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 تحلیلی نو از »مکتب سیاسی اسالم«

1و جایگاه »نظریه و فقه دولت« در آن

* 

 عباسعلی مشکانی سبزواری 
 دبیر »گروه فقه دولت« دکتری فقه سیاسی و  

 سسه فتوح اندیشه ؤ م   

 محمد مهدی باباپور  
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 چکیده

ر درون مکتب اسالم جای دارد. با توجه به  هایی است که د مکتب سیاسی اسالم، از جمله خرده مکتب 

)اسالم   حکومتی  و  فردی(  )اسالم  فردی  رویکرد  پرتو  در  اسالم  از  قرائت  دوگونه  وقوع  نیز  و  امکان 

تابد یا خیر؟ در صورت  حکومتی(، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسالم نیز این دو قرائت را برمی 

های دیگر  ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش   امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و 

که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کالم  این 

و   احکام سیاسی  نظریات سیاسی،  با  نسبت مکتب سیاسی  فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین  و  سیاسی 

ا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟  که نسبت مکتب سیاسی ب گر این دی های سیاسی چیست؟  تکنولوژی 

های  جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسالمی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه 

با روش تحلیلی، پاسِخ پرسه کند از طریق مطالعات کتابخانه الذکر است و تالش می فوق  های مورد  ای و 

ای به هم پیوسته از نظریات  توان ادعا کرد که »مکتب سیاسی اسالم، مجموعه ین نماید. اجماالً می اشاره را تبی 

د و از  ده های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی 

ها و  تکنولوژی   رود. سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می 

روند  اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می   ء سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جز ابزارهای عملیاتی 

که باید تحت نظر فقه و در بستر »نظام کارشناسی اسالمی« طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در  

 این میان از جایگاهی مهم برخوردار است. 

سیاسی، نظریه دولت،    مکتب سیاسی، نظام سیاسی، نظریه سیاسی، احکام سیاسی، تکنولوژی   یدی: واژگان کل 

 فقه دولت. 

 
 1399/ 04/ 20تایید:   1398/ 9/ 15  دریافت:  1*  
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 مقدمه 

های مهم در حوزه اندیشه سیاسی اسالم، پرسش از ماهیت و ساختار مکتب  یکی از پرسش 

ت در  که با توجه به دخالت اسالم در حوزه سیاست، آیا این دخال سیاسی اسالم است. بررسی این 

که این دخالت در حد ارائه معارف و احکام  حد ارائه مکتب سیاسِی منسجم و مفصلی بوده یا این 

که بر فرض حضور و دخالت تفصیلی  ای بوده است؟ دیگر این سیاسی محدود و از هم گسیخته 

 در حوزه سیاست و ارائه مکتب سیاسی، ماهیت و ساختار آن چگونه است؟  

نیز  و  امکان  به  توجه  مکتب    با  آیا  اسالم،  از  و »سیاسی/حکومتی«  »فردی«  قرائت  دو  وقوع 

دوگانه  قرائت  چنین  نیز  برمی سیاسی  را  این ای  یا  پرتو رویکرد  تابد  در  سیاسی صرفًا  مکتب  که 

العین قرار دادن قرائت  و در صورت نصب   دارد سیاسی و حکومتی به اسالم امکان وجود و تحقق 

اعمال   و  شناخت  فرآیند  در  نمی فردی  اسالمی،  احکام  و  مقوله اسالم  از  به توان  مکتب  ای  نام 

 سیاسی اسالم سخن به میان آورد؟  

توان از مکتب سیاسی سخن گفت؛  رسد که در پرتو هر دو قرائت می در حال حاضر به نظر می 

د. در پرتو رویکرد  ن دار   هم های بنیادینی با  های آن، تفاوت اما ماهیت این هر دو مکتب و خروجی 

شود. اما این مهم در پرتو رویکرد  دی به اسالم، لزومًا مکتب سیاسی به نظام سیاسی منتج نمی فر 

حکومتی به اسالم، امری حتمی و قطعی است. همچنین در موارد متعدد دیگری از قبیل وجود و یا  

های سیاسی منسجم و هماهنگ در درون مکتب  فقدان نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی 

فوق سیاس  قرائت  دو  از  بر هر کدام  مبتنی  اسالم،  تفاوت ی  نسبت  الذکر،  دارد.  فراوانی وجود  های 

نیز نحوه طراحی و تولید تکنولوژی  با مکتب سیاسی و  نیز از  سبک زندگی سیاسی  های سیاسی 

جمله موارد اختالفی و متفاوت در پرتو دو قرائت فردی و حکومتی در حوزه شناخت اسالم و فقه  

 باشد. می اسالمی  

الذکر، با تأکید بر لزوم و ضرورت اتخاذ  مقاله حاضر با اعتقاد به امکان و نیز وقوع دو قرائت فوق 

های  رویکرد حکومتی در تبیین اسالم و فقه اسالمی، به تبیین مکتب سیاسی اسالم و نسبت آن با مقوله 

م به عنوان خرده مکتبی در  اش اهتمام ورزیده است. تبیین ماهیت مکتب سیاسی اسال مرتبط پیرامونی 

های تشکیل دهنده مکتب  درون مکتب اسالم و نسبت آن با مکتب اسالم و نیز دیگر خرده مکتب 

اسالم، ساختار و اجزای مکتب سیاسی اسالم، ساختار مکتب سیاسی اسالم از منظر فلسفه و کالم  
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م، احکام سیاسی اسالم و  های سیاسی اسال سیاسی و فقه سیاسی، نسبت مکتب سیاسی اسالم با نظریه 

های سیاسی و در نهایت نسبت مکتب سیاسی اسالم با سبک زندگی سیاسِی اسالمی از  نیز تکنولوژی 

نیز، به  ها پرداخته شده است. بحث نهایی مقاله حاضر  هایی است که در این مجال به آن جمله بحث 

ها  های دستیابی به آن و نیز روش   های سیاسی با مکتب سیاسی صورت تفصیلی به تبیین نسبت تکنولوژی 

 اختصاص یافته است. در این میان به تبیین جایگاه نظریه و فقه دولت نیز اهتمام شده است. 

 مفاهیم و کلیات  . 1

از مجموعه   مکتب:.  1.1 فلسفی، عقاید  »مکتب عبارت است  بینش  متناسب  ای هماهنگ و 

رتباط علت و معلولی با هم یک پیکره  های عملی که در یک ا های اخالقی و روش مذهبی، ارزش 

و جهت  معنادار  می متحرک،  را  )شریعتی،  داری  »مکتب  124:  16،  1371سازد«  دیگر،  بیان  به   .)

عبارت است از یک تئورى کلى، یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلى ]آن[،  

بایدها و نبایدها،  ها،  کمال انسان و تأمین سعادت همگانى است و در آن، خطوط اصلى و روش 

ها مشخص  ها و تکلیف ها، مسئولیت ها، نیازها و دردها و درمان ها و وسیله ها و بدها، هدف خوب 

به   . ( 53: 2، 1394ها براى همه افراد است« )مطهری، ها و مسئولیت شده باشد و منبع الهام تکلیف 

در راستای    1ی یا غیرالهی بیان سوم، مقصود از مکتب، دستگاهی است که هر از یک از ادیان اله 

کنند. مکتب  اداره حیات فردی و جمعی پیراون خود در ساحات مختلف حیات بشری ارائه می 

 باشد. متشکل از اجزای مختلفی از قبیل: نظریه، حکم، تکنولوژی و نظام می 

ای است. بخش توصیفی هر  هر مکتب متشکل از دو بخش توصیفی و توصیه   نظریه: .  1.2  

شود.  ای مکتب را شامل می شود، بخش نظری و نظریه می بینی« گفته  الحًا بدان »جهان مکتب که اصط 

های مربوط به »چیستی« را پاسخ داده، متکفل تبیین  مقصود از نظریه، بخشی از مکتب است که پرسه 

عنوان مثال؛ پاسخ هر مکتب از چیستی  باشد. به ها و بدها« می ها« و نیز »خوب ها و نیست »هست 

 دهد. ست و نسبت آن مکتب با مقوله سیاست و...، نظریه سیاسی آن مکتب را شکل می سیا 

 
که هر مرام  ر است مکتب لزومًا به معنای دین )دین حق( نیست؛ بلکه به یک معنا اعّم از دین است. اما با توجه به این ک . الزم به ذ 1

شوند. بر این  بندی به دوگانه ادیان الهی و ادیان بشری تقسیم می شود، ادیان در یک تقسیم و مسلکی، به عنوان دین پیروان آن تلقی می 

مانند: مکتب   ی( تلقی نمود، م و مسلکی اطالق دین نمود و هر دینی را حاوی مکتبی خاص )الهی یا بشر ا توان بر هر مر می اساس 

 اسالم، مکتب مسیحّیت، مکتب بودیسم، مکتب مارکسیسم و... . 
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های مربوط به  هر مکتب غیر از پاسخ به چیستی، بخش دیگری دارد که به پرسه . حکم:  1.3

توصیه  بخش  داده،  پاسخ  می »چگونگی«  تشکیل  را  مکتب  بدان  ای  اصطالح  در  که  دهد 

دهد.  ش از مکتب، حوزه احکام و بایدها و نبایدها را شکل می شود. این بخ »ایدئولوژی« گفته می 

ها و بدها )در  ها در خوب ها و نیست در واقع بخش حکمی هر مکتب، از ضرب دوگانه هست 

 آید. حوزه توصیفی( به دست می 

  ای از بایدها و نبایدها است که اصطالحاً حاصل بخش حکمی هر مکتب، مجموعه . تکنولوژی: 1.4  

شود. این الگوهای رفتاری در ساحت عینی و عملی، برای اجرایی  الگوی رفتاری« اطالق می ها » بدان 

سازی الگوهای رفتاری،  شدن نیازمند ابزارهای متناسب با خود هستند. بخش ابزاری مربوط به عملیاتی 

 . ( 1398، مناسبات فقه و تکنولوژی،  )ن.ک. مشکانی   دهد بخش تکنولوژیک هر مکتب را تشکیل می 

ها و احکام، رعایت نوعی هماهنگی و  ها، مکاتب در ارائه نظریه براساس برخی دیدگاه . نظام:  1.5

ها و احکام، در نهایت سیستمی منسجم را  کنند. این سازگاری و هماهنگی در ارائه نظریه سازگاری را می 

کنند و در  دهد که اجزای آن به صورتی هماهنگ و به هم پیوسته، هدف واحدی را دنبال می شکل می 

ها و احکام در ساحات مختلف، هدف غایی آن مکتب  صورت عدم لحاظ و رعایت هماهنگی میان نظریه 

ای معتقدند که در مکاتب چنین هماهنگی و به هم پیوستگی الزم نیست  شود. در مقابل عده تحصیل نمی 

دارای »نظام و نظامات«    و وجود ندارد. بر این اساس، گروه اول معتقدند که هر مکتبی در ساحات مختلف 

دهند. در حقیقت مقصود از  ای در مکاتب را مورد انکار قرار می است، اما گروه دوم وجود چنین پدیده 

ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری )احکام( است که مبتنی بر یک دستگاه بینشی خاص  نظام، مجموعه 

 کند.  ری را دنبال می ای خاص از حیات بش )نظریات( بوده و هدف خاصی در حوزه 
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براساس تعریفی که از مکتب گذشت، مکتب اسالم عبارت از دستگاهی    مکتب اسالم:.  1.6

مختلف   ساحات  در  پیراون خود  و جمعی  فردی  اداره حیات  راستای  در  اسالم  دین  که  است 

می و  های اسال های اسالمی، احکام اسالمی، تکنولوژی حیات بشری ارائه کرده و متشکل از نظریه 

در نهایت نظامات اسالمی است. مکتب اسالم، کالن مکتب مبتنی بر دین اسالم است که خود  

مکاتب متعدد دیگری است؛ خرده مکاتبی از قبیل: مکتب فرهنگی اسالم، مکتب   متشکل از خرده 

    اقتصادی اسالم، مکتب حقوق اسالم، مکتب تربیتی اسالم و مکتب سیاسی اسالم. 

 
سیاس1.7 مکتب  اسالم:  .  اسالم عبارت  ی  مکتب سیاسی  اسالم،  تعریف مکتب  براساس 

نظریه سیاسی اسالم، احکام سیاسی  ای به هم پیوسته، هم است از »مجموعه  ساز و هماهنگ از 

 های سیاسی اسالم و در نهایت نظام سیاسی اسالم«. اسالم، تکنولوژی 

 انواع رویکردها به مکتب اسالم . 2

اسالم  دارد: یک    روش شناسی و  در حوزه  دو رویکرد عمده وجود  اسالم،  شناخت مکتب 

و دیگری رویکرد مبتنی بر بینش حکومتی )اجتماعی( و    ، رویکرد مبتنی بر بینش فردی و اتمیک 

 سیستماتیک. حاصل هر کدام از این دو رویکرد نیز، تبیینی متفاوت از اسالم و مکتب اسالم است. 

 . تبیین رویکرد حکومتی به اسالم 2.1

در ادوار مختلف تاریخی، روح حاکم بر نگرش به اسالم و معارف اسالمی، نگرشی فردمحور و  

هایی به نام اسالم و حکومت اسالمی در جریان بوده، باز  گاه که حکومت فردگرایانه بوده است. حتی آن 

لبًا شکل  هم رویکرد به اسالم و معارف اسالمی، رویکردی فردی و فردگرایانه بوده است. لذاست که غا 

انقالب  حکومت  از  پادشاهی بوده است. اما پس  ادوار مختلف گذشته به صورت سلطنتی و  ها در 
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اسالمی ایران، رویکردی نوین به اسالم و معارف اسالمی شکل گرفت که در افواه و السنه به »اسالم  

 ر گشته است. سیاسی« و یا »اسالم حکومتی» و یا »رویکرد حکومتی به اسالم« عنوان یافته و مشهو 

نظام سیاسی و در   به تبع آن  این نگرش به اسالم و معارف اسالمی، مکتب سیاسی و  نتیجه 

اهلل العظمی امام  نهایت دولتی است که محتوا و شکل آن مبتنی بر مبانی و منابع دینی است. آیت 

فردى در سراسر    فرمایند: »]در گذشته[ نام اسالم و حقیقت اسالم، به شکل ای در این زمینه می خامنه 

اما نگاه اسالم به دنیا، به ملت و به    -تر دنیاى اسالم بود ـ در بین بعضى غلیظ، در بین بعضى رقیق 

 اسالمى به عنوان یک موجود عظیم و داراى استعداد فراوان و قادر به حرکت و بیدار شدن،  امت 

به اسالم از   اشعاع کرد. نگاه نگاهى است که در ایران اسالمى ریشه گرفت و ظاهر شد و به همه دنیا  

آورده که توانسته آزادى،   وجود تفکرى که حکومتى به   -این دید و ترویج این تفکر در دنیاى اسالم  

چیزى   -مفاهیم و تعالیم اسالم بیرون آورد   ساالرى و حکومت متکى به آراء مردم را از درون مردم 

هاى پیش از زمان ما سابقه نداشته  الاقل قرن   زمان ما و  اى از دنیاى اسالم در است که در هیچ نقطه 

در    -عباسى و اموى    -دوران خلفاى عثمانى و خلفاى قبل از آن   است. آنچه از حکومت اسالمى 

مفهوم دیگرى بود که با مفهومى که امروز دنیاى اسالم از حکومت با دید   ذهن مردم وجود داشت، 

 این فرهنگ دینى برخاسته از نظام اسالمى که خود کلى متفاوت است.  کند، به درک مى  ایران اسالمى 

 (. 82/ 6/ 19ای، سخنرانی در تاریخ  منشأ نظام اسالمى هم بوده است« )امام خامنه 

نگاه و نگرش ما به اسالم و معارف اسالمی، نگرش و رویکردی   به بیان دیگر، مادامی که 

د  اسالم، حکومت  تراوش مقوالتی همچون مکتب سیاسی  نباشد،  مردم حکومتی  ساالری  ینی و 

به اسالم و معارف اسالمی   ندارد. این نگرش حکومتی  به معنای دقیق و تام کلمه، امکان  دینی 

است که خاستگاه تولید مفاهیم و مقوالتی از قبیل مکتب سیاسی اسالم، نظام سیاسی اسالم، دولت  

و منش امام خمینی)ره(  که این قرائت در بینش  ساالری دینی و... خواهد بود. چنان اسالمی، مردم 

آمدن انقالب اسالمی و حکومت دینی با محوریت فقه و با    به وجود آمد و نتیجه آن به وجود 

 . ( 1396کارگزاری فقیه عادل بود )ن.ک. مشکانی سبزواری، جستارهایی در فقه حکومتی،  

 تبیین مکتب اسالم براساس رویکرد حکومتی به اسالم . 2.2

سالم«،  مکتب اسالم، مکتبی است که متکفل و متصدی تبیین و  براساس »رویکرد فردی به ا 

با خودش   انسان  ارتباط  ماوراء و حداکثر تدبیر  متعال و عالم  با خدای  انسان  ارتباط  ساماندهی 
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های دیگر حیات انسان، یعنی ارتباط انسان با دیگران و ارتباط انسان با طبیعت  است و در حوزه 

و حوزه را به خرد جمعی بشر واگذار کرده است. اما براساس  حرفی برای گفتن ندارد و این د 

شمول و جاودانه است که متصدی  »رویکرد حکومتی به اسالم«، مکتب اسالم مکتبی جامع، جهان 

تبیین و تدبیر حیات انسان در تمامی ساحات فردی و اجتماعی و نیز سیاسی و حکومتی است و  

 باشد.  ندگی انسان از گهواره تا گور« می به تعبیر حضرت امام خمینی)ره( »برنامه ز 

حوزه   متصدی  ادیان(،  دیگر  )و  اسالم  است  معتقد  اسالم  به  فردی  رویکرد  دیگر،  بیان  به 

»سعادت« بشری است و حوزه »معیشت« را به خرد جمعی آدمی واگذار کرده است. اما رویکرد  

ت« توأمان است و رها  حکومتی معتقد است اسالم متصدی تدبیر هر دو ساحت »سعادت و معیش 

زند و اساسًا در منطق اسالم، »دنیا مزرعه آخرت  کردن هر کدام از این دو به دیگری ضربه می 

از   برنامه جامع و کامل در هر دو ساحت  نیازمند  دنیا و آخرت،  پیوستگی  به هم  این  است« و 

 باشد. جانب شارع مقدس می 

ها در حوزه  ای از آموزه عبارت از مجموعه بر این اساس، مکتب اسالم از منظر رویکرد فردی،  

ارتباط انسان با خود و خدا است. لذا، اواًل قلمرو مکتب اسالم در این قرائت، قلمروی محدود  

بخش  ثانیًا  و  دیگر  است  و  با حکومت  ارتباط  از  )اعم  دیگران  با  انسان  ارتباط  به  مربوط  های 

نیز ارتباط انسان با طبیعت، در قلمرو انسان  های اسالمی قرار ندارد و لذا  معارف و آموزه   ها( و 

نظریه  ارائه  تکنولوژی انتظار  احکام،  اسالم،  ها،  مکتب  از  دنیوی  در ساحت حیات  نظامات  و  ها 

 جا خواهد بود.  انتظاری گزاف و بی 

برخی دیگر از معتقدین به این قرائت از اسالم )قرائت فردی از اسالم(، با پذیرش دخالت  

پذیرند، اما  ها در این ساحت را می ر حوزه »معیشت« آدمیان، ارائه اصول و ارزش حداقلی اسالم د 

دانند. اما بر اساس رویکرد حکومتی  ارائه نظام و نیز طراحی تکنولوژی را خارج از عهده اسالم می 

نظریه  ها و  ها، احکام، تکنولوژی به اسالم و مکتب اسالم، مکتب اسالم لزومًا و باید مشتمل بر 

ات مختلف در ساحات مختلف فردی و جمعی و نیز فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی و...  نظام 

مربوط و یا مرتبط با حیات بشری باشد. مقاله حاضر براساس مبنا و رویکرد حکومتی به اسالم، به  

 تبیین مکتب سیاسی اسالم پرداخته است. 
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 شناسی پیرامون مکتب سیاسی اسالم دیدگاه. 3

های مختلف پیرامون  توان دیدگاه تر، می تر و جزئی چه گذشت، با تحلیلی تفصیلی با توجه به آن 

 بندی نمود:  های ذیل صورت مکتب سیاسی اسالم را در قالب دیدگاه 

ای فیمابین اسالم و سیاست نیست و اصواًل  براساس این رویکرد، اساسًا رابطه . رویکرد سلبی:  3.1

عی با مقوله اسالم بیگانه است و اسالم ارتباطی با مقوله  مقوله سیاست، حکومت و سرپرستی اجتما 

دار  حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این رویکرد از سیاست تفسیر خاصی داشته، آن را عهده 

بیند.  داند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی دار سعادت می معیشت و اسالم  را عهده 

از معیشت دخالت کند، آن را دخالت عرضی دانسته و جزو مقوالت  ای  حتی اگر اسالم در گوشه 

(. براساس این انگاره ، مقوالت دینی به دو دسته تقسیم  137:  1378شمارد )سروش،  حقیقی اسالم نمی 

شوند: مقوالت مربوط به سعادت که ذاتی دین و مقوالت مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و  می 

(. براساس رویکرد سلبی، مناسبتی بین دین و  1374)مجتهد شبستری،  از مباحث عرضی دین است  

سیاست وجود ندارد تا پیرو آن، دین اسالم بخواهد در حوزه سیاست به ارائه نظریه، حکم، تکنولوژی  

و نظام بپردازد. حوزه سیاست، حکومت و معیشت، نه از دین و اسالم، که از خرد مستقل بشر تغذیه  

 ( و لذا چیزی به »مکتب سیاسی اسالم« امکان وجود خارجی ندارد. 221-220:  1373  کند )فراستخواه، می 

رویکرد دیگر در زمینه نسبت سیاست و دین )اسالم(، پذیرش نسبت    . رویکرد حداقلی: 3.2

نظر   در  کلی  ارتباطی  سیاست  و  اسالم  بین  رویکرد،  این  طرفداران  است.  دو  هر  این  بین  حداقلی 

ند که اسالم با کلیت حوزه سیاست و حکومت ارتباطی کلی در حد ارائه اصول و  ها معتقد گیرند. آن می 

ها )در بخش نظام بینشی و ارزشی( دارد؛ اما در بخش مربوط به نظام کنشی و بایدها و نبایدها،  ارزش 

ها و ابزارهای سیاسی و در نهایت نظام سیاسی برخوردار نیست و  از احکام منسجم و به تبع آن برنامه 

تر جنبه نظارتی دارد. از نظر این رویکرد در این بخش از حوزه سیاست به انسان  این بخش بیش   در 

اش، از جمله عقل،  های خدادادی های ارائه شده، با مدد از توانایی واگذار شده تا در پرتو اصول و ارزش 

 . ( 88:  1376تجربه، حس و خردورزی، این بخش را تأمین نماید )ن.ک. مجتهد شبستری،  

نظارتی است و صرف عدم   این رویکرد، نقش دین در حوزه سیاست، نقش  در واقع طبق 

ارزش  و  اصول  با  زمینه  این  در  انسانی  تولیدات  برای  مغایرت  دین،  توسط  شده  ارائه  های 

توان از  براساس این رویکرد نیز نمی  . کند )همان( گیری از این تولیدات کفایت می مشروعیت بهره 
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بلکه آنچه در   ؛ نام »مکتب سیاسی اسالم« به معنای تام کلمه سخن به میان آورد   ای به وجود مقوله 

های  ای از اصول و ارزش گیرد، آغشته این رویکرد به عنوان مکتب سیاسی مورد استفاده قرار می 

های عقلی و تجربی مکلفین در  دینی و اسالمی )در بخش بینشی و ارزشی( و تولیدات و فرآورده 

 باشد.    ا و ابزارها و حتی گاه نظریه و احکام سیاسی می ه ساحت برنامه 

براساس این رویکرد، نقش دین در هدایت و تکامل زندگی سیاسی و    . رویکرد حداکثری: 3.3

اجتماعی، نقشی فراگیر و مثبت در جملگی ساحات، اعم از حوزه بینشی، ارزشی و کنشی؛ و به عبارت  

تر، طرفداران این دیدگاه معتقدند با  نظام است. به بیان روشن دیگر اعم از نظریه، حکم، تکنولوژی و  

توجه به پیوستگی اجزای مختلف یک مکتب از نظریه تا نظام، لزومًا تمامی اجزای مکتب سیاسی باید  

ویژگی  به  توجه  با  خصوصًا  شود؛  تولید  دینی  منابع  و  مبانی  بر  و  مبتنی  جاودانگی  جامعیت،  های 

اسالم،  جهان  دین  تمامی  شمولِی  در  تا گور  گهواره  از  انسان  نیازهای  تمامی  تأمین  متکفل  دین  این 

ساحات حیات بشری، خصوصاً حوزه حیات سیاسی است و لذا باید هم دارای نظریه سیاسی باشد و  

 ها و نظام سیاسی مورد نظر خود را در اختیار بشریت قرار داده باشد. هم احکام، تکنولوژی 

شناسان و فقیهان است تا این نظام را به صورت دقیق، منظم و کارآمد از  در این میان وظیفه اسالم 

ای به نام »مکتب  توان از مقوله منابع دینی استنباط و به اجرا درآورند. براساس این انگاره است که می 

 سیاسی اسالم« سخن به میان آورد و در مورد لزوم، ماهیت و نیز ساختار آن به بحث پرداخت. 

 تب سیاسی اسالم تبیین مک. 4
 . ساختار مکتب سیاسی اسالم  4.1 

ساز و هماهنگ از  ای به هم پیوسته، هم که گذشت، مقصود از مکتب سیاسی اسالم، »مجموعه چنان 

اسالم، تکنولوژی  اسالم، احکام سیاسی  نظام سیاسی  نظریه سیاسی  نهایت  اسالم و در  های سیاسی 

( نظریه  1تعریف، مکتب سیاسی اسالم چهار بخش دارد:  که مشهود است، طبق این  اسالم« است. چنان 

 ( نظام سیاسی اسالم.  4های سیاسی اسالم؛  ( تکنولوژی 3( احکام سیاسی اسالم؛  2سیاسی اسالم؛  

دار  مقصود از نظریه )نظریات( سیاسی اسالم، آن بخش از مکتب سیاسی اسالم است که عهده 

تر برآیند  در مکتب سیاسی اسالم است. به بیان روشن های مربوط به »چیستی«  تبیین و پاسخ به پرسه 

ها در زمینه چیستی سیاست، نسبت اسالم با سیاست، دخالت یا عدم دخالت اسالم در سیاست،  بحث 
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انحاء و قلمرو دخالت اسالم در سیاست و ... مباحثی است که در بخش مربوط به نظریه )نظریات(  

عنوان مثال؛ نظریه »عینیت دیانت و سیاست« به مثابه یکی از    گیرد. به سیاسی اسالم مورد بحث قرار می 

می  مقابل  در  است.  اسالم  سیاسی  نظریه  حوزه  در  مطرح  »ارتباط  نظریات  مانند  نظریاتی  از  توان 

 الجمله اسالمی و سیاست« و نیز نظریه »جداانگاری اسالم و سیاست« سخن به میان آورد.  فی 

رسد. این بخش از  نوبت به تعیین احکام سیاسی اسالمی می   پس از تبیین نظریه سیاسی اسالم، 

پرسه  به  پاسخگویی  متولی  اسالم،  سیاسی  سیاسی  مکتب  مکتب  در  »چگونگی«  به  مربوط  های 

باشد. بایدها و نبایدهای سیاسِی فقهی، که مبتنی بر نظریه یا نظریات سیاسی اسالم و از  اسالم می 

 دهند.  این بخش از مکتب سیاسی را شکل می   شوند، منابع اسالمی،کشف و استنباط می 

پرسه  پاسِخ  استنباط  از  طراحی  پس  به  نوبت  سیاسی،  حوزه  در  چگونگی  به  مربوط  های 

عملیاتی ابرازهایی می  راستای  در  که  آن رسد  به  ناظر  و  فقهی  نبایدهای  و  بایدها  نیز  سازی  و  ها 

با آن  بیان روشن متناسب  به  تولید شوند.  باید  بایدها و  تر، در  ها،  بخش ُحکمی مکتب سیاسی، 

این الگوهای رفتاری در    گویند. ها »الگوی رفتاری« می آید که اصطالحًا بدان نبادهایی به دست می 

ساحت عینی و عملی، برای اجرایی شدن نیازمند ابزارهای متناسب با خود هستند. بخش ابزاری  

و ابزاری مکتب سیاسی را تشکیل  سازی الگوهای رفتاری، بخش تکنولوژیک  مربوط به عملیاتی 

 شوند.  های سیاسی« نامگذاری می دهد و خروجی آن »تکنولوژی می 

و   اجزاء  همبستگی  و  پیوستگی  در صورت  اسالم،  سیاسی  مکتب  خروجی  نیز  نهایت  در 

بخش  سه همسازی  تکنولوژی های  و  سیاسی  احکام  سیاسی،  نظریات  تشکیل  گانه  سیاسی،  های 

م« خواهند بود و در صورت عدم وجود هماهنگی و سازگاری در این  دهنده »نظام سیاسی اسال 

 گانه، مکتب سیاسی اسالم منتج به نظام سیاسی نخواهد بود.  های سه بخش 
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 تبیین نسبت مکتب سیاسی اسالم  و نظام سیاسی اسالم  . 4.2

نظام سیاسی    بر اساس نکته اخیری که در بخش قبل درباره منتج بودن یا نبودن مکتب سیاسی به 

توان گفت که هر مکتب سیاسی لزومًا منتج  گذشت، درباره نسبت نظام سیاسی و مکتب سیاسی، می 

گانه مکتب  شود و صرفًا در مواردی که انسجام و هماهنگی الزم میان ارکان سه به نظام سیاسی نمی 

ی و پیوستگی،  شود و در صورت فقدان این هماهنگ سیاسی برقرار باشد، منجر به نظام سیاسی می 

توان انتظار ارائه نظام سیاسی از آن مکتب سیاسی را داشت. در مورد مکتب سیاسی اسالم نیز  نمی 

گانه مکتب سیاسی اسالم  این اختالف وجود دارد که آیا هماهنگی و انسجام الزم میان ارکان سه 

 خیر؟   وجود دارد تا بتوان از مکتب سیاسی اسالم، توقع ارائه نظام سیاسی داشت یا 

امکان استخراج نظامات اجتماعی از منابع دینی، از مسائل مورد اختالف در میان دانشوران و  

توان با اعتقادی راسخ از امکان این مهم سخن  اندیشمندان فقه بوده است. اما در مقام قضاوت، می 

حیات بشری و   که مروری کوتاه بر محتوا و نوع ادبیات دینی در زمینه تدبیر به میان آورد. چه این 

نیز رصد انواع و اقسام معارف و احکام فقهی، امکان استخراج نظامات اجتماعی گوناگون را اثبات  

 . ( 1395سازی دینی،  نماید )ن.ک. مشکانی سبزواری، اجتهاد حکومتی و نظام می 

 تحلیل مکتب سیاسی اسالم از منظر فلسفه سیاسی و کالم سیاسی  . 4.3

سیاسی و کالم سیاسی در ساختار دانشی علوم سیاسی اسالمی که    با توجه به جایگاه فلسفه 

ها و  ها« در حوزه نظام بینشی و »خوب ها و نیست در بخش نظام توصیف، متصدی تبیین »هست 

»نظریه  تبیین  نظام ارزشی است،  ع بدها« در حوزه  بر  این دو  ه ها« در ساختار مکتب سیاسی  ده 

چه  اقسام  به  توجه  با  بود.  خواهد  نظریه  دانش  سیاسی،  )نظریه  سیاسی  مکتب  در  نظریه  ارگانه 

حاکمیت، نظریه رهبری و نظریه دولت(، فلسفه و کالم سیاسی متولی تبیین و تعریف این نظریات  

 ( 1396چهارگانه خواهند بود )ن.ک. مشکانی سبزواری، »مناسبات فقه و علوم انسانی اسالمی«،  

اساس می  این  نظریه بر  به ساحت  ناظر  منظر  ه توان  از  مکتب سیاسی  از  متفاوتی  ا، ساختار 

فلسفه و کالم سیاسی نسبت به »ساختار مکتب سیاسی از منظر فقه سیاسی« ارائه نمود. در ادامه به  

تبیین نظریات چهارگانه و ساختار مکتب سیاسی از این منظر اشاراتی خواهد شد. از منظر فلسفه  

 رار ذیل خواهد بود: و کالم سیاسی، اجزای مکتب سیاسی اسالم از ق 



 

 
 

116 

نو  تحلیلی 
   

ی  و جا
الم 

س ی  ا
س سیا ب 

مکت از 
گ 

ری 
ا سبزو نی  مشکا سعلی  عبا ن / 

آ ت رد 
ل فقه دو هی و 

نظر اه 
-  

پور  ی بابا
مهد محمد 

 

 

مقصود از نظریه سیاسی اسالم، دیدگاهی است که اسالم درباره سیاست    . نظریه سیاسی: 4.3.1

عنوان مثال؛ نظریه »عینیت دیانت و سیاست« به مثابه  داشته و نسبت خود با آن را تعیین کرده است. به 

توان از نظریاتی مانند »ارتباط  یکی از نظریات مطرح در حوزه نظریه سیاسی اسالم است. در مقابل می 

)نظریه  فی  اسالم و سیاست«  انگاری  نظریه »جدا  نیز  و  اسالم و سیاست« )دیدگاه حداقلی(  الجمله 

عنوان مثال؛ نظریه سیاسی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران، نظریه سیاسی  سلبی( سخن به میان آورد. به 

 »پیوستگی و عینیت اسالم و سیاست« است. 

  مقصود از نظریه حاکمیت، نظریه کالنی است به مثابه چارچوب و سازه اصلی   ریه حاکمیت: . نظ 4.3.2

  شود و بقیه ارکان از قبیل نظریه رهبری هر نظام سیاسی و مبتنی بر نظریه سیاسی در هر مکتب قلمداد می 

نظریه حاکمیت در اسالم شیعی، نظریه »امت    نه عنوان نمو گیرد. به و نظریه دولت مبتنی بر آن شکل می 

   شود. از آن یاد می   ساالری دینی« »نظریه مردم با عنوان    در نظام جمهوری اسالمی،   و امامت است که 

نظریه رهبری نیز رأس هرم هر نظام سیاسی است که مبتنی بر نظریه  . نظریه رهبری:  4.3.3

عنوان نمونه؛ نظریه رهبری مبتنی  رد. به گی حاکمیت و در چارچوب شرایط و ضوابط آن شکل می 

 ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران »نظریه والیت مطلقه فقیه« است. بر نظریه مردم 

برای    . نظریه دولت: 4.4.4 تأسیس سازوکاری  دنبال  به  از تأسیس حکومت  هر رهبری پس 

های مختلف حاکمیتی  ظریه اداره امور و اجرای احکام و قوانین است که ساختار این سازوکار در ن 

عنوان نمونه؛ در چارچوب نظریه حاکمیتی و رهبری جمهوری  تواند متفاوت باشد. به و رهبری می 

توان از سازوکاری سه گانه با عناوین »تقنین، اجرا و نظارت« و یا »تقنین، تشکیالت و  اسالمی، می 

   کارگزاران« به عنوان نظریه و ساختار دولت یاد کرد. 
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 تحلیل مکتب سیاسی اسالم از منظر فقه سیاسی  . 4.4

با توجه به تفاوت ماهوی و کارویژه فقه سیاسی  با فلسفه و کالم سیاسی و ناظر بودن آن به  

ها و ابزارها«، ساختار مکتب سیاسی از منظر فقه سیاسی به  ساحت »احکام« و در ادامه »تکنولوژی 

های  ر فقه سیاسی )احکام سیاسی و تکنولوژی شود. در واقع ساختا بندی می گونه دیگری صورت 

دهند.  های سیاسی« است، توأمان ساختار مکتب سیاسی را تشکیل می سیاسی( که مبتنی بر »نظریه 

 در ادامه ساختار مکتب سیاسی از منظر فقه سیاسی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

شود.  و جواز تشکیل آن شروع می این ساختار با مقوله حکومت  . فقه الحکومه )فقه حکومت(: 4.4.1

در این بخش بحث بر سر این است که آیا اواًل اسالم و فقه اسالمی نسبتی با حکومت دارد و تأسیس  

سیاسی و از    فکران مدعی هستند، امور اجتماعی و که روشن داند، یا چنان حکومت را متوجه خود می 

ای  نداشته و شارع مقدس  به دین  امور را به خردجمعی بشر  جمله تشکیل حکومت ربطی  ن سنخ 

واگذار کرده است؟ ثانیًا: بر فرض دخالت دین و شریعت در مقوله سیاست و حکومت، آیا در زمان  

پیامبر اکرم و ائمه معصوم)ع( از سوی ایشان اقدامی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ ثالثًا: بر  

که برخی از  مان معصومین)ع( دارد و چنان فرض جواز تشکیل حکومت، آیا این جواز اختصاص به ز 

که در عصر غیبت نیز تشکیل حکومت  کنند، تشکیل حکومت جایز نیست یا این »اهل سکوت« ادعا می 

 الحکومه از جنس و سنخ مباحث فوق و احکام فقهی آن است. جایز است؟ سنخ و جنس مباحث فقه 

به موضوع انقالب است. پرسش بنیادی در  مر حله بعدی، مربوط    . فقه الثوره )فقه انقالب(: 4.4.2

این مرحله این است که بر فرض جواز تشکیل حکومت )چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت(  

نیازمند انقالب علیه حاکمیت مستقر است که   الزمه آن، برکناری حکومت مستقر است و این مهم 

ه حاکمیت مستقر( جایز است یا خیر؟  شود. آیا این اقدام )انقالب علی اصطالحًا حکومت جور تلقی می 

در نگاهی کلی، از نظر فقه سنی این کار جایز نیست؛ اما از منظر فقه شیعی جایز است. احکام فقهی  

 ها و نیز احکام جزئیات این امر، موضوع بحث فقه الثوره خواهد بود.  اصل انقالب و نیز شیوه 

ب و حکومتی نیازمند »رهبر« و »حاکم«  بدیهی است هر انقال   . فقه الحاکم )فقه حاکم(: 4.4.3

ترین مباحث در فقه نظام سیاسی  ها، حقوق، اختیارات و وظایف حاکم، از جمله مهم است. ویژگی 

دار بحث و بررسی و تعیین احکام مربوط به حاکم  رو »فقه الحاکم« عهده رود. از این به شمار می 

 باشد.  ایف می ها، حقوق، اختیارات و وظ های مختلف ویژگی در حوزه 
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در سوی دیگر در هر انقالب و حکومتی، »مردم« حضور  . فقه الشعب )فقه شهروندی(:  4.4.4

دارند. فقه الشعب عهددار بحث و بررسی پیرامون احکام حقوق و تکالیف مردم به عنوان شهروندان  

بر عهده    باشد. بحث و بررسی پیرامون حقوق متقابل مردم و حکومت و نیز تکالیفی که حکومت می 

 رود.  باشد از جمله مباحث این بخش از فقه نظام سیاسی به شمار می طرفین می 

پس از پیروی انقالب و تشکیل حکومت، حاکم وظیفه دارد  . فقه الدوله )فقه دولت(:  4.4.5

برای مدیریت امور گوناگون جامعه و حکومت، تدابیر الزم را اندیشیده، قوانین و ساختارهای الزم  

طراح  بخش را  برای  را  کارگزارانی  و  بیان  ی  به  نماید.  منصوب  و  تعیین  حاکمیتی  مختلف  های 

دیگر؛ در مرحله پس از پیروزی انقالب و تشکیل حکومت، حاکم وظیفه دارد »دولت« تشکیل  

داده و امور جامعه و حکومت را از طریق آن اداره نماید. بحث و بررسی پیرامون این بخش مهم  

 باشد. الدوله« می بر عهده »فقه   از فقه نظام سیاسی، 

روشن است که اولین گام در راستای تدبیر امور جامعه و حکومت، طراحی و تصویب قوانین  

است. در گام بعد تعیین کارگزاران برای اجرای قانون و در گام سوم، طراحی ساختارها و تشکیالت  

توان ادعا کرد که  زند. بر این اساس می ها کارگزاران به اجرای قوانین بپردا ضروری است تا در قالب آن 

 باشد: ساختار »فقه الدوله« و به تبع آن ساختار کالن دولت اسالمی متشکل از سه بخش ذیل می 

تقنین:  4.4.5.1 فقه  قوانین و  .  نیازمند  اداره جامعه  برای  بالذات  و  اواًل  نظامی  رهبری هر جامعه و 

اید. بر این اساس ابتدا به طراحی و تأسیس نهادی خاص  مقرراتی است تا براساس آن جامعه را اداره نم 

پردازد. پیرامون ضرورت و جواز تقنین توسط  برای طراحی و تصویب قوانین و مقررات اداره جامعه می 

ولی امر در دولت اسالمی گفتنی است: تردیدی نیست که خداوند متعال، احکام تکلیفی گوناگونی اعم از  

اباحه را برای مردمان قرار داده و وجود این احکام و وجوب  وجوب، حرمت، استحباب، کرا  هت و 

ها روشن است. در کنار این مهم، در مقام اداره جامعه، با توجه به متحول و متغیر بودن اوضاع  پیروی از آن 

آید که  افتد که مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می های مختلف، بسیار اتفاق می و احوال و وضعیت 

 شود. ها دیده نمی گردد. اما در میان احکام مقرره الهی، اثری از آن جعل احکام و قوانین الزامی می   منجر به 

شود. تتبع در متون دینی و  جا است که بحث ضرورت و لزوم تقنین توسط ولی امر مطرح می این 

ا ولی امر در  فقهی بیانگر آن است که در اصل جواز اقدام ولی امر به تقنین تردیدی وجود ندارد. زیر 
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حکومت اسالمی، از سوی خدای متعال سرپرست و ناظر بر امت قرار داده شده و آیات و روایات قطعی  

و متواتر فراوانی بر ثبوت این والیت و سرپرستی و نظارت داللت دارد. بدیهی است که اعمال این والیت  

الزامی در مواردی شو  امر جعل آن ممکن است گاه منجر به جعل قوانین و مقرراتی  ها را  د که ولی 

ها نشده است. چرا که خداوند والیت بر امت را  داند و احکام موجود نفیًا و اثباتًا متعرض آن ضروری می 

برای ولی امر قرار داده و اخذ این تصمیمات از مقتضیات اعمال والیت است. در نتیجه مشروعیت والیت  

 (. 317-316ای او مقرر گردد )مومن، همان:  ولی امر اقتضا دارد که حق جعل این قوانین بر 

به بیان دیگر دلیل واگذاری اختیار تقنین به ولی فقیه در حکومت اسالمی آن است که این  

اختیار مقتضای ثبوت حق اداره امت برای او است. چرا که بدون تردید اداره امور امت به وضع  

نیازمند است. در نتیجه الزمه قطعی واگذاری  اداره امور امت و جامعه به فردی این    این قوانین 

ترین بخش در  است که وضع این قوانین نیز به او واگذار گردد. بر این اساس تقنین، اولین و مهم 

پذیرد. »فقه  رود که توسط ولی فقیه )رهبر جامعه( انجام می ساختار دولت اسالمی به شمار می 

 باشد. در دولت اسالمی می تقنین« متصدی تبیین چیستی، چگونگی و فرآید تقنین  

اجرای قوانین در خأل ناممکن است. بر این اساس رهبری    . فقه تشکیالت )ساختار(: 4.4.5.2

کند تا کارگزاران در قالب آن ساختارها و تشکیالت  جامعه تشکیالت و ساختارهایی را طراحی می 

بپردازند. درباره اهمیت و جایگاه تشکیالت   و ساختارها در دولت  به اجرای قوانین و مقررات 

انجام   نیازمند  امور امت، بالد و جامعه اسالمی،  اداره  نیست که  نیز گفتنی است: تردید  اسالمی 

کارهای گوناگون و وجود تأسیسات و ادارات متعددی است که بتوان قوانین حکومت اسالمی و  

. بدیهی است که تأسیس  ها به مرحله اجرا رساند نیز کارهای الزم برای اداره جامعه را در قالب آن 

 باشد. تشکیالت و طراحی ساختارها، متناسب با قوانین و نیز نیازهای جامعه می 

لذا در دولت اسالمی، ولی فقیه برای اجرای قوانین و پاسخگویی به نیازهای جامعه، به تأسیس  

د در شهری به  کند. چه بسا نظر ولی امر به تأسیس ادارات متعد ادارات و نهادهایی متناسب اقدام می 

او مصلحت را در تأسیس  دلیل گستردگی و کثرت جمعیت آن منتهی شود. چنان  که ممکن است 

که؛ تأسیس، تعداد،  ها نظارت کند. دیگر این ای مرکزی ببیند که پس از همه ادارات بر عملکرد آن اداره 

عه اسالمی است )همان:  اصل و فرع همه این مراکز و ادارات متعدد و گوناگون در اختیار ولی امر جام 

 باشد. ( »فقه تشکیالت« متولی بحث و بررسی پیرامون این بخش مهم از دولت اسالمی می 499-500
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بدیهی است که صرف تصویب قانون و طراحی تشکیالت برای اداره  . فقه کارگزار:  4.4.5.3

به نحو احسن اجرا    جامعه کافی نیست و باید کارگزارانی امین و قانوندان باشند تا این قوانین را 

نماید. به بیان دیگر؛ اداره  نمایند. بر این اساس رهبر جامعه، کارگزارانی را برای این مهم منصوب می 

نظام جامعه اسالمی و اجرای قوانین آن، نیازمند تأسیس تشکیالت و ادارات گوناگونی است. بر این  

ها  است که هر کدام به کاری که به آن   اساس تردیدی نیست که هر اداره و تشکیالتی نیازمند افرادی 

شود، بپردازند. همانطور که تأسیس ادارات و تشکیالت به تعداد مورد نیاز توسط ولی امر  واگذار می 

پذیرد، همچنین نصب کارگزاران مورد نیاز در این ادارات و تشکیالت و نصب همه کسانی  انجام می 

ذار شده، نیز جزو اختیارات و وظایف ولی امر به  ها واگ که کاری از کارهای دولت اسالمی به آن 

باشند که به  رود. بنابراین، یکی از عناصر مهم دولت اسالمی، بخش کارگزاران دولت می شمار می 

ها، حقوق و  ورزند. »فقه کارگزار« متصدی بحث و بررسی پیرامون ویژگی اجرای قوانین مبادرت می 

 (  1398شد )ن.ک. مشکانی سبزواری، فلسفه فقه دولت،  با تکالیف کارگزاران در دولت اسالمی می 
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 نسبت مکتب سیاسی اسالم و سبک زندگی سیاسی اسالمی . 5

 نسبت مکتب اسالم و سبک زندگی اسالمی. 5.1

نیازمند تبیین نسبت مکتب اسالم و سبک زندگی اسالمی هستیم. »سبک زندگی« عبارت است    ابتدا 

وسته از الگوهای رفتاری در ساحات مختلف حیات بشری، مبتنی بر نظام بینشی  ای به هم پی از: »مجموعه 

تر؛ بایدها و نبایدهایی که در بخش نظام کنشی، تکالیف مکلفان در  عبارت روشن و ارزشی اسالم«. به 

کند به مثابه الگوهای  شان مانند: حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... را معین می های مختلف حیات حوزه 

کنند. به مجموعه این الگوهای  تاری هستند که چگونگی اقدام و عمل در این ساحات را معلوم می رف 

شود )ن.ک. مشکانی سبزواری، چیستی و جایگاه  های مختلف »سبک زندگی« اطالق می رفتاری در حوزه 

 ت: ( در نمودار ذیل نسبت مکتب اسالم و سبک زندگی اسالمی مورد توجه بوده اس 1392  ، سبک زندگی 

 
 نسبت مکتب سیاسی اسالم و سبک زندگی سیاسی اسالمی . تبیین 5.2

توان  براساس آنچه به عنوان تبیین نسبت مکتب اسالم و سبک زندگی اسالمی گذشت، به راحتی می 

نسبت مکتب سیاسی اسالم با سبک زندگی سیاسی اسالمی را حدس زد. در واقع، سبک زندگی سیاسی  

ها و  ای از الگوهای رفتاری در حوزه سیاست که مبتنی بر نظریات سیاسی )بینش عبارت است از مجموعه 

 : های سیاسی اسالمی( است ارزش 
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  های سیاسینسبت مکتب سیاسی اسالم و تکنولوژی. 6 

 های سیاسیتبیین نسبت مکتب سیاسی اسالم یا تکنولوژی . 6.1

ای از بایدها و  ی(، مجموعه که گذشت، حاصل بخش ُحکمی مکتب سیاسی )احکام سیاس چنان 

شود. این الگوهای رفتاری در ساحت  ها »الگوی رفتاری« اطالق می نبایدها است که اصطالحًا بدان 

عینی و عملی، برای اجرایی شدن نیازمند ابزارهای متناسب با خود هستند. بخش ابزاری و تکنولوژیک  

 یاسی و احکام سیاسی است. سازی الگوهای رفتار س مکتب سیاسی اسالم، متولی عملیاتی 

برای تبیین این مهم ابتدا به صورت نموداری، به ترسیم نسبت مکتب اسالم با مقوله تکنولوژی  

 های سیاسی را تبیین خواهیم نمود:  پرداخته و سپس نسبت مکتب سیاسی اسالم با تکنولوژی 

 
سیاسی را نیز به شرح  های  توان نسبت مکتب سیاسی اسالم با تکنولوژی بر همین اساس می 

 ذیل تبیی نمود: 
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 های مختلف های اسالمی در حوزهیابی به تکنولوژی تبیین چگونگی دست. 6.2

واقعیت آن است که در گفتمان فقهی کنونی )فقه فردی( اعالم حکم به مکلفان آخرین مرحله فرآیند  

می  تلقی  نمی فقاهت  فقیه  متوجه  آن مسئولیتی  از  پس  و  در ح شود  گفتمان باشد.  در  که  رویکرد    الی 

شود و  یافته تلقی نمی حکومتی به فقه )فقه حکومتی(، با اعالم حکم به مکلفین، فرآیند فقاهت پایان 

سازی احکام و الگوهای رفتاری«  مرحله پسینی فقاهت که عبارت از »تولید ابزار متناسب برای عملیاتی 

سازی الگوهای رفتاری را به مکلفین  وه عملیاتی کند شی مانده است. در این مرحله فقیه تالش می باقی 

ها قرار دهد. در ادامه به گونه  آموزش دهد و نیز ابزارهای الزم برای این مهم را تولید و در اختیار آن 

 رود: تفصیلی به تبیین نوع مواجهه این هر دو گفتمان فقهی با مقوله تکنولوژی اشاراتی می 

 فردی و جایگاه تکنولوژی در آن  . تبیین فرآیند فقاهت در فقه6.2.1

نیازهای فرد مکلف   اهتمام فقیه صرفًا پاسخگویی به  در رویکرد فردی به فقه )فقه فردی(، 

  1است و فقیه در فرآیند فقاهت خود التزامی به لحاظ مکلف در سامانه جامعه و حکومت ندارد. 

و با مفروض پنداشتن آن، فرآیند  همچنین در این رویکرد فقیه خود را ملزم به تبیین نظریه ندانسته  

 کند. فقاهت را آغاز می 

نظام  ابزارهای عملیاتی همچنین  تعیین  نیز  و  این  سازی  در  رفتاری  الگوهای  و  احکام  سازی 

منطق فقاهتی محلی از اعراب ندارد. تنها وظیفه فقیه در این منطق، تبیین »احکام« و اعالم آن به  

 بی و یا شیوه و ابزار اجرا نیز بر عهده خود مکلف است. یا شناسی، مصداق مکلفین است. موضوع 

به آنچه گذشت روشن می  توجه  و  با  ابزار  با مقوله  فقاهت فردی  فقیه در  شود که مواجهه 

که به این مطلب  تکنولوژی، عمومًا مواجهه پسینی و منفعالنه است. در این رویکرد، فقیه ـ ولو این 

ژی و ابزار نگاهی خنثی بوده، ابزارها و تکنولوژی موجود  نگاهش به تکنولو  -د  ن صریحا اذعان نک 

نیز،  را به صورت پیشینی مورد پذیرش قرار می  دهد. حتی در صورت اعتقاد به تصرف در آن 

 
ز  ا البته روشن است که این عدم التزام در پیشینه تاریخ فقه شیعی ناشی از شرایط زمانی و مکانی و کوتاهی دست فقیهان  .  1

ها به امور فردی و خودداری از دخالت در عرصه سیاست و  قدرت حکومت و اجرایی بوده و همین مهم منجر به گرایش آن 

( فقاهِت همساز و  1باشد:  که دخالت ایشان در عرصه سیاست و اجتماع از دو حالت خارج نمی اجتماع بوده است. چه این 

با قدرت حاکم. در صورت اول به دلیل تقویت حکومت باطل، فقیه از    ( فقاهت ناهمساز و مخالف 2همسو با قدرت حاکم؛ 

 نماید. ها برخورد می ی را به ایشان نداده، با آن م کند و در صورت دوم، حاکمیت اجازه چنین اقدا چنین اقدامی خودداری می 
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تکنولوژی  اخالقی،  فرهنگ  و  معنوی  انضمامی  ادبیات  کردن  با ضمیمه  را  حداکثر  موجود  های 

های  ای که برای این رویکرد در نسبت با تکنولوژی کند. حداکثر مواجهه جایزاالستفاده قلمداد می 

 مدرن به تصویر کشیده شده از قرار ذیل است: 

های نوظهور و مدرن برای  ـ لزوم پاسخگویی فقها به مسائل و مشکالتی که از ناحیه تکنولوژی 

 (؛ ها )برخوردی کاماًل پسینی و مفعالنه جامعه به وجود آمده و صدرو احکام جدید در نسبت با آن 

پیشرفت  اثرگذاری  مفاهیم و مضامین احکام فقهی و ضرورت ورود  ـ  بر  های تکنولوژیکی 

 فقیهان برای حل تبیین این تأثیر و تأثرها )مواجهه حداقلی و باز هم پسینی و منفعالنه(؛ 

ـ تأثیر تکنولوژی بر روی چگونگی اجرای احکام دینی و قضائی و لزوم اظهارنظر فقیهان در  

 ( 1371.ک. کلمه دانشجو،  این زمینه )ن 

آنچه در این میان به وضوح قابل مشاهده است تبیین نسبت حداقلی و منفعالنه فقه با تکنولوژی در  

این نوع ادبیات است. متأسفانه با توجه به حاکم بودن این رویکرد در گفتمان فقهی و فقاهتی موجود در  

سالم، معضالت گوناگونی را شاهد هستیم.  ایران و انقالب اسالمی، خصوصًا در حوزه مکتب سیاسی ا 

سازی، اندیشمندان و عقالی قوم به  عنوان نمونه؛ در ساختار نظام سیاسی کنونی ایران، در ساحت دولت به 

جای طراحی نظریه و ساختاری متناسب با نظریه سیاسی و نظریه رهبری در جمهوری اسالمی، به اخذ  

در طی  را  بار آن  اند که نتایج خسارت ی و رهبری اقدام کرده نظریه و ساختاری ناهمساز با نظریه سیاس 

انقالب سال  از  این شاهد بوده   ، های پس  نظام سیاسی غرب، گفتمان حاکم گفتمان  ایم. توضیح  که: در 

ـ ملت« است و متناسب با آن نظریه  های مختلفی همچون »نظام ریاستی«، »نظام پارلمانی« و »نظام  »دولت 

نیم  و  ریاستی  تکنولوژی نیمه  و  ابزار  مثابه  به  که  ـ  پارلمانی«  نظریه  ه  کردن  اجرایی  جهت  نرم  های 

طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است. در انقالب اسالمی نیز عقالی    -روند  شمار می دولت/ملت به 

هره  سازی ب اند از این نظریه در ساحت دولت ها تالش کرده قوم بدون التفات به ریشه و زمینه این نظریه 

های خنثایی هستند که  ها به مثابه ابزارها و تکنولوژی شان نیز مبتنی بر این بوده که این بگیرند و استدالل 

ها بهره گرفت! این در حالی است که گفتمان و نظریه سیاسی حاکم در اسالم  توان در هر بستری از آن می 

ـ امامت« است و بالطبع ج  هت عملیاتی شدن نیازمند ابزارها و  )شیعه( و انقالب اسالمی نظریه »امت 

توان از ابزرهایی که در امتداد و ناظر به یک نظریه سیاسی  باشد و نمی های متناسب با خود می تکنولوژی 

 ای دیگر بهره برد.  اند، در عملیاتی کردن نظریه دیگر تولید شده 
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می را فشرده است،  بدیهی بخش معظمی از مشکالتی که در چهار دهه گذشته گریبان انقالب اسال 

مشکالت و عوارضی بوده که ناشی از همین دوگانگی و تضاد بنا و مبنا بوده است. به بیان دیگر؛ در  

ـ امامت است؛   وضعیت کنونی ساختار و نظام سیاسی جمهوری اسالمی، مبنا دینی و  مبتنی نظریه امت 

ـ ملت« است. راهکار حل این مشکالت  اما بنا، غیردینی و سکوالریستی و ناشی از نظریه غیردینی »دولت  

که در  خالصه این   باشد. نیز در گرو طراحی و تولید نظریه دولت متناسب با کالن نظریه امت و امامت می 

ها  جود و تالش در راستای به کارگیری آن و رویکرد فردی به فقه، مفروض فقیه پذیرش تکنولوژی م 

 ای پسینی و انفعالی است. جود، مواجهه ای با تکنولوژی مو باشد. حاصل چنین مواجهه می 

 تبیین فرآیند فقاهت در فقه حکومتی و جایگاه تکنولوژی در آن. 6.2.2

نظام بینشی و ارزشی شروع   به فقه، از تعمق در حوزه  فرآیند فقاهت در رویکرد حکومتی 

ریه و حکم«  یابی به نظ شود. در این فرآیند، فقیه پس از »دست شده و به حوزه نظام کنشی وارد می 

از مرحله حکم  اهمیت، کمتر  از لحاظ  فقاهت که  نهایی  ابالغ حکم، مرحله پسینی و  شناسی  و 

برای عملیاتی  متناسب  ابزار  »تولید  مرحله  یعنی  را در  نیست،  رفتاری«  الگوهای  و  احکام  سازی 

قرار می  کار  نیازمند دهد. بدیهی است که دست دستور  متناسب«  ابزارهای  »تولید  به  »دانش    یابی 

 تر فکری برای آن نیز کرده باشد. طراحی تکنولوژی« است که فقیِه فقه حکومتی باید پیش 

( تولید  1کند:  بر این اساس فقیِه فقه حکومتی در نسبت با تکنولوژی در دو مرحله انجام وظیفه می 

الگوهای    سازی احکام و ( تولید ابزار و تکنولوژی متناسب برای عملیاتی 2دانش طراحی تکنولوژی؛  

پردازی و مبتنی بر منابع و مبانی دینی توسط  رفتاری. »تولید دانش طراحی تکنولوژی« در مقام نظریه 

می  انجام  حکم فقیه  از  پس  متناسب«  تکنولوژی  و  ابزار  »تولید  مرحله  و  مقام  پذیرد  در  و  شناسی 

فقیه در فرآیند و    دهد. گفتنی است که الزم نیست سازی احکام و الگوهای رفتاری رخ می عملیاتی 

تواند )و باید( از  برآیند تولید دانش طراحی و نیز تولید تکنولوژی، حضور مستقیم داشته باشد؛ بلکه می 

طریق: اواًل طراحی »نظام کارشناسی« تراز اسالمی و  فقهی و ثانیًا تربیت کارشناسان اسالمی و دینی در  

 هتی خود را به انجام برساند. بستر آن نظام کارشناسی، این مرحله از فرآیند فقا 

سازی احکام و الگوهای  با توجه به آنچه گذشت، تولید تکنولوژی متناسب در راستای عملیاتی 

رود و مادامی که در  رفتاری دینی، یکی از ضروریات جامعه، حکومت و تمدن اسالمی به شمار می 

یابی  ها باشد، دست یگر تمدن خوار غرب و د ساحت ابزار و تکنولوژی جامعه و حکومت اسالمی ریزه 
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ـ  به جامعه اسالمی و تمدن اسالمی، امری غیرممکن به شمار می  رود. به همین جهت فقاهت حکومتی 

ـ و فقیهان آن، خود را مؤظف به تولید تکنولوژی و   فقاهت در مقیاس حکومت و تمدن اسالمی 

ن مهم را پاشنه آشیل حکومت و  ابزارهای متناسب با احکام و الگوهای رفتاری دانسته، غفلت از ای 

قلمداد می  اسالمی  به خوبی می تمدن  اساس  این  بر  از مقوله  نمایند.  برداشتی روشن  توان تصور و 

 ها در پرتو مبانی و منابع دینی به دست آورد. یابی به آن های سیاسی و فرآیند دست تکنولوژی 

 گیری  بندی و نتیجهجمع

م پیوسته از »نظریات سیاسی اسالمی، احکام سیاسی  ای به ه مکتب سیاسی اسالم، مجموعه 

دار ارائه سبک زندگی اسالمی در حوزه  اسالمی است« که عهده سیاسی  های  اسالم و تکنولوژی 

 رود. سیاست نیز به شمار می 

»چیستی«  به  پاسخ  در  که  است  معارفی  اسالمی،  سیاسی  نظریات  از  حوزه    در   ها مقصود 

احکام سیاسی اسالم نیز، معارف و احکامی است که در پاسخ  باشد. مقصود از سیاست مطرح می 

ارائه شده است. تکنولوژی  از »چگونگی« در حوزه سیاست توسط شارع مقدس  های  به سؤال 

عملیاتی  برای  که  هستند  ابزارهایی  نیز  اسالمی  رفتار  سیاسی  الگوهای  و  سیاسی  احکام  سازی 

 شوند.  نحو پسینی طراحی و تولید می ها به  ها و متناسب با آن سیاسی و مبتنی بر آن 

گانه )نظریات، احکام  مکتب سیاسی اسالم در صورت وجود هماهنگی و سازواری میان اجزای سه 

گردد. ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه و کالم  های سیاسی( منتج به نظام سیاسی می و تکنولوژی 

کمیت، نظریه رهبری و نظریه دولت. اما از  باشد: نظریه سیاسی، نظریه حا سیاسی دارای چهار بخش می 

الثوره، فقه الحاکم، فقه   منظر فقه سیاسی، ساختار مکتب از قرار ذیل خواهد بود: فقه الحکومه، فقه 

 شود. الدوله نیز به سه بخش: فقه تقنین، فقه تشکیالت و فقه کارگزار تقسیم می الشعب و فقه الدوله. فقه 

وهای رفتاری در حوزه سیاست نیز نسبت وثیقی با مکتب سیاسی  سبک زندگی سیاسی به معنای الگ 

 رود. دارد و در واقع مکتب سیاسی متولی ارائه سبک زندگی اسالمی در حوزه سیاست به شمار می 

های سیاسی نیز بایست از طریق فقه حکومتی و با طراحی  در مورد نحوه طراحی و تولید تکنولوژی 

قهی و تربیت کارشناسان اسالمی و دینی در بستر آن نظام کارشناسی  »نظام کارشناسی تراز اسالمی و ف 

 اقدام نمود. 
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