
39
ي...

ومت
حك

قه 
م ف

هو
 مف

نی
خوا

 باز
رت

ضرو
ی و 

ام
 اس

اب
انق

93
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 0

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

انقالب اسالمی و ضرورت بازخوانی مفهوم فقه حکومتي 
از دیدگاه مقام معظم رهبري)مدظله( 

مرتضي رودبارچي 
مقدمه 

جامعه شيعي در دوران غيبت كبري، حوادث و وقايع گوناگوني را به خود ديده است 
كه هر كدام داستاني مفصل دارد و مي تواند محمل مباحث طوالني قرار بگيرد. يكي از 
مهم ترين اين موضوعات ضرورت مراجعه به فقها در حوادث وقوع يافته است كه در روايت 
مهدوي نيز به آن تذكر داده شده اس��ت.1 ضرورت مراجعه به فقها، از ضرورت واليت و 
سرپرستي ناشي مي گردد كه از حقوق خداوند متعال می باشد و به انبيا و ائمه)سام اهلل 
عليهم اجمعين( تفويض شده است. اين مسئله چنان مهم است كه انكار آن مساوي است 

با انكار تمام واليت ها تا برسد به واليت اهلل تعالي. 
تاريخ پرحادثه شيعه و نيز متون فقهي آن، خود حكايت گر جريان واليت و سرپرستي 
مي باشد كه در اختيار فقهای ش��يعه قرار گرفته و به زمامداران فقيه واگذار شده است. 
هيچ فقيه شيعي ای در كتاب خود منكر اصل واليت فقيه نشده است و سرپرستي امت 
را در دوران غيبت كبري رهاش��ده نمي داند. همين نكته مي تواند شاهدي باشد بر نظر 

1. محمدبن علی ابن بابويه، كمال الدين و تمام النعمه، تهران، اساميه، 1395ق، ج 2، ص484. 
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واحد جامعه شيعي چه در سطح نخبگان علمي آن و چه در سطح عوام آن، كه واليت و 
سرپرستي از ناحيه معصومين امري الينقطع مي باشد و در عصر عدم حضور ايشان نيز 

توسط نائب عام ايشان استمرار مي يابد. 
تاريخ فقه ش��يعه در س��ير تكامل��ي خود ب��ه انقاب اس��امي ايران و مرج��ع تقليد 
علي االطاق آن يعني حضرت امام خميني)ره( مي رسد و در تحولي بنيادين به سطح و 
مقياسي باالتر ارتقا پيدا مي كند. حضرت امام با س��رمايه اي كه از فقاهت و تاريخ شيعه 
به دستشان رسيده بود به اين جمع بندي مي رسند كه فقه بايد در مقياسي نوين خود را 
نشان داده و حضوری جديد در حوزه اجتماعی داشته باشد تا بتواند در دنياي كنوني به 
انزوا و نابودي نگرايد. مقياس حكومتي فقه ادامه همان سرپرستي تاريخي ائمه معصومين 
مي باشد كه طبق نظر فقيه جامع الش��رايطي مانند امام راحل جز با تأسيس حكومت و 

اداره آن توسط فقيه، نمي توانست متحقق شود. 
ايشان در باب ضرورت تش��كيل حكومت اس��امي از زاويه فقه بس��يار بحث كرده و 
س��رمايه اي از دانش فقهي را در دروس خارج خويش در حوزه شريف نجف اندوختند و 
با ادله ای محكم و كامل هم از جهت عقلی و هم از جهت نقل��ی و هم از جهت تاريخی، 
حجيت حكومت اسامي را اثبات نموده و در اقدامي انقابي با آمادگی و همراهي مردم 

مسلمان ايران، ايده خود را محقق ساختند.1 
ورود كش��ور ايران در دوران جديدي كه با حاكميت اسام ش��ناخته مي شد، فضايي 
خاص از اتفاقات و حوادث را رقم مي زد. مهم ترين اين موضوعات، درگيري شديد و بسيار 
حساس فقه شيعه با مسائل جديد و چالش برانگيز حكومتي بود. دامنه چنين مواجهه اي 
هميشه مورد دقت نظر حضرت امام بوده و بعد از ايش��ان نيز مقام معظم رهبري براي 
مديريت صحيح اين دگرگونی عظيم، تحليل ها و احترازها و در اكثر مواقع پيشنهادهايي 
را ارايه كرده اند. يكي از راهبردهاي معظم له ب��راي مديريت مواجهه حوزه هاي ديني با 
چالش هاي حكومتي در دنياي امروز، افق گش��ايي و ترسيم موضوعات جديد است؛ كه 
يكي از اين موضوعات، تعريف فقه حكومتي و تبيين و تش��ريح آن و آشناسازي دنياي 

پژوهش هاي فقهي با اين زاويه از فقاهت مي باشد.  
فقه حكومتي امروز، مسئله اي است كه بسان اصل واليت فقيه، مورد تأكيد كساني قرار 
مي گيرد كه در درون نظام اسامي و الگوی استمرار واليت و سرپرستي ائمه معصومين 
از طريق نواب عام و تشكيل حكومت اسامي، قرار دارند و خود را بی نياز از جريان واليت 

1. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، 1385. 
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مطلقه فقيه نمي دانند. فقه حكومتي با تعريف و تفسيري كه در ادامه از آن ارايه خواهد 
شد، موضوع مورد توجه اغلب انديشمندان معرفت سياسی بوده و بسياري را به تأمل و 
تفكر پيرامون آن واداشته است. آنچه در اين نوشتار مورد دقت قرار گرفته است، به دست 
آوردن تفسير و تحليلي از اين موضوع در دايره انديشه هاي مقام معظم رهبري مي باشد، 
چرا كه ايشان مبدع اين اصطاح و مبين آن بوده اند و خود بهتر مي توانند فضاي مورد 
نظر را ترسيم كرده و ضرورت هاي ورود در آن را شناسايي كنند. از اين رو در اين نوشتار 
با تكيه بر كلمات ايش��ان و در برخي مواقع حضرت امام)ره( به ترسيم دنياي فقه، فقه 

حكومتي و ضرورت شناسي فقه حكومتي پرداخته خواهد شد. 
براي اينكه بتوان اين مقاله را اقدامي هر چند كوچك در جهت پاسخ به نيازهاي فقهي 
موجود دانست، در انتهای نوشتار به اشاره اي مختصر راهكارهاي مورد نظر مقام معظم 

رهبري در توسعه و تكامل فقه شيعه نيز ترسيم و تصوير گرديده است. 

1. معناشناسي فقه 
نخست ضروری است كه زاويه ديدي از عنوان فقه و فقه حكومتي از دو منبع انديشه 
اصيل فقه حكومتي- حضرت امام خميني، حضرت امام خامنه اي- و س��پس در ادامه 
ضرورت هاي طرح مس��ئله فقه حكومتي نيز تحليل و بررسي گردد. در اين بخش چهار 
معنا از فقه در كلمات مقام معظم رهبري به دست آمد كه در ادامه هر كدام با مختصري 

اشاره، خواهد آمد. 
1 .1. معناي اول فقه؛ شيوه استنباط 

معناي اولي كه ايشان براي فقه در نظر دارند، همان خصوصيتي است كه صنف و جامعه 
روحانيت را از ساير صنوف و تخصص هاي علمي متمايز مي گرداند و آن شيوه و اسلوبی 
است كه روحانيت در استنباط از منابع ديني به كار مي گيرد و اين شيوه و روش استنباط 

را فقه مي نامند. 
فقاهت، يك روش و شيوه استنباط اس��ت؛ علم است؛ اين علم را بايد 
آموخت. براي همه، راه باز اس��ت كه دين را ياد بگيرند و از آن استنباط 
كنند؛ اما استنباط از دين، يك روش علمي دارد و كار عاميانه اي نيست؛ 
هر كس از هر جا كه رس��يد، نمي تواند از قرآن و س��نت استنباط كند. 

دانش اصلي روحانيت، فقاهت است.1

1. سيد علي خامنه اي، حوزه و روحانيت در نگاه رهبری، قم، نينوا، 1389، ص517. 
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بايد بر مؤلفه روش��مند بودن استنباط تمركز شود تا روش��ن گردد كه فقاهت در اين 
سطح، امري بسيار تخصصي و باالتر از سطح دانش رساله اي است كه احياناً افرادي بيرون 

از حوزه دانش فقه از آن نيز مطلع باشند. 
2 .1. معناي دوم فقه؛ دريافت حقيقت دين و بيان آن براي مردم 

معناي ديگري كه مقام معظم رهبري با تفسيري متين از روايت اميرالمؤمنين علي)ع( 
آن را تبيين مي كنند، اين است كه تفقه به مفهوم دريافت و درك حقيقت دين و شريعت 
و نيز تبيين آن حقيقت براي عموم مردم اس��ت. در اين معنا فقيه كسي است كه بتواند 
به دور از هواهاي نفساني و افراط و تفريط هاي شخصي هر آنچه را كه دين الهي در مقام 

بيان آن است، استنباط نموده و در اختيار مردم بگذارد. 
عن اميرالمؤمنين)ع( أنه ق��ال: »الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس 
من رحمه اهلل و لم يؤيس��هم م��ن روح اهلل و لم يؤمنهم م��ن مكر اهلل.«1 
احاديث متعددي با اين مضمون هس��ت. خاصه ح��رف اين احاديث 
اين است كه حقيقت را آنچنان كه هس��ت براي مردم بيان بكنند؛ نه با 
سخت گيري ها و تنگ نظري ها و دخالت دادن برخي كج فهمي ها مردم 
را مأيوس بكنند و نه با هواپرستي و تبعيت از رأي غير متكي به مباني، 
مردم را از مكر الهي ايمن بكنند و به گناهان تشويق نمايند! لب فقاهت، 

اين است؛ فهم حقيقت دين و حقيقت شريعت و بيان آن به مردم.2 
مؤلفه اي كه در اين معنا بايد بدان دقت نمود، اين نكته است كه فقاهت در افقي باالتر از 
دانش هاي مرسوم قرار گرفته و مسئوليتي اجتماعي و تاريخي پيدا مي كند. مسئوليتي 
كه براي ايفاي بهتر آن، شخص فقيه موظف به طهارت نفس و حفظ خويش در خلوات و 

جلوات است تا به عمق حقايق وحياني به مقدار وسع خويش دست يابد. 
3 .1. معناي سوم فقه؛ استنباط احكام فرعي از اصول در تمام ابعاد حيات بشري 

معناي سومي كه ايشان براي فقه در نظر دارند، معنايي است كه در آن گستره فقاهت 
را ترسيم مي نمايند. گستره اي كه در آن وسعت تمام زندگي خصوصي و اجتماعي و همه 
ابعاد جمعي حيات بشري ديده مي شود. فقه در اين معنا هر چند احكام فرعي است و از 
مباني و بنيادها بايد ريشه بگيرد اما گستره اي دارد كه فرعي بودن آن ضرري به اهميت 

و جايگاه واالي آن وارد نمي سازد. 

1. محمدبن حسين شريف الرضی، نهج الباغه، قم، هجرت، ص483. 
2. سيد علي خامنه اي، همان. 
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در حوزه ه��ا، اس��اس، فقاهت 
اس��ت؛ فقه ب��ه معناي ع��ام كه 
آگاه��ي از دين اس��ت، در اينجا 
فعًا م��ورد بحث ما نيس��ت. فقه 
به معناي خ��اص يعني آگاهي از 
علم دين و فروع ديني و استنباط 
وظايف فردي و اجتماعي انسان 
از مجموعه متون ديني كه خيلي 
هم مهم اس��ت. انس��ان از قبل از 
والدت ت��ا بعد از مم��ات، احوالي 

دارد و اين احوال شامل احوال فردي و زندگي شخصي اوست و نيز شامل 
احوال اجتماعي و زندگي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و بقيه شئون 
اوست. تكليف و سرنوش��ت همه اينها در فقه معلوم مي شود. فقه به اين 
معنا مورد نظر ماس��ت كه اس��مش همان احكام فرعي است؛ استنباط 

احكام فرعي از اصول؛ اين اساس حوزه هاست.1
در اين كام، هر چند دو نكته درباره فقه مورد نظر بيان می شود كه يكي شامل تعريف 
اصطاحي فقه است و ديگري وس��عت و حيطه فقه را در برمي گيرد، ليكن هر دو نكته 
مي تواند مورد دقت و تأمل قرار گيرد. به اين معنا كه مق��ام معظم رهبري حوزه احكام 
فرعي را طوري ترسيم مي نمايند كه بسان برخي ديگر از اهل فقاهت، تفقه به دايره اي 
بسيار كوچك محدود نمی شود. احكام فرعي در انديشه ايشان يعني تمام زواياي زندگي 

يك انسان مسلمان. 
4 .1. معناي چهارم فقه؛ پويايي فقه سنتي حوزه 

در دوره اي از تاريخ انديشه اسامي بعد از انقاب اس��امي ايران، برخي روشنفكران 
متأثر از عرف غرب مدرن، به رويكردي در حوزه فقاهت رسيده بودند كه آن را فقه پويا 
می ناميدند. مقام معظم رهبري به اين عنوان اشاره نموده و فقه سنتي و روش مند حوزه 
را كه به روش جواهري مشهور و معروف است، پويا دانس��ته و آن را پاسخگوي حوادث 
دوران غيبت مي دانند. به زعم ايشان فقه سنتي حوزه، پويا و پيش برنده و حال مشكات 

جامعه شيعي خواهد بود. 

1. همان.

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(: 
فقاهت، یک روش و شيوه استنباط 
است؛ علم است؛ این علم را باید 
آموخت. براي همه، راه باز است که 
دین را یاد بگيرند و از آن استنباط 
کنند؛ اما استنباط از دین، یک روش 
علمي دارد و کار عاميانه اي نيست؛ 
هر کس از هر جا که رسيد، نمي تواند 
از قرآن و سنت استنباط کند. دانش 

اصلي روحانيت، فقاهت است 
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ما دو فقه، يكي سنتي و ديگري پويا نداريم! فقه پويا همان فقه سنتي 
ماست. پوياس��ت، يعني عاج كننده مشكات انسان است و پاسخگوي 
حوادث واقعه است و سنتي اس��ت، يعني داراي شيوه و متدي است كه 
طبق آن اجتهاد انجام مي گيرد و اين شيوه قرن ها معمول بوده و كارايي 

خود را نشان داده است.1 
اينكه ايشان، فقه موجود را پويا مي شمارند، ناشي از اصراري است كه بر ميراث فقهي 
شيعه در دوران غيبت دارند و آن را نتيجه خون دل خوردن هاي سازمان مرجعيت شيعه 
مي دانند كه با روش جواهري يعني روش تفريع فروع از اصول و مباني، حركت هاي امت 

اسامي را رهبري مي نمودند. 
جناب استاد جناتي در تفسير فقاهت پويا چنين مي گويند: 

معناي مثبت اصطاح پويايي فقه عبارت است از ضرورت اشراف فقيه 
به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احكام شريعت به وسيله 

عناصر علمي و متقن از منابع اصيل و معتبر.2

2. معناشناسي فقه حکومتي 
فقه حكومتي، تركيبي از فقاهت است كه بعد از تشكيل حكومت اسامي و نظام مقدس 
جمهوري اسامي ايران، ابتدا در قالب مباحث واليت فقيه مطرح شد و سپس در چند 
سال اخير مستقًا تحت عنوان فقه حكومتي در ميان نخبگان حوزوي و دانشگاهي مورد 
بحث و نظر قرار گرفت. دنياي فقه حكومتي و زواياي آن از زبان يكي از محققين حوزه 

فقاهت به شيوايي تمام ترسيم شده است، ايشان در اين باره چنين مي گويد:
تتبع در كتاب هاي فقهي و تأمل در انديشه فقيهان اين واقعيت را نشان 
مي دهد كه دو نوع نگاه به فقه شده است، يا دو گونه انتظار از فقه وجود 
دارد. در يك نگاه فقيه درصدد اس��ت تا وظايف افراد مسلمان را روشن 
كند و مشكاتي را كه در مسير اجراي احكام پيش مي آيد مرتفع سازد و 
به تعبير ديگر مكلفان را در دينداري و شريعتمداري ياري رساند. با اين 
نگاه طرح مسئله ها، مثال ها، تقسيم بندي ها و... در راستاي تحقق همان 
آرمان قرار مي گيرد. در كنار اين نگاه، نگاه ديگري هم هس��ت؛ مبني بر 

1. همان، ص519. 
2. ابراهيم جناتی، كيهان انديشه، ش18، ص20. 
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اين كه افراد به جز هويت فرديش��ان كه موضوع برخي از احكام اس��ت، 
تش��كيل دهنده يك هويت جمعي به نام جامعه نيز مي باش��ند كه اين 
هويت جمعي نيز موضوع احكامي است و فقيه می بايست دو نوع موضوع 
را بشناسد و احكام هر يك را روشن سازد آن هم نه جدا از يكديگر؛ بلكه 
اين دو هويت جدايي ناپذيرند و تفكيك اين دو خود زمينه كشيده شدن 
به نگاه اول را فراهم مي سازد. با اين نگاه نيز مباحث، مسائل و مثل ها به 

گونه اي ديگر خواهد بود.1 
بنابراين دو زاويه ديد در فقاهت وجود دارد كه هر زاويه ديدي و هر منظري، استنباط 
ويژه خود و احكام و فتاواي مورد ني��از خود را تأمين خواهد نم��ود.2 فقه حكومتي نيز 
منظري نوين است كه با تأسيس انقاب اسامي و تأكيدات حضرت امام خميني)ره( و 
مقام معظم رهبري بر حضور جدي فقه در شيوه نوين اداره اسامي كشور، به روي دنياي 

فقاهت گشوده شده است. 
فقه حكومتي، تفقهي است كه ناظر بر ابعاد و زواياي حكومت اسامي است. اين تفقه 
در طول قرون متوالي فقاهت ش��يعي مطرح نمي ش��د و در مظان تحليل و بررسي قرار 
نمي گرفت. ليكن بعد از برپايي نظام اس��امي و ضرورت اجراي احكام الهي كه طريق و 
ابزار آن ساختار حكومت اسامي است، ايجاب مي نمود كه فقه حكومتي تعريف شده و 

مباحث تفصيلي آن آغاز گردد و بابي مفصل از ابواب فقاهت را در بر بگيرد. 
فقه حكومتي چيست و مراد و منظور از اين نوع تفقه چيست؟ در اين بخش با استناد به 
بيانات مقام معظم رهبري و نيز حضرت امام)ره( اين مفهوم، روشن و واضح خواهد گشت. 
حضرت امام)ره( كه بنيانگذار نظام جمهوري اسامي ايران و برپادارنده حركت انقابي 
مردم براي رسيدن به آرمان هاي الهي در قالب حاكميت اسامي است، بهتر از هر كسي 
مي تواند زاويه نگاه خويش را درباره فقه و ارتباط آن با حكومت اسامي تبيين و تشريح 

كند. ايشان در جايي از سخنان خود اين گونه مي فرمايند: 
حكومت از نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي 
زندگي بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با 
تمامي معضات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري 

واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.3

1. مهدي مهريزي، نقد و نظر، س3، ش4، ص142. 
2. محمدحسن جعفري، اسام و پژوهش هاي مديريتي، س1، ش3، زمستان 1390. 

3. صحيفه امام، ج 21، ص290. 
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همان طور كه مش��اهده می ش��ود، 
حضرت امام حكومت را فلسفه عملی 
تمام فق��ه مي دانند. در نگاه ايش��ان 
فقه اگر بخواهد خود را نمايان س��ازد 
در قال��ب حكومت نش��ان مي دهد. با 
اي��ن معنا حت��ي فقه عب��ادي كه در 
نگاه برخ��ي احكام فردي محس��وب 
مي ش��ود، نيز در قالب فقه حكومتي 
تعريف مي گردد. مبناي چنين نگاهي 
تفسير دقيقي است كه از معناي نظام 
و حاكميت مي شود. اگر به معنا و مفهوم نظام دقت گردد و نيز در اصطاح واليت تأمل 
ورزيده شود، روشن خواهد شد كه واليت امري نيست كه فقط حوزه اي از زندگي انسان 
را بپوشاند و نسبت به س��اير ابعاد بي تفاوت و بي نظر باشد. بلكه واليت امر عام و شاملي 
است كه تمام زوايا و اجزای زندگي بشري را كه از آنها به فردي و اجتماعي تعبير می شود، 
شامل مي شود. وقتي چنين ش��د فقهي كه در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد نيز فقهي 
جامع االبعاد است و تمام حيطه هاي حيات انس��ان را پوشش مي دهد. در مبناي فكري 
امام، انسان زندگي اي جداي از ساير افراد ندارد و زندگي او تقسيم به دو بخش خصوصي 
و جمعي نمي شود، بلكه هر دو حيطه در هم آميخته و نسبتي تأثيري و تأثري با هم دارند. 
از اين رو فقه ناظر بر حكومت نيز به مي��زان عموميت واليت و حاكميت، عموميت پيدا 

كرده و شامل بر جميع ابعاد خواهد بود. 
مقام معظم رهبري، بياني دارند كه اين نظر حضرت امام)ره( را تفسير مي كند: 

امام بزرگوار، فقه  شيعه را از دورانی كه خود در تبعيد بود، به سمت فقه 
اجتماعی و فقه حكومتی  و فقهی ك��ه می خواهد نظام زندگی ملت ها را 
اداره كند و بايد پاسخگوی مسائل كوچك و بزرگ ملت ها باشد، كشاند. 

اين، يعنی نقطه مقابل آن آفتی كه گفتيم تحجر است .1
اداره نظام زندگي ملت ها، آن شموليتي است كه فقه به تبع امر واليت و حاكميت پيدا 
مي كند. پس فقه حكومتي در اين مبنا تعريفي خواهد داش��ت كه تمام ابواب فقه را در 

برگرفته و تبويب جديدي از فقاهت را ايجاد خواهد كرد. 

1. سيد علي خامنه اي، نرم افزار واليت،  1376، ص60. 

معناي دیگري که مقام معظم رهبري 
با تفسيري متين از روایت اميرالمؤمنين 
علي)ع( آن را تبيين مي کنند، این است که 
تفقه به مفهوم دریافت و درک حقيقت دین 
و شریعت و نيز تبيين آن حقيقت براي عموم 
مردم است. در این معنا فقيه کسي است که 
بتواند به دور از هواهاي نفساني و افراط و 
تفریط هاي شخصي هر آنچه را که دین الهي 
در مقام بيان آن است، استنباط نموده و در 

اختيار مردم بگذارد 
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مقام معظم رهبري، در بيانات خويش اصرار بر پياده سازي فقه اسامي در بستر جامعه 
را دارند و تفسيري از ابعاد اين فقه ارايه مي دهند كه مي تواند تعريفي براي فقه اجتماعي 

اسام يا فقه حكومتي قلمداد گردد: 
ما اگر بخواهيم آنچه را بايد عمل بش��ود در يك جمله خاصه كنيم... 
ما بايد فقه اس��امي را در جامعه پياده كنيم... فقه اسامي، مشتمل بر 
جوانبي اس��ت كه منطبق بر همه جوانب زندگي انس��ان است: فردياً، 
اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً، اقتصادياً فقه اهلل االكبر اين است. آن 
چيزي كه زندگي انسان را اداره می كند- يعني ذهن و مغز و دل و جان و 
آداب زندگي و ارتباطات اجتماعي و ارتباطات سياسي و وضع معيشتي 

و ارتباطات خارجي- فقه است.1
در اينجا فقه را به گونه اي تفسير مي كنند كه از آن فقط حكومتي بودن بيرون مي آيد 
و به نظر مي رسد در نگاه ايشان، فقه به دو حوزه حكومتي و غير حكومتي يا اينكه فردي 
و اجتماعي تقسيم نمي گردد. بلكه همان طور كه نظام اسامي و تشكيل حكومت براي 
تحقق احكام الهي اس��ت، فقه نيز فقط در دايره حكومت مي تواند جريان داشته و جلوه 

پيدا كند. 
فرضاً اگر كس��ی درباره احكام  فقه��ی  در دوره حاكميت اس��ام كار 
می كند، آن احكام را دو گونه می تواند مورد مطالعه و ماحظه قرار دهد: 
يك طور احكام  فقهی  مربوط به اداره يك ف��رد، منهای اين كه اين فرد 
در كجای عالم زندگی می كند. يك  وقت هم انس��ان همين حكم فقهی 
را به عنوان بخشی كوچك يا بزرگ از چگونگی اداره يك جامعه بررسی 
می كند. اينها با هم متفاوت اس��ت. حتی در اس��تنباط حكم فقهی هم 
تفاوت هايی به وجود می آيد؛ حتی در مس��ئله طهارت و نجاست؛ حتی 
در مسائل شخصی. يك وقت به عنوان جزيی از مجموعه اداره كننده فرد 
و جامعه در حاكميت اسام مطرح می ش��ود؛ يك  وقت هم نه، مجرد از 
مجموعه اسام و فقط به عنوان يك حكم كه برای يك فرد مطرح است، 

می باشد.2
مقام معظم رهبري به روشني زاويه ورود در فقه را از دو منظر مطالعه فردي و اجتماعي 

1. همان،  1370، ص468.
2. همان،  1376، ص32. 
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توضيح داده و مي فرمايند كه نگاه اجتماعي به فقه در تمام استنباطات تأثيرگذار خواهد 
بود و حتي در مسئله طهارت و نجاست كه بيشتر به عنوان امري شخصي تلقي مي گردد، 
مؤثر مي باشد. طهارت و نجاس��ت در منظر فقه فردي، احكام و مس��ائلي جداي از فقه 
در منظر اجتماعي آن دارد و تفاوت اين دو منظر نيز امري انكارناپذير و مبرهن اس��ت. 
تفسيري كه از فقه در مقياس اجتماعي آن ارايه مي كنند همان تفسير متيني است كه 

مي تواند مبناي تعريف فقه حكومتي قرار بگيرد.  
بنابر اين فقه حكومتي، فقهي است كه نه در مقام پاسخگويي به مسائل مستحدثه بلكه، 
در مقام ايجاد نظام اسامي و بسط و تشريح تمام ابعاد حاكميت اسامي می باشد. فقه 
حكومتي فقه پاسخگو نيست و چنين فقهي هميشه در موضع انفعال از حوادث جهاني 
قرار دارد و نمي تواند در موازنه قدرت هاي بين المللي و صحنه نبرد حق و باطل، سهمي 
از مديريت براي خود كس��ب كند. فقهي كه حضرت امام)ره( با آن توانستند معادالت 
بين المللي را به نفع جهان اسام مديريت كنند، فقهي فعال و حادثه ساز بود. فقهي بود 
كه براي مديريت اسامي جهان طرح و برنامه داشت و احكام هر موضوعي را در هويت 

حكومتي مشخص و روشن می نمود. چنين فقهي هميشه پيشرو و قائد است. 

3. ضرورت شناسي فقه حکومتي 
پس از آنكه مقصود و مراد مقاله از فقه و فقه حكومتي روش��ن ش��د، نوبت آن است تا 
چرايي پردازش فقه حكومتي نيز تبيين گردد. در اين مرحله بحث بر سر آن است كه چرا 
بايد به اين موضوع پرداخت و چه ضرورتي متخصصين حوزه فقاهت را مجاب می سازد 
تا در اين موقف، تأمل ورزيده و روشمندانه و ضابطه مند به ترسيم زواياي فقه حكومتي 

بپردازند. 
ضرورت شناسي هميشه از يك سو ناظر بر خألها و آسيب شناسي ها می باشد و از سوي 
ديگر ناظر بر اهداف و آرمان هايي است كه در صورت تحقق موضوع مورد نظر، قابل وصول 
می باشند. با اين وصف، ضرورت شناسي مورد نظر در پي آن است تا بررسي كند كه اگر به 
فقه حكومتي پرداخته نشود چه مشكات و آسيب هايي براي جامعه و نظام اسامي ايجاد 

خواهد شد، پس عنوان آسيب شناسي براي اين بخش از مقاله در نظر گرفته می شود. 
1 .3. آسيب شناسي فقدان فقه حكومتي 

1 .1 .3. لغويت تأس��يس حكومت اسامي؛ در بيانات و ارش��ادات بنيانگذار جمهوري 
اس��امي ايران حضرت امام خميني)ره( در مواقفي كه به اثبات و تثبيت مسئله واليت 
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فقيه می پرداختند بسيار ديده شده است كه ايشان ضرورت تشكيل حكومت اسامي را 
اجراي احكام نوراني اسامي می دانستند و فقدان حكومت را لغويت صدور احكام و آن را 
نيز لغويت و بي هدفي دين می دانستند كه احتراز از اين نتيجه، ضرورت ايجاد حاكميت 

اسامي را به خوبي روشن می سازد: 
دليل ديگر بر لزوم تش��كيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسام 
)احكام ش��رع( اس��ت. ماهيت و كيفيت اين قوانين می رساند كه برای 
تكوين يك دولت و برای اداره سياس��ی و اقتص��ادی و فرهنگی جامعه 

تشريع گشته است .1
و اين نظر، تنها اختصاصي به حضرت امام نداش��ت بلكه قاطبه علما و فقهای شيعه بر 
اين امر معتقد بودند كه ماهيت احكام و قوانين نظام اسامي، ماهيتي اجتماعي دارد و 
براي تحقق آن احكام نياز به ساختاري است كه حوزه جمعي زندگي افراد را پوشش دهد 
كه همان حكومت می باشد. حضرت آيت اهلل بروجردي در اين زمينه چنين می فرمايند: 
هر آن كس كه در قوانين اسام و قواعد آن تتبع كند، خواهد دانست كه 
اسام ديني سياسي، اجتماعي است و دستورات آن منحصر به عبادات 
ش��رعي براي تكامل افراد و سعادت آخرت نمي باش��د، بلكه بسياري از 

احكام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظيم اجتماع است.2 
حال با اين وصف كه فقه اسام و به خصوص فقه اهل بيت)سام اهلل عليهم اجمعين( 
ناظر بر جريان اجتماعي و سياس��ي حيات انسان هاس��ت، حركتي انقابي آغاز شده و 
بعد از طي مبارزات طوالني چند س��اله به نتيجه رس��يده و به برپايي حكومت اسامي 
منجر می گردد. در اين موقعيت انتظاري كه از حاكميت می رود اجراي احكام نوراني و 
سعادت بخش اسام در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام است. انتظاري كه برآمده 
از حركت خروشان ملت ايران بوده و ش��عار اصلي و آرمان محوري انقاب بود و چندان 
هم بي جا نيست كه اين امر تبديل به مطالبه اي ملي گردد. در صورتي كه حركت انقاب 
اسامي با هدف جريان سازي احكام اسامي به مرحله حكومت اسامي دست يابد، ليكن 
در عمل و عينيت از نسخه هاي غربي و ش��رقي در اقتصاد و فرهنگ و سياست خويش 

استفاده كند، اين روند موجبات لغويت تأسيس حكومت اسامي را فراهم می سازد. 
تبيين فقه حكومتي- با تعريفي كه گذش��ت- تنها مس��يري اس��ت ك��ه می تواند از 

1. سيد روح اهلل خميني، همان، ص28. 
2. سيد حسين بروجردي، البدر الزاهر في صاه الجمعه و المسافر، قم، دفتر تبليغات اسامی، 1362، ص52. 
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رس��يدن به نتيجه اي دهشتناك كه در 
آن دوران هاي مختلف انقاب اس��امي 
به يأس و نااميدي رسيده و در شعارهاي 
اوليه دچار ش��ك، ابهام و ترديد گردند، 
جلوگيري نموده و ممانعت به عمل آورد. 
نمي توان نس��ل كنوني انقاب اسامي 
را با برنامه هاي توس��عه اقتصادي غرب 
كه در اه��داف خود ب��ا آرمان هاي الهي 
اسام سر ستيز دارد، پرورش داد و از او 
انتظار وفاداري و ايثار براي اهداف نظام 
جمهوري اسامي ايران را داشت. چنانكه اقتصاد اسامي به عنوان برنامه معيشتي تدوين 
و ترسيم نگردد، نسخه بدل هاي ديگري هستند كه آنها جايگزين خواهند بود. در دوره اي 
نسخه سوسياليستي اقتصاد و در دوره اي ديگر نسخه سرمايه داري آن كه هر دو با مباني 
حقه اسام در تعارض جدي قرار دارند. يكي از انديشمندان حوزه اقتصاد اسامي در اين 

باره چنين می گويد: 
مي توانيم تبلور مبناي اصالت ماده را در ج��زء جزء تئوري هاي غرب 
و ش��رق ماحظه كنيم و در يك كلم��ه نتيجه بگيريم ك��ه هيچ يك از 
تئوري هاي آنها مفيد به حال مس��لمين نيست. مس��ئله بر سر انتخاب 
نيس��ت كه در افكار و نظرات كينز، فريدمن، ساموئلسن و يا ماركس و 
لنين جست وجو كنيم تا هر چه خوب بود برگزينيم. هر نكته اي كه آنها 
گفته اند قاعدتاً بايد در رابطه و منس��جم با مباني فكري شان باشد و لذا 
مهره نامناس��بي براي تنظيم امور اقتصادي مس��لمين خواهد بود. اين 
مسئله يا جاي افكار كينز و ساموئلسن و لنين است يا جاي شيخ الطائفه، 

شيخ مرتضي، آخوند خراساني و ساير علماي عظيم الشأن شيعه.1 
وقتي كه نمي توان با برنامه هاي غربي و شرقي همزيستي داشت و تأمين دنيا و آخرت 
نمود، روشن اس��ت كه بايد فقه شيعي وارد ميدان ش��ده و تمام نوآوري هاي خود را در 
عرصه حكومتي براي ارايه الگوهاي ناب اسامي طرح كند. مقام معظم رهبري در كامي، 

ضرورت توسعه فقاهت را در حوزه اقتصاد و معيشت اين گونه تشريح می نمايند: 

1. مسعود درخشان، نظام هاي اقتصادي، قم، مؤسسه فجر واليت، 1387، ص262. 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(: انسان 
از قبل از والدت تا بعد از ممات، احوالي 
دارد و این احوال شامل احوال فردي و 
زندگي شخصي اوست و نيز شامل احوال 
اجتماعي و زندگي سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و بقيه شئون اوست. تکليف و 
سرنوشت همه اینها در فقه معلوم مي شود. 
فقه به این معنا مورد نظر ماست که اسمش 
همان احکام فرعي است؛ استنباط احکام 
فرعي از اصول؛ این اساس حوزه هاست 



51
ي...

ومت
حك

قه 
م ف

هو
 مف

نی
خوا

 باز
رت

ضرو
ی و 

ام
 اس

اب
انق

93
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 0

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

»فقه« كه كار اصلی ماست، به زمينه های نوظهور گسترش پيدا نكرده، 
يا خيلی كم گسترش پيدا كرده است. امروز، خيلی از مسائل وجود دارد 
كه فقه بايد تكليف اينه��ا را معلوم كند؛ ولی معلوم نكرده اس��ت. فقه، 
توانايی دارد؛ ليكن روال كار طوری بوده است كه فاضل محقق كارآمد، 
به اين قضيه نپرداخته است؛ مثل قضيه  پول. اصًا پول چيست؟ درهم و 
دينار كه اين همه در ابواب مختلف فقهی- مثل زكات و ديات و مضاربه- 
اس��م آنها آمده، چيس��ت؟ بايد به موضوع درهم و دينار پرداخت و بايد 
تكليف آن روشن شود. خيلی راحت است اگر ما عمليات بانكی- غير از 
مسئله  پول- و وديعه گذاری ها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض ربوی 
بگذاريم و دورش را خط بكش��يم! آيا جای اين نيست كه قدری بيشتر 
در عمقش فرو برويم و ببينيم كه آيا واقعاً قرض است يا خير. ما در بانك 
پول می گذاريم و به بانك قرض می دهيم؛ بانك از ما قرض می گيرد. چه 
كسی اين را قبول دارد؟ شما در بانك وديعه می گذاريد؛ قرض كه به او 

نمی دهيد. از اين قبيل مسائل زياد است.1 
مسئله اقتصاد اسامي، يكي از ابعاد فقه حكومتي است و در يك ارتباط منسجم ميان 
اين موضوع با ساير موضوعات حكومتي اس��ت كه فقه حكومتي شكل گرفته و تدوين 
می گردد. فقه حكومتي، فقهي ناظر بر حاكميت نيست كه فقط درباره سطوح و زواياي 
رهبري نظام سخن بگويد، بلكه دايره المعارفي است كه در يك شبكه منضبط و منطقي 
تحقيقاتي تمام موضوعات حكومتي را گردآورده و استنباطات و برداشت هاي فقهي ناظر 

بر آنها را تبيين می نمايد. 
يكي از انديشمندان حوزه فقه زنان، درباره ضرورت تدوين فقه جامع نگر اجتماعي اين 

گونه نظر می دهد: 
در شرايط اس��تقرار جمهوري اسامي، س��خن از الگوهاي اجتماعي 
ديني، تنها به بعد فقهي يا كامي محدود نماند، بلكه به يك الزام عملي 
در حوزه مديريت و برنامه ريزي كشور تبديل گشت. هر چند در سال هاي 
آغازين انقاب، كساني كه داراي نگرش هاي سنتي تر بودند، همچنان بر 
اجراي احكام فقهي در قالب وضع قوانين و مقررات شرعي و بدون توجه 
به زيرس��اخت ها و مناس��بات اجتماعي الزم اصرار می ورزيدند، ولي به 

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت،  1374، ص123. 



مقاالت
52

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

تدريج نارسايي اين روش در بخش هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي خود 
را نشان داد. همچنين اين كاستي خود را در حوزه مسائل زنان، نمايان 
ساخته است و روز به  روز شاهد نابساماني هاي خانوادگي و اجتماعي آن 

هستيم.1
بيان فوق، ضرورت تدوين فقه جامع اجتماعي را از الزامات مديريت ديني نظام اسامي 
می داند و اين هماني است كه چند سطر پيش تر بر آن تأكيد می شد كه چنانچه تدوين 
چنين فقهي به تأخير بيفتد مسلمانان در داخل ساختمان بيگانه بايد سكني گزينند و 

به آداب آنان زندگي كنند. 
مقام معظم رهبري درباره الزامات مديريتي و اينكه تئوري ها منزلت بسيار مهمي در 
مديريت جامعه دارند و هر مديري بايد نظريات مورد تأييد خود را به همراه داشته باشد و 
اگر صحنه از نظريه پردازي اسامي خالي باشد، تئوريسين هاي ديگر جاي آن را خواهند 

گرفت چنين می گويند: 
آن حقيقت اول كه گفتيم نظام مس��تظهر به حوزه های علميه است، 
به خاطر اين اس��ت كه نظريه پردازی سياس��ی و نظريه پردازی در همه  
جريان های اداره  يك ملت و يك كشور در نظام اسامی به عهده  علمای 
دين است. آن كسانی مي توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مديريت، 
در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربيتی و مسائل فراوان ديگر 
نظر اسام را ارايه بدهند كه متخصص دينی باشند و دين را بشناسند. 
اگر جای اين نظريه پردازی پر نشد، اگر علمای دين اين كار را نكردند، 
نظريه های غربی، نظريه های غير دين��ی، نظريه های مادی جای آنها را 
پر خواهد كرد. هيچ نظامی، هيچ مجموعه ای در خأل نمي تواند مديريت 
كند؛ يك نظ��ام مديريتی ديگری، ي��ك نظام اقتص��ادی ديگری، يك 
نظام سياسی ديگری كه س��اخته و پرداخته  اذهان مادی است، می آيد 
جايگزين مي شود؛ همچنان كه در آن مواردی كه اين خألها محسوس 

شد و وجود داشت، اين اتفاق افتاد.2
در همين بخش می توان موضوع بسيار مهم تحول در علوم انساني را نيز پيش كشيد و 
آن را يكي از چالشي ترين مسائل نظام اسامي دانست. موضوعي كه امر مديريت جامعه 

1. محمدتقي سبحاني، حكومت اسامي، س13، ش12. 
2. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت،  1389، ص186. 
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اسامي را بر عهده دارد، ليكن آبش��خور و ريشه آن در فرهنگي معارض با فرهنگ نظام 
اسامي است. چنين بهره برداري اي از علوم انساني در مديريت كشور، ناشي از فقدان و 
عدم حضور جدي تفقه جامع ديني در ابعاد مديريتي جامعه می باش��د. زهرآگين بودن 
علوم انساني براي امر مديريت، تعبيري است كه مقام معظم رهبري بر آن تأكيد داشته و 
اصرار بر تحول در علوم انساني از جمله اهتمامات ويژه ايشان می باشد كه ريشه در دغدغه 

مديريت سعادتمند نظام اسامي دارد: 
اينكه بنده درباره  علوم انس��انی در دانش��گاه ها و خطر اين دانش های 
ذاتاً مسموم هشدار دادم- هم به دانشگاه ها، هم به مسئوالن- به خاطر 
همين است. اين علوم انسانی ای كه امروز رايج است، محتواهايی دارد كه 
ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اسامی و نظام اسامی است؛ متكی بر 
جهان بينی ديگری است؛ حرف ديگری دارد، هدف ديگری دارد. وقتی 
اينها رايج شد، مديران بر اس��اس آنها تربيت مي شوند؛ همين مديران 
می آيند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سياسی 
داخلی، خارجی، امنيت، غيره و غيره ق��رار مي گيرند. حوزه های علميه 
و علمای دين پشتوانه هايی هستند كه موظف اند نظريات اسامی را در 
اين زمينه از متون الهی بيرون بكشند، مشخص كنند، آنها را در اختيار 

بگذارند، برای برنامه ريزی، برای زمينه سازی های گوناگون .1
تنها راه عملي مقابله با سمومات و آفات علوم انساني غربي، ارايه الگويي بر اساس فقه 
جعفري می باشد كه تكليف مديريت را در ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
روش��ن نمايد و اجازه ندهد كه از باب اضطرار پاي تئوري هاي الحادي غربي به جامعه 

اسامي باز شود. 
2 .1 .3. توسعه سكوالريسم پنهان در حوزه هاي علميه؛ در فقدان تدوين فقه حكومتي 
و پرداختن به اجزای نظام اس��امي از منظر فقاهت، می توان يكي از آسيب ها را نفوذ و 
ريشه دواني سكوالريسم پنهان در بنيان هاي عقيدتي و معرفتي نظام دانست. چنانچه 
روند بي تفاوتي بخشي از حوزه هاي علميه به انديش��ه تقوم سياست و ديانت در اسام، 
به صورتي بسيار آرام تدوام يابد و با سكوت و بايكوت اين انديشه از طريق مطرح نكردن 
موضوعات اجتماعي و حكومتي در محافل علمي استمرار پيدا كند، حتماً عقيده كهنه 
تضاد دين و سياست كه با تشكيل نظام اسامي به محاق رفته بود، زنده شده و به وجاهت 

1. همان،  ص186. 
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جايگاه دست خواهد يافت. زماني كه مدعيان 
اجراي اح��كام الهي نتوانن��د برنامه خود را 
عملياتي كنن��د و در عينيت ظاهر س��ازند، 
واضح اس��ت كه مخالفين تشكيل حكومت 
اسامي نسبت به اين نقيصه جرئت يافته و 
آن را دليلي بر نارسايي انديشه عميق واليت 

مطلقه فقيه خواهند دانست. 
معضل جدايي دين از سياس��ت، ريشه اي 
تاريخي در ذهنيت حوزه ه��اي علميه دارد 
و انديشه اي غلط است كه حضرت امام)ره( 

بارها نسبت به اين معضل بزرگ اشاره نموده و حساسيت خود را ابراز داشته اند:
مؤسسات تبليغاتی استعماری وسوس��ه كرده اند كه دين از سياست 
جداست. روحانيت نبايد در هيچ امر اجتماعی دخالت كند. فقها وظيفه 
ندارند بر سرنوشت خود و ملت اسام نظارت كنند. متأسفانه عده ای باور 
كرده و تحت تأثير ق��رار گرفته اند و نتيجه اين ش��ده كه می بينيم. اين 
همان آرزويی است كه استعمارگران داشته اند و دارند و خواهند داشت.1

چنين انديش��ه اي در كمين قصور يا تقصيراتي اس��ت كه مدافعان انديش��ه همراهي 
سياست و ديانت، به آنها دچار خواهند شد. عدم جديت در تدوين فقه حكومتي سبب 
خواهد شد تا نس��خه هاي برآمده از اقتصاد مدرن، مديريت معيشتي جامعه را برعهده 
گيرند و اين امر نيز به دنبال خود بحران هاي اجتماعي حاصل از نگاه اصالت سرمايه را 
ايجاد خواهد نمود كه شكاف طبقاتي، تجميع ثروت در نقاط معدود و محدود، افزايش 
فاصله فقير و غني و نيز انزاوي فرهنگ ايثار و فداكاري و حاكميت انديش��ه سودجويي 
و تغيير در س��بك زندگي به س��مت مدرنيته، از تبعات آن می باش��د. بحران حاصل از 
سرمايه داري، امري اس��ت كه تمام كش��ورهاي تابع اين نگاه اقتصادي را در بر خواهد 
گرفت و هيچ دولتي از اين امر مستثني نيست. مقام معظم رهبري در اين زمينه اين گونه 

فرمايش می كنند: 
امروز همه دنيا شاهدند كه سيستم سرمايه داری  غرب، چقدر در مقابله  
با حوادث و بحران ها توخالی و ناتوان است. خود اين سيستم بحران آفرين 

1. سيد روح اهلل خميني، همان، ص143. 

در دوره اي از تاریخ اندیشه اسالمي 
بعد از انقالب اسالمي ایران، برخي 
روشنفکران متأثر از عرف غرب مدرن، 
به رویکردي در حوزه فقاهت رسيده 
بودند که آن را فقه پویا می ناميدند. 
مقام معظم رهبري به این عنوان اشاره 
نموده و فقه سنتي و روش مند حوزه را 
که به روش جواهري مشهور و معروف 
است، پویا دانسته و آن را پاسخگوي 

حوادث دوران غيبت مي دانند 
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اس��ت و وقتی بحران به وجود می آيد، از خ��ودش نمی تواند دفاع كند. 
اين سيستم اقتصادی غرب است كه همه  افتخارش��ان به اين سيستم 
اقتصادی بوده است؛ اقتصاد سرمايه داری . و سعی داشته اند اين سيستم 
را به هزار شيوه و هزار زبان، به عنوان نس��خه  منحصربه فرد اقتصاد، به 

ملت ها تحميل كنند.1
موضوعي تحت عنوان »آخوند حكومتي« كه بعد از انقاب اسامي، شيوع پيدا كرده 
است از مواردي است كه حكايتگر انديشه پنهان سكوالريسم است و در ميان كساني كه 
تمايل به حضور در صحنه هاي ارزش��ي انقاب را ندارند از رونق خاصي برخوردار است. 
اين عنوان نوعي بار مثبت براي كس��اني دارد كه از حكومت و سياست به دور هستند و 
هيچ خدمت رساني نسبت به نظام مقدس جمهوري اسامي ندارند. چنين مفهومي اگر 
ادامه داشته باشد و به حقانيت برس��د به گونه اي كه اغلب به اين باور برسند كه كساني 
كه از حكومت جدا هس��تند و دين را بدون شائبه هاي سياس��ي و حكومتي در اختيار 
مردم می گذارند صداقت دارند و آنها مورد اطمينان می باشند، نتيجه اين خواهد بود كه 
حاكميت از پشتيباني قشر علمي ديني خود محروم مانده و در سراشيبي بحران حيات 

و ممات قرار می گيرد: 
ديگری طرح موضوع آخوند حكومتی است؛ تقسيم آخوند به حكومتی 
و غير حكومتی. هدفشان از طرح اين دو مفهوم انحرافی و غلط اين بود كه 
اوالً نظام اسامی را از پشتوانه  عظيم فكری و نظری و استداللی و علمی 
علمای دين محروم كنند؛ ثانياً روحانيت مس��ئول را، روحانيت انقابی 
را، روحانيت حاضر در صحنه را كه در مقابل دشمنی ها سينه سپر كرده 
اس��ت، به خيال خودش��ان منزوی كنند، بدنام كنند. يعنی آخوند يك 
نوعش حكومتی است، كه اين بد است، منفی است، ضد ارزش است؛ يك 

نوعش غير حكومتی است، كه اين مثبت است، اين منزه است .2
تعبير »آخوند حكومتي« نش��انه اي اس��ت از تاش��ي پنهان و موذيانه كه در مواقف 
گوناگون خود را بروز داده و زهر خود را می ريزد. حركتي منافقانه كه در مواجهه با نظام 
اس��امي دائماً درصدد القای يأس از تحقق آرمان هاي نظام اس��امي و ايجاد شبهه در 

موفقيت هاي كنوني كشور در صحنه هاي داخلي و بين المللي می باشد.

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت، 1388، ص48. 
2. همان،  1389، ص185. 
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مقام معظم رهبري در تبيين نس��بت ميان اجراي احكام الهي و س��عادتمندي مردم 
مسلمان و نيز مقاومت مردم در مقابله با توفان هاي مختلف سياسي و اقتصادي، اين گونه 

فرمايش می كنند: 
اگر ما بخواهيم سعادت اين مردم را تأمين كنيم، بايد در اجرای احكام  
الهی  كوشا باشيم. س��عادت دنيا و آخرت مردم در اجرای احكام  الهی  و 
اسامی است. اين آن چيزی اس��ت كه می تواند كش��ور و ملت ما را به 
آرمان های واال و برجسته  خود برساند. اين آن چيزی است كه می تواند 
اين كش��ور را در مقابل مطامع روزافزون قدرت ه��ای بزرگ مصونيت 
بخش��د. اين آن چيزی اس��ت كه می تواند اين ملت را با همان ايمان و 
شوری كه در پيروزی انقاب و دوران جنگ تحميلی و در همه  توفان ها 
نش��ان داد، در صحنه نگه دارد. آن عاملی كه می تواند ملت ايران را- با 
فقدان بس��ياری از تجهيزاتی كه قدرت های بزرگ از آن برخوردارند- 
اين طور محكم و باثبات نگه دارد، ايمان دينی است. بايد ايمان دينی را در 
مردم حفظ كرد تا اين مردم بتوانند مقاومت خود را حفظ كنند و بايستند 

و از مسئوالن پشتيبانی كنند و در مقابل خطرها سينه سپر نمايند.1
مقاومت در برابر شبهات فرهنگي و اعتقادي كه عمدتاً ناشي از تشكيك در كارآمدي 
نظام اسامي است، زماني بي اثر خواهد بود كه نظام با اجراي احكام الهي اسام، عدالت 
را در تمام ش��ئونات سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي آن پياده نموده و مدلي از حاكميت 
اسامي را به نمايش بگذارد تا در مقابل مدل هاي برساخته انديشه بشري به ناكارآمدي 
متهم نگردد. اثبات كارآمدي نظام اس��امي خود، بزرگترين دليل بر حقانيت تفكر ناب 
واليت مطلقه فقيه خواهد بود كه چه خوب گفته اند: ادل الدليل علي امكان الشيء وقوعه. 

يا اينكه »مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد.«
يكي از پژوهشگران حوزه فقاهت حكومتي درباره ارتباط فقه حكومتي با موفقيت هاي 

نظام اسامي چنين می نويسد: 
موفقيت فكري و اجرايي حكومت اس��امي در عرصه هاي مختلف در 
گرو سامان يافتن فقه حكومتي است. اگر منظومه اي فقهي و تشريعي كه 
اصول و فروعش سازگار باشد و تئوري ها و روش ها و دستورالعمل هايش 
با يكديگر همخواني داشته باشند ش��كل گيرد بسياري از بن بست ها از 

1. همان،  1380، ص88. 
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ميان می رود. فاجعه زماني است كه بگوييم: حكومت اسامي بر پايه فقه 
موجود در رساله هاي عمليه خواسته مردم است.1

3 .1 .3. نااميدي مسلمانان از تشكيل نظام اسامي؛ يكي ديگر از مشكاتي كه در صورت 
عدم تدوين و تنظيم فقه حكومتي در گس��تره حقيقي آن، پيش خواهد آمد، دلسردي 
مسلماناني اس��ت كه دلبس��ته آرمان ها و پيروزي هاي دولت جمهوري اسامي ايران 
می باشند. از بدو تأسيس نظام اسامي تاكنون، نگاه همه مسلمانان و آزادي خواهان به 
اين حكومت و ظفر و پيروزي هاي آن بوده و هست. قدرت نمايي دو جبهه الحادي شرق و 
غرب، فطرت عالميان را به ستوه آورده بود و آنان به دنبال جبهه سومي بودند كه حقيقتاً 
پيامي آسماني و برنامه اي ملكوتي براي سعادت دنيوي و اخروي آنها داشته باشد و زماني 
كه نداي ايران اسامي براي تحقق كلمه اهلل به آس��مان برخاست، گوش فطرت ها تيز 
شده و دلدادگان امر الهي به اين سمت متوجه شدند و بعد از پيروزي اين حركت انقابي، 

اميدها دوباره احيا شده و آرزوها به مرز وقوع نزديك گشت. 
مقام معظم رهبري درباره تأثيرگذاري انديشه نظام ديني بر بيداري اسامي چند سال 

اخير، چنين فرمايش می كنند:
برادران و خواهران! دش��من كه می گويد »انقاب به وسيله انقابيون 
صادر می ش��ود«، اش��تباه و غلط مضاعف می كند. دوبار غلط می كنند. 
اش��تباه اول آنها اينجاست كه نظام جمهوری اس��امی، درصدد صادر 
كردن هيچ  چيز نيست. نظام جمهوری اس��امی دارای حقيقتی است 
كه همان انقاب است. اين ملت، حقيقت انقاب را به وجود آورد و نظام 
جمهوری اسامی، تجسم انقاب است. اش��تباه دوم اين است كه تفكر 
انقاب و پيام انقاب ك��ه پيام آزادی و بيداری اس��ت، احتياج به صادر 
كردن ندارد. مگر الزم است كسی اين مفاهيم را صادر كند؟! خوب؛ يك 
حرف و حقيقتی اس��ت كه ملت ها از آن بی خبرند. وقتی مواجه شدند 
و تجربه  موفق جمهوری اس��امی را ديدند، قهراً درس می گيرند. الزم 
نيست به ملت ها گفته شود كه »ش��ما هم بياييد اين طور عمل كنيد.« 
ملت ها، نظام جمهوری اسامی، انقاب، موفقيت های اين ملت و عزت 
ايران و اس��ام را می بينند و درس می گيرند. امروز بيداری  اسامی  در 
كش��ورهای گوناگون و بيداری روح معنويت در سرتاسر جهان، مرهون 

1. مهدي مهريزي، همان. 
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انقاب اسامی است.1
وقتي بيداري اس��امي در س��طح منطقه، مرهون مقاومت ها و ايس��تادگي هاي نظام 
اسامي باشد، طبيعي است كه از چنين نظامي بايد انتظار داشت تا نمونگي خود را براي 
ساير امت هاي مسلمان تحفظ نمايد و سعي بر آن داشته باشد كه از صدور پيام انقاب 
به صدور برنامه و نرم افزار انقاب منتقل گردد و مدلي از حكومت داري اسامي را پيش 
چشم مس��لمانان آزادي خواه بگشايد. چنانچه نظام اس��امي ايران در ارايه مدل جامع 
ديني كوتاهي نمايد و يا اينكه نتواند آن پيام و ش��عار و ادعاي اوليه خويش را به برنامه 
حكومت داري تبديل نمايد، زمينه اي خواهد بود براي شكست بيداري اسامي در منطقه 
و انتقال اين امر به دامن غرب كه تحت عنوان دموكراس��ي و اقتصاد سرمايه داري از آن 
حوادث پشتيباني تئوريك نمايند. اگر مدل مردم ساالري ديني كه در تفقه جامع ديني 
به دست می آيد، در اختيار امت اس��امي قرار نگيرد مدل هاي نخ نماشده دموكراتيك 

جايگزين خواهد بود. 

جمع بندي ضرورت شناسي و آسيب شناسي 
بر اساس آنچه گذشت، می توان آس��يب هاي وارده از ناحيه فقدان فقه حكومتي را به 
عرصه هاي بين الملل و داخلي تقسيم نموده و نيز برخي از موارد را سياسي و برخي ديگر 
را فرهنگي دانست. در نهايت همه آسيب هاي مورد بحث، توان آن را دارند كه حقانيت 
نظام اس��امي را به چالش كشيده و آن را در ش��عارها و ادعاهايش بازخواست نمايند و 
همين امر در ضرورت جدي گرفتن مس��ئله »فقه حكومتي« كفايت می كند. شايد اگر 
كسي از زاويه اي ديگر تحليل و بررسي نمايد آسيب ها و مشكات ديگري را ترسيم كند، 
ليكن بيان آسيب ها هدف و غايت اين نوشتار نيست، بلكه تبيين ضرورت فقه حكومتي 
غرضي است كه براي آن اين مقاله نگاشته می شود و اين مسير نيز البد از تصويرسازي 

آسيب ها می باشد. 
در ادامه اي��ن بخش به صورت مختصر به پيش��نهادها و توصيه هاي��ي كه مقام معظم 
رهبري در امر توسعه و تكامل فقاهت دارند، اشاره اي خواهد شد تا اينكه گامي كوچك 

در رفع موانع و تسريع حركت فقهي جامعه اسامي محسوب گردد. 

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت،  1374، ص45. 
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4. راه کارها و پيشنهادات در توسعه فقاهت شيعه 
همان طور كه گفته شد، براي اين بخش از مقاله به 
نكاتي كه مقام معظم رهبري براي تكامل تفقه جامع 

ديني پيشنهاد نموده اند، اشاره خواهد شد. 
بيان��ات ايش��ان را می ت��وان در چن��د س��رفصل 
طبقه بندي نمود؛ بخش��ي كه توصيه هاي نرم افزاري 
و فكري می باش��د كه در باب ضرورت توسعه فقاهت 
و نيز ترسيم دامنه فقاهت گفته شده است،1 بخشي 
كه توصيه هاي سخت افزاري و ساختاري می باشد كه 
راه هاي پيگيري امر تحول در فقاهت را نشان می دهد. 

در اين بخش به توصيه هاي سخت افزاري و ساختاري بيانات مقام معظم رهبري پرداخته 
خواهد شد. 

1 .4. تخصصي شدن علوم حوزوي و توسعه مراکز تخصصي حوزه علميه قم
يكي از راه هايي كه مقام رهبري براي تحول در امر فقاهت پيشنهاد می كنند، توسعه 
تخصص ها و ايجاد ساختارها و تشكياتي براي ساماندهي تخصص هاي حوزوي است. 
يعني بايد با تأسيس مراكز تخصصي امر تخصص در رشته هاي گوناگون حوزوي و علوم 
ديني را مديريت نمود و اين مسئله خود می تواند زمينه اي باشد بر تمركز ويژه در فقاهت 

و تكامل دانش فقاهت به موضوعات جديد و كثير اجتماعي: 
حوزه بايد به س��مت تخصصی  ش��دن  پيش برود. خوش��بختانه االن 
كارهايی ش��ده و اقدامات مقدماتی انجام گرفته اس��ت؛ اما بايد جديت 
بيشتری بش��ود و زمان بندی صورت گيرد... تاكنون دو رشته  تخصصی 
در قم به وجود آمده، كه ظاهراً يكی تفسير است و يكی كام؛ ليكن اين 
مقدار كه در گوشه ای دو رشته  تخصصی با دو نفر استاد به وجود بيايد، 
كافی نيست. البته اين به عنوان قدم اول، كار خوبی است، ليكن بايستی 
تخصصی  شدن  در حوزه جدی گرفته بش��ود. با اين سطح وسيع و كار 
عظيمی كه وجود دارد، حتی خود فقاهت معامات و عبادات را تخصصی 
كنند. درست است كه اينها به كار هم می خورند و هر كدام ممكن است 

1. مانند نكاتي كه ايشان در باب ضرورت موضوع شناس��ي عالمانه و فقيهانه دارند و نيز بياناتي كه در باب تأثير 
موضوع شناسي قوي در فهم فقهي دارند. 

امام خمينی)ره(: حکومت از 
نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي 
تمامي فقه در تمامي زوایاي 
زندگي بشریت است، حکومت 
نشان دهنده جنبه عملي فقه در 
برخورد با تمامي معضالت 
اجتماعي و سياسي و نظامي 
و فرهنگي است. فقه تئوري 
واقعي و کامل اداره انسان و 
اجتماع از گهواره تا گور است 
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در ديگری اثر بگذارند، اما در عين  حال هر كدامی 
خودش يك كار جداگانه اس��ت ك��ه می تواند يك 
متخصص داشته باشد. اصول و فقه و ابواب مختلف 
فقه و تخصص و درجات تخصص و روش های ديگر 

را بايد در حوزه جدی گرفت.1
مقام معظم رهبری حتي داي��ره فقاهت را نيز در 
تخصص به دو قس��مت معامات و عبادات تقسيم 
می نمايند و تا اين حد بر تخصصي ش��دن علم فقه 
اهتمام دارند و اين نكته نش��ان دهنده آن است كه 

تأسيس مراكز تخصصي در پيشبرد دامنه علم بسيار مؤثر می باشد. 
تخصصي شدن فقاهت به دايره فقه حكومتي نيز كشيده شده و نخبگان حوزوي را بر آن 
خواهد داشت تا به صورت ويژه بر اين امر همت ورزند و تشكيات جديدي را براي آن در 
نظر بگيرند. در استمرار موضوع تخصصي شدن، اولين ثمرات آن را راه اندازي درس هاي 
خارج قوي استداللي می توان دانست كه خود يكي از پشتوانه هاي تئوريك ضروري براي 
ايجاد ساختارهاي مفيد و مؤثر فقهي محسوب می شود. مقام معظم رهبري در توصيه 

معروف خويش در موضوع فقه حكومتي اين امر را مورد عنايت قرار دادند: 
البته من همين جا عرض بكنم كه نياز ما به كرسی های بحث آزاد فقهی 
در حوزه قم- كه مهمترين حوزه هاست- برآورده نشده است. من اين را 
االن اينجا عرض مي كنم- آقايانی هم از قم اينجا تشريف داريد- اين نياز 
برآورده نشده. در قم بايد درس های خارج استداللی قوی ای مخصوص 
فقه حكومتی وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتی و چالش هايی 
را كه بر سر راه حكومت قرار مي گيرد و مس��ائل نو به نو را كه هی برای 
ما دارد پيش می آيد، از لحاظ فقهی مشخص كنند، روشن كنند، بحث 

كنند، بحث های متين فقهی انجام بگيرد.2
ساختار درس خارج فقه در حوزه علميه، ساختاري ريش��ه دار و سنتي است كه خود 
می تواند محمل توليد علم و پيشرفت امر فقاهت باشد و تأكيد مقام معظم رهبري بر اين 
ساختار نيز از اين باب است كه رهيافتي جديد است به دنياي فقاهت و چاره اي نيست 

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت، 1370. 
2. همان، در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 1390.

تنها راه عملي مقابله با سمومات 
و آفات علوم انساني غربي، ارایه 
الگویي بر اساس فقه جعفري 
می باشد که تکليف مدیریت 
را در ابعاد گوناگون اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي روشن نماید 
و اجازه ندهد که از باب اضطرار 
پاي تئوري هاي الحادي غربي به 

جامعه اسالمي باز شود 
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مگر اينكه ابتدا در درس هاي خارج فقه و اصول چنين مسئله مهمي پيگيري شود. 
حضرت آيت اهلل محس��ن اراكي كه خود يكي از مدرس��ين درس خارج فقه حكومتي 

می باشند دراين باره چنين می گويند: 
درس فقه حكومتي در حال حاضر كه حكومت اسامي برپا شده است 
از ضروري ترين درس هايي اس��ت كه حوزه بايد مورد اهتمام قرار دهد. 
در گذشته كه حكومت اس��امي نداشتيم پرس��ش هاي مربوط به فقه 
حكومتي وجود نداشت اما امروز با تأسيس حكومت اسامي، پرسش هاي 

حكومتي از ضروري ترين پرسش هاي در انتظار پاسخ است.1
2 .4. راه اندازي مجله وزين فقهي 

يكي ديگر از راه كارهايي كه پيش��نهاد مقام معظم رهبري اس��ت، استفاده از ظرفيت 
رسانه اي در قالب مجات علمی- تخصصي می باشد. در اين قالب می توان نوآوري هاي 
فقهي را در معرض ديد همگان قرار داد و بخش عمده اي از جامعه تخصصي فقاهت را از 
مسائل جديد و تحقيقات بديع و حادث مطلع ساخت. ايشان دراين باره چنين می گويند: 
ما يك مجله  علمی فقه الزم داريم كه مباح��ث فقهی را با زبان علمی 
فقه يعنی زبان عربی بيان كند. اگر كس��ی هم خواست فارسی بنويسد، 
می نويسد؛ اما زبان اصلی مجله  بايد عربی باشد. محققان يك مجله  فقه 
تهيه كنند و در آن مقاله بنويس��ند؛ يكی از فضای آبرومند هم يكی از 
درس هايش را تعطيل كند و بيايد مسئوليت اين مجله  را به عهده بگيرد. 
مگر فايده  اين مجله  برای پيشبرد فقه اس��ام، كمتر از فايده  آن درس 
اس��ت؟ محققان، بزرگان و فضا، موضوعات جديد فقهی را بنويس��ند؛ 
تحقيق كنند؛ نقد كنن��د؛ فقه را پيش ببرند و دنيا را از فقه ش��يعه آگاه 

كنند.2
در بيان ايشان چندين نكته مهم وجود دارد كه هر كدام می تواند موضوع بحثي مفصل 
باشد كه يكي از اين موارد، اس��تفاده از زبان عربي براي مجله می باشد. اين نگاه، نگاهي 
تخصصي به زبان علم اس��ت. زبان علم در حوزه علوم ديني زبان عربي اس��ت كه در آن 
ساحت، علوم ديني اعم از فقه، فلسفه و كام، رشد و نضج پيدا كرده اند و تأكيد ايشان بر 
اين امر خود حاكي از دقت در محوريت زبان علم می باشد. مجله وزين فقهي بايد تمام 

1. محسن اراكي، پايگاه اطاع رسانی آيت اهلل اراكی، مصاحبه با نشريه خط. 
2. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت، 1370، ص476. 
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الزامات فرآيند تفقه را رعايت كند كه يكي از 
آنها زبان علم فقه است كه زبان عربي است. 
در هر صورت تأسيس مجله فقهي می تواند 
آيينه اي باش��د ب��راي انع��كاس تاش ها و 
پژوهش ها و شبكه اي حداقلي از تحقيقات در 
آن راه بيفتد كه اساتيد و فضا را در فضايي 
مجازي و غير مس��تقيم گرد هم آورده و به 
مباحثات و تأمات گروهي وادارد و اين امر 
می تواند چشم اندازي از آينده اي روشن در 
علوم ديني مختلف باالخص فقه پيش روي 

همگان بگشايد. 
3 . 4. تشكيل مجمع فقهي اهل بيت)سالم اهلل عليهم اجمعين(

از ديگر راه كارهاي مش��خص مقام معظم رهبري در باب توس��عه فقاهت، تش��كيل و 
راه اندازي مجمع تحقيقات فقهي اس��ت. ايش��ان در جمع اعضاي كنگ��ره جهاني اهل 
بيت)س��ام اهلل عليهم اجمعين( اين موض��وع را مطرح كرده و بر راه ان��دازي آن تأكيد 

ورزيدند: 
ما بعداً به يك مجمع  دروس فقهی  احتياج داريم كه بايستی ان شاءاهلل 
در كنار اين كنفرانس ايجاد بش��ود. اين كنفرانس باي��د هر چند وقت 
يك بار تشكيل بش��ود؛ اما در كنار آن، بايد يك مجمع  تحقيقات دروس 
فقهی  به وجود بيايد. اين كارهايی كه بعضی از كشورهای ديگر می كنند، 
كارهايی است كه اصًا كار ماس��ت؛ يعنی آنها ظرفيتش را ندارند. اين 
مباحث فقهی كه در دنيا مطرح است و بايد حل فقهی بشود، اگر بتواند 
از لحاظ علمی در جايی در دنيا حل بشود، آنجا ايران است. جاهای ديگر 
واقعاً حل نمی ش��ود؛ آقايان اين را بدانند. از لحاظ علمی، يعنی از لحاظ 
فن فقاهت و توانايی قدرت استنباط از كتاب و سنت، رب النوع آن اينجا 

پيش ماست؛ انبارش ايران است .1
مجمع فقهي بايد محل تجمع اهل انديش��ه و تفكر باشد و تمام كساني را كه در حوزه 
فقاهت داراي نظر و ايده می باش��ند را جمع نموده و در مديريتي روش��ن به بارنشستن 

1. همان،  1369، ص45. 

مقاومت در برابر شبهات فرهنگي و 
اعتقادي که عمدتًا ناشي از تشکيک 
در کارآمدي نظام اسالمي است، 
زماني بي اثر خواهد بود که نظام با 
اجراي احکام الهي اسالم، عدالت را 
در تمام شئونات سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي آن پياده نموده و مدلي از 
حاکميت اسالمي را به نمایش بگذارد 
تا در مقابل مدل هاي برساخته اندیشه 

بشري به ناکارآمدي متهم نگردد
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تفكرات بديع و دقيق فقهي را به نمايش بگذارد.
مقام معظم رهبري در موقفي ديگر به تبيين بيشتر اين موضوع می پردازند و اين گونه 

فرمايش می كنند:
از چيزهايی اس��ت كه حوزه را زنده خواهد ك��رد و آن نتايج، مترتب 
خواهد ش��د. بايد برای فقه و كام و علوم عقلی، مجمع هايی تش��كيل 
شود و مثًا برای فقه، مجمع بررسی مباحث تازه  فقهی  مركب از هفت، 
هش��ت، ده نفر طلبه  فاضل ايجاد ش��ود و اينها مركزی داشته باشند و 
جلساتی تش��كيل دهند و س��خنراني های فقهی بگذارند تا هر كس هر 
خطابه و مطلب و فكر جديدی در فان مس��ئله  فقهی دارد- از طهارت 
تا ديات، كوچك و بزرگ- ب��ه آنجا بياورد و آنها ن��گاه كنند؛ اگر ديدند 
اركانش درست است )نه اينكه خود حرف درست باشد( و متكی به بحث 
و استدالل طلبگی اس��ت و عالمانه طرح شده اس��ت، آن را در فهرست 
بنويس��ند و در نوبت بگذارند تا اينكه آن ف��رد، روزی بيايد و در حضور 
جماعتی كه اعان می ش��ود خواهند آمد، سخنرانی كند و آن مسئله را 

آزادانه تشريح نمايد و يك عده هم آنجا اشكال كنند.
كام فوق، جزئيات يك مجمع فقهي را ترس��يم می نمايد كه در آن فاضان و اساتيد 
حاضر گردند و عقايد و آرای فقهي خود را در آزادي مبتني بر اخاق و منطق تش��ريح 

كنند. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
غرض از بررسي فقه حكومتي در بيانات مقام معظم رهبري، اين بود كه روشن گردد 
كه نظام اسامي در دوران حساس خويش، نس��بت به طرح اين موضوع بسيار نيازمند 
بوده و اين از جمله هدايت هاي داهيانه مقام رهبري است كه جريان فكري حوزوي را به 
سمت اين موضوع رهنمون ساختند. مديريت واليي نظام در رصد آرمان ها و اهداف عالي 
نظام اسامي به اين نتيجه می رسند كه الزاماً راه دس��تيابي به آن اهداف، ارايه الگويي 
برتر از تعاليم وحياني اسام است. چنانچه اين امر به سامان نرسد و صورت نبندد آفت ها 
و آسيب هاي جدي آن متوجه حيات كانوني نظام شده و كارآمدي شعارها و آرمان ها را 

زير سؤال خواهد برد. 
بنابراين براي به دور ماندن از آسيب ها و چالش هاي سنگيني كه متوجه نظام اسامي 
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است، حتماً و بايد دو بال علمي كشور را كه حوزه و دانشگاه می باشد با اين موضوع درگير 
نموده و در مديريت ش��بكه اي تحقيقات آنها را به س��مت توليد و تدوين نظام نامه فقه 
حكومتي و تهيه ابعاد اين فقه و ترسيم فضاي تفقه، سوق داده و ذخاير و منابع پرارزش 

فقه شيعي را در اين سمت به كار گرفت. 


