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بررسی ماهیت فقه حکومتی از منظر دانش خط مشی گذاری

سال دوم/ شماره چهاردهم/ اردیبهشت91 3 نشریه خبری-تحلیلی
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

حجت االسالم والمسلمین مهدی ابوطالبي

الگوی فقه حکومتی با بحث های 
علمی و فقهی تحقق می یابد

به گ��زارش مرکز خبر واطالع رس��انی مؤسس��ه 
)ره(  خمین��ی  ام��ام  پژوهش��ی  و  آموزش��ی 
حجت االسالم والمسلمین مهدی ابوطالبي، عضو 
هیئت علمی مؤسس��ه امام خیمنی )ره( در گفتگو 

با قبس،  سیر تاریخی فقه حکومتی را تبیین کرد.
آیا می توان با فقه حکومتی الگو سازی کردکه 
این الگوساری برای کشورهای دیگر هم قابل 

استفاده باشد؟
به نظر مي رس��د که مي ش��ود به شرطي که ما بعد 
از بحث هاي فقهي و علمي خودمان، مدل س��ازي 
کنیم. اگر ما بتوانیم مدل سازي و الگوسازي کنیم 
خیلي اوقات جواب مي دهد. علتش هم این اس��ت 
که عموم مردم به تعبیر ما طلبه ها نسبت به خیلي 
از نظریات علمي البشرط هستند. یعني قیدي ندارند. اگر واقعا یک نظریه اسالمي فقهي اقتصادي مشکل 
اقتصادي غرب یا مشکل بانکداري در غرب را حل کند، آنها استفاده مي کنند. چون فضاي عمومي جامعه غرب 
برایش مهم این است که اقتصادش در این عالم سودآور باشد، بحرانش حل بشود. حاال این از اسالم بیاید. 
برایش مهم نیست، مي پذیرد چون نگاه آنها نگاه کارکردي است. یعني اگر بگویند فالن نظریه کارآمد است 
و حل مي کند، چرا استفاده نکنند، استفاده مي کنند. ولي الزمه اش این است که ما در حقیقت بتوانیم این ها را 
تبدیل به مدل کنیم و نمونه اش هم تابه حال اجماال این اتفاق افتاده بنده دو سه مورد حداقل اتفاقي دیدم که در 
همین بحران اخیر اقتصادي آمریکا، بخصوص آن اوایل که بحث ورشکستگي بانک هاي آمریکایي بود، برخي 
از اقتصاددان هاي اروپایي تصریح کرده بودند که راه حل مش��کل اقتصادي ما رو آوردن به اقتصاد اس��المي 
اس��ت. حاال چرا این حرف را زده بودند؟ چون معتقد بودند  که عامل اصلي این شکس��ت و بحران اقتصادي 
سیستم کلي ربوي بودن اقتصاد غرب و اقتصاد لیبرالي است. و خوب در نگاه اقتصاد اسالمي این نگاه، نگاه 
ربوي نیست. کلیت این را آنها هم درک کرده بودند. منتها حاال اینکه بخواهد او از این اقتصاد اسالمي براي 
حل مش��کلش استفاده کند، ش��اید اآلن ما خیلي کم الگوهایي داشته باشیم، داریم نه اینکه نداریم اآلن در 
همین حوزه بانکداري اسالمي ما خیلي از الگوها را داریم که حاال برخي از دوستاني که بنده مي شناسم که 
این ها در حوزه اقتصاد اسالمي و بانکداري کار کرده اند، خودشان مي گویند که ما در بعضي از همایش  هاي 
بین المللي که مي رویم، بعضي از مسائل همین بانکداري اسالمي و اقتصاد اسالمي را که طرح مي کنیم، خیلي 
از این هایي که در حقیقت نگاه اسالمي را ندیده اند، حاال چه شرقي و چه غربي اش خیلي برایشان تعجب آور 
است که شما این فرمول را از کجا پیدا کردید؟! ما سال هاست که دنبال حل این معضل هستیم. خوب مي گوید 
این فرمولي است که در فقه ما آمده است. در نگاه هاي فقهي و اسالمي ما آمده است. ما چون خودمان درگیر 
با آن معضالت نیستیم، قدر خیلي از این نظریات را نمي دانیم ولي اگر این ها بیاید تبدیل به مدل بشود و در 
آن فضا وارد شود مثال در فضاي بانکداري یک مدل ما طراحي کنیم، طبعا آن ها هم استفاده خواهند کرد. چرا 
نکنند؟ چون آنها دنبال این هستند که یک مدل کارآمد و مفید را داشته باشند. مهم این است که مدل سازي 
کنیم یعني خود بحث هاي فقهي اولیه به تنهایي کافي نیست. این ها باید بیاید در مسائل عیني و تبدیل به مدل 

و نظریه بشود که بتواند آنجا هم مورد استفاده قرار بگیرد.
آیا گذشته پژوهی، حال پژوهی و آینده پژوهی در فقه حکومتی الزم است؟ سیر تاریخی 

فقه حکومتی را بیان فرمایید؟
از لحاظ تاریخي وقتي مي گوییم فقه حکومتي، یک پایه اش فقه است، یک پایه اش حکومت. رشد و توسعه و 
گسترش فقه حکومتي یک پایه اش این است که حکومت بخواهد فقهي باشد. حکومت باید همکاري الزم 
را با فقها داشته باشد یا حکومت درخواست مسائل فقهي را از فقها داشته باشد یا حکومت تمایل استفاده از 
فقه و فقها را داشته باشد. متأسفانه در طول تاریخ تا قبل از ظهور صفویه عموم حکومت هایي که حاال حداقل 
در کشور ما و در جهان اسالم بودند حکومت هاي اهل سنت بودند. و لذا فقه حکومتي شیعه خصوصا کمتر 
مجال بروز و ظهور را داشته است. حاال دوره هاي محدودي مثل آل بویه بوده که آنها هم کمتر به این فضا 
وارد ش��دند ولي از صفویه به بعد مجال فقه حکومتي خیلي بیش��تر شد. حتي شاه اسماعیل صفوي وقتي که 
به عنوان اولین پادشاه صفوي به قدرت و حکومت رسید، یک تعبیري از او هست که مي گوید: کتاب فقهي 
قواعد عالمه حلي بعنوان منبع و معیار حکومت من است. یعني در حکومت صفویه، شاه اسماعیل وقتي شیعه 
را مذهب رسمي اعالم مي کند و مي خواهد جامعه حکومت شیعي داشته باشد، تصریح مي کند که این کتاب 
قواعد به عنوان یک کتاب فقهي، قانون مملکت من است. و از فقها در حکومت دعوت مي کنند. در مسائل 
حکومتي مثل امروز که در رأس مسائل قضایي رسما باید یک مجتهد قرار بگیرد، آن  موقع هم این اتفاق افتاد. 
خیلي از مسائل حکومتي را به فقها واگذار کردند. خوب این ها زمینه ي توسعه و گسترش فقه حکومتي را فراهم 
کرد ولي چون کلیت حکومت زیر سایه فقه نبود، آن چنان که باید و شاید رشد نکرد. منتها در طول تاریخ حاال 
در دوره صفویه، قاجار در این دوره ها خصوصا ما بحث دخالت فقها در حکومت و مسائل حکومتي در برخي 
موارد و گاهي نگاه حکومتي به برخي موارد فقهي را داریم. منتها عرض مي کنم چون کلیت حکومت باز در 
زیر سایه فقه و فقاهت و فقها نیست، خوب این محدوده اش خیلي کم و محدود هست. ولي بوده یعني این 
پیشینه وجود داشته است. اما بعد از انقالب که کامال ساختار سیاسي ما فقهي شد و زیر سایه فقه قرار گرفت، 

طبعا این رشد و گسترشش بیشتر شد.
فقه حکومتي خالصه یک پیشینه تاریخي دارد خصوصا از زماني که حکومت هاي شیعي آمدند سر کار این 
وجود دارد براي اینکه ما امروز بتوانیم به اصطالح به این فقه بپردازیم و گسترش بدهیم و در آینده، نگاهي هم 
به قول شما به آینده داشته باشیم، الزمه اش این است که بیاییم با یک نگاهي به گذشته آسیب ها و نقایص 
و معضالتي که فقه در عرصه هاي اجتماعي، سیاسي و حکومتي داشته است را بررسي کنیم. یعني ببینیم این 
فقهي که تا حاال داشتیم و کم هم نبوده است، خیلي هم گسترده بوده است و بررسي کنیم که با نگاه حکومتي 
یا با نگاه مسائل حکومتي چه نقص هایي داشته است؟ این نقص ها را در حقیقت بشناسیم. و از آن طرف فضاي 
زمان حال را بشناسیم یعني اوال تا به حال چه مشکالتي وجود داشته و امروز اگر این فقه مي خواهد پاسخگو 
بشود چه مشکالت و نقایصي دارد. در وضعیت حال از آن طرف باید یک نگاهي هم به آینده داشته باشیم که 
چه بسا ما اگر بخواهیم مدل هایي را به کشورهاي دیگر بدهیم باز نیازمند یک طراحي خاص هست. به قول 
شما باید به گونه اي از این فقه استفاده کنیم براي یک مدل هایي که نه تنها شیعه بلکه اهل سنت هم بتواند 
استفاده کند. نه تنها اهل سنت، یک مسیحي هم از این الگوها استفاده بکند. این دیگر نگاه هاي آینده نگرانه 

و آینده پژوهانه در بحث فقه حکومتي است.

به گزارش مرکز خبر واطالع رسانی مؤسسه 
آموزش��ی و پژوهش��ی ام��ام خمین��ی )ره(، 
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر نوروزی، 
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی)ره(، 
در گفتگو با قبس جایگاه علوم سیاس��ی در 
تحقق نظام اسالمی بر پایه فقه حکومتی، را 

تشریح کرد.
آیا رش�ته ی عل�وم سیاس�ی می تواند به 
نظام اس�المی که بر پایه ی فقه حکومتی 
اس�ت کمک کن�د و ب�ه کش�ورهایی که 
بی�داری اس�المی در آنها ص�ورت گرفته 

است الگویی ارائه کند؟
رش��ته علوم سیاس��ی با توجه ب��ه ماهیت، 
خاستگاه و محتوای مباحث آن قاعدتا مبتنی 
بر سکوالریس��م و اندیش��ه غ��رب که پس 
از  رنس��انس نش��و و نما پیدا کرده می باشد 
و طبیعی اس��ت که نظریه های این رشته و 
س��ازوکارهایی که ارائه می کند قادر به حل 
مس��أله و معضالت نظام جمهوری اسالمی 
ایران و دنیای معاصر منطقه که شاهد بیداری 
اسالمی هستند نیست. چون سنخ دیدگاه ها، 
نظریه ها، خواستگاه و مبنای آن همه برگرفته 
از اومانیس��م و اندیشه غربی است. منتها اگر 
ما بخواهیم در حقیقت مباحث این رش��ته را 
به مباحث عمیق اسالمی و آنچه که امروزه 
تحت عنوان درس خارج مطرح است، پیوند 
بزنیم، قاعدتا مباحث رش��ته علوم سیاس��ی 
صرفا می تواند در زمینه شناخت مسأله به ما 
کمک کند یعنی به عبارت دیگر ما عناوین و 
موضوعات مسائل را از این رشته می گیریم، 
به عبارت دیگر مس��ائل مشترکی که امروزه 
در دنیای سیاس��ت مطرح اس��ت را ما از این 
دانش بگیریم، اما حل آن مسأله قاعدتا باید 
از همان متدی تبعیت کند که س��ایر مسائل 
و احکام از آن تبعی��ت می کند که قاعدتا در 
رویکرد فقهی می ش��ود فقه جواهری. یعنی 
مکانیزم حل مس��أله ما و روش شناس��ی ما 

جواهری  فق��ه  همان 
است اما تبیین مسائل 
و مس��أله یابی با توجه 
به علم سیاست است. 
قاعدتا در علم سیاست 
با توجه به گرایش های 
مس��ائل و    مختل��ف، 
متعددی  موضوع��ات 
در  اس��ت.  مط��رح 
داخل��ی  عرص��ه ی 
ب��ا  و  خارج��ی  و 

رویکردهای مختلف فلسفی و جامعه شناختی 
می توان یک نظام به این مسائل داد، مسائل 
را جم��ع آوری و  بع��د از آن، این مس��ائل را 
به فقه عرضه کنیم، یا به فلس��فه اس��المی 
عرضه کنی��م که آن وقت خروجی آن به طور 
طبیعی می شود فقه سیاسی، می شود فلسفه 
سیاسی اس��الم. طبیعی اس��ت که ما برای 
این که به این جمع بندی برس��یم نخس��ت 
باید به مس��ائل رشته آش��نایی داشته باشیم 
که پیش دریافت چه مس��ائل و موضوعاتی 
مطرح اس��ت، از جه��ت دیگ��ر قاعدتا باید 
آگاه ب��ه مبانی فقهی و اجته��اد بود و بعد بر 
اساس این امر به تحلیل و تولید دیدگاه ها و 
نظریه هایی در حوزه سیاست با نگاه اسالمی 
رفت البته اگر این امر در قالب فقه باش��د در 
چارچوب فقه سیاس��ی و فقه الحکومه است. 
بنابراین علم سیاس��ت به ما کمک کند اگر 
در دهه نخست انقالب رشته ای به نام علوم 
سیاسی در مجموعه هایی مثل مؤسسه امام 
خمینی)ره( رواج یافتند هدفش همین امر بود 
اما امروزه طبیعی اس��ت که با توجه به رشد 
روزافزون دانش سیاس��ی با نگاه اسالمی ما 
به طور طبیعی باید از دیدگاه های غربی عبور 
کرد، و به س��مت طراحی دانش سیاس��ی بر 
مبنای اسالم در رویکردهای مختلف فلسفی، 
کالمی،  فقهی، تفسیری و اخالقی که قاعدتا 

در  منبعث  دانش هایی 
اسالم اس��ت برویم و 
رش��ته هایی چون فقه 
سیاسی، کالم سیاسی، 
فلسفه سیاسی،  اخالق 
تفس��یر  و  سیاس��ی 
سیاس��ی را دایر کنیم. 
ب��دون تردید توس��عه 
دانش بر مبنای اسالم 
در ساحت های مختلف 
علوم انسانی، می تواند 
نویدبخش احیای تمدن اسالمی باشد چون 
مهم ترین محور تمدن گسترش دانش است 
و ای��ن دانش اگر بخواهد مددرس��ان احیای 
تمدن اسالمی باشد باید بر خواستگاه دقیق و 
تفکر ناب اسالمی استوار باشد تفکری در گذر 
تاریخی تمدن اسالمی در حوزه فقه و فلسفه 
و کالم و تفسیر متبلور است. بنابراین در حوزه 
مباحث درس خارج فقه سیاس��ی همان طور 
که اشاره کردم  مباحث علم سیاست می تواند 
صرفا این مبادی تصوری و مفاهیم و مسأله ها 
را در اختیار مدرس قرار بدهد که آن مسأله ها 

را مورد تبیین فقهی قرار بدهد.
حضرت امام)ره( در جمله ای 

فرموده اند: دموکراسی واقعی در 
اسالم است، در بحث نظام سازی 

با توجه به این که نوع نظام و 
حکومت ما جمهوری اسالمی بر 

مبنای مردم ساالری  دینی است چه 
تفاوتی بین مردم ساالری دینی با 
دموکراسی های غربی وجود دارد؟ 

به نظر می رس��د جمله دقیق در فرمایش��ات 
حض��رت امام)ره( آن اس��ت ک��ه: آنچه که 
امروزه تح��ت عنوان دموکراس��ی در غرب 
مطرح اس��ت، یک دروغ بزرگ اس��ت یعنی 
به هیچ وجه دموکراس��ی وجود خارجی ندارد 
و اگر دموکراس��ی بخواهد محقق ش��ود آن 

دموکراسی واقعی و مترقی در اسالم هست. 
البته این امر منوط به آن است که ما چگونه به 
دموکراسی نگاه کنیم. اگر مبنای دموکراسی 
اومانیسم و سکوالریسم باشد که امروزه غرب 
بر مبنای آن امور خود را تنظیم می کند، این 
خروجی این مبنا دموکراس��ی اس��ت. یعنی 
کس��ی که التزام به اومانیس��م داش��ته باشد 
قاعدتا انس��ان منهای توحید، انسان منهای 
ارزش های اخالقی و بر اساس نگاه واقع بینانه 
اسالم انسانی درنده خو است جمع آوری ثروت 
و این ک��ه همه چیز را برای خودش بخواهد و 
این که همه انس��ان ها در اس��تخدام او باشند 
به تعبیر مرحوم عالمه طباطبایی که انسان 
به ط��ور طبیعی اس��تخدام طلب اس��ت یک 
چنین موجودی نمی تواند دموکراتیک باشد. 
اصوال نمی تواند به فکر انس��ان های دیگری 
باش��د. همواره دنبال مطامع خود است. التبه 
گاه مطام��ع بلندمدت او اقتض��ا می کند که 
نیم نگاه��ی هم به مردم بکند اما در فرهنگ 
اسالمی مجموعه روایات و آیات ما راجع به 
مواس��ات، راجع به این ک��ه به تعبیر حضرت 
علی)ع( »اِّم��ا أخ لک فی الدین أو نظیر لک 
فی الخل��ق« و ده ها نکته دیگری که در این 
زمینه اس��ت، این ها نش��ان دهنده این است 
که توجه به م��ردم به طور واقعی در فرهنگ 
اس��المی یافت ش��ود. یعن��ی مردم مداری، 
مردم داری که در س��یره علمای اس��الم هم 
همیش��ه بوده و هس��ت مضمون بسیاری از 
روایات آن اس��ت که برآوردن حاجت انسان 
مسلمان، انسانی که نیازمند است تا چه میزان 
اجر و ثواب دارد طبیعی است خروجی چنین 
اندیش��ه ای مردم ساالری است. یعنی این که 
ما برویم به س��مت مردم، اما همان طور که 
اش��اره کردم از نگاه غربی دموکراسی انتزاع 
و استنتاج نمی شود، بنابراین در دموکراسی با 
توجه به مبانی اش یک تناقض اساسی هست. 

عملکرد هم همین طور است.

رسانی  اطالع  و  خبر  مرکز  گزارش  به 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه 
والمسلمین  حجه االسالم  خمینی)ره(، 
شورای  عضو  جعفری،  محمدحسن 
علمی گروه مدیریت، در نشست بررسی 
ماهیت فقه حکومتی از منظر دانش خط 
مشی گذاری عمومی، به توضیح جایگاه 

فقه حکومتی پرداخت.
تبیین جایگاه فقه و فقه حکومتی

و  مهم ترین  از  یکی  اسالمی  فقه   -
اصیل ترین علوم اسالمی است و سابقه 
شکل گیری آن به عصر آغازین پیدایش 

دین مقدس اسالم بازمی گردد.
علم فقه مهم ترین و گسترده ترین علم 
دینی و حوزوی در عصر حاضر است و 
موضوع آن بررسی حکم اعمال و رفتار 

مکلفین است.
بررسی مفهوم فقه حکومتی 

یک  به  علم  معنای  به  لغت  در  فقه 
موضوع و فهم آن است و در اصطالح 
اولیه علم به دین به جهت شرافت این 

علم می باشد. 
اضافه قید حکومتی به فقه به عنوان یک 
علم در منظر اول احتماالتی را ایجاد می 

کند.

احتمال اول: روش یا 
مورد  فقهی  نظرات 
حکومت  حمایت 

خاص 
احکام  دوم:  احتمال 
حکومت  به  مربوط 

در فقه موجود
احتمال سوم: احکام 

مورد نیاز حکومت
چهارم:  احتمال 
رویکرد حکومتی به 

علم فقه 
پنجم:  اح��ت��م��ال 
اندیشه  سیاسی اسالم

در این میان احتمال چهارم دقیق تر است 
پیگیری  قابل  نیز  سوم  معنای  هرچند 

است.
در توضیح لوازم معنای چهارم )رویکرد 
که  گفت  می توان  فقه(  به  حکومتی 
رویکرد حکومتی به فقه، دارای موضوع 
موضوع  به  متمایز  منظری  یا  متمایز 
است و با توجه به تغییر موضوع یا منظر 
موضوع، شیوه  استنباط نیز تا حدی متغیر 
می شود و نوع نتایج نیز به همان نسبت 
تغییر موضوع و شیوه استنباط، متفاوت 

است. 
خط مشی  راب��ط��ه 
فقه  ب��ا  عمومی 
حکومتی را با نگرشی 
آن  تفاوت های  بر 
می توان  این گونه 
تمرکز  ک��رد:  بیان 
بر  حکومتی  فقه 
تمرکز  و  حکومت 
عمومی  خط مشی 
بر عموم است و در 
فقه حکومتی از منظر 
حکومت به جامعه و 
عموم پرداخته می شود، اما در خط مشی 
عموم  مشکالت  از  کار  شروع  عمومی 
آنها حکومت مورد  برای حل   است که 

توجه قرار می گیرد.
ارتقا،  و  به رشد  - توجه فقه حکومتی 
و توجه خط مشی عمومی به مسائل و 

مشکالت است.
- در خط مشی عمومی غایتی وراء جامعه 
شود،  حل  آن  مشکالت  اگر  و  نیست 
جامعه مطلوب محقق است، اما در فقه 
حکومتی هدف رشد و ارتقای جامعه بر 

اساس طرح الهی است.

الهی و  اراده  بر  - تمرکز فقه حکومتی 
تمرکز خط مشی عمومی بر اراده انسانی 

می باشد.
تشکیل  حکومتی  فقه  منظر  از   -
و  است  الهی  اراده  اساس  بر  حکومت، 
ایجاد  الهی  حکومت  محور  بر  جامعه 
می شود، اما از منظر خط مشی عمومی 
شکل  انسانی  اراده  اساس  بر  جامعه 
می گیرد و حکومت محصول جامعه ای 
انسانی شکل  اراده  اساس  بر  است که 

گرفته است.
با توجه به بیان شباهت ها و تفاوت های 
فقه  و  عمومی  مشی  خط  مفهوم  دو 
حکومت نتیجه نظری این گونه خواهد 
بیشتر  مفهوم  دو  شباهت های  که  بود 
اما  است،  ظاهری  و  بیرونی  جنبه  در 
تفاوت ها عمدتا در جهت درونی و مبانی 

می باشد. 
- نتیجه کاربردی: هرچند فقه حکومتی 
می تواند در شکل گیری ظواهر خود به 
دانش خط مشی عمومی رجوع کند، اما 
در تعمیق و گسترش فقه حکومتی باید 
وجود  مبانی  در  تفاوت  به  جدی  توجه 
مبانی صحیح  اساس  بر  و  باشد  داشته 

فقه حکومتی توسعه یابد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر نوروزی

مردم ساالری دینی مدلی از حاکمیت مردم است که مشروعیت 
آن از جانب خداوند می باشد
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