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چکيده
حوزههاي علميه که همواره و در هر زماني متناسب با نيازهاي جامعه خويش ،بهه پاسهو ويي مسهال و مووهوعا
جامعه مؤمنانه مشغول بودهاند ،در بستر انقالب اسالمي ،بايد مأموريتي مضاعف يافتهه و دانهشههاي حهوزوي را در
راستاي اداره مطلوب جامعه اسالمي بهکار گيرند .تحقق ايهن امهر وهمن اينکهه مسهتل م مالح هه وهوابطي ماننهد
«پويايي روش اين علوم»« ،کارآمدسازي دانشها»« ،روزآمدي و مالح ه شرايط زمانه در استنباط» و «ن اموارگهي
دانشهاي حوزوي به غرض اداره جامعه» ،در توسعه علوم حوزوي بهمن ور وصول به حوزه تراز انقالب اسهت ،بايهد
راهکارهايي را در توسعه علوم حوزوي به اين تراز ،مد ن ر قهرار دههد کهه از آن ميهان مهيتهوان بهه امهوري ماننهد
«بازتوليد علوم حوزوي در راستاي اداره مطلوب ن ام اسالمي»« ،ايجاد دامنه سياسي ،اجتماعي ،حکومتي براي علوم
حوزوي»« ،پاسو ويي به نيازهاي همهجانبه ن ام اسالمي» و «فراگيرشدن رويکهرد فقهه حکهومتي در درسههاي
حوزوي» اشاره کرد .اين تحقيق درصدد است با تأکيد بر ديدگاههاي آيتاهلل خامنهاي و بر اساس روش توصهيفي و
تحلي  ،شاخصها ،ووابط و راهکارهاي وصول علوم حوزوي به تراز مطلوب انقالب اسالمي را مد ن ر قرار دهد.
کليدواژگان :حوزه انقالبي ،حوزه تراز انقالب ،حوزه علميه ،فقه حکومتي ،علوم حوزوي.

سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

 دانشيار گروه علوم سياسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهsajjadizady@yahoo.com :

اين مقاله در قالب هماايش علماي «حاوهه انقال اي؛ مساووليتهااي ملاي و فراملاي» کاه اه ساوي
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (پژوهشکده علوم و انديشه سياسي) در اسانندماه  6931رگااار
خواهد شد ،تهيه و تدوين شده است.
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مقدمه
حوهههاي علميه در همه ادوار و همانها ،پاساگگوي نياههااي جامعاه مؤمناناه
وده و هدايت جامعه ه سوي سعادت را مد نظر داشته است و اگرچه عمده انتظاار
جوامع مؤمنانه اه حوهه هاي علميه در ادوار سا ق ،پاساگگويي اه نياههااي فاردي
مؤمنان وده است ،و سوقدادن جامعه ه سوي ارهشهاي سياسي ا حکاومتي ديان
اسالم ،اه حوهه علمه ،انتظار نميرفت ،اماا اا پياروهي انقاال

اساالمي و تحقاق

حکومتي ر اساس ارهشهاي دين اسالم ،ا محوريات فقاه شايعه و رهباري فقياه
جامعالشرايط ،سطح انتظار اه حوهه علميه توسعه يافات ،و پشاتيباني و حمايات اه
انقال

اسالمي ه مثا ه چکيده ارهشهاي اسالم حداکثري (سياسي و حکاومتي) اه

وظايف اصلي علمي ،عملي حوهه و روحانيت شيعه محسو

ميشود.

اه اين رو ،همانطور که حوهههااي علمياه در هماان حاکميات حاکماان جاور،
وظايف خود را در پاسگگويي ه نياههاي همانه خويش هخو ي انجاام دادهاناد ،در
عصر حاضر نيا ايد ا درک شرايط موجود جامعه ،وظايف خويش را در حمايت و
پشتيباني نظري و عملي اه نظام اسالمي اهشناسند و در آن راستا گام ردارند.
حوهه علميه انقال ي در عصر حاضر ،که تحقق حداکثري دين در عرصه جامعاه
را مد نظر قرار ميدهد ،ايد در فضاي تحقاق حاکميات اساالمي ،اا درک شارايط
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

موجود ،همراهي خويش ا انقال

را مد نظر قرار دهد و ا حنا روحياه انقال اي،

ضمن هدور ودن اه تنکر سکوالر ،تبيين مباني حداکثري نظام سياساي را در قالاب
تبيين رويکرد حکومتي ه فقه و نظامساهي در عرصههااي مگتلاف هنادگي ،ماورد
عنايت قرار دهد و ضمن ااهنگري در علاوم راياج حاوهوي اا نگااه اه نياههااي
حکومتي و در راستاي تحکيم حاکميت حداکثري دين در جامعه ،گنتماني متناساب
ا اين نظام معرفتي در جامعه علمي ايجاد و ترويج کند.
ا توجه ه اينکه اصطالح حاوهه انقال اي ،عاد اه پياروهي انقاال

اساالمي و

استقرار جمهوري اسالمي ايران ،و در چند ساا اخيار اه ساوي آياتاهلل خامناهاي
رهبر انقال
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اسالمي ،مورد استناده و تأکيد قرار گرفته و متون نظري اين عرصه نيا

ه ايشان مستند است ،نا راين ،اين تحقيق ،ضمن اهخواني ديدگاه ايشان در هميناه
رويکرد انقال ي حوهه علميه ،مواردي را که نشاندهنده چيستي حاوهه علمياه تاراه

انقال

اسالمي در ا عاد علمي و علوم حوهوي است ،مورد عنايات و تحقياق قارار

ميدهد.
الف) مفاهيم اساسي
حوزه علميه

عالمان ديني در عصر غيبت در راستاي تعليم علوم ديني اه طاال
معارف ديني ،مدارس و محافلي ايجاد کرده و طال

و مشاتاقان

ا گردآمدن ر محور اساتادان،

اين علوم را فراميگرفتند .اگرچه در اصطالح راي اين مادارس نياا مايتاوان واهه
حوهه را هکار گرفت ،شايد توان حوهه علميه را ه مجموعه مدارسي اطاالق کارد
کااه در ي اک منطقااه جارافي اايي قاارار دارنااد و اه مااديريت متمرکااا رخوردارنااد.
حوهههاي نجف ،سامرا ،اداد و حله در همان گذشاته و حاوهههااي قام ،مشاهد و
اصنهان در عصر حاضر ،ذيل اين اصطالح اه حوهه علميه قرار مايگيرناد .ار ايان
اساس ،ميتوان حوهه علميه را ه مراکاا تحصايلي علاوم ديناي شايعي (جمعاي اه
نويسندگان ،6911 ،ج ،1ص )143ه مثا ه نهادي ديرپا که کامو ايش در هماه ادوار
پس اه غيبت در مناطق شيعهنشين وجود داشته معنا کرد کاه آماوهش علاوم ديناي
(عقالني و وحياني) مستند ه مذهب اهل يت (ع) و مقدمات الهم آن را ه غار
شناخت (تنقه) صحيح دين ،ارائه نقشه راه هندگي مؤمنانه در جامعه ،تبليغ معاارف
ديني و عينيت گشي ه دين و اجراي مناسب احکام ديني در جامعه ،مد نظار قارار

شاخصهاي علوم حوزوي

دادهاند و ميراث علماي گارانسانگي در طاو ساا قه هاارسااله حاوهه علمياه در

در تراز حوزه انقالبي

عرصههايي مانند فقه ،کالم ،فلسنه ،اخالق ،تنسير ،عرفان و جاا آن در ايان حاوهه

(با تأکيد بر ...

علمي نگاشته شده است.

( 7تا )95

فلسنه تشکيل حوهههاي علمي ه آيه شرينه قرآن مستند است که مؤمنان را اه
کوچکردن راي فراگيري دين و انذار مردم در اهگشت ه وطان خاويش ،ترغياب
ن
دنْ َ ِّوْدالن وَ الوََ النئ.
ميکناد« :فَولَ الوََْن َوَوَ ننوُن ِّ روفنف ال َوِّ ر
ننوالْو َِّ الئنٌََ َوَِّنورََوهَوَ ِّ
ِفَوْدالنيندو رولُُ َنروَِّْوَ ِّْردالن َو الوَْن َِّ الئن َ َ
پس چرا اه هر فرقهاي گروهي کوچ نميکنند تا در دين خدا آگاهي پيدا کنند و قوم
خود را وقتي ه سوي آنها اهگشتند ،انذار کنند» (تو ه.)611 :
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ر اين اساس ،مسلمانان ايد راي فهم اسالم اصيل (فقاهات در ديان) ،و اراي
سوقدادن مردم ه ارهشهاي اسالمي ،در محافل علمي حضور يا ند.
حوهههاي علميه ،کارکردهاي متناوتي دارند .اه ياک ساو ،نهااد حاوهه ،نهاادي
علمي وده و فهم عرصههاي مگتلف علم ديناي (عقائاد ،احکاام و اخاالق) را اه
صورت استداللي ،محور عمل قرار داده است؛ و اه سوي ديگر ،ار اسااس تر يات
اخالقي ،تهذيب و خودساهي و پرهياکااري را تمارين و ممارسات مايکناد و در
نهايت ،تبياين ،گساترش و اعماا ديان در جامعاه را در قالاب تبلياغ و قضااوت،
عهدهدار ميشود و پاسگگوي شبهات وارده ه دين است.
ر اين اساس ،علمآموهي و تبيين علوم اساالمي ،گشاي اه کارکردهااي حاوهه
علميه محسو

ميشود و اه آنجا که علوم اسالمي نيا مانند ساير علاوم ،عاالوه ار

رويکرد دانشي و فهم همهجانبه دين ،ه غار

حال مشاکالتي در جامعاه ،ماورد

توجه قرار ميگيرند ،ايد علوم حوهوي را در راستاي حال مشاکالت و معضاالت
جامعااه ،مااورد عنايات قاارار داد؛ و اه آنجااا کااه حااوهه علمياه و علااوم حااوهوي،
کارکردهاي متناوتي دارند ،ميتوان کارکردهاي آن را ا عنايت ه گونههاي متنااوت
مگاطبان آن تعيين کرد .اه يک سو ،مگاطب علوم حوهوي غيرمؤمنان هستند؛ ادين
صورت که علوم حوهوي ،مانند فلسانه و کاالم ،در راساتاي حراسات اه مرههااي
عقيدتي اسالم ،تبيين عقالني اورهاي ديني و پاسخ ه شبهات در اين هميناه را ماد
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
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نظر قرار ميدهند؛ و اه سوي ديگر ،مؤمنان ،مگاطب اساسي علوم حوهوي هساتند،
دين صورت که در اين علوم ،هم جائيات اورها و عقايد ديني راي مؤمنان ،تبيين
شده ،نقشه راه هندگيشان در قالب ايساتههااي شارعي ،در عرصاههااي مگتلاف
هندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي آنان ،ارائه شده و هم شايساتگيهااي هنادگي
ديني در قالب اخالق ،راي آنان تبيين ميشود .همچنين ،اه آنجاا کاه «حکومات در
نظر مجتهد واقعي فلسنه عملي تمامي فقه در تمامي هواياي هندگي شاريت اسات،
حکومت نشاندهنده جنبه عملي فقه در رخورد اا تماامي معضاالت اجتمااعي و
سياسي و نظامي و فرهنگي است ،فقه ،تووري واقعي و کامل اداره انسان اه گهاواره
تا گور است» (موساوي خميناي ،6931 ،ج ،16ص ،)113ناا راين ،اه کارکردهااي
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علوم حوهوي (فقه) سياستگذاري و قانونگذاري راي نظام اسالمي است کاه ار

اساس مجموعه نظريات و احکام اداره جامعه در سطح کالن و تد ير کالن جامعه ه
سوي سعادت مادي و معنوي صورت ميپذيرد.
علوم حوزوي

ا توجه ه اينکه دانشاندوهي و علمآموهي در حوهههاي علميه ه فهم معاارف
اسالمي محدود شده و غر

اه تحصيل در حوههها ،فهم دين در سه عرصه کاالن

عقائد ،احکام و اخالق است ،عالوه ر اين ،علومي مانند فلسنه و کالم (در سااحت
عقائد) و احکام (فقه) و اخالق ،همه دانشهاايي را کاه اه فهام ديان آماوهههاا و
نصوص ديني در اين عرصهها کمک کرده است يا مقدمه فهم معاارف اساالمي اه
شمار ميروند ،ميتوان اه علوم حاوهوي رشامرد .ار ايان اسااس ،علاومي مانناد
«اد يات عر »« ،فقه»« ،اصو فقه»« ،دراياه»« ،رجاا »« ،منطاق»« ،فلسانه»« ،کاالم»
«علوم قرآني»« ،تنسير قرآن»« ،اخالق»« ،عرفان»« ،رياضايات»« ،هيوات» و «طاب» را
مي توان اه مصاديق علوم حوهوي ه شامار آورد .گرچاه رخاي اه ايان علاوم اه
تناسب و اقتضائات همانه در رخي همانها ،يشتر ماورد اساتناده قارار گرفتاه و در
رخي همانها ،ه صورت محدود مورد استناده قرار گرفتهاند ،و اه سوي ديگار ،اا
عنايت ه اينکه غر
اداره مطلو

اه علوم حوهوي ،مقدميت آن راي هادايت و ارشااد ماردم،

جامعه و سياستگذاري راي نظام اسالمي است ،نا راين ،هر آنچه را

ميتواند نا ه اقتضائات و نياههاي عصر ،مقدمه اين امور اشد ،نيا ميتوان در همره
علوم حوهوي قرار داد.
حوزه انقالبي

شاخصهاي علوم حوزوي

اه حوهه انقال ي ،رداشتهاي مگتلني ميتوان ارائه کرد .در حالي که مطا ق اا
يک رداشت ،مراد اه حوهه انقال ي ،استناد حوهه ه انقال
ذيل نظام اسالمي و مدافع انقال

اسالمي ه مثا اه نهاادي

در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

اسالمي است ،در رداشت ديگار ،واهه «انقال اي»

ممکن است صنت دانش حوهه علميه اشد ،ممکن است اين واهه ،وصف سااختار
حوهه اشد و ممکن است حوهه انقال ي ه لحاظ إتصاف طال

(استادان و طال )

حوهه علميه اشد ،هيرا رفتارهاي سلبي و ايجا ي آناان در تقا ال اا نظاام سالطه و
حمايت اه نظام اسالمي و پرداخت هاينههاي مالي ،دني و فکري و  ...در قبا اين
رفتارها را ميتوان ه فعاليت حوهه علميه در راستاي انقال يگري مستند کرد.
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در حالي که اه رداشت اوّ اه حوهه انقال ي ،ميتوان ه حاوهه غيار مساتقل و
حکومتي تعبير کرد ،در رداشت دوّم ،حوهه علميه ضمن استقال  ،و روحياه تحاوّ
خواهي نسبت ه علوم موجود ،ه آرمانهاي انقال
دانشهاي حوهوي را ه جهت اداره مطلو

اسالمي ،دغدغاه داشاته و لاذا

ساحتهاي مگتلف نظام اسالمي کار

گرفته و ضمن طراحي ساختار و محتواي مطلو  ،پاسگگويي ه پرسشهااي نظاام
را مد نظر قرار دهد .طبيعي است ايان امار موجاب تحاو  ،روهآمادي ،کارآمادي،
کار ردي و نظاموارگي دانشهاي حوهوي خواهد شد.
ر اساس رويکرد سوم اه حوهه انقال ي ،اور ه تحو خواهي موجب مايشاود
ساختار حوهه رويکردي کارآمد داشته اشد و سااختار حاوهه علمياه اا توجاه اه
امکانات ،شرايط و موانع طراحي طراحي ميشود که ضمن چا کي تواناد در هماان
کمتري هطور مطلو تر غايات حوهه و انقال

را تأمين کند؛ در حالي که رويکارد

چهارم اه حوهه انقال ي ،ه رفتار حوهويان در پشتيباني اه انقال

اسالمي و دفااع اه

آرمانهاي آن در را ر دشمنان داخلي و خارجي عنايت دارد.
ر اساس احتماالت چهارگانه ،دو گونه احتماا اساساي اراي معنااي انقال اي
وجود دارد .در حالي که مطا ق ا يک معنا ،انقال يگري ه معناي استناد ،حمايات و
پشتيباني اه انقال
فصـلنامه
علـمــي
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اسالمي است در احتما دوم ،مراد اه انقال يگري ،همانطور که

اه معناي لاوي انقال

رميآيد ،تحو خواهي است .گرچه ميتوان وجود هماماان

دو عنصر «تحو خواهي» و «دغدغهمندي نسبت اه انقاال

اساالمي اياران» را در

منهوم حوهه انقال ي جاي داد.
ا عنايت ه آنچه در منهوم حوهه انقال ي يان شد ،ايان تحقياق درصادد اسات
عالوه ر تبيين ضوا ط توسعه علوم حاوهوي در ساطح تاراه انقاال  ،داناشهااي
حوهوي را ا عنايت ه تراه مطلو

حوهه انقال ي مورد حث و ررسي قرار دهد.

ب) ضوابط توسعه علوم حوزوي به تراز انقالب
ا وجاود اينکاه رخاي علاوم حاوهوي در ادوار مگتلاف عصار غيبات ،فاقاد
01

01

روهآمدي مناسب اوده و تحاوّالت صاورت پذيرفتاه در ايان علاوم ،متناساب اا
پرسشهاي همانه نبوده اسات ،ايساتايي و جماود در علاوم حاوهوي هايچگااه در

حوهههاي علميه نامطلو

است و عالماان حاوهوي در راساتاي تحاوالت جامعاه،

تحو خواهي در علوم حوهوي را مد نظر قرار مايدادناد .ار ايان اسااس ،گرچاه
علومي مانند فلسنه و اخالق اسالمي در سادههااي متنااوت ،متناساب اا نياههااي
روهآمد و در مقايسه ا علم فلسنه و علم اخالق موجاود در مکاتاب غر اي شااهد
مکاتب متعدد و متنوعي ه دليل اداره مطلو

جامعه نبوده لکاه رويکارد سياساي،

اجتماعي و حکومتي نيافتهاند؛ و علمي مانند فقاه ،اا وجاود تکثار و تناوع مساائل
مستحدثه و ورود ه عرصههاي نوين ،رويکردي متناسب ا اداره جامعهاي وسايع و
حکومت ديني نيافته و همواره در محدوده نياههااي فاردي ،اه نياههااي مؤمناان و
مکلنان ،پاسخ گنتهاند ،اما ايان علاوم ،هماواره داراي ناوآوري اوده و پاساگگوي
پرسشهاي مگاطبان خويش در محادوده هنادگي مؤمناناه و در محادوده نياههااي
فردي مؤمنان ودهاند.
ا وجود نوآوري و تحو خواهي در علوم حوهوي در ادوار مگتلف ،آنچه تاراه
علوم حوهوي را متناساب اا حاوهه انقال اي متماايا مايکناد ،ناوآوري ،تحاو و
پاسگگويي نسبت ه نياههاي روهآمد انقال

اسالمي در اداره مطلو

ساحتهااي

مگتلف نظام اسالمي و شوون مگتلف هندگي فردي اجتماعي و حکومتي است.
تحو علوم حوهوي در راستاي وصو ه تراه انقال

اسالمي در گرو ضوا طي

است که تحقق آن را تضمين ميکند و ه آن علوم هويت متمايا مي گشد .رخي اه
اين ضوا ط ،هاختصار ه شرح هيرند:
پويايي در روش

علوم حوهوي که ه غر

تبياين ديادگاه شايعه در عصار غيبات معصاوم (ع)

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي

تشکيل شده است ،در ساليان آغاهين توليد ،رويکردي سيط و سااده دارد و طبيعتاا

(با تأکيد بر ...

اه روششناسي سادهاي در فهم و استنباط هره ميگرفت ،در طو همان و اا تناوع

( 7تا )95

نياههاي انسان ها و افاودهشدن پرسشهاا و موضاوعات جدياد( 6مطهار،6461 ،،
 .6مطالعه و تتبّع در کتب فقهيه در دوره ما و قرون مگتلف مىرساند که هتدريج رحسب احتياجات
مردم مسائل جديد ،وارد فقه شد و فقها در مقام جوا گويى رآمدهاند و ه همين دليل هتدريج ر
حجم فقه افاوده شد.
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ص )31و هاهاي دقت و پيچيدگي موضوعات ،و ه اقتضاي اشاتما آن نسابت اه
افراد و جامعه ،پيچيدگي و تنوع مييا د .ولي ا اينکه علاوم حاوهوي ،هماواره ار
روشهاي مشگصي که در ساليان عصر غيبت ،کارآيي خويش را نشاان داده ،مبتناي
وده است ،و اه آنجا که عمده دغدغه عالمان شيعي ،پاسخ ه پرسشهاي فاردي در
هندگي مؤمنانه شيعيان وده و امروهه ه اداره نظام سياسي و پاسخگويي ه نياههااي
جامعه کالن و تد ير امور شهروندان ،توسعه يافته است ،علوم حوهوي ايد در ايان
راستا ،پويايي متناسب ا حجم پرسشها و مسائل نظام سياسي ،در خود ايجاد کارده
و توانند عرصهها و ساحتهاي جديدي را در اين علوم ايجاد کنناد .ولاي پوياايي
دانشها ،در صورتي ميتواند منيد و مؤثر اشد کاه تواناد ار روشهااي ثا ات و
امتحان شده مبتني اشد:
«در مورد روش تحصيل و تحقيق حوههها ،اين جانب معتقاد اه فقاه سانتى و
اجتهاد جواهر ،هستم و تگلف اه آن را جايا نميدانم .اجتهاد ه همان سابک
صحيح است ،ولى اين دان معنى نيست که فقه اسالم پوياا نيسات» (موساوي
خميني ،6931 ،ج ،16ص.)113

امام خميني ،ضمن عنايت ه پاسخگويي نسابت اه نياههااي روهآماد اه ساوي
عالمان اسالمي ،ر همراهي آنان ا تحوالت اجتماعي و ضرورت تنکر راي تحاو
و پويايي دانشهاي اسالمي و مالحظه شرايط و نياههااي جامعاه در سااليان آيناده
فصـلنامه
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تأکيد کرده است:
«چه سا شيوههاي رايج اداره امور مردم در سا ها ،آينده تايير کناد و جواماع
شر ،،را ،حل مشکالت خود ه مسائل جديد اسالم نياه پيادا کناد .علماا،
ارگوار اسالم ،اه هم اکنون ايد ارا ،ايان موضاوع فکار ،کنناد» (موساوي
خميني ،6931 ،ج ،16ص.)131

ديهي است اين گونه نيست که روشهاي مورد استناده در علاوم حاوهوي اه
االترين ظرفيت خود رسيده و قا ليت تحو نداشته اشند .لکه اه آنجا که کاارآيي
 .6آيتاهلل خامنهاي ،پيام ه جامعه مدرسين حوهه علميه قم ه مناسبت تشکيل شاورا ،سياساتگاذار،
حوهه 6936/1/14؛ فقه اسالم آنگاه که اداره هندگى فرد و جامعه  -ا آن گساتردگى و پيچيادگى و
تنوع را  -مطمح نظر مىکند مباحثى تاهه و کينيتى ويژه مىيا د.
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و کارآمدي روش ،مقولهاي مشکک و داراي مراتب وده و در هر همان مايتاوان اه
تحو و کارآمدي متناسب ا همان همان و شرايط ياد کارد .ناا راي ،در هار هماان
ميتوان اه تحو و کارآمدي متناسب ا شرايط جامعه ياد کرد« :نمىشود ادعاا کارد
که ما امروه رسيديم ه اوج قله فقاهت و اين شيوه ،ديگر اه اين هتر نگواهد شد...
( يانات مقام معظم رهبري )6934/3/69 ،همين روش فقاهت احتيااج اه تهاذيب،
نوآور ،و پيشرفت دارد .ايد فکرها ،نو روي آن کار کنند ،تا اينکه شود کاارايى
يشتري ه آن داد ( يانات مقام معظم رهبري.)6931/1/96 ،
کارآمدسازي

مالک اساسي در فهم دين ،استناد آن ديدگاه ه متون ،منا ع و ادلاه ماورد تأيياد
است و نميتوان فارغ اه منا ع اصلي دين (عقل و نقل) و ادله ار عه (کتاا  ،سانت،
اجماع و عقل) ،مطلبي را ه دين نسبت داد .اه اين رو ،در طو ساليان عصر غيبت،
مالک حجيت سگنان و ديدگاههاي مطرحشده ،استناد آنان ه منا ع اصيل دين اوده
و سگنان و ديدگاههايي که يتوجه ه اين منا ع و ادله ارائه شاود فاقاد حجيات و
اعتبار دانسته شده و غير قا ل تبعيت رشمرده ميشدند.
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ولي دانشهاي حوهوي که در طو سدههاي متمادي پاسخگويي ه پرسشها و
نياههاي مؤمنان ه شريعت را رعهده داشتهاند و ا محورقراردادن افراد يا گروههاي
محدود ،در عمل پاي خويش را اه محدوده فقه فاردي اه حاوهه پاساخگاويي اه
ديدگاههاي کالن در حوهه نظاامهااي سياساي ،اجتمااعي ،اقتصاادي ،فرهنگاي و...
نگذاشته ود ،ا پيروهي انقال

اسالمي و مواجهشدن ا نياهها و پرسشهااي ناوين

در حوهههاي مگتلف جامعه و نظام سياسي ،در عمل گام اه حوهه امور فردي فراتر

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

 .6آيتاهلل خامنهاي ،يانات در ديدار ا رادران و خواهران طلبه حوهه علميه اراک6914/3/3 ،؛ «اه وقتاي
اصو دين و اثبات خدا و توحيد و معاد ،دست غير فقها افتاد انحرافها هوجود آمد .آن روهي کاه
راي اثبات وجود صانع يک عده آدمهايي کاه اه فقاه اساالمي اي هاره ودناد و اه روش اساتنباط
ياطالع ودند ،وارد کار شدند ،پايههاي التقاط گذاشته شد .مادعي توحياد ودناد ،اماا توحيدشاان
محتواي ما ديگري داشت».
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نهاده و ا عهدهدارشدن مديريت امور يک کشور عظيم ،گساتره وسايعي اه مساائل،
موضوعات ،پرسشها و نياهها را فراروي خود ديد .لکه ساختار نظام اسالمي اقتضا
کرد سياري اه مباحث فقه ،اه حالت نظري و انتااعي صِارف خاارج و اه صاحنه
اجتماع وارد شود و صباه عملي و کار ردي يا د .اين امر موجب شاده اسات فهام
مباحث در عصر حاضر و در حوهه مباحث مورد نياه نظاام سياساي و اجتمااعي اا
فهم همان مسائل در حوهه امور فردي ،متمايا گشته و ا پيچيدگيهايي همراه شود.
هيرا عالمان اه ياک ساو ،اياد آرا و ديادگاههااي خاويش را اه ادلاه موجاود در
آموهههاي دين مستند کنند؛ و اه سوي ديگر ،پيچيدگيهااي جامعاه موجاب شاده
است ،عمل ه ظاهر رخي اه اين امور ميسور نباشد .لکه کارآمدي و کاارايي ديان
ه دليل اداره کامل همه شوون جامعه را ا ترديد و ا هام مواجه کند ،ه تعطيل رخي
امور الهم منجر شود و جامعيت و دوام دين تا روه قيامت را ه هير ساؤا بارد .اه
اين رو ،عالمان جامعنگر و دورانديش ،در فرايند چالش مياان آرماان (اساتناد هماه
امور هندگي و جامعه ه ظواهر شريعت) و واقعيت (عدم امکان اين اساتناد و اتهاام
ه ناتواني اداره صحيح امور جامعه) ،اهخواني آموهههاي دين را مد نظر قرار دهناد
و ر عنصر کارآمدي در کنار عنصر حجيت و استناد ه نصوص ديني تأکيد کنند.
اه آنجا که کارآمدي هر چيا ،در گرو «قا ليت و توانايي رسيدن اه هادفهااي
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تعيين شده و مشگص ،سنجش مقدار کارايي اه طريق مقايساه مقادار اساتاندارد اا
هدف يا مقدار کينيتي که عمال هدست آمده است» (آقا گشاي ،6933 ،ص ،)441و
راي شناخت کارآمدي علوم حوهوي ايد ار اسااس ساه شااخص عماده شاامل
«اهداف»« ،امکانات» و «موانع» قضاوت کرد ،ه هر مقدار که علوم حوهوي ا توجاه
ه سه شاخص يادشده ،در تحقق اهداف خود توفيق کسب کارده اشاد ،اه هماان
نسبت کارآمد شمرده ميشود( 6فتحعلي.)6911 ،
ر اين اساس ،علوم حوهوي در صورتي ميتوانند رويکردي کارآمد يافتاه و در
دستيا ي ه اهداف و کارويژههاي خود موفق اشد که ضامن آشانايي اا شارايط و
 .6کارآمدي عبارت است اه موفقيت در تحقق اهداف ا توجه ه امکانات و موانع.
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اقتضائات همانه ،مباني خود را اهخواني کرده ا ايجاد تحوّ در روشها ،نگرشهاا،
مسائل و مباحث خود ،توانايي خود در پاسگگويي ه نياهها و پرسشهاي روهآماد
را افاوده و اداره مطلو

جامعه متناسب ا شرايط همانه خويش را تضامين نماياد.

هيرا هدف اساسي اه علوم حوهوي ،تحقق عيني آثار آن در جامعه است:
«هدف اساسي اين است که ما چگونه ميخواهيم اصو محکم فقه را در عمال
فرد و جامعه پياده کنيم و توانيم راي معضالت جاوا

داشاته اشايم و هماه

ترس استکبار اه همين مسوله است که فقه و اجتهاد جنبه عيناي و عملاي پيادا
کند و قدرت رخورد در مسلمانان ه وجاود آورد» (موساوي خميناي،6931 ،
ج ،16صص 131ا .)113
روزآمدي

ا اينکه علوم حوهوي مبتني ر مباني و آموهههاي دين اسات ،ماهيات مباحاث
اين علوم ،در گرو مباحث و حوادث روهمره نيست .ولي اه يک سو ،معماوال علاوم
متناسب ا پرسشهاي همانه و در پاسخ ه آنها متحو و تناور ميشوند؛ و اه سوي
ديگر ،رويکرد علوم حوهوي نه پرداختن ه مباحث ذهني صرف ،لکاه عنايات اه
هدايت افراد و جامعه ه سوي ساعادت اسات .ناا راين ،درک شاناخت صاحيح و
واقعي اه جامعه ،پرسشها ،مشکالت و دغدغههااي آن ساهمي ماوثر در پوياايي و
روهآمدي مباحث علوم ( هويژه علوم حوهوي) دارد.
«روحانيت ،تا در همه مسائل و مشکالت حضور فعا نداشته اشد ،نمايتواناد
درک کند که اجتهاد مصطلح ،را ،اداره جامعه کافى نيست» (موسوي خميناي،
 ،6931ج ،16ص.)131

ر اين اساس ،متوليان و عالمان علوم حوهوي نميتوانند همچنان ه مباحثي کاه

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

در ساليان دور ه عنوان موضوع و مسوله علومشان وجود داشاته ،اکتناا کارده و اا
تکرار همان مباحث يا تعميق آنان ،روهمرگي پيشه کنند و اه طرح و حث مباحاث
نوپديد سر اه انند .اين امر نهفقط موجب رکود علوم مايشاود ،لکاه اه آنجاا کاه
سياست ،علمي رشمرده شده است که همه شکلهاي را طه قادرت را در مکاان و
همانهاي گوناگون ررساي مايکناد و جهات و چگاونگي اعماا ايان قادرت را
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مينماياند (ا والحمد ،6931 ،ص ،)13اداره نظام اسالمي و تحو علوم حاوهوي اه
مثا ه نرمافاار تاد ير مطلاو

جامعاه اساالمي ،مساتدعي روهآمادي علاوم و درک

اقتضائات شرايط همانه و پرسشهاي روه و پاسخ مناسب ه آنهاست:
«همان و مکان دو عنصر تعيينکننده در اجتهادند .مساولهاي کاه در قاديم داراي
حکمي وده است ،هظاهر همان مسوله در روا ط حاکم ر سياست و اجتمااع و
اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند ...مجتهد اياد اه مساائل
همان خود احاطه داشته اشد» (موسوي خميني ،6931 ،ج ،16ص.)113

آيتاهلل خامنهاي در اين همينه ،نقطه مقا ل نوآوري و تحو اهطاور روهآماد و
پاسخ ه نياههاي فردي ،اجتمااعي و حکاومتي در معاارف اساالمي اه دليال اداره
نياههاي روهآمد کشور اسالمي را در ظاهرگرايي و اکتنا ه ظااهر معاارف اساالمي
دون عنايت ه اقتضائات و شرايط جامعاه دانساته و اه آن تحجار هعناوان االي
ارگ جامعه اسالمي ياد کرده است:
«تحجر آن است که کسيکه ميخواهد اه مباني اسالم و فقه اسالم ،اراي نااي
جامعه استناده کند ،ه ظواهر احکام اکتنا نمايد و نتواند کشش طبيعي احکام و
معارف اسالمي را در آنجايي که قا ل کشش است ،درک کند و راي نيااه ياک
ملت و يک نظام و يک کشور که نياه لحظه هلحظه است ،نتواند عالج و دستور
روه را نسگه کند و ارائه دهد .اين ،الي ارگاي اسات» ( ياناات مقاام معظام
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

رهبري.)6931/19/64 ،

ديهي است اقتضاي روهآمدي و فقدان روهمرهگي ،ه احکام الهي و فقاه شايعه
محدود نيست ،لکه همه علاوم حاوهوي (اساالمي) اياد شابهات و پرساشهااي
جديدي که کيان اسالم و اورهاي مسلمانان را تهدياد مايکناد ،رصاد کنناد و در
پاسگگويي ه آن کوشند .راي نمونه ا توجه ه حجم وسيع شبهات عقيادتي کاه
در ساليان اخير اه دنياي غر  ،اورهاي مسلمانان را هدف گرفته است ،ار عالماان
علم فلسنه و کالم است که ا کسب خبر اه اين شبهات هسرعت ،پاسگي مناساب
و متقن ه آن دهند .همانطور که در همانهاي گذشته اين امر اه سوي عالمان کالم
و فلسنه صورت ميپذيرفت .ر اين اسااس حاوهه علمياه انقال اي اياد تواناد در

08

08

راستاي حراست اه اورهاي ديني و مذهبي مردم ،قبال اه اشااعه شابهات ،آناان را

رصد کند و پاسگي مناسب ذيل کتب ،مقاالت ،ساگنرانيهاا و  ...اه ايان شابهات
دهد:
«در حالى که امروه يشترين تهاجم اه سمت مباحث کالمى است( ،در گذشاته
عقب نبوديم .هر کسى يک چيا ،مىگنت ،فورا جوا ش حاضار اود ).اماروه
اينقدر مباحث کالمى مطارح ماىشاود در دنياا کاه حاوهه علمياه اه او مطلاع
نمىشود .مىدانيد چهقدر در مسوله دينشناساى و فلسانه ديان در دنياا اماروه
حث هست و کسانى دارند مىنويسند ،مىگويناد ،تحقياق ماىکنناد؛ ماا خبار
نداريم .اين نمىشود ،اين عيب ارگاى اسات» ( ياناات مقاام معظام رهباري،
.)6934/3/69
نظاموارگي

اه آنجا که اسالم ،ه عنوان دين جامع و خااتم ،مشاتمل ار مباحاث فاراوان و
عرصههاي مگتلف است و يک عالم قادر نيست ،نسبت ه همه مباحث دين آگاهي
داشته اشد ،ا پذيرش تگصصيشدن علوم اسالمي (حوهوي) هر يک اه عالمان ،اا
عنايت ه رخي مباحث دين اسالم ،متصدي گشي اه علوم حاوهوي مايشاوند و
پرسشها و نياههاي همان عرصه را پاسخ ميگويند .همچنين ،رخي اه ايان علاوم،
خود نيا داراي رشتههاي تگصّصيتري شدهاند ،که اه آن ميان ،ميتوان ه علم فقاه
و گرايشهاي فقه سياسي ،فقه اقتصادي ،فقه عبادي ،فقه قضاائي و  ...يااد کارد .اا
وجود ضرورت و فوايد سيار هياد تگصصگرايي در علوم اسالمي ،اين امر تبعااتي
نيا داشته است .هيرا هر يک اه انديشمندان اسالمي ،حثي خااص را ماورد عنايات

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي

قرار داده و مناسبت مباحث دانش خويش ا ساير دانشهااي حاوهوي را ماد نظار

(با تأکيد بر ...

قرار ندادهاند ،و اه اين رو ،مباحث ين رشتهاي در ميان علوم حوهوي رشاد نکارده

( 7تا )95

است .همچنين ،ا توجه ه اينکه نظام اسالمي ،امروهه در را ر مکاتبي منسجم قارار
دارد که ديدگاه خويش را در قالب نظاموارههاي مشگصاي ارائاه کارده و ناا راين،
ميان مباني و رفتارهااي آناان ارتبااط معناا داري رقارار اسات ،لکاه هار ياک اه
عرصههاي سياست ،اقتصاد ،فرهنگ ،اخالق و  ...ارائه شده نيا در را طه ا يکديگر،
نظامواره معيني را ارائه ميکنند ،نا راين ،علوم حوهوي و اسالمي نيا ايد در قالاب
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پاسخ ه نياههاي نظام اسالمي ،رويکردي منساجم ،مانظم ،هدفمناد ،سااختارمند و
نظامواره داشته اشند .ر همين اساس ،در قبا نظامهاي تر يتى ،اخالقاى ،سياساى،
اقتصاد ،و حقوقى معاصر نمي توان ه يان احکام و جائيات ديدگاه اسالم ،فارغ اه
نظام معنايي حاکم و ارتباط هر گش نسبت ه گشهاي ديگر قناعت کارد .لکاه
اين امر مستدعي نگرش کالن ه مجموعه ديان و احکاام اسات ،کاه اه مجموعاه
پرسشهاي فرعي و اساسي انسان در شوون مگتلف انسان (حيثيت فرد ،،اجتماعى
و حکومتي) ،و در ساحتهاي مانند اخالق ،اقتصاد ،فرهنگ ،سياست ،حقاوق و ...
پاسخ مناسب دهد .اين رويکرد نظامواره گرچه همواره منياد و ماوثر اسات ،ولاي
تحقق نظام اسالمي و ضرورت ارائه نظام معرفتي حکومت در قالاب نظااموارههااي
مگتلني مانند نظام امنيتي ،نظاام نظاارتي ،نظاام حقاوقي ،نظاام فرهنگاي و جاا آن
مستدعي رويکرد نظامواره در ارائه علوم حوهوي است .راي نموناه ،در پاساخ اه
نظام سياسي مطلو

ايد عالوه ر اهداف و غايات نظام سياسي و مشاروعيت ايان

حکومت ،ساختار مطلو

قدرت ،گونه نظارت ر کارگااران شايوه مناساب توهياع

قدرت ،شرايط و ويژگيهاي کارگااران ،نظاام امنيتاي ،گوناه و گساتره آهاديهااي
سياسي و نظام اخالق سياسي در خصوص حاکمان و کارگااران نظام ،در کنار هم و
ا عنايت ه اداره يک نظام سياسي ،مد نظر قرار گرفته ،و راي فهم اين نظامواره هم
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

علومي مانند فقه ،کالم ،فلسنه ،اخالق و ..در کنار هم هکار گرفته شود.
نظامهاي سياسي که ه لحاظ فرهنگي ،ارهشي ،اقتصادي و اجتماعي در محيطاي
پويا قرار دارند ،نميتوانناد راکاد و ايساتا اشاند و اياد اا توجاه شارايط متايار
اجتماعي ،خود را تکميل و اصالح کنند .البته اصاالح اه معنااي نناي هار چاه در
گذشته رخ داده يا اصو و نيادهاي نظام نيست ،هيرا در اين صورت نقض غار
صورت گرفته است .يعني هجاي آنکه نظام سياسي تکميل و اصاالح شاود ،جااي
خود را ه سيستم سياسي ديگري ميدهد .ديهي است فهم نظام سياسي اساالم اه
هماني خاص محدود نبوده ،لکه در هر همان و شرايطي مايتاوان اه نظاام سياساي
متناسب ا آن همانه ،سگن ه ميان آورد .ر اين اساس ،نه فقط فقيهاان اياد قلمارو
فقه سياسي را اه محدوده اساتنباط احکاام شارعي سياساي ،اه محادوده نظرياات
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سياسي و فهم نظام سياسي توسعه دهند ،لکه ايد نظام سياسي متناسب ا هر هماناه

را ر اساس فهمي اجتهادي ،اساتنباط کنناد و ضامن رفاع ناواقص احتماالي نظاام
سياسي موجود ،در فهمي روهآمد اه نظام سياسي ارائه دهند .ديهي است ا عنايات
ه اينکه کارآمدي مانند روهآمدي اه ارکان اساسي نظام سياسي اسات ،فقيهاان اياد
ه صورت روهآمد ،نظريات گذشته را ترميم و تکميل کرده و ضامن رفاع ناواقص
آن ،گونه مطلو

اه نظام سياسي را ر اساس آموهههاي فقهي و روش اجتهاد ارائاه

کنند:
«نظامساهي يک امر دفعي و يکباره نيست؛ نظامساهي ياک امار جااري اسات؛
روه هروه ايساتي تکميال شاود ،ايان جااو ماتمم نظاامسااهي اسات .اينکاه
نظامساهي جريان دارد ،معنايش اين نيست که قانون اساسيمان را خرا

کنيم،

نظام حکومتي و دولتيمان را ضايع کنيم؛ نه ،آنچه را که ساختيم ،حنا کنايم،
نواقصش را رطرف کنيم ،آن را تکميال کنايم» ( ياناات مقاام معظام رهباري،
.)6931/1/63

اگرچه نظامساهي و پرداختن نظامواره راي همه علوم حوهوي ضروري اسات،
ه نظر ميرسد اين رويکرد راي فقه ه مثا اه اساسايتارين دروس حاوهوي و اه
عنوان نرمافاار اداره مطلو

جامعه ديني ضروريتر است .ر اين اسااس ،ارخالف

همانهاي گذشته که پرداختن ه نياههاي فردي مؤمنان ،عمده اهتمام فقه را ه خاود
اختصاص ميداد ،امروهه فقه ،مشتمل ر حجم وسايعي اه موضاوعات اجتمااعي و
سياسي است ،لکه اداره شريعتمادار نظاام سياساي در عصار غيبات را در عصار
حاضر ر عهده دارد؛ و اه آنجا که اداره نظام سياسي ،ا آموهههاي پراکنده ،متنااقض
و مقطعي حاصل نشده است و جا اا انساجام ،هادفداري و نظااموارگاي ،ميسّار
نميشود ،نا راين ،ايد اهخواني و اهنگري در ترتيب ا وا
مجدد ا وا

فقه ،در راساتاي نظام

فقهي ر اساس نياههاي روهآمد و ارائه ساختاري مانظم و کارآماد اه

دليل اداره مطلو

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

جامعه صورت گيارد و قرائتاي نظاامواره و منساجم اه آن ارائاه

شود .چه آنکه اداره نظام سياسي ،خود ،مستلام طرحي نظامواره در همينه آموههها و
ا وا

فقه در همينه تد ير و اداره نظام سياسي ا اجتماعي اسات .اه ايان رو ،ا اوا

فقه مانند را نميتوان ه عنوان جايرههاي مگتلناي تصاوير کارد کاه تنهاا در کناار
يکديگر قرار گرفتهاند و منطقي واحد راي همه آنهاا حااکم نيسات ،ياا مايتاوان
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پلهايي را در راستاي اتصا اين جايرهها را ه يکديگر ايجاد کرد ،يا گونه چيانش
اين ا ها ،را در راستاي فلسنه اين مباحث فقهي ه دليل رفع مشکالت کالن نظام
اساالمي در همااه شاوون ياک حکومات دانساات (موساوي خميناي ،6931 ،ج،16
ص.)113
ديهي است گرچه فقه شيعه در فرايند تحو خاواهي و راسااس مبااني فقهاي،
مستلام رويکرد نظاموارگي خواهد ود ،آنچه اين رويکرد را ذيل حوهه انقال ي قرار
ميدهد اين است که احکام ،تا ع تحقق موضوعات است و اا وجاود تحقاق نظاام
سياسي مبتني ر آموهههاي فقهي ،تدوين فقه ر اساس رويکرد استنباط نظاممناد اه
مباحث مورد پرسش انقال

اسالمي ،ضروري و گرياناپذير ه نظر ميرسد.

ج) راهکارهاي توسعه علوم حوزوي به تراز انقالب
ا اينکه وصف انقال يگري در عمل ه مالک رفتارهايي سنجيده ميشود کاه در
راستاي تحقق اهداف انقال

و ا تحمل هاينههاي مادي ،جسمي و معنوي حاصال

ميشود ،اه اين رو ،انقال يگري معموال ه فعاليتهاي جهادي در قالب عايمت اه
جهاد ،رويارويي ا منافقان ،تبليغ علني راي انقال

و  ...اطالق ميشود ،اما هنگامي

که رويکرد انقال ي ،وصف حوهه علميه ه مثا ه نهادي علمي ،ديني ،تبلياي ،اطاالق
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

ميشود ،در مرحله او اه ايان نهااد ايان انتظاار مايرود در فعالياتهااي انقال اي
خويش ،رويکرد علمي را مقدم دارند و محور عمل اصلي خويش قارار دهناد و اه
اين طريق ه انقال

کماک رساانند .ايان نهااد اه مثا اه الگاوي رفتااري ماردم،

درصورتي ميتواند در جلب و توسعه مشارکت حدّاکثري مردم در حمايت اه نظاام
اسالمي ،توفيق يا د که در آغاه نقشه راه صحيح انقال  ،کارگااران و مردم را تبيين
کرده و مباني و رنامه عمل نظام اسالمي را متناسب ا شارايط هماناه ارائاه کنناد و
راهکارهاي توسعه آن را فراهم کند .ديهي است ر اين اساس ،رويکرد علمي راي
حوهه اه اولويت رخوردار است و تأثيري مضااعف و عمياق در حمايات اه نظاام
اسالمي خواهد داشت:
«در همين حوهه ،افراد متعددي هستند که کتا
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مينويسند ،مسافرت مايکنناد،

گرسنگي و خستگي ميکشند؛ ه جبهه جنگ ميروند؛ ه جبهه تبليغ ميروناد؛

اينها ،حرکات فردي است و کافي نيست .اينها ،نارساييهايي است که حاکي
اه وجود علتهايي در داخل است ...علتِ او اين است که «فقه» ،ه همينههاي
نوظهور گسترش پيدا نکرده ،يا خيلي کام گساترش پيادا کارده اسات .اماروه،
خيلي اه مسائل وجود دارد که فقه ايد تکليف اينهاا را معلاوم کناد» ( ياناات
مقام معظم رهبري.)6934/3/69 ،

اه اين رو ،اين تحقيق ،فارغ اه رفتارهاي انقال ي ،رويکرد علمي در حوهه علميه
را مد نظر قرار داده است و انقال يگري در حوهه را ه لحاظ راهکارهاي علمي کاه
ميتواند حمايت اه نظام سياسي در حاوهه علمياه را تضامين کناد ،ماورد حاث و
ررسي قرار خواهد داد.
بازتوليد در راستاي اداره مطلوب نظام اسالمي

عالمان شيعه که در عصر حضور اماام معصاوم (ع) ،خاود را اه تولياد معاارف
اسالمي ينياه ديدهاند و راي رفع نياههاي خويش ،ه پرسش اه اماام معصاوم (ع)
اکتنا ميکردند و عمده رويکرد عالمان شيعه ،نقل رواياات اهال يات (ع) اود ،در
عصر غيبت ،ه دليل حن جامعه شايعه اه هوا و انحطااط ،تضامين دوام و قااي
مذهب شيعه ،تدوين نقشه راه عملي شايعيان در هماان غيبات اماام معصاوم (ع) و
پاسخ ه پرسشهاي نوپديد ،علوم اسالمي در قالب علومي چون :کالم ،فقه ،اخالق،
تنسير و  ...را آغاه کرده و اه همين رو ،هويت علمي مذهب شيعه را در مقا ل ساير
مذاهب حن کردند که آنان را اه ساير مذاهب و اديان متمايا ميکرد.
ا اينکه علوم اسالمي در سدههاي آغاهين توليد شد ،و نياههاي محادود جواماع
شيعي پاسخ داده ميشد ،ولي اه آنجا که شيعيان هطور پراکنده و محدود در منااطق
جارافيايي خاصي سکونت داشتهاند و ه قادري اه گساتردگي جمعيتاي رخاوردار

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

نبودند که توانند جامعهاي وسيع در قالب يک کشور را تشکيل دهند ،ناا راين ،اه
صورت گروههاي اقليت ذيل کشورهاي سنيماذهب هنادگي مايکردناد و عالماان
شيعه نيا تنها درصدد ودند در راساتاي حنا هويات شايعهگاري ايان جمعيات،
پاسخگويي نياههاي محدود و فردي آنها اشند .نا راين ،تدوين علوم شيعي نيا در
راستاي اينگونه نياهها اوده اسات .طبيعاي اسات چاون نياههااي ايان شايعيان اه
محدوده نياههاي فردي تجاوه نکرده است و نهتنها ه حوهه نظام سياساي گساترش
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نيافت ،لکه حث اه مباحث نظام سياسي و اداره کالن مردم در قالب يک کشور در
آن همانه ،امري لاو و يهوده مينمود ،عالمان شيعه ر اساس شرايط همااني موجاود
که حاکي اه جمعيت اندک شيعه و ضعف قدرت آنان ود و آنان را اه تشکيل نظاام
سياسي ا هعامت عالمان شيعه نااميد ميکرد ،دين اور نائل آمدناد کاه موضاوع و
همنيهاي راي اين امر وجود ندارد .اه اين رو ،عالمان کاه ار اسااس موضاوعات و
مصاديق جامعه حکم راناده و شارايط هماان و مکاان را هام در ايان اا

لحااظ

ميکردند ،چون همينهاي راي طرح مباحث حاداکثري نمايديدناد ،متاوني در ايان
همينه تدوين نکردند ،لکه اين امر در آن همان امري يهوده مينمود .راي مثاا  ،تاا
وقتي که روستا ه شهر ارگ يا کالنشهر تبديل نشده اشد ،نمايتاوان در انجمان
مشاوره آن روستا صحبت اه احداث مترو در آن روستا کرد .اين پيشنهاد وقتي مورد
توجه قرار ميگيرد که اين روستا تبديل ه کالنشهر شده ،و مشاکل رفاتوآماد اه
اين طرف شهر ه آن طرف ،اه دغدغههاي عمده اهالي وده اشد .ه همين تناسب،
اگر در يک کالنشهر ،صحبت اه احداث متارو نشاود ،عياب اسات صاحبت اه آن
راي يک روستا امري يهوده جلوه ميکند ،نا راين ،صحبت اه نظام سياساي اراي
شيعه ،در فر
امري مطلو

جمعيت سيار قليل و در حالت تقيه و خنقاان آن روهگاار ناهتنهاا
نمينمود ،لکه يهوده نيا جلوه ميکرد .نا راين اه اوايل قرن چهاارم

تا اوايل قرن دهم ،همت فقها صرف تکوين هويت مذهبي شيعه و ارورکردن نهاا
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

ضعيف تشيع در جهان اسالم شده ود (ايادهي ،6931 ،صص.)613-611
«فقه شيعه ه خاطر طو سا هايى که فقها ،شيعه و خود گروه شيعه در دنيا،
اسااالم ،دسترسااى ااه قاادرت و حکوماات نداشااتند ،و فقااه ش ايعه ،ي اک فقااه
غيرحکومتى ،و فقه فرد ،ود ،در ميان کتب فقهى شيعه ،سيار ،اه مباحثى که
مر وط ه اداره کشور است ،جا ،اينها خالى است ...فقها ،شيعه در اين ماورد،
تقصير يا قصور ،نکردهاند .را ،آنها ،اين مساائل مطارح نباوده اسات .فقاه
شيعه ،جامعه سياسى را نمىخواساته اداره کناد .حکاومتى در اختياار او نباوده
است ،که جهات آن حکومات را گواهاد اداره و احکاام آنهاا را اه کتاا

و

سنت استنباط کند .لذا فقه شيعه و کتب فقهى شايعه ،يشاتر فقاه فارد ،اود»
( يانات مقام معظم رهبري.)6931/9/64 ،
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ر اين اساس ،و ا عنايت ه اينکه علوم اسالمي اياد مقدماه تحقاق حاداکثري

اسالم در جامعه اشاند ،اا پياروهي انقاال

اساالمي و امکاان تحقاق حاداکثري

آموهههاي دين در جامعه ،عالمان ايد ضمن اهخواني علوم اسالمي (حاوهوي) ار
اساس رويکاردي متنااوت و اا محوريات اداره حکومات اساالمي ،ايان علاوم را
اهتوليد کرده و اه اين علوم دين جهت استناده کنند؛ هيرا شايسته نيست ا وجاود
تحقق حکومت اسالمي در جامعه ،فقيهان ،تنها ه اداره هندگي مؤمنانه اکتنا کارده و
اه ررسي احکام اداره کالن جامعه شانه تهي کنند .نا راين ،اقتضاي حاوهه انقال اي
ه مثا ه نهادي که در عين استقال  ،د در گرو اداره مطلو
اين است که فقه شيعه را متناساب اا شارايط انقاال

حکومت اسالمي دارد،

اساالمي ،اهتولياد کارده و

رويکردي پويا ،روهآمد (مطا ق ا شرايط) ،کارآمد ،حکومتي ه فقه دهد:
«ما ه اهنگري در تمام در تمام ا وا

و کتب فقهيه احتياج داريام فقاه غناي و

سرشار و ارهشمند ما يک عيب دارد ،آن عيب عبارت است اه اينکاه ايان فقاه
راي اين صورت نوشته شده که يک حکومت ظلمي ر سر کاار اشاد کاه ار
خالف ما انا اللَّاه حکام مايکناد و ايان فکار دساتورالعمل آن عاده شايعه
مستضعف مظلوم است .در تنقيح و تحقيق فقه کنوني ما روهگاري که اين فقاه
گواهد نظام جامعه را اداره کند پيش يناينشاده ...شاما اياد يکباار ديگار اه
طهارت تا ديات نگاه کنيد و فقهي استنباط کنيد راي حکومت کاردن» ( ياناات
مقام معظم رهبري.)6914/1/66 ،

ر اساس منطق ،نوع استنباط فقيه در حوهه فقاه فاردي و رفاع نياههااي فاردي
مسلمانان نيا ايد در چارچو

نظام معرفتي کاالن کاه هماناا اداره ياک مجموعاه

انساني ارگ در قالب يک کشور قرار داشته اشد و فقيه ايد ا عنايت ه اينکه اين

شاخصهاي علوم حوزوي

حکم فردي ميتواند در گشي اه اداره کشور مؤثر اشد ،ه استنباط پرداهد .اديهي

در تراز حوزه انقالبي

است اين نگاه ه فقه و استنباط ميتواند ه تحولي شگرف در فقه انجاميده و ضمن

(با تأکيد بر ...

اينکه در اين فرايند ،احکام ،روهآمد و کارآمد ميشوند ،مشکالت سيار هياادي نياا

( 7تا )95

اه جامعه پاسخ گنته ميشود:
«فقه ما اه طهارت تا ديات ،ايد ناظر ه اداره يک کشاور ،اداره ياک جامعاه و
اداره يک نظام اشد .شما حتي در ا

طهارت هم که راجع اه ماام مطلاق ياا

فرضا مام الحمام فکر ميکنيد ،ايد توجه داشته اشيد کاه ايان در ياک جاا اه
اداره هندگي اين جامعه تاثيري خواهد داشت ،تا رساد اه ا اوا

معاامالت و
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ا وا

احکام عامه و احوا شگصي و قيه ا وا ي که وجود دارد .ايساتي هماه

اينها را ه عنوان جايي اه مجموعه اداره يک کشاور اساتنباط کنايم .ايان در
استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهي تاييرات هرفي را ه وجاود خواهاد آورد»
( يانات مقام معظم رهبري.)6931/1/96 ،

ا توجه ه رويکرد اهخواني فقه شيعه و اهتوليد آن ه دليل اداره مطلو

نظاام

سياسي ،ايد رخالف رويکرد فقه فردي در گذشته که مباحاث عباادات و اقتصااد
خرد و احواالت شگصيه مکلنان را مد نظر قرار مايداد ،اا نگارش کاالن اه فقاه
مواجه شود و نياههاي نوپديد نظام سياسي را در نظر گيرد و اموري مانناد سياسات
خارجي و روا ط ينالملل نظام اسالمي و تجارت در عد کاالن را ماورد عنايات و
ررسي قرار دهد:
«اگر ديروه همت ماا فقاط کتاا

صااله و طهاارت و هکاات و صاوم حاج و

حداکثر مستأجر و اجاره ود ،امروه مسوله ما و احتياج ما هماه شاوون هنادگى
يک جامعه است .يک فقهى ماا الهم داريام کاه تاوانيم حکومات را ،سياسات
خارجى را ،روا ط ينالملل را رخاورد اا شابکه عظايم اقتصااد ،جهاانى را
تجارت در دنيا را فقهالشرعيه او را مشگص کنيم» ( يانات مقام معظم رهبري،
.)6911/4/13
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

ايجاد دامنه سياسي ،اجتماعي ،حکومتي براي علوم

دانشهاي اسالمي که در ساليان طوالني عصر غيبت در همان حاکميت حاکماان
جائر نگاشته شدهاند ،ه دليل اقتضاي تقيه و واهمه اه رانگيگتن روحيه ضد شايعي
طاغوتها و يم آهار و اذيت عالمان و شيعيان ،معموال رويکرد سياسي ،اجتماعي و
حکومتي نداشته ،لکاه رويکاردي فاردي و در محادوده هنادگي مؤمناناه شايعيان
داشتند؛ ولي ا پيروهي انقال

اسالمي و تحقق نظام مبتني ر آموهههاي ديان ،ايان

انتظار اه علوم اسالمي مستند ه حوهه ميرود که عالوه ار رويکارد فاردي ساا ق،
امتدادي سياسي ،اجتماعي لکه حکومتي نيا راي اين دانشها ،ايجااد شاود .اراي
نمونه ،علمي مثل فلسنه اسالمي که در حوهه علميه تادريس مايشاد ،معماوال اه
مباحث انتااعي محدود ميشود و دامنه سياسي و اجتماعي نيافته است .در حالي که
11
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حکمت و کالم ه مثا ه تأمينکننده شالوده اساسى نظام فکر ،و نظام عملى و امروه

نظام سياسى است ( ياناات مقاام معظام رهباري ،)6931/11/16 ،و اياد کاارويژه
مناسب خويش در اين همينه را ارائه کند .اه اين رو ،شايسته است مانند فلسنههااي
غر ي که راي همه مسائل هندگي مردم مثل سيستم اجتماعي ،سيستم سياسي ،وضع
حکومت و کينيت تعامل مردم ا همديگر ،تکليف معين ميکند ( يانات مقام معظام
رهبري ،)6911/61/13 ،غرق در همينه ذهنيات مجرد اقي نماينده و امتداد سياساي،
اجتماعي پيدا کند و استلاامات در عرصه اداره جامعه ارائه کند:
«فلسنه طبعا ا ذهن و عقل سروکار دارد نقص فلسنه ماا ايان اسات کاه ايان
ذهنيت امتداد سياسي و اجتماعي ندارد ...اما فلسنه ماا اهطاور کلاي در هميناه
ذهنياتِ مجرد اقي ميماند و امتداد پيدا نميکند .شما ياييد اين امتداد را تأمين
کنيد؛ کما اينکه خود توحيد يک مبناي فلسني و يک انديشاه اسات؛ اماا شاما
بينيد اين توحيد يک امتاداد اجتمااعي و سياساي دارد« .الالاهاالاللاه» فقاط در
تصوّرات و فرو

فلسني و عقلي منحصر و هناداني نمايماناد؛ وارد جامعاه

ميشود و تکليف حاکم را معين ميکناد ،تکلياف محکاوم را معاين مايکناد،
تکليف مردم را معين ميکند» ( يانات مقام معظم رهبري.)6911/61/13 ،

اه اين رو ،حوهه علميه در تراه انقال

اسالمي ايد اهجااي تأکياد ار مطالعاه

فلسنه اسالمي موجود ،خوانشي مجدد نسابت اه آن داشاته اشاند و اا تعمياق و
گسترش فلسنههاي موجود اسالمي مانند فلسنه مالصادرا اه عرصاه اداره جامعاه،
ظرفيتهاي فراواني راي آن در عرصههايي چون سياست ،اخالق ،اقتصاد ،فرهناگ
و  ...ايجاد کرده و مکاتب فلسني چون فلسنه سياسي ،فلسنه اقتصاد ،فلسنه اخالق
و  ...را در راستاي تبيين عقالني مباني انقال

اسالمي ،نيانگذاري کنند:

«ميتوان در مباني موجود فلسنىِ ما نقاط مهمي را پيدا کرد کاه اگار گساترش
داده شود و تعميق گردد ،جريانهاي سيار فياضي را در خارج اه محيط ذهنيت

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

ه وجود ميآورد و تکليف جامعه و حکومت و اقتصااد را معاين مايکناد ...اه
مباني مالصدرا ،اگر نگوييم اه همه اينها ،اه سياري اه ايانهاا مايشاود ،ياک
دسااتگاه فلساانىِ اجتماااعي ،سياس اي و اقتصااادي درساات ک ارد؛ فضااال اه آن
فلسنههاي مضاف که آقايان فرمودند :فلسنه اخالق ،فلسنه اقتصاد و ...اين يکي
اه کارهاي اساسي است که شما ايد انجام دهيد» ( يانات مقام معظام رهباري،
.)6911/61/13
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ا توجه ه اين نکته که فلسنه اسالمي ايد ظرفيتهاي سياسي و اجتماعي راي
خويش ايجاد کند و ه مثا ه پشتوانه فکري نظام اسالمي ه شمار رود ،مقتضي است
فلسنه اسالمي اه سوي طال

حوهه علميه پيگياري شاود و اه واگاذاري مباحاث

فلسني ه غيرعالمان ديني و نااهالن عرصه فلسنه اسالمي پرهيا شود .هيرا اين امار
ميتواند ه استنتاجاتي نامناسب و ه انحرافاتي در مباني ديني منجر شود که طبيعتاا
چون ه ا تناي نظام اسالمي ه مباني نامناسب مستند ميشود ،ميتواناد در اورهااي
کالن جامعه و رويکرد نظام اسالمي خدشه ايجاد کند:
«يکي اه ارگترين خسارتهايي که ما کرديم ،اين وده که مرکا فلسنه اسالمي
اه حوهه علميه ه مناطق مگتلف منتقل شده است ...رخي اه آقاياني کاه اصاال
اهليت ندارند ،در مساجد فلسنه تدريس ميکنند و ناقص و سطحي و ه عماق
نرسيده و جويدهجويده مطالبي را دست افراد ميدهند ...ايد کاري کنيم که قام
اه مرکايت و مرجعيتِ فلسنه نيافتد و قطب اصلىِ فلسنه اسالمي همچنان اقي
ماند» ( يانات مقام معظم رهبري.)6911/61/13 ،
پاسخگويي به نيازهاي همهجانبه نظام اسالمي

نظامهاي سياسي ،همواره اا پرساشهاا و معضاالت فراواناي مواجاه اسات و
حاکمان ،کارگااران ،تصميمساهان و تصميمگيران جامعه اياد اراي ارونرفات اه
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

مشکالت و تسهيل هندگي مردم ،راهکارهايي را مطرح کرده؛ لکه ايد راهکارهايي
را راي توسعه و رفاه هندگي مردم فراهم کنند و شانه تهيکاردن اه ايان مساائل و
عدم پاسگگويي ه اين نياهها ميتواناد نشاانه ناتواناايي نظاام سياساي اراي اداره
مطلو

مردم ،ه شمار آيد و مشروعيت حاکمان را نيا در تصدي امور جامعاه هيار

سؤا برد .همچنين ،ا عنايت ه اينکه نظام اسالمي اه عناوان نظاامي کاه مبااني،
احکام و قوانين آن ه دين اسالم مستند است ،اگر نتواناد پرساشهااي روهآماد را
پاسخ گويد و راهکاري راي معضالت جامعه ارائه کند ،اين امر نشانه نقصاان ديان
و رنامههاي آن در اداره مطلو

جامعه محسو

ميشود ،نا راين ،ر عالمان ديناي

است که متصدي امر تصميمساهي و پاسخگويي و ارائه راهکارهاي عملاي در اداره
18
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مطلو

و شرعي حکومت اشد:

«آن کسي که ميخواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهي که ميخواهد يک ملات ياا
مجموعه عظيمي اه انسانها و ملتها را اداره کند ،ايستي تواند شارايط هماان
را شناسد ،و پاسخ هر نياهي را در هنگام آن نياه ،ه آن دهد و نمايتواناد در
همينههاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و همه مسائلِ هنادگي ماردم ،نقطاهاي را
يپاسخ گذارد» ( يانات مقام معظم رهبري.)6931/9/64 ،

ديهي است نظام اسالمي ا پرسشهاا و مساائل در عرصاه داخلاي و خاارجي
مواجه وده و ا عنايت ه اينکه نظام اسالمي ،نظامي نوپا وده و در سياري اه امور،
هنوه فاقد نظام معرفتي و راهکار عملي است ،ر طال

و فضالي انقال ي است کاه

پاي در عرصه مباحث نو در محدوده نياههاي روهآمد نظام اسالمي نهااده و ديادگاه
دين اسالم در اين همينه را ارائه کنند .لکه ا عنايت ه اينکه مکاتب موجاود ماادي
در سطح جهان ،داراي نظام معرفتي مشگصي اشد و در همينه موضوعات مشاگص
نيا راهکارهاي تدوينشده دارند ،نا راين ،ر عالماان انقال اي حاوهه اسات کاه در
راستاي هماوردي نظام اسالمي ا نظامهاي ديگر و اثبات کارآمادي نظاام اساالمي،
قدم ردارد و ا طرح موضوعات نظام اسالمي ،پاسگي مناسب و مبتني ر آموهههاي
ديني ارائه کنند .تا اه اين طرياق هام کارآمادي ديان در پاساگگويي اه مساائل و
شبهات نوپديد ه اثبات رسد و هم نظام اسالمي تواند هطور مطلو  ،اداره جامعه
و مردم را عهده دار شود:
«در همينههاي گوناگون ،امروه نياه وجود دارد؛ هم راي نظام اساالمي ،هام در
سطح کشور ،هم در سطح جهان .تبيين معرفتشناسي اسالم ،تنکر اقتصاادي و
سياسي اسالم ،مناهيم فقهي و حقوقي که پايههاي آن تنکر اقتصادي و سياساي
را تشکيل ميدهد ،نظام تعليم و تر يت ،مناهيم اخالقي و معنوي ،غيره و غيره،
همه اينها ايد دقيق ،علمي ،قانعکننده و ناظر ه انديشههاي رائج جهاان آمااده

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

و فراهم شود؛ اين کار حوهههاست .ا اجتهاد ،اين کاار عملاي اسات» ( ياناات
مقام معظم رهبري.)6913/13/13 ،

آيتاهلل خامنهاي ه عنوان فقيه و رهبر نظام اسالمي ،در جمع نگبگان حاوهوي،
رخي اه مشکالت و مسائلي را که در فقه تبيين نشده اسات و انتظاار پاساگگويي
نسبت ه اين مسائل ،اه حوهه علمياه مايرود ،در عرصاههااي مگتلاف اقتصاادي،
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پاشکي ،حقوقي ،قضائي ،اجتماعي ،سياسي و  ...مطرح کرده و تعيين تکليف فقهاي
و ديني در اين همينه را ه عالمان حوهوي و فقيهان واگذار کرده است:
« االخره تکليف اين مسوله (ارهش پو و تورم) ،در فقه ايد روشن شود .اياد
راي اين کارها ،مبنا درست کرد .البته انسان ميتواند کار خودش را ه اطالقات
و عمومات ،آسان کند؛ اما مسائل اين گونه حل نميشاود .ساياري اه مباحاثِ
حکومتي ،مبحث ديات ،مبحث حدود و ديگار مساائل قضاا اراي دساتگاه اا
عظمتِ قضاوت ما ،حل فقهي نشده و تکلينش معلوم نگرديده اسات ...اماروه،
جهاد مورد ا تالي ماست .خودِ همين مسوله جهاد ،در فقاه ماا روشان نيسات.
سياري اه مسائل امر ه معروف و نهي اه منکر ،مسائل حکاومتي و ساياري اه
مباحث مر وط ه هندگي مردم همين مسوله پيوندها و تشريحها مباحثي هساتند
که فقه ايد وارد اين ميدانها شود .نميشود ا نظر سريعي ه آنها نگاه کارد و
خيا کنيم که حل خواهند شد .نه؛ اينها هم مثل قياه ا اوا

فقهاي هساتند»

( يانات مقام معظم رهبري.)6934/3/69 ،
رويکرد فقه حکومتي در درسهاي حوزوي

رخالف رخي دانشهاي حوهوي کاه در رخاي ادوار عصار غيبات ،فاروغ و
پويايي در عرصه جامعه دارند ،و در همانهايي ديگر ،يا جامعاه اه ايان علاوم تهاي
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

است يا شاهد شعلههايي کمفروغ اه آن است ،علم فقه ،هماواره و در طاو سااليان
عصر غيبت ،همواره و دون گسست در فضاي جامعه وجود داشاته و پاساخگاوي
نياههاي مؤمنان وده است .ه دليل اينکه فقيهان ،در عمده اين ادوار ،متصادي اماور
کالن جامعه نبودند و تد ير امور کشوري را رعهده نداشتند ،لکه ه خاطر اقتضااي
تقيه اه حاکمان جائر ،همواره ه پاسخگويي اه نياههااي فاردي و مؤمناناه شايعيان
مشاو ودهاند ،نا راين ،فقه شيعه هطور عمده ،رويکرد فردمحور داشاته و اه ايان
رو ،فقيهان ،در استنباطهاي خويش ،نياههااي جامعاه و پاساخهااي خاويش را در
راستاي اداره حکومت و جامعه در نظر نداشتند .لکن اا پياروهي انقاال

اساالمي

ايران ،و ا رداشتهشدن موانع ذهني و عيني راي فقيهان ،آنان ايد ه فقاه اه مثا اه
11
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قالبي راي استنباط اداره کالن جامعه نيا در کنار استنباطهاي فردي عنايت ورهند:

«ما در طو همان ،ه دين و فقه ه عنوان قالب و شاکل اراي حکومات نگااه
نکرديم ...فقه ما اين طوري وده ،الاقل در اين چند قرن اخيار ايان طاور اوده
است .امروه فقه ،شکلي راي حکومات و شاکلي اراي نظاام اجتمااعي منهاا
الحکومه است .حکومت جايي اه يک نظام اجتماعي است» ( يانات مقام معظم
رهبري.)6931/66/91 ،

ديهي است ورود فقه ه عرصه فقه حکومتي و نگرش کالن ه اداره جامعاه اا
محوريت تعاليم ديني و فقهي ،مرهون تالشهاي علمي و عملي امام خميناي اسات
که ا اه ين ردن نظام طاغوت و نماياندن امکان تحقق نظاام ديناي در جامعاه ،و اه
وسيله تالشهاي علمي خويش ،ر ضرورت پيگيري فقه حکومتي ه عناوان نقشاه
راه حکومت اسالمي در عصر غيبت تأکيد کردند:
«فقه شيعه را که ه خاطر طو سا هايي که فقهاي شيعه و خود گروه شيعه در
دنياي اسالم ،دسترسي ه قدرت و حکومت نداشتند ،و فقه شيعه يک فقه غيار
حکومتي و فقه فردي ود ،امام ارگوار کشاند ه سمت فقه حکومتي» ( ياناات
مقام معظم رهبري.)6931/9/64 ،

اه آنجا که استنباط فقيهان تا ع موضوعات مطرحشده است و هعبارت ديگر ،ر
اساس ديدگاه علماي فقه و اصو  ،احکام تا ع موضوعات وده و جايگااه موضاوع
نسبت ه حکم مانند جايگاه علت نسبت ه معلو است ،هرجا موضوع احراه شود،
حکم نيا ر آن مترتب خواهد شد .مثال تا در خاارج چيااي اه ناام خمار وجاود
نداشته اشد ،حکم حرمت «التشر » ر آن جعل نميشود ،ياا در مثاا «حاج» ،تاا
مکلف ،داراي شارايط فار

نشاود ،حکام وجاو

حاج اه ساوي شاارع صاادر

نميشود .ر اين اساس ،در حالي که فقيهان گذشته ا نبود حکومت ديني در جامعه،
حکمي راي آن جعل نکرده و احکام آن را ارائاه نمايکردناد ،در صاورت وجاود

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

موضوعي ه نام حکومات ديناي در خاارج ،خاود را موظاف اه ارائاه احکاام آن
ميدانند .ر اين اساس ،همچنان که فقيهان ،در همانهاي گذشته وظيناهاي در قباا
ارائه مباحث فقه حکومتي نداشتند ،در همان حاضار و اا وجاود نظاام اساالمي در
جامعه ،فقيهان موظفاند ه اين مباحث پرداهند و ديادگاه شاارع را در ايان هميناه
يان کنند .حوهه انقال ي ه مثا ه حوههاي که دغدغه عملي راي تحو و توسعه فقه

10

شيعه داشته و در عين حا  ،دغدغه اساسي نسبت ه پاسخگويي ه نياههاي انقاال
اسالمي دارد ،ايد ه اين مسوله اهتمام مضاعف ورهد:
«تشکيل نظام اسالمي که داعيهدار تحقق مقررات اسالمي در هماه صاحنههااي
هندگي است ،وظينهاي استثنائي و يسا قه ر دوش حوهه علميه نهاده است ،و
آن تحقيق و تنقيح همه مباحث فقهياي است که تدوين مقررات اسالمي اراي
اداره هر يک اه دنههاي نظام اسالمي دان نياهمند است ...رويآوردن ه «فقاه
حکومتي» و استگراج احکام الهي در همه شوون يک حکومت ،و نظر اه هماه
احکام فقهي ا نگرش حکومتي يعني مالحظه تاأثير هار حکماي اه احکاام در
تشکيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسالمي امروه يکاي اه واجباات اساساي در
حوهه فقه اسالمي است که نظم علمي حوهه ،اميد رآمدن آن را هنده مايدارد»
( يانات مقام معظم رهبري.)6936/1/14 ،

ر اين اساس ،حوهه علميه قم ايد در دروس فقهي خويش ،ه مباحاث فاردي،
عبادات ،احواالت شگصايه و مباحاث خاانواده ،اکتناا نکناد و دروس خاارج فقاه
استداللي مناسبي را ه مواهات مباحث فردي تعبيه کند و در ايان دروس ،اا طارح
مباحث مورد ا تالي نظام اسالمي پاسگي مناسب ه پرسشها و چاالشهااي نظاام
اسالمي دهد.
«در قم ايد درسهاي خارجِ استداللي قوياي مگصوص فقه حکاومتي وجاود
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

داشته اشد ،تا مسائل جديد حکومتي و چالشهايي را که ر سار راه حکومات
قرار ميگيرد و مسائل نو هنو را که پيش ميآيد ،اه لحاظ فقهي مشگص کنناد»
( يانات مقام معظم رهبري.)6931/1/63 ،

نتيجهگيري
حوهههاي علميه که همواره فرهند همانه خويش ودهاند و اه نياههااي روهآماد
جامعه خويش پاسخ گنتهاند ،در فضاي انقال

اسالمي و تحقق نظامي ا محوريات

تعاااليم اسااالم ،رويکااردي انقال اي ااه فعالي اتهاااي خااويش دادهانااد و فااارغ اه
رويکردهاي عملي روحانيان در حمايت اه انقال
11
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اسالمي ،در عد علمي ،اموري را

مد نظر قرار دادهاند که اه آن ميان ،ميتاوان اه ماواردي مانناد تبياين مبااني نظاام
اسالمي ،تعيين نقشه راه هدايت نظام اسالمي ه ساوي آرماانهااي اصايل ،ترسايم

ارکان و ساختار مناسب حکومت ديني در عصر غيبات ،ارائاه راهکارهاايي جهات
کارآمدساهي يشتر حکومت ديناي ،حمايات اه آن در جلاب مشاارکت حادّاکثري
مردم ،و صيانت اه نظام سياسي در را ر شبهات و آسيبهاي نظري اشاره کرد .و اه
آنجا که انجامدادن اين امور جا ه واسطه تحاو و توساعه علاوم حاوهوي امکاان
ندارد ،تحو علوم مرسوم خويش ،ه دليل وصو ه حوهه تراه انقال
مد نظر قرار داده اند .ديهي است اين تحو ايد در چارچو

اساالمي را

ضوا ط و مالکهايي

صورت پذيرد تا تواند هطور مطلو  ،وصو ه حاوهه تاراه انقاال

اساالمي را

تضمين کند .اموري مانند «پويايي در عين حرکت در التاام اه روشهااي مصاطلح
اين علوم»« ،عنايت اه اساتناد مبااني ،سااختار ،رفتاار و قاوانين نظاام اساالمي اه
آموهههاي دين ا وجود تأکيد ر کارايي و کارآمدي نظام اساالمي در اداره مطلاو
جامعه ه سوي اهداف اسالم»« ،پرهيا اه روهمرهگاي و تاالش اراي روهآمادي در
قالب رصد شبهات ،مشکالت و موضوعات روه و پاسخ مناسب و ارائه راهکارهاي
روهآمد راي اداره نظام اسالمي» و «توجه ه نظام وارگي علوم اسالمي و عنايت اه
اينکه هر يک اه اين علوم مايتوانناد در اداره گشاي اه نظاام سياساي ،تأثيرگاذار
اشند» ه مثا ه ضوا ط کالن وصو ه علوم حوهوي تراه انقال

اسالمي اه شامار

ميروند .اين ضوا ط و مالکها البته در صورتي ميتوانند غار

اه فاوق را تاأمين

کنند که ه توصيه راهکارهايي همنظور وصو ه غايت علوم حوهوي تراه انقاال
اسالمي يانجامند .رخي راهکارهايي که ر اساس آن ،علوم حوهوي توساعهاي اه
تراه انقال

اسالمي ميانجامد ،عبارتاند اه « :اهخواني علاوم حاوهوي و اهتولياد

اين علوم ه دليل اداره مطلو

نظام اسالمي»« ،عدم ايستايي در پارداختن اه اماور

انتااعي علمي و تحقاق پوياايي ايان علاوم در ايجااد دامناه سياساي ،اجتمااعي و
حکومتي راي اين علوم ه دليل استناده مطلو

در نظام اسالمي»« ،پاسخ ه نياههاا

شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95

و پرسشهاي روهآمد نظام اسالمي در قالب جعل قوانين و ارائه راهکارهاي مناسب
راي اداره مطلو

جامعه» ،و «عدم توقف در فقه متناسب ا اداره هندگي مؤمناناه و

گسترش دروس فقهي متناسب ا اداره حکومت مطلو

و کارآمد اسالمي».
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پژوهشي امام خميني.
 مطهر ،،مرتضى ( .)6461ده گنتار .قم :انتشارات صدرا.
 موسوي خميني ،روحاهلل ( .)6931صحينه امام .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار
امام خمينى.
شاخصهاي علوم حوزوي
در تراز حوزه انقالبي
(با تأکيد بر ...
( 7تا )95
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