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اشاره: فقه سیاسی از آن دست 
مفاهیم عمیق و ریش�ه داري اس�ت 
که از آغاز اس�الم ب�ا آن همراه بوده 
و با هویت امت اسالمی پیوند خورده 
اس�ت. گاهی تاری�خ آن را همزمان 
با ش�روع اسالم و ش�کل گیری فقه 
در نظ�ر گرفته اند و گاه�ی آغاز آن 
را به س�ده های میانی برگردانده اند. 
ای�ن اخت�الف ناش�ي از توصی�ف و 
تعریفی اس�ت که از فقه سیاس�ی و 
تاریخ ش�کل گیری فقه وجود دارد. 
از تعاریف�ی که صاحب نظ�ران برای 
فقه سیاس�ی بیان می کنند، بیشتر 
دو دس�ته تعری�ف رواج پی�دا کرده 
و اجماع نس�بی بر س�ر آن ها وجود 
دارد. دس�ته ای بر ای�ن اعتقادند که 
فق�ه سیاس�ی زیر ش�اخه ای از فقه 
اس�ت که در پی یافت�ن احکامی در 
ح�وزه ي حکومت اس�ت؛ ک�ه البته 
نظر غال�ب در دوره های تاریخی نیز 
همین بوده است. اما دسته ي دیگر، 
فق�ه سیاس�ی را ش�اخه ای از دانش 
سیاس�ی مس�لمین می دانند؛ که بر 
این اس�اس با دانش علوم سیاس�ی 
اس�المی ارتباط پی�دا می نماید و به 
دو دس�ته ي فلسفه ي سیاسي و فقه 
سیاس�ي تقس�یم مي ش�ود. در زیر 
متن مصاحبه با حجت االسالم دکتر 
منصور میراحمدی اس�ت که در آن 
با ایش�ان در باب تعاریف، تاریخچه، 
تط�ورات و دس�ته بندی جریان های 

فقه سیاسی به گفت وگو نشستیم. 

تعریف فقه سیاسی
دو تعريف برای فقه سياسی وجود دارد؛ تعريفی که از قديم رايج و بيشتر 
ــاس آن توليد شده است، فقه سياسی را  ــته و اکثر ادبيات بر اس کاربرد داش
شاخه ای از فقه تعريف مي کند که شامل مجموعه اي از احكام شرعی درباره ي 
سياست و زندگی سياسی است که در متون فقهی آمده و شامل مجموعه اي 
ــت،  مي گردد؛ ابوابی مانند دفاع، امر  ــت اس از ابواب فقهی که ناظر به سياس
ــدود و غيره. بنابراين در تلقی رايج، فقه  ــه معروف و نهی از منكر، جهاد، ح ب

سياسي، شاخه اي از فقه محسوب مي گردد.
ــه در مباحث دوره ي ميانه ی اسالمي دارد که  تعريف دوم ريش
ــيم بندی علوم توسط فارابی مطرح شده است. اين تعريف  در تقس
ــده و  ــرده اما در دهه ی اخير به آن توجه ش ــدان رواج پيدا نك چن
ــب با اين تعريف در حال توليد است. در اين تعريف،  ادبيات متناس
فقه سياسی شاخه اي از دانش سياسی مسلمين است؛ يعنی مقسم 
ــط مسلمانان شكل گرفته مي داند و آن را به دو  را دانشی که توس
ــی و فقه سياسی تقسيم مي نمايد.  شاخه ي اصلی فلسفه ي سياس
ــتقل، به فقه  ــی و مس ــيم بندی تالش مي کند نگاه دانش اين تقس
سياسی داشته باشد. البته مستقل بودن آن به معنای بی ارتباطی با 
فقه نيست بلكه در دو حوزه ي معرفت شناسی و روش شناسی با فقه 
ــت و مبانی معرفتی و روشی خود را از فقه مي گيرد.  در ارتباط اس
تفاوت آن با تعريف اول در اين است که در اين تعريف، فقه سياسی 
ــاخه های ديگر  ــي مي پردازد و موضوع آن متمايز از ش به امرسياس
ــوب مي شود که  ــی اي محس ــت و جزء دانش هاي سياس فقهي اس
مسلمانان توليد و تأسيس کرده اند. دانش مسلمين، گاهی ناظر به 
ــفی بوده که به آن فلسفه ي سياسی گفته  سياست با رويكرد فلس
مي شود و گاهی با رويكرد فقهی، که به آن فقه سياسی مي گويند. 
ــاس اين تعريف فقه سياسي عبارت است از شاخه اي از دانش  براس
ــی مسلمين که با روش و مبانی فقهی به تأمل در باره ی امر  سياس

سياسي به منظور تنظيم زندگی سياسي مسلمانان پرداخته اند.

تاریخچه و تطورات فقه
ــم، آغاز  ــرعی  در نظر بگيري ــكام ش ــيعه را مجموعه ي اح ــر فقه ش اگ
تاريخچه ي فقه و فقه سياسي را بايستي در عصر پيامبر اکرم و ائمه معصومين 
ــالم محسوب کرد؛ اما اگر منظور دانش مدون شده در کتب فقهی  عليهم الس
ــكل مي گيرد و شيخ مفيد اولين  ــد، اين امر در دوره ي ميانی اسالمي ش باش
فقيهی است که به تدوين کتب فقهی مي پردازد و لذا از او به عنوان مؤسس 

ياد مي کنند. 
ــی را به عنوان دانشي مدون-نه خود احكام شرعي که  اما اگر فقه سياس
ــالم مطرح شده اند- به حساب آوريم، به چند  در دوره ي معصومين عليهم الس

دوره قابل تمايز هست که عبارتند از: 
ــخصيت بارز اين دوره، شيخ مفيد است.  دوره ي اول: دوره آل بویه. ش
وي در اين دوره به شكل مدون و با روش اجتهادی، کتاب هاي فقهی نوشته 

   دسته هاي فقه الدوله
   گفتاري از حجت االسالم و المسلمین دکتر منصور میراحمدی1
   پیرامون تطور و جریان شناسی فقه سیاسی

دو تعريف برای فقه سياسی 
وجود دارد؛ در تعريف اول، 
فقه سياسی شاخه ای از فقه 
است و شامل مجموعه هايی 
ــرعی درباره ي  از احكام ش
زندگی سياسی  و  سياست 
ــون فقهی  ــت که در مت اس
آمده است. در تعريف دوم،  
ــاخه اي از  ــی ش فقه سياس
ــلمين  ــی مس دانش سياس
است؛ يعنی مقسم را دانشی 
که توسط مسلمانان شكل 
ــه دو  ــد و ب ــه مي دان گرفت
ــفه ي  ــاخه ي اصلی فلس ش
ــی  ــه سياس ــی و فق سياس
ــن  اي ــود.  مي ش ــيم  تقس
تقسيم بندی تالش مي کند 
ــی و مستقل، به  نگاه دانش
ــی داشته باشد. فقه سياس
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ــی اختصاص داده  ــت و به طور تخصصی کتاب ها و ابوابی را به فقه سياس اس
است. در اين دوره، شرايط و زمينه ها برای تأسيس فقه و فقه سياسی فراهم 

مي گردد.
دوره ي دوم: دوره صفوی�ه. در اين دوره اگرچه زمينه هاي آن از قبل 
ــيس دولت صفويه و رسميت يافتن مذهب  ــده است اما به دليل تأس مهيا ش
ــد و فقيهان متعددی اقدام  ــی به شكوفايی مي رس ــيع، فقه و فقه سياس تش
ــی به صورت خاص  ــه به صورت عام و فقه سياس ــتن در زمينه ي فق به نوش

مي نمايند. 
دوره ي س�وم: اواسط دوره ي قاجاریه. در اين دوره فقه سياسی وارد 
ــود. به دليل مواجه ي فكری با تجدد و ورود مفاهيم  مرحله ي جديدی مي ش
ــود تا برخی از فقيهان  ــيعي موجب مي ش ــه ي ش جديد به حوزه هاي انديش
ــتگاه فقهی خود مورد ارزيابی قرار دهند و اين  ــيعی اين مفاهيم را در دس ش
ــازی نمايند. به عبارت ديگر در  مفاهيم را با توجه به مبانی فكری خود بازس
ــش هاي جديدی در مقابل فقه به وجود  ــؤاالت و پرس ــت که س اين دوره اس
ــش هايي که مربوط به زندگی جديد است. مفاهيمي  مي آيد؛ پرس
ــن دوره مطرح  ــروطيت در اي ــون، آزادی، برابری، مش ــد قان  مانن
مي شود. فقيهان دوره ي مشروطيت براي اولين بار سعي مي نمايند 
ــتگاه فقهی شان با استفاده از روش اجتهادی  اين مفاهيم را در دس
ــازی کنند. اين دوره را مي توان آغاز فقه سياسي جديد شيعه  بازس

محسوب کرد. 
دوره چهارم: دوره ي انقالب اس�المي. در اين دوره شاهد 
ــتيم. با شكل گيری  ــی شيعه هس ــي در فقه سياس تحوالتی اساس
ــال 1357 نيست؛ بلكه از دهه ي  ــالمی -البته منظور س انقالب اس
ــكل گيری انقالب اسالمی فراهم و  134٠ به بعد که زمينه هاي ش
افكار و انديشه هاي سياسی و فقهی با محوريت انديشه هاي حضرت 
ــود- وارد دوره ي جديدی مي شويم که برای  امام )ره( مطرح مي ش
ــارج از چارچوب نظم  ــی و تأمالت فقهی خ ــن بار فقه سياس اولي
ــلطانی مطرح مي گردند. قبل از اين دوره، تمامی تأمالت فقهی  س
ــلطنت تدوين شده بود. اما به  در چارچوب نظم مبتني بر قواعد س
ــتيم. امام )ره(  ــاهد گذار از آن ها هس يك باره از دوران امام )ره( ش
ــلطنت  ــان را با اين گزاره مطرح مي کنند که س افكار فقهی خودش
ــت و هيچ دليل و استداللی بر مشروعيت  ــروعيت اس ذاتا فاقد مش
ــت کاملی با نظرات  ــرد. بنابراين گسس ــلطنت نمي توان ارائه ک س
پيشين فراهم مي شود و از اين پس نظريه ي واليت فقيه در خارج 
از نظم سلطانی مطرح مي شود و در قالب نظم جمهوری يا مردمی 

شكل مي گيرد. 
ــلطنت پذيرفته شده است اما تالش مي شود تا  ــوم اصل س در دوره ي س
محدود و نقش مردم در چارچوب نظام سلطنتی در نهاد قانون گذاری خالصه 
ــلطنت قرار  ــردد. در واقع نهاد مردمی به نام پارلمان يا مجلس، در کنار س گ
ــلطنت را محدود نمايد؛ اما در دوره ي  مي گيرد و تالش مي کند اختيارات س
چهارم عالوه بر اينكه مردم در قانون گذاری نقش ايفا مي کنند در نظام سازی 
ــت که حق نظام سازی توسط مردم در  ــوند و برای اولين بار اس هم وارد مي ش
ــود. بنابراين دوره ي چهارم ادامه ي دوره ي  ــيعه مطرح مي ش فقه سياسی ش
ــعی مي کند فقه را در چارچوبی فراتر از سلطنت تعريف و  ــوم است اما س س

مطرح نمايد.
کتاب هايی که در تعريف اول از فقه قرار مي گيرند عبارتند از:   

ــيخ مفيد،  ــه مي توان به کتاب هايي چون »المقنعه« ش  از دوران آل بوي
ــی اشاره  ــيخ طوس ــوط« و »النهايه« ش ــيد مرتضی و »المبس »الذريعه« س

ــاهد افزايش  ــرد. در دوره ی صفويه ش ک
کتاب هاي فقهی هستيم که تخصصی تر 
ــی مي پردازند.  ــه سياس ــوع فق به موض
ــوان از کتب »مجمع  ــن دوره می ت در اي
ــی،  ــق اردبيل ــان« محق ــده و البره الفائ
ــی و  ــق کرک ــد« محق ــع المقاص »جام
ــا »الوافی« مرحوم  ــة البيضاء« ي »محج
فيض کاشانی نام برد. در دوره ي قاجاريه 
مي توان به کتاب »کشف الغطاء« مرحوم 
ــام« مرحوم  ــف الغطاء، »عوايد االي کاش
ــه مباحث واليت  ــی را ب نراقی که بخش
ــاص مي دهد، »تنبيه االمه و  فقيه اختص
تنزيه المله« مرحوم نائينی و »حاشيه ي 
مكاسب« مرحوم آخوند خراسانی،  اشاره 
ــالمی نيز  ــالب اس ــرد. در دوره ي انق ک
ــرت امام )ره(،  را مي  مباحث و آثار حض
ــان که  توان نام برد که کتاب اصلی ايش
ــه پرداخته  ــرح مباحث واليت فقي به ط
است، کتاب »البيع« است. افزون بر اين، 
کتاب هاي بسيار زيادي توسط شاگران و 
ــه ی فقهي- سياسي امام  شارحان انديش
ــر شده است. عالوه بر اين، به  )ره( منتش
ــخص آثار مرحوم عميد زنجانی  طور مش
ــا نگاهی  ــرد که هم ب ــام ب ــوان ن را مي ت
ــی و تحوالت آن  ــی به فقه سياس تاريخ
ــاره ی برخي  ــم در ب ــت وه پرداخته اس
ــي جديد تأمل  موضوعات فقهي- سياس

فقهي وحقوقي داشته است.
ــورد تعريف دوم  ــفانه در م اما متأس

ــه بعد  ــه ي 134٠ ب از ده
شكل گيری  زمينه هاي  که 
ــم  ــالمی فراه ــالب اس انق
ــه هاي  انديش و  ــكار  اف و 
سياسی و فقهی با محوريت 
امام  حضرت  ــه هاي  انديش
ــود- وارد  )ره( مطرح مي ش
ــويم  دوره ي جديدی مي ش
ــار فقه  ــرای اولين ب ــه ب ک
ــالت فقهی  ــی و تأم سياس
ــوب نظم  از چارچ ــارج  خ
ــلطانی مطرح مي گردند.  س
ــی  فقه ــكار  اف )ره(  ــام  ام
ــن گزاره  ــان را با اي خودش
مطرح مي کنند که سلطنت 
ــروعيت است  ذاتا فاقد مش
ــتداللی  ــچ دليل و اس و هي
ــلطنت  ــروعيت س ــر مش ب
ــرد ک ــه  ارائ ــوان  نمي ت
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وضعيت موجود داشته اند و فراتر از پارادايم سلطنت حرکت نكردند. در واقع 
تالش آن ها بر اين بوده است که انديشه هاي خود را در جهت اصالح سلطنت 

به کار بندند. 
ب( جريانی که در قالب نظم مردمي توانسته  است تأثير خود را بر زندگی 
ــته با شكستن نظم سلطانی، با رويكردی  ــی اجتماعی بگذارد. اين دس سياس
ــی جديدی است. اين نگاه را مي توانيم  ــيس فقه سياس انقالبی به دنبال تأس
ــروطيت و سپس به شكل قوي تري، در انقالب اسالمی مشاهده  ابتدا  در مش

نماييم. 
٢. تقسيم بندي جريان ها بر اساس گستره ی واليت فقيه، به عنوان بحث 
ــث امامت و واليت در  ــي. نظريه ی واليت فقيه، ذيل بح ــوري فقه سياس مح
انديشه ي فقهی شيعه مطرح مي شود. بر اساس نوع مناسبات و جايگاهی که 
ــي را به دو  ــده، جريانات فقه سياس برای فقيه در اين نظريه در نظر گرفته ش

دسته مي توان تقسيم کرد: 
ــبيه است؛ به  ــتره واليت فقيه، در امور نوعي فقط در امور حس الف( گس

ــت و  ــرعی اس عبارت ديگر حاکميت فقيه، فقط و فقط در امور ش
ــور عرفی -به معنای در اختيار گرفتن قدرت- حق حاکميت  در ام

ندارد. )امور مربوط به قدرت و حكومت را شامل نمي شود(
 ب( گستره ی واليت فقيه، عالوه بر امور شرعي، در امور عرفی 
فراتر از امور حسبيه نيز هست. به عبارت ديگر فقيه واجدالشرايط 
ــه ي اين امور، به نيابت از امام عصر )عج( حق اعمال واليت  در هم

دارد. )امور مربوط به قدرت و حكومت را شامل مي شود(
ــبيه،  ــت فقيه را در امور حس ــر فقهاء والي ــا دوره ي معاص  ت
ــه حكمرانی و در اختيار  ــبيه را ب ــد؛ ولي کمتر امور حس پذيرفته ان
گرفتن قدرت، معني کرده اند. اما از دوره ي قاجاريه به بعد، مرحوم 
نراقی در کتاب »عوايد االيام« بحث واليت عام فقيه و حق حاکميت 
به معنای در اختيار گرفتن قدرت را به طور مستقل مطرح مي کند.

ــلطانی  ــر فقهايي که بحث واليت فقيه را در قالب نظم س اکث
ــته اند نوعی محدوديت را در مقابل سلطان  مطرح کرده اند و خواس
ــرعی  ايجاد کنند و او را موظف به رعايت بعضی اصول و احكام ش
نمايند، رويكرد اصالحی داشته اند. مثال در دوره ي صفويه مي توان 
ــانی و  ــون محقق کرکی، محقق اردبيلی، فيض کاش ــه افرادی چ ب
ــاني  چون ميرزای  ــبزواری و در دوره ي قاجاريه به کس ــق س محق
ــانی اشاره  ــف الغطاء، مرحوم نائينی و آخوند خراس ــانی، کاش کاش
ــان،  کرد. همه ي اين ها به دنبال اين بودند که با رويكرد اصالحي ش
ــراه نمايند. اما مرحوم نراقی و  ــرعی هم رفتار حاکم را با قوانين ش
ــی فقيه را در حد عام ديده اند. )که  ــرت امام )ره( اختيارات ول حض

ــت که اگر  ــامل مي گردد( دغدغه ي اين فقهاء اين اس حق حكومت را نيز ش
ــيم، بر فقيه تكليف است -نه يك حق- که  ــروع داشته باش الگوی واليت مش
ــام زمينه هاي تحقق  ــاند. در نتيجه تم ــوی واليت فقيه را به تحقق برس الگ
ــبب  حكومت را فقيه بايد دنبال کند تا حكومت محقق گردد. اين دو نگاه س

تأثيرات متفاوتی در رويكرد و رفتار فقهاء در عرصه ي سياست شده است.

نقاط اشتراک و افتراق جریان هاي فقه سیاسي شیعه
نقطه ي اشتراك تمام نظرات فقهاء در ارتباط با حكومت در دوران غيبت، 
پذيرش واليت فقيه در امور حسبيه است؛ يعنی هيچ فقيهی اين امر را انكار 
نكرده است. حتی در مورد آيت اهلل خوئی هم با توجه به مصاديقی مانند جهاد 
ــان براي ولي فقيه قائل هستند و ديگر مباحث فقهي که در  ابتدايی که ايش
ــت، به نظر ايشان هم واليت فقيه يا حداقل جواز  ــان آمده اس کتاب هاي ايش

-نگاهی که فقه سياسی را دانش  سياسی 
ــوب مي کند- کمتر کار  مسلمانان محس
شده و فقط به برخي موضوعات آن هم به 
شكل پراکنده پرداخته شده است. شايد 
ــجم تري  ــكل منس اولين کتابی که به ش
ــي در معناي دوم پرداخته  به فقه سياس
ــاب »درس گفتارهايی در فقه  ــت، کت اس
ــد که اينجانب به کمك  ــی« باش سياس
جمعي از اساتيد اين درس در دانشگاه ها 
در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  

تدوين و منتشر نموده ايم.

جریان هاي فقه سیاسی
جريان عبارت از مجموعه ي افكار و 
انديشه هايی است که توانسته در جامعه 
ــد. بر اين  ــاز باش ــذار و جريان س تأثيرگ
ــاس از دو منظر مي توان جريان هاي  اس

فقه سياسی شيعه را تقسيم بندي کرد:
ــيم بندي جريان ها در قالب   1. تقس
نظم سلطانی/ نظم مردمي و تأثيراتی که 
هر يك در زندگی سياسی- اجتماعی بر 
ــر دو جريان  ــا مي گذارند. از اين منظ ج

قابل مالحظه است: 
ــب نظم  ــه در قال ــف( جريانی ک ال
ــت تأثير خود را  ــته اس ــلطانی توانس س
ــی بگذارد.  ــی اجتماع ــر زندگی سياس ب
ــال اين بودند  ــته اي از فقهاء به دنب دس
ــلطان و سلطنت را  ــی س تا رفتار سياس
اصالح کنند؛ يعنی رويكردی اصالحی به 

نقطه ي اشتراك تمام نظرات 
فقهاء در ارتباط با حكومت 
ــت، پذيرش  در دوران غيب
واليت فقيه در امور حسبيه 
است؛ يعنی هيچ فقيهی اين 
امر را انكار نكرده است. حتی 
ــورد آيت اهلل خوئی هم  در م
با توجه به مصاديقی مانند 
ــان  ــاد ابتدايی که ايش جه
براي ولي فقيه قائل هستند 
و ديگر مباحث فقهي که در 
کتاب هاي ايشان آمده است، 
ــم واليت  ــان ه به نظر ايش
فقيه يا حداقل جواز تصرف 
فقيه در حد دخالت در امور 
ــبيه را پذيرفته اند. لذا  حس
ــام فقهاء  مي توان گفت تم
ــت فقيه در  ــت و دخال والي
را پذيرفته اند.  امور حسبيه 
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ــبيه قابل پذيرش است. لذا مي توان  تصرف فقيه در حد دخالت در امور حس
گفت تمام فقهاء واليت و دخالت فقيه در امور حسبيه را پذيرفته اند. 

ــبيه  ــت. اول اينكه آيا حكومت از امور حس نقاط اختالف در دو مورد اس
ــم مي دهند و معتقدند  ــبيه را تعمي ــت يا خير؟ برخي از فقهاء امور حس اس
ــبيه است. بنابراين واليت در امور حسبيه  حكومت از مصاديق مهم امور حس
ــيخ  ــت. براي مثال مرحوم آيت اهلل ش ــه معنای پذيرش حكمرانی فقيه اس ب
ــبيه  ــت اما امور حس ــبيه مي دانس جواد تبريزی، واليت فقيه را در امور حس
ــامل مي گرديد. اما برخي از  ــعه مي داد که حكومت را نيز ش را به نحوي توس
ــعه به حكومت را نمي پذيرند؛ مانند مرحوم آخوند خراسانی  فقهاء، اين توس
ــبيه مي پذيرد اما حكومت را از مصاديق امور  که واليت فقيه را در امور حس
حسبيه نمي داند. دوم اينكه اگر حكومت را از مصاديق امور حسبيه پذيرفتيم، 
ــته  ــت؟ از اين منظر دو دس ــدوده و قلمرو اختيارات ولی فقيه تا کجاس مح
ــتند اما  ــته ی اول قائل به واليت عام برای فقيه هس ــرات وجود دارد؛ دس نظ
ــد؛ مانند مرحوم  ــه را در چارچوب احكام فرعی الهی مي دانن ــارات فقي اختي
آيت اهلل گلپايگانی. دسته ی  دوم که مرحوم امام )ره( در اين دسته 
ــر از احكام فرعی الهی  ــد،   معتقدند اختيارات فقيه فرات ــرار دارن ق
ــد که ولي فقيه  ــام )ره( بحث مصلحت را مطرح مي کنن ــت. ام اس
ــد  مي تواند احكام حكومتی صادر نمايد و تا زمانی که مصلحت باش

آن احكام جاری است.

مکتب نجف و مکتب قم
ــف و مكتب قم در ميان مكاتب ديگر در فقه و فقه  مكتب نج
سياسی برجسته تر هستند. در مكتب نجف بيشتر طرف داران امور 
ــه در آن جا رواج  ــد و زمينه ي طرح اين نظري ــبيه حضور دارن حس
ــت . در دوران معاصر آيت اهلل سبزواری سرآمد  بيشتري داشته اس
ــان در  ــاس اين نگاه، حضور ايش ــت که البته بر اس اين جريان اس
تحوالت اخير عراق در حد يك نظارت و به دنبال تأسيس حكومت 
نبودن، توجيه پذير است. اما در قم بيشتر نظريه ي واليت عام فقيه 
رواج دارد. تحوالت ايران بعد از انقالب اسالمي بر اين موضوع مؤثر 
بوده است. انقالب اسالمی، هم محصول اين فكر و هم تاثيرگذار بر 
اين انديشه است. البته اين بدان معنا نيست که در نجف نظريه ي 
ــبيه رواج ندارد؛ بلكه  ــت عام فقيه و در قم نظريه ي امور حس والي

غالب افراد به آن سمت گرايش دارند.
ــت؛  حضرت امام )ره( مي فرمودند که فقه ما، فقه جواهری اس
ــاي ما، چه در حوزه ي علميه ي نجف و چه در حوزه ي  تمامی فقه
ــاوت در نوع نگرش به فقه  ــنتی دارند؛ اما تف ــه ي قم- اعتقاد به فقه س علمي
است؛ نه روش فقهی. نوع نگرشی که امام )ره( به فقه دارند، نگرش حكومتی 
ــان مي فرمايند حكومت، فلسفه عملی فقه است؛  ــی است. وقتی ايش و سياس
ــد، سياسی است. اين  ــت نباش يعنی تمام ابواب فقه، اگر چه مربوط به سياس
ــان وجود دارد. اين  ــاگردان ايش ــارحان و ش نگرش در حضرت امام )ره( و ش
ــت. فقه  ــرش به فقه در برخی از فقيهان معاصر حتي در قم ، متفاوت اس نگ
سنتی بر اساس قواعد و قوانين فقه جواهری و روش شناسی اجتهاد است؛ اما 
ــت. رويكردی که در مقابل رويكرد امام )ره( است،  نگرش به فقه متفاوت اس
ــرعی فرد را بيان مي کند؛ اما از  ــت و فقط احكام ش رويكرد فردی به فقه اس
نظر امام )ره( فقه برای تنظيم زندگی سياسی است؛ نه فقط برای بيان احكام 

شرعی فردي .
ــداز: کتاب »اصول فقه  ــب اند عبارتن ــي که در اين زمينه مناس کتاب هاي
ــت که  ــت هايي اس ــامل مجموعه اي از گفت وگوها ونشس ــی« که ش حكومت

ــالمی به  ــگاه علوم و فرهنگ اس پژوهش
ــت و نگاه دوم را مورد  ــانده اس چاپ رس
ــت. همچنين کتاب  ــه قرار داده اس توج
»حكومت اسالمی« که شامل مجموعه ي 
مقاالتی است که نگاه حكومتی به فقه را 
مورد بررسی قرار داده، توسط مؤسسه ي 
ــرت امام )ره(  ــر آثار حض پژوهش و نش

انتشار يافته است.
ــگاه ها و نهادهايی  همچنين پژوهش
ــتند  ــغول کار در اين زمينه هس که مش
و  ــوم  عل ــكده ي  پژوهش از:  ــد  عبارتن
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــه ي سياس انديش
ــه دفتر  ــته ب ــالمی وابس ــگ اس و فرهن
ــه ي  ــوزه ي علمي ــالمي ح ــات اس تبليغ
ــگاه  ــت پژوهش ــروه علم سياس ــم، گ ق
ــالمی،گروه  اس ــه ي  انديش و  ــگ  فرهن
ــي  ــی انجمن مطالعات سياس فقه سياس
ــه  فق ــروه  ــم، گ ق ــه ي  ــوزه ي علمي ح

ــار و...  ــه ائمه ي اطه ــی مؤسس سياس

حضرت امام )ره( مي فرمودند 
ــه جواهری  ــه ما، فق که فق
است؛ تمامی فقهاي ما، چه 
در حوزه ي علميه ي نجف و 
چه در حوزه ي علميه ي قم- 
اعتقاد به فقه سنتی دارند؛ 
ــاوت در نوع نگرش به  اما تف
ــت؛ نه روش فقهی.  فقه اس
نوع نگرشی که امام )ره( به 
فقه دارند، نگرش حكومتی 
و سياسی است. وقتی ايشان 
مي فرمايند حكومت، فلسفه 
ــت؛ يعنی  ــه اس ــی فق عمل
ــه، اگر چه  ــواب فق تمام اب
ــت نباشد،  مربوط به سياس
سياسی است. اين نگرش در 
حضرت امام )ره( و شارحان 
و شاگردان ايشان وجود دارد
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