومتي ،آموزههاي قطعي ش��رع در زمینهی شیوهی
ادارهی جامعه و تعیین تكلیف موضوعات حكومتي است.
بخشي از تفاوتهاي فقه فردي و فقه حكومتي را ميتوان
از طریق بررس��ي تفاوتهاي احكام فردي و احكام حكومتي
و لوازم دس��تیابي به این دو س��نخ از آموزههاي دیني دنبال
كرد .به همان نس��بت كه احكام حكومتي در مقایسه با احكام
فردي ،ویژگيهاي بیشتر و پیچیدهتري دارند ،دانش دستیابي
به آنها نیز دقیقتر و پیچیدهتر است.
 .2/1/1/1از لحاظ موضوع
اح��كام حكومتي و اح��كام فردي از لح��اظ موضوع با
یكدیگ��ر تفاوت دارن��د .موضوع احكام فردي همیش��ه یك
مفهوم یا عنوان اس��ت .عنواني كه اوال :كلي است ،ثانیا :ثابت
اس��ت ،ثالثا :مصادیق متعددي دارد كه شبیه یكدیگر هستند،
رابعا :مستقل از سایر عناوین و مفاهیم است .براي مثال صاله،
صوم ،ماء و اعت��كاف ،موضوعاتي فردياند .این موضوعات
همان اوصاف یاد ش��ده را دارا هستند .مثال صاله ،یك عنوان
كلي اس��ت كه تغییر نميكند؛ مصادیق متعدد آن مش��ابه هم
هس��تند و بین مفه��وم صاله با مفهوم صوم ی��ا بیع ،ارتباط و
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وابستگي خاصي وجود ندارد.
موض��وع اح��كام حكومتي ،مفاهی��م و ماهیتهاي كلي
نیستند؛ بلكه این احكام همیشه در ارتباط با یك مسئلهی معین
یا یك قضیه خارجیه صادر ميش��وند .به تعبیر دیگر موضوع
این احكام همیش��ه یك مصداق یا یك كل است .كل با كلي
تفاوت دارد .ی��ك كل ،اوال :داراي ویژگيهایي اختصاصي و
منحصر به فرد است كه آن را از كلي بودن خارج ميسازد .لذا
حكم��ي كه درباره یك كل ،با لحاظ همه ویژگيهایش صادر
ميشود ،قابل سرایت و تطبیق به دیگر كلها نیست.
ثانی��ا :كل همواره در حال تغییر اس��ت و از وضعیتي به
وضعیت دیگر س��یر ميكند .از این رو براي صدور حكم در
مورد هر كل ،توجه به تغییرات آن ضروري اس��ت .یعني باید
وضعیت آتي كل را پیشبیني كرد و سیر تغییرات آن را در نظر
گرفت تا امكان صدور حكم دربارهی كل فراهم آید.
ثالثا :هر كل از اجزاء و روابطي خاص تش��كیل ش��ده و
هویت آن به هویت اجزاء و روابطش وابس��ته است .مثال نظام
اقتصادي كشور یك كل است كه دهها جزء و رابطه دارد .براي
صدور حكم دربارهی یك كل ،توجه به اجزاء و روابط دروني
و بیروني آن ضروري است .آشنایي بیشتر با تفاوتهاي
كل و كل��ي نیازمن��د ط��رح مباح��ث علمي و
فلسفي گستردهاي اس��ت كه در این مجال
نميگنجد؛ اما براي درك بهتر اختالفات
احكام حكومتي با احكام فردي آگاهي
اجمالي از این تفاوتهاي الزم است.
 .2/1/1/2از لحاظ مكلف
احكام حكومتي با احكام فردي
از لحاظ نوع مكلاّف نیز تفاوت دارند.
در احكام فردي همیشه ما با دستههاي
مختلفي از مكلفین روبهرو هس��تیم كه
عمل به هر یك از احكام دین تنها وظیفهی
یك گروه از آنهاست .مثال مكلفین حكم نماز،
افراد بالغ و عاقل هستند .روزه مخصوص افراد سالم
و غیر مس��افر است .حج ،تكلیف انسانهاي مستطیع است و
خمس و زكات به صاحبان مشاغل و درآمد تعلق ميگیرد.
در احكام حكومتي (حداقل در آن دسته از احكام حكومتي
كه به سرپرستي كل جامعهی اسالمي مربوط ميشوند) مكلف
حكم ،همهی مسلمانان اعم از زن و مرد ،پیر و جوان ،فقیر و
غني ،س��الم و بیمار و ...هستند .یعني حكم حكومتي تكلیفي
است كه به دوش همهی آحاد مسلمین ميآید و تمام آنها را
موظف و مسئول ميسازد.
 .2/1/1/3از لحاظ تكلیف
در احكام فردي ،تكلیف هر فرد ،جدا و مستقل از تكلیف
دیگران است .مثال در یك خانواده ،همانگونه كه مرد موظف
به نماز خواندن است ،زن و فرزندان نیز چنین تكلیفي دارند،
اما سرنوش��ت نماز خواندن هر فرد ب��ه دیگري گره نخورده
است .ممكن اس��ت مرد نماز بخواند ،ولي همسر یا فرزندان
او نم��از نخوانند .عالوه بر این تكلیفي ك��ه در احكام فردي
به عهدهی هر فرد ميآید ،مش��ابه تكلیف دیگران است .یعني
نماز خواندن یا روزه گرفتن یا حج گزاردن همهی افراد شبیه
یكدیگر است.
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دونگاه
فقه فردي بهرغم همهی
امتیازات و توانایيهاي
شگفتانگیزش قدرت
بیان احکام مورد
نیاز براي موضوعات
حکومتي را ندارد
و نميتواند احکام
و معارف الزم براي
مدیریت این نوع از
موضوعات را در اختیار
بگذارد .لذا چارهاي
جز ارتقاي علم فقه
و توسعهی شاخه و
رشتهاي تازه در این
علم دیني و تاسیس فقه
حکومتي نیست

اس���الم ...
دونگاه
فقه فردي فقط یک
رکن دارد و آن فقاهت
به معناي تتبع در علوم
معارف دیني است.
در فقه فردي از فقیه
انتظار نميرود که
موضوعشناسي کند
و هنگام صدور فتوا
دربارهی نماز و روزه
و خمس ،شرایط روز
جامعه را در نظر بگیرد
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در اح��كام حكومتي ،اوال :تكلیف��ي كه به عهدهی افراد
ميآید ،یك تكلیف جمعي و مشاع است ،ثانیا :وظیفهی همه
افراد در اداي این تكلیف ،یكس��ان و مشابه هم نیست ،بلكه
هر فردي به تناس��ب قدرت ،موقعیت و سطح آگاهيهایش،
تكلیفي پیدا ميكند كه باید براي انجام آن اقدام نماید.
مثال در هنگام جنگ ،دفاع از میهن اس��المي یك تكلیف
اس��ت .اما اوال :این تكلیف مش��اع اس��ت و افراد در صورت
همكاري و مش��اركت ب��ا یكدیگر ميتوانن��د آن را به انجام
برس��انند .ثانیا :تكلیف همهی افراد در مبارزه با دشمن ،مشابه
هم نیس��ت و هر فردي متناسب با شرایط و توانایيهایش در
یك سنگر و یك قسمت از میدان به مبارزه ميپردازد و احیانا
عملي متفاوت با اعمال و رفتار دیگران انجام ميدهد.
 .2/1/2از لحاظ اركان و مقومات
فق��ه فردي و حكومتي از لح��اظ اركان و مقومات نیز با
یكدیگ��ر تفاوت دارند .ميتوان گفت كه فقه فردي فقط یك
ركن دارد و آن فقاهت به معناي تتبع در علوم و معارف دیني
است .در فقه فردي از فقیه انتظار نميرود كه موضوعشناسي
كن��د 3و هنگام صدور فتوا دربارهی نم��از و روزه و خمس،
شرایط روز جامعه را در نظر بگیرد.
در مقاب��ل ،فقه حكومت��ي داراي دو ركن
اس��ت و عالوه بر فقاه��ت و تتباّع در منابع
دین��ي ،به موضوع شناس��ي و اطالعات
عیني و تجربي نیز تكیه دارد .بهعبارت
دیگ��ر در فقه حكومت��ي توجه به دو
عنصر زمان و مكان ضروري اس��ت
و حاك��م اس��المي نميتوان��د بدون
موض��وع شناس��ي و شرایطس��نجي
حك��م صادر كن��د .پیوند مس��تقیم و
صریح موضوعشناسي و فقاهت در فقه
حكومتي موجب ميش��ود تا روش اجتهاد
و فرآین��د ص��دور حكم در فق��ه حكومتي تا
حدودي با فقه رایج متفاوت باشد.
 .2/1/3از لحاظ مبادي و مقدمات
فقه حكومت��ي از لحاظ مبادي و مقدمات نیز با فقه رایج
تفاوت دارد .به این معنا كه فقه حكومتي باید بر پایهی اصول
فقه حكومتي اس��توار شود و از اصول و قواعد جامعهشناسي
و مدیریت دیني به ش��كل گس��تردهتري بهره بگیرد .در فقه
رایج ممكن اس��ت فقیه نیاز به جامعهشناس��ي پیدا نكند ،اما
در فقه حكومتي حاكم اس��المي ب��راي ادارهی جامعه باید از
قواعد مدیریتي و اصول جامعهشناس��ي دیني اس��تفاده كند و
بتواند مردم را در راستاي عمل به ارزشهاي دیني و مقابله با
تهاجمات سیاسي ،فرهنگي دشمن بسیج نماید.
 .3چگونگي
مباحث مربوط به چگونگي فقه حكومتي(یعني ش��یوهی
دس��تیابي به این علم و تاسیس و بهرهگیري از آن) متاثر از
بحث چرایي و چیستي آن است .در واقع متناسب با تعریف و
تصویري كه از چیستي فقه حكومتي ارائه ميشود ،ميتوان از
چگونگي دست یافتن به آن سخن گفت.
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در این زمین��ه دیدگاههاي مختلفي وجود دارد و هر یك
از صاحبنظران متناسب با دركي كه از چیستي فقه حكومتي
داشته ،پیش��نهادي را براي دست یافتن به این علم ارائه كرده
است .بررسي هر یك از این پیشنهادها نیاز به فرصتي جداگانه
دارد ،اما در این قسمت ميتوان عناوین و محورهاي پیشنهادي
صاحبنظران براي دس��ت یافتن به فق��ه حكومتي را به این
شرح لیست نمود4:
 .1از طری��ق احی��اي عق��ل و تقوی��ت جای��گاه آن در
اجتهاد(آیتاهلل جوادي آملي)
 .2از طری��ق تكیه ب��ه عنوان مصلحت(حجتاالس��الم
صرامي و بسیاري از فضالي دیگر)
عليدوست ،حجتاالسالم اّ
 .3در چارچوب نظریهی ابتناء(حجتاالسالم رشاد)
 .4از طریق نگرش سیستمي به دین(حجتاالسالم واسطي)
 .5نظامسازي(حجتاالسالم هادوي)
 .6تكامل معرفت دیني(علي صفایي حائری)
 .7مقاصد شریعت(حجتاالسالم عليدوست)
 .8هرمنوتیك(آقاي محمد شبستري)
 .9قبض و بسط تئوریك شریعت(آقاي عبدالكریم سروش)
نظرات و دیدگاههاي اس��تاد حس��یني در زمینهی
چگونگي دس��ت یافتن به فقه حكومتي بیشر
بهمنزل��هی ی��ك نقش��هی راه و یك طرح
كالن و جام��ع ب��راي تكام��ل اجته��اد
اس��ت كه ابع��اد ،بخشه��ا و مراحل
متع��ددي دارد .در ای��ن قس��مت
تنها ب��ه بیان مطالبي بس��یار اجمالي
دربارهی این نقشه راه اكتفا ميشود.
 .3/1نقشهی راه تكامل اجتهاد
استاد حس��یني ،دست یافتن به فقه
حكومتي را منوط به توسعه و تكامل اجتهاد
ميدانند و معتقدند كه ما براي پاس��خگویي به
نیازهاي حكومتي و زمینهسازي براي حضور دین در
امر ادارهی جامعه ،چارهاي جز تكامل اجتهاد نداریم5.
تكامل اجتهاد ،طرحي براي در امان ماندن از دو آس��یب
احتمال��ي .1 :انزوا و انفعال دین و مراكز حوزوي .2 ،تحریف
دین و اس��تناد برداش��تهاي غیر منطقي به منابع دیني است.
آسیب نخست هنگامي جدي ميشود كه مراكز دیني ،اقدامي
اساسي براي پاس��خگویي به نیازهاي حكومتي انجام نداده و
مدیریت این امر را به نحو كامل به كارشناس��ان و متخصصان
علوم تجربي بسپارند .آس��یب دوم نیز زماني پیش ميآید كه
مراك��ز دیني بدون تكیه ب��ه روش و اصول متقن اجتهادي به
پاس��خ گویي به مسائل حكومتي پرداخته و با این مسائل مهم
و سرنوشتساز ،ذوقي و سلیقهاي برخورد كرده و دیدگاههاي
ضعیف و غیر متقن خود را به نام دین ارائه نمایند.
 .3/2سطوح و مراحل اجتهاد
استاد حسیني ،اجتهاد و تحقیق در منابع دیني را فرآیندي
پیچیده ميدانند كه از س��ه س��طح و مرحله زیر تشكیل شده
است .پژوهشهاي اَسنادي ،استنادي و اِسنادي
 .3/2/1پژوهشهاي اَسنادي
پژوهشهاي اَسنادي شامل مجموعه مطالعات و تحقیقاتي
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است كه دربارهی اَسناد و منابع اجتهاد صورت ميگیرد .فقیه
در این مرحله تالش ميكند تا شناخت دقیق و كاملي از اَسناد
و منابع اصیل دین به دست آورد و اوصاف و ویژگيهاي این
منابع و نحوهی ارتباط آنها با هم را بهخوبي درك كند.
پرس��شهایي كه در این مرحله مطرح است آنكه :منابع
اصلي دین كدام است؟ آیا غیر از كتاب و سنت ،منبع دیگري
براي اجتهاد وجود دارد؟ آیا این منابع ،قدسي و آسمانياند یا
زمیني و بشري؟ آیا منابع اجتهاد ثابت هستند یا تغییر ميكنند؟
آیا ما ميتوانیم به فهم معناي حقیقي و واقعي آیات و روایات
دست یابیم یا خیر؟ از سوي دیگر مخاطبان اصلي خطابات و
گزارههاي شرعي چه كساني هستند؟ آیا شارع مقدس ،خطاب
خ��ود را متوجه عرف زمان ن��زول وحي كرده یا همهی مردم
مخاطب كالم ش��ارع هستند؟ آیا ش��ارع با زبان عرف صدر
اسالم سخن گفته یا زبان شارع ،تاسیسي است؟
نتایج حاصل از پژوهشهاي اس��نادي را باید بسیار مهم
و تاثیرگذار دانس��ت .چون بعدا هر نوع برداشت فقیه از منابع
دیني متناسب با دركي است كه در این مرحله از اجتهاد ،از این
منابع بهدس��ت آورده است .لذا یكي از گامهاي اساسي در راه
تكامل اجتهاد ،بازنگري و اصالح و تكمیل نظریههایي
اس��ت كه تا كنون در پژوهشهاي اَسنادي ارائه
شدهاند.
 .3/2/2پژوهشهاي اِستنادي
دومی��ن مرحل��ه از اجته��اد را
پژوهشه��اي اس��تنادي تش��كیل
ميدهند .در ای��ن مرحله فقیه تالش
ميكن��د تا براي تتبع در منابع دیني و
اس��تنباط احكام از این منابع ،روش و
قواعد ویژهاي كش��ف و انتخاب كند.
روشن اس��ت كه بدون روش و یا با هر
روش��ي نميتوان به سراغ منابع دیني رفت
و هر نوع برداشتي را از این متون جایز شمرد.
اما براي اس��تنباط احكام از منابع دیني نیاز به چه نوع
روش و قواعدي است؟ اساسا فهم و معرفت چیست؟ فرآیند
پیدایش آن چگونه است و فهم و معرفت دیني چگونه حاصل
ميشود؟ بهعبارت دیگر چه نوع فهمي حجیت دارد و چه نوع
فهمي فاقد حجیت است؟ نقش یقین و سایر عوامل روحي �
رواني و ذهني انسان در حجیت فهم چیست؟
مجموع��هی این مباحث بای��د در مرحلهی پژوهشهاي
استنادي مورد دقت قرار گیرد و با پاسخگویي به پرسشهاي
مذكور ،روش و قواعد مناس��بي براي فهم و برداشت از منابع
دیني انتخاب شود.
 .3/2/3پژوهشهاي اِسنادي
آخرین مرحله از اجتهاد ،پژوهشهاي اِسنادي نام دارد .در
این مرحله پس از آنكه فقیه ،شناخت دقیق و كاملي از منابع
دیني بهدست آورده و اصول و قواعد مناسبي را براي تحقیق
و تتباّع برگزیده است ،به بررسي آیات و روایات مرتبط با هر
موض��وع پرداخته و فهم خود از مجموعهی آنها را در قالب
یك حكم یا فتوا بیان ميكند .پرس��شهایي كه در این مرحله
از اجتهاد طرح ميش��ود ،بیشتر ناظر به خود آیات و روایات
هر باب فقهي و نحوهی بررسي و جمعبندي و رفع تعارضات
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ظاهري آنهاست .در این مرحله ،فقیه از مجموعهاي از علوم
و دانشها و نیز قواعد فقهي ویژهاي كمك ميگیرد و با تكیه
بر قدرت ذهني و توان علمي و نیز ایمان و طهارت باطني خود
به اظهارنظر نهایي و صدور حكم یا فتواي فقهي ميپردازد.
تكامل اجتهاد ،همانگونه كه اشاره شد ،از طریق نوآوري
در هر س��ه مرحلهی پژوهشهاي اَسنادي ،استنادي و اِسنادي
امكانپذیر خواهد بود .اس��تاد حس��یني در هر سه زمینه فوق
نظرات و دیدگاههاي ابتكاري خاصي دارندكه باید در فرصتي
مناسب مطرح شده و مورد دقت قرار گیرد.

اس���الم ...
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دونگاه

پی نوشت:
 . 1پژوهشگر فرهنگستان علوم اسالمی قم
 .2تعبیر «احكام فردي» یك تعبیر تس��امحي است و اال
فق��ه رایج فقط به بیان احكام فردي نميپردازد ،بلكه احكام
دیگري چون احكام اجتماعي ،احكام قضایي و احكام س��لطاني
را نیز بیان ميكند .اما همهی این احكام تقریبا همه س��نخ بوده و وجوه
شباهت بسیاري دارند كه امكان گرد آمدن همهی آنها ذیل یك عنوان كلي(احكام
فردي) را فراهم ميسازد .ضمن اینكه هیچ یك از این انواع احكام فقهي را نميتوان
حكم حكومتي دانس��ت؛ چون حكم حكومتي ویژگيهایي دارد كه در هیچ یك از
این احكام یافت نميشود.
 .3البته در فقه فردي هم شناس��ایي موضوع ضروري اس��ت و فقیه هیچ گاه درباره
موضوع مبهم و مجهول حكم نميدهد ،اما چون موضوعات آن ثابت است و قبلًا از
سوي خود شرع تعریف شده یا عرف آنها را تعریف كرده و یا كارشناسان به تعریف
آنها ميپردازند ،دیگر نیازي به بررسي مجدد آنها از سوي فقیه نیست.
 .4این عناوین و نظریهها كه در حوزهی معرفت دیني طرح ش��دهاند ،اگرچه ممكن
است مس��تقیما و با صراحت بهعنوان پیش��نهادي براي دستیابي به فقه حكومتي
معرفي نش��ده باش��ند ،اما همگي نظریهاي در زمینهی تكامل معرفت دیني و گامي
براي حل معضالت و پاس��خگویي به نیازهاي جدید بهشمار ميآیند .یعني حداقل
آنكه صاحبان این نظریهها مدعياند كه با تكیه به نظریهی آنها ميتوان مش��كالت
حكومت دیني را حل كرد و نیازهاي حكومتي جامعهی اسالمي را پاسخ گفت.
 .5از نظر استاد ،دیني شدن امر اداره وحضور جدي و گسترده دین در عرصه هاي
كالن مدیریت جامعه تنها از راه تكامل اجتهاد ممكن نیس��ت ،بلكه براي تحقق این
مهم ،علوم دانش��گاهي نیز باید اصالح ش��ده و حتي االمكان با مباني و ارزش هاي
دیني هماهنگ شوند .در واقع دیني شدن امر اداره منوط به برداشتن دو گام اساسي
است كه یك گام آن تكامل اجتهاد و گام دیگرش اصالح روش موضوع شناسي و
دیني كردن علوم و تخصص هاي دانشگاهي است .لذا تا هنگامي كه دانشگاه هاي ما
به علوم دیني و روش تحقیق و معادالت و مدل هاي مبتني بر مباني اسالمي دست
نیافتهاند ،دیني كردن امر اداره نیز به نحو كامل ممكن نخواهد بود.
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تکامل اجتهاد ،طرحي
براي در امان ماندن
از دو آسیب احتمالي:
 .1انزوا و انفعال دین
و مراکز حوزوي.2 ،
تحریف دین و استناد
برداشتهاي غیر منطقي
به منابع دیني است

