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کالم اسالمی ،سال ،27
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چکیده
کالم سیاسی بهمثابه گرایشی بینارشتهای ،رویکردی تخصّصی در علم کالم است
که مباحثی مرتبط با عقائد عرصه سیاس را مورد عنای قرار میدهد .درحتایی-
که موضوع کالم سیاسی ،قدرت یا امر سیاسی ،تلقّی شده اس  ،در ایت گترای ،
مجموعهای از روشها ،متناسب با موضوعات ،مخاطبان و غایات ،بکار گرفته متی-
شوند .گرچه آغازی نحلههای کالمی ،در گرو اختالفات سیاسی در عرصته کتالم
بوده اس  ،یکت گتتتره حتدّاقلی مباحتک کتالم سیاستی ،متناستب بتا تحت ّو
موضوعات ،شبهات و متائل جدید هر عصر ،توسعه یافتته و بته وستع نیازهتا و
پرس های فکری سیاسی نظام سیاسی تکامل یافته اس  .با وجود ایت کته علتم
کالم در ساییان دور ،بهمثابه پشتیبان علم فقه تلقّی شتده و بتر ضترورت پاست -
گویی فقه نتب به نیازهای مکلفان تأکید کرده اس  ،یک تحقّق نظتام استالمی
در عصر حاضر به راهبری فقیهان ،حکم به ضرورت اداره نظام اسالمی بتر استا
فقه شیعه داده اس که طبیعتاً کالم سیاسی میبایت مبانی کالمی تحقّق فقته
حکومتی در راستای روزآمتدی ،پاست گتویی بته نیازهتای کتالن جامعته و اداره
مطلوب و کارآمدی آن بر اسا آموزههای اصیل شیعه را تأمی کند.
واژههای کلیدی :کالم ،کالم سیاسی ،سیاس  ،فقه سیاسی ،فقه حکومتی.

 .1دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث.
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با پیروزی انقالب استالمی ایتران و تأستیظ نظتام سیاستی مبتنتی بتر اعتقتادات و
باورهای سیاسی اصیل شیعی چون والی و امام  ،از یکسو بتتیاری از مبتانی کالمتی
شیعه در بعد سیاسی ،در تعارض بتا مبتانی معرفتتی مکاتتب غربتی ،قترار گرفتته و ایت
مواجهه موجب شد حجم وسیعی از مبانی معرفتی غربی در قبتا عقائتد کالمتی شتیعه
طرح شده بلکه شبهات و اشکاالتی در راستای تضعیف ایت مبتانی ،ایجتاد شتده است و
متکلمان انقالبی شیعی در فرایند پاس بته ایت شتبهات ،دیتدگاه اصتیل شتیعه را ارائته
کردند .بلکه با عنای به ای که استتقرار ،توستعه و پشتتیبانی از نظتام سیاستی ،متتتل م
تبیی نظام معرفتی انقالب اسالمی ،اس یتاا متکلمتان شتیعی در عصتر حاضتر ضتم
بازخوانی مبانی کالمی شیعه ،عالوه بر پاس گویی به شبهات و اشکاالت نتتب بته نظتام
معرفتی شیعه ،تبیینی روزآمد از باورهای کالمی جمهوری اسالمی و والیت فقیته ،ارائته
کردند.
حجم وسیع مباحک کالمی ارائه شده از سوی متکلّمان متادّینگتر غربتی و شترقی،
تنوّع شبهات فراوان کالمتی در راستتای تضتعیف نظتام استالمی و ضترورت بتازنگری در
مبانی کالمی در راستتای فهمتی روزآمتد و کارآمتد از فقته سیاستی شتیعه جهت اداره
حکوم دینی و بازتویید فقه حکومتی بهمثابه نرم اف ار اداره جامعه دینتی ،موجتب رونتق
مباحک کالمی در ساح متائل سیاسی شده و بته تحقّتق گرایشتی تخصّصتی در علتم
کالم مرتبط به عقائد سیاسی شیعه شده و ضترورت ایجتاد گرایشتی بینارشتتهای تحت
عنوان «کالم سیاسی» را موجب شد.
اصطالح «کالم سیاسی» که در ساییان پظ از پیتروزی انقتالب استالم و بته ختاطر
حجم وسیع اعتقادات سیاسی ت حکومتی شیعه ،به کرّات ،استعما میشود ،در حقیقت ،
مرهون اموری مانند« :تحقّق نظام اسالمی مبتی بر باورها و عقائد اصتیل شتیعی»« ،ورود
حجم گتتردهای از مباحک کالمی ناظر به متائل سیاسی از سوی اندیشتمندان غربتی»،
«پرس گری فراوان اندیشمندان بلکه توده متردم از متکلمتان شتیعی راجتع بته مبتانی
کالمی نظام سیاسی» و «تبیی مبانی کالمی فقه سیاستی و فقته حکتومتی جهت اداره
مطلوب و کارآمد جامعه» اس  ،و با ترابط میان عقائد شیعی و سیاس و حکوم  ،ختط-
مشیهای کالن نظام سیاسی را در عرصه مبانی اندیشهای ،ارائه میکند .تأثیر فراگیر ایت
گرای بینارشتهای ،متتدعی طرح مباحثی در خصوص فهتم ماهیّت «کتالم سیاستی»
اس که ذیل مباحثی چون :تعریف ،پیشتینه تتاریخی ،موضتوع ،کتارویگه ،گتتتره ،روش

 .1تعریف کالم سیاسی

/ابوالفضل ساجدی

شناسی ،تمای نتب به سایر گترای هتای بینارشتتهای سیاست و نظتام متتائل کتالم
سیاسی ،مطرح میشود و ای تحقیق ،درصدد تبیتی ماهیّت کتالم سیاستی و بحتک از
زوایای مختلف ای گرای بینارشتهای اس .

چیستی کالم سیاسی  /سید سجاد ایزدهی  -صدیقه صدیق تقی زاده 

از آنجا که کالم سیاسی ،رویکردی تخصّصی در علم کتالم است کته تتابع اصتو و
قواعد حاکم بر علم مادر خوی (علم کالم) اس  ،یاا در تعریف کالم سیاستی نیت متی-
بایت تابع هنجارهای حاکم بر علم کتالم بتوده و بتا عنایت بته فهتم متراد متکلمتان از
تعریف کالم ،به تعریف کالم سیاسی پرداخ  .علم کالم از سوی اندیشمندان مختلتف ،بتا
تعریفهای متعدّدی متناسب با رویکردهای مختلف ارائه شده اس که از آن میتان متی-
توان به تعریفهای ذیل اشاره کرد:
 .1کالم علمی اس که بواسطه آن ،بر اثبات عقائد دینی در قایب ادیه و دفتع شتبهه،
قدرت ،حاصل میشود (جرجانی.)23 :1 ،1231 ،
 .3کالم ،علم به عقائد دینی از روی ادیه یقینی اس (تفتازانی.)162 :1 ،1231 ،
 .2علم کالم ،ملکهای اس که انتان به واسطه آن بتر تأییتد نظترات و افعتا متورد
پتند تصریح شده از ستوی خداونتد (وضتع کننتده دیت ) و غیرصتحیح بتودن دیتدگاه
مخایف ،به صورت قویی ،قدرت مییابد (جیرار جهامی.)116 :3 ،1111 ،
 .3اب خلدون :کالم ،علمی اس متضم احتجاج بر عقائتد دینتی بتر استا ادیته
عقلی و ردّ بدع گااران منحرف اعتقادی نتب به ماهب گاشتگان و اهتل ستنّ (ابت
خلدون.)314 ،1266 ،
 .1علم کالمی علمی اس که دربارة اصو دی اسالم بحک میکند به ای نحتو کته
آنها را توضیح میدهد و دربارة آنها استدال  ،و از آنها دفاع میکند (مطهتری،1261 ،
.)133
 .6کالم دانشى اس که از طریق استدال  ،برهان و جد به طرد باطتل متىپتردازد
(شی مفید.)33 -34 ،1231 ،
تعاریفی که از سوی اندیشمندان عرصه کالم ارائه شده است بتا وجتود اشتترا در
رویکرد اعتقادات متتند به دی  ،از سویی ،موضوع ایت دانت را متدّ نظتر قترار داده و از
سویی ،غای آن را مورد عنای قترار داده است ( .ستبحانی )32 :1 ،1336 ،بلکته برختی
تلفیقی میان ای دو را در تعریف کالم ،مورد مالحظه قرار دادهاند .برخی رویکترد تبیینتی
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را محور ای دان  ،فرض کرده و برخی رویکترد دفتاعی و احتجتاجی را استا تعریتف،
یحاظ کردهاند (همان )14 ،و طبیعتاً با عنای به ای کته غایت نهتایی کتالم را شتناخ
برشتمردهانتد (همتان،
خداوند ،و صفات و افعا وی ،شناخ معاد ،پیتامبران و ائمته
 )32یاا باید تعریف علم کالم را نی در راستای ای غایات ،قرار داد.
با وجود اختالفهای اساسی که در تعریفهای چندگانه از علم کتالم مشتاهده متی-
شود ،رویکرد غایب در ای علم ،مکایمه ،مباحثته ،منتاظره و احتجتاج بتر محتور باورهتای
دینی ،ماهبی بوده و عقائد دینی ،بهمثابه محور موضوعات آن ،در نظر گرفته میشود.
برای اسا  ،در برخی نگرشها ،منابع دان کالم ،محور تعریف کتالم سیاستی قترار
گرفته و در تمای با فلتفه سیاستی ،استتفاده از عقتل و نقتل در پاست بته پرست هتای
مرتبط با باورهای سیاسی ،در تعریف کالم سیاسی ،مدّ نظر قرار گرفته اس « :آموزههتای
سیاسی اس که از وحی ایهی سرچشمه میگیرد .بته عبتارت دیگتر ،اگتر پرست هتای
مربوط به فلتفه سیاسی ،که با روش انت اعی و عقلی پاس داده میشوند ،از طریق وحتی
ایهی و متون دینی پاس داده شوند ،کالم سیاسی تحقق متییابتد» (ختتروپناه،1243 ،
.)113
درحاییکه برخی نگرشهتا ،محوریّت تبیتی و دفتاع آمتوزههتای ایمتانی در بتاب
سیاس را در تعریف کالم سیاسی ،مورد عنای قرار داده اس « :کالم سیاستی شتاخهای
از علم کالم اس که به توضیح و تبیی آموزههای ایمانی و دیتدگاههتای کتالن دیت در
باب متائل و امور سیاسی میپردازد و از آنها در قبا دیدگاهها و آموزههای رقیتب دفتاع
مینماید» (بهروزیک.)24 ،1242 ،
برای اسا  ،با عنای به ای که کالم سیاسی ،بر محور باورها و عقائتد سیاستی (و نته
هر عقیدهای) ،متمرک شده اس  ،یاا کالم سیاسی را بایتد مشتتمل بتر مجموعته عقائتد
دینی دانت که به ساح سیاس و متتائل سیاستی ،نظتر داشتته است  .از ایت روی،
کالم سیاسی را میتوان به «علم»« ،ملکه» یتا «مجموعته باورهتا»یتی اطتالک کترد کته
خداوند در خصوص تدبیر حیات سیاسی انتانها به واسطه عقل و نقل ،ارائه کترده است
و متکلمان متلمان در طو تاری  ،در راستای تبیی  ،تبلیغ و دفتاع از باورهتای ختود ،در
آن خصوص ،تکلّم میکردند .بلکه با عنای به ای که ای تحقیق ،هویّ کتالم سیاستی را
بر مبنای تمای علوم و گرای های بینارشتهای ،قرار داده اس  ،یاا میتوان کالم سیاستی
را گرایشی بینارشته ای مرتبط بته علتم کتالم و سیاست دانتت کته بتا بهترهگیتری از
عناصری چون عقل و نقل و جتد  ،عهتدهدار کتارویگه تبیتی و دفتاع از باورهتای دینتی

عرصه سیاس اس .

/ابوالفضل ساجدی

 .2پیشینه (تاریخچه) کالم سیاسی

چیستی کالم سیاسی  /سید سجاد ایزدهی  -صدیقه صدیق تقی زاده 

با وجود آنکه علم کالم ،مشتمل بر مباحک زیادی اس و پیشینه آن را متیبایتت
در انباش مبانی اعتقادی ناشتی از شتبهات کالمتی ارائته شتده از ستوی غیرمومنتان در
عرصههای متعدّد و مرتبط بتا متتائل مختلتف کالمتی و پاست هتای ارائته شتده در آن
خصوص ،جتتجو کرد ،یک آغازی جریان کالمی حاکم در جهان اسالم کته بته جریتان
اجتماعی تبدیل شده و اختتالف هتای بتتیاری را رقتم زد ،مباحتک اعتقتادی مترتبط بتا
سیاس و اداره جامعه بوده اس  .برای اسا  ،اوّیی بحک اعتقادی کته در جهتان استالم،
به بحک و منازعات زیادی منجر شده بلکه با ایجاد چای اساستی میتان جمتع زیتادی از
متتتلمانان ،بتته ایجتتاد نحلتتههتتای مختلفتتی انجامیتتد ،بحتتک زعام ت سیاستتی ،پتتظ از
بود که با در متفاوت از خاستتگاه مشتارک سیاستی ،بته نظتم خالفت
پیامبر
(رویکرد انتخابی) و امام (رویکرد انتصابی) انجامیتد (ستبحانی .)1 ،1231 ،بلکته روش-
در ستتاییان پتتظ از رحلتت
هتتای استتتقرار خلفتتا در منصتتب جانشتتینی پیتتامبر
 ،در قایب انتخاب اهل حتلّ و عقتد ،استتخالف ،شتورای نخبگتان ،انتخابتات
پیامبر
فراگیر مردمی و قهر و غلبه ،متیرهای متفاوتی را در مشروعیّ خلفا در اعصار بعتد ،رقتم
زده و حاکمان در ساییان بعد را در ردیف حاکمان مشتروع یتا نامشتروع قترار داده است
(قادری.)33 -31 ،1244 ،
از سوی دیگر ،ظهور خوارج در جامعه به طرح مباحک کالمی مهمی انجامیتد کته از
آن میان می توان بته طترح بحتک عتدم ضترورت حکومت در جامعته و پاست حضترت
علی به ضرورت آن ،و بحک کفر مرتکبی گناهان کبیره (حکم به کفر امیرایمتممنی
و غائله آفرینان جنگ علیه حکوم علوی «معاویته و عمترو عتاص») اشتاره کترد (نهت
ایبالغة ،خطبه 133؛ اب ابی ایحدیتد .)341 :3 ،1312 ،بلکته مرجهته نیت کته در قبتا
خوارج ،حکم به اکتفا به ایمان و عدم دخایت اعمتا در ایمتان را مطترح کردنتد ،متورد
توجّه امویان قرار گرفته عقاید آن فرقه را در امپراطورى خود رواج بخشیدند؛ زیترا مبتادى
آن فرقه با شیوه خالف امویان سازگارتر از عقاید فرقههاى دیگر بتود؛ بته همتی ترتیتب
ماهب اعت ا نی ماهب رسمى دوی در دوره مأمون و معتصم و واثق قترار گرفت و بته
فرقهای تأثیرگاار در جهان اسالم تبدیل شد (حلبی.)43 ،1243 ،
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استقرار حاکمان اموی و عبّاسی در جهان اسالم از یکسو و نامشروع خوانتده شتدن
در متوارد مختلتف در قایتب امتوری
و عدم تمکی از ای حاکمان از سوی اهل بی
و استدال های کالمی امام صادک و سائر اهتل بیت
چون :قیام امام حتی
به هویّ شیعه در طو زمان ائمه  ،انجامید .بلکه با حکم بته عتدم جتواز مشتروعیّ
و با قیام علیه امویان ،فرقتههتایی
حاکمان اموی و در پیامد انتقام قاتلی امام حتی
چون زیدیه ایجاد شدند که به رویکرد کالمتی متمتای ی در جهتان شتیعه (بخصتوص در
موضوع امام ) منجتر شتده است (شوشتتری .)113 :3 ،1311 ،بلکته رویکترد متمتای
نتب به مقویه امام در جهان اسالم ،به پیدای نحلههای مختلفتی چتون استماعیلیّه،
کیتانیه و واقفیه منجر شده اس .
که میتوان از آن زمان ،به عصر تکوّن و پیتدای
عالوه بر زمان ائمه معصومی
مباحک و نحلههای کالمی (با رویکرد سیاسی) یاد کرد ،میبایت به ستدههتای آغتازی
عصر غیب بهمثابه عصر تدوی مباحک کالم سیاسی یاد کرد .برای اسا  ،بتا وجتود ایت
که میتوان به علی بت استماعیل بت میتثم تمّتار ( 131ه.ک ).در نگتارش کتبتی چتون
«االمامة» و «االستحقاک» (ابت نتدیم )313 ،1313 ،و هشتام بت حکتم ( 122ه.ک ).در
نگارش برخی رسائل مرتبط با کالم سیاسی یاد کرد ،اما آغاز عصر غیب (قرنهتای ستوّم
و چهارّم) را میتوان بهمثابه عصر تدوی کتب کالمی مختص به عرصه سیاسی یتاد کترد؛
زیرا با غیب امام معصوم و عدم دسترستی بته ایشتان ،ضترورت تتدوی مویفتههتای
عقیدتی شیعه ،در راستای پاس گویی به پرس هتای شتیعیان و تثبیت هویّت شتیعه،
اجتناب ناپایر مینمود .ازای روی ،متکلمان شیعه ،مباحک اعتقادات ماهبی چتون بحتک
والی  ،امام و متأیه غیب امام که عمدتاً رویکرد سیاسی داشتند را محتور تتدوی
قرار دادند که از آن میان میتوان به کتابهایی چون« :ایتنبیه فی االمامتة» اثتر ابوستهل
نوبختی« ،االفصاح فی االمامة» اثر شتی مفیتد« ،االمامتة و ایتبصترة» و «کمتا ایتدی و
تمام اینعمة» اثر شی صدوک« ،ایشافی فی االمامة» اثر شریف مرتضتی« ،کتتاب ایییبتة»
اثر شی طوسی و «کتاب ایییبة» اثر محمد ابراهیم نعمانی اشاره کرد ،که عالوه بتر ایت -
که رویکرد تبیینی در عقائد محوری شیعه داش  ،پاسخی به دیدگاههای رقیب نی تلقّتی
میشد.
گرچه در قرون بعدی ،متکلمان برجتتهای چون عالمه حلّتی و خواجته نصتیرایدی
طوسی ،با ژرفکاوی در مباحک «کالم سیاسی» بتر عمتق و محتتوای مباحتک اف ودنتد،
یک با کم فروغ شدن مباحک کالم سیاسی در ساییان بعد ،عمده ایت مباحتک ،از ستوی

/ابوالفضل ساجدی

فقیهان ،مطرح شده و مباحک سیاسی شیعه ،عمالً از حوزه کالم سیاسی ،به فقه سیاستی
منتقل شد.
برای اسا  ،با وجود ای که دان کالم از زمان تدوی تا کنون با دان واژهای تحت
عنوان «کالم سیاسی» مواجه نبوده و مباحک کالم سیاستی ،عمتدتاً ذیتل مباحتک کلّتی
علم کالم ،مورد بحک قرار میگرفته اس  ،یک فارغ از عدم تحقّق ای گرای بینارشتته-
ای در ساییان گاشته ،اگر نتوان ادّعا کرد که هتته مرکت ی مباحتک علتم کتالم ،همتان
مباحک کالم سیاسی اس  ،الاقل میتوان به حضور پررنگ متائل کالم سیاستی در علتم
کالم ،از اوّیی ساییان پیدای و تکوّن ،تدوی و تحوّ کالم ،اذعان کترد (حلبتی،1243 ،
 .)43و از همی روی ،شاید بتوان به همداستتانی گترای بینارشتتهای فقته سیاستی ،بتا
کالم سیاسی ،در تاری ه ار و چهارصد و خردهای سایه علوم اسالمی اشاره کترد .زیترا بتا
وجود ای که مباحک علم فقه ،در طو تاری شیعه ،مملوّ از متائل سیاسی بتوده و از ایت
روی ،می توان به وجود فقه سیاستی در تتاری فقته ،اشتاره کترد ،یکت دانت واژه «فقته
سیاسی» بهمثابه گرایشی بینارشتهای ،تنها در ساییان اخیر متورد استتفاده قترار گرفتته و
رویکردی تخصّصی در ساح فقه ،یافته اس (ای دهی.)113 ،1213 ،
برای اسا  ،با وجود عدم استقال «کالم سیاسی» در تاری علم کتالم ،متیتتوان از
تراث و پیشینه فراوان و فراگیر برای ای گرای بینارشتهای در ساح علتم کتالم اشتاره
کرد.

از آنجا که «کالم سیاسی» ،گرایشی تخصّصی در علم کالم اس  ،یاا فهتم «موضتوع
کالم سیاسی» تابع فهم «موضوع علم کتالم» است  ،یتاا اختتالف در چیتتتی موضتوع
کالم ،موجب اختالف در موضوع «کالم سیاسی» نی شده اس .
متکلمان ،علم کالم را مانند مباحک فلتفه ،اشرف علوم دانتته و ستایر علتوم دینتی
را بر آن ،مبتنی دانتتهاند ،و از ای روی ،مباحک آن را در گتتره ایهیّات ،قترار دادنتد ،بتا
ای فرک که برخالف فلتفه که بر رویکرد و روش عقلی مبتنی اس  ،رویکتردی مشتتمل
بر عقل و نقل دارد .از ای روی ،موضوع علم کالم از سوی قدما بته «موجتود از آن جهت
که موجود اس » (تفتازانی )136 :1 ،1231 ،تعریتف شتده ،قاضتی ارمتوی آن را «ذات و
صفات خداوند» (همان )141 ،و اب خلدون «عقائد دینتی» (ابت خلتدون)366 ،1266 ،
معرّفی کترده ،و برختی نیت  ،آن را «ذات ختدا و ممکنتات» (تفتتازانی)141 :1 ،1231 ،

چیستی کالم سیاسی  /سید سجاد ایزدهی  -صدیقه صدیق تقی زاده 

 .3موضوع کالم سیاسی
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دانتتهاند .برخی از معاصری نی با برگ یدن تعریتف جرجتانی (جرجتانی)31 :1 ،1231 ،
آن را «معلوم از حیک اشتما بر عقایتد دینتی» معرفتی کتردهانتد (ستبحانی:1 ،1336 ،
.)31
یک با عنای به ای که محدود کردن مباحک علم کالم ،به مباحک مرتبط بتا ذات و
صفات خداوند ،مباحک زیادی مرتبط با متائل کالم جدید را از محدوده علم کالم ختارج
میکند ،یاا شایتته اس موضوع علم کالم ،رویکردی عامّ به ختود گرفتته و بته باورهتا و
عقائد اسالمی ،توسعه یابد .چنانکه شهید مطهری ،موضوع علم کتالم را «اصتو دیت و
عقائد اسالمی» معنا کرده اس (مطهری.)133 ،1261 ،
با عنای به آنچه گاش  ،از یکسو موضوع علم کالم را میبایتت تتابع غایتات آن
(خواجگی شیرازی )31 ،1231 ،و از سوی دیگر ،تابع تحوالت ایت علتم در طتو زمتان
دانت  .برای اسا  ،درحاییکه در زمانهای گاشته ،موضوع علم کالم بته عقائتد ایمتانی
بعد از فرض صحّ آن از جانب شارع ،که به صورت ادیه عقلی صورت پایرفته و بته رفتع
شبهه و زوا بدع میانجامد ،تعریتف شتده است (ستبحانی ،)33 :1 ،1336 ،یکت بتا
تحوّ زمان و پیچیدگیهای صورت پایرفته در علم کالم ،موضوع آن را متیتتوان همتان
موضوع فلتفه دانت و در عرصههای سهگانته طبیعیتات ،فلکیتات و ایهیتات بته معنتای
خاص ،توسعه داد .با ای فرض که غرض از علم کالم ،ارائه برهان بر آن چی ی است کته
در ای سه عرصه ،در شرع ثاب دانتته شده اس (ایجی.)11 :1 ،1231 ،
با عنای به فهم مراد از موضوع علم کتالم ،و بتا توجّته بته ایت کته کتالم سیاستی،
گرایشی تخصّصی مرتبط با سیاس در عرصه علم کالم اس  ،شاید بتوان موضتوع کتالم
سیاسی را «اصو و عقائد سیاسی اسالم» دانت  ،بلکه بتا یحتاظ ایت کته موضتوع علتم
سیاس  ،قدرت ،تلقّتی شتده است (ابوایحمتد 33 :1 ،1261 ،ت  ،)31و متراد از قتدرت،
مباحک مرتبط با حاکمیّ سیاسی ،تلقّی شده اس میتوان موضوع کالم سیاسی را نیت
«قدرت سیاسی» ای دانت که ناظر به عقائد اسالمی باشد .بلکته بتا عنایت بته ایت کته
موضوع فقه سیاسی« ،امر سیاسی» فرض شتده است (میراحمتدی ،)131 ،1211،متی-
توان همی موضوع را برای کالم سیاسی نی در نظر گرف  .بدیهی است بترخالف «فقته
سیاسی» که به رفتارهای ناظر به «امر سیاسی» میپتردازد ،کتالم سیاستی ،بته باورهتا و
عقائد ناظر به «امر سیاسی» عنای خواهد داش .
برای اسا  ،عالوه بر مباحثی چتون ضترورت حکومت (محمتدی 311 ،1234 ،ت
 )313والیت  ،امامت و خاستتتگاه مشتروعیّ حتتاکم (ستتبحانی 311 ،1241 ،ت ،)141

/ابوالفضل ساجدی

مشتمل بر مباحثی خواهد بود که امروزه در کتالم جدیتد مطترح شتده و نتاظر بته امتور
سیاسی اسالم اس ؛ اموری چون« :نفی سکوالریتم (در قایب جدایی دی از سیاست یتا
حکوم )» (عتکری« ،)133 :1 ،1243 ،ترسیم مدینه فاضله استالمی»« ،انتظتار بشتر از
دی در عرصته سیاست و حکومت » (محمتدی« ،)211 ،316 ،1234 ،نقت دیت در
حیات سیاستی ت اجتمتاعی»« ،پلوراییتتم سیاستی» (ایهتی راد 131 ،1211،ت ،)133
«والی فقیه» (همان)« ،مبانی کالمی حکوم دینی»« ،مبتانی کالمتی فقته سیاستی»،
«مبانی کالمی فقه حکومتی» و  ...میتواند ذیل «امر سیاسی» یا «قتدرت سیاستی» قترار
گرفته و به تبیی  ،توجیه و دفاع از دی در عرصه باورهای اسالمی بپردازد.

 .4کارویژه کالم سیاسی

چیستی کالم سیاسی  /سید سجاد ایزدهی  -صدیقه صدیق تقی زاده 

با وجود ای که علم کالم ،در طو تاری اسالم ،همواره حراس از مرزهتای عقیتدتی
اسالم را برعهده داشته و در ای متیر ،ضم تبیی باورهای دینی ماهب بترای مومنتان
و متلمانان ،و دفاع از عقائد وحیانی ،در برابتر شتبهههتا و اشتکاالت ،مرزهتای مشخصّتی
برای ماهب شیعه در برابر سایر مااهب و نحلههای فکری دیگر ،تعیی کردنتد و در ایت
راستا ،هویّ فکری ،عقیدتی شیعه را در طو تاری شیعه و بتا وجتود شتبهات و هجتوم
فکری نحلههای مختلف فکری ت ماهبی ،حفت کردنتد (مشتکور ،)13 ،1231 ،یکت بتا
عنای به ای که کارویگه کالن علم کالم ،در هتر زمانتهای متناستب بتا گونته مخاطبتان،
شبهات رای  ،اقتضائات زمانه و امکان تحقّق حدّاقلی یا حدّاکثری ،متتتل م کتارویگههتای
خردی اس که میتواند به تحقّق اهداف و غایات دی در هر زمانه کمک کند ،یتاا متی-
توان در هر عصری به کارویگههای متمای ی برای علم کالم اشاره کترد (ستبحانی،1231 ،
.)1
ازای روی ،متکلمان در عمده ادوار عصر غیب و بتا فترض قتب یتد عایمتان ،عتدم
تحقّق حدّاکثری شتیعه در جامعته و عتدم اقتتدار عایمتان و فقتدان قرارگیتری آنتان در
مناصب سیاسی ت اجتماعی ،اهتمتام ختوی را در تعمیتق و تثبیت باورهتای دینتی ت
ماهبی متناسب با فضای اعتقادات فردی مومنان ،مباو کردنتد ،و بتر همتی استا و
متناسب با ای چارچوب کالن ،در برخی زمانها ،تبیی مبانی فقه را مدّ نظتر قترار داده-
اند ،در آغاز عصر غیب  ،بحک غیبت و ست ّر تحقّتق آن را متورد بحتک قترار داده ،گتاهی
اوقات ،به دفاع از مبتانی استالم در برابتر زنادقته ،ملحتدی و دهریّتون ،متیپرداختنتد ،و
متناسب با ظهور برخی فرقههای انحرافی چون وهابیّ  ،بابیّ و بهایّ  ،پاس بته شتبهات
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ارائه شده از سوی ای فرقهها را مدّ نظر قرار دادهاند ،و در ای راستا ضم تبیتی مویفته-
های اعتقادی شیعه ،از آن ،در برابر ستایر باورهتای متاهبی ،دفتاع کتردهانتد ،در ستاح
سیاس  ،و در تمای نتب به نظم سیاسی ،خالف و سلطن  ،مباحتک والیت  ،امامت و
جانشینی امام در عصر غیب را متورد تحقیتق و بررستی قترار دادهانتد (حامتد حتتی ،
.)311 :13 ،1266
یک  ،با وجود ای که حراس و پاسداری از مبانی اعتقتادی دیت و متاهب ،همتواره
مدّ نظر متکلمان بوده اس  ،روزآمدی در پاس گویی به شبهات وارده بتر حتریم استالم و
شیعه ،مقتضی آن است کته عتالوه بتر پاست بته شتبهات و متتائل نوپدیتد در عرصته
اعتقادات ،از یکسو مبانی حاکم بر نظام اعتقتادات جهتانی (ختداناباوری ،انتتانمحتوری،
طبیع گرایی ،دی گری ی ،مادهگرایی ،نتبی انگتاری ،پلوراییتتم معرفتتی ،سکوالریتتم
و )...را در مباحک خوی مدّ نظر قرار داده یتا در مقتام پاست  ،اویویّت گتااری کنتد ،و از
سوی دیگر ،اقتضائات حاکم بر جامعه مبتنی بر تحقّتق نظتام سیاستی شتیعی در کشتور،
اقتدار عایمان در فضای سیاستی ت اجتمتاعی جامعته استالمی ،کتارویگههتای متفتاوت و
روزآمدی را فراروی متکلمان قرار میدهد که ضم پاس به مخایفان رویکترد حتدّاکثری
تحقّق ماهب در جامعه اس  ،تبیینی مناسب از عقائد دینی متناستب بتا حاکمیّت فقته
شیعی بر جامعه ،ارائه کرده و در ای راستتا ،مبتانی کالمتی فقته سیاستی و حکتومتی را
تدوی نموده و راه را بر تحقّتق حتدّاکثری غایتات و اهتداف شتریع در جامعته در سته
عرصه« :کشف و استخراج مبانی کالمی حاکمیّ حدّاکثری دی در جامعته»« ،استتدال
نتب به ای مبانی کالمی» و «دفاع از ایت مبتانی کالمتی در برابتر مکاتتب حتدّاقلی و
سکوالر» ،فراهم نماید.
برای اسا  ،و با عنای به شرایط و اقتضائات جامعه شیعی در عصر حاضر ،متیتتوان
کشف ،تبیی و دفاع از حریم عقائد مترتبط بتا قتدرت سیاستی را اساستیتتری کتارویگه
«کالم سیاسی» در عصر حاضر برشمرد .ای کارویگه متتتل م طترح ،تبیتی  ،استتدال و
دفاع از حریم ماهب در خصوص مباحک متعدّدی اس که برخی از آنها بته اختصتار از
نظر میگارد:
ت نقد مبانی حاکم بر جهتانبینتی متادّی غترب و شترک (ماتریاییتتم ،ییبراییتتم و
سوسیاییتم)
ت تبیی مبانی کالمی منجر به تحقّق رویکرد حکومتی به فقه
ت تبیی نرم اف ار علمی نظام اداره علمی کشور اسالمی

/ابوالفضل ساجدی

ت تبیی ترابط و نظاموارگی فهم دی در عرصههای سهگانه عقائد ،احکام و اخالک
ت نقد نظام دموکراسی و تبیی نظم مردمساالری دینی
ت ارائه ویگگیهای تمدن نوی اسالمی در راستای احیاء و وصو
ت تبیی و ارائه اسالم ناب محمدی جه صدور اسالم اصیل به سایر انتانها

 .5جایگاه کالم سیاسی نسبت به سایر گرایشهای بینارشتهای سیاسی

چیستی کالم سیاسی  /سید سجاد ایزدهی  -صدیقه صدیق تقی زاده 

قدرت سیاسی و اداره مطلوب جامعه از جمله متائلی اس که بته ختاطر اهمیّت و
ابتالی فراوان آن در سطح وسیعی از جامعه ،در دان هتای مختلتف ،متورد عنایت قترار
گرفته اس و به ایجاد رشته مطایعات علمی مختلفی بهمثابته گترای هتای بینارشتتهای
مرتبط با سیاس انجامیده اس  ،ای مطایعتات بینارشتتهای کته ستر در گترو مطایعتات
سیاسی دارد ،از منظرهای علمی مختلف به سیاس ورزی و متائل مرتبط با اداره جامعته
و قدرت سیاسی میپردازد .بلکه هر کدام از ای گرای هتای علمتی بینارشتتهای بنتا بتر
اقتضای مبانی ،روش ،غایات و کارویگههای خوی  ،رویکردی ختاصّ یافتته و از گترای -
های دیگر ،متمای شدهاند.
برای اسا  ،درحتایی کته علتم فقته ،در راستتای تبیتی احکتام متناستب بتا رفتتار
کارگ اران سیاسی و ای امات حقوقی مرتبط با اداره جامعه ،استتنباط متتائل و موضتوعات
سیاسی را مورد عنای قرار داده و گرایشی بینارشتهای (مرتبط با علم فقه و سیاست ) بتا
نام فقه سیاسی را رقم زده اس  ،علم کالم نی در راستتای فهتم عقائتد و باورهتای دینتی
مرتبط با عرصه سیاس  ،مبانی عقیدتی شیعه در ای عرصه را متورد عنایت قترار داده و
به شبهات عقیدتی نحلهها و مکاتب مختلف در ای خصوص پاس داده اس و به تحقّتق
گرایشی بینارشتهای (مرتبط با علم کالم و سیاس ) به نام کالم سیاسی ،انجامیده اس .
بر همی اسا  ،فلتفه سیاسی بهمثابه گرایشی بینارشتهای (مرتبط بتا علتم فلتتفه
و سیاس ) رویکرد پیشادینی و عقالنی صِرف به سیاس اتّخاذ کترده و مبتانی اداره امتور
کشور در عرصه ساختار ،روش ،غایات و  ...را بر اسا مبانی فلتفی ،ترسیم کترده است .
گرچه با وجود اشترا در رویکرد عقالنی به سیاس  ،مبانی فلتتفی هتر نظتم سیاستی،
متناسب با مبانی فلتفی هر مکتب ،متفاوت بوده و گونههای متفاوتی از دیتدگاه سیاستی
نتب به اداره جامعه را رقم زده اس .
اخالک سیاسی ،نی بهمثابه گرایشی بینارشتهای مرتبط با علم اخالک و سیاست  ،بته
رویکرد ارزشمدار و اخالقی به اداره امور جامعه ،سوک یافتته و عرفتان سیاستی ،گرایشتی
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مرتبط با عرفان و سیاس  ،مبانی عرفانی علم سیاس متناسب با مبتانی عرفتانی مکتتب
اسالم را مورد عنای قرار میدهد.
و از آنجا کته علتم کتالم ،عمتدتاً در براینتد اندیشتهورزی اندیشتمندان متتلمان در
مواجهه با شبهات و پاس به دیدگاههای انحرافی در عقائد دینتی ،متاهبی ،زمانته ،شتکل
گرفته و توسعه یافته اس  ،یاا کالم سیاسی ،به بخشتی از ایت مباحتک ،اختصتاص دارد
که در زمان گاشته در قایتب مبتاحثی چتون والیت  ،امامت و جانشتینان آن ،خالفت ،
مشروعیّ نظام سیاسی ،ظهور و بروز یافته و در عصر حاضر مشتتمل بتر متتائلی چتون:
سکوالریتم (ارتباط دی با سیاس و حکوم ) ،کارویگههتای سیاستی ،حکتومتی دیت ،
پلوراییتم (کثرتگرایی) سیاسی ،والی فقیه ،عدای و  ...اس
از آنجا که علم کالم در رتبهبندی دان های اسالمی در جایگاه اوییّته قترار داشتته و
بهمثابه بنیادهای دان های فقه و اخالک ،به شمار میآید( ،ایجتی 12 :1 ،1231 ،ت )13
کالم سیاسی را نی میبایت در رتبه مقدّم نتب به فقه سیاستی و اختالک سیاستی در
نظر گرف  .برای اسا  ،با وجود ای که مباحک کالم سیاستی ،بته عرصته رفتتار سیاستی
مکلفان و شهروندان ،ورود نمیکند ،و آن را به فقه سیاسی ،واگاار میکند ،و به ملکتات و
امور اخالقی در ساح سیاس نی ورود نکرده و آن را به اخالک سیاسی واگاار میکنتد،
اما ،اقتضای فرادستی کالم سیاسی نتب به فقه سیاسی و اخالک سیاستی آن است کته
مبانی و چارچوبهای اندیشهگی ای دو گرای  ،در کالم سیاستی ،تبیتی شتود .بترای -
اسا « ،فقه سیاسی» مرهون رویکرد اسالم سیاسی در کالم بتوده و «فقته حکتومتی» را
باید وامدار اثبات اسالم حدّاکثری در علم کتالم دانتت  .ازایت روی ،هتمچنتان کته علتم
و
کالم ،با ارائه مباحثی چون جاودانگی دی  ،جامعیّ دی  ،معصتوم بتودن پیتامبر
ائمه  ،مبانی فقه در اداره مطلوب زندگی مممنانه را هموار کرده و بتر ضترورت پاست -
گویی فقه بته همته نیازهتای انتتانی در همته جوامتع و اعصتار ،تأکیتد کترده است  ،بتا
جایگ ینی عدای و فقاه به جای عصم  ،بتتر حاکمیّ فقیه جامع ایشرایط در زمتان
غیب امام را فراهم کترده (جتوادی آملتی )43 ،1234 ،و در زمتان تحقّتق حکومت
دینی با زعام وییّ فقیه ،میبایتت بتا تبیتی «گتتتره حتدّاکثری دیت در جامعته»،
«رابطتته فقتته و حکومت »« ،حجیّت و کارآمتتدی شتتریع در اداره جامعتته» بتته تحقّتتق
حدّاکثری شریع بهمثابه نرم اف ار اداره حکوم دینی ،کمک کند.
برای اسا باید گف  :کالم اسالمی که همواره مبنتای فقته شتیعه بتوده و در عصتر
غیب حجیّ ای علم را تضمی کرده اس عالوه بر ای که در زمان قتب یتد فقیهتان

/ابوالفضل ساجدی

و غلبه فقه فردی ،مبانی کالمی آن را عرضته کترده است در زمتان بتتط یتد ،اقتتدار و
حاکمیّ فقیهان شیعه بر اداره جامعته ،مبتانی فقته حتداکثری و توانتایی اداره حکومت
توسّط فقه شیعه بهمثابه نرم افت ار اداره کتالن جامعته را ارائته کترده و حجیّت آن را بته
اثبات میرساند .کالم شتیعه در ستاح مبتاحثی چتون :مبتانی ختدا شتناختی ،انتتان
شناختی ،راهنما شناختی ،دیت شتناختی و روش شتناختی ،در عرصته مبتاحثی چتون:
»« ،عتدم مخایفت شتریع بتا عقالنیت »،
«جامعیّ دیت »« ،خاتمیّت پیتامبر
«کارآمدی ،روزآمدی و نظاموارگی دی و فقته»« ،نفتی سکوالریتتم»« ،ربوبیّت ایهتی»،
«نظام خالف و والی »« ،دی و فقه حداکثری»« ،انتظار از دیت »« ،انطبتاک قتوانی بتا
نیازهای ثاب و متییر انتتانی» و  ،...بتتتر پیتدای فقته حکتومتی هتت و متیتوانتد
حجیّ و توانایی فقه شیعه در اداره حکوم دینی را به اثبات برساند.
بدیهی اس هرگاه مبانی کالمی به خوبی از جانب فقیهان در نشود ،ممک است
فقیهان در استنباط خوی  ،راه به خطتا بترده و در هتدای متردم بته ستوی ستعادت و
کما  ،متیری غیر روزآمد را بپیمایند (امام خمینی 134 ،31 ،1234 ،و .)341

روششناسی یک دان  ،بهمثابه شیوه فهم اندیشهها و گ ارههای معرفتی و راههتایی
که جه تحلیل منابع آن دان  ،به کار بتته میشود ،چارچوبهتا و محتور اصتلی فهتم
مناسب و دقیق از منابع آن دان  ،به شمار میروند .و از آنجتا کته روش شناستی در هتر
دان  ،مرهون منابع ،مخاطبی و اهداف آن علم اس  ،یاا روش شناسی مشتترکی بترای
علوم وجود نداشته و هر علم ،متناسب با منابع معرفتی ،اهداف و مختاطبی بلکته متتائل
خاصّ ،از روششناسی متناسب ،بهره میگیترد (فنتائی .)11 ،1231 ،و از آنجتا کته علتم
کالم ،از منابع وحیانی و عقلی در فهم دیدگاه شارع بهتره متیگیترد ،عتالوه بتر مومنتان،
مخایفان دی و ماهب هم بهمثابه مخاطبان آن ،به شمار میروند و هتدف از آن ،تبیتی ،
استدال و دفاع از آموزههای عقیدتی اسالم و شیعه اس  ،یتاا از یتکستو در روش فهتم
گ ارههای کالمی ،میبایت ضم رعای رویکرد عقلی ،در استدال ها ،در برختی متوارد،
رویکردی نص مدار ،اتّخاذ کرد .بدی صتورت کته هرگتاه مخاطتب متتائل کالمتی ،غیتر
متلمان بوده و باوری به آموزههای وحیانی نداشته باشد ،طبیعتتاً ستن استتدال و روش
ارائه ،به مباحک فلتفه ن دیک شده و رویکرد عقلی خواهد داش  .ای درحتاییاست کته
در خصوص مخاطبان متلمان و معتقدی به مااهب دیگر ،متکلمان عالوه بتر استتفاده از

چیستی کالم سیاسی  /سید سجاد ایزدهی  -صدیقه صدیق تقی زاده 

 .6روش کالم سیاسی
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روشهای عقلی ،از مبانی مورد پایرش مخایفان خوی نیت  ،بهتره گرفتته و طبیعتتاً بته
آیات قرآن یا سنّ نبوی استناد میکننتد .بلکته متکلّمتی در مقتام احتجتاج و تحتدّی،
گاهی از رویکرد مجادیه ،خطابه و بهرهگیری از مطایب خصم در راستتای ،بطتالن دیتدگاه
و غلبه بر وی ،استفاده میکنند (ویفت .)22 ،1264 ،
ازای روی ،از آنجا که غرض از علم کالم ،استدال  ،تبیی  ،احتجاج و دفتاع از دیت و
ماهب اس  ،یاا با وجود تکثّر روشی در علم کالم ،ای امر به هرج و مترج روشتی ،منجتر
نمیشود .زیرا انتخاب هر کدام از روشها ،به متأیه مورد بحک (از جمله متتقالت عقلیّته
یا متائل وحیانی ،شرعی بودن) ،مخاطبان آن بحک (کتافر ،ستنّی ،وهتابی ،ستکوالر یتا ...
بودن) یا غرض از طرح مباحک کالمی (تبیی مبتانی فقته حکتومتی ،نفتی سکوالریتتم،
تبیی جامعه آرمانی شیعه یا  )...بتتگی داشته و میبایتت در هتر متتأیه متناستب بتا
متأیه ،مخاطب و هدف ،از روش متناسب آن بهره گرف  .بدیهی است در حتایی کته در
متائل مرتبط با متتقالت عقلیّه میبایت از روش عقلتی استتفاده کترد (همتان )1 ،در
خصوص متائل وحیانی و شرعی میبایت رویکرد استنباط نقلی ،پیشه گرفت  .چنتان-
که در مباحثی با مخاطبهای کافر میبایت از رویکرد عقلی (بهمثابه قدر مشتر فهتم
میان انتانها) ،و در مباحثی با مخاطب اهل سنّ  ،از روشهتای نقتل نتاظر بته قترآن و
استفاده کرد (مطهری.)31 :3 ،1261 ،
سیره پیامبر
برای اسا  ،در موارد مقتضی ،به موازات استتفاده از روشهتای استتقرایی و آمتاری،
در حوزه روشهای تجربی ،میتتوان از روشهتایی چتون هرمنوتیتک ،پدیدارشناستی یتا
گفتمان در حوزه روشهای مرتبط با علوم انتانی ،بته جهت فهتم ،استتدال و احتجتاج
استفاده کرد (سبحانی 63 ،1241 ،و )63
کالم سیاسی نی بهمثابه رویکردی تخصّصی در علم کالم ،از مقتضیات علم کتالم در
روش شناسی ،استفاده میکند .ازای روی ،نمیتوان کتالم سیاستی را بته روش شناستی،
معیّنی محدود کرد .گرچه بنا بر اقتضای علم سیاس (بهمثابه علمی غیرتعبّدی که عقتل
توانتتایی در متتال هتتای آن را داراس ت ) و عمتتده مخاطبتتان آن (اندیشتتهورزان عتتایم
سیاس ) و هدف کالم سیاسی (توسعه مبتانی سیاستی استالم در گتتترهای فراگیرتتر از
جوامع اسالمی) ،روش عقلی از اویویّ برخوردار اس ؛ زیرا عالوه بتر ایت کته ایت روش،
جامعه مخاطبان متنتوعّی را دربتر خواهتد گرفت  ،از درصتد اقنتاعی ،تبیینتی و قابلیّت
بیشتری نی بهرهمند اس (فنایی .)11 ،1231 ،گرچه به تناستب ،متیتتوان بته متوازات
استفاده از روشهای عقلی ،از روشهای نقلتی نیت هنگتام مواجهته علمتی بتا فرقتههتا و

مااهب متلمانان نی بهره گرف .

/ابوالفضل ساجدی

 .7نظام مسائل کالم سیاسی

کالم سیاسی مشتمل بر مباحک بتیار زیادی از عقائد سیاسی اس که هتر کتدام از
آنها بخشی از باورهای اعتقتادی متتلمانان و شتیعیان را دربتر متیگیترد .در حتاییکته
بخشی از آنها به مباحک مورد اختالف شیعه و اهتل ستنّ  ،اختصتاص دارد ،برختی بته
مباحک ناظر بر باورهای غیر دینی و کفّار میپتردازد و برختی تبیتی باورهتای اعتقتادی
شیعیان را مورد عنای قرار متیدهتد و بخشتی دیگتر ،نتاظر بته مبتانی علتوم دینتی در
حلقههای بعد از علم کالم (مانند فقه و اخالک) اس  .و با عنای به ایت کته دغدغته ایت
بخ از مقایه ،نه ارائه مجموعه متائل عرصته سیاست در علتم کتالم ،بلکته ارائته نظتام
متائل آن اس  ،یاا منظومهای از مباحک کتالم سیاستی ،ذیتل نظتام متتائل کتالن آن،
مورد عنای قرار میگیرد که میتواند بهمثابه نقشه راه پی روی کالم سیاستی ،بتهویتگه
در پشتیبانی رویکرد حکومتی به فقه در عصر حاضر ،مورد استفاده قرار گیرد.
مباحث کالمی ناظر به مبانی خداشناختی

چیستی کالم سیاسی  /سید سجاد ایزدهی  -صدیقه صدیق تقی زاده 

 .1توحید سیاسی
ایف) توحید سیاسی در ساح تشریع
ب) توحید سیاسی در ساح ربوبیّ ایهی
ج) توحید سیاسی در ساح اطاع احکام و حاکم منصوب از جانب خداوند
 .3اوصاف ایهی تأثیرگاار در اداره نظام سیاسی و کیفیّ آن
ایف) حکیم (حکم )
ب) قادر (قدرت)
ج) هادی (هدای )
د) ملک (فرمانروایی)
ه) یطیف (قاعده یطف)
و) عاد و مقتط (عدای )
 .2هدفمندی افعا ایهی
 .3والی فراگیر ایهی
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مباحث کالمی ناظر به مبانی انسان شناختی

 .1انتان بهمثابه موجودی دارای اراده و اختیار
 .3انتان بهمثابه موجودی دارای ابعاد مختلف
 .2خالف ایهی انتان
 .3جایگاه اجتماعی انتان
 .1تقدّم جامعه انتانی بر افراد
 .6قانونمداری انتان
ایف) انتان در برابر قانون ایهی
ب) انتان در برابر قانون عرفی
ج) انتان در برابر قانون حکومتی
 .3حق مداری و تکلیف محوری انتان
 .4آزادی انتان
 .1ظلم ستی ی انتان (مبارزه با حاکم جائر)
 .11امّ اسالمی
 .11مدینه فاضله
مباحث کالمی ناظر به مبانی راهنما شناختی
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 .1خاتمیّ پیامبر و تأثیر أن در فقه حکومتی
 .3تفکیک ساح های معصوم
ایف) شأن عادی و عرفی
ب) شأن ابالغ پیام ایهی
ج) شأن تفتیر و تبیی
د) شأن والی
ه) شأن قضاوت و داوری
 .3شرعی یا عرفی بودن حاکمیّ معصومی
 .2هدف از ارسا رسل
 .3امکان انتقا شأن معصوم به فقیه
 .1غیب امام معصوم و آثار آن در جامعه
 .6والی فقیه بر احکام اداره جامعه

مباحث کالمی ناظر به مبانی دین شناختی

/ابوالفضل ساجدی

 .3مشروعیّ حاکم (انتصابی ،انتخابی ،تلفیقی)
 .4اوصاف حاکم و کارگ اران (عصم  ،عدای  ،تقوا ،دی شناسی ،رجوییّ )
 .1اهداف حکوم اسالمی (اداره امور عرفی جامعه ،تأمی ستعادت متردم و جامعته،
توسعه دی باوری و)...
 .11وظائف حکوم (حاکم) اسالمی (والی مطلقه ،والی مقیّده)

 .8تحول کالم سیاسی در ارائه مبانی نرم افزار اداره نظام اسالمی
با توجّه به ای که تحوّ یک دان  ،متتل م بحک در فلتفه آن علم ،بهمثابه مباحتک
بیرونعلمی اس نه متائل درونی آن علم (به عبارت دیگر ،مباحک درجته دوم است نته
درجه یک) ،یاا طرح ای پرس  ،ضروری اس که آیتا علتم کتالم کته در طتو تتاری ،
فرزند زمانه خودش بوده ،بته پرست هتای ایت زمتان ختود نیت پاست مناستب داده و
کارکردهای حدّاکثری مورد انتظار از خوی را ارائه کرده یا خیر؟
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 .1جامعیّ دی (فقه)
ایف) اشتما دی به سیاس
ب) اشتما دی به حکوم
 .3خاتمیّ دی
 .2کارویگههای سیاسی ت حکومتی دی (فقه)
 .3نظاموارگی دی (فقه)
 .1کارآمدی دی (فقه) در اداره نظام سیاسی (مشروعیّ  ،کارآمدی)
 .6هدف دی (فقه) (دنیا ،آخرت)
 .3قلمرو و گتتره دی (فقه) در جامعه (ارائه حکم ،ارائه نظریه ،نظام ستازی ،تمتدن
سازی)
 .4مخاطبان دی
ایف) انتان (مکلّف ،شهروند)
ب) جامعه
ج) حکوم
 .1انطباک قوانی اسالم با نیازهای ثاب و متییّر
 .11امکان تبدیل احکام مکلفان به قوانی شهروندان
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در پاس باید گف  ،با وجود ای کته کتالم ،از ستاییان دور ،مباحتک و ستماالت ارائته
شده از خود را پاس گفته و هویّتی متمای از حیک باورهتای عقیتدتی بترای شتیعه رقتم
زده ،بلکه با پشتیبانی مناسب از علومی چون :فقه ،اصو فقه ،اختالک ،بته کمتا و رونتق
آنها اف وده اس  ،یک در ساییان اخیر و در پیامد پیروزی انقالب استالمی ،نتوانتتته بته
تراز مورد انتظار نظام اسالمی (با همه شبهات ،مشکالت و ابهامات ارائه شده) دست یابتد.
بلکه با عدم روزآمدی متوقّع از آن ،در متواردی ،رویکترد روزمترّگتی پیشته کترده است
(سبحانی.)11 :1 ،1231 ،
برای اسا  ،با وجود ایت کته پتظ از انقتالب مبتاحثی در خصتوص سکوالریتتم و
جدایی دی از سیاس و حکوم  ،تبیی و ادیّه مشخصی هم در ای خصوص ارائته شتد،
و ازایت روی ،مبتتانی استتالم سیاستتی و تحقّتتق حکومت دینتتی ،فتتراهم شتتد ،امّتتا بحتتک
سکوالریتم همواره رویکترد ستلبی داشتته و تنهتا بتر عتدم جتدایی دیت از سیاست و
حکوم  ،تأکید کرده اس  ،یک در رویکرد ایجابی نتب به چگونگی تترابط میتان دیت
(فقه) با سیاس و حکوم  ،و بحک از رویکرد دی (فقته) حتدّاقلی و حتدّاکثری مباحتک
تفصیلی ارائه نشده اس  .بدیهی اس درحاییکه با پایرش دیت بتهمثابته امتر شخصتی
(حدّاقلی) ،فقه هتم گتتترهای در محتدوده احتواالت شخصتیّه خواهتد داشت  ،رویکترد
حدّاکثری به دی (فقه) حتدّاکثری ،موجتب حکتم بته تحقّتق استالم سیاستی و استالم
حکومتی میشود .برای اسا  ،درحاییکه علم کالم در زمتان قتب یتد فقیهتان ،بتتتر
اجتهاد و پاسخگویی نتب به احکام فتردی مومنتان را فتراهم کترد ،در عصتر بتتط یتد
فقیهان (تحقّق انقالب اسالمی ایران) ،میتواند بتتر «رویکرد فقه حکتومتی و اداره نظتام
سیاسی»« ،استنباط احکام دینی برای اداره یک کشور» و «تهیته قتوانی و مقتررات اداره
آن» ،بر اسا نرم اف ار اجتهاد (بر اسا مبانی کالمی جامعیّت دیت نتتب بته همته
شهون زندگی) را فراهم نماید.
برای اسا  ،درحاییکه در زمان گاشته به خاطر جبر محیطی و اقتضتائات تتاریخی
ناشی از تقیه نتب به حاکمان جائر ،جامعه شتیعه در شترایط تحقّتق حتدّاقلی دیت در
جامعه ،برخوردار بوده و احکام فقهی نی تنهتا در مناستبات مقلّتد و مرجتع تقلیتد (و نته
شهروند و حاکم) مطرح میشد ،ازای روی ،فقه شیعه در آن اعصتار ،رویکتردی فردمحتور
داشته و شرایط جامعه و نظامهای بتی ایملتل ،تتأثیری در فراینتد استتنباط نداشت  ،بتا
تشکیل حکوم اسالمی در کشور ایران به رهبری و هدای فقیهان ،توقّع طرح مبتاحثی
مانند «چگونگی اداره حکوم »« ،چگتونگی مواجهته نظتامهتای سیاستی بتا نظتامهتای
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دیگر»« ،چگونگی رفتار حکوم اسالمی بتا متردم»« ،چگتونگی اداره اقتصتاد ،سیاست ،
فرهنگ و  ...کشور» ،در فقه شیعه ،متیرود .طبیعتتاً ایت امتر جت در صتورت رویکتردی
جامع و نظامواره از سوی فقه برای اداره کشور میّتر نمیشد .از همی روس که آیتة ا
خامنهای بر ضرورت شکل گیری فقه حکومتی ،و تویید احکام و نظامات سیاسی از بتتتر
علوم اسالمی و حوزههای علمیّه ،تأکیتد کتردهانتد (خامنتهای .1)1263/11/13 ،بتدیهی
اس تحقّق ای امر در گرو تبیی مبانی کالمی فقه حکومتی و کتارویگههتای سیاستی ت
حکومتی آن از سوی متکلمان اس .
بلکه قرار گرفت علم کالم در مبانی موضوع شناسی و استنباط احکام (چنتانکته در
استنباط مقویه والی فقه از ستوی امتام خمینتی مشتاهده شتده است (امتام خمینتی،
 ))633 :3 ،1331موجب ارائه رویکرد و نتای سیاسی ت حکومتی در استتنباط متیشتود.
بلکه رویکردی نظام واره و غیر ج یرهای برای فقه ،رقم خواهد زد.
برای اسا  ،علم کالم به عنوان علم پایه و مبنا در معرف اسالمی ،عالوه بتر جایگتاه
معرف بخشی به متلمانان و پاس به شبهات دینی ،میبایت بهمثابه پشتتوانه معرفتتی
علم فقه( ،به عنوان علم متویّی افعا و رفتار مومنتان نتتب بته ختدا ،دیگتران و جامعته
خوی ) ،بتتری مناسب جه پاس گویی روزآمتد بته پرست هتای آن در عرصته اداره
جامعه فراهم نماید .و در ای راستتا ،تعیتی چتارچوبهتای اساستی علتم فقته ،تضتمی
حجیّ و مشروعیّ منابع ای علم ،تعیی غایات و کارویگههتای فقته و گتتتره و قلمترو
آن که به تبیی رویکرد حکومتی به فقه میانجامد را تعیی نماید.

فهم ماهیّ کالم سیاسی بهمثابه گرایشی بینارشتهای (در تترابط بتی علتم کتالم و
سیاس ) ،در گرو پاس به پرس های متعدّدی اس که عالوه بر ای که معنتای واضتحی
از آن ارائه میکند ،نمایانگر ویگگیهای درونی آن مانند «گتتره ،موضتوع ،روش ،اهتداف
و غایات ،نظام متائل» کالم سیاسی بوده و طبیعتتاً در راستتای ارائته کارکردهتای کتالم
سیاسی روزآمد و مطابق با ای امات عصر جمهوری استالمی ایتران ،متیبایتت پاست بته
پرس ها و شبهات در خصوص متتائل و نظتام سیاستی شتیعی و استالمی ،نقتد نظتام
سیاسی غیر مطلوب و تبیتی نظتام سیاستی شتیعه در عصتر غیبت و تنقتیح مباحتک
 .1فقاهت مخصوص احكام فقهی رایج نیست ،اعتقادات هم باید با شیوه فقها فهمیده شود ،اخالقیات هم باا شایوه فقاهات بایاد
فهمیده بشود ،نظامات اجتماعی و سیاسی هم به شیوه فقاهت بایستی از كتاب و سنت استنباط بشود.
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حدّاکثری دی سیاسی (و به تبع فقه سیاسی) را عهدهدار شود ،یکت بتا وجتود ایت کته
مباحک عقیدتی در نظامهای غربی ،عمدتاً دامنه اجتماعی یافته و بته نتاز تتری ستطوح
زندگی مردم وارد شده اس  ،امّا مباحک کتالم سیاستی کته در عصتر تحقّتق جمهتوری
اسالمی ایران ،ضرورتی اجتناب ناپایر یافته اس  ،در عرصههای مختلف زنتدگی سیاستی
(فردی ،اجتماعی و حکومتی) ،وارد نشده بلکه با عدم ورود به رویکترد ایجتابی در تعیتی
گتتره اسالم (فقه حدّاکثری) ،مبانی فقه حدّاکثری (فقته سیاستی و فقته حکتومتی) در
عصر حاضر را تبیی نکرده اس  .ای درحاییاس که کالم سیاسی نی میبایتت ماننتد
سایر علوم ،به موازات تحوّ موضتوعات ،شترایط ،و ای امتات محیطتی ،تحتوّ یافتته و در
فرایند روزآمدی ،فرزند زمانه خوی بوده و تبیی عقائد سیاسی ،از عاییتری آمتوزههتای
سیاسی تا ناز تری سطوح آن در رفتارهای مومنتان و شتهروندان را متورد عنایت قترار
دهد .بلکه از آنجا که فقه در عصر حاضر ،بته جتای اکتفتا بته اداره زنتدگی مومنتان ،اداره
زندگی سیاسی ت اجتماعی جامعه را عهده دار شتده است  ،یتاا علتم کتالم کته همتواره
پشتوانه معرفتی فقه محتوب میشد ،میبایت مبانی معرفتی فقته حکتومتی بتهمثابته
نرم اف ار اداره نظام سیاسی را تبیی و ای امات آن در اداره مطلوب حکوم دینی را متورد
تحقیق و بررسی قرار دهد و از ایت طریتق بتا توستعه گتتتره متتائل ختوی  ،گتتتره
حدّاکثری برای دی رقم زده و ضرورت تحقّتق فقته حتدّاکثری در اداره جامعته دینتی را
موجب شود.
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فهرست منابع
.1

نه ایبالغة.

.3

اب ابی ایحدید ،عبد ایحمید ب هبته ا 1312 ،ک ،شرح نهج البالغة ،قتم ،منشتورات
مکتبة آیةا ایمرعشى اینجفى.

.2

اب خلدون1266 ،ش ،مقدمه ابن خلدون ترجمه محمدپروی  ،گنابادى ،تهتران ،بنگتاه
ترجمه و نشر کتاب.

.1

ابوایحمد ،عبدایحمید1261 ،ش ،مبانى سیاست تهران ،انتشارات طو .

.6

ای دهی ،سید سجاد1213 ،ش ،ماهیّت فقه سیاسی فصلنامه حقتوک استالمی ،شتماره
 ،33بهار  ،1213صص.134 -112

.3

بهروزیک ،غالمرضا1242 ،ش ،کالم سیاسی شیعه فصلنامه شیعه شناستی ،شتماره ،1
بهار  ،1242صص.46 -21

.4

تفتازانی ،سعدایدی متعود ب عمر ب عبدا 1231 ،ش ،شرح المقاصد قتم ،ایشتریف
ایرضی.

.1

جرجانی ،میر سید شریف1231 ،ک ،شرح المواقف قم ،ایشریف ایرضی.

 .11جهامی ،جیرار1111 ،م ،موسوع ،مصطلحات العلوم عند العرب بیروت ،مکتبة یبنان.
 .11جوادی آملی ،عبدا 1234 ،ش ،والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت قم ،مرک نشتر
اسراء.
 .13حامد حتی  ،میرسید1266 ،ش ،عبقات االنوار اصفهان ،کتابخانه امیرایمومنی ع.
 .12حلبی ،علی اصتیر1243 ،ش ،تاریخ علم کالم در ایةران و ههةان تهتران ،انتشتارات
اساطیر.
 .13خامنهای ،سید علی ،سخنرانی در تاری .1263/11/13
 .11ختروپناه ،عبدایحتتی 1243 ،ش ،انتظارات بشر از دیةن ،تهتران ،ممستته فرهنگتی
دان و اندیشه معاصر.
 .16خمینى ،روح ا 1331 ،ک ،کتاب البیع تهران ،موسته تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
1234 ،------------ .13ش ،صحیفه امام تهران ،موسته تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .14خواجگی شیرازی ،محمد ب احمتد1231 ،ش ،النظامی ،فی مذهب اإلسةالم تهتران،
میراث مکتوب.
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.3

اب ندیم ،محمد ب اسحاک1313 ،ک ،الفهرست بیروت ،دار ایمعرفه.
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 .11سبحانی ،جعفر1231 ،ش ،مدخل مسائل هدید کالمی قم ،موسته امام صادک

.

1241 ،------------ .31ش ،کثرت گرایةی یةا ولةورالیدم دینةی قتم ،موستته امتام
صادک .
1211 ،------------ .31ش ،هرمنوتیک قم ،توحید.
 .33سبحانی ،جعفر1336 ،ک ،رسائل و مقاالت جلد پنجم ،قم ،موسته امام صادک

.

 ،------------ .32سیمای عقائد شیعه تهران ،نشر مشعر.
 .33شوشتری ،محمدتقی1311 ،ک ،قاموس الرهال قم ،انتشتارات جامعته مدرّستی حتوزه
علمیه قم.
 .31شی مفید ،محمّتد بت محمّتد بت نعمتان1231 ،ش ،تصةحی االعتقةادات تبریت ،
انتشارات بینا.
 .36عتکری ،سید مرتضی1243 ،ش ،نقش ائمه در احیةا دیةن تهتران ،مرکت فرهنگتی
انتشارات امیر.
 .33فنایی ،ابوایقاستم1231 ،ش ،درآمدی بر فلسفه دین و کةالم هدیةد قتم ،انتشتارات
اشراک.
 .34محمدی ،علی1234 ،ش ،شرح کشف المراد قم ،دارایفکر.

 .31مشکور ،محمد جتواد1231 ،ش ،فرهنة
انتشارات آستان قد

فةرا اسةالمی مشتهد ،ممستته چتاو و

رضوی.

 .21مطهری ،مرتضتی1261 ،ش ،آشنایی با علوم اسالمی (کتالم ،عرفتان) قتم ،انتشتارات
اسالمی.
 .21میراحمدی ،منصور1211 ،ش ،فقه و امر سیاسی فصلنامه جتتارهای سیاسی معاصتر،
دوره  ،3شماره  ،1بهار و تابتتان  ،1211صص.126 -113
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 .23ایهی راد ،صتفدر1211 ،ش ،بازخوانی معناشناختی کالم سیاسةی و نسةبت آن بةا
فلسفه سیاسی و فقه سیاسی فصلنامه معرفت کالمتی ،شتماره  ،6تابتتتان ،1211
صص.126 -111
 .22ویفت  ،هری اوستتری 1264 ،ش ،فلسةفه علةم کةالم ترجمته احمتد آرام ،تهتران،
انتشارات ایهدی.

