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مقدمه 
ــى فقه، از ابعاد گوناگون  اجتهاد به مثابه الگوى روش شناس
ــت. در اين بررسيها عمدتًا با  ــى قرار گرفته اس مورد بررس
ــرار گرفته، مفهوم،  ــردى اجتهاد مورد تحليل ق رويكردى ف
مبانى، اصول و قواعد آن تبيين گرديده است. در فقه سياسى 
ــالمى  ــى اس ــاخه اى از فقه و يا دانش سياس نيز به عنوان ش
مبتنى بر مبانى فقهى، اجتهاد با چنين رويكردى مورد مطالعه 
ــد، اجتهاد از  ــت. با اين وجود، به نظر مى رس قرار گرفته اس
ــه در مطالعات و  ــد ك ــويه ديگرى نيز برخوردار مى باش س
ــت. اگرچه به  ــده اس ــيهاى مذكور كمتر بدان توجه ش بررس
ــوراى مجتهدان  ــازوكار ش ندرت مى توان مباحثى درباره س
ــاهده كرد، اّما در فقه سياسى به  درفرايند اجتهاد در فقه مش
ــيار آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته  رغم اهميت بس
است. مقاله حاضر با تحليل مفهوم فقه سياسى و ارتباط آن 

ــى بر مطلوبيت و ضرورت اين سازوكار  با ماهيت امر سياس
اجتهادى در فقه سياسى استدالل مى كند.

1) فقه سياسى 
ــى «ارتباطى» و حاصل پيوند «فقه» و  ــى، دانش فقه سياس
ــويى به لحاظ معرفتى،  ــت. از اين رو، از س ــت» اس «سياس
ــه لحاظ  ــدا مى كند، ب ــا دانش فقه پي ــى ب ــاط تنگاتنگ ارتب
موضوعى، با «سياست» به مثابه «امر واقعى» گره مى خورد. 

به همين دليل، در تعريف فقه سياسى مى خوانيم: 
ــئون داخلى و خارجى  ــى، فهم دقيق امور و ش ــه سياس «فق
ــات آنها در پرتو  ــئون و مراع ــت و تدبير اين امور و ش اس

احكام شريعت است».(1)
ــت مى آيد، فقه سياسى  همان طورى كه از اين تعريف به دس
ــى و اجتماعى داخلى و خارجى  با فهم دقيقى از امور سياس
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ــالمى، به تدبير اين امور بر اساس احكام شريعت  جامعه اس
ــان ارتباط دو سويه  و در چارچوب فقه مى پردازد. بدين س
ــكار مى گردد. اين ارتباط  ــى با فقه و سياست آش فقه سياس
ضرورت توجه به «فقه» و «سياست» را در فهم ماهيت فقه 

سياسى به دنبال مى آورد. 
ــى، دانشى فقهى است و در زمره تالشهاى فقيهانه  فقه سياس
براى فهم احكام شرعى ناظر به زندگى سياسى قرار مى گيرد. 
ــت كه دانش  ــتوار اس به همين دليل، بر مبانى و بنيانهايى اس
ــد. اين امر، ارتباط تنگاتنگى ميان  فقه به رسميت مى شناس
ــازد و در تعريف عام فقه به  ــى و فقه برقرار مى س فقه سياس
ــرعى عملى كه بر هر  مثابه «مجموعه اى از دانش احكام ش
ــه»(2) جاى مى گيرد. قرار  ــن قرار گرفت حكمى دليلى روش
ــى فقه، آن را همچون  ــى در مجموعه دانش گرفتن فقه سياس
ــرا مى گرداند. فقه  ــنت گرا و عقل گ ــى نص گرا، س فقه، دانش
ــت؛ چراكه اعتبار و  ــى همانند فقه، دانشى نص گرا اس سياس
ــئت گرفته از اعتبار نص (قرآن  ــتداللهاى آن نش روايى اس
ــت و نص، تأمين كننده اعتبار گزاره ها و  ــنت) اس كريم و س
توجيه كننده استداللهاى آن است. افزون بر اين، فقه سياسى 
ــى مكنون  ــه، در فهم احكام و آموزه هاى سياس همچون فق
ــين كمك مى گيرد و از  در نصوص دينى از فهم علماى پيش
ــنت گرا تلقى مى گردد. اعتبار فهم علماى پيشين  اين رو، س
ــتين در فقه  ــب اصل اجماع و اتفاق نظر صحابه نخس در قال
ــنت و اعتبار آن در صورت كاشفيت از قول  ــى اهل س سياس
معصوم(ع) در فقه سياسى شيعه، فقه سياسى را دانش وفادار 

به سنت فقهى مى گرداند. 
ــنت، اين دانش را دانشى  ــى به نص و س وفادارى فقه سياس
ــار آن، از ويژگى ديگرى  ــد اّما در كن ــن محور مى گردان مت
ــى همچون فقه، دانشى  ــخن گفت. فقه سياس نيز مى توان س
ــاب مى آيد. در اين دانش، «عقل» در دايره  عقل گرا به حس
خاصى به مثابه يك منبع معرفت شناختى و يا به مثابه روش 
ــناخته مى شود  ــرعى به رسميت ش ــتنباط حكم ش فهم و اس
ــود. بدين ترتيب، به  ــته مى ش و از اين رو، «عقل گرا» دانس
لحاظ معرفت شناختى، فقه سياسى همچون فقه بر سه مبناى 
نظرى نص گرايى، سنت گرايى وعقل گرايى استوار مى باشد. 

ــوند «سياسى» برخوردار  ــوى ديگر فقه سياسى از پس از س
ــد و به همين دليل، ارتباط خاصى با «سياست» پيدا  مى باش
ــاز، ارتباطى موضوعى  ــت در آغ مى كند. پيوند فقه و سياس
ــت در  ــازد. ارتباط موضوعى فقه و سياس ــان مى س را نماي
ــى» به مفهوم  ــت كه پسوند «سياس ــى از آنجا اس فقه سياس
«امر سياسى» است. مقصود از امر سياسى به مثابه موضوع 
ــى، هرگونه فعل، عمل، رفتار، وضعيت، شأن و يا  فقه سياس
ــى است. بدين  ــت كه برخوردار از خصلت سياس حالتى اس

ــتعارى دارد  ــب، واژه امر در تركيب مذكور، حالتى اس ترتي
ــئى» تعبير  ــوفان قديم از آن به واژه «ش ــه برخى از فيلس ك

نموده اند. فارابى در تعيين قلمرو فقه مى نويسد: 
«فقه در اشياى عملى (امور عملى) از ملت (شريعت) شامل 
ــت كه آنها جزئيات مباحث و مفاهيم  چيزهايى (امورى) اس

كلى علم مدنى هستند».(3)
ــتند كه  ــياى عملى همان امور عملى هس ــن تعبير، اش در اي
ــرعى آنها  ــات زندگى به بيان حكم ش ــه در حوزه جزئي فق
ــياى عملى در حوزه سياست و در  مى پردازد. اين امور و اش
ــتند  ــى (به تعبير فارابى علم مدنى)، امورى هس دانش سياس
ــند و از اين رو، در حوزه عمل قابل  كه ناظر به عمل مى باش
ــه را كه بتوان متصف به  ــند. در حوزه عمل، آنچ فهم مى باش
ــى قرار مى گيرد. در اين  ــى» كرد، مصداق امر سياس «سياس
ــأن و حالت  حوزه، فعل و رفتار مكلفان در كنار وضعيت، ش
ــى آنان، مصاديق امر سياسى را تعيين مى كنند. بر اين  سياس
ــاس، مى توان به لحاظ موضوعى، فقه سياسى را دانشى  اس
ــت و زندگى  ــى مكلفان در حوزه سياس ــر به امر سياس ناظ
ــت. اين دانش به كشف و تبيين احكام شرعى  سياسى دانس
ــى آنان  ــى مكلفان به منظور تنظيم زندگى سياس امور سياس
مى پردازد. اين نتيجه گيرى اگر چه ما را به تعريفى خاص از 
ــى با توجه به ارتباط دوسويه اش با فقه و سياست  فقه سياس
ــناختى و موضوعى)  و نوع ارتباط آن (به ترتيب معرفت ش
ــتعارى بودن مفهوم «امر»  ــاند اّما به نظر مى رسد اس مى رس
ــترى در پرتو مفهوم «سياست»  نيازمند تبيين و ايضاح بيش
ــت. اين ايضاح مفهومى ما را با ماهيت فقه  و «سياسى» اس

سياسى آشناتر مى سازد. 
ــت كه  ــى، امرى اس به طور كلى مى توان گفت كه امر سياس
ــه خصلت «جمعى بودن»، «ارادى بودن» و «انعطاف  از س
پذيرى» برخوردار باشد. اين سه ويژگى در واقع با توجه به 
خصايص سياست و سياسى، تعيّن بخش مفهوم «امر» تلقى 
مى گردند. نخست، امر سياسى، امرى جمعى است. امرى كه 
ــته و در اجتماع و با اجتماع، هويت خود  هويت جمعى داش
ــرى فردى تلقى نمى گردد و  ــى، ام را پيدا مى كند. امر سياس
معناى آن در پرتو جمع و اجتماع قابل فهم مى باشد. بيعت و 
ــات، قانونگذارى، حكمرانى و ... به عنوان نمونه هايى  انتخاب
ــت جمعى امور  ــوح بيانگر خصل ــى، به وض ــور سياس از ام
ــند. هريك از اين مفاهيم از هويت جمعى  ــى مى باش سياس

برخوردار بوده و با جمع و در اجتماع معنا مى يابند. 
امر سياسى، افزون بر اين، از خصلت ارادى بودن برخوردار 
ــد. امر سياسى امرى است ذاتًا ارادى و با اراده افراد  مى باش
ــام آن، معناى خود را پيدا مى كند. فعل و رفتارى را  در انج
ــت كه با انتخاب و اراده آزاد فرد در  ــى دانس مى توان سياس
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اجتماع شكل گرفته است. با دقّتى دوباره در مثالهاى پيشين، 
مى توان ارادى بودن آنها را و نقش اراده در شكل گيرى آنها 
ــت  ــت. به عنوان نمونه، چنانچه فردى به اجبار دس را درياف
ــت دهد و يا برگه رأى خود را در داخل صندوق اندازد،  بيع
در واقع و به معناى دقيق نه بيعتى انجام داده و نه انتخابى. 
و در نهايت، امر سياسى، برخوردار از ويژگى انعطاف پذيرى 
است. امر سياسى ذاتًا انعطاف پذير است و در درون خود از 
ــيّال برخوردار مى باشد. امر سياسى در گذر زمان  حالتى س
ــكل مختلفى داشته، در وضعيتهاى  و در مكانهاى مختلف ش

مختلف، متغير مى باشد. 
ــد بتوان در نگاهى انسان شناسانه، سه ويژگى  به نظر مى رس
ــى را به انسان به عنوان موجودى سياسى  و مؤلفه امر سياس
ــتناد داد. در واقع مى توان  ــت اس اجتماعى و يا فاعل سياس
ــى را  ــى بودن، ارادى بودن و انعطاف پذيرى امر سياس جمع
ــت. در انسان شناسى  ــئت گرفته از سرشت انسان دانس نش
ــأن ثابت و متغير است.  ــان برخوردار از دو ش اسالمى انس
«شأن ثابت آدمى به فطرت توحيدى و روح او باز مى گردد 
ــتقبل  ــوده ، و برتر از مرز ماضى و مس ــه مجرد از ماده ب ك
ــاَس َعَلْيَها َال َتْبِديَل لَِخْلِق  ِ الَِّتي َفَطَر النَّ ــت: «... ِفْطَرَة اهللاَّ اس
ــأن متّغير انسان مربوط به بدن و طبيعت  ِ ...»(4) و اّما ش اهللاَّ
ــش متغيِّر از  ــت. در اين بخ ــه زمينى و زمانى اس ــت ك اوس
ــئون انسانى است كه بين مردم در نواحى مختلف و يا در  ش
ــهاى گوناگونى به  ــنن و روش زمانهاى متفاوت، عادات و س

وجود مى آيد».(5)
ــالمى، تركيب نيروهاى خير و شر در  ــان شناسى اس در انس
ــاس دوگانگى مذكور تبيين مى شود. از  سرشت انسان براس
ــت؛ من سفلى و من  ــان داراى دو «من» اس اين نگاه، «انس
ــفلى و من علوى بدين معنى است كه هر فرد  علوى. من س
ــت، در يك درجه حيوان است  يك موجود دو درجه اى اس
مانند همه حيوانهاى ديگر و در يك درجه ديگر داراى يك 

واقعيت علوى است».(6)
البته در اين ديدگاه، دوگانگى مذكور به مفهوم متناقض بودن 
ــان و در نتيجه عدم امكان رسيدن به سعادت  ــت انس سرش
نيست بلكه بيانگر اين واقعيت است كه اوًال به گفته فارابى، 
ــش كمال وجود  ــانى از ابتداى خلقت ــرت هيچ انس «در فط
ــت و در عين  ندارد، چون فطرت، تركيبى از امور متضاد اس
ــمت كمال گرايش دارد به ضد آن نيز متمايل  حال كه به س
ــعادت و كمال، از  ــيدن به س ــت»(7) و ثانيًا تنها راه رس اس
ــه وى: «آن افعال ارادى كه  ــذرد و به گفت ــير اراده مى گ مس
ــعادت سود مى رسانند، عبارتند از  آدمى را در وصول به س
افعال زيبا و هيئت و ملكات كه اين گونه افعال از آنها صادر 

مى شوند»(8) و از آنها به فضايل تعبير مى گردد. 

ــان با برخوردارى  با توجه به اين ديدگاه مى توان گفت انس
از گرايشهاى فطرى مذكور، ذاتًا موجودى انعطاف پذير بوده، 
ــهاى  ــير و گرايش از توانايى اراده و اختيار براى انتخاب مس
ــتى اجتماعى دارد. انسان با  خاصى برخوردار بوده و سرش
ــه در عرصه زندگى جمعى وارد  چنين ويژگيهايى، آن گاه ك
ــى را خلق مى كند كه هم  ــردد، افعال، رفتارها و حاالت مى گ
ــئت گرفته از اراده بوده و هم به تبع  انعطاف پذيرند و هم نش

سرشت اجتماعى او، هويّتى جمعى مى يابند. 
اكنون با مالحظه ديدگاه انسان شناسانه مذكور از يك سو و 
ــه گانه امر سياسى از سوى ديگر،  خصايص و مؤلفه هاى س
ــى را تقرير  ــت فقه سياس مى توان در جمع بندى كلى، سرش
ــت كه احكام شرعى ناظر به  ــى دانشى اس نمود. فقه سياس
ــتنباط و بيان كرده، از اين  ــى انسان را كشف، اس امور سياس
ــى انسان مسلمان مى پردازد.  طريق، به تنظيم زندگى سياس
ــى به امورى  ــاس به لحاظ موضوع ــى بر اين اس فقه سياس
ــى بودن آنها  ــند و سياس ــى مى باش مى پردازد كه ذاتًا سياس
ــودن و انعطاف پذيرى آنها  ــودن، ارادى ب به مفهوم جمعى ب
مى باشد. بدين ترتيب، تمايز فقه سياسى به لحاظ موضوعى 
ــكار مى گردد. فقه سياسى اگر چه به لحاظ مبانى  از فقه آش
ــه پيدا مى كند و  ــاط تنگاتنگى با فق ــناختى، ارتب معرفت ش
ــناختى پيش گفته فقه را دارا مى باشد،  خصايص معرفت ش
اّما به لحاظ موضوعى، تمايزات اساسى با فقه بودن مى كند. 
در حالى كه موضوع فقه لزومًا جمعى، ارادي و انعطاف پذير 
ــى لزومًا از چنين خصايص برخوردار  ــد، فقه سياس نمى باش

مى باشد. 
ــتراك و  ــور و توجه به وجه اش ــدى مذك ــت در جمع بن دق
ــت موضوع مقاله را  ــى با فقه، نقطه عزيم ــراق فقه سياس افت
ــتراك فقه سياسى با فقه به لحاظ مبانى  تشكيل مى دهد. اش
ــن دو را در الگوى روش  ــتراك اي ــناختى، اش ــت ش معرف
ــناختى «اجتهاد» به دنبال دارد اما افتراق موضوعى آنها،  ش
ــازوكار كارآمدتر «اجتهاد» به دنبال  الجرم تمايزاتى در س
ــى آورد. دو بخش بعدى مقاله، اين دو موضوع را به بحث  م

مى گذارد.
 

2) اجتهاد و فقه سياسى 
ــناختى فقه  ــد، ارتباط معرفت ش ــاره ش همان طورى كه اش
ــى با فقه، اشتراك اين دو را در الگوى روش شناختى  سياس
ــت كه  «اجتهاد» به دنبال دارد. اجتهاد، فرايندى عقالنى اس
ــم» آموزه هاى دينى مكنون در متون دينى آغاز و به  از «فه
ــتنباط» حكم شرعى ختم مى گردد. اجتهاد كه در عرف  «اس
ــت آوردن احكام  ــش در به دس ــعى و كوش فقها «نهايت س
شرعيه»(9) و «به كار گرفتن توان و كوشش در راه تحصيل 
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و يافتن حجت بر حكم شرعى»(10) مى باشد، با فهم مجتهد 
و استنباط وى ارتباط پيدا مى كند. از اين رو، مى توان اجتهاد 
ــت كه با به كار گيرى اصول روش  را نوعى فهم فقهى دانس

شناختى خاصى به استنباط حكم شرعى مى انجامد. 
اجتهاد به مثابه الگوى روش شناسى، پيوند تنگاتنگى با زبان 
دارد. اين ارتباط نشئت گرفته از مبانى معرفت شناختى نص 
ــت كه در سطور پيشين بدان اشاره گرديد. تالش  گرايى اس
فقهى مجتهد در مراجعه به نصوص دينى، الجرم دو وضعيت 
ــت، رويارويى با  ــم را فراروى مجتهد قرار مى دهد؛ نخس مه
منصوصات دينى است. منصوصات آن دسته از موضوعاتى 
ــتند كه يا به شكل صريح در متون دينى به آنها پرداخته  هس
ــرعى  ــكل غير صريح و در قالب كليات ش ــده و يا به ش ش
ــف»  ــده اند. در صورت اول، اجتهاد به مفهوم «كش مطرح ش
ــرعى با مراجعه به متون دينى است اما در صورت  حكم ش
دوم، اجتهاد در واقع به مفهوم «تفسير» و رفع اجمال و ابهام 
ــرعى خواهد بود. در هر دو  ــتنباط» حكم ش از ادله و «اس
صورت، ارتباط مجتهد با نصوص دينى، ارتباطى زبانى است 
ــورت دوم گفتگوى زبانى وى با نصوص،  هرچند كه در ص

ارتباط تنگاتنگى را به لحاظ زبانى برقرار مى سازد. 
ــق زبان و با تكيه بر  ــل مجتهد با نصوص دينى از طري تعام
ــواع داللتهاى زبانى صورت  ــد زبانى و بهره گيرى از ان قواع
ــد كمك مى كند اجمال و ابهام  ــرد. اين قواعد به مجته مى گي
ــرعى را براساس فهم  ــاخته، حكم ش موجود را بر طرف س
خود استخراج و استنباط نمايد. پرواضح است كه در چنين 
ــى» را  ــيار مهم «معرفت بخش حالتى، زبان، نقش بس
ــا مى كند و به  براى مجتهد ايف
ــه كار گيرى  ــن دليل، ب همي
ــى،  ــد زبان ــت قواع درس
ــتنباط  ــم و اس ــه فه الزم
مى گردد.  ــى  تلق صحيح 
مباحث  ــن  يافت ــت  اهمي
ــول فقه و  ــاظ در اص الف
درباره  ــل  مفص ــاى  بحثه
و  ــاظ  الف ــاى  داللته
ماهيت «وضع» در علم 
ــا چنين  ــول،(11) ب اص
ــير  تفس قابل  ديدگاهى 
ــش فرض  ــد. پي مى باش
ــى مباحث مذكور،  اساس
فهم  به  ــتيابى  دس امكان 
صحيح از الفاظ با به كار 

ــت. مجتهد در فرايند  ــت قواعد زبانى مذكور اس گيرى درس
ــاد و هنگام به كار گيرى قواعد زبانى مذكور، در صدد  اجته
ــارع  ــتيابى به «فهم صحيح» و در نتيجه درك غرض ش دس
ــد. مجتهد در صدد دستيابى  ــيدن به «حقيقت» مى باش و رس
ــريعت در نظر  ــريعت بوده چراكه ش به حقيقت مكنون در ش
ــت كه با درك درست آن مى توان به  وى، «امر حقيقى» اس
ــن رو، زبان و قواعد زبانى به  ــارع راه يافت. از اي غرض ش
مثابه ابزار معرفت شناختى معتبر در نظر گرفته مى شود و به 
همين دليل، ميزان تسلط مجتهد نسبت به زبان و قواعد آن، 
ــن كننده در ميزان اعتبار و روايى اجتهاد او دارد.  نقش تعيي
ــه، اين امر به مفهوم انحصار معيار اعتبار و روايى اجتهاد  البت
ــت زبان و قواعد زبانى نمى باشد بلكه  در به كار گيرى درس

يكى از مهم ترين معيارها در اين راستا تلقى مى گردد. 
ــت كه  ــى مجتهد با موضوعاتى اس ــت دوم، روياروي وضعي
ــه غير صريح مطرح  ــكل صريح و ن ــون دينى نه به ش در مت
نگرديده اند؛ موضوعاتى كه از آنها به «غير منصوصات» تعبير 
ــود. به گفته محقق نائينى، «در حالى كه منصوصات نه  مى ش
ــه اختالف اعصار و امصار قابل تغيير و اختالف و نه جزء  ب
ــرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى  تعبديه مخصوص ش
ــع مصالح و  ــم ثانى هم تاب ــود، قس ــد ب ــود توان در آن مقص
ــات اعصار و امصار و به اختالف آن قابل اختالف و  مقتضي
ــت».(12) به همين دليل، حوزه غير منصوصات از  تغيير اس
ــانها واگذارگرديده، آنان در اين حوزه با  اين ديدگاه به انس
رعايت مصالح مى توانند قانونگذارى نمايند. همان طورى كه 
روشن است، در اين حوزه اجتهاد به مفهوم دقيق قابل طرح 
نيست، هرچند كه در جامعه اسالمى، قانونگذارى در حوزه 
غير منصوصات ناگزير از رعايت روح حاكم بر منصوصات 
ــريعت است. به ديگر سخن، قانونگذارى بشرى در اين  و ش
ــدم مخالفت با منصوصات  ــوزه امرى مجاز اّما ملزم به ع ح
ــت كه اين قانونگذارى اگرچه  ــت. پرواضح اس ــرعى اس ش
ــات را نيز  ــردى در محدوده غير منصوص ــد امور ف مى توان
ــود، اّما مصداق بارز آن در امور سياسى اجتماعى  شامل ش
ــت و به همين دليل، پذيرش اصل مذكور در فقه سياسى  اس
ــد. دقت در آنچه آمد، ضرورت  اهميت مضاعفى پيدا مى كن
ــى همچون فقه را آشكار  به كار گيرى اجتهاد در فقه سياس
ــازد. فقه سياسى از آنجا كه در صدد فهم حكم شرعى  مى س
ــى» است، ناگزير همچون فقه، اين فهم را  درباره «امر سياس
ــت مى آورد. به همين  ــق به كار گيرى اجتهاد به دس از طري
دليل، مى توان الگوى روش شناختى فقه سياسى را همچون 
ــت. اّما اين نتيجه گيرى با توجه به آنچه كه  فقه اجتهاد دانس
ــت مقاله درباره ماهيت فقه سياسى و ارتباط  در بخش نخس
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ــت» گذشت، پرسشهايى را در برابر  موضوعى آن با «سياس
ــى مطرح مى سازد: آيا تمايز  پژوهشگر اجتهاد و فقه سياس
موضوعى فقه و فقه سياسى، تمايز روش شناختى اين دو را 
ــه دنبال مى آورد؟ چه تفاوتى ميان الگوى اجتهاد به عنوان  ب
ــى وجود دارد؟  ــناختى، در فقه و فقه سياس الگوى روش ش

ماهيت اجتهاد در فقه سياسى چيست؟ 
مقاله حاضر، بر اين باور است كه تمايز موضوعى فقه و فقه 
ــى كه در بخش اول مقاله گذشت، اگرچه تمايز روش  سياس
ــناختى از حيث پذيرش و يا طرد الگوى اجتهاد ميان فقه  ش
ــد اّما خصلت ويژه اى به اجتهاد  ــى ايجاد نمى كن و فقه سياس
در فقه سياسى مى بخشد؛ خصلتى كه سازوكار به كار گيرى 
اجتهاد در فقه سياسى را متمايز از اجتهاد در فقه مى گرداند. 
ــازوكار از ديدگاه حاكم بر مقاله، «شوراى مجتهدان»  اين س
ــطور بعدى به تبيين و ارائه  ــت كه در س ــى اس در فقه سياس

استدالل بر آن مى پردازيم.
 

3) شوراى مجتهدان در فقه سياسى 
ــى  ــويه بودن اجتهاد در فقه سياس ــته دو س از مباحث گذش
آشكار گرديد. از سويى اجتهاد به كار گيرى قواعد و اصولى 
ــت كه به فهم و استنباط حكم شرعى مى انجامد، از سوى  اس
ــتنباط  ــى، اين فعاليت ناظر به فهم و اس ديگر، در فقه سياس
ــرعى «امر سياسى» است. مالحظه اجتهاد در سويه  حكم ش
ــت آن، هويت فردى آن را آشكار مى سازد؛ چراكه هر  نخس
ــول و قواعد مذكور، توانايى فهم  مجتهد با به كار گيرى اص
ــدا مى كند و همان طورى كه  ــتنباط را به طور فردى پي و اس
اشاره شد، ميزان صحت و روايى فهم و استنباط وى ارتباط 
معنا دارى با ميزان شناخت قواعد و اصول و توانايى به كار 
گيرى آنها دارد. به همين دليل برخى از علماى اصول و فقها 
ــتفاده نموده اند. آخوند  در تعريف اجتهاد از واژه «ملكه» اس
خراسانى با اشاره به برخى از تعاريف درباره اجتهاد، از جمله 
«ملكه و استعدادى كه به وسيله آن مى توان به استنباط حكم 
ــرعى فرعى از يك اصل پرداخت»، اين تعريف را مورد  ش
ــتعداد، امرى فردى  اتفاق علما مى داند.(13) اين ملكه و اس
ــد. سويه  ــت و در نتيجه هويت فردى به اجتهاد مى بخش اس
ــى، ناظر بودن فعاليت اجتهادى به  دوم اجتهاد در فقه سياس
ــت. از اين جهت، مى توان از ضرورت به  «امر سياسى» اس
كار گيرى سازوكار فرايند جمعى اجتهاد صحبت كرد كه در 
مقاله حاضر در قالب «شوراى مجتهدان» مطرح مى گردد. 

به كار گيرى سازوكار شوراى مجتهدان در فقه سياسى از دو 
زاويه قابل بررسى است: نخست، از زاويه مشروعيت يا عدم 
آن و دوم از زاويه هويت و تحليل متعلق آن در فقه سياسى. 

ــت، با به كار گيرى اجتهاد و مراجعه به متون  در بحث نخس
ــروعيت يا عدم مشروعيت آن اثبات مى گردد. در  دينى، مش
ــرعى، مشروعيت اين سازوكار و  اين بحث، با اقامه دليل ش
ــروعيت،  يا عدم آن اثبات مى گردد و در صورت اثبات مش
حكم شرعى آن – وجوب يا جواز – استنباط مى گردد. در 
واقع، در اين بحث جايز بودن به كار گيرى اين سازوكار در 
فهم و استنباط فقهى و يا واجب بودن آن مورد بررسى قرار 
مى گيرد. بى ترديد، اين بحث از منظر فقهى از اهميت زيادى 
ــده اى درباره  ــهاى ارزن ــد و تاكنون تالش برخوردار مى باش
ــت.(14) در مقاله  ــاص از آن صورت گرفته اس گونه اى خ
حاضر، اين زاويه بحث مورد توجه نبوده، با مفروض گرفتن 
ــروعيت آن از يك سو و از سوى ديگر، با  اصل جواز و مش
اذعان به اين نكته مهم كه از منظر فقهى تفاوت چندانى ميان 
ــته و در گونه دوم نيز  ــازوكار فردى و جمعى وجود نداش س
ــتنباط منتهى از سوى نه يك مجتهد  ــيوه هاى اس قواعد و ش
ــط چند مجتهد واجد شرايط در پيش گرفته  و بلكه به توس
مى شود، تالش مى شود بر مطلوبيت و حتى ضرورت آن در 
فقه سياسى استدالل شود. در مقاله حاضر، زاويه دوم بحث 
ــاد نگارنده، اين زاويه  ــى قرار مى گيرد. به اعتق مورد بررس
ــى كه زاويه  ــى دارد در حال ــث، اختصاص به فقه سياس بح

نخست، شامل فقه به معناى عام نيز مى شود. 
ــى در اين  ــازوكار جمعى اجتهاد در فقه سياس مقصود از س
ــتنباط حكم شرعى-  بحث ، قرار گرفتن اجتهاد - فهم و اس
ــورتى، فرايندى است  ــورتى است. فرايند مش در فرايند مش
ــرايط در گفتگويى فقاهتى  ــد مجتهد واجد ش كه در آن چن
ــاركت كرده،  ــى فقهى به صورت آزاد و برابر مش و در فضاي
قدرت استدالل فقاهتى مجتهدان مبناى فهم و استنباط حكم 
ــر در اين فرايند اتفاق و  ــرعى قرار گيرد. به عبارت ديگ ش
ــركت كنندگان در فرايند مشورتى اجتهاد، به مثابه  اجماع ش
حاصل اين فرايند، مبناى تعيين حكم شرعى موضوع در فقه 
ــى قرار مى گيرد. به گفته برخى از محققان، در اجتهاد  سياس
فردى، «رأى يا فتوا از يك شخص واجد شرايط يا چند فرد 
كه واجد شرايط الزم براى اجتهاد هستند، صادر مى شود اما 
ــه مجموعه اى از  ــاد اجماعى، حق اعمال اجتهاد ب در اجته
ــود كه الزم است مجموع آنها داراى شرايط  علما داده مى ش
ــند»(15) بر اين اساس مى توان  الزم براى اجتهاد فردى باش
ــادى را اين گونه  ــازوكار اجته به اختصار ويژگيهاى اين س

فهرست كرد: 
1. مجموعه اى از مجتهدان واجد شرايط. 

2. گفتگوى فقاهتى. 
ــف آزادى و  ــدگان از دو وص ــركت كنن ــوردارى ش 3. برخ
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برابرى. 
4. برخوردارى همگان از حق اعمال اجتهاد.  

5. تعيين كنندگى اجماع و اتفاق نظر. 
ــوراى  ــازوكار جمعى اجتهاد در قالب «ش ــه كار گيرى س ب
ــرورى و گريز ناپذير  ــى امرى ض ــدان» در فقه سياس مجته
ــى و  ــت. اين مدعا را مى توان با تحليل هويت فقه سياس اس
ــاخت. از اين رو، با تكيه بر آنچه كه  موضوع آن مستدل س
ــت، مدعاى مذكور را به بحث  در بخش نخست مقاله گذش

مى گذاريم. 
ــى، «امرسياسى» است كه با سه خصلت  موضوع فقه سياس
ــرى قابل تحليل  ــودن و انعطاف پذي ــودن، ارادى ب جمعى ب
ــد. دقت در هر يك از سه مؤلفه مذكور، مطلوبيت و  مى باش
ضرورت سازوكار مذكور را در فقه سياسى، نمايان مى سازد. 
ــه موضوع فقه  ــى به مثاب ــع الزمه پذيرش امر سياس در واق
ــه گانه آن، بيانگر ضرورت  ــى و دقت در مؤلفه هاى س سياس

آن در فقه سياسى است. 
ــه كار گيرى اصول  ــار ضرورت يادگيرى و ب اجتهاد در كن
ــت.  ــناخت دقيق موضوع اس ــتلزم ش و قواعد اصولى، مس
ــى از هويت جمعى، مستلزم  برخوردارى موضوع فقه سياس
شناخت و درك اين خصلت موضوع است. بنابراين، اجتهاد 
ــناخت و درك هويت جمعى  ــتلزم ش ــى مس ــه سياس در فق
ــى است. از آنجا كه شناخت موضوع فقه  موضوع فقه سياس
ــى با توجه به هويت جمعى اش، نيازمند آگاهى نسبت  سياس
ــت، شناخت صحيح موضوع  به ابعاد جمعى آن موضوع اس
مذكور اگر نه به صورت جمعى، حداقل از اين طريق به نحو 
ــن، اجتهاد درباره چنين  ــرى حاصل مى گردد. بنابراي كامل ت
موضوعاتى از طريق شورا و با كنار هم قرار گرفتن شناخت 

جمعى مجتهدان امكان پذير مى نمايد. 
ــى، امر ارادى است. بر اين  افزون بر اين موضوع، فقه سياس
ــاس، اجتهاد در فقه سياسى مستلزم توجه به وجه ارادى  اس
امر سياسى به عنوان موضوع فقه سياسى است. ارادى بودن 
موضوعات فقه سياسى، در آغاز، مجتهد را با وضعيت ارادى 
ــن رو، مجتهد با  ــازد. از اي و اختيارى مكلفين روبرو مى س
موضوعاتى روبروست كه در صورت وجود اراده و انتخاب، 
ــند و به ناچار در استخراج حكم شرعى  قابل تحقق مى باش
ــود. اين امر به  آنها بايد عنصر ارادى بودن در نظر گرفته ش
ــازد كه در آن اراده  نوبه خود مجتهد را وارد عرصه اى مى س
ــناخت  ــى را ايفا مى كند. بدين ترتيب، ش افراد، نقش اساس
ــان ضرورى مى گردد؛  ــى آن اراده افراد در رفتارهاى سياس
شناختى كه از پيچيدگيهاى خاص خود برخوردار مى باشد. 
ــخيص موضوعات  اين پيچيدگيها، دقّتهاى زيادى براى تش
ــوراى  ــازوكار ش مذكور به دنبال مى آورد كه بى ترديد در س

مجتهدان امكان پذير مى باشد. اين سازوكار، امكان شناخت 
ــئت گرفته  ــى نش صحيح پيچيدگيهاى موضوعات فقه سياس
ــا را فراهم و در نتيجه آن را ضرورى  ــت ارادى آنه از خصل

مى سازد. 
در نهايت، خصلت انعطاف پذيرى امر سياسى به مثابه موضوع 
فقه سياسى نيز، جمعى و شورايى بودن سازوكار اجتهاد در 
ــرورى مى گرداند. موضوعات  ــى را مطلوب و ض فقه سياس
فقه سياسى، انعطاف پذير بوده، در زمانها و مكانهاى مختلف 
ــكال متفاوتى پيدا مى كنند. اين انعطاف پذيرى، مجتهد را  اش
در مرحله شناخت موضوع در وضعيتى قرار مى دهد كه بدون 
ــناخت صحيح از  ــكال مذكور، نمى تواند به ش احاطه بر اش
موضوع و در نتيجه اجتهاد درست رهنمون سازد. بى ترديد، 
ــدان، مى تواند  ــوراى مجته ــازوكار ش در چنين وضعيتى، س
ــراى مجتهدين  ــح از موضوعات را ب ــناخت صحي زمينه ش
ــات، آگاهيها و  ــرار گرفتن اطالع ــازد. كنار هم ق فراهم س
دانش مجتهدين در فرايند جمعى اجتهاد، پيچيدگيهاى ناشى 
از انعطاف پذيرى موضوعات سياسى را آشكارتر و در نتيجه 
ــناخت دقيق ترى از موضوعات مذكور را فراهم مى سازد.  ش
ــرار گرفتن  ــوان ضرورى بودن ق ــورت نيز مى ت ــن ص در اي
ــورتى  ــى را در فرايند مش اجتهاد در موضوعات فقه سياس

مشاهده كرد. 
با توجه به ويژگيهاى پيش گفته سازوكار شوراى مجتهدان، 
ــى و آن را در  ــه گانه امر سياس مى توان ارتباط ويژگيهاى س
ــى در قالب نمونه هايى از موضوعات فقه سياسى  فقه سياس
ــه، موضوع «تحّزب» را در نظر  ــح داد. به عنوان نمون توضي
ــى است كه مى تواند  مى گيريم. تحّزب، مصداقى از امر سياس
ــى قرار  موضوع تأمالت فقيهانه مجتهد در حوزه فقه سياس
ــناخت  ــتلزم ش ــرد. بى ترديد، اجتهاد درباره تحّزب مس گي
ــت. از اين رو، قبل از صدور حكم  صحيح مفهوم تحّزب اس
ــّزب الزم به نظر  ــناخت مؤلفه هاى مفهومى تح ــرعى، ش ش

مى رسد. 
تحّزب نوعى فعاليت سياسى جمعى است كه در درون نظام 
سياسى به منظور كسب قدرت صورت مى گيرد. اين فعاليت 
جمعى به صورت تشكيالتى در صدد كسب حمايت مردمى 
براى به دست آوردن قدرت در نظام سياسى است. به همين 
ــازمانى خاصى صورت  ــت درون واحد س ــل، اين فعالي دلي
ــود. در تعاريف  ــه از آن به «حزب» تعبير مى ش ــرد ك مى گي
مختلفى كه از حزب ارائه شده است، غالبًا سه مؤلفه مفهومى 
ــده است: 1) رقابت بر سر قدرت؛ 2) جلب  در نظر گرفته ش
ــت افكار عمومى و آراى مردم از طريق انتخابات؛ 3)  حماي

سازماندهى توده ها در يك تشكل سياسى.(16)
ــى كه با دقت در مفهوم تحّزب و حزب در  ــتين پرسش نخس

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


53    سال پنجم 
شماره19- بهار 88

ــت كه آيا اين  ــويم، اين اس فرايند اجتهاد با آن روبرو مى ش
ــت و در نتيجه، امكان  ــى، مفهومى مدرن اس ــت سياس فعالي
ــكلى جديد  ــود ندارد، يا ش ــه متون دينى وج ــاع آن ب ارج
ــالم و در دوران  ــت كه در تاريخ اس ــى اس از فعاليت سياس
پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نيز يافت مى شده تا ارجاع 
آن به متون دينى امكان پذير نمايد؟ ترديدى نيست كه حزب 
و تحّزب پديده اى جديد است و حداقل، تفاوتهاى اساسى با 
فعاليت سياسى گروهى غير منسجم در دوران گذشته دارد. 

دوورژه اين تفاوت را اين گونه توضيح مى دهد: 
ــيم  ــى را كه موجب تقس ــتان، گروههاي ــاى باس «در نظامه
ــد، در ابتداى عهد  ــزب مى خواندن ــدند، ح جمهوريها مى ش
ــدند را  ــه دور افرادى جمع مى ش ــته هايى ك ــانس، دس رنس
ــته هاى ديگر  حزب مى ناميدند ... در برابر اين گروهها، دس
ــازمانهاى وسيع مردم كه مبين افكار عمومى در  مركب از س
دموكراسيهاى نوين هستند، نيز حزب ناميده مى شود».(17)

براساس اين تفاوت اساسى، حزب پديده اى مدرن است اّما 
ــوب مى گردد؟ برخى  آيا اين تفاوت، تفاوتى جوهرى محس
ــته، به همين دليل،  از محققان، اين تفاوت را جوهرى ندانس
ــى برخى گروهها در حكومت علوى به عنوان  فعاليت سياس
ــوارج، را از نوع فعاليت  ــر و خ ــه مخالفت طلحه، زبي نمون
ــى گروهى و با عملكرد حزبى دانسته اند.(18) چنين  سياس
ــّزب و حزب را در متون  ــى، امكان طرح مفهوم تح ديدگاه
ــنت امامان معصوم(ع) فراهم مى سازد.  دينى و به ويژه در س
اّما در صورت رد اين ديدگاه، به نظر مى رسد، تنها راه بحث 
ــى، نسبت سنجى  ــه فقهى سياس از تحّزب و حزب در انديش

آنها با تكيه بر مؤلفه هاى پيش گفته است. 
ــان دهنده  ــه گانه تحّزب و حزب، نش دقت در مؤلفه هاى س
ــى» به عنوان موضوع  ــه مؤلفه مفهومى «امر سياس وجود س
ــت. تحّزب و حزب، امرى جمعى، ارادى و  ــى اس فقه سياس
ــى است  ــت. تحّزب و حزب، فعاليتى سياس انعطاف پذير اس
ــكل گرفته و از  ــا اراده افراد ش ــته، ب كه هويت جمعى داش
خصلتى انعطاف پذير برخوردار مى باشد. تحّزب در صورتى 
صدق مى كند كه به صورت دسته جمعى صورت گيرد، افراد 
ــوند كه البته بسته  ــى ش با اراده خود وارد اين فعاليت سياس
ــكل جديدى نيز پيدا  ــرايط زمانى و مكانى، قالب و ش به ش
مى كند. دقت در مؤلفه هاى سه گانه حزب اين خصايص را به 
خوبى آشكار مى سازد. رقابت بر سر قدرت، جلب حمايت 
افكار عمومى و آراى مردم از طريق انتخابات و سازماندهى 
ــه اوًال بيانگر جمعى  ــكل سياسى هر س توده ها در يك تش
بودن فعاليت سياسى حزبى بوده، ثانيًا نمايانگر ارادى بودن 
اين فعاليت؛ اراده معطوف به قدرت بوده و ثالثًا سازماندهى 
ــى الزامًا حالتى سيّال و انعطاف  ــكل سياس در قالب يك تش

پذير در طول زمان و در مكانهاى مختلف خواهد داشت. 
اكنون با توجه به اين نسبت سنجى مفهومى، مى توان تحّزب 
ــى و در نتيجه از موضوعات  ــزب را مصداق امر سياس و ح
ــى امروز به حساب آورد. بدين ترتيب، تحّزب و  فقه سياس
ــى قرار  ــزب موضوع تأمالت فقيهانه در حوزه فقه سياس ح
ــنجى  ــبت س مى گيرد. در اين تأمالت، اجتهاد ناگزير از نس
ــى با متون دينى است تا  ــاخصهاى مفهومى اين امر سياس ش
ــتخراج نمايد.  ــرعى آن را اس ــن طريق بتواند حكم ش از اي
ــالف مرحله اول كه  ــت كه در اين مرحله، برخ پرواضح اس
ــى  ــانه و طبيعتًا خارج از حوزه فقه سياس ــى كارشناس بحث
ــه در آن مجتهد  ــت ك ــت، بحثى اجتهادى در جريان اس اس
ــتخراج  ــح موضوع به منظور اس ــناخت صحي ــر از ش ناگزي
ــر مقاله، در اين  ــت. از ديدگاه حاكم ب ــرعى آن اس حكم ش
ــوراى مجتهدان مى تواند شناخت دقيقى   مرحله سازوكار ش
ــى و در نتيجه  ــنجى آن با متون دين ــبت س از موضوع و نس
ــتنباط حكم شرعى آن به دست دهد. در فرايند مشورتى  اس
ــوراى مجتهدان شركت كننده به گفتگويى فقيهانه  اجتهاد، ش
پرداخته، به شكل آزاد و برابر استدالل خود را مطرح نموده، 
ــتدالل امكان رسيدن به فهم دقيق تر و اجماعى را  قدرت اس
فراهم مى سازد. اين فرايند امروزه بهترين و مطمئن ترين راه 
ــى است. تحليل نمونه هاى  براى اجتهاد در حوزه فقه سياس
ديگرى از موضوعات فقه سياسى همچون بيعت وانتخابات، 
ــورا و مشورت، جرم سياسي، آزادي سياسي و ... نيز اين  ش
ــازد كه جهت رعايت  ــكار مى س نتيجه گيرى را به خوبى آش

اختصار به همين مورد اكتفا مى گردد. 
آنچه آمد، ضرورت به كار گيرى سازوكار شوراى مجتهدان 
را در فقه سياسى با توجه به ويژگيهاى موضوعات آن نشان 
ــازوكار اجتهاد در  ــورايى بودن فرايند و س داد. جمعى و ش
ــى از اين رو ضرورى مى نمايد كه موضوعات فقه  فقه سياس
ــى جمعى، ارادى و انعطاف پذيرند. اين ويژگيها نشئت  سياس
گرفته از ماهيت «امر سياسى» به مثابه موضوع فقه سياسى 
ــراى مجتهدان در  ــناخت صحيح از آن را ب ــند كه ش مى باش
فرايند مشورتى و با تبادل نظر پيرامون مصاديق امر سياسى 
در زندگى سياسى و موضوع شناسى ميّسر مى سازد. افزون 
بر اين، مى توان ايده «مطلوبيت» سازوكار شوراى مجتهدان 
را نيز با توجه به «فوايد» آن در فقه سياسى توضيح داد كه 

در بخش پايانى مقاله به آن مى پردازيم. 

4) فوايد سـازوكار شوراى مجتهدان در فقه 
سياسى 

ــى به مثابه گرايش علمى، زير مجموعه دانش فقه  فقه سياس
ــاخه اى از دانش سياسى اسالمى،  و به خصوص به عنوان ش
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ــالمى  ــور عمومى جامعه اس ــى در اداره ام ــگاه مهم از جاي
ــد. چنانچه فقه سياسى در جامعه اسالمى  برخوردار مى باش
ــت و يا در دوران  ــن حكمت عملى دانس ــوان جايگزي را بت
ــهاى سياسى ديگر از قبيل فلسفه  جديد آن را در كنار  دانش
ــى و علم سياست، عهده دار  ــى، جامعه شناسى سياس سياس
ــت، اين  ــالمى دانس ــى خاصى در جامعه اس معارف سياس
ــى در اين جامعه  ــا دانش از نقش تنظيم كنندگ گرايش و ي
ــد. اين جايگاه مهم، الزامات خاصى براى  برخوردار مى باش
ــدگاه مقاله حاضر،  ــه دنبال مى آورد كه از دي ــى ب فقه سياس
مهم ترين آنها در حوزه روش شناسى فقه سياسى، ضرورت 
ــيوه و سازوكار جمعى و مشورتى در اجتهاد  بهره گيرى از ش
ــكالت و پيامدهاى  ــازوكار در مقايسه با مش ــت. اين س اس
ــى از  ــى در اجتهاد فردى درعرصه فقه سياس ــى احتمال منف
فوايد متعددى برخوردار است، از اين رو، مى تواند در ايفاى 
ــور، مؤثر افتد. در زير با  ــى در جايگاه مذك نقش فقه سياس
ــكالت اجتهاد فردى در فقه سياسى،  اشاره به برخى از مش
ــازوكار شوراى مجتهدان در فقه  برخى از مهم ترين فوايد س

سياسى را به شكل فهرست وار بيان مى كنيم. 
الـف) كاهش خطاپذيرى در فهم احكام و آموزه هاى 

سياسى دينى 
ــى  با توجه به آنچه در توضيح مفهوم و خصايص امر سياس
ــي برخوردارند،  ــت جمع ــي كه از هوي ــت،  موضوعات گذش
ــخن موضوعاتي  ــتند. به ديگر س داراي ابعاد گوناگوني هس
ــردازد، آن گاه كه به زندگي فردي ارتباط  كه فقه بدانها مي پ
ــد و در نتيجه فهم  ــاطت برخوردارن ــد، از نوعي بس مي يابن
ــان تر مي نمايد. افزون بر اين، موضوعات سياسي از  آنها آس
ويژگي انعطاف پذيري برخوردار بوده،  در زمانها و مكانهاي 
ــوند. در نتيجه فهم  ــر و دگرگوني مي ش ــف دچار تغيي مختل
ــان و مكان و  ــناخت دقيق زم ــتلزم ش اين موضوعات مس
ــت. حال چنانچه با اجتهاد  دگرگونيهاي زماني و مكاني اس
ــراغ چنين  ــناختي فقه به س فردى به عنوان الگوي روش ش
ــرايت ويژگيهاي فردگرايانه آن  موضوعاتي رويم، امكان س
ــته، ممكن است ميزان  ــتنباط مجتهد وجود داش به فرايند اس
خطاپذيرى آن در فرايند استنباط سياسى افزون گردد. دقت 
ــنى بر اين مدعا  ــت اجتهاد، پرتو روش ــتر در اين خصل بيش

مى افكند.
اجتهاد از نظر شيعه امرى خطا پذير است. آخوند خراسانى 
ــورد پذيرش  ــه خطاپذيرى در عقليات م ــاره به اينك با اش
ــت، نظر علماى شيعه  ــرعيات اختالفى اس همگان اما در ش
ــى داند و در توضيح مفهوم  ــرعيات نيز «تخطئه» م را در ش

آن مى نويسد: 
ــئله اى حكمى دارد كه گاه اجتهاد  «خداوند متعال در هر مس

ــر آن حكم منجر  ــد و گاه به غي ــت مى ياب ــه آن حكم دس ب
مى شود».(19)

ــاد گريز ناپذير  ــاس اين ديدگاه، خطاپذيرى در اجته براس
ــت و اين خطاپذيرى به دليل «ظنى» بودن طريق وصول  اس
ــت. به عبارت ديگر، اگر چه حكم واقعى  به حكم قطعى اس
ــه همان اجتهاد  ــيدن به اين حكم ك ــت اّما راه رس قطعى اس
است، ظنى و گمان آور است و به همين دليل، به گفته آخوند 
ــت كه ظنى بودن طريق منافاتى با  ــهود اس خراسانى، «مش
ــاس ديدگاه  ــدارد».(20) بنابراين براس قطعى بودن حكم ن
ــيعه، اجتهاد لزومًا به حكم واقعى راه نمى يابد و به همين  ش
ــل، دقت در به كار گيرى اصول و قواعد اجتهاد در كنار  دلي
شناخت درست اصول و قواعد مذكور، ميزان اعتبار اجتهاد 

و رسيدن به حكم واقعى را افزايش مى دهد. 
ــترى  ــزان خطاپذيرى بيش ــى، از مي ــه سياس ــاد در فق اجته
برخوردار مى باشد؛ اين امر نه به دليل تفاوت فرايند اجتهاد 
در فقه سياسى و فقه به طور عام بلكه به دليل تفاوت ماهيت 
امر سياسى به عنوان موضوع فقه سياسى است كه در سطور 
ــى با  ــان گرديد. اجتهاد در فقه سياس ــته به تفصيل بي گذش
توجه به خصايص پيش گفته امر سياسى، با احتمال خطاى 
ــئت گرفته از امكان  ــت و اين احتمال نش مضاعفى روبروس
ــخيص دقيق موضوعات فقه سياسى  ــتر در تش خطاى بيش

است. 
ــى  ــوراى مجتهدان در فقه سياس ــازوكار ش به كار گيرى س
ــاد را كاهش مى دهد.  ــب احتمال خطا در فرايند اجته ضري
اين گونه اجتهاد عالوه بر اينكه مجتهدان را در به كار گيرى 
صحيح تر اصول و قواعد و فهم درست تر حكم شرعى يارى 
ــناخت صحيح و دقيق تر موضوعات را  مى رساند، امكان ش
ــن صورتى مى توان ميزان خطا  ــازد. در چني نيز فراهم مى س
ــر مطلوبيت اين  ــش داد و از اين زاويه ب ــاد را كاه در اجته
سازوكار استدالل نمود. در اين سازوكار، شركت كنندگان در 
ــناخت خود از موضوعات و نحوه استنباط  اين فرايند بر ش
ــه و در جايگاهى برابر با  ــا به طور آزادان ــرعى آنه حكم ش
ديگر شركت كنندگان استدالل ارائه مى نمايند و با قرار دادن 
استدالل خود در معرض داورى ديگران و تبادل نظر، ميزان 
ــت يابى به حكم واقعى شرعى را افزايش  واقع نمايى و دس

مى دهند. 
ب) افزايش انطباق پذيرى واقعيتهاى زندگى سياسى 

با شريعت و برعكس 
در فقه و به تبع آن در فقه سياسي، فرد به اعتبار فرد بودنش 
ــود احكام  ــود و تالش مي ش ــته مي ش موضوع تكليف دانس
ــرعي ناظر به زندگي فردي و اجتماعي او كشف و تبيين  ش
گردد. در اين نگاه هر چند كه فقه ماهيت فردي پيدا نمي كند 
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ــه مي كند اما اين توجه  ــانها نيز توج و به زندگي جمعي انس
معطوف به فرد و زندگي فرد در اجتماع است. هويت جمعي 
اجتماع و اساس سياست و زندگي سياسي در اين نگاه كمتر 
مورد توجه قرار مي گيرد و به همين دليل قواعد فقه سياسي 
بيش از آنكه ناظر به تنظيم سياست و زندگي سياسي گردد،  
ــكل  ــود. مش به زندگي فرد در عرصه اجتماع معطوف مي ش
ــت كه هويت  ــد آمده از اين رو، اين اس ــناختي پدي روش ش
ــاع نيز با همين نگاه فردگرايانه مورد توجه  جمعي در اجتم
قرار مي گيرد در حالي كه اين هويتهاي جمعي، سرشت جمعي 
دارند و در نتيجه از خصايص ويژه اي برخوردارند. ضرورت 
شناخت اين خصايص براي مجتهد، ضرورتي روش شناختي 
ــت؛ چراكه در غير اين صورت فهم و شناخت مجتهد از  اس
چنين موضوعي، ممكن است فهم و شناخت دقيقي نباشد و 
ــت كه در چنين صورتى  عدم انطباق واقعيتهاى  پرواضح اس
ــد. تحليل چنين  ــريعت ممكن مى نماي ــى و ش زندگى سياس
ــتر در ماهيت  وضعيتى و ضرورت پرهيز از آن با دقت بيش

فقه سياسى نمايان مى شود.
ــت و از اين رو، با واقعيتهاى  ــى، دانشى عملى اس فقه سياس
ــد. از سويى ديگر فقه  ــى روبرو مى باش عينى زندگى سياس
ــى برگرفته از آموزه هاى دينى است و از اين  سياسى، دانش
ــبت به زندگى  ــده اصول و احكامى ثابت نس رو، دربرگيرن
ــى است. اين دوگانگى را مى توان با توجه به نيازهاى  سياس
دوگانه بشر و در نتيجه قوانين دوگانه بشر و در نتيجه قوانين 

دوگانه شرعى توضيح داد. به گفته استاد مرتضى مطهرى: 
ــتم  ــت: ثابت و متغير. در سيس ــر دو گونه اس «نيازهاى بش
ــاى ثابت، قانون ثابت وضع  ــالم براى نيازه قانونگذارى اس
ــر، قانون متغير. ولى قانون متغير  ــده و براى نيازهاى متغي ش
ــالم) آن را بر يك قانون ثابت وابسته  ــت كه (اس قانونى اس
ــن قانون متغير  ــون ثابت را به منزله روح اي ــرده و آن قان ك
ــون ثابت اين قانون متغير را تغيير  ــرار داده كه خود آن قان ق

مى دهد».(21)
ــازوكارى است  فقرات مذكور نمايانگر تالش براى يافتن س
ــاس آن نيازهاى متغير انسان با مراجعه به شريعت  كه براس
هم پاسخ الزم را دريابد و هم در عين حال، پاسخى شرعى 
ــت كه از طريق  ــازوكار همان اجتهاد اس تلقى گردد. اين س
ــانها در پرتو  ــر ناظر به زندگى عمومى انس ــن متغي آن قواني
ــتخراج و تنظيم مى گردد. با چنين  ــريعت اس قوانين ثابت ش
ــانها و واقعيتهاى  ــازوكارى انطباق شريعت با زندگى انس س

آن حاصل مى گردد. 
ضرورت انطباق پذيرى واقعيتهاى زندگى سياسى با شريعت 
ــرورت نيز  ــت. اين ض ــى مضاعف اس ــوزه فقه سياس در ح

ــت مى آيد نشئت  ــته به دس همان طورى كه از مباحث گذش
ــى» است. امر سياسى به شّدت  گرفته از ماهيت «امر سياس
ــت؛ عالوه بر  ــر و دگرگونى اس ــرض تغيي ــف و در مع منعط
اينكه ارادى و جمعى بودن نيز ميزان دگرگونى آن را افزون 
ــازد. فقه سياسى بر اين اساس در فرايند انطباق پذيرى  مى س
زندگى سياسى با شريعت و برعكس نيازمند تالش مضاعفى 
است كه به نظر مى رسد، سازوكار شوراى مجتهدان مى تواند 

اين هدف را برآورده سازد. 
ــرى  ــزان انطباق پذي ــدان مي ــوراى مجته ــرى ش ــه كار گي ب
ــى با شريعت و برعكس را افزايش  واقعيتهاى زندگى سياس
ــورا، شركت كنندگان با شناخت صحيح تر  مى دهد. در اين ش
ــو و با تبادل  ــى از يك س ــاى واقعى زندگى سياس از نيازه
ــف حكم شرعى  ــتدالل برتر در فرايند كش نظر پيرامون اس
ــر، امكان انطباق  ــوى ديگ ــوط به نيازهاى مذكور از س مرب
ــتر آموزه هاى ثابت شرعى با واقعيتهاى زندگى سياسى  بيش
ــازوكارى فاصله  ــم مى آورند. چنين س ــس را فراه و برعك
ــريعت و واقعيتهاى زندگى سياسى را كمتر مى سازد و به  ش
ــترى نسبت به اجتهاد فردى در  همين دليل، از مطلوبيت بيش

حوزه فقه سياسى برخوردار مى باشد. 
ج) پرهيـز از عرفى گرايى و حضور مؤثرتر مرجعيت 

دينى در زندگى سياسى
ــك روش فردگرايانه با توجه به خصلت  اجتهاد به عنوان ي
تكثر و تعدد آن، به تدريج موجبات نوعي كثرت و پراكندگي 
ــرعي در عرصه سياست و در نتيجه افزايش نوعي  حكم ش
ــالمي مي شود. بي ترديد تكثر در  عرفي گرايي در جامعه اس
ــود و  ــرايط خاصي امري مقبول تلقي مي ش امر اجتهاد با ش
ــديدي  گاه در وضعيت تكثر پديد آمده،  اختالف نظرهاي ش
ــت و  ــي زندگي مؤمنانه در عرصه سياس ــبت به چگونگ نس
قوانين و قواعد حاكم بر آن پديد مي آيد. در چنين وضعيتي 
ــي  ــدن مرجعيت ديني در زندگي سياس ــكان كم رنگ ش ام
ــوارد زمينه تقويت عرفي  ــته،  حداقل در برخي م وجود داش
ــازد. به ديگر سخن، اجتهاد، گاه ابهام  گرايي را فراهم مي س
ــازد، اجمال آن را مقيد مي نمايد  و بر  نص را برطرف مي س
ــاس كليات و اصول  طبق مباني خاص، در فقدان نص، براس
ــد. در چنين فرايندي  ــرعي را معين مي كن ــرعي، حكم ش ش
ــاي گوناگون فردي امكان عبور و يا فاصله گرفتن  اجتهاده
ــازد و در درازمدت، زمينه كاهش  از يكديگر را فراهم مي س
ــازد. در اين ميان، نقش  اقتدار مرجعيت ديني را فراهم مي س
اجتهاد و نوع آن تعيين كننده مي نمايد و از اين رو،  تأكيد بر 
ــت فردي اجتهاد مي تواند چنين پيامدي را نيز به دنبال  ماهي
داشته باشد. در حالى كه تأكيد بر شوراى مجتهدان مى تواند 
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مشكل مذكور را برطرف و يا كاهش دهد.
ــى،  ــه دينى با پذيرش مرجعيت دين در زندگى سياس جامع
ــد. در حالى كه در  ــم) را برنمى تاب عرفى گرايى (سكوالريس
جامعه سكوالر، افول دين، هم نوايى با اين دنيا، رهايى جامعه 
از قيد دين، جا به جايى باورها و نهادهاى دينى، تقدس زدايى 
ــكوالر  از عالم و حركت از جامعه اى مقدس به جامعه اى س
را به عنوان مؤلفه ها و عناصر سكوالريزاسيون پذيرفته(22) 
ــد، در جامعه دينى با پذيرش مرجعيت دين،  و تحقق مى ياب
ــن ارتقا يافته، در كنار دنيا با آخرت نيز هم نوايى صورت  دي
ــه، باورها و نهادهاى  ــه در بند دين قرار گرفت گرفته، جامع
ــده و عالم، الهى و مقدس  ــى در جايگاه خود پذيرفته ش دين
ــق مى يابد. در چنين  ــته و جامعه اى مقدس و الهى تحق گش
ــت نبوده، عرفى  ــه اى نهادهاى دينى بر كنار از سياس جامع

گرايى تحقق نمى يابد. 
ــوراى مجتهدان در فقه سياسى موجبات  تحقق سازوكار ش
ــور مؤثر مرجعيت دينى به مثابه يك نهاد را در زندگى  حض
ــورت تحقق اجتهاد  ــى فراهم مى آورد. اگرچه در ص سياس
ــى نيز مى توان از حضور مرجعيت دينى  فردى در فقه سياس
در زندگى سياسى سخن گفت، اّما پرواضح است كه قوام اين 
ــتنباط حكم شرعى نه بر نهاد مرجعيت  مرجعيت در مقام اس
ــوراى مجتهدان نهاد  ــت. ش بلكه بر فرد مرجع و مجتهد اس
ــتقيم در زندگى سياسى درگير  مرجعيت دينى را به طور مس
ــاد مذكور با  ــن طريق به صورت مؤثر، نه ــازد و از اي مى س
ــرعى در زندگى سياسى،  ــتنباط حكم ش ورود به عرصه اس
نقش نهادينه خود را ايفا مى كند. اين نقش از اين رو نهادينه 
ــورايى مجتهدان باقى  ــت كه با رفتن يك مجتهد، نهاد ش اس
مانده و فردى ديگر درون اين نهاد با ديگر افراد عضو نقش 
مورد انتظار را ايفا مى كنند. از اين رو، قوام مرجعيت مذكور 
ــكل از افراد واجد شرايط است.  نه به فرد بلكه به نهاد متش
ــازوكار موجبات ثبات تصميم گيريهاى  افزون بر اين، اين س
ــرعى ناظر به زندگى سياسى را به همراه داشته، مرجعيت  ش
دينى به شكل ثابت و پايدار نقش نهادى خود را در زندگى 

سياسى به طور مستمر ايفا مى كند. 
د) امـكان بهره گيـرى از افـكار فقاهتـى مختلف و 

متعدد و پرهيز از تك رأيى 
ــص فردگرايانه اش، زمينه  ــاد با خصاي ــميت يافتن اجته رس
ــادل نظر فقيهانه مجتهدان را كاهش مي دهد. چنين حالتي  تب
ــدان در فرايند اجتهاد به آراء و آثار  ــه با ارجاع مجته اگرچ
ــران مي گردد اما به نظر  ــينيان تا حدودي تدارك و جب پيش
ــن ميزان ارجاع  ــت و اجتماع، اي ــد در عرصه سياس مي رس
ــخن، آن گاه كه مجتهد در فرايند  كفايت نمي كند. به ديگر س

اجتهاد به آراى مجتهدان گذشته مراجعه مي كند، ممكن است 
در نتيجه ازخطاها و نقايص روش اجتهادي خود آگاه گردد،  
اما در عرصه سياست و اجتماع با توجه به ويژگيهاي خاص 
ــاره قرار گرفت- تبادل  ــي-كه به كرات مورد اش امر سياس
ــي در راستاي مرجعيت يافتن  نظر فقيهانه درباره امر سياس
فقه سياسي در زندگي سياسي گريز ناپذير مي نمايد. به نظر 
مي رسد يكي از پيامدهاي مهم اجتهاد در عرصه سياست از 
نظر روش شناختي، كاهش زمينه تبادل نظر فقيهانه در عرصه 
ــت و در نتيجه افزايش ميزان و ضريب خطاي اجتهاد  سياس
ــو و شكل گيري نوعي تك رأيي ها  در اين عرصه از يك س
ــوي ديگر است. در حالى كه دقت  ــت از س در عرصه سياس
ــرورت تكثر گرايى فقهى در  ــت اجتهاد مى تواند ض در ماهي

قالب اجتهاد شورايى را ثابت نمايد.
ــرى در اجتهاد،  ــاس اصل خطاپذي ــى فقهى بر اس تكثرگراي
ــطور  ــر مى نمايد. خطاپذيرى در اجتهاد كه در س گريزناپذي
ــد، امكان پذيرش ايده تكثرگرايى  ــاره ش ــته به آن اش گذش
ــاد، فرايندى  ــا كه اجته ــازد. از آنج ــم مى س ــى را فراه فقه
ــون در صورت تبعيت از  ــت، اجتهادات گوناگ خطاپذير اس
ــول و قواعد فقهى موّجه بوده، هرچند كه امكان به خطا  اص
رفتن برخى از آنها وجود دارد. به هر حال، تكثرگرايى فقهى 
بدين مفهوم است كه تفّقه مختلف و متعدد از شريعت واحد، 
ــت. در فرايند تفقه و اجتهاد،  امرى جايز و بلكه مطلوب اس
ــود؛ آراء  آراء و افكار فقهى مختلف و متعددى عرضه مى ش
ــاد از نوعى وحدت  ــع اجته ــأ و منب ــكارى كه در منش و اف

برخوردار مى باشند. به گفته يكى از نويسندگان عرب: 
ــالمى، وحدت شريعت  «از آنجا كه بر تكثرگرايى در فقه اس
اسالمى سايه افكنده، [و در نتيجه] اجتهادات متعدد در فروع 
عبادات و معامالت در مذهب فقهى اسالمى صورت مى گيرد 
ــالمى و امور متغير  ... پس تكثرگرايى در فروع معامالت اس
ــرعى را نيز به طور  ــت ش ــوى ناگزير بايد كليات سياس دني
ــى شرعى بر  ــامل گردد؛ چراكه اغلب امور سياس خاص ش
ــند و در اين زمينه  ــتوار مى باش ــد اس معيار مصالح و مفاس

اجتهاد جايگاه و مجال وسيعى دارد».(23)
ــرش نوعى تكثرگرايى  ــاس اجتهاد به مفهوم پذي بر اين اس
است كه مى توان از آن به تكثرگرايى فقهى تعبير كرد. اگرچه 
ــت اّما به دليل  ــى در درون اجتهاد نهفته اس ــن تكثرگراي اي
ــى (امر سياسى)، تكثرگرايى  خصوصيات موضوع فقه سياس
ــناخت دقيق تر  ــر مى نمايد. ش ــوزه گريزناپذيرت ــن ح در اي
موضوعات فقه سياسى مستلزم پذيرش تكثرگرايى و فراهم 
ــاختن طرح افكار و نظرات مختلف است كه از طريق به  س
كار گيرى شوراى مجتهدان تحقق مى يابد. از اين رو، به نظر 
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ــى از ظرفيت مناسبى  ــد، اين سازوكار در فقه سياس مى رس
ــد. اين  ــراى تحقق ايده تكثرگرايى فقهى برخوردار مى باش ب
نوع اجتهاد امكان بهره گيرى بيشتر از افكار فقاهتى مختلف 
ــازد و از  ــى فراهم مى س ــدد را در تدبير زندگى سياس و متع
تك رأيى در اين زمينه پرهيز مى گردد. اگر چه ابتناى تدبير 
ــى بر رأى يك مجتهد لزومًا به خطا و انحراف  زندگى سياس
ــت، امكان و احتمال خطا  نمى انجامد، همان طورى كه گذش
ــريعت در فهم جمعى و مشورتى از شريعت  و انحراف از ش
كمتر است. از اين رو، يكى ديگر از فوايد شوراى مجتهدان 
ــى به فهم جمعى از  ــپردن زندگى سياس ــى، س در فقه سياس
شريعت و در نتيجه بهره گيرى از افكار مختلف در اين زمينه 

و كاهش خطاپذيرى است.

نتيجه گيرى
اگرچه فقه سياسى به لحاظ معرفت شناختى ارتباط تنگاتنگى 
ــنت گرا و عقل گرا به  ــته، همچون فقه، نص گرا، س با فقه داش
ــى ارتباط تنگاتنگى با  ــاب مى آيد و به لحاظ موضوع حس
ــت دارد. اين ارتباط موضوع، فقه سياسى را همچون  سياس
ــى» گردانده، در نتيجه  ــهاى سياسى «امر سياس ديگر دانش
ــى خصايص  ــه در كانون موضوعات فقه سياس از اين زاوي
ــه گانه امر سياسى يعنى «جمعى بودن»، «ارادى بودن» و  س
ــاس فقه سياسى  «انعطاف پذيرى» وارد مى گردد. بر اين اس
اگرچه همچون ديگر شاخه هاى فقه به لحاظ روش شناختى 
ــت در خصايص پيش  ــت، دق ــتوار اس برپايه «اجتهاد» اس
ــى ضرورت و مطلوبيت  سازوكار «شوراى  گفته امر سياس

مجتهدان» را آشكار مى سازد.
ــتنباط شرعى  ــيوه اى از اس ــوراى مجتهدان ش ــازوكار ش س
ــرايط در  ــت كه در آن مجموعه اى از مجتهدان واجد ش اس
ــورت آزاد و برابر، بر فهم و  ــد گفتگوى فقاهتى به ص فراين
ــتنباط خود استدالل ارائه كرده، قدرت استدالل از تعيين  اس
ــن صورتى حصول  ــردد. در چني ــى برخوردار مى گ كنندگ
ــترس به  ــاع، اتفاق نظر و يا حداقل تفاهم فقهى در دس اجم
ــورت نظر اكثريت  ــد، هرچند كه در غير اين ص نظر مى رس

ــرى را ممكن  ــى مى تواند تصميم گي ــه عنوان روش عقالي ب
ــد مجتهد واجد  ــخن، در صورتى كه چن ــازد. به ديگر س س
ــرايط پيرامون موضوعاتى خاص از امر سياسى به بحث  ش
ــوى اجتهادى پردازند و هريك از آنها در جايگاهى  و گفتگ
ــتدل  برابر و آزادانه بتوانند ديدگاه فقهى خود را به گونه مس
ــاى فقهى  ــراى طرح ديدگاهه ــد، زمينه الزم ب ــه نماين ارائ
ــورتى نظر و ديدگاه  ــم گرديده، در فرايند مش مختلف فراه
ــتدل تر مى تواند موجبات شكل گيرى نوعى اجماع  فقهى مس
ــدم امكان رأى  ــد آورد و در صورت ع ــا تفاهم را پدي و ي
ــيوه اجتهادى كه  اكثريت فقها تعيين كننده تلقى گردد. اين ش
ــوراى مجتهدان مطرح گرديد، به  در مقاله حاضر در قالب ش
ــتنباط  دليل پيامدهاى خاص و محتمل اجتهاد فردى در اس
ــى دانسته  ــى، امرى ضرورى و مطلوب در فقه سياس سياس
ــش خطاپذيرى در  ــر از فوايدى همچون كاه ــده، در براب ش
فهم احكام و آموزه هاى سياسى دينى، افزايش انطباق پذيرى 
ــى با شريعت، پرهيز از عرفى گرايى  واقعيتهاى زندگى سياس
و حضور مؤثرتر مرجعيت دينى در زندگى سياسى و امكان 

بهره گيرى از افكار فقاهتى مختلف برخوردار مى باشد.
از آنچه گذشت، ضرورت و مطلوبيت به كار گيرى سازوكار 
ــكار مى گردد. اما پر  ــى آش ــوراى مجتهدان در فقه سياس ش
ــى  ــازوكارى در فقه سياس ــت كه تحقق چنين س واضح اس
ــتلزم فراهم بودن زمينه ها و الزامات عملى خاص است  مس
ــه پرداختن به آنها فرصت و مجال ديگرى مى طلبد. مقاله  ك
حاضر درآمدى بر بحث و تالش علمى براى آشكار ساختن 
ــازوكار اجتهادى در فقه سياسى  ضرورت و مطلوبيت اين س
ــطح  ــكل گيرى اراده جمعى در س ــل از ش ــت چراكه قب اس
ــت گزاران و برنامه ريزان حكومت  نخبگان سياسى و سياس
ــكل گيرى نوعى اجماع و يا حداقل تفاهم در ميان  دينى، ش
ــى گريزناپذير مى نمايد. تحقق چنين  نخبگان و محافل علم
ــتلزم طرح مباحث علمى و دقيق است  اجماع و تفاهمى مس
ــه طرح بحث آن  ــا بضاعت اندك خود تنها ب ــه نگارنده ب ك

همت گمارده است.
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