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    :چكيده 

 ها وفهم ويژگي رو،اين از . دارد"اجتهاد"شناسي فقه سياسي پيوند تنگاتنگي با روش ديد،تربي
فهم اجتهاد نيز به نوبه  و .مستلزم فهم اجتهاد است شناسي،به لحاظ روش خصائص فقه سياسي،

  اين اساس، بر .كند پيدا مي"عمل"  و"زبان"مستلزم فهم پيوندهايي است كه اجتهاد با  خود،
ي راه شناسي فقه سياسبه ماهيت اجتهاد به عنوان روش توان با فهم پيوندهاي دوگانه مذكور،مي

 راهيابي به ماهيت اجتهاد و عمل با اجتهاد به منظور درصدد تبيين رابطه زبان و مقاله حاضر، .يافت
با  بدين منظور، .جايگاه فقه سياسي است ماهيت و آن بر نهايت تبيين تأثير  در خصائص آن و

تأثيرات  و ماهيت اجتهاد بررسي كرده، را پيوندهاي مذكور مفهومي اجتهاد، تحليل محتوايي و
تعريفي  ضمن بررسي تعاريف رايج از فقه سياسي، فقه سياسي توضيح داده، شناختي آن را درروش

زعم به اهميت اين تحليل، .كندحوزه سياست ارائه مي خاص از آن را با توجه به سرشت اجتهاد در
زندگي  ياست وحوزه س تواند با كاوش در زواياي پنهان اجتهاد درروست كه مياين از نگارنده،
جهت كارآمدتر ساختن آن در زندگي سياسي امروزي  تكامل آن را در ضرورت تحول و سياسي،

شناختي فقه سياسي به عنوان يك جايگاه معرفت ضرورت ارتقاء بر تأكيد قرار داده، مسلمانان مورد
  .دانش سياسي اسالمي تأكيد نمايد

  
  

  :واژگان كليدي
  عمل –زبان  -د اجتها -روش شناسي -فقه سياسي 

                                                           
                                                                         mirahmady_mansoor@yahoo.com *Email:   
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  مقدمه 

تا حدودي فقه سياسي مورد  شناسي فقه و به عنوان الگوي روش"اجتهاد"اگرچه تاكنون 
سرشت آن  رسد،به نظر مي هاي آن بيان گرديده است،ويژگي مباني و مفهوم، گرفته، توجه قرار

آشنا  عالوه بر فهم سرشت اجتهاد، .گرفته است كنكاش علمي قرار مورد بررسي و كمتر
شناسي اما گونه روشاين هاي مكنون درظرفيت هاي آن،ويژگي مباني و ساختن ما با مفهوم،

  .سازداحياناً پنهان آن را نمايان مي
 مستلزم نمايان ساختن پيوندهاي مفهومي آن با ديگر هاي آن،مؤلفه فهم سرشت اجتهاد و

 از "عمل"و "زبان"اجتهاد با دو مفهوم پيوند  رسد،مي به نظر اين ميان، از .مفاهيم مرتبط است
مستلزم فهم  دستيابي به سرشت اجتهاد، اين اساس، بر .باشدمي اهميت خاصي برخوردار

پي  ها وبا اشاره به اين پيوند مقاله حاضر، .عمل است چگونگي پيوند دوگانه آن با زبان و
 .دهدورد بررسي قرار ميجايگاه فقه سياسي م ماهيت و آن را بر تأثير كاوي سرشت اجتهاد،

چارچوب  بخش نخست، در .گرددارائه مي بخش تنظيم و دو اين مقاله در بدين منظور،
فهم  عمل به منظور اساس آن پيوندهاي دوگانه اجتهاد با زبان و بر در بخش دوم، مفهومي و

  .شودجايگاه فقه سياسي توضيح داده مي ماهيت و آن بر تأثير سرشت اجتهاد و
  

  عمل  زبان و فهم، چوب مفهومي؛چار.1

فهم  .آيدانديشه بشري به حساب مي و  پرسشي ديرين در تاريخ فكر"فهم" پرسش از
 هايي هستند كه ازترين پرسشهايي دارد؟ مهمچه ويژگي دهد؟ وچگونه رخ مي چيست؟

جه تو بارشايد بتوان براي نخستين .به خود اختصاص داده است ذهن انديشمندان را ربازيد
 در .مشاهده كرد ارسطو افالطون و انديشه سقراط، در دوران باستان و اساسي به آن را در

اهميت بسيار زيادي  معرفت حقيقي از رسيدن به حقيقت و انديشه اينان فهم درست و
  و"زبان"افالطون ارتباط تنگاتنگي با  سقراط و افكار معرفت در و فهم .باشدبرخوردار مي

  .يابدپيوندي بنيادين مي "عمل"ارسطو با  افكار حالي كه در در ده، پيدا كر"گفتگو"
اما  اگرچه نه به صراحت، پروراندند،سرمي يابي را درافالطون كه دغدغه حقيقت سقراط و

 .دانستنديم طريق بكارگيري زبان ميسر از روش عملي خود رسيدن به اين هدف را  در
پيش  .دهدمي  قرار"جمهور" خود، ترين اثرمهمافالطون همين روش را مبناي سبك نگارش 

دليل خصلت تأملي ه بكارگيري اين روش اين است كه ب افالطون در فرض  اساسي سقراط و
رغم اختالف نظر تواند بهاين روش مي كنندگي گفتگو،قانع ظرفيت آگاهي بخشي و زبان و
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واقع اين زبان  در .قيقت برساندتواند طرفين آن را به حشديد در باره موضوع مورد گفتگو، مي
اين روش  در .سازدفرايند گفتگو آشكار مي  درجتدريگفتگوي زباني است كه حقيقت را به و

نامتعين گفتگو حقيقت را  حركت طوالني و قبل، گفتگو از رغم عدم تعيين مسيربه همچنين،
ط كه افالطون با قبل نامتعين سقرا احياناً از گفتگوهاي طوالني و .خواهد ساخت آشكار

هايي فرضبراساس چنين پيش كند، در كتاب جمهور گزارش ميدخاص خو ابتكار تغييرات و
  :نويسدن مييكتاب ششم افالطون اين چن آغاز در به عنوان نمونه، .صورت گرفته است

نمود كه  ما آشكار اشكال هم نبود بر  گفتم اي گالوكن اين گفتگوي طوالني كه خالي از"
  )335: 1360افالطون،( ". مردماني فيلسوفند وجه نوع اشخاص فيلسوف نيستندچه نوع

شناخت صحيح به  نقش گفتگوي زباني براي رسيدن به فهم و اين سخنان به وضوح بر
شناخت  ترين عامل رسيدن به اين فهم وتواند مهممي اين گفتگو، .كندداللت مي باور آنان،
   از طريق گفتگوي ديالكتيكي  االذهاني وها در ارتباط بينانسان براساس اين روش، .تلقي است

 .شان را افزايش دهندظرفيت دانايي اش را كاهش وتوانند به كمك يكديگر گستره نادانيمي
  )159: 1386 سيد محمود نجاتي حسيني،(

 فهم درست است، افالطون هدف اساسي رسيدن به شناخت و اگرچه در روش سقراط و
اين  در به عبارت ديگر، .گردددرست تلقي مي اي براي رفتارمقدمه شناخت خود واما اين فهم 
نظر گرفته  بلكه پيش شرط عمل در گيرد،نمي نفسه مورد توجه قرارشناخت في روش فهم و

درست  رفتار واقع مفروض اصلي گفتگو اين است كه به شرط شناخت موضوع، در .شودمي
 ارتباط با زبان و فهم عالوه بر ترتيب، بدين)161:همان(.دگيرمرتبط با موضوع بحث شكل مي

گونه تنگاتنگي ميان اما اين ارتباط به .كندمي غمل نيز ارتباط برقرار و با رفتار گفتگوي زباني،
  .شودمي روش ارسطو برقرار انديشه و عمل در فهم و
 از .كنداط پيدا ميبا حكمت عملي ارتب خورد وگره مي "عمل"با  "فهم"انديشه ارسطو  در

نه موجود دستخوش  است و تغييرناپذير موضوع فهميدن نه موجود سرمدي و نظر وي،
جهت بدين توانند ساخت ومي تفكر وادار بلكه اموري است كه آدمي را به ترديد و صيرورت،

 به همين دليل )239:  1378 ارسطو،( .فهميدن به همان موضوعات حكمت عملي ارتباط دارد
       درست عمل كردن را مورد بازكاوي قرار  كند و بحث خود را از عمل آغاز ميوارسط
 بدين ترتيب، .شوددرست فهميدن حاصل مي درست عمل كردن در پرتو نظر وي، از. دهدمي

درست  .شود مطرح مي"كج فهميدن"و "درست فهميدن" ،"فهميدن"سه مفهوم  براي وي،
  .كج فهميدن به كج عمل كردن جامد وانفهميدن به درست عمل كردن مي

حكمت عملي شكل  و) فن( هنر نظر ارسطو در سه حوزه معرفتي حكمت نظري، فهم از
حوزه  فهم در اين ميان به دليل دغدغه خاص ارسطو نسبت به درست عمل كردن، از .گيردمي
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ل كردن عم فهم به عمل و اين حوزه، در .باشدمي اهميت بيشتري برخوردار حكمت عملي از
عمل  استعداد انسان در حكمت عملي در نظر ارسطو حالتي است كه بيانگر .گيردتعلق مي

اين   بنابراين در)216 :همان( .درست همراه باشد اما عمل كردني كه پيوسته با تفكر .كردن است
نكته مهم در اين حوزه معرفتي اين است كه موضوع  .عمل است متعلق فهم، حوزه معرفتي،

با توجه به ديدگاه ارسطو نسبت به حكمت عملي  اين نكته را .است تغييرپذير واقع امورفهم در
  .وان توضيح دادتمي

آورد فضيلت بخشي از نفس است كه عقيده را بوجود مي حكمت عملي از نظر ارسطو،
    از )217:همان( .چنين است كمت عملي نيز حدارد و سروكار تغييرپذير زيرا عقيده با امور

م ومفه .يا به عبارتي عمل است .حكمت عملي امور تغييرپذير موضوع فهم در رو،ناي
در انديشه ارسطو دقيقاً بيانگر چنين مقصودي از متعلق فهم در حكمت عملي  "پراكسيس"

تعقل ناب  همراه با فهم است اما نوعي فهم عملي است كه در پراكسيس، نظر وي، از .است
  )149: 1371ديويد كوزنز هوي،( .ناپذير است جدايياز نفس عمل شود وخالصه نمي

 پيوند دوسويه فهم با زبان و توان ارتباط ومي بيان گرديد، توجه به آنچه كه به اختصار با
  اين اساس، بر .دريافت ارسطو افالطون و هاي سقراط،انديشه عمل را با مراجعه با افكار و

 سويي امري زباني است و فهم از .يه توضيح دادسو توان سرشت فهم را با توجه به اين دومي
 قابل جداسازي  از امري عملي است و سوي ديگر، از .گرددحاصل گفتگوي زباني تلقي مي

شناسي حوزه معرفت فهم را در بخشد وزباني بودن فهم خصلتي تأملي به فهم مي .عمل نيست
      آن را سرشتي متغير داده،به فهم  پذيرخصلتي انعطاف عملي بودن آن نيز .دهدجاي مي

توان به سرشت اساس آنها مي بر سرشت فهم را شكل داده، خصلت اساسي، اين دو .بخشدمي
سريان  معرفت و حوزه فهم و با استخدام اين نتايج مهم در بخش دوم مقاله، در. فهم راه يافت
پيامدهاي  الزامات و ه،به سرشت اجتهاد راه پيدا كرد كنيم، تالش مي"اجتهاد"آنها به حوزه 

  .شناختي آن را مورد بررسي قرار دهيمروش
  

  فقه سياسي عمل در زبان و اجتهاد، .2

اجتهاد از سويي امري  .عمل دارد پيوند تنگاتنگي با زبان و ارتباط و اجتهاد به مثابه فهم،
 عمل نيزبا  سوي ديگر، از .توان سرشت آن را دريافتبدون توجه به زبان نمي زباني است و

تبيين اين دو گونه ارتباط به  .سازدمي اي كه سرشت اجتهاد را متأثرگونهبه پيوندي وثيق دارد،
شناسي فقه هواژ اي گذرا به مفهوم اجتهاد درم اشارهراهيابي به سرشت اجتهاد مستلز منظور
  .است



  

 337                                                                                  زبان، عمل و اجتهاد در فقه سياسي

 .گرددم ميحكم شرعي خت "استنباط"به  شود و آغاز مي"فهم" اجتهاد فرايندي است كه از
   يابي به حكم شرعي انجام تراه دس اي است كه مجتهد دراين فرايند حاصل تالش فقيهانه

    :نويسدتعريف اجتهاد مي در) ق676-602( به همين دليل محقق حلي. دهدمي
كوشش در به دست آوردن احكام شرعيه  در عرف فقها نهايت سعي و] اجتهاد[آن  و"

محقق ( ".شودداليل شرع اجتهاد خوانده مي دست آوردن احكام ازبه اين اعتبار به  است و

  )179: 1403حلي،
دهد نشان مي - ترين تعاريف درباره اجتهاد استقديمي كه يكي از - اين تعريف دقت در

 .وردآاحكام شرعي را بدست مي كه اجتهاد تالشي فقيهانه است كه با مراجعه به داليل شرعي،
هم نهايتاً به استنباط ختم  دارد و با فهم سروكار رو،اين از ي است وتالشي فكر اين تالش،

اجتهاد به مثابه  توان ازمي اين اساس، بر .دنبال دارده ب در نتيجه فهم حكم شرعي را شود ومي
زماني كه چنين برداشتي از اجتهاد در  شايد بتوان به اين نكته اشاره كرد كه از .فهم سخن گفت
 آنان اجتهاد را رفته، گيري سلبي آنان نسبت به اجتهاد كنارموضع ه رايج گرديد،ميان فقهاي شيع

  :اين باورند كه صاحب نظران در اين زمينه بر طوري كه برخي ازهمان .به رسميت شناختند
براي  نوشتند، را مي"باب االجتهاد"كتب خود  در) قرن پنجم(علماي شيعه تا آن وقت "

 ،"عده"مثل شيخ طوسي در .آن را ممنوع اعالم نمايند باطل بشمارند و اينكه آن را رد كنند و
به معناي ... خود علماي اهل تسنن ولي تدريجاً معناي اين كلمه از اختصاص بيرون آمد و

از اين وقت علماي شيعه  ...كار بردندكوشش براي بدست آوردن حكم شرعي به و مطلق جهد
    .)100-101: 1377طهري،مرتضي م( "پذيرفتند اين كلمه را نيز

فهمي فقهي دانست كه با بكارگيري اصول روش شناختي خاصي  توان اجتهاد رابنابراين مي
 رفته در الفاظ بكار سويي با زبان و ترديد اين فهم ازبي .انجامدبه استنباط احكام شرعي مي

فعاليت  ممارست و حاصل تالش عملي مجتهد و سوي ديگر از دارد و متون ديني سروكار
 به همين دليل برخي از علماي متأخر .گرددتقويت مي فكري وي است كه در طول زمان نيز

بخش  آخوند خراساني در .انداستفاده نموده "ملكه"واژه  تعريف اجتهاد از علم اصول در
ملكه "جمله  پس از ذكر برخي از تعاريف درباره اجتهاد از "كفاية االصول" پاياني كتاب خود

 ،"عدادي كه به وسيله آن مي توان به استنباط حكم شرعي فرعي از يك اصل پرداختاست و
  )463: 1412محمد كاظم خراساني،( .كندچنين مفهومي را مورد اتفاق همه علما معرفي مي

 استعدادي فقيهانه، خواه ملكه و خواه اجتهاد را صرفاً تالشي فقيهانه بدانيم و روي، به هر
اين  در .سازدايده اجتهاد به مثابه فهم را نمايان مي نباط حكم شرعي بوده،بالمĤل معطوف به است

پيوند دوگانه  نظري گذشته در بخش نخست، اساس مباحث مفهومي و توان برصورت مي
  .كنيمفقه سياسي بيان مي تأثيرات آن را بر و داد اجتهاد را مورد بررسي قرار
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  فقه سياسي  زبان در اجتهاد و .1,2

تأثيرات آن  و دو مورد اساسي مشاهده كرد زبان را در توان پيوند اجتهاد وكلي مي طوربه
مقصود از منصوصات آن  .غيرمنصوصات منصوصات و :داد فقه سياسي مورد بررسي قرار را بر

خواه به شكل  منابع ديني بيان گرديده است؛ متون و موضوعاتي است كه حكم آنها در دسته از
حاليكه مقصود از غيرمنصوصات آن  در .كلي خواه به شكل غيرصريح و جزئي و صريح و

منابع  حكم آنها در اين متون و نه غيرصريح، دسته از موضوعاتي است كه نه به شكل صريح و
  .اندنيز تعبير نموده "منطقة الفراغ"بيان نشده است كه از آن برخي از فقها به 

اند كه منابع ديني بيان شده يح در متون ويا به شكل صر منصوصات بر اساس اين تعريف،
 رود؛حكم پس از مراجعه به اين منابع بكار مي "كشف"اجتهاد تنها به مفهوم  در اين صورت،

اجتهاد به مفهوم  اند كه در اين صورت،بيان شده) اجمال يا ابهام(يا به صورت غيرصريح  و
اگرچه در صورت نخست  .م خواهد بود حك"استنباط" ادله و ابهام از رفع اجمال و  و"تفسير"
الفاظ  مجتهد با مراجعه مستقيم به زبان و كند ومي اجتهاد با زبان ارتباط مستقيم برقرار نيز

كند اما پرواضح است كه در اين مراجعه به مفهوم دقيق حكم شرعي را كشف مي زباني،
 .بع وجود داشته استبه شكل صريح در منا قبل نيز كه حكم از گيرد چراصورت نمي "كشف"

گيرد به معناي دقيق صورت نمي گفتگوي زباني وي با متن، در نتيجه درگيري مجتهد با متن و
صورت دوم اين ارتباط تنگاتنگ  اما در .باشدرو ارتباط زباني در اين صورت اندك مياز اين و

   انواع  يري ازگبا بهره قواعد زباني و مجتهد با تكيه بر اين صورت، در .رسدبه نظر مي
حكم شرعي را  ابهام مذكور را برطرف ساخته، كند اجمال وتالش مي هاي زباني،داللت

اين  .گردندمي اهميت خاصي برخوردار اينجاست كه قواعد اصول فقه از در .استنباط نمايد
حكم شرعي را  براساس فهم خود، كند تا مقصود شارع را فهميده،مجتهد را كمك مي قواعد،

  .تنباط نمايداس
 بر ويژه در صورت دوم،ه ب و دو صورت مذكور هر رسد درمهمي كه به نظر مي بسيار نكته

فهم مجتهد فهمي زباني  .شدن فهم است "زباني" باشد،مي سرشت فهم اجتهادي تأثيرگذار
 فهم وي را نوع ارتباط زباني، گذاشته، فهم مجتهد تأثير هاي زبان برويژگي رو،از اين است و
شدن  "شناختيمعرفت"مهمترين پيامد اين تأثيرگذاري وتأثير پذيري را مي توان  .زندرقم مي

 شناختي شدن فهم اجتهادي،مقصود از معرفت .ارتباط زباني آن دانست فهم اجتهادي در پرتو
فهم  ضرورت بكارگيري درست قواعد زباني به منظور زبان و "معرفت بخشي"پذيرش ايده 
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رسيدن به چنين  دغدغه او نتيجه مفروض مجتهد امكان فهم درست است و در .درست است
 در علم "الفاظ"به همين دليل، مباحث  .طريق بكارگيري درست قواعد زباني است فهمي از

شناختي الزم را براي ابزارهاي معرفت اين مباحث به مجتهد .كنداصول اهميت اساسي پيدا مي
هاي مختلفي اگرچه ديدگاه .دهندمي تيار وي قراراخ مقصود شارع در فهم درست غرض و

عنوان به( هاي الفاظ در علم اصول فقه ارائه شده است،انواع داللت  و"وضع"درباره ماهيت 

توان نتيجه  مي) 1422 موسوي خوئي، ابوالقاسم ؛1417 محمدباقر صدر، ؛1409 محمدحسين نائيني، :نمونه رك
. ديدگاه مذكور دانست غرض شارع از رسيدن به فهم معتبربكارگيري قواعد زباني مذكور را 

 "فقه"با دستگاه معرفتي  "حكمت نظري"همسويي دستگاه معرفتي  قرابت و گيري،اين نتيجه
حكيم دغدغه  حكمت نظري، همانطوري كه در .دهدرا نشان مي "فقه سياسي"بويژه  و

دستگاه فقه و فقه سياسي  در  دارد، را"حقيقت"دستيابي به  به منظور "فهم درست"دستيابي به 
شريعت به مثابه  (حقيقت " مقصود شارع به منظور دستيابي به "فهم درست"فقيه دغدغه  نيز،

 هستي و حكيم حقيقت مكنون در يابي دارند،دو دغدغه حقيقت هر رواين از . دارد")امرحقيقي
شناختي مشترك معرفتتوان پيش فرض مي به همين دليل، .شريعت فقيه حقيقت مكنون در

 انسان را به حقيقت  ترتيب،فقه بدين حكمت و .اين دو را امكان رسيدن به حقيقت دانست
ه ب هاي ديگر،جوهري اين دو دانش را با دانش به وضوح تمايز گيري،اين نتيجه. رسانندمي

  .دهدهاي مدرن نشان ميويژه دانش
آنجا كه  از .اجتهاد است باط زباني فقه وشناختي ارتديگر پيامد مهم معرفت "گرايينص"

اجتهاد  فقه و آورد،متون ديني بدست مي فهمي زباني از شناختي اجتهاد،روش فقيه با سازوكار
مقصود  .گرددگرايي ويژگي مهم آن تلقي مي"نص" گردد ومي "نص" دريافت از وي مبتني بر

فعاليت  در) سنت قرآن كريم و( محوريت نص نص و اجتهاد بر ابتناي فقه و گرايي،از نص
 هايي قرارزمره دانش دانش فقه را در اين اساس، بر گرايي،نص .مجتهدين است علمي فقها و

 تأثيرتحت به وضوح بسيار هايي،چنين دانش .دهد كه هدف آنها فهميدن متن استمي
 .باشدذير نميپبدون توجه به آنها فهم درست آن متن امكان مختصات زباني متن قرارگرفته و

اگرچه برخي از فقهاي اهل  .هاي مورد نظر استترين ويژگيعربيت يكي از مهم ترديد،بي
آن را  پيش گرفته و تأكيد بر عربيت نوعي افراط را در سنت همچون ابواسحاق شاطبي در

 توان با اين گفته آنانمي رسد،مي به نظر كنند،مقاصد شريعت معرفي مي از اصالت بخشيده و
 ،"پس فهم آن از اين طريق امكان دارد قرآن به زبان عربي نازل شده است،"اينكه  مبني بر

عنوان اهميت زبان عربي به اين گفته در واقع بيانگر . موافقت نمود)64 :تابي ابواسحاق الشاطبي،(
) هديدگاه شيع از(امامان معصوم  و) ص( شناختي قرآن كريم وسنت گفتاري پيامبرمعرفت ابزار

  .  رسدمعقول به نظر مي رو،اين از است و
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گرا بودن آن را نص شناختي شدن فهم اجتهادي وتوان معرفتمي با توجه به آنچه گذشت،
فقه به عنوان دانشي كه حاصل  اين اساس، بر .ترين پيامدهاي ارتباط زبان و اجتهاد دانستمهم

 اين اساس، بر .گردد مي"نص گرا"  و"زامعرفت"دانشي  نيز شود،چنين اجتهادي تلقي مي
به  پيوند تنگاتنگ با نص خواهد بود و هويت معرفتي مبتي بر هويت فقه به عنوان يك دانش،

  .آن است تعامل با معرفتي برگرفته از نص و رود،همين دليل معرفتي كه از اين دانش انتظار مي
به عنوان پيامدهاي زباني  - گرايينص زايي ومعرفت – تعميم اين دو ويژگي ترديد،بي

 توان فقه سياسي را نيزبا چنين تعميمي مي بوده، پذيراز فقه به فقه سياسي امكان بودن اجتهاد،
 خصلت معرفت بخشي بوده، از برخوردار فقه سياسي نيز .گرا دانستنص زا ودانشي معرفت

 رسد،مي به نظر جود،با اين و .آيددست ميه متون ديني ب اين معرفت با مراجعه به نصوص و
رسميت شناخت هاي خاص فقه سياسي بهعنوان ويژگيتوان بهصورتي مي اين دو ويژگي را در

 فقه سياسي دانشي است كه مبتني بر .كه پيش فرض خاص فقه سياسي را در اين باره پذيرفت
نصوص  عنوان مهمترين متون وسنت به اين پيش فرض اساسي شكل گرفته است كه قرآن و

توان مرجعيت چنين صورتي مي بديهي است كه در .باشد مي"سياسي"ديني حاوي گزاره هاي 
شناختي فقه ترين پيش فرض معرفتعنوان مهمزندگي سياسي به سنت را در نص قرآني و

هاي شاخه آن را به عنوان يك شاخه از هويت فقه سياسي دفاع كرد و از سياسي پذيرفت و
رايج  ديدگاه غالب و ترديد،بي .وان يك دانش سياسي مستقل تلقي نمودعنيا به گانه فقه وسه

 است كه از قديم به "فقه السياسات"واقع همان  درباره فقه سياسي اين است كه فقه سياسي در
چه اين ديدگاه با توجه به سنت فقهي  اگر .هاي فقه تلقي گرديده استعنوان يكي از شاخه
بتوان از ضرورت ارتقاء جايگاه معرفتي فقه  رسد،به نظر مي شد،بادفاع مي رايج قابل قبول و

با توجه به  آن و عنوان يك دانش سياسي اسالمي با توجه به ظرفيت مكنون درسياسي به
درصدد اثبات اين  اگرچه مقاله حاضر، .نيازهاي جديد سخن گفت الزامات عمل سياسي و

ويژه ه ب شناختي فقه سياسي در اينجا و معرفتديدگاه نيست اما با اشاره به برخي از مختصات
  . درصدد تمهيد مقدمات طرح چنين ديدگاهي درباره فقه سياسي است در بخش پاياني مقاله،

      

  فقه سياسي  عمل در اجتهاد و .2,2  

اين  بر اجتهاد، .دهدسويه دوم اجتهاد را تشكيل مي پيوند اجتهاد به مثابه فهم با عمل،
اين پيوند  .آيدبه حساب مي امري عملي نيز گردد،اينكه امري زباني تلقي مي برعالوه  اساس،

    در پرتو اين پيوند اجتهاد با عمل هويت  دهنده بخشي از هويت اجتهاد بوده،تشكيل نيز،
 فقه سياسي نيز، .دهدمي جايگاه علوم عملي قرار فقه را در اجتهاد، اين اساس، بر .يابدمي

تنظيم زندگي  گرفته، جايگزين حكمت عملي قرار جايگاه علوم عملي، در وند،براساس اين پي
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 مهم، توضيح اين جايگاه بسيار فهم و .گيردعهده مي تماعي جامعه اسالمي را برجسياسي ا
اين  در .فقه سياسي ارائه گرديده است مستلزم توجه به تعاريف مختلفي است كه تاكنون از

يا يك شاخه علمي مورد توجه قرار  عنوان يك دانش وفقه سياسي به "موضوع"تعاريف 
جايگاه فقه  آنها، موضوع فقه سياسي در با بررسي اين تعاريف و ادامه، و در .گرفته است
  .دهيمعمل توضيح مي پرتو پيوند اجتهاد و علوم عملي را در عنوان يكي ازسياسي به
 العبادات،فقه به سه شاخه فقه از بندي مشهورقهترين تعريف از فقه سياسي براساس طبرايج

 بندي بخشي ازاين طبقه فقه السياسات در .ارائه گرديده است فقه السياسات، فقه المعامالت و
به  .پردازدافعال سياسي مكلفان مي و بيان احكام مربوط به امور فقه رايج است كه به كشف و

  :خوانيماين تعريف مي در همين دليل،
 خالفت، امامت و حسبه، منكر، نهي از به معروف و امر قه مباحثي تحت عنوان جهاد،درف"

 دعوت به اسالم، مؤلفة قلوبهم، آوري وجوهات شرعيه،مأمورين جمع قضات، نصب امرا و
 هاي ديگر،قرارداد با دولت صلح و برگزاري مراسم عيد، ها وآداب خطبه جماعات، جمعه و
مستقيم يا غيرمستقيم مطرح شده است كه  طوربه آن، نظاير  حاكمان وهمكاري با تبرا ، توال و

  )2/50:   1373، عباسعلي عميد زنجاني( "شودبه آنها احكام سلطانيه يا فقه سياسي گفته مي
فقه كه به نوعي ناظر به زندگي  اين تعريف مباحثي از در شود،طوري كه مالحظه ميهمان

فقيه با فهم اجتهادي  اين مباحث، اگرچه در .شودناميده ميفقه سياسي  سياسي اجتماعي است،
 بيان نمايد و حوزه زندگي سياسي اجتماعي را كشف و كند احكام مكلفان درتالش مي خود،

چنين  رسد،مي به نظر شود،گرفته مي نظر اين تالش در ارتباط اجتهاد با عمل در رو،اين از
اين ناكامي  .دهد جايگاه حكمت عملي قرار اسي را درفقه سياسي نمي تواند فقه سي تعريفي از

حوزه سياست  پرتو پيوند آن با عمل در حاصل عدم توجه به ماهيت اجتهاد در رسد،مي به نظر
دو حوزه زندگي فردي  گونه تفاوتي ميان فعاليت اجتهادي فقيه درهيچ تعريف مذكور در .است

 حوزه سياست را در تواند الزامات عمل در نميرواز اين شود وگرفته نمي نظر اجتماعي در و
    جايگاه دانش  عدم توجه به اين الزامات فقه سياسي را از .دهد كانون توجه خود قرار

  .سازدكننده زندگي سياسي همچون حكمت عملي دور ميتنظيم
نويسنده را به  رسد كه تفطن به چنين نارسايي در تعريف فقه سياسي،مي البته به نظر

فقه سياسي  تعريف جديد وي، در .رهنمون گردانيده است اصالح تعريف مذكور عديل وت
 دانسته شده "هايي كه فقه در رابطه با مسائل سياسي دارد يا بايد داشته باشدپاسخ" عبارت از،

 اگرچه دامنه فقه سياسي را فراتر  اين تعريف نيز،)413:  1386 همكاران، علي اكبر عليخاني و( .است
اي كه بتواند به مسائل سياسي گونهگيرد بهمي نظر در ابواب فقهي مذكور مباحث مطرح در از

اين  در كند،يطوري كه خود به صراحت بيان مرسد همانبه نظر مي اما، جديد نيز پاسخ دهد،
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شناختي فقه جايگاه معرفت تحولي در تعريف تنها نوعي توسعه مفهومي صورت گرفته و
در نتيجه  .ايجاد نشده است جايگاه حكمت عملي قرار گيرد، اي كه بتواند درگونهسياسي به

را به جايگاه مطلوب فقه سياسي  تواند ماتعريف جديد به رغم برخورداري از نقاط مثبت نمي
  .متناظر با سرشت اجتهادي آن رهنمون سازد

  :خوانيم تعريف ديگري از فقه سياسي مي در
تنظيم  دارحقوقي است كه عهده اصول فقهي و قواعد ومجموعه  فقه سياسي اسالم،"

تحقق  عدل بوده و ملل غيرمسلمان عالم براساس مباني قسط و روابط مسلمين با خودشان و
  )1361:1/71ابوالفضل شكوري، ( ".داندعدالت را منحصراً در سايه توحيد عملي مي آزادي و فالح،
اطالق فقه  نخست، :خوردحاضر به چشم مي اين تعريف دو نكته مهم از ديدگاه نوشتار در

 اين دو .دوم معطوف دانستن آن به تنظيم روابط مسلمانان اصول و مجموعه قواعد و سياسي بر
كننده زندگي اگرچه فقه سياسي را از جايگاه دانش بيان احكام به دانش بيان قواعد تنظيم نكته،

 چندان توجهي به پيوند اجتهاد و ف نيزاين تعري در رسد،به نظر مي دهد؛سياسي ارتقاء مي
فقه  تواند درصورتي مي روابط در تنظيم زندگي و .فقه سياسي صورت نگرفته است عمل در

عمل سياسي  فهم اجتهادي از سياسي همچون حكمت عملي مورد توجه قرار گيرد كه مبتني بر
اين  كننده درل تنظيماصو اساس قواعد و عنوان پايه وحاليكه به چنين فهمي به در با شد،

تنها به تنظيم رابطه  فقه سياسي ديگر صورت توجه به اين نكته، در .تعريف توجه نشده است
      هاي آن توجه اليه پردازد بلكه عالوه برآن تنظيم زندگي سياسي در تمامي سطوح ونمي
  .كندمي

ان دانش بيان احكام فقه سياسي به عنو در تعاريف مذكور، شود،طوري كه مالحظه ميهمان
نظر گرفته  كننده زندگي سياسي دريا دانش بيان قواعد تنظيم شرعي ناظر به زندگي سياسي و

ديرين فقه به سه قسم  بندي رايج وتقسيم زعم نگارنده چنين تعاريفي كه مبتني بربه .شده است
هاي ديدهپ غياب التفات به ماهيت سياست و در سياسات است، معامالت و فقه عبادات،

به  .است حوزه سياست از سوي ديگر عدم توجه به خصلت اجتهاد در و سو،سياسي از يك
توجه  - نص محور بودن زباني بودن و - اين تعاريف به يك سويه اجتهاد در عبارت ديگر،

مورد توجه چنداني  - حوزه سياست معطوف بودن به عمل در - آن اما سويه ديگر شود،مي
با توجه به  دادن آنها و هم قرار كنار برخي تعاريف و ادامه با الهام از در .تنگرفته اس قرار

  .دهيمموضوع آن را توضيح مي فقه سياسي را تعريف كرده، سويه عملي اجتهاد،
ترين پيامد  عنوان يكي از مهمفقه سياسي، به "گرايانه بودننص"بند نخست مقاله  در

فقه  توان ازمي اين بند، در گرفت،  مورد توجه قرار"زباني" عنوان يك امربكارگيري اجتهاد به
پيامد ديگر بكارگيري  عملي بودن اين دانش، .سخن گفت "عملي"سياسي به عنوان يك دانش 
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موضوع فقه  چنين ديدگاهي درباره فقه سياسي، . است"عملي" اجتهاد اما به عنوان يك امر
قبل  رو،از اين .دهدمي  تغيير" سياسي مكلفاناعمال" به "افعال سياسي مكلفان" سياسي را از

فعل " از )political actions( "عمل سياسي"تبيين تفاوت مفهومي  تعريف فقه سياسي، از
  .رسدالزم به نظر مي )political works( "سياسي

از سه ويژگي اساسي  عمل سياسي هرگونه فعاليت سياسي است كه برخوردار مقصود از
حوزه  فعاليتي است كه در عمل سياسي، .جمعي بودن بودن و پذيرانعطاف ن،ارادي بود :باشد

بودن  پذيرانعطاف به دليل سيال بودن و زندگي سياسي با اراده صورت گرفته، سياست و
ذات آن جمعي  در و سيال بوده، و قابل تغيير فعاليت مذكور اي سياسي،هپديده سياست و

عنوان يك عمل  به"انتخابات " توان اين سه ويژگي را دربه عنوان مثال مي. بودن نهفته است
تحقق آن به شرايط زماني  شكل ثابت ندارد و انتخابات امري ارادي است، .سياسي مشاهده كرد

توان آن را انتخابات صورت مشاركت چند نفر مي در در نهايت، مكاني بستگي داشته و و
انديشمندان مسلمان  ان به صراحت در آثارتوتمايزي را نمي اگرچه چنين تفكيك و .ناميد
بر اساس  مشاهده كرد و هايي از اين ديدگاه را در اين آثاررسد بتوان نشانهبه نظر مي يافت،

طور پراكنده قابل مشاهده ها  بهاين نشانه .فقه سياسي دست يافت آنها به تعريفي جديد از
  .كنيماست كه در ادامه به آنها اشاره مي

 فارابي به صراحت بر .رسداجعه به ديدگاه ابونصرفارابي مفيد به نظر ميمر نخست،
علمي است كه  علم مدني، از نظر فارابي، .كند تأكيد مي"علم مدني"تعريف  بودن در "ارادي"

عاداتي كه افعال ارادي از آنها  سجايا و اخالق و ملكات و از ارادي و رفتار از انواع افعال و
فارابي موضوع    در اين تعريف،)64: 1350ابونصرمحمد فارابي،(. كندبحث مي گيرند،سرچشمه مي
سجاياي زيربناي اين افعال  معرفي  ملكات و رفتار ارادي و را افعال و) سياسي(علم مدني 

از آنجا كه خصلت موضوع يك علم مقسم به موضوع علوم زير مجموعه آن علم نيز . كندمي
 هاي علم مدني نيزوضوع علم مدني به موضوع زيرمجموعهم اين خصلت در كند،سرايت مي

فقه  و )سياسي(شاخه اصلي فلسفه مدني  علم مدني به دو فارابي، از نظر .سرايت خواهد كرد
خصلت ارادي بودن به موضوع اين دو نيز سرايت  در نتيجه، .گرددتقسيم مي) سياسي(مدني 
افعال ارادي مكلفان موضوع استنباط  فقه سياسي كه موضوع نوشتار حاضر است، در كرده،

 تأكيد بر تمايزافكني ميان افعال مكلفان و به منظور حاضر، در نوشتار .گيردفقيهانه قرار مي
حوزه زندگي سياسي از اين افعال به   در زندگي سياسي، افعال مكلفان در خصلت اراده در

توان فقه سياسي را از ديدگاه فارابي ميبا الهام  تا اينجا، اين اساس، بر. گرددمي تعبير "اعمال"
) حوزه سياست افعال ارادي در(دانشي تعريف كرد كه به استنباط حكم شرعي اعمال سياسي 

  .پردازدمي
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توان در ديدگاه خواجه نصيرالدين فقه را مي تغييرپذيري در پذيري وخصلت انعطاف
 معامالت و فقه به فقه عبادات،گانه سه بندي رايج ووي ضمن اشاره به تقسيم. طوسي يافت

 و تطاول روزگار تغّلب رجال و به تقّلب احوال و" اين باور است كه اين علم بر سياسات،
اين  ترديد، بي)41: 1373خواجه نصيرالدين طوسي،( .يابدمي  تغيير"دول تبدل ملل و و تفاوت ادوار

وجود خواهد  شاخه ديگر بيش از دو فقه سياسات، شاخه سوم آن يعني در خصلت فقه در
توان رو، ميحيات انسان بوده، از اين هاي متغيرعرصه كه عرصه سياست يكي از داشت چرا

اين فقه ربناب .تر دانستو واضح فقه سياسي بيشتر دگرگوني در فقه را در پذيرش تغيير و
عرض م در و دانشي متغير سيال سياسي، و هاي متغيرسياسي به دليل پرداختن به پديده

مباني  منابع و نه در قواعد و پرواضح است كه اين دگرگوني نه در روش و .باشددگرگوني مي
 اين موضوعات در .پردازداز جهت موضوعاتي است كه فقه سياسي به آنها مي بلكه بيشتر

 فقه سياسي را در از اين جهت، كنند وهاي مختلف وضعيت متفاوتي پيدا ميمكان ها وزمان
آن  تر دانشي عملي گردانده،به عبارت دقيق مكاني و مكان دانشي زماني و ر زمان وبرابر عنص

 كامل اداره انسان و تئوري واقعي و" نتيجه فقه در .دهندجايگاه حكمت عملي قرار مي را در
حكومت فلسفه عملي تمامي فقه در "  و)21/98: 1372اهللا خميني،روح( "گور اجتماع از گهواره تا

اين دانش عملي نيازمند توجه  اجتهاد در بر اين اساس،  و)58:همان( .گرددمي"دگيزواياي زن
  :نويسدامام خميني در اين باره مي .مكان است عنصر زمان و زياد به دو
اي كه در قديم داراي حكمي مسئله .كننده در اجتهاد استتعيين مكان دو عنصر زمان و ..."

 داقتصا اجتماع و سياست و روابط حاكم بر  است درهمان مسئله ممكن بوده است به ظاهر
 اجتماعي و حكم جديدي پيدا كند بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و يك نظام،
واقعاً موضوع جديدي  همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، سياسي،

ه مسائل زمان خود احاطه داشته با مجتهد بايد ب طلبد وشده است كه قهراً حكم جديدي مي
  )88: 1368 همو،( ".شد

حوزه  مكاني در زماني و توان به اهميت توجه به شرايط متغيربا توجه به آنچه گذشت مي
 يكي ديگر از اين اساس، بر.  ضرورت توجه به آن در اجتهاد در اين حوزه پي برد سياست و

تغييرپذيري  پذيري وتوان انعطافا ميخصائص عمل سياسي به عنوان موضوع فقه سياسي ر
  . دانست

 حوزه سياست نيز، ضرورت بكارگيري آن در اجتهاد در  و"مصلحت" عنصر توجه به
 .دهدحوزه عمل سياسي را نشان مي پذيري فقه سياسي به تبع اجتهاد درانعطاف تغييرپذيري و

بسيار زيادي بر  تأثير شود،اگرچه مصلحت در فقه شيعه به عنوان منبع استنباط پذيرفته نمي
ايده مصلحت اگرچه پيوند تنگاتنگي با عنصر  .گذاردجاي مي حوزه سياست بر استنباط در
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تواند به با توجه به اهميت بسيار زياد آن مي رسد،به نظر مي مكان در اجتهاد دارد، زمان و
امام خميني  .ه قرار گيردگذاري مورد توجامر قانون ويژه درهجدا گانه ب مهم و عنوان يك متغير
فرمان خود مصلحت نظام را از  در با تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به همين دليل،

 همو،( گرددمي آن موجب شكست اسالم عزيز داند كه گاهي غفلت ازي ميامهمه امور

  :نويسدخطاب به شوراي نگهبان مي در  و)20/176:پيشين
 اين گيرها، دهم كه خودشان قبل از نگهبان ميشوراي تذكرپدرانه به اعضاي عزيز"

 چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نظر بگيرند، مصلحت نظام را در
  )61-21/60:همان( ".هاستگيرينوع تصميم مكان در اجتهاد و نقش زمان و

ا تحت فقه سياسي ر ديگر خصائصي است كه اجتهاد در عمل سياسي از "جمعي بودن"
هويت جمعي  برخورداري اعمال سياسي از جمعي بودن، مقصود از .دهدتأثير خود قرار مي

 توان ازعنوان نمونه زماني ميبه .هويت اين اعمال به تحقق جمعي آنان بستگي دارد .است
 .دست زنند عنوان يك عمل سياسي سخن گفت كه تعدادي از افراد به اين امر به"انتخابات"

توان موضوع فقه نمي به همين دليل، .دارد فقه سياسي با چنين موضوعاتي سروكار اجتهاد در
 يا رفتار فعل سياسي و . دانست"افعال سياسي مكلفين" سياسي را به قرينه موضوع فقه عمومي

صورتي كه موضوع فقه سياسي را افعال  در خصلت جمعي نبوده، از سياسي لزوماً برخوردار
كمت عملي قرار حجايگاه  واند درتنمي اسي خصلتي فردي پيدا كرده،فقه سي سياسي بدانيم،

زندگي سياسي  به تدبير گيرد و چنين جايگاهي قرار تواند درصورتي مي فقه سياسي در .گيرد
  .كه موضوع آن را عمل سياسي بدانيم  پردازد،

توان ياگرچه تعاريف رايج از فقه سياسي كه به برخي از آنها اشاره شد به صراحت نم
    توان در تعريف برخي از نويسندگان مي چنين موضوعي را براي فقه سياسي دريافت،

ابوفارس فقه سياسي را اينگونه  محمد عبد القادر .اين ديدگاه را مشاهده كرد هايي ازنشانه
  :كندتعريف مي

 ن وشئو و اين امور تدبير خارجي است و شئون داخلي و فهم دقيق امور و فقه سياسي،"
  )14: 1998 محمد عبدالقادر ابو فارس،( ".احكام شريعت است پرتو مراعات آنها در

 و دقيق امور "فهم"پس از اشاره به  شود،طوري كه مالحظه ميهمان در اين تعريف،
شئونات داخلي  و امور. شئون تأكيد شده است و اين امور تدبير بر خارجي، شئونات داخلي و

جايگاه  تواند درچنين صورتي فقه سياسي مي در وري جمعي بوده،ام ترديد،بي خارجي، و
توان موضوع فقه سياسي به مي بنابراين، .جمعي بپردازد  اين امور"رتدبي" حكمت عملي به

پذيري انعطاف دانست كه برخوردار از سه ويژگي ارادي، "عمل سياسي"مثابه دانش عملي را 
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به  فقه سياسي را ياسي معطوف به عمل سياسي بوده،فقه س نتيجه اجتهاد در در .جمعي است و
  .سازددانشي عملي مبدل مي

  

  نتيجه

      به عنوان الگوي  "اجتهاد"حاضر با هدف تبيين پيوندهاي مفهومي  مقاله مختصر
فقه  آن بر تأثير فهم سرشت اجتهاد در اين حوزه دانشي و شناسي فقه سياسي به منظورروش

بخش نخست مقاله  در ،"فهم"به ارتباط تنگاتنگ اجتهاد با مسأله  رنظ .نگارش يافت سياسي،
 افالطون و ديدگاه سقراط،  از"فهم"با مطالعه سرشت  به منظور تدارك چارچوبي مفهومي،

 اند،عميق انجام داده ارسطو به عنوان نخستين انديشمنداني كه درباره مسأله فهم تأمالتي دقيق و
نشان داد كه فهم پيوندي  بررسي مذكور .گرفت د بررسي قرارپيوندهاي دوگانه فهم را مور

اي ديالكتيكي با زبان به رابطه در فهم امري زباني است و . دارد"عمل"  و"زبان"دوگانه با 
از  .گرددشناختي برخوردار ميمعرفت فهم از خصلتي تأملي و به همين دليل، .آيددست مي

نتيجه  در سرشت عمل نبوده، عمل و كردن از داقابل ج فهم امري عملي است و سوي ديگر،
  .كندپذير پيدا ميانعطاف و خصلتي متغير

 نظري بخش نخست، با الهام از نتايج بدست آمده از مباحث مفهومي و بخش دوم مقاله، در
 فقه سياسي مورد بررسي قرار اجتهاد با عمل در دو بحث جداگانه رابطه اجتهاد با زبان و در

جايگاه  ماهيت و آن بر تأثير پيوند زباني اجتهاد و زبان، بررسي رابطه اجتهاد و درابتدا  .گرفت
 حوزه منصوصات و زباني بودن اجتهاد به مثابه فهم در در اين باره، .فقه سياسي تبيين گرديد

در نتيجه برخورداري فقه   شدن اجتهاد و"زباني" گرفت و بررسي قرارد غيرمنصوصات مور
 به عنوان پيامد معرفت شناختي اين پيوند اجتهاد توضيح داده "گرايينص"سياسي از خصلت 

گردد كه از احتكاك نص با زندگي گرا تلقي مياين اساس دانشي نص بر فقه سياسي، .شد
شناختي به فقه سياسي خصلتي معرفت زباني بودن اجتهاد، بنابراين، .آيدسياسي بدست مي

گرا بودن اين دانش به البته نص. دهد ميرگرا قرا نصهايجايگاه دانش آن را در بخشيده،
 ضروت تأمالت عقلي و بلكه بر تأمالت عقلي در اين دانش نبوده، عقل و مفهوم انكار
  .كندتأكيد مي فهم احكام زندگي سياسي، نصوص ديني به منظور اجتهادي در

فقه   آن بر تأثير د وتبيين رابطه اجتهاد با عمل به عنوان سويه دوم پيوند مفهومي اجتها
در اين بخش با اشاره به اين پيوند مفهومي،تعاريف مختلف  .موضوع پاياني مقاله بود سياسي،

نشان داد كه تعاريف  بررسي مذكور .بررسي قرار گرفت مورد اين منظر از فقه سياسي از
 زندگي جايگاه دانش بيان احكام فقه سياسي را در اين پيوند مفهومي، غفلت از در مذكور
 و "تدبير"جايگاه  فقه سياسي را در چنين جايگاهي، .اندداده بيان قواعد قرار حداكثر و سياسي
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عنوان يك دانش توان آن را بهنمي نتيجه ديگر در دهد،نمي  زندگي سياسي قرار"تنظيم"
توجه به خصلت  ديدگاه مقاله، از .داد جايگاه دانش حكمت عملي قرار سياسي اسالمي در

تنظيم  و جايگاه تدبير فقه سياسي را به مثابه دانشي عملي در اجتهاد در فقه سياسي، "ليعم"
  .دهدمي زندگي سياسي قرار

  :آيدنتيجه اساسي بدست مي دو مجموع مالحظات پيشين، از
سرشتي دوگانه  بوده،  برخوردار"عملي"و "زباني"خصلت  دو از اجتهاد به مثابه فهم، .1

  .كندپيدا مي
را به فقه  دو خصلت مذكور شناسي فقه سياسي،ارگيري اجتهاد به عنوان الگوي روشبك .2

  .گرداندعملي مي گرا وفقه سياسي را دانشي نص سياسي سرايت داده،
تأثير آن بر فقه  غياب التفات به سرشت اجتهاد و اكثراً در تعاريف موجود از فقه سياسي، .3

  .سياسي ارائه گرديده اند
  فقه سياسي را  فقه سياسي، آن بر تأثير با توجه به سرشت دوگانه اجتهاد وتوان مي .4
  :گونه تعريف كرداين
احكام شرعي اعمال  نصوص ديني، فقه سياسي دانشي عملي است كه  با اجتهاد در"

 تنظيم زندگي سياسي آنان را در و تدبير قواعد اصول و سياسي مكلفين را استنباط نموده،
  .دهدمي قرار اختيار
  

  :و مĤخذمنابع 
  .دار عمار :عمان ،الفقه السياسي عند االمام الشهيد حسن البنا ،)م1998( محمد عبدالقادر  ابوفارس،-1
  . چاپ چهارم  كتاب، نشر بنگاه ترجمه و :تهران ترجمه فؤاد روحاني، جمهور، ،)1360( افالطون - 2
  .انتشارات طرح نو :تهران طفي،ترجمه محمد حسن ل ،اخالق نيكوماخوس ،)1378(ارسطو  -3

  .آل البيت  :قم اعداد محمدحسيني رضوي، ،معارج االصول ،)ق1403(  محقق حلي-4

  .مؤسسه آل البيت الحياءالتراث :بيروت  ،كفاية االصول ،) ق1412( محمد كاظم  خراساني،-5
   .21و20 خميني ،جامام آثار نشر مؤسسه تنظيم و :تهران صحيفه نور، ،)1372(   خميني،روح اهللا-6
  .88شماره   ،1368فروردين  اسالم، نشريه پاسدار : ،در1367/ 12 /30تاريخ  نامه در) 1368( روح اهللا خميني، -7
   . 1ج  دار المعرفة، :بيروت ،الموافقات في اصول الشريعة ،)بي تا( ابو اسحاق  الشاطبي،- 8

   . 1تبليغات اسالمي، قم ،ج انتشارات دفتر :تهران ،فقه سياسي اسالم ،)1361(ابوالفضل   شكوري،-9

 .للدراسات االسالميه  الغدير مركز :قم ،بحوث في علم االصول ،)ق1417( محمد باقر صدر، -10

 عليرضـا حيـدري،   مجتبـي مينـوي و   :تنقـيح  تصحيح و ،اخالق ناصري  ،)1373( خواجه نصيرالدين   طوسي، -11
  .انتشارات خوارزمي :تهران

  .2ج چاپ سوم ، انتشارات  اميركبير، :تهران ،فقه سياسي ،)1373(عباسعلي  ،عميدزنجاني -12 
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 همكـاران،  علي اكبر و   عليخاني، :در"روش شناسي درتحقيقات فقه سياسي      " ،)1386(زنجاني    عميدزنجاني، -13
  ) .ع(دانشگاه امام صادق  :تهران مطالعات سياسي اسالم، شناسي درروش

  .مطبعة السعادة  :مصر عثمان محمد امين، :، تحقيقاحصاء العلوم ،)ق1350(ابو نصر  محمد فارابي،- 14

  .انتشارات گيل  :تهران ترجمه مراد فرهادپور، ،حلقه انتقادي ،)1371( ديويد  كوزنزهوي،-15
  چاپ چهاردهم   انتشارات صدرا، :تهران ده گفتار، ،)1377( مرتضي   مطهري،-16
  .مكتبة الداوري :قم  مصباح االصول، ،)ق1422(ابوالقاسم   موسوي خوئي،-17
  . مركز الغدير للدراسات االسالمية  :فوائد االصول،قم ،)ق1409(محمدحسين   نائيني،-18 

 لوگـوي گفتگـويي و   :منطق روشي در فلسفه سياسي سـقراط تـاريخي      ،)1386( سيد محمود   نجاتي حسيني،  -19
   .9شماره  ،المللينبي هاي سياسي ورهيافت پرابلماتيك جديد،


