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 چکیده

اجتماعی است  -جامعه مدرسین تشکلی برخاسته از حوزه و روحانیت با صبغه کاربری سیاسی

گیر نسبت به انقالب داشته که در فرآیند تکاملی انقالب اسالمی نقشی تاثیرگذار و خدماتی چشم

های جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی ها و نقشدار تبیین کارکردها، کارویژهاله حاضر عهدهاست. مق

انقالب اسالمی است. در این بین به جهت اهمیت مرحله توسعه انقالب اسالمی از کشور و دولت 

های مهمتری را برعهده دارد. یکی از مهمترین اسالمی به تمدن اسالمی، جامعه مدرسین کارویژه

های جامعه در این مرحله، مهیا کردن شرایط برای تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان ارویژهک

 باشد.  افزار توسعه انقالب اسالمی مینرم

جامعه مدرسین، فرآیند تکاملی انقالب اسالمی، فقه سنتی، فقه پویا، فقه  واژگان کلیدی:

 حکومتی.  
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 مقدمه 

های برآمده از قم، یکی از معتبرترین و تأثیرگذارترین تشکل جامعه مدرسین حوزه علمیه

حوزه و روحانیت است، که در دوران معاصر برای اولین بار و به طور رسمی به نمایندگی از 

های سیاسی و اجتماعی پرداخته و در صدد طرح و بحث اسالم حوزه و ورحانیت، به فعالیت

بزرگترین بازتاب و پیامد تاسیس جامعه مدرسین  سیاسی و حکومتی بوده است. به بیان دیگر،

و « سیاسی شدن حوزه علمیه»و به دنبال آن « اسالم سیاسی و حکومتی»حوزه علمیه قم، طرح 

بود؛ چرا که قبل از آن، همواره مرزهای حوزه علمیه با « روحانیت به امور کشور»رویکرد جدید 

د که میان مرجعیت و سلطنت، روابط و شد و سعی بر این بوسیاست و رژیم شاه مراعات می

های دوستانه برقرار باشد. اما با اعالم مرجعیت عام امام خمینی)ره( توسط جامعه مناسبت

مدرسین، رویکرد جدید روحانیت پیرامون امور کشور و حاکمیت، هویدا گردید. برآیند 

های در حوزه های سیاسی و حکومتیهای جامعه مدرسین، اشاعه و گسترش اندیشهفعالیت

توان جامعه مدرسین را خاستگاه و گرانیگاه اسالم سیاسی و تر میعلمیه بود. به بیان روشن

حکومتی در دروان معاصر به شمار آورد. با این حساب، نقش جامعه مدرسین در نقطه آغازین و 

بعدی  گیر است. جامعه مدرسین در مراحلمرحله ایجاد انقالب اسالمی، نقشی اثرگذار و چشم

دار بوده و اکنون در مرحله توسعه انقالب اسالمی های کلیدی و مهمی را عهدهانقالب نیز نقش

دار تبیین نقش جامعه های خطیری را بر عهده دارد. مقاله حاضر عهدهنیز، وظایف و کارویژه

به تمدن مدرسین در فرایند تکاملی انقالب اسالمی از نقطه آغاز تا نقطه آرمانی آن، یعنی وصول 

نوین اسالمی، است. بدین منظور، پس از معرفی و تبیین مراحل تکاملی انقالب اسالمی، به 

های جامعه مدرسین در هر کدام از این مراحل پرداخته خواهد شد. ها، کارکردها و کارویژهنقش

حله در انتها پس از تبیین شرایط فعلی انقالب اسالمی، مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در مر

توسعه انقالب اسالمی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به بیان روشنتر، انقالب اسالمی پس از 

برد. چنانکه جامعه مدرسین در گذار از دوره ایجاد و استقرار، اکنون در مرحله توسعه به سر می

اخته هایی مهم و کلیدی در فرایند انقالب اسالمی پرددو مرحله ایجاد و استقرار به ایفای نقش

« کشور و دولت اسالمی»است، امروز با توجه به قرار گرفتن انقالب اسالمی در مرحله توسعه از 

رسد تری را بر عهده دارد که به نظر میهای مهمتر و حیاتیکارویژه« تمدن نوین اسالمی»به 

افزار رمبه عنوان ن« فقه حکومتی»آوری مقدمات تولید و اشاعه ها، فراهممهمتریِن این کارویژه
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چینی تولید و اشاعه فقه حکومتی به باشد. برشمردن مقدمهانقالب اسالمی در مرحله توسعه، می

عنوان مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در مرحله توسعه انقالب اسالمی، مبتنی بر آهنگ اهداف 

حاضر و وظایفی است که در اساسنامه این جامعه بر آن تاکید شده است. بخش پایانی مقاله 

راهبردها و راهکارهای تولید و اشاعه فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و نیز اعضای 

            باشد.فعلی جامعه مدرسین می

 مناسبات روحانیت و سیاست ( 1

از آنجا که جامعه مدرسین تشکلی برآمده از دل حوزه و روحانیت است، و در مورد مناسبات 

ها پرداخته، جایگاه های مختلفی وجود دارد، ابتدا به بررسی این دیدگاهگاهروحانیت و سیاست، دید

 نشینیم. و دیدگاه جامعه مدرسین در نقشه مفهومی مناسبات روحانیت و سیاست را به کاوش می

ها در مورد نسبت روحانیت و سیاست، به دو دیدگاه کالِن بندی کلی، دیدگاهدر یک جمع

تقسیم است. این هر دو نیز، به دو گروه برون حوزوی و درون حوزوی  مخالفان و موافقان قابل

های گردند. مخالفان دخالت روحانیت در سیاست در بیرون از حوزه، شامل گروهتقسیم می

های اسالمگرا ها و برخی ناسیونالیستماتریالیستِ منافق همچون گروه فرقان و نیز مارکسیست

های دینی چپ ایرانی که تفسیری الحادی و ماتریالیستی از آموزههای باشد. در این میان گروهمی

کردند و دخالت ترین عنصر جامعه معرفی میداشتند، روحانیت را به عنوان ضدتوحیدی

روحانیت در سیاست و همچنین تالش ایشان برای تشکیل حکومت را حرکتی همسو با استعمار 

دوست، کردند )رحمانم منهای روحانیت دفاع میدانستند و همواره از شعار اسالو استبداد می

ها، دیگر مخالفان برون حوزوی دخالت روحانیت در سیاست بودند که (. مارکسیست197: 1380

کردند و روحانیت را در اتحاد تسبیح و سرنیزه، مذهب را پناهگاه مجهوالت و مبهمات تلقی می

(. این طیف در ایران ابتدا از 269تا: انی، بیانگاشتند )ارآلت دست طبقه مقتدر و هیئت حاکمه می

ها حمایت کرد، اما با توجه به عقیده باطنی خویش در مورد روحانیت، روحانیت در برابر لیبرال

های در انتها به میدان مبارزه با ایشان کشانده شد و در این مبارزه از هم متالشی شد. ناسیونالیست

وحانیت در حکومت و سیاست بودند. این گروه گرچه در اسالمگرا از دیگر مخالفان دخالت ر

ابتدای انقالب و با پیشنهاد خود روحانیت موفق به تشکیل اولین دولت  شدند، اما در ادامه با 

گیری اصرار بر جمهوری دموکراتیک اسالمی، به مخالفت با روحانیت پرداخته و خواهان کناره
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حانیت به قم و پرداختن به درس و بحث را ایشان از حکومت و سیاست شده و بازگشت رو

پیشنهاد کردند! این گروه تا سالها در مصادر ریز و درشت بر مسند قدرت باقی ماند و همچنان بر 

دیدگاههای خود مبنی بر لزوم عدم دخالت روحانیت در سیاست و حکومت پافشاری کرده و 

های راست و مذهبی قرار ها، گروه(. در مقابل این132: 1390کند )ن.ک. فراتی، هنوز نیز می

شدند داشتند که طرفداران برون حوزوی دخالت روحانیت در سیاست و حکومت قلمداد می

 (. 416: 1389)ن.ک. میرسلیم، 

ها در این مورد به دو دسته سلبی و ایجابی و های علمیه و روحانیت، دیدگاهدر درون حوزه

سنتی و نیز  -پذیر است. طرفداران نظریه سلبییمهرکدام از این دو به سنتی و نواندیش تقس

نواندیش بر سیاست عرفی تاکید کرده و حضور دین و روحانیت در سیاست و حکومت  -سلبی

دانند. این گروه یا بر اساس دالیل فقهی و یا بر اساس مقدس دانستن حوزه و را روا نمی

 (. 96: 1382امی، دانند )گرروحانیت، دخالت در سیاست و حکومت را جایز نمی

در مقابل این گروه، موافقان و طرفداران دخالت روحانیت در سیاست و حکومت قرار دارند. 

سنتی، براین باروند که سیاست بخش مهمی از  -نواندیش، و نیز ایجابی -طرفداران نظریه ایجابی

ل در امور اسالم است و حوزه و روحانیت باید به عنوان مفسران و مجریان دین به صورت فعا

سیاسی و حکومتی دخالت کنند. طرفداران درون حوزوی دخالت روحانیت در سیاست نیز به سه 

کار کمترین دخالت در امور گردد. روحانیت محافظهرو و فعال تقسیم میکار، میانهگروه محافظه

است.  المسائل توسط مردمسیاسی را داشته و بیشترین دغدغه آنها عمل به احکام رساله توضیح

رو بر سرنگونی دولت پهلوی اصرار نداشته و بر اجرای قانون اساسی و فعالیّت روحانیت میانه

فرهنگی بر توسعه اسالم و مبارزه تاکید داشته است. روحانیت فعال امّا، معتقد بود که تمام مشکالت 

ی ظالم و دوری هاکفایتی و انحرافات حکومتالمللی و اقتصادی، ناشی بیفرهنگی و سیاسی و بین

های پیگیر این گروه بود (. با تالش58عالمان دینی از حکومت و سیاست است )خسروپناه، همان: 

که انقالب اسالمی به وقوع پیوست و حکومت دینی با محوریت فقه شیعی و با حاکمیت فقیه 

اخیر را  عادل تشکیل گردید. جامعه مدرسین به همراه جامعه روحانیت مبارز، هسته مرکزی گروه

دهند. در عمل نیز جامعه مدرسین با اعالم مرجعیت رسمی و عام امام خمینی)ره( و تشکیل می

 های علمیه، رسماً و علناً این ایده را پی گرفت. های سیاسی و اسالم حکومتی در حوزهطرح اندیشه
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 های جامعه مدرسین کارکردها و کارویژه( 2

نقش و که  ،اجتماعى و نهادهای نیروها شناسىِعهجامدر  1با توجه به رویکرد ساختاری

، دهدبر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار مىو اجتماعی آنها را سیاسى  هاىکارکرد ساخت

اجتماعی، و زیر  -جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل حوزویساخت سیاسى و اجتماعى 

و  هاایى است که از ظرفیتهکارویژهکارکردها و داراى ای از حوزه و روحانیت، مجموعه

  شود.ناشى مىحوزه و نیز خود این تشکل هاى موجود در توانایی

ها خواهد بود: یک( با این حساب جامعه مدرسین دارای دو سنخ کارکردها و کارویژه

شود، و جامعه کارکردهای عمومی: کارکردهایی که عمومًا برای حوزه و روحانیت تعریف می

ای از حوزه و روحانیت، دارای این ک تشکل روحانی و حوزوی و زیرشاخهمدرسین به مثابه ی

ها(: کارکردها و وظایفی که بر اساس کارکردها خواهد بود. دو( کارکردهای اختصاصی )کارویژه

های این شود. بدیهی است که کارویژهاساسنامه جامعه مدرسین برای این تشکل تعریف می

و روحانیت منافاتی نداشته و در راستای آن و مکمّل آن  تشکل با کارکردهای عمومی حوزه

 پردازیم:خواهد بود. در ذیل به تبیین این دو سنخ کارکرد می

چنانکه گذشت حوزه و روحانیت دارای کارکردها : کارکردهای عمومی جامعه مدرسین. 2.1

و تمامی ارگانها،  هایی مختلفی است و این سنخ کارکردها برای کلیّت حوزه و روحانیتو کارویژه

تشکاّلت و نهادهایی حوزوی بوده و یا صبغه حوزوی دارند، قابل تعریف است. جامعه مدرسین 

نیز به خاطر اینکه تشکلی حوزوی و برآمده از حوزه و روحانیت است، دارای این کارکردها 

امکانات، بر عهده نظر از شرایط و ها و با قطعباشد. برخی از کارکردهای عمومی، در تمامی دورهمی

باشد. برخی از آنها نیز ناظر به شرایط و امکانات بوده و وجود و یا فقدان حوزه و روحانیت می

برخی شرایط و امکانات، در بود یا نبود این کارکردها نقش اساسی دارد. از جمله این امکانات و 

یط، کارکردهای است. به تبع وجود این شرا« حکومت دینی»و « بسط ید روحانیت»شرایط، 

اسالمی و تشکیل حکومت دینی، و از انقالب  گردد. لذا بعدروحانیت نیز دچار قبض و بسط می

متحول گردیده است. کارکردهای نیز  انآنکردهای کار ،روحانیتحوزه و تغییر در ساخت با  بالتبع

                                         
ها و هنجارها و ارزش ،هاگروه ،هااى از نقشگويد: مجموعه همبستهپارسونز در تحليل ساختار مى. 1

 .(277: 1377)چيلکوت،  كنندق و تقبيح مىتشوي ،تحريم ،هاى خاصى را تجويزنهادهايى كه كنش
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کردهای نوینی، ارکگستر شدن شرایط و امکانات قلمرو بیشتری یافت و در کنار آن، عمومی با دامن

  که ناشی از برقراری حکومتی دینی با محوریت فقیه عادل بود، برای آنان تعریف و واگذار گردید.

گردد: بندی کلی، کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت، به سه دسته تقسیم میدر یک تقسیم

 مند.کارکردهای سنتی، پنهانی و موقعیت

دسته از کارکردها، جزو کارکردهای اصیل و تبعًا مستند به  این های همیشگی و سنتی:الف( کارکرد

باشد. مشخصه اصلی این کارکردها این است که در کلیت عصر غیبت جاری است و به زمان نص می

حکومت طاغوت یا زمان بسط ید فقهاء اختصاص ندارد و جملگی مستند به متن قرآن و سنت است. 

ارد که همگان بر آن اجماع دارند، وظایفی که در کلیّت عصر به بیان دیگر، روحانیت وظایف ثابتی د

های خاص ندارد. مهمترین کارکرد دائمی و سنتی حوزه و غیبت، جریان داشته و اختصاص به حکومت

کرد ترین کاراساسى امر،این «. فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن»روحانیت عبارت است از 

هاى علمیه و علماى متعهد در طول تاریخ اسالم و ردیدى نیست که حوزهت» شود:روحانیت تلقى مى

اند. علماى بزرگ ها بودهمهمترین پایگاه محکم اسالم در برابر حمالت و انحرافات و کجروی ،تشیع

اند تا مسایل حالل و حرام الهى را بدون دخل و تصرف ترویج تالش نموده ،اسالم در همه عمر خود

روحانیت است. حوزه و نشانگر فلسفه وجودى  کارکرد، (. این88: 21، 1361خمینی، )امام « نمایند

و  آنها نیز به دلیل رفتار ضد شرعىهای طاغوتی، بویژه رژیم طاغوتی پهلوی، رژیم چنانکه ستیز آنان با

ان مفسران و مروج ،تحلیل رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حامالن بدیهی استتهدید مبانى دینى بود. 

اگر کسی خیال کند که به غیر از جامعه علمی : »دچار کاستى است کرد،بدون شناخت این کار ،شریعت

روحانیت تشیع، کسی خواهد توانست قرآن واسالم را عَلَم کند و تبیین و تفهیم نماید و در دنیا، ایمان و 

 (. 5/8/69م رهبری، )مقام معظ« اعتقاد در دلها به وجود بیاورد، ... تصور غلط و اشتباهی است

دسته دوم، کارکردهایی هستند که از آن با عنوان کارکردهای ناملموس  های پنهان:ب( کارکرد

شود. اکثریت جامعه و نیز حکومت از این کارکرد و غیررسمی اما مختص به روحانیت یاد می

دلیل حضور  شوند. حوزه و روحانیت به عنوان نهادی فرهنگی و اخالقی و نیز بهمند میبهره

ای که در مناطق شهری و روستایی کشور دارد، عماًل در تأمین وفاق و انسجام پراکنده و گسترده

های اخالقی و دینی روحانیت در کنار تالشی که گریجوید. هدایتاجتماعی جامعه شرکت می

 در آورد که معموالً افزاری فراهم میهای اجتماعی دارد، امنیتی نرمبرای کاهش ناهنجاری
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تر، یکی از کارکردهای مهم، اما آید. به بیان روشنهای امنیتی به حساب نمیمعادالت و هزینه

یکى از است. اصواًل  هبستگى و وفاق اجتماعىایجاد  کردکارناملموس حوزه و روحانیت،  

بحرانهاى ناشى از دگرگونى  ،کندرا تهدید مىی چون ایران هایى که جوامع در حال گذارآفت

هاى در حال تغییر را دچار از هم گسیختگى ساخته و شکاف ةجامع ،ست. این وضعیتا

های علمیه و نیز حضور حوزه سازد.و فرایند نوسازى را دچار چالش مى ،الفعّ اجتماعى را

بویژه به کارگیرى نمادهاى  ،هاى نمادینبا برخوردارى از تواناییروحانیت در سراسر کشور، 

نماید. منظور از همبستگى و وفاق مین حس همبستگى در جامعه کمک به برانگیخت ،دینى

به هم پیوستن و مجتمع ساختن اجزاى یک جامعه و واحدهاى کوچک آن به یک  نیز، اجتماعى

 ،و واحدهاى کوچک و پراکنده و مختلف اءبه نحوى که توان آن اجز ،باشدتر مىکل همبسته

ى و همکارى آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسى انباشته و متمرکز شود و از طریق همیار

این کارکرد مهم و حیاتی، با حضور و فعالیت  هاى حاصل ازدوران گذار را حل نماید.بحران

پوشد، بدون اینکه در معادالت و حوزه و روحانیت در سراسر کشور جامه عمل می

 گذاری گردد.  یههای امنیتی بدان توجه شود و یا برای آن سرماریزیبرنامه

گری آگاه مند: از آنجا که حوزه و روحانیت، نهادی فعال و کنشهای موقعیتج( کارکرد

های خود را های تاریخی و اجتماعی، قلمروی وظایف و نقشاست، همواره بر حسب موقعیت

کند و گستره وظایف و کارکردهای خود را مورد قبض و بسط قرار بازنگری و بازبینی می

گیرد هد. این کارکردهای حوزه و روحانیت در کلیت عصر غیبت، اشکال مختلفی به خود میدمی

باشد. به اصطالح منطقی، این سنخ از کارکردهای و ناظر به شرایط و امکانات قابل تعریف می

است. یعنی به شرط فراهم بودن امکانات و شرایط و نیز وجود « بشرط شیء»حوزه و روحانیت، 

های مختلف، حوزه و روحانیت کارکردهایی متناسب با شرایط و ز در عرصهخواست و نیا

کند. این دسته از کارکردها، عنوان ها و نیازها، برای خود تعریف میامکانات و نیز خواست

 دهد. را به خود اختصاص می« مندکارکردهای موقعیت»

ر کارکردها و وظایف عالوه ب: های جامعه مدرسین )کارکردهای اختصاصی(کارویژه. 2.2

شود، برخی عمومی که برای جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل روحانی و حوزوی تعریف می

تر، ها و کارکردهای اختصاصی نیز خصوصاً متوجه این جامعه است. به بیان روشناز کارویژه
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ای عهجامعه مدرسین در اساسنامه خود، در راستای کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت، مجمو

ها از کارکردها و وظایف را برای خود تعریف کرده است. این کارکردها با عنوان کارویژه

ها با )کارکردهای اختصاصی( جامعه مدرسین قابل تعریف است. گرچه برخی از این کارویژه

ای کارکردهای عمومی همپوشانی دارد، اما برخی دیگر اخص از آنها بوده و به عنوان وظیفه

برای جامعه مدرسین شناخته شده است. کارویژهای جامعه مدرسین بر اساس ماده هشتم علیحده 

 از اساسنامه این جامعه به شرح ذیل است:   

 )ع(؛معصومینبیت اهلو مکتب محمدی ناب  اسالممعارف و گسترش  ترویج (الف

 ؛اسالمیهای و ارزشو عترت قرآن   از( دفاع ب

 ؛اسالمیو معارف در علوم تحقیقات  بهدهی و جهت سازی( زمینهج    

 ؛حوزهعالی شورایاز طریق علمیه های حوزههای اعتالء برنامه وو تکمیل اصالح برای د( تالش      

 ؛فقیهو والیت اسالمی از نظام دفاع (ه     

 ؛اسالمیمورد نیاز نظامحوزوی نیروهای  پرورشجهت  مناسبو( ایجاد زمینه      

 تأسیس :مانند ،دارد ضرورت مدرسینجامعه اهداف به رسیدن  برایکه  سایر اموری ز( انجام     

 )ر.ک. اساسنامه جامعه مدرسین(. غیره و فرهنگیمؤسسات 

 یند تکاملی انقالب اسالمی فرآ( 3

مراحل مختلف و فرایندی مشخص و مدون در مسیر غالبًا هر انقالبی از یک نقطه آغاز و با طی 

دارد. انقالب اسالمی نیز از این امر مستثنی نیست. در حقیقت وصول به اهداف نهائی خود گام برمی

بود و تا امروز با  42-41نقطه آغاز انقالب اسالمی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی)ره( در سالهای 

ر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. اندیشمندان و طی مراحل و فرآیندی خاص در مسی

پردازان در تبیین فرایند تکاملی انقالب اسالمی، دیدگاههای مختلفی دارند. گرچه نهان و ماهیت نظریه

گذاری مراحل، مختلف و متعدد است. از میان ها و عنوانبندیفرایندهای مطرح یکی است، اما دسته

ه فرایند از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار است. در یک طرح فرآیند تکاملی فرآیندهای مطرح، س

 شود.  انقالب اسالمی پنج مرحله دارد، در دو طرح دیگر اما، این فرآیند، سه مرحله را شامل می

این فرایند از ابتکارات مقام معظم رهبری است که در مواقع  ای )اندکت(:یک( فرایند پنج مرحله

اند. از نگاه ایشان فرایند تکاملی انقالب های مختلفی مطرح و پیرامون آن به بحث پرداختهو جایگاه
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( تحقق دولت 3( تحقق نظام اسالمی؛ 2( تحقق انقالب اسالمی؛ 1اسالمی، دارای پنج مرحله است: 

 (. 6/8/83( تحقق تمدن اسالمی )مقام معظم رهبری، 5( تحقق کشور اسالمی؛ 4اسالمی؛ 

در دیدگاهی دیگر، فرایند انقالب اسالمی، در سه مرحله  ای )اول(:ند سه مرحلهدو( فرای

( ایجاد انقالب سیاسی؛ 1بینی و طراحی شده است. مراحل و مقاطع این فرآیند عبارتند از: پیش

 (.5تا: ( ایجاد تمدن اسالمی )جمالی، بی3( ایجاد انقالب فرهنگی؛ 2

دیدگاهی دیگر نیز فرآیند انقالب اسالمی در سه مرحله در  ای )دوم(:سه( فرایند سه مرحله

( 2( ایجاد انقالب اسالمی؛ 1گانه این فرآیند به شرح ذیل است: بینی شده است. مراحل سهپیش

 (.10تا: ( توسعه انقالب اسالمی )مشکانی، بی3استقرار انقالب اسالمی؛ 

آید. اقع وجه جمع آنها به شمار میفرایند اخیر قابل تطبیق بر دو فرایند پیشین بوده و در و

مقاله حاضر با استفاده از فرایند اخیر به تحلیل مراحل تکاملی انقالب اسالمی و نقش جامعه 

 مدرسین در این فرآیند پرداخته است.   

 نقش جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقالب اسالمی ( 4

ب اسالمی شامل سه مرحله است: چنانکه گذشت بر اساس یک دیدگاه فرآیند تکاملی انقال

ایجاد، استقرار و توسعه. جامعه مدرسین به مثابه یک نهاد حوزویِ سیاسی، از ابتدا در مراحل 

آفرین و اثرگذار بوده است. در ذیل به تبیین نقش این تشکل در هر مختلف انقالب اسالمی نقش

 پردازیم.کدام از مراحل سه گانه انقالب اسالمی می

سابقه فعالیت جامعه مدرسین در  جامعه مدرسین در ایجاد انقالب اسالمی:الف( نقش 

های این گردد، اما نقطه اوج فعالیتبازمی 40راستای ایجاد انقالب اسالمی به سالیان قبل از دهه 

االطالق جهان تشیع بود که عمالً جرقه انقالب تشکل، معرفی امام خمینی)ره( به عنوان مرجع علی

اهلل د. اهمیت این اقدام از آن حیث است که رژیم پهلوی پس از رحلت آیتاسالمی را ز

 -بروجردی)ره( به دنبال انتقال مرجعیت از قم به نجف بود تا از هر نوع فعالیت کالن سیاسی

مذهبی در ایران جلوگیری کند، اما جامعه مدرسین با معرفی امام خمینی به عنوان مرجع 

شه رژیم را خنثی کرد و ثانیاً جرقه انقالبی را زد که تا پیش از آن چونان االطالق شیعه، اوالً نقعلی

کشید و امام خمینی  شعله 42آتش زیر خاکستر بود. دو سال بعد، آنگاه که جرقه پیش گفته، در سال 

رسماً مبارزه خود را آغاز کرد، جامعه مدرسین به پشتیبانی و پیروی از ایشان پرداخت و تمام توان 



 

 
 

120 

 نقش جامعه مدرسین 

 یند تکاملیآدر فر

 انقالب اسالمی  
 

های جامعه ا در تأیید و ادامه مبارزات به کار گرفت. پس از تبعید امام خمینی، دامنه فعالیتخود ر

افزایش یافت و این تشکل در کنار دیگر نهادهای مردمی و حوزوی در راستای دستیابی به اهداف 

انقالب اسالمی به تالش پرداخت. صدور بیانیه، ارسال مبلغین، دعوت از مردم برای شرکت در 

ها، ها و راهپیمائیریزی برای تحصنظاهرات، رسیدگی به امور خانواده زندانیان و اعتصابیون، برنامهت

ارسال نامه سرگشاده به کمیسیون حقوق بشر، ترویج و گسترش دایره مرجعیت حضرت امام، 

الب، افشاگری علیه رژیم پهلوی، تماس با فقهاء و مراجع قم و علمای بالد و تقاضای حمایت از انق

تماس با امام خمینی و اجرای فرامین حضرتش و باالخره صدور اعالمیه مبنی بر خلع شاه و 

های جامعه در ( از جمله فعالیت208: 1389، )دارابی، 57تاسیس حکومت اسالمی در آذر سال 

 باشد. به واقع مهمترین کار جامعه مدرسین در دوره ایجاد انقالبمرحله ایجاد انقالب اسالمی می

های علمیه، پایان دادن به انفکاک سیاست از اسالمی، عالوه بر وارد کردن سیاست به متن حوزه

حوزه و روحانیت بود، بزنگاهی که مشروعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی را از حوزه و 

 روحانیت سلب کرده و آنها از اجتماع، سیاست و حکومت بیگانه کرده بود.             

پس از غلبه و پیروزی بر رژیم  امعه مدرسین در استقرار انقالب اسالمی:ب( نقش ج

منحوس پهلوی و ایجاد انقالب اسالمی و بازگشت حضرت امام به کشور، مسئولیت جامعه 

مدرسین تغییر کرد و از مبارزه با رژیم طاغوتی و ایجاد انقالب اسالمی، به مشارکت در استقرار 

ت دینی مبدل شد. جامعه مدرسین در این مرحله وظیفه داشت انقالب اسالمی و تأسیس حکوم

 در چند جهت به استقرار انقالب اسالمی و تثبیت جمهوری اسالمی کمک کند: 

های مربوط به نظام؛ در همین رابطه اعضای جامعه در نهادهای مختلفی ( پذیرفتن مسئولیت1

ای اسالمی، شورای نگهبان، همچون شورای انقالب، مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس شور

مجلس خبرگان رهبری، دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب 

 فرهنگی، حضور فعال پیدا کردند.

( تبیین و تحقیق مسائل مورد نیاز نظام، مانند مسائل اقتصادی، قضایی و حقوقی، جزائی، 2

 فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. 

ای که با نیاز نظام و جهان اسالمی ریزی برای حوزههای علوم دینی، به گونه( اصالح و برنامه3

 هماهنگ باشد و بویژه تشکیل شورای مدیریت در حوزه علمیه قم و اداره حوزه به صورت بهتر. 
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 ( تدریس علوم و معارف اسالمی و تبلیغ و گسترش اسالم در ایران و سایر کشورهای جهان. 4

مدرسین در دوره استقرار انقالب اسالمی، نقش فعال و فراگیر این  های جامعهرصد فعالیت

های گذارد. حضور جامعه مدرسین در عرصهتشکل در این مرحله از انقالب را به نمایش می

مختلف سیاسی و اجتماعی در دوره استقرار انقالب اسالمی، حضوری تاثیرگذار و تعیین کننده 

تر شدن تشکل جامعه مدرسین نقش تر شدن و حکومتییبوده و این حضور متقابالً در سیاس

مهمی داشته است. در دوره استقرار انقالب اسالمی، بخش عمده مبانی نظری انقالب و اداره 

کشور متعلق به جامعه مدرسین و اعضای آن بوده است. نیز سهم عظمای جامعه مدرسین در 

ای که برخی از اندیشمندان، قانون نهتدوین و تصویب  قانون اساسی قابل انکار نیست، به گو

اساسی را محصول فکری بخش اعظم اعضای جامعه مدرسین در مجلس خبرگان قانون اساسی 

(. شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس 213: 1389دانند )ن.ک. دارابی، می

های فراد و جریانهای اصلح و در مقابل برخورد با اشورای اسالمی و حمایت از افراد و جریان

ناصالح و مغرض و طرد و اعالم عدم مشروعیت آنها )مانند بیانیه عدم مشروعیت سازمان 

مجاهدین انقالب اسالمی و نیز نامشروع خواندن مصوبه کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان 

 های اساسی جامعه مدرسین در دوره استقرار انقالب است.در مجلس ششم(، از جمله فعالیت

معرفی مراجع تقلید و بازتعریف نقش روحانیت در نظام جمهوری اسالمی و نیز همگام و 

ها به دنبال ها، مکتوبات و اعالمیههای علمیه با نظام اسالمی که در همایشسازی حوزههماهنگ

 آن هستند را نیز باید از کارهای مهم این تشکل در این دوره از انقالب به حساب آورد.

جامعه مدرسین در حال حاضر از  عه مدرسین در توسعه انقالب اسالمی:ج( نقش جام

سازمان نوینی برخوردار شده و اعضای آن در غالب ارکان نظام حضور و مسئولیت دارند. عالوه بر 

گرا به همراه جامعه های سیاسی که نقش پدر معنوی جریان اصولحضور تاثیرگذار در عرصه

کند، اداره و مدیریت حوزه علمیه قم که بزرگترین حوزه درسی روحانیت مبارز تهران عمل می

آید را نیز بر عهده دارد. با توجه به این جایگاه رفیع جامعه مدرسین در جهان تشیع به حساب می

دوره حاضر و شرایط فعلی انقالب اسالمی، نقش و جایگاه این تشکل در توسعه انقالب اسالمی از 

ن اسالمی، نقش و جایگاهی تأثیرگذار خواهد بود. در ادامه با تحلیل کشور و دولت اسالمی به تمد

 پردازیم. های جامعه مدرسین در این دوره میشرایط فعلی انقالب اسالمی به مهمترین کارویژه
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 نقش جامعه مدرسین در شرایط فعلی انقالب اسالمی )دوره توسعه انقالب اسالمی(       ( 5

های حوزه و اهلل(، یکی از مهمترین کارویژهظم رهبری)حفظهبا توجه به بیانات مقام مع

های روحانیت و در رأس آنها جامعه مدرسین به عنوان نهاد باالدستی و سازمان مدیریتی حوزه

است. با تبیین و تفسیر دقیق مفهوم و معنای پشتیبانی حوزه و « پشتیبانی از نظام اسالمی»علمیه، 

مهمترین کارویژه حوزه و روحانیت در قبال نظام اسالمی پی روحانیت از نظام اسالمی، به 

منظور »فرمایند: خواهیم برد. مقام معظم رهبری در تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام اسالمی می

ای که در گفتگو و سخنرانی از مسئوالن و نظام تمجید و تعریف شود ما از پشتیبانی، نه پشتیبانی

عنای حقیقی کلمه؛ یعنی حوزه علمیه خوراک فکری این نظام را بدهد؛ آن را ... بلکه پشتیبانی به م

)مقام معظم « سازی الزم برای اداره این نظام باعظمت بکندتوجیه دینی بکند، تربیت و انسان

(. در فرازی دیگر و با وضوح بیشتری در تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام 29/7/89رهبری، 

کند و مقررات اسالمی دهد، آن را نصیحت و راهنمائی میبه آن خدمت می»  فرمایند:اسالمی می

های علمیه است و شناساند. امروز دستگاه قضائی در زمینه فقهی، نیازمند حوزهرا به آن می

 (. 16/4/74)همو، « گذاری، بیشتر احتیاج دارندهای اجرایی و قانوندستگاه

های یبانی حوزه از نظام اسالمی، یکی از مهمترین کارویژهبا توجه به تعریف و تبیین مفهوم پشت

افزاری، نظری و علمی نظام تأمین و تغذیه نرم»مند حوزه و روحانیت در قبال نظام اسالمی، موقعیت

است. این مهم، موضوعی است که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است: « اسالمی

 آنها هایتالش به و است علمیه های حوزه و دین علمای محتاج علمی، و نظری لحاظ به اسالمی نظام»

 عرصه همه در پردازی نظریه اسالمی، جمهوری دینی ماهیت و ذات علت به .است پشتگرم و مستظهر

 علمای عهده بر کشور، اداره در مطرح مسائل دیگر و تربیتی مسائل اقتصاد، مدیریت، سیاست، جمله از ها

 در دینی پردازینظریه .. خالء.هستند امر این متخصص و شناسندمی را اسالم که است کسانی ییعن دین،

 است، لذا غیردینی و غربی هاینظریه جایگزینی و نفوذ موجب جامعه، و کشور اداره مختلف هایعرصه

 واقعیت نهمی از ناشی دانشگاه ها، در انسانی اسالمی علوم به توجه ضرورت بر اینجانب مکرر تأکید

 کشور آینده مدیران و است الهی بینی جهان از غیر دیگری بینی جهان بر متکی رایج، انسانی .. علوم.است 

 دین علمای و علمیه هایحوزه است الزم که کندمی تربیت مادی و غربی بینیجهان اهداف براساس را

 ریزیبرنامه برای و مشخص مختلف های زمینه در را اسالمی هاینظریه انحراف، این از جلوگیری برای

 و سیاسی دینی، گوناگون شبهات مستمر تزریق از نظام دشمنان .. هدف.بگذارند مسئوالن اختیار در
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 برطرف در ها حوزه فضالی و علما اقدام لذا است. اسالمی نظام مبانی کردن مخدوش جامعه، به اعتقادی

 به نیز زاویه این از واقع در نظام و است اسالمی نظام به کمک جامعه، ذهن از غبارانگیز شبهات این کردن

 نظام «آورنده وجود به و مادر» قم، علمیه حوزه بخصوص ها حوزه و .. روحانیت.است متکی ها، حوزه

 او از لزوم هنگام در یا و باشد تفاوت بی و غافل خود فرزند به نسبت تواندنمی هرگز مادر، یک است...

 (.27/7/89)همو، « نکند دفاع

 تولید فقه حکومتی؛ مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در دوره توسعه انقالب اسالمی. 5.1

افزاری و نظری نظام اسالمی از سوی حوزه و روحانیت پشتیبانی نرم یکی از مهمترین مصادیق

ند رو در دوره توسعه انقالب اسالمی تولید فقه حکومتی است. توضیح اینکه: غالباً هر انقالبی در رو

آید: ایجاد، استقرار و توسعه. انقالب اسالمی به رشد خود، طی سه مرحله به اهداف خود نائل می

گانه را با موفقیت پشت سر نیز مستثنای از این قاعده نیست. انقالب اسالمی دو مرحله از مراحل سه

ب اسالمی، گرچه برد. مرحله اول، یعنی ایجاد انقالاکنون در مرحله سوم به سر مینهاده و هم

به  57شروع و در سال  42ای به درازی تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال پیشینه

سرانجام رسید. مرحله دوم بالفاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل 

مرحله سوم نهاده و  دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. هم اکنون انقالب اسالمی پای در

دولت و کشور »بر اساس یک برنامه بلند مدت در صدد توسعه و ارتقای انقالب اسالمی از 

گفته نیازمند نرم افزاری باشد. بدیهی است هر کدام از مراحل پیشمی« تمدن اسالمی»به « اسالمی

برای  افزار نیز، برنامهگونه موفقیتی متصور نیست. مقصود از نرماست که  بدون استفاده از آن، هیچ

، متولی تولید آن حوزه و روحانیت و مجری آن «فقه»افزار برای انقالب اسالمی، عمل است. این نرم

الشرایط، الشرایط است. انقالب اسالمی بر مبنای فقه اسالمی و با رهبری فقیهی جامعفقیه جامع

گانه نکته دیگر تفاوت ماهوی مراحل سهبرد. اکنون در مرحله توسعه به سر میایجاد، مستقر و هم

پیش گفته است. به بیان دیگر هر کدام از مراحل ایجاد، استقرار و توسعه انقالب، شرایط و لوازم 

افزاری بسیط نیز امکان دارد. مرحله استقرار اما، نیازمند خاصی را نیازمند است. مرحله ایجاد با نرم

آل است تا بتواند افزار نهایی و ایدهتوسعه نیازمند نرم تر و مرحلهافزاری به مراتب تخصصینرم

ای و جهانی به تدبیر بشریت انقالب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقه

باشند، به می« فقه»بپردازد. در هر کدام از این مراحل حوزه و روحانیت که متولی استنباط و استخراج 
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افزار مورد نیاز انقالب اسالمی در هر یک از مکانی به استنباط و ارائه نرم تناسب شرایط زمانی و

گفته، اقدام کرده است. در دوره ایجاد با ارائه فقه سنتی، و در دوه استقرار، با ارائه فقه مراحل پیش

نیز پویا )به معنای مثبت آن( این نیاز نظام را تامین نموده است. اکنون و در مرحله توسعه انقالب 

افزاری مطابق با شرایط زمانی و مکانی است. دلیل این نیاز نیز عدم نظام اسالمی نیازمند نرم

افزار پیشین به مسائل افزارهای پیشین در دوره حاضر است. چه اینکه نوع نگاه دو نرمجوابگویی نرم

اسالمی به و موضوعات نگاه فردی است. این در حالی است که مرحله توسعه انقالب از جمهوری 

ساز، نگاه کالن، اجتماعی و ساز است و نگاه حاکم در فقه نظامتمدن اسالمی، نیازمند فقهی نظام

شناختی این تطورات فقه در مراحل مختلف، از سطح سنتی به پویا و حکومتی است. تحلیل جامعه

های ن دورهاز پویا  به حکومتی به شرح ذیل است: جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آ

شود. در این دوره موثرترین گذراند. اولین مرحله جامعه طبیعی نامیده میمتعددی را گذرانده و می

عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی 

ین دوره بیش از و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومتها نیز در ا

ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیتهایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در اینکه وظیفه

این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی 

ر جوامع اسالمی، دارد، از وسعت عمل گسترده ای برخوردارند و همین امر باعث می شود که د

رهبران دینی به ویژه فقهاء برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسالمی نرسیده 

و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی 

نی اما، حکومت اهمیت گیرند. با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به جامعه مدمی

مضاعفی یافته و اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و 

برند و در تکاپوی به دست آوردن حکوت به جنب و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می

آیند. بخصوص با گستره شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در جوش درمی

شود در جوامع اسالمی کند و همین امر باعث میایره وسیعتری از موضوعات اعمال حاکمیت مید

به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین،  فقه و فقهاء بیشتر 

هر  شود. نتیجه این تعارضات در ایران اسالمی، منجر به ایجاد انقالب اسالمی شد. طبیعی است که

کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقالب و وضعیت 
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بعد از انقالب نرمز افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است. بعد از انقالب تا استقرار انقالب 

مرحله استقرار با  برد. تنها تفاوتاسالمی، جامعه انقالب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می

تر نسبت به قبل است و همین فزونی نیز نرم مرحله ایجاد، مواجهه انقالب با مسائل فزونتر و جدی

رسد و در طلبد. پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی میافزار و فقه متناسب با خود را می

هاد و نهان جامعه جهانی با شود. نآینه جامعه جهانی، انقالب اسالمی به مرحله توسعه وارد می

جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقالب اسالمی با مرحله استقرار آن 

تفاوت خواهد داشت. در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی 

 (. 224: 1390بود )ن.ک. رجحان، الزم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقالب اسالمی خواهد 

اساسی ترین سوال در اینجا این است که با ورود انقالب اسالمی به مرحله توسعه، آیا 

توان بر نرم افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثالً با نرم افزار مرحله استقرار و یا ایجاد انقالب، به می

مسئله بسیار مهم بقاء و توسعه انقالب تدبیر امور در مرحله توسعه پرداخت؟ بدیهی است که اگر 

اسالمی در دستور کار باشد، امکان اکتفاء به نرم افزارهای پیشین وجود ندارد. اکتفاء به نرم 

افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا 

باشد. با این حساب در دروازه ندن آن میکردن حرکت پویای انقالب اسالمی و به انحراف کشا

جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقالب اسالمی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و 

بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسالمی برای توسعه انقالب اسالمی از 

ال توسعه انقالب اسالمی، به ابتکار زار ایدهدولت و کشور اسالمی به تمدن اسالمی هستیم. نرم اف

 عنوان یافته است. « فقه حکومتی»مقام معظم رهبری، 
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های علمیه و نیز در این بین جامعه مدرسین، به عنوان نهاد باالدستی و سازمان مدیریتی حوزه

های سیاسی لیت(، در کنار دیگر فعا12فقهی بر جامعه )میرسلیم، همان:  -منادی حاکمیت مکتبی

های علمیه، و اجتماعی جهت توسعه انقالب اسالمی، با توجه به جایگاه باالدستی و ناظر بر حوزه

ریزی و برنامه« فقه حکومتی»افزار توسعه انقالب اسالمی، یعنی مؤظف است برای تولید نرم

 سازی نموده و شرایط را برای تولید آن مهیا کند.    فرهنگ

 یدگاه جامعه مدرسین در سیر تطورات فقه جایگاه و د. 5.2

گرایی معتقد با توجه به جایگاه جامعه مدرسین در انقالب اسالمی، که رأس هرم رویکرد دین

فقهی )مدیریت فقهی( بر جامعه را به خود اختصاص داده است، طبیعی است  -به حاکمیت مکتبی

های این تشکل قرار داشته باشد، رأس برنامهساز در که از ابتدای امر، دستیابی به فقه شامل و جامعه

کند. بر اساس های علمی جامعه این ادعا را اثبات میچنانکه نگاهی اجمالی بر اساسنامه و نیز فعالیت

تحلیل پیشین در مورد فرآیند تکاملی انقالب اسالمی و نیز ابتنای انقالب بر فقه و ضرورت تکامل 

ی، امروز و در دوره توسعه انقالب اسالمی، چنانکه برخی از فقه به موازات تکامل انقالب اسالم

اعضای جامعه مدرسین نیز به این مطلب اذعان دارند در شرایط فعلی انقالب اسالمی، ما نیازمند فقه 

( و بر جامعه مدرسین فرض است که در راستای 18/6/87اهلل مقتدائی، مورخه حکومتی بوده )آیت

 عالیت کند. تولید فقه حکومتی تالش و ف

نکته قابل ذکر اینکه، شاید برخی با استناد به جانبداری سرسختانه جامعه مدرسین از فقه سنتی 

از « فقه حکومتی»(، امکان طرح، بحث و پیگیری پروژه 170: 1390های پیشین )فراتی، در دوره

های دیگر جریان سوی جامعه مدرسین را منتفی بدانند، چه اینکه این تشکل مدافع فقه سنتی بوده و

تابد. برای پاسخ به این شبهه، نیازمند مقدمه فقهی )همچون پویا و حکومتی و ...( را برنمی -فکری

های فکری پیرامون فقه هستیم تا از خالل آن جایگاه و دیدگاه جامعه چینی و معرفی جریان

 حلیل بنشینیم. ها و فلسفه مخالفتش با برخی از آنها را به تمدرسین در مورد این جریان

ها حقیقت آن است که در ابتدای انقالب اسالمی، با توجه به ابتنای انقالب بر فقه شیعی، گروه

پرداختند. در یک نگاه های مختلفی پیرامون این موضوع به بحث و بررسی و اظهار نظر میو جریان

ندگی اجتماعی را نفی گیرند. گروهی رابطه بین فقه و زها در چند دسته جای میکلی این جریان

ای از باید و نبایدهای پراکنده در حوزه زندگی فردی است و هیچ ربط کرده و معتقدند فقه مجموعه
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(. گروهی 137: 1378و نسبتی با اجتماع و سرپرستی اجتماعی و تکامل معیشت ندارد )سروش، 

باطی کلی بین این هر دو دیگر با پذیرش نسبت حداقلی فیمابین فقه و مقوله سرپرستی اجتماعی، ارت

ریزی گیرند و معتقدند که فقه در کل با زندگی اجتماعی ارتباط دارد، اما نقش آن در برنامهدر نظر می

دانند، یعنی معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی اجتماعی و سرپرستی تکامل معیشت را نقشی بی اثر می

هایی که خدا بدو عطا که انسان با مدد از تواناییریزی و مدیریت. بلدهی و برنامهدارد نه جنبه برنامه

تواند به سرپرستی نظام اجتماع هایش میکرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه

پرداخته و معیشت خود را اداره بکند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردی راهکار و یا راهبرد 

اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد فقه نقش  انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و

(. طیف سوم کسانی هستند 88: 1376کند )شبستری، نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح می

دانند و معتقدند رسالت که نقش فقه در اداره و تکامل زندگی اجتماعی، را نقشی فراگیر و مثبت می

معیشت است و اصوالً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی فقه در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل 

دانند. جامعه مدرسین در جرگه طرفداران نظریه سوم قرار داشته و با مبانی حکومت دینی می

پرداخته و در مقابل به نقد و طرد «فقه سنتی»استداللی به اثبات مدعای خود در قالب دفاع از 

است. نقطه اصلی درگیری جامعه مدرسین به عنوان مدافع  دیدگاههای دیگر در این زمینه پرداخته

موسوم بودند. فقه پویا اصطالح نوپیدایی است که « فقه پویا»فقه سنتی، با کسانی بود که به طرفداران 

در سالهای پس از ایجاد انقالب اسالمی از سوی برخی نواندیشان مسلمان در واکنش به ضرورت 

های عملی فرا روی رویکردهای فقهی بستتجدد و برون رفت از بنانطباق با مقتضیات و الزامات 

(. از آنچه از مباحثات و گفتگوهای طرفداران فقه سنتی و فقه پویا 233: 1390مطرح شد )فراتی، 

شود این است که دو معنای مثبت و منفی از هر کدام از فقه سنتی و پویا وجود دارد و حاصل می

ن را در مقابل یکدیگر قرار داده، معنای منفی این هر دو است. به بیان آنچه طرفداران این دو جریا

تر، تعریفی از فقه سنتی که طرفداران فقه پویا را بر علیه آن برانگیخته است، عبارت است از روشن

بر ظاهر الفاظ احادیث و  ،فقیه در کار فقاهت خویش در مقام استنباط احکام حوادث واقعه»ه اینک

صر خاصه استنباط و عناوین یاد شده در ادله اجتهادی جمود ورزد و ابعاد قضایا را موضوعات عنا

قرار ندهد و بر آنچه از  یها و شرایط موضوعات را در طول زمان مورد بررسنسنجد و ویژگی

را به دنبال داشته و پیروان « فقه پویا»این تز، آنتی تز . (34: 1389)جناتی، « گذشته بوده، بسنده نماید
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گرایی را به معنای جمود بر اند و سنتبه کار برده سنتی فقهاین معنا از  در برابرلفظ پویا را  فقه پویا،

ظاهر الفاظ و موضوعات و عناوین در نصوص و باقی ماندن بر آنچه از گذشته بوده است، مورد 

سنتی )به معانی مثبت( را  . در مقابل تعریفی از فقه پویا که طرفداران فقهاندانکار و اعتراض قرار داده

تشریع و بیان احکام بر اساس رأی و تفکر » بر علیه فقه پویا برانگیخته است، عبارت است از

)جناتی، همان: « های معتبر شرعی و عقلیاندیشی غیر مبتنی بر مالکبر پایه مصلحت شخصی و

(. 316ند )میرسلیم، همان: دار بودهای چپ اول انقالب عهدهسردمداری این جریان را، جریان. (26

آنان در مقابل جریان راست که پایبند به فقه سنتی )به معنای مثبت( بود، پرچم فقه پویا به معنای 

منفی آن را برافراشته بودند و معتقد بودند بر مبانی فقه سنتی امکان اداره کشور و نیز وضع قانون 

(. این گروه با به چالش کشیدن 362: 1386زاده، وجود ندارد و باید پا را فراتر از آن نهاد )حسینی

اندیشه سنتی در فهم دین و فقه، و متهم کردن اسالمی فقاهتی به تحجر و تقلیدپروری، خواستار فرا 

(. نیز دین برآمده 329رفتن از وضع موجود و برشکستن ساختارهای موجود بودند )میرسلیم، همان: 

نامیدند و اجرای آن در جامعه را موجب شک و متحجر میاز نگاه سنتی را، دین و فقهی عبوس، خ

دانستند و خواهان تغییر در روش و نگاه به دین و احکام بدنام کردن دین و خشن جلوه دادن آن می

این  (. بر اساس رای7: 1376الهی و نیز تغییر شیوه اجرای احکام الهی در جامعه بودند )سروش، 

گروه باید هویت و حقیقت احکام شریعت را در برابر تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید خاضع 

ساخت، با این ادعا و بهانه که احکام الهی مطابق با زمان و شرایط و اوضاع و احوال و عرف و 

ه پذیرد. پیروان این جریان معتقدند کعادت مردم، تشریع شده است، و یا تحول آنها تحول می

پذیر است و با گیری در همه ابعاد زندگی بشری بوده و کامالً انعطافاحکام دینی، دارای آسان

شوند. گاهی نیز ادعای به سر آمدن وقت برخی از تحول زمان و مظاهر جدید، احکام نیز متغیر می

احکام الهی سخن به میان آورده و سخن از مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی به میان 

آوردند. شاخصه بارز این جریان اعتقاد به تحول شریعت همگام و همزمان با تحول زمان و یم

(. جامعه مدرسین در مقابل این جریان با تمام قوا به مقابله برخاست 48شرایط است )جناتی، همان: 

و در دفاع از فقه سنتی سنگ تمام گذاشت. فقهی که جامعه مدرسین با عنوان فقه سنتی از آن 

فقه به لحاظ منابع »که کرد بر خالف فقه سنتی به معنای منفی عبارت است از اینانبداری میج

که توسط وحی نازل و از طریق پیامبر و اوصیای او بیان گردیده ، های اصلی آنشناخت و پایه
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اصل باید همچنین  .است، همواره باید ثابت و پایدار باشد و بر ما است که در حفظ آنها کوشا باشیم

 خاص آنبا موازین  ،به اصول پایه نوینفروع  ارجاعکه عبارت است از -طریقه و شیوه اجتهادی

 حفظ شود و از تشریع احکام بر اساس مصلحت اندیشی و از راه منابع ظنی غیر معتبر مانند: -دارد

تی اجتهاد با توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخایر سنقیاس و استحسان پرهیز شود، زیرا می

توجه به نقش زمان و مکان در مشخص کردن ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات و مالکات 

این  احکام که در غیر مسائل عبادی قابل ادراکند، در برابر رخدادها به وسیله اجتهاد پاسخگو بود.

منابع  دانند معتقدندیمناشی از قصور، یا تقصیر مسؤوالن فقه اجتهادی را نارساییها و کاستیها جریان، 

به  مقصود از فقه سنتی. براساس مطالب فوق، فقه اجتهادی همواره غنی و پاسخگو بوده و هست

این نیست که فقیهان امروز موضوعات احکام را به همان شکلی مورد مالحظه قرار معنای مثبت آن، 

نند، حتی اگر چه ویژگیهای اند و همان احکام پیشین را مطرح کدهند که فقیهان گذشته انجام داده

درونی یا بیرونی آنها تغییر و تحوّل پیدا کرده باشد، بلکه مقصود از فقه سنتی این است که فقیه باید 

از راه اجتهاد با روش اصولی بر اساس منابع معتبر شرعی، احکام شرعی موضوعات را بعد از 

« ل و تغییر است، استخراج و بیان کندبررسی ویژگیهای آنها که با تحوّل زمان و شرایط آن در تحوّ 

(. تعریفی این چنین از فقه سنتی، با تعریف فقه پویا به معنای مثبت آن منافاتی 34)جناتی، همان: 

به کارگیری اجتهاد در منابع معتبر شرعی برای »ندارد. فقه پویا به معنای مثبت عبارت است از 

زنگری در آنها و بررسی شرایط زمان صدور آنها استنباط حکم شرعی موضوعات، و لیکن بعد از با

وصف این فقه اجتهادی  و نیز بررسی ابعاد و ویژگیهای مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا.

به پویا بدین روست که آن در طول و گستره مسائل مستحدث و ویژگیهای آنها در هر عصر و 

و مطابق با آنها از هر نوع که باشند، همگام های خارج محیطی به مقتضای واقعیتهای زمان و عینیت

  .(36)جناتی، همان: « کندبوده، احکام آنها را بیان می

بنابراین جانبداری جامعه مدرسین از فقه سنتی به معنای مثبت آن، منافاتی با تطور و تکامل فقه 

وره توسعه انقالب از دوره سنتی به دوره پویا به معنای مثبت آن نداشته با تکامل فقه پویا در د

های انحرافی اسالمی به فقه حکومتی هیچگونه منافاتی ندارد. به بیان دیگر جامعه مدرسین با جریان

و التقاطیِ فقهی مخالفت است نه با تطور و تکامل فقه متناسب با شرایط و اوضاع زمان و مکان. 

به تمدن اسالمی و در دروازه بنابراین با توجه به اینکه انقالب اسالمی امروز در مرحله توسعه 
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جامعه جهانی قرار گرفته است، نیازمند فقهی است که بتواند به تدبیر امور در مقیاس تمدنی و 

جهانی بپردازد. خوشبختانه این مسئله مهم از دیدگاه اعضای این جامعه مدرسین مخفی نمانده و در 

کومتی پرداخته و به تشریح مبادی و مقاالت و بیانات متعدد و مختلفی به دفاع از اندیشه فقه ح

 های پسین، به برخی از این دیدگاهها اشارتی خواهد رفت.    اند. در بخشمبانی آن اقدام کرده

 فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و اعضای جامعه مدرسین ( 6

تعریف پس از تبیین ضرورت پرداختن جامعه مدرسین به پروژه فقه حکومتی، اینک نوبت به 

رسد. الزم به ذکر است فقه حکومتی و سپس بررسی راهبردها و راهکارهای دستیابی به آن می

های مقام معظم رهبری و نیز آراء برخی از اعضای جامعه محوریت مباحث آتی، آراء و اندیشه

مدرسین خواهد بود. ضرورت بررسی مسئله از دیدگاه مقام معظم رهبری در این نکته نهفته است 

ه موضوع فقه حکومتی با معنای وسیع و گسترده آن، برای اولین بار توسط ایشان مطرح و ک

پیگیری شده است. لذا الزم است معنا و مفهوم و نیز راهبردها و راهکارهای دستیابی به فقه 

های برخی از حکومتی از دیدگاه خود ایشان مورد کاوش قرار گیرد. فلسفه پرداختن به دیدگاه

عه مدرسین در مورد فقه حکومتی نیز در دو نکته نهفته است: یک( نزدیکتر شدن به اعضای جام

اصل گفتمان فقه حکومتی در قالب ادبیات اعضای جامعه مدرسین؛ دو( اثبات امکان و ضرورت 

 پرداختن به فقه حکومتی از دیدگاه جامعه مدرسین. 

 . تعریف فقه حکومتی 6.1

صورت متصور است. صورت اول این است که کارآیی  پیرامون کارآیی و کارآمدی فقه دو

در روابط گوناگون خویش دارد. در این « فرد مکلف»فقه را پاسخگوئی به مسائلی بدانیم که 

دامن برای آن در نظر صورت رسالتی محدود و باری سبک بر عهده فقه بوده و قلمرویی کوتاه

صورت دوم از کارایی فقه، عالوه بر رفع  به فقه است.« فردی»گرفته شده است. این نگاه، نگاه 

گیرد. در این نگاه عالوه را نیز در نظر می« نیازهای جامعه و حکومت»نیازهای فرد، پاسخگوئی به 

بر گسترده شدن مسائل، موضوعات و قلمرو فقه، نوع نگاه به مسائل نیز از نگاه فردی به نگاه 

به فقه است. در تعریف متداولی که « حکومتی»شود. این نگاه، نگاه کالن و حکومتی تبدیل می

وجود دارد فقه حکومتی عبارت است از: نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این 

های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر نگاه، استنباط
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ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار ن رو گسترهبه امور اجتماع و اداره کشور باشد. از ای

گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسالمی، شئون و زوایای می

الملل و مسائلی از قبیل مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین

شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در  مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احواالت

بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می

 (. 158: 1390اجتماع و نظام اسالمی مورد بررسی قرار دهد )مشکانی، 

فرمایند: ]امروز[ یمقام معظم رهبری در تبیین تعریف و ضرورت پرداختن به فقه حکومتی م

و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه « فقه حکومتی»روی آوردن به 

یعنی مالحظه تاثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه  –احکام فقهی با نگرش حکومتی 

مو، امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسالمی است. )ه -و حیات طیبه اسالمی

اهلل رجبی از اعضای جامعه مدرسین در همین راستا، در تعریف فقه حکومتی و نقد (. آیت24/8/71

ما در مباحث فقهی نباید فکر کنیم که فقه حکومتی »گوید: های انحرافی از این موضوع میتعریف

کومتی می این است که ما فقه رایج مان را داریم برخی مسائل را هم اضافه می کنیم و این فقه ح

ها شاید تصورشان همین باشد که وقتی می گوییم فقه حکومتی یعنی یک سلسله شود. بعضی

مسائل جدیدی را هم وارد فقه کنیم. اما همان ساماندهی و رویکردی که در فقه بود سر جای 

فقه حکومتی سراسر فقه را در بر می گیرد  خودش محفوظ بماند. این معنای فقه حکومتی نیست.

مسائل جدیدی هم افزوده می شود خب بله ما همواره در طول زمان مسائل مستحدثه را داشتیم اگر 

و این مسائل جدید افزوده می شده در حوزه فقه فردی و غیر حکومتی هم ما مسائل جدید داریم 

این موجب نمی شود که حاال فقه، فقه دیگری شود. می تواند همان فقه فردی و ناظر به فرد باشد 

مسائل جدیدی به آن افزوده شود. اما فقه حکومتی یک رویکرد جدید هست یعنی ما به فقه دو  ولی

توانیم داشته باشیم یک موقع فقه را به عنوان یک رشته علمی که می خواهد برای نوع رویکرد می

رد اداره فرد بماهو فرد و برنامه ریزی برای فرد بما هو فرد کند و تکلیف فرد را به عنوان یک ف

مسلمان می خواهد تعیین کند؛ این می شود فقه غیرحکومتی. اما یک موقع می گوییم فقه عهده دار 

جامعه اسالمی است فقهی است که می خواهد جامعه و نظام را اداره کند که یک بخشی از آن هم 

تا حکومت را اداره می کند و کل فقه با این نگاه دیده می شود. به اصطالح متعارف از طهارت 
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دیات فقه همه اش نگاه و رویکرد حکومتی می شود. من تک تک حتی آن احکام شخصیه و 

احوال شخصیه را هم می توانیم یک نگاه فردی و یا یک نگاه حکومتی به آن بکنیم. اینکه فرد را در 

مجموعه یک نظام در مجموعه یک حکومت بهش نگاه کنیم غیر از این است که فرد را بدن اینکه 

کند بهش نگاه کنیم. خب آن موقع در شکل کنیم در یک حکومت اسالمی دارد زندگی میلحاظ 

اول یک سلسله احکام برای او مطرح می شود و در شکل دوم هم یک سلسله احکام دیگری. و 

همان احکام فردی هم که برای فرد مطرح می شده است متفاوت می شود. شیوه استنباط حکم 

ه سنتی است ولی در آن تحول ایجاد می شود. بنابراین فقه حکومتی یک فقهی آن هم ولو همان شیو

)سایت « رویکردی است نسبت به کل فقه اسالمی و فقه شیعی از آغاز تا پایانش از صفر تا صد آن

(. آیت اهلل خاتمی دیگر عضو این تشکل در نقد تعریفی ناصحیح 25/6/91فرهنگستان علوم اسالمی:

کنند، به گونهای مطرح میکنند ها وقتی فقه حکومتی را مطرح میبعضی: »گویداز فقه حکومتی می

ای برسد که فقیه ما به چیزی برسد که نظام تصویب کرده و در حال اجراست؛ چه بسا فقیه به نتیجه

ای که در حال اجراست خالف شرع است، بیاد تحمل کرد و مقام معظم که بگوید این مسئله

 (.5: 98)نشریه رایحه، « تقبال میکندرهبری از این دیدگاه اس

 راهبردها و راهکاری دستیابی به فقه حکومتی  .6.2

فقه شیعه به علل مختلفی در دوران غیبت با . تبیین وحدت دیانت، فقاهت و سیاست: 6.2.1

های ای نداشته است و طبیعتًا در حیطه استنباط خود نیز از مولفهسیاست و حکومت میانه و رابطه

جست. به دنبال آن نیز تفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط نمی بهره سیاست

شد.  لیکن با ورود به عرصه حاکمیت و پیروزی انقالب اسالمی ایران، این ایادی استعمار دامن زده می

قه خالء در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه، رو به تکامل و تحول داشته و به سوی ف

کن هایی از تفکر سکوالر در جریان است. لذا اولین گام ریشهحکومتی در حرکت است، گرچه رگه

فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و »فرماید: سازی این جرسومه است. مقام معظم رهبری می

کن ریشهدر عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، بکلی  هم

کنند حوزه باید به کار های ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال مینشده و هنوز در حوزه

که با خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر این

متغذی از دین  که دین در خدمت اداره زندگی مردم باشد و سیاستهم مخالفتی نداشته باشد. اما این
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باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در 

 (. 31/6/70)مقام معظم رهبری، « دار کنیمحوزه ریشه

در عین حال حرکت به سوی فقه حکومتی نیز در جریان بوده و به مرور تفکر جدایی فقاهت و 

ند. در واقع بینش سیاسی و وجهه سیاسی فقه شاکله اصلی فقاهت را تشکیل زحکومت را به کنار می

دهد. فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بیشن سیاسی مکمل و کیفیت بخش آن است می

(. دیگر اینکه همراهی فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوبارة فقه بر 9/1/62)همو، 

ای از کار نخواهد گشود. ما بایستی این همسازی فقاهت با سیاست، راه به جایی نبرده و گرهمبنای ایدة 

فکر را )جدایی دین از سیاست( در حوزه ریشه کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را اینطور قرار 

م باشد نه فقه بدهیم و هم در عمل اینگونه باشیم؛ یعنی چه؟ ]یعنی[ استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره نظا

اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد 

های بایست به تالیف کتاب(. در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه حکومتی، می31/6/70)همو، 

ر حوزه سیاست داخلی و خارجی به مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرده و د

ها و معضالت پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود. در ارتباط با کشورهای دیگر در پرسش

سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسالمی احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود 

. جایگاه جامعه مدرسین در زمینه رفع توهم (10/9/66ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید )همو، 

بیگانگی دین از سیاست جایگاه رفیعی است و در واقع مهمترین کار جامعه مدرسین در انقالب اسالمی، 

های های علمیه، پایان دادن به انفکاک سیاست از دیانت، حوزهعالوه بر وارد کردن سیاست به متن حوزه

 علمیه و روحانیت بود.

دستیابی به حکومتی و همگام سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصه  :ریزی بلندمدتامهبرن. 6.2.2

یی نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسی باشد. نباید امید حکومت و جامعه اسالمی و جهانی، مسأله

ام کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظ

های عمیق، متقن و کارآمد در معظالت اجتماعی و حکومتی دست یابد. باید کاری را برآورد و به پاسخ

گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه کنیم که وقتی رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات می

گویم که ین کار را شما باید بکنید. من نمیشود و بقیة چیزهای دیگر. اینها باید از اسالم استنباط بشود. امی

اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادی است؛ اما این کار هم، 
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کنیم؛ اما این ادارة امروز ما با ناشی گری و کار بسیار عظیمی است. امروز ما حکومت و کشور را اداره می

به و نداستن اسالم در بسیاری موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به اطالعی و عدم تجربی

ترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه پا کرده و قدرتها را از ما می

)مقام معظم « و عمیق شد. ... حاال شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه سالِ بعد کار کنید، کار دقیقمی

برای اجرایی شدن این »(. یکی از اعضای جامعه مدرسین در این زمینه معتقد است:  21/6/72رهبری، 

های علمیه مطرح شود... باید از مراجع و مقام معظم رهبری و مهم باید مباحثی در شورای عالی حوزه

کنند ی که این بزرگواران مطرح میهاینظران نظرخواهی شود و در همان قالبسایر اساتید و صاحب

ها تسری پیدا کند... این تصمیماتی اتخاذ شود...  این تصمیمات باید در تمامی سطوح فعالیت حوزه

شود و برای اینکه در ساحت فقه تغییری جدی حاصل شود باید دیدگاه و تحوالت یک شبه محقق نمی

بر خواهد بود. برای تغییر رویکرد هم باید مانرویکرد خاصی در این ساحت ایجاد شود و این امر هم ز

های علمیه منتقل شود، نسل جدیدی در این زمینه تربیت شود، اساتید نیازهای جامعه به درستی به حوزه

شود و باید این مطالب را در مواد درسی خود قرار دهند و... که این مباحث هم در مدت کوتاه محقق نمی

 (. 59: 98)علیدوست، رایحه، « نهادینه شودها زمان بگذرد تا این بحث

فقاهت حوزه مبتنی بر مبانی ثابت و محکمی است که تمامی فروعات : تحول در نگرش. 6.2.3

از آن استنباط می شود. البته از دیرباز فقها با توجه به شرایط مکانی و زمانی با نگرش ویژه و اسلوب 

ده اند. با پیچیده شدن مسائل امروزی چگونگی کامال شرعی و عقلی به این مبانی رجوع می کر

مراجعه و نوع نگرش به مبانی و روشهای استنباط زبدگی ویژه ای است که فقها امروز از آن 

فقیه امروز »برخوردارند و الزم است که این نوع  نگرش تقویت شود. از همین روی است که 

شت، الزم است شرط هوشمندی و داعالوه بر شرایطی که  هزار سال پیش باید یک فقیه می

هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد و اال اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال 

پیش فرقی نکرده، اصول همان اصول است، یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت الزم است برای 

)مقام معظم رهبری، « تواند استنباط کندفقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمی

(. تغییر در رویکرد امری است که برخی از اعضای جامعه مدرسین به آن اذعان دارند: 4/10/61

برای اینکه در ساحت فقه تغییری جدی حاصل شود، باید دیدگاه و رویکرد خاصی در این »

های علمیه منتقل به درستی به حوزه ساحت ایجاد شود... برای تغییر رویکرد هم باید نیازهای جامعه
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« شود، نسل جدیدی در این زمینه تربیت شود، اساتید این مطالب را در مواد درسی خود قرار دهند

فقه حکومتی یک رویکرد جدید »گوید: (. دیگری در این زمینه می59: 98)علیدوست، رایحه، 

یک موقع فقه را به عنوان یک رشته  هست یعنی ما به فقه دو نوع رویکرد می توانیم داشته باشیم

علمی که می خواهد برای اداره فرد بماهو فرد و برنامه ریزی برای فرد بما هو فرد کند و تکلیف فرد 

را به عنوان یک فرد مسلمان می خواهد تعیین کند؛ این می شود فقه غیرحکومتی. اما یک موقع می 

که می خواهد جامعه و نظام را اداره کند که  گوییم فقه عهده دار جامعه اسالمی است فقهی است

 .)رجبی، همان(« یک بخشی از آن هم حکومت را اداره می کند و کل فقه با این نگاه دیده می شود

این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است: ما به بازنگری در 

. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهی تمام ابواب و کتب فقهیّه احتیاج داریم

خواهیم االن حکومت کنیم بر مبنای فقه اسالم )مقام معظم استنباط کنید برای حکومت کردن. ما می

(. تحول در کتب فقهی از طهارت تا دیات به عنوان الزمه تحول در نگرش نیز 11/6/64رهبری، 

یک موقع می گوییم فقه عهده دار جامعه »باشد: معه مدرسین میمورد اذعان برخی از اعضای جا

اسالمی است فقهی است که می خواهد جامعه و نظام را اداره کند که یک بخشی از آن هم 

حکومت را اداره می کند و کل فقه با این نگاه دیده می شود. به اصطالح متعارف از طهارت تا 

   .)رجبی، همان(« شودمی دیات فقه همه اش نگاه و رویکرد حکومتی

فرمایند: مقام معظم رهبری در این زمینه می: های آزاد اندیشی فقهیاندازی کرسیراه. 62.4

های باز برای پرورش افکار ... باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایی است که ایجاد محیط»

مباحث تازة فقهی مرکب از هفت، هشت، حوزه را زنده خواهد کرد. ... مثالً برای فقه مجمع بررسی 

های ده نفر طلبه فاضل ایجاد شود و اینها مرکزی داشته باشند و جلساتی تشکیل بدهند و سخنرانی

از طهارت تا –فقهی بگذارند، تا هر کس خطابه و مطلب و فکر جدیدی در فالن مسئله فقهی دارد 

د؛ اگر دیدند ارکانش درست است )نه اینکه به آنجا بیاورد و آنها نگاه کنن -دیات، کوچک و بزرگ

خود حرفش درست باشد( و متکی به بحث و استدالل طلبگی است و عالمانه طرح شده است، آن 

را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرد روزی بیاید و در حضور جماعتی که 

ای هم در آنجا زادانه تشریح نماید و عدهشود خواهند آمد، سخنرانی کند و آن مسئله را آاعالن می

اشکال کنند. ممکن است کسانی که در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضلتر باشند، هیچ 
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(. تعداد 14/9/74)همو، « گرددشود، این فکر پراکنده میاشکالی ندارد. یک مسئله که بحث می

اند. یکی از اعضای جامعه مدرسین کثیری از اعضای جامعه مدرسین نیز به این مهم اشاره کرده

با توجه به اینکه آرای قوی و نظریات پخته و سنجیده نتیجه تضارب اراء در جامعه »معتقد است: 

کند، بنابراین تشکیل جلسات، همایشها و است و ارائه نظریات مختلف نتاریج را کامل می

تولیدات داشته باشد .... بحثی که در تواند تاثیر قابل توجهی در ارائه های نظریه پردازی میکرسی

های علمیه به مسائل حکومتی بیشتر شود و در حال حاضر مطرح است این است که اهتمام حوزه

آوری و مورد بحث قرار هایی راه اندازی شود و ارای مختلف جمعمورد مسائل حکومتی هم بحث

های آزاداندیشی فقه در دازی کرسی(. دیگری درباره راهان8: 98)عبداللهی، نشریه رایحه، « گیرد

این ایده بسیار مهمی است »گوید: ها و مطالبه رهبری مبنی بر توجه بیشتر به فقه حکومتی میحوزه

رود این است که های علمیه میکه مقام معظم رهبری به آن تاکید کردند و انتظاری هم که از حوزه

نو را به جامعه و نظام عرضه کنند... های فقه مخصوصاً فقه سیاسی همواره ارای در بخش

)اعرافی، « های آزاد اندیشی فقه باید در سطح نخبگانی و سطوح عالی حوزه مطرح شوندکرسی

نظام آموزشی حوزه در »گوید: (. یکی دیگر از اعضای جامعه مدرسین می10: 98نشریه رایحه، 

های آزاداندیشی فقه اندازی کرسیدروس خارج مبتنی بر بحث آزاد فقهی است... با این وجود راه

در میان بزرگان و اندیشوران حوزه اقدام بایسته و موثری است که در واقع تحقیق و پژوهش در 

کند... این مهم باید با برنامهریزی مدونی صورت گیرد تا مورد مسائل نوپیدای فقهی را غنی می

 (   55: 98رایحه،  )کعبی،« حوزه به مسائلی که مورد نیاز حکومت است بپردازد

مقام معظم رهبری در این زمینه وس خارج فقه با موضوع فقه حکومتی: تشکیل در. 6.2.5

ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته های خارج استداللی قویدر قم باید درس»فرمایند: می

نو  وبهگیرد و مسائل نهائی که بر سر راه حکومت قرار میباشد تا مسائل جدید حکومتی و چالش

های متین فقهی آید از لحاظ فقهی مشخص کنند، بحث کنند، بحثرا که هی برای ما دارد پیش می

(. اعضای جامعه مدرسین نیز در این مهم با مقام معظم 17/6/1390)مقام معظم رهبری، « انجام بگیرد

یکی از  رهبری همداستان هستند و به ضرورت تشکیل درسهای خارج فقه حکومتی تاکید دارند.

های علمیه درس خارج میدهند، در کنار اساتیدی که در حوزه»اعضای این جامعه معتقد است: 

مباحث سنتی که در مورد احکام فردی مکلف است، به مسائل اجتماعی هم بپردازند و با حفظ 
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)عبداللهی، « مبانی سنتیحوزه به تدریج مباحث جدید حکومتی را هم جزو دروس خود قرار دهند

های علمیه به این پیشنهاد مشخص بنده برای وردو حوزه» گوید: ( دیگری می9: 98ریه رایحه، نش

عرصه این است که دوستان طلبه از اساتید برجسته طلب کنند... طالب باید به سراغ مراجع بروند و 

و از آنها طلب کنند که دروس خارج در موضوعات فقه حکومتی برای آنها برگزار کنند... یکی د

درس در این زمینه شکل گرفته، ولی ما انتظار داریم به خاطر ارج نهادن به فقه شیعه و اینکه به دنیا 

« اعالم کنیم که فقه شیعه توانایی پاسخگویی را دارد، در این عرصه بزرگان حوزه ورود پیدا کنند

از فعالیت فقهی  های علمیه باید بخشیحوزه»(. دیگری معتقد است: 6: 98)خاتمی، نشریه رایحه، 

هایی با این عنوان های فقه حکومتی اختصاص داده و در این زمینه باید کالسخودشان را به بحث

گوید: (.یکی دیگر از اعضای این جامعه می59: 98)علیدوست، رایحه، « یا عنوان مشابه تشکیل شود

د داشته، اما باید های علمیه وجوهای محدودی در باره مسائل حکومتی در حوزهتاکنون درس»

: 98)کعبی، رایحه، « های علمیه قرار بگیردها به طور جدی در دستور کار حوزهتدریس این درس

از بزرگان حوزه و اساتید برجسته درس خارج که دغدغه جدی نسبت به »گوید: ( دیگری می55

اهلل العظمی تبریزی و رود، مانند مرحوم آیتاجرای احکام الهی در جامعه اسالمی دارند، انتظار می

)رجبی، سایت فرهنگستان علوم « سایر بزرگان حوزه حداقل دو روز در هفته به این مباحث بپردازند

در زمینه فرمایشات مهم رهبری نکاتی حائز »گوید: اسالمی(. یکی دیگر از اعضای این جامعه می

ان به طور علنی هم گله اهمیت است که باید مورد توجه واقع شود؛ نکته اول این است که ایش

مندی و هم اینکه مطالبه بزرگ خود را به ویژه از حوزه علمیه قم اعالم کردند تا درس های فقه 

خارج استداللی و عمیق برای پاسخگویی به نیازمندیهای نظام مقدس اسالمی در مسیر نظام سازی 

 )کعبی، همان(.« و براساس فقه شیعه و فقه اهل بیت باشد

فرمایند: ما یک مجله فقهی الزم مقام معظم رهبری میاندازی نشریات و مجالت فقهی: . راه6.2.6

داریم. ... مگر فایده این مجله برای پیشبرد فقه اسالم، کمتر از فایدة آن درس است؟ )همو، 

های علمیه به عرصه فقه حکومتی (. یکی از اعضای جامعه مدرسین برای وردو حوزه30/11/70

« ای داشته باشندتوانند کارایی شایستهجالت پژوهشی فقهی که در این زمینه هستند میم»گوید: می

های علمیه به های حوزهنامهباید بخشی از پایان»( دیگری معتقد است: 6: 98)خاتمی، نشریه رایحه، 
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براین این سو راهنمایی شود و نیز باید بعضی از مجالت وزین علمی در همین راستا فعالیت کنند؛ بنا

 (. 59: 98)علیدوست، رایحه، « هایی صورت گیرددر چندین ساحت متفاوت باید فعالیت

ها در یکی از اعضای جامعه با اشاره به نقش رسانهها در تولید فقه حکومتی: قش رسانهن. 6.2.7

بخشی از نشریات تخصصی و »گوید: زیمنه آماده سازی فضای جامعه برای طرح این مباحث می

ها از جمله صدا و سیما و سیمای جمهوری اسالمی هم باید به این مهم بپردازند... رسانهصدا و 

توانند های ارتباطی حوزه و مردم میهای علمیه به عنوان پلو مراکز تبلیغی حوزهها خبرگزاری

 خواهند تحصیل کنند تربیت شوند، درنیازهای سطح جامعه را به حوزه منتقل کنند تا نسلی که می

توانند به تدریس موارد فقهی بپردازند اما های علمیه نسلی را داریم که میحال حاضر ما در حوزه

(. دیگری معتقد است: 59: 98)علیدوست، رایحه، « نسلی را که در این زمینه تحصیل کنند نداریم

سر و صدا های پر های زیادی در این زمینه انجام دهند و سبب شوند همایشها باید مصاحبهرسانه

 ( 14: 98)ممدوحی، رایحه، « های کم برگزار شودبا هزینه

بدیهی است که فعایت تخصص در زمینه : پیگیری موضوع فقه حکومتی در دو سطح. 6.2.8

فقه حکومتی، نیازمند تسلط بر مبانی و زیردستی در عرصه فقه، اصول و دیگر علوم اسالمی است: 

توانند از عهده این ند و کل مبانی را در دست دارند، میاساتید بزرگی که در حد مرجعیت هست»

مباحث به خوبی برآیند و گرنه استادی که مبانی در دست او نیست، یا بخشی از مبانی را در دست 

تواند در این عرصه دارد و یا طلبه ای که به تازگی وارد مباحث خارج فقه و اصول شده است، نمی

« های باالتر استداری کردن و نقد کردن نیازمند طی دورهمیدان فهمد، اماداری کند، میمیدان

مباحث حکومتی باید توسط کسانی مطرح شود که در »گوید: ( دیگری می6: 98)خاتمی، رایحه، 

این مسائل تخصص دارند و با مبانی این مسائل آشنا هستند و مخاطبانی برای طرح این مسائل 

ائل گرایش داشته و دانش کافی را برای فهم مسائل داشته انتخاب شوند که خودشان به این مس

)عبداللهی، همان(. اما این مهم باعث آن نخواهد شد که سطوح میانی و پائینی حوزه نتوانند و « باشند

توان تمام سطوح و یا نشاید که در این عرصه وردو پیدا کنند. بلکه با دو سطحی کردن موضوع می

با موضوع فقه حکومتی درگیر کرد. برخی از اعضای جامعه مدرسین در های علمیه را اقشار حوزه

هایی را پیشنهاد های علمیه با موضوع فقه حکومتی روشراستای درگیر کردن اقشار مختلف حوزه

توان بهره برد. در برای این کار از دو روش می» کردهاند. یکی از اعضای این جامعه معقتد است: 
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پژوهان و طالبی را که اهل بحث و درس هستند و به این رج ما دانشروش اول اساتید سطح خا

اند، گزینش کنند و میاحث فقه حکومتی را موضوعات عالقه دارند و در این زمینه مطالعه کرده

اندن، انتخاب کنیم مطرح کنند. روش دیگر این است که طالب نخبه را که در این زمینه مطالعه کرده

ها زیر نظر اساتید مباحثی را انتخاب و به بحث و تشکیل دهند  و این گروهو این طالب گروهی را 

های آزاداندیشی فقه باید در کرسی»(. دیگری معتقد است: 9: 98)عبداللهی، رایحه، « بررسی بپردازند

سطوح نخبگانی و سطوح عالی حوزه مطرح شود و کسانی که تخصص دارند، استاد هستند به این 

« در عین حال در سطوح پایینتر به عنوان کارورزی و آمادگی این مباحث مطرح شودمهم بپردازند. 

در این باره ما در دو سطح »کند: (. یکی دیگر از اعضای این جامعه اظهار می10: 98)اعرافی، رایحه، 

ها مطرح و در باید فعالیت کنیم: در سطح اول باید مباحث فقهی حکومتی را میان مدرسین حوزه

های درس مورد بحث و مداقه طالب جوان قرار گیرد. پس از این سطح باید مبادله فکری کالس

های خود را به جامعه علمی کشور میان نخبگان حوزوی انجام گیرد و نخبگان حوزوی نتیجه بحث

عرضه کنند ... همه سطوح حوزههای علمیه ما از طالب جوان تا مراجع تقلید باید این امر را به 

برای »(. دیگری معتقد است: 14: 98)ممدوحی، رایحه، « لویت کاری خود در نظر بگیرندعنوان او

های علمیه باید در دو سطح کار کنند. در سطح اول سواالت و شبهات مطرح شده در ان مهم حوزه

جامعه را پاسخ دهند که در این سطح نیروها و مبلغان زیادی وجود دارد. در سطح دگیر بحث پاسخ 

 (.  59: 98)علیدوست، رایحه، « هی استعمیق فق

ها باید روح تتبع علمی و فرمایند: در حوزهمقام معظم رهبری می: روحیه تحمل آراء مخالف. 6.2.9

فقهی وجود داشته باشد. حاال ممکن است که به قدر فتوا، مواد آماده نشود، عیبی ندارد، ولی بحث 

کنند، در یک بحث فقهی، یک حرف جدیدی مطرح می بینم که چند نفرعلمی را بکنند. من گاهی می

شود که شما چرا این حرف را زدید! ... در حوزه علمیه باید طاقت بعد از اطراف به اینها حمله می

شنیدن حرفهای جدید زیاد باشد، هر چند به حدی نرسد که این فقیه، فتوا بدهد. ممکن است دیگری 

(. یکی از اعضای جامعه مدرسین نیز معتقد است: 21/6/73و، چیزی به آن بیفزاید و فتوا بدهد. )هم

ای که در حال اجراست، خالف شرع است، باید ای برسد که بگوید این مسئلهچه بسا فقیه به نتیجه»

 (. 5: 98)خاتمی، رایحه، « کندتحمل کرد و مقام معظم رهبری از این دیدگاه استقبال می
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یکی از مهمترین اقدامات : وجانبه مراجع تقلید و نظام اسالمیایجاد تحول در ارتباطات د. 6.2.10

در سطح مراجع و مجتهدین، ایجاد تحول در جایگاه مراجع عظام تقلید در اداره جامعه و ارتباط آنان 

ها و فتاوای مراجع دهی پژوهشبا نظام اسالمی و نیز ایجاد تحول در نقش نظام اسالمی در سامان

 ه است. وجوه این تحول دوسویه  به قرار ذیل است: معظم برای اراده جامع

توانند در کنار های فتوا میگیری از مشاوره فقهاء تحت عنوان هیئتالف( مراجع تقلید با بهره

نظام اسالمی به فرصتی کارآمد تبدیل گردند. زیرا هر یک از کارگزاران نظام اسالمی )اگر مجتهد 

تقلیدند؛ لذا باید ارتباطی موثر با مرجع خویش داشته باشند و نباشند( منطقاً پیرو یکی از مراجع 

مراجع نیز باید کارآمدی و کارآیی نظام اسالمی را با استفاده از تاثیر فتاوای خویش در جامعه پیروان 

تر کنند و از این فرصت طالیی برای پیشبرد اهداف از طریق ایجاد یک نظام فقه حکومتی افزون

های علمی )جدایی از حکومت( به تفسیری و از تفسیر قدیمی استقالل حوزه اسالم استفاده کنند

جدید )همکاری با حکومت در عین برخورداری از هویت علمی مستقل( روی آورند. از طرف 

تواند با استفاده از حکم حکومتی رهبری در جهت منافع عامه دیگر، اختالف فتاوای مراجع می

 گردد.   مسلمین به وفاقی مستحکم تبدیل

های عملیه مراجع عظام تقلید، در سطح صدور فتوا، ب( با ایجاد نظام فقه حکومتی، رساله

مکلف اولیه احکام را حکومت اسالمی شناسایی، و فتاوای مراجع معظم ناظر به عمل حکومت 

تبیین گردد و افراد و اشخاص حقیقی در منظر فقهی فتاوا به عنوان شهروندان حکومت اسالمی و 

 کلف ثانویه مورد توجه قرار گیرند.م

ج( همچنین مراجع عظام و زمامداران نظام اسالمی باید توجه عمیق خود را نسبت به لزوم 

بخشی اطالعات پیروان فقه و شهروندان و کارگزاران نظام اسالمی نه تنها نسبت به چیستی تعمیق

چگونگی تحقق این اهداف از احکام الهی، بلکه نسبت به اهداف شارع مقدس از جعل احکام و 

 طریق اجرای احکام الهی معطوف کنند.

توانند با چرخشی صحیح به سمت مراجع و با قادر ساختن آنان د( ارکان نظام اسالمی می

نسبت به آگاهی ایشان نسبت به بازخورد فتاوای صادره از طرف آنان و استفاده از همفکری و 

بردهای نظام اسالمی، از نفوذ آنان برای کاهش و حل ها و راههمکاری آنان در تدوین سیاست

 مشکالت استفاده کنند. 
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گانه در تدوین فقه حکومتی اعضای جامعه مدرسین با اشاره به نقش ارکان نظام و قوای سه

گانه باید مسائل مورد نیاز خود را تدوین و تحریر کنند، موضوع را درست تقریر قوای سه»معتقدند: 

ع پاسخ بخواهند... از دستگاله قضا خاوسته شود که هر سال مسائل مورد نیاز عرصه کنند و از مراج

قضا را مطرح کنند، از قوای اجایی خواسته شود که برای تبیین موضوعات بسیج شوند ... در 

« های مجلس هم فقیهی وجود داشته باشد که نمایندگان بتوانند از آراء فقهی او بهره ببرندکمیسیون

گروهی از افراد موضوعات مورد »(. یکی دیگر از اعضای جامعه معتقد است: 7: 98رایحه، )خاتمی، 

ها و نهادها باید نیاز جامعه و حکومت را انتخاب و در اختیار حوزه قرار دهند... در وزارتخانه

گروهی ازحوزویان در نظر گرفته شوند که موضوعات مورد نیاز این نهادها برای قانونگذاری را به 

 (.   9: 98)عبداللهی، رایحه، « حوزه منتقل کنند

 اقدامات جامعه مدرسین در راستای تولید فقه حکومتی . 6.3 

پس از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت پرداختن به فقه حکومتی، جامعه مدرسین 

 های گوناگونی را در این زمینه آغاز کرده است. فعالیت

اهلل کعبی عضو جامعه جامعه پیرامون این موضوع بود. آیت گام اول تشکیل جلسه اعضای

جامعه مدرسین برای پاسخگویی به مطالبه بزرگ رهبری »گوید: مدرسین در زمینه این جلسه می

سخنان بسیار مهم رهبر معظم انقالب  ...در مسیر نظام سازی براساس فقه شیعه تشکیل جلسه داد

ای در جمع خبرنگاران در زمینه فقه سیاسی و نظام اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه 

سازی افق های نوینی را در مسیر نظام سازی و تحول بزرگ برپایه اجتهاد و نوآوری در فقه شیعه 

.. برای پاسخگویی به این در آغاز سال تحصیلی به روی حوزویان به ویژه حوزه علمیه قم گشود.

ین با حضور حضرت آیت اهلل یزدی و اعضای مطالبه جدی رهبری، جلسه اخیر جامعه مدرس

شورای عالی جامعه مدرسین به این امر مهم اختصاص یافت و همه اعضای جامعه مدرسین که 

در جلسه حاضر بودند، با تشکر از بیانات راه گشا و حکیمانه رهبری در زمینه ایجاد تحول بر پایه 

ینه فقه سیاسی سخن گفتند و از بیانات فقه اهل بیت و اجتهاد اصیل در حوزه های علمیه در زم

ایشان تشکر و قدردانی به عمل آوردند. در این جلسه قرار شد که اعضای جامعه مدرسین تالش 

 «.جدی برای اجرایی کردن این مطالبه جدی و به حق رهبری را آغاز کنند
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ارائه دروس  های علمیه، به در گام بعد، جامعه مدرسین در بیانیه آغازین سال تحصیلی حوزه

متناسب با نیازهای جامعه از جمله توجه به فقه حکومتی تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: 

مبارزه علمی و عملی با رسالت امروز حوزه های علمیه حراست از کیان اسالم و تشیع، »

 های دشمنان اسالم و خنثی ساختن کید منافقان و مزدوران، پاسخ به شبهات علمی وتوطئه

های نسل جوان، هدایت جامعه به سمت معرفه اهلل و حمایت از نظام مقدس جمهوری پرسش

های علمی و معنوی حوزه طالب عزیز و جوان، سرمایه ..اسالمی و حفظ دستاوردهای آن است.

چشم اند. اکنون که در عصر بیداری اسالمی قرار داریم، های علمیه و امیدهای آینده جهان اسالم

های ای روشن، دلهای آن بتوانند در آیندههای علمیه خیره مانده تا سرمایهبه حوزهجهانیان 

مند سازند. چنین است که هر چه مشتاق اسالم و معنویت را از زالل حقایق نورانی آن بهره

کوشش و تالش طالب عزیز در تحصیل علم و تهذیب اخالق بیشتر باشد، آرزوها دست 

ارائه دروس متناسب با نیازهای . ..تر خواهد بودتر و امید بخشروشنتر و افق فرا رو یافتنی

حفظ  ، اهتمام به امر تهذیب و اخالق در مدارس علمیه،از جمله توجه به فقه حکومتی -جامعه

های حوزه و تقویت مبانی فقه سنتی و جواهری از مهم ترین امور است. و البته این مهّم اصالت

وضوع تحول شود. از این رو نقش مدیریت حوزه در جدا ساختن مرز نباید باعث فراموشی م

  .«گریزی بسیار مهم خواهد بودخواهی از اصالتو تحول، هاابداع ها از بدعت

بدیهی است اقدامات جامعه مدرسین به همین موارد محدود نیست و چنانکه برخی از 

قه حکومتی کاری یک شبه نیست و نیازمند اند تولید و ارائه فهاعضای جامعه مدرسین اذعان نمود

    ریزی بلند مدت است و لذا نباید انتظار نتایج زودرس در این زمینه را داشت.برنامه

 پرداختن به فقه حکومتی در کنار دیگر وظایف. 6.4 

افزار اساسی نظام ناگفته نماند پرداختن به فقه حکومتی، تاسیس و تدوین آن به عنوان نرم

مند جامعه مدرسین در قبال نظام اسالمی های ضروری و موقعیتفقط یکی از کارویژهاسالمی، 

گیری از امور دیگر و شانه خالی تواند مجوز کنارهاست و ضرورت پرداختن به این مهم، نمی

های ها باشد؛ چه اینکه در کنار این مهم، وظایف، کارکردها و کارویژهکردن از دیگر کارویژه

حضور جامعه مدرسین  خواستار عهده جامعه مدرسین قرار دارد. امام خمینی)ره( دیگری نیز بر

های جامعه مدرسین، در مالقات خرداد ماه ای که براساس گزارشدر متن مسائل بودند. به گونه
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گیری برای ممانعت از انحراف ریزی و تصمیملزوم حضور اعضای آن در مراکز برنامه بر 1361

 را حرفتان شما» م تاکید کرده و با عباراتی قریب به این مضامین فرموده بودند:ها از فقه اسالطرح

 و مذاکرات )صورت« شوید وارد پنجره از کردند بیرون در از را شما اگر. کنید استقامت و بزنید

(. ایشان در آخرین فراز از منشور روحانیت، 27/3/1361 مدرسین، جامعه جلسات مصوّبات

ه ارزش دادنرحوزه و روحانیت  رای نظام به ا ـب  های آنوولیتئو انجام مس اسالمی کـار ـب

ه آخـری که توجه به آن الزم است این که روحانیون و علما و »نویسد: سفارش نموده، می کــت ـن

هـی  ضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش اـل ایـد کـارهـای ـق طالب ـب

رای خود شخصی نـد و ـب داـن نـشستهئت و امتیازی قاـب بلکه برای  ،اندل شوند که در حوزه ـن

« اندها را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسالمی شدهاجرای حکم خدا راحتی حوزه

امری  اسالمی نه تنها انجام کارهای نظام)ره( امامنظرگاه حضرت از (. 100: 21)خمینی، همان، 

ه خالی  ،مقدس و الهی است ـاـن عذری  ،به بهانه درس و رسیدن به اجتهاد نیزاز آنها کردن کـه ش

وجه و در پیشگاه خداوند   بازخواست حتمی دارد. ،غیرـم

ها و بنابراین حوزه و روحانیت عمومًا و جامعه مدرسین خصوصاً، باید با شناخت کارویژه

شند و وظایف خویش در برابر نظام مقدس جمهوری اسالمی، در صدد انجام وظایف خویش با

مند به نحو احسن از عهده آنها برآید. و صد البته که در حال حاضر، مهمترین کارویژه موقعیت

جامعه مدرسین، تولید و عرضه فقه حکومتی برای اداره نظام و جامعه اسالمی و نیز توسعه 

رور پساز و انسانانقالب اسالمی از جمهوری اسالمی به تمدن اسالمی و گستراندن اندیشه جامعه

 باشد.     اسالم ناب محمدی)ص( می
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 گیری نتیجهبندی و جمع

اجتماعی و برآمده از حوزه و روحانیت، در مراحل -جامعه مدرسین به عنوان تشکلی سیاسی

های مختلف انقالب اسالمی، خصوصًا در مراحل ایجاد و استقرار انقالب، خدمات و فعالیت

کنونی انقالب اسالمی، )توسعه انقالب( نیز وظایف و  است. در محله شایانی به انجام رسانده

های خطیری بر عهده دارد که یکی از مهمترین آنها تولید فقه حکومتی است. علت نیاز کارویژه

« کشور و دولت اسالمی»انقالب اسالمی به فقه حکومتی نیز، قرار گرفتن آن در مرحله توسعه از 

سازی با فقه موجود، تالشی بیهوده تالش برای تمدناست و بدیهی است که « تمدن اسالمی»به 

های علمیه عمومًا و ساز هستیم. حوزهاست و ما برای ایجاد تمدن اسالمی نیازمند فقهی تمدن

ای که در برابر انقالب و نظام اسالمی، در راستای این جامعه مدرسین خصوصاً، در قبال وظیفه

ارد. شرایط انقالب اسالمی برای وصول به تمدن ای خطیر و بس سترگ بر عهده دامر، وظیفه

سازی اسالمی، این هردو را در مسیری واحد قرار اسالمی و نیز وظیفه روحانیت در برابر تمدن

داده است که با تولید و ارائه فقه حکومتی، هدف مشترک این هر دو قابل وصول است. بر هیمن 

با تحول در نگرش و رویکرد نسبت به فقه  توان بر ساس یک برنامه ریزی بلندمدت واساس می

و با استفاده از ابزارهای فرهنگ سازی فقه حکومتی درراستای تولید و ارائه فقه حکومتی گام 

برداشت. جامعه مدرسین نیز به مثابه ناهدی باالدستی و راهبر که جمع کثیری از مجتهدین و 

 جایگاه تاثیرگذار در این پروسه دارد.   مسئولین حوزه و نظام را در خود گردآورده است، نقش و 
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