ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮﯼ ،ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ؛ﻣﻼﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﺑﺘﻮﻝ
ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﯼ  ::ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ  ::ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،1394ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﻭﻡ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ 5
ﺍﺯ  11ﺗﺎ 34
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1291873 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﺪﺛﯽ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 16/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ،
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ،
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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فقه سیاسی ،الگوی دانش بومی اسالمی
سید کاظم سیدباقری

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی

بتول مال شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر وعلوم قرآن ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

این نوشته با بررسی شاخصهای دانش بومی مطلوب ،در پی تطبیق آن ویژگیها با فقه

سیاسی شیعه بهعنوان الگوی دانش بومی اسالمی است .پرسش اصلی این نوشتار آن است

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

چکیده

که با توجه به ویژگیهای دانش بومی ،فقه سیاسی شیعه در این جهت از چه ویژگیهایی

برخوردار اس��ت و تمرکز بر چه اموری میتوان وجه الگویی آن را تکامل بخشد .فرضیۀ
نوشته بر این امر تأکید دارد که فقه سیاسی شیعه بهعنوان دانش بومی ،شاخصهایی چون

مبانی ،باورها ،منابع اس��تنباط و روش ویژه دارد ک��ه با آنها دارای توان پویایی ،پایایی و
پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده و سازگار با مقتضیات زمانی و مکانی آن است و تأمل

دوباره در ظرفیتهای روش��ی ،نگرشی و زایش��ی آن ،میتواند وجه الگویی این دانش را
تکامل بخشد .تالش شده است تا این بررسی با رویکرد «خطمشی گذاری» به انجام رسد.
کلیدواژه ها :فقه سیاسی ،دانش بومی ،پویایی ،اجتهاد ،ظرفیتهای روشی.
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مقدمه

یکی از مش��کالت کشورهای توسعهنیافته ،آن است که مورد هجوم و ورود بیمحابای

کش��ورهایی قرار میگیرند که با توجه به الگوهای توس��عهیافتگی خود ،چنین میپندارند

که کشورهای دیگر باید از آنان پیروی کرده ،ارزشها و فرهنگشان ر ا بپذیرند و داشتهها

و پش��توانههای تمدنی و بومی خود را وانهند .در صد و پنجاه س��ال گذشته ،جهان اسالم

و ایران ،میزبان میهمان ناخواندهای به نام مدرنیته ش��ده اس��ت که همۀ پایههای فکری و
مسلمات اندیشگی آنان را به چالش میکشد و نادیده میانگارد .این ادعاها در حالی طرح

میشود که وام گرفتن از فرهنگ ،دانش ،ارزشها ،روشها و تجارب خاص دیگران ،بدون
در نظ��ر گرفتن تفاوتهای بی��ن تمدنها ،جوامع و فرهنگها و ارزشهای حاکم بر آنان،

مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
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هم منطقی و عاقالنه نیست ،هم نمیتواند به پیشرفتی پویا ،اصیل و پایا انجامد .با توجه به
این باورها و انگارهها بوده است که دوراندیشان جهان اسالم و اندیشوران مسلمان ،بحث
از دانشهای اصیل اس�لامی ـ انسانیِ برخاس��ته از نیازها و خواستههای کشورهایشان را

طرح کردهاند .طرحی که بهمثابۀ هماوردطلبی در برابر خودباختگی فکری ،ذهنی و روانی
چیرهیافته بر جهان سوم و جهان اسالم بوده است .از اولین پیامدهای این دغدغه و تکاپوی
فکری آن است تا مسلمانان بار دیگر در قالب بازگشت به خویشتن ،ذخائر علمی ـ فرهنگی
خویش را مورد توجه و دقت قرار دهند و به بازخوانی و بازاندیشی داشتههای خویش اندیشند.
اندیش��هوران فق��ه سیاس��ی و متفکرین کش��ورهای اس�لامی ،مش��اهده میکردند که

زیرساختهای فکری و فرهنگی جهان اسالم ،زیر سیطره و چیرگی دانشها و ارزشهای

غربی در حال دگردیسی است و اگر چارهای اندیشه نشود ،از اصالت خود تهی میشود؛
از دیگر س��و ،گسس��ت میان دانشهای وارداتی با ارزشها و بنیاده��ای فکری ـ تمدنی

کردN.پس بیش از پیش ،ضرورت و تکاپو برای
اس�لامی ،بایس��تگی این امر را MAGS
دوچندانOOR

بازپیرایی و بازگشت به دانشهای بومی و علوم انسانی ـ اسالمی ،فراهم شد.

یک��ی از دانشهای��ی که حضور در جامعه و آزمودگی در این گس��تره را در طول بیش

از هزار س��ال طی کرده اس��ت و در گذر زمان با توجه به نیازها و پرس��شهای جامعه و
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تمدن اس�لامی ،به فربهی و چاالکی رس��یده و توانسته اس��ت تنظیمگ ِر بخشی از رفتار و

گفتار جامعۀ اس�لامی ش��ود ،فقه سیاسی 1اس��ت؛ چندانکه با توجه به آن تجربه ،میتوان

این دانش را الگویی برای بازشناسی مسیر دانشهای اسالمی ـ انسانی بومی ،طرح و ارائه
تجددمآبی شده است ،بلکه در
کرد .دانشی که نه به جمود و خمودگی افتاده و نه گرفتار
S
MAG

R
NOO

فرایندی سنجیده ،گام به گام ،پاسخگوی نیازهای جامعۀ اسالمی بوده است.

پرس��ش اصلی این نوشتار آن است که با توجه به ویژگیهای دانش بومی ،فقه سیاسی

شیعه در اینباره از چه ویژگیهایی برخوردار است و تمرکز بر چه اموری میتواند وجه

الگویی آن را تکامل بخش��د .در فرضیۀ نوش��ته بر این امر پا سفت کردهایم که فقه سیاسی

شیعه بهعنوان دانشی بومی ،با توجه به مبانی ،ارزشهای فکری ـ فرهنگی ،منابع و روش
ویژه ،دارای توان پویایی و دگرگونی در شرایط مختلف بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه،
س��ازگار با مقتضیات زمانی و مکانی آن است و بازنگری در ظرفیتهای روشی ،نگرشی

 .1تبیین مفاهیم

1ـ .1فقه سیاس��ی :2فقه سیاس��ی ،ش��اخهای از اندیشۀ سیاسی اس�لام یا فقه عمومی

اس��ت که با تکیه بر روششناس��ی اجتهاد ،در عرصۀ اجتماع و سیاست ،نحوۀ ارتباط فرد

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

و زایشی آن ،میتواند وجه الگویی این دانش را تکامل بخشد.

با دیگر ش��هروندان ،پیوند ش��هروندان با دولت ،ارتباط دولت اس�لامی با دیگر دولتها،

مس��ائل نوپدید ،گشایش مش��کالت اجتماعی و ارائۀ الگوهای مطلوب را بررسی میکند
(سیدباقری :1388 ،ص.)34

2ـ .1دانش بومی :دانش بومی ،بخش��ی از س��رمایۀ ملی هر قوم به ش��مار میآید که با

نگرشها ،شناختها ،ارزشها و باورهای سازگار با محیط همراه بوده و در ایجاد فرهنگ

 .1در این نوشته خوانش شیعی فقه سیاسی مورد نظر است.
 .2در مواردی ،برای بحث فقه سیاسی از کتاب «فقه سیاسی شیعه» ،اثر نویسنده ،وام گرفته شده است.
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و جامعهای خاص ،نقش منحصربهفردی بازی میکند.

3ـ .1علوم اس�لامی :علومیاند که مبانی و منابع خود را از دین گرفته و در راس��تای

فهم ،تبیین و دفاع از آموزههای کتاب و سنت ،به کار گرفته میشوند .به بیان دیگر«،در هر
موضوعی از موضوعات كه علمی تولید میش��ود ،اگر آن عل��م ،بر مبادی تصوری و تصدیقی مورد قبول
دین (یعنی نگرش توحیدی و لوازم آن) تكیه كند؛ در راستای غایات مورد انتظار دین باشد؛ و محتوایش از
منابع معرفتی مورد قبول اسالم (عقل و نقل) تغذیه كند ،آن علم ،یك «علم اسالمی» است و چنین علمی،
در مجموع توسط افرادی میتواند حاصل شود كه كم و بیش به اخالقیات پایبندند و در مسیر خودسازی
گام برمیدارند» (سوزنچی :1389 ،ص.)178

4ـ .1علوم انس��انی :علومی که در آنها نهادها و امور اجتماعی انس��ان بحث میشود

AG

S

درونی و حاالت روانی انسان نیز مورد مطالعه قرار میگیرد (مجتبوی :1363 ،ص.)67
OR
M

مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

میکند ،نهتنها حیات مادی انس��ان و بدن او موضوع علم قرار میگیرد ،بلکه ذهن ،حیات

NO
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و انس��ان را از این حیث که موجودی مشخص و ممتاز از دیگر موجودات است ،بررسی

 .2چهارچوب و تمهید نظری

یک��ی از روشه��ا و رویکردهایی که به فهم و تحلیل وضع موجود و حرکت در جهت

مطلوب ،یاری میرساند ،رویکرد «خط مشیگذاری» 1است؛ رهیافتی که در آن ،پژوهشگر
و فهمندۀ دشوارههای اجتماعی ،با نگاهی فرانگر ،آیندهگرا ،آگاهانه و همهجانبه ،موضوعات

را بررس��ی و ارزیابی میکند .در این فراگرد ،با وضعیتسنجی دقیق و سنجش ِ
گری آنچه

هست ،وضع موجود بازشناسی ،ظرفیتسنجی و آسیبشناسی شده و چالشهای اساسی
بررسیده میشود .سپس با توجه به توانمندیهای روشی و خوانشی آن دانش و هرچه که

مورد غفلت قرار گرفته است ،راهبردها و خطمشیهای مطلوب و بایسته ،ترسیم میشود.
با این رویکرد ،ضمن توجه به چرایی موفقیت دانشها و شناسایی عناصر کلیدی کامیابی

آنها ،تالش میشود تا با شاخصگذاری ،مسیر حرکت آن علوم بازسازی شده و در دیگر
1. olicy making
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دانشها تجربه ش��ود .آنس��ان که دقت در چالشها و ناکامیه��ای آن دانش نیز میتواند

فهمنده را بهسوی کارآمدی و نوآمدی هر چه بیشتر آن دانش ،یاری رساند .این فرایند را
در چهارچوب کالن خط مشیگذاری ،میتوان «مطالعۀ انتقادی» 1نام نهاد.

واقعیت آن است که با طراحی و شناسایی ویژگیهای دانش بومی و علوم اسالمی ـ انسانی

اصیل ،میتوان ریلگذاریهای عمدهای را در این مس��یر به انجام رساند .با این روش ،زمینه

برای رسیدن به دانشهایی که راهگشای مشکالت و پاسخگوی واقعی دشوارههای جامعه

باش��د ،فراهم میش��ود .با برگرفتن این روش ،میتوان در دانش مورد نظر ،هم «وضعیت
موجود» را ترسیم کرد و هم نقشۀ راه را در جهت «موقعیت مطلوب» طراحی کرد .با این

بررس��یها ،مقتضی��ات جامعه ،هنجارها ،ناهنجاریها ،رفتاره��ا و باورها مورد توجه قرار
میگی��رد تا بتوان در جهت الگویی بومی و اصیل گام برداش��ت ،ام��ری که به بازتعریف

و ش��ناخت دوبارۀ نظریهها ب��ا توجه به مبانی ،ارزشها و جهانبینی اس�لامی میپردازد؛
سکوالر ،عقل ابزارانگار و فایدهمحور سازگار است و برخاسته از ارزشها و جهاننگری

غرب��ی اس��ت و تجربه ،فرهن��گ و فرآوردههای تم��دن غربی را به هم��راه دارد .در این

اندیش��هورزیها تالش آن است تا از این س��لطۀ علمی که عرصههای دانشی و کاربردی
بسیاری ،حتی ذهن و ضمیر برخی را در چنبرۀ فکری خود در آورده است ،گذر گردد و

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

هرچند که گفتمان حاکم بر علوم انسانی غالب در جهان امروز ،با مبانی فکری انسانگرا،

به تجربهای نو و بومی دست یافت ،بدون آن که یافتههای عقلی ،قطعی و آزمودۀ دیگران،
نادیده انگاشته شود.
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این نوش��ته ،بر آن است تا با شاخصگذاری دانش بومی ،آنها را در مطالعهای موردی،2

با فقه سیاس��ی ش��یعه تطبیق و هماهنگ سازد و س��پس در جهت تقویت ،بهبود و تکامل
وجه الگویی آن ،پیشنهادهایی را طرح کنیم .با توجه به آنکه فقه سیاسی بهویژه با خوانش
شیعی آن در تمدن اسالمی ،دارای نقشی تأثیرگذار بوده و در روندی آزموده و تجربهشده،
1. Critical study
2. Case study
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تنظیمکنندۀ رفتار سیاس��ی ـ اجتماعی مس��لمین بوده ،بایسته است تا این فرایند را در آن،
بازشناس��ی کرد .این دانش ،همۀ پیش��ینه ،مبانی ،منابع ،اصول ،روش و مسائل آن ،بومی و

خاص جامعۀ اس�لامی بوده است و میتوان بس��ترهای الزم را برای الگوسازی مقدماتی

برای رسیدن به دانشهای بومی و اسالمی ـ انسانی فراهم کرد.
NOORMAGS

 .3شاخصهای دانش بومی مطلوب

افزودن قید «مطلوب» به «دانش بومی» برای آن است که امکان دارد دانشی بومی وجود

داش��ته باشد که چند ویژگی را داشته باش��د ،اما «توان پویایی» و تحول را دارا نباشد یا با

گذر زمان از حیّز انتفاع افتاده باش��د و نتواند پاس��خگوی نیازهای جامعه باشد .اما «دانش

مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
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بوم��ی مطلوب» هم��ۀ ویژگیهایی را که در ادامه ذکر میکنی��م ،دارد .بدون ادعای حصر
عقلی ،با نگرش��ی اس��تقرایی و با توجه به مسیری که در دانشهای بومی طی شده است،

میت��وان ویژگیهای دانش بومی را چند مورد زیر خالص��ه کرد که در ادامه به برخی از
آنها اشاره میکنیم:

1ـ .3برخاسته از مبانی ،باورها و ارزشهای فکری ـ فرهنگی هر جامعه
2ـ .3دارای منابع برداشت خاص خود
3ـ .3دارای روش ویژه

4ـ .3دارای توان پویایی و دگرگونی در شرایط مختلف

5ـ .3پاسخگوی نیازهای جامعه و سازگار با مقتضیات زمانی و مکانی آن

دانشی که مبانی فکری و ارزشهای خود را از دیگر تمدنها و فرهنگها برگیرد ،طبع ًا

در فهم و برداش��ت فهمندۀ آن اثر میگذارد و نمیتواند راهبر عمل و کارکرد جامعۀ خود
باشد .آنسان که نمیتوان باور داشت که دانشی وجود داشته باشد ،اما روش آن از دیگران

اخذ ش��ده باش��د .چنین است که گاه دیده میش��ود با بهرهگیری از روشهای تجربهشدۀ

غربی مانند هرمنوتیک و گفتمان ،برداشت مستنبط ناخودآگاه گرفتار نسبیگرایی میشود.
چ��ون نیک بنگری��م ،این ویژگیها در دانش اصیل و بومی فقه سیاس��ی ،به آش��کاری
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حضور اس��توار دارند .در ادامه تالش خواهیم کرد ،با توجه به این ویژگیها ،فقه سیاسی
را واکاویم.

 .4حضور شاخصهای دانش بومی در فقه سیاسی

فقه سیاسی یکی از علوم بومی در تمدن اسالمی و الگویی برای رسیدن به دانش برآمده

از جغرافیای فکری تمدن اس�لامی و آموزههای قرآن و روایات است و لذا همواره میزان
و س��نجهای نس��بت ًا دقیق برای ارزشگذاری و س��نجش رفتار و گفتار مسلمین در زندگی
سیاسی ـ اجتماعی بوده است ،دانشی که برآورندۀ نیازهای جامعه و تمدن اسالمی است.

لذا میتوان آن را بهعنوان دانش��ی الگو در مس��یر رسیدن به علوم اسالمی ـ انسانی مطرح
کرد .برای رسیدن به این هدف ،الزم است تا ویژگیهای دانش بومی را بشناسیم ،آنها را

با فقه سیاسی تطبیق و هماهنگ سازیم تا ظرفیتهای فقه سیاسی در این طریق را واکاویم.
دین حضوری تأثیرگذار و مبناس��از در اندیش��هها و دانشهای هر جامعه دارد« ،کسی که
معتق��د به دین اس��ت ،نمیتواند دین را در علوم انس��انی ،آنجا که ارتباط ب��ا محتویات دین دارد ،دخالت
ندهد؛ زیرا دچار تعارض میش��ود ،زیرا هم باید معتقد باش��د به محتوای دی��ن و هم معتقد به چیزی که

ممکن اس��ت ،مخالف دین باش��د» (مصباح یزدی :1378 ،ص .)85طبیعی است که دانشی چون فقه

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

 .1-4مبانی فکری فقه سیاسی

سیاسی ،بهعنوان دانشی دینی ،دارای مبانی فکری خاص خود برخاسته از دین باشد .مبانی

که «ما یُبنی علیه الش��یء» است ،چهارچوب استواری است که پایههای دانش بر آنها برپا
میشود .ویژگی مبانی به گونهای است که در بُنمایههای برداشتها و استنباطها حضوری
پررنگ دارد .مبانی فقه سیاس��ی در دانش کالم بنا میش��ود و برخاسته از آن مبانی ،زمینه

برای فهمی س��نجیده و دقیق فراهم میشود .در این نوشته قصد بررسی این مبانی نیست،

که خود پژوهش��ی مس��تقل میطلبد ،اما به اختصار اشاره میکنیم که در مبانی فقه سیاسی
شیعه ،مسائلی چون «توحید»« ،خاتمیت دین»« ،جامعیت دین»« ،اختیار و مسئولیت انسان»
مطرح است .برای نمونه ،مقتضای خاتمیت و جامعیت دین اسالم آن است تا برای زمانها

www.noormags.ir

17

و مکانهای بعد از صدر اس�لام ،توان صادر کردن حکم داش��ته باشد و باورمندان خود را

در چالشهای فکری ،سیاس��ی و اجتماعی تنها نگذارد .ل��ذا مجتهدین و تکاپوگران فهم

آموزههای فقهی ،در این وادی ،دس��تکم دارای این توانمندی و سازکار عمده هستند که
ع�لاوه ب��ر امکان فهم مبانی دین و آموزههای آن ،میتوانن��د همراه با تحوالت و نیازهای

روز بش��ری ،به س��راغ نصوص و متونروند و برای پرس��شهای نظری و عملی جوامع

انسانی ،پاسخ بطلبند .به تعبیری دیگر «علماى امت در دوران خاتمیت كه عصر علم است ،قادرند
با معرفتبه اصول كلى اس�لام و شناختشرایط زمان و مكان ،آن كلیات را با شرایط و مقتضیات زمانى
و مكانى تطبیق دهند و حكم الهى را اس��تخراج و اس��تنباط نمایند ،نام این عمل «اجتهاد» اس��ت ،علمای
شایس��تۀ امت اسالمی بسیارى از وظایفى را كه پیامبران تبلیغى و قسمتى از وظایف پیامبران تشریعى را با
مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
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عمل «اجتهاد» و با رهبرى ا ّمت انجام میدهند ،از این رو ،در عین این که نیاز به دین همواره باقی است،
نیاز به تجدید نبوت و آمدن كتاب آسمانى و پیامبر جدید براى همیشه منتفى شده و «پیامبرى» پایان یافته
است» (مطهری :1374 ،ص.)175

 .2-4فقه سیاسی و منابع ویژه:

فقه سیاسی شیعه دانشی با منابع بومی و خاص خود شامل کتاب ،سنت ،عقل و اجماع

اس��ت که درون دس��تگاه اجتهاد از آنها بهره گرفته میش��ود و در درازنای زمان ،ضامن
اصالت برداش��ت مجتهدش��ده اس��ت .با توجه به این نکته ،در کالمی از امام صادق (ع)
میخوانیم که« :قرآن برای زمانی خاص نازل نش��ده است؛ بلكه برای هر زمانی ،نو است»
(صدوق :1374 ،ص .)87وقتى صحبت از «عقل فقهى» بهعنوان منبعى از منابع شریعتبه

میان مىآید ،عقلى اراده مىشود كه در كنار كتاب و سنت و در عرض آنهاست ،نه متكى
ن حكم قطعى عقل بدون استناد آن
بر این دو و صرف ًا ابزارى در تفسیر و تبیین این دو .بی 
به كتاب و س��نت ،با حكمعقل فلس��فى تضادى نیست .بنابراین مراد از عقل فقهى ،همان

عقل به معناى شناختهش��ده در فلسفه و غیره است .لذا عقل ،منبعی مستقل براى استنباط

احكام ش��رعی است و همچنین ابزارى در تفس��یر و تبیین منطقى سایر منابع و برای حل
تع��ارض موجود بینآنها مورد اس��تفاده قرار مىگیرد (علیدوس��ت :1381 ،ص36ـ.)33
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وقتی صحبت از عقل در حوزۀ فقه سیاس��ی شیعه میش��ود ،ازآنجاکه این دانش ،ناظر به

عمل و حل مشکالت مکلفین در برابر مسائل گوناگون بوده است« ،عقل عملی» مورد نظر

اس��ت که اساس ًا بر مدار حسن و قبح عقلی و مالزمۀ آن با حکم شرعی استوار است .این
عقل عملی با تکیه بر این مالزمه به تولید حکم ش��رعی در «تدبیر مدن» و زندگی سیاسی

شیعه میپردازد (فیرحی :1383 ،ص.)300

 .3-4فقه سیاسی و روش بومی اجتهاد:

روشها و روششناسیها همواره تأثیری شگفت بر تکوین و تحول علوم دارند .بدون

روش ،دانشها ش��کل نمیگیرند؛ این امر در دنیای جدید نیز خود را نش��ان داده اس��ت.
مارتی��ن هایدگر (1989ـ )1860بر این باور اس��ت که یكی از ویژگیهای ماهیت علم در

دورۀ مدرن و نه ماهیت علم به نحو مطلق ،تأكید افراطی بر مس��ئلۀ «روششناس��ی» است

(هایدگر :1375 ،ص.)5

هزارس��اله پشت سر خود دارد .از جملۀ مهمترین وظایفی که میتوان برای اجتهاد در فقه

سیاس��ى برشمرد ،آن است که به مراجعهکننده توان میبخشد تا پاسخگوى مسائل نوپیدا و
جدید باش��د .انتظار پاس��خگویى به یكایك مسائل نوپدید از آیات و روایات ،بدون تحلیل

اجتهادی ،توقعی بیجاس��ت ،زیرا مس��ائل و رویدادهاى امروزین در عصر ائمۀ اطهار (ع)

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

از امتیازات فقه سیاسی شیعی حضور روش بومی اجتهاد در آن است .روشی که تجربهای

وجود نداش��ته تا دربارۀ آنها س��خنى به میان آید و از طرفی دیگر ،ائمه (ع) پیروان خود را
به انطباق جزئیات و رخدادهاى زمانه با اصولى كه از جانب آنان القا شده ،توصیه كردهاند.
امام رضا (ع) میفرمودَ « :ع َلینا اِلقا ُء ا ُالصو ِل َو َع َل ُ
یک ُم التَّفریع»؛ بر ماس��ت تبیین اصول و بر

شماست استخراج فروع از آنها (حر عاملی1420 ،ق ،ج :18ص.)35

این روش ،با عقل ،خاتمیت و جهانی بودن دین اس�لام نیز سازگار است .امکان دارد با

اثبات یك قاعدۀ فقهی ،به صدها فرع و مسئله و رویداد جدید ،پاسخ داده شود.

روش اجتهاد طراحی ش��ده است تا فرد مراجعهکنندۀ به متون بتواند در فرایندی اصیل،

گامبهگام و س��نجیده ،آموزههای آن را بفهمد؛ از فهم التقاطی ،ترکیبی و ناس��ره ،دور شود
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و درعینح��ال ،فهمن��ده را یاری دهد تا فهمی روزآمد ارائه کن��د .در روش اجتهادی هم
اس��تنباطهای متحجرانه و خمودگرایانه جای��ی ندارد و هم فهمهایی که بدون درک مبانی

فکری فقهی ،س��عی در برداش��تی مطابق خواس��تۀ خود ارائه کنند .اجتهاد نوعی اعتدال و

س��نجیدگی را در فهم بهوجود میآورد .لذا در این مس��یر ،راهیافتگان واقعی که توانس��ته
باش��ند از این روش ،ه��م در جهت فهم زمان آگاهانه یاری گیرن��د و هم درکی اصیل و
GS

ژرفکاوانه از آموزههای فقهی پیشنهاد کنند ،نادرند.
MA

ام��روزه فهم نصوص ،میان دو جریان افراطی و تفریطی گرفتار آمده اس��ت .از س��ویی
OR

جری��ا ن افراطی اس��ت که میخواهد آن فهم را به هر نح��و ممکن با تحول زمانی به پیش
NO

بب��رد ،اصالت را به زم��ان و پدیدارهای زمان میدهد و متون را در خدمت آن میخواهد؛
مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
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هرچند که بسیاری از اصول قطعی آن زیر سؤال رود که الزمۀ آن ،نسبیت ،عصری و سیال

ش��دن فهم است .در طرف دیگر طیف ،جریان تفریطی است که متحجرانه هرگونه تحول
و دگرگونی در برداش��ت از منابع دینی را ممنوع میپندارند ،فهم گذش��تگان را جزء دین

میدانن��د ،حاضر نیس��تند از ظاهر امور و نصوص به باطن آنها گ��ذر کنند .در برابر گروه
اول که به فهم س��یال میرس��ند ،این گروه به فهم خش��ک و ثابت میرس��ند که تحول را

برنمیتابد .در نگرش اخیر ،فهم ش��خصی و فردی اصالت مییابد و آن را تبدیل به قالب
فکری میکند .جریان اول معموالً در میان روشنفکران و نواندیشان وجود دارد که منجر به
«فهم التقاطی» میش��ود و ناظر به اختالط معارف ناهمگون و نامربوط میشود که هر یک

از روششناسی خاصی برگرفته شدهاند و جریان دوم در میان طیفی از نیروهای سنتی که

با هرگون ه تحو ل و ساختارش��کنی مخالف اس��ت و همهچیز برای او حکم «تابو» را دارد.
نتیجۀ هر دوی این نگرش یک امر است و آن ناکارآمدی دین و نبود فهم اصیل و روزآمد

از آن ،که به مرور زمان ،منجر به از میان رفتن جوهره و گوهر دین میشود.

در مقابل این دو جریان ،جریان اصیل و اعتدالی اجتهاد قرار دارد که روشی در راستای

فهم اصیل ،روزآمد و کارآمد از نصوص فقهی اس��ت .در این روش هیچیک از روزآمدی

و اصالت ،فدای دیگری نمیش��ود .آنچه که اصالت جریان نواندیش��ی دینی را در آغاز و
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ی ب ه عنصر «اجتهاد» است که به فهم روشمند و ضابطهمند
انجام ،صیانت میکند ،وفادار 

آموزههای فقه میانجامد .این فهم روش��مند در برابر فهم آزاد و غیرروش��مند اس��ت که
اس��اس و پایۀ بسیاری انحرافها و کجاندیشیهاست .جریان اصیل نواندیشی درعینحال

ت نمیتوا ن مظاهر تم��دن جدید را نادیده گرفت ،س��خت پایبند اصول و
ک�� ه معتقد اس�� 
ی اصیل و هویتساز و غیریتس��از دینی با گفتمانهای رقیب است .بنابراین
س��اختارها 
NOORMAGS

ت و متغیرات را
ت و متغیر ،مبتنی بر این فرض است که وجود ثواب 
ت میا ن ثاب 
ایجاد نس��ب 

در حوز ۀ معرفت دینی پذیرفت ه و هرگز هم ۀ آنچه بهعنوان «س��نت دینی» به ما رس��یدهرا

ت واصیل نپنداریم ،آنگونه ک ه متحجر میپندارد .درعینحال ،باید بپذیریم که برخالف
ثاب 
ی افراطی روش��نفکری ،همۀ عناصر فقه و ش��ریعت ،یکسره در تحول و
پندار جریانها 
ی این
ن است که به ما دانایی ،توانایی و مهارت الز م را برا 
سیال ن نیست .کارکرد اجتهاد ای 
ن متغیرات ،اصطیاد کرد ه و پدیدههای
ی میبخشد تا بتوانی م ثوابت را از مت 
ک ساختار 
انفکا 

تاریخی بخش��یم (حس��ینی قائممقامی :1382 ،ص .)142آنچه در بازشناسی اجتهادی مهم

اس��ت ،این اس��ت كه محصول تالش معرفتشناس��انۀ ما نباید اصالت خود را از یاد برد.

سنت بهمثابه نصی است كه همچنان بر قاطعیت و خلوص خود اصرار میورزد ،سنتی که

به مجتهد اجازه میدهد تا از زمان و فهم پدیدههای آن کنار نکشد و مسائل نوپدید را بر

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

ی متغیر تاریخی جدا ساخته و ب ه آنها استمرار و تداوم
جاودان ه و ماندگار را از دل پدیدهها 

موارد جدید منطبق كند.

ای��ن روش به مجتهد فقه سیاس��ی یاری میدهد تا بدون آنک��ه گرفتار پیشفرضها و

انگاش��تههای روش��ی غربی و بیگانه شود ،مس��تقل ،کارآمد و روزآمد باشد و آموزهها و
دستورهای دین را به دور از افراط و تفریط برداشت کند.
4ـ .4فقه سیاسی ،پویایی و پایایی

ب��ا هجوم ارزشهای مدرن به کلیت س��نت و این اتهام که دی��ن نمیتواند برای دنیای

مدرن حرفی برای گفتن داش��ته باش��د ،فقه سیاس��ی و فقیهان را بر آن داشت تا با احیای
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س��نت ،با روشی بومی و دانشی اصیل ،بازگش��ت به اسالم راستین را طرح و تجربه کنند

و در فرایندی اصیل و حسابش��ده ،پویایی و پایایی آن را برجس��ته سازند .در «پویایی»،
دغدغۀ هماهنگی و همراهی با مقتضیات زندگی سیاس��ی ـ اجتماعی طرح میش��ود و در
«پایای��ی» ،بحث از حفظ اس��تواری و اصالت دانش .این امر در صورتی درس��ت بود که

باور به پویایی و زنده بودن س��نت وجود داش��ته باشد و البته سنت آنگاه میتواند وصف

پویندگی را دارا باشد كه با دنیای دگرگونشوندۀ خود بتواند ارتباط برقرار كند و برای حل
مسائل گوناگون سیاسی ـ اجتماعی كه انسان معاصر و معارف بشری با آن روبروست ،راه
حل ارائۀ دهد .پویایی س��نتها هنگامی رخ میدهد كه حامالن و فهمندگان آنها در برابر

س��ؤاالت و چالشهای دنیای جدید و رقبای اندیشگی ،قرار گیرند و با روشی سنجیده و

مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
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منطقی برای پاس��خ و نقد انگارههای رقیب ،به داش��تههای خود بازگردند و در جستجوی
راهی جدید ،در آنها غوطهور شوند .به یاد آوریم که درون سنتها ،عقالنیتی حضور دارد

ک��ه در آنها ظرفیتهایی جدید برای بازس��ازی و بازآفرینی ب��ه وجود میآورد تا روزآمد
شوند ،ظرفیتی که در فقه سیاسی شیعه ،پویایی و پایایی باالیی دارد.

یک��ی از ویژگیه��ای دانشه��ا و فرهنگهای توانمند بومی آن اس��ت ک��ه در عرصۀ

هماوردی با رقیبان ،صحنه را واگذار نمیکنند و دارای گنجایش��ی زایا ،پویا و پایا هستند
تا دیگر گفتمانها آنها را از صحنه بیرون نکنند .اصلیترین توانمندی فقه سیاس��ی شیعه،

حفظ اصالت ،پویایی و روزآمدی است ،تا هم از سرچشمههای ناب اسالمی خود فاصله
نگیرد و هم بتواند روش��مندانه ،پاس��خگوی نیازهای زمانۀ خود باش��د .این ظرفیت را در
دورۀ معاصر پس از مشروطه و بهویژه بعد از انقالب اسالمی ایران میتوان مشاهده کرد،

دورهای که با حضور رقیبی توانمند به نام مدرنیته ،فقه سیاسی را بیش از هر دانش دیگر،

به واکنش و چاالکی واداش��ت .حضور ایدئولوژیهایی چون لیبرالیس��م و سوسیالس��م و
مطرح شدن مظاهری از این مكاتب در جامعۀ اسالمی و حضور اندیشههای سکوالریستی

و جداانگاری دین از سیاس��ت ،با پاس��خ و واکنش فقیهان سیاسی روبرو شد .آن مکاتب
با رویکرد اجتماعی ـ سیاس��ی خود ،فعاالنه در جامعه حضور داشتند ،در مدیریت جامعه
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و ام��ور گوناگ��ون آن دخالت میکردند و طبع�� ًا در مواردی با مبان��ی فرهنگی و تمدنی

کش��ورهای اسالمی س��ازگار نبودند .این فرایند شتابان و نقشی که این مکاتب برای خود
تعریف کرده بودند ،فقه سیاسی شیعه را وارد عرصههایی متفاوت از گذشته کرد .فقیهان،

نه میتوانس��تند از کنار این حوادث بیاعتنا گذر کنند و نه میتوانس��تند صرف ًا با تکیۀ بر
داش��تهها و برداش��تهای پیش��ینیان به رویارویی با رقیب بپردازند .این امر باعث شد تا
فقیه��ان با واكنشهای انتقادی خود ،مبانی فکری مکاتب جدید را به پرس��ش گیرند و با

مراجعۀ دوباره به نصوص و سنت پویای فقه شیعی ،از همۀ تواناییهای روش اجتهاد بهره

گیرند و ظرفیتهای پنهان و خاموش فقه سیاسی را روکنند و کشف.

در همین دورۀ زمانی ،با گذر از نظریههای بیگانه ،نقادی نظامهای فکری غرب و شرق،

ب��اور و اعتم��اد به فرهنگ اس�لامی و بومی ،رویارویی با خشکاندیش��ان درونی ،تالش
برای اجرای احکام دین و تکاپو برای رس��یدن به نظریهای قابل اجرا در جهان جدید که
NOORMAGS

نظریهورزی در نظریۀ «والیت فقیه» و تکاپو برای تشکیل نظامی مبتنی بر آن ،هموار شود؛

نظریهای که امام خمینی (ره) س��الها پیش از انقالب اسالمی ،به سال 1348ق در نجف،
آن را پردازش کرده بود ،پایههای فکری آن را اس��توار ساخته بود و با پشتوانۀ دیرپای آن
در فقه سیاسی شیعه ،1به بازخوانی و بازسازی آن اقدام کرده بود.

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

برخی از هنجارها و ارزشهای عقلی و اصیل را دارا باشد ،همه ،زمینهای شد تا راه برای

به چالش کش��یده شدن و تهاجم هر سنت از س��وی ایدئولوژی و اندیشۀ رقیب ،آن را

به بازس��ازی ،تحرک و بازآفرینی میکشاند ،البته باید درون سنت مورد تهاجم ،زمینهها و
روشهای بالندگی و پویایی وجود داشته باشد ،در غیر این صورت ،گفتمان رقیب ،پیروز
میدان خواهد بود و س��نت س��اکن را از میدان رقابت به در خواهد کرد .معموالً جماعت

م��ورد تهاجم تالش میکند تا از همان زاویه و دریچهای که مورد هجوم قرار میگیرد ،به
طرف مقابل ،پاس��خ دهد .در این دوران ،فقیهان سیاسی تالش میکنند تا در بازنگریهای

 .1در خص��وص دیرپای��ی این نظریه در فقه سیاس��ی ش��یعه ر.ک :الریجانی ،صادق(ناظ��ر) .1383 .فقیهان امامی و
عرصههای والیت فقیه (قرن چهارم تا سیزدهم.ق .).مشهد .دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
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خود و در رویارویی با اندیش��هها و شعار جذاب مکاتب رقیب ،به طرح مباحث عمدهای

مانند شورا ،پویایی مفاهیم دینی ـ فقهی ،مقتضیات زمانی و مکانی ،ثابت و متغیر در دین،

رواب��ط اجتماعی ،نظام حقوقی زن در اس�لام ،امر به معروف و نه��ی از منکر ،تقدم حق
جامع��ه بر حق فرد ،حقوق اجتماعی و فردی ،بیمه ،ربا ،بانکداری ،بحث اجتهاد و تقلید،
چرای��ی تقلید از مرجع زنده ،فطرت ،فلس��فۀ حجاب و مهمت��ر از همه عدالت اجتماعی

بپردازند که سوسیالیس��تها اساس شعارها و تحلیلهای احساسی خود را بر آن بنا کرده
بودند؛ عمدۀ این مباحث در نوش��تهها و گفتارهای طالقانی ،مطهری ،س��ید محمد حسین
طباطبایی ،سید محمد حسین بهشتی و ...مطرح است.
 .5-4فقه سیاسی ،پاسخگوی نیازهای جامعه
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از دس��تاوردها و پیامدهای دنیای جدید ،هجوم به س��نتها و س��لطۀ فرهنگی خاص

اس��ت .ویژگی مدرنیته آن اس��ت که به س��نت و ساختارهای اندیش��گی آن بدبین است،

پش��توانههای فکر انسان سنتی را به چالش کش��یده و او را از ذهنیتهای محدود و بستۀ
NOORMAGSاست .در
خود ،بیرون آورده و داش��تههای ذهنی و فكریاش را به س��ؤال و چالش گرفته
دوران گذش��ته ،اصوالً پرس��شها ،بنیانبرانداز و شالودهشكن نبودند ،پس كمتر زمانی در
بنیان فكری افراد ،تردید به وجود میآمد .این فرایند در س��دۀ اخیر چندان ش��تاب گرفته

اس��ت و فرهنگی که در پی غلبه بوده است ،چندان زیادهخواه و افزونطلب شده که همۀ

س��امانههای اندیشۀ رقیب را به چالش کشیده و خواس��تار فتح آنان شده است .در همین
فراگرد برخی خواهان تقلید و برداش��ت کامل تجربۀ کشورهای غربی در توسعه و انتقال

آن به کش��ورهای توسعهنیافته بودند؛ دیدگاهی که خود را در قالب نظریۀ نوسازی 1نشان
داد .هرچند که همین نگره در غرب با مکاتبی دیگر چون «نوس��ازی جدید» مورد نقد و

چالش قرار گرفت.

تکاپوه��ای شالودهش��کنانۀ ایدئولوژیهای رقیب و دغدغهه��ای دیندارانه و مصلحانۀ

اندیش��وران اجتماعی مس��لمان ،توانس��ت زمینههای رجوع و توجه در فقه سیاسی را به
1. modernization
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وجود آورد که دانش��ی پیش��اهنگ در امور سیاس��ی و اجتماعی بود .فقیهان دو راه پیش

رو داش��تند :یا بر آن وضعیت ش��کننده ،چشم فرو میبس��تند و هرگز به فكر نواندیشی و

نوفهمی در بُنمایههای معرفت دینی برنمیآمدند ،یا آنكه با احس��اس وظیفه و مسئولیت،

ضمن حفظ پایهها و اصالت دین ،به نواندیش��ی دینی و نوسازی فکر اسالمی برمیآمدند

و با هماهنگس��ازی و تأثیربخش��ی مقولههای زمان و مكان در اجتهاد دینی ،به نیازهای
زمان پاسخ میدادند .غالب اندیشهوران مسلمان رویکرد دوم را برگزیدند .باری توانمندی
رویارویی با رقیبان و باور به حضور پویای فقه در اجتماع ،ناش��ی از پیروزی اصولیون بر

اخباریون و متأثر از رواج فكر و اندیشۀ اصولی ـ عقلی در میان فقها بود .این امر توانست،

زمینههای نگرش همهجانبه به دین و به تبع آن ،دگرگونی و تحول در فقه سیاس��ی شیعی

را به وجود آورد و به جای اس�لام فردی ،منزوی و منفعل ،اس�لام فعال ،پویا ،منعطف و
اجتماعی نشیند.

مسلمانان در پیوند است ،در مسیر و سیر شتابندۀ تحوالت ،پیشقراول علوم اسالمی برای
مواجه��ه ،هماهنگی ،مخالف��ت ،موافقت ،انطباق و عدم انطباق ب��ا ارزشها و هنجارهای

جدید بوده است .این دانش نمیتوانست از سیر شتابندۀ رویدادها و حضور مؤثر مدرنیته
ب��ر کنار باش��د که خصل��ت اجتماعی این دانش ب��ه او این اجازه را نم��یداد و بر فرض

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

فقه سیاس��ی بهعنوان رش��تهای که مس��تقیم ًا با زندگی اجتماع��ی و دغدغههای جمعی

ه��م که رویکرد انفعالی برمیگزید ،چیزی به جز خموش��ی ،خم��ودی و همیاری رقیب
تمامیتخواه ،س��ودی دیگر نمیبرد .اهمیت فقه سیاس��ی به آن اس��ت که در برابر مظاهر
مدرنیته واکنش نشانداد و حامالن و اندیشوران آن توانستند در سیر حوادث جهان اسالم
از جمله ایران ،نقشی اساسی بازی کنند .دانش فقه نمیتواند مانند فلسفه ،واکنش تأخیری
از خود نش��ان دهد و در روندی استداللی ،تدریجی و پس از گذر سالها ،به تأثیرگذاری

فلس��فی و هماوردی علمی امیدوار باش��د .فقه سیاسی میبایست تکلیف جامعه و مسائل

گوناگون را در واکنشی نسبت ًا فوری ،مشخص میکرد.

فقه سیاسی شیعه با زندگی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی مردم درگیر بوده است،
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لذا در نوک پیکان پاس��خگوییها و پاسخطلبیها حضور داشته و بیش از دیگر علوم ،مورد
چالشهای فکری قرار میگرفته است .طبع ًا تحول در این علم نیز بیش از دیگر علوم بوده
است .طبیعت زندگی اجتماعی ،انعطاف است و فقه نیز نتوانسته و نمیتواند خود را از این

وضعیت نوشوندۀ اجتماع برکنار دارد .پرسشهای مختلف و فراوانی مانند مشروطه ،چیستی

قان��ون ،قلمرو قانونگذاری ،فرایند اجرای آن ،صالحیتهای مجریان آن ،آزادی و گس��ترۀ
آن ،جمهوریت ،مش��ارکت شهروندان در امور جامعه ،بهرهگیری از آموزهها و دستاوردهای

جدید ،قلمرو فقه ،حیطۀ قدرت ،چگونگی توزیع و محدودسازی قدرت ،فعالیت احزاب و

گروهها ،ایجاد و کارآیی سازمانها و نهادهای اجرایی ـ قضایی جدید و ...همه پرسشهایی
جدی بودند و به س��ادگی امکان گذر از آنها وجود نداشت؛ بهویژه آنکه قشر تحصیلکرده

مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

به مشکالت جامعه و ارائۀ الگوهای منطقی و سنجیده ،فقیهان را بهویژه در دورۀ معاصر بر

آن داشت تا در کنار برداشتها و استنباطهای فردی خود ،مسائل و پدیدههای اجتماعی را
نیز در نظر داشته باشند .این کاوشها برای حفظ دین ،آنان را به این امر اساسی واداشت که
ساحت اجتماعی دین را در کنار حوزۀ فردی آن بجویند و تأثیر و تأثرات آنها بر یکدیگر را

به دقت پیجویی کنند.

 .5به سوی تکامل وجه الگویی فقه سیاسی:
AG
S

همانگونه که اش��اره ش��د ،واقعیت آن است که فقه سیاس��ی با دارا بودن شاخصهای
OR
M
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و فهیم ،به دقت و وسواس در پی پاسخ بود .درگیریهای فکری ـ اجتماعی ،دغدغۀ پاسخ

NO

دانش بومی ،میتواند الگویی قابل توجه در مس��یر رس��یدن به علوم اس�لامی ـ انس��انی

باش��د و در جهت گش��ایشگری از دش��وارهای قرار گیرد که بیش از یک س��ده ،ذهن و
ذهنیت اندیش��وران مسلمان را به خود مشغول کرده است .این امر به معنای آن نیست که

فقه سیاس��ی ،الگویی کامل در این عرصه اس��ت ،اما به نظر میرس��د که وجه الگویی آن
را میتوان با کنکاشهایی بیش��تر ،تکامل بخش��ید .در ادامه تنها به برخی از اموری اشاره
میشود که میتواند به وجه الگویی فقه سیاسی یاری رساند:
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 .1-5تکامل روشی

اجتهاد بهعنوان روش فقه سیاس��ی ،واجب است که همواره برای اعادۀ نظر و بازنگری

آماده باش��د ،زیرا که قضایا و مس��ائل پویا و زنده را بررسی میکند ،مسائلی که مربوط به
زندگی در حال تعامل با دیگران میش��ود و زندگی انس��ان مسلمان در حوزۀ جغرافیایی

مشخص و محیط اجتماعی است ،محیطی که در دوران جدید اثر میپذیرد و اثر میگذارد.

در جهان اسالم ،امروزه فرد مسلمان غالب ًا متأثر و در محاصرۀ روشهای فکری و زندگی
دیگران اس��ت و زندگی او با مفاهیم و آرایی که از حوزۀ فکری غیراسالمی میآید ،مورد

چالش قرار میگیرد .لذا امروز اجتهاد بیش از هر زمان دیگر به بازسازی همیشگی و تدبر

در هر متغیری که ممکن اس��ت بر روش��ی که فقیه را آمادۀ استنباط حکم شرعی هماهنگ

با زندگی جامعهکند ،نیاز دارد (ش��مسالدین1418 ،ق :ص .)52این روششناسی حاصل
نگاه روزآمد به س��نت و تعامل با مقتضیات جدید است .این روش میتواند بیش از پیش
اس�لامی به آن نیاز دارد .واقعیت آن اس��ت که اجتهاد از همۀ ظرفیتهای خود برای فهم
و تبیین مس��ائل جدید بهره نگرفته اس��ت و گاه گرفتار اموری بیاهمیت ش��ده است که

تحلیل و عدم تحلیل ،بودن یا نبودن آنها گرهای از مس��ائل جامعه نمیگش��اید .ش��اید از
ای��ن زاویۀ دید بود که مطهری به اجتهاد ،نگاهی احیاگرانه و خردورزانه داش��ت؛ زیرا که

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

وارد گس��ترههای نااندیش��یده و راههای نرفتهای شود که جامعۀ اس�لامی و نظام سیاسی

امروزه بسیاری به نام اجتهاد به گونهای ناگفته و ناخواسته ،گرفتار نقالی و «اجتهاد اسمی»
شدهاند .ایشان به این نکته و رمز اجتهاد اشاره میکند که« :اساس ًا رمز اجتهاد در تطبیق دستورات
کلی با مس��ایل جدید و حوادث متغیر اس��ت .مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد،
توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر میکند و بالتبع حکم آنها عوض میشود و اال تنها در مسایل
NOORMAGS
فکر کردن و حداکثر یک َعلی ا َالقوی را تبدیل به َعل��ی ا َالحوط کردن و یا یک َعلی
کهن��ه و فکر ش��ده،

ا َالحوط را به تبدیل به َعلی ا َالقوی کردن ،هنری نیس��ت و این همه جار و جنجال الزم ندارد» (مطهری،
 :1368ص.)120

گویی امام خمینی (ره) نیز با تفطن به همین واقعیت ،تحول در اجتهاد و فهم اجتهادی
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را ط��رح کرد و بر این باور بود که «اجتهاد مصطلح» حوزهها کافی نیس��ت (امام خمینی،

 ،1382ج :21ص.)47

 .2-5تکامل نگرشی

نگرش جامع و جامعهنگر به دین و آموزههای فقهی ،میتواند در بسیاری از برداشتها

و اس��تنباطها اثری ژرف بر جای گذارد .نگاه جامع به دین و دس��تورها و آموزههای آن
و نظریههای بنیادین سیاس��ی ـ اجتماعی ،زمانی فراهم میش��ود که فقه سیاسی از نگاه و
نگرش فردی بیرون آید ،تا بتواند نظریه پردازد و الگوی مطلوب سیاسی ـ اجتماعی ارائه

کن��د .فقه میتواند افقهایی قابل اعتنا در جهت طراحی نظام و جامعۀ مطلوب بگش��اید.
نظامی جامع که از فقه سیاس��ی به دس��ت میآید ،میتواند زمینهس��از تحول جامعه شود.

مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
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فقه سیاسی توانمندی و ظرفیت آن را دارد تا از صرف تولید احكام فردی و رسالۀ عملیۀ

فردی بیرون آید و «مهندس��ی اجتماعی» را مورد دقت و بررس��ی قرار دهد .بس��یاری از
فقیهان و اندیشهوران معاصر مانند محقق نائینی ،محمد جواد مغنیه ،سید محمد باقر صدر،

مرتضی مطهری و امام خمینی (ره) ،از نگاه فردی به فقه گذر کرده و در دیدگاههای خود،

با نگرش��ی جامع ،بُعد اجتماعى اس�لام را با عنایت به مناس��بات جدید اجتماعى ،در نظر
داشتند .آن نگرش جامعهنگر و جامع به فقه ،موجب توسعۀ قلمرو آن و افقگشایی آن در

عرصههای مختلف اجتماع ش��د ،به گونهای که از فقه ،تعریفی متفاوت ارائه گردید« :فقه،

تئورى واقعى و كامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» (همان ،ص .)98با گذار فقه سیاسی
باش��د و مفاهیم و مسائل آن به فرد فرو کاسته شود،
از این که صرف ًا دس��تگاهی تکذهنی
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میتوان امید داش��ت تا افقهای نو در فقه سیاس��ی بازگشوده شود .روش اجتهاد ،فهمنده

را به نگرش جامع ،به دور از ش��ناخت تکساحتی در فقه سیاسی میرساند؛ به تعبیر سید

محم��د باقر صدر« :وقتی هدف محركة اجتهاد،ابع��اد حقیقی خود را بازیابد و هر دو جوالنگاه تطبیق
(فردی و اجتماعی) را در بر گیرد ،آثار یكس��و نگری و یك س��وی س��كه دیدن را كه در گذشتهها حاكم
بود ،به تدریج خواهد زدود و محتوای حركت به كیفیتی در میآید كه هم با وس��عت دامنة هدف س��ازگار
باشد و هم با مقتضیات خطی پیشروانه كه حركت اجتهاد بر آن انجام میپذیرد» (صدر :1359 ،ص.)14
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تـوجه به این داش��تــههـا و ذخائـر گـرانبهـا ،میتوانـد راهـبـر ما به سـوی توانایـیهای

سیاس��ی ـ اجتماعی دانش فقه باش��د تا از نگرش فردی گذر شود و افق دیدی وسیع پیش
روی فهمندۀ دین باز شود .گاه فقیهی خیلی فردی زندگی کرده و در خانۀ محقر خودش

نه از زمانها و نه مکانهای دیگر خبری دارد و نه از احتیاجات آنها .با دارا بودن سعۀ افقی
مشرع همهچیز
اس��ت که فقیه به سعۀ افقی شریعت نزدیک میشود ،خصوص ًا که خداوند ّ
اس��ت و پیغمبر مب ّلغ .هرچه ما بهوس��یلۀ زمان و مکان ،سعۀ افقی بیشتری پیدا کنیم ،به آن
دیدی که با آن ش��ریعت تشریع شده است ،نزدیکتر میشویم و با این نزدیکی ،واقعیت

شریعت را بهتر درک میکنیم (حائری :1374 ،ص .)107به نظر میرسد که امروزه نیز ما

بیش از هر زمانی دیگر به اشراب و تکاملبخشی این نگرش در فقه نیاز داریم.
 .3-5تکامل زایشی

آیا فقه ،دانش��ی تولیدگر است یا مصرف کننده؟ آیا فقه ،دانشی صرف ًا منفعل و واکنشی

و پرس��شهای برآمدۀ آن پاسخ گوید ،یا آنکه خود میتواند در روندی فعال ،پویا و نقاد،
تولیدکنندۀ نیازها و س��اختارهای متناسب با آن باش��د؟ آیا فقه میتواند با چالش کشیدن

فرایند جاری جامعۀ موجود و پرس��ش از وضعیت و روندی که در عرصۀ اندیشه و عمل

در جامع��ه میگ��ذرد ،از انفعال به در آمده ،از موضعی فع��ال و تولیدگرانه با جامعۀ خود

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

اس��ت یا فعال و ُکنشگر؟ آیا فقه ،دانشی منتظر است تا به تناسب تحول جامعه به نیازها

برخورد داشته باشد؟ این پرسشها همه برای آن است که واقعیت و دادههای تاریخی به
منفعل و واکنشی بوده است ،حال آن که اجتهاد،
ما میگویند که فقه و فقه سیاسی ،سالها
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بهعنوان روش��گان برداش��ت از منابع شریعت ،به مستنبط این توان را میدهد تا با گذار از
انفعال و پاسخگویی صرف ،نقاد نظام موجود و جامعۀ خود باشد و برای تحرک جامعه در

جهت مطلوب ،برنامهریزی کند .نگاه اجتهادی ،به فقیه میآموزد تا با نقد وضع نامطلوب

به ترسیم وضعیت مطلوب بپردازد و در مرحلۀ بعد ،برای اجرایی شدن الگوی مورد نظر،
گام ب��ردارد .در ای��ن نگرش ،طی فرایندی معقول ،فقیه میتواند به نقادی پردازد ،س��پس
نظریهپردازی کند و در نهایت ،نظام الگو ارائه کند .در این صورت ،فقه صرف ًا تأثیرپذیر و
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مصرفکننده نخواهد بود و میتواند تولیدکنندۀ تئوری برای ارائۀ الگوی مناسب بهمنظور
هدایت جامعۀ اسالمی باشد.

این دانش با تکیه بر توانمندیهای خود ،باید /میتواند دانش��ی فعالُ ،کنشگر ،طراح و

برنامهریز باش��د .لذا امام خمینی (ره) بهعنوان فقیهی که این امر را در عمل اثبات و پیاده
کرد ،بر این باور است که «حكومت در نظر مجتهد واقعى ،فلسفۀ عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى
زندگى بش��ریت است .حكومت ،نش��اندهندۀ جنبۀ عملى فقه در برخورد با تمامى معضالت اجتماعى و

سیاسى و نظامى و فرهنگى است» (امام خمینی ،1382 ،ج :21ص .)61البته این امر به آن معنا نیست
که فقه کنونی فقهی کام ً
ال فعال و تولیدکننده اس��ت ،هرچند این امر در مواردی رخ داده
اس��ت ،اما تأکید بر آن است که در فقه و فقه سیاسی ،گنجایش و ظرفیت تولیدکنندگی و
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ُکنش فعال وجود دارد و همین امر میتواند فرایند الگو شدن فقه سیاسی را کاملتر سازد.
نتیجهگیری:

فقه سیاس��ی بهعنوان دانش��ی بومی ،هم��واره باید مورد توجه قرار گی��رد و با توجه به

گنجایشهای��ی ک��ه داش��ته و دارد ،میتواند الگوی��ی برای حرکت در جهت رس��یدن به
دانشهای بومی دیگر فراهم کند .پس اگر جامعهای در جستجوی علوم اسالمی ـ انسانی،

به دور از س��یطرۀ غالب غربی اس��ت ،بای��د به یاد آورد که چند ویژگ��ی از جمله مبانی،

س��اختار ارزشی ،روش ،منبع و هماهنگ با مقتضیات جامعه نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی
نیازهای جامعه باشد .در این نوشته با توجه به رویکرد «خطمشیگذاری» ضمن توجه به

ش��اخصهای دانش بومی و تطبیق آنها بر فقه سیاس��ی و بررسی وضعیت موجود آن ،به
این نکته نیز پرداختیم که بازنگری در وجه روشی ،نگرشی و زایشی فقه سیاسی ،میتواند

وجه الگویی آن را کمال بخشد.

NOORMAGS

در ادامه ،با توجه به ضرورت برجستگی برخی مطالب ،به چند نکته اشاره میکنیم:

 .1با توجه به آنچه آمد ،فقه سیاس��ی ش��یعه ،امروزه در قالب نظریۀ والیت فقیه ،وارد

میدان هماوردی و مبارزه شده است و این امر به چاالکی ،تمرین و ممارست ،بازخوانی،
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نق��ادی و ارائۀ توانمندیهای خود نیاز دارد و تالش برای بازآفرینی ،نوآوری و کارآمدی
آن دارای اهمیت اس��ت .برکنار ماندن از صحنه ،به جز انفعال و حرکت واکنش��ی در پی

نخواهد داشت .لذا بر حامالن و متفکران فقیه و کارشناسان علوم اسالمی است تا بهجدّ و

ب��ا واقعبینی در جهت«Sنظریهپردازی» گام بردارند و هر روز بر فربهی و حضور قدرتمند،
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پویا و کارگشای آن بیفزایند و در مسیری فعال ،در تداوم شیوۀ پیشینیان ،به توانمندی آن
بیفزایند.

 .2س��نت ،همواره در متن دانشها همانند زندگی ،جاری اس��ت .اگر س��نت را از فقه

سیاس��ی بگیریم ،ستون خیمۀ این علوم ،فرو میریزد .دانشی که با سنت پویا همراه است،
راک��د و منجم��د باقی نمیماند و میتوان��د خود را در برابر نیازه��ای زمانه بهروز کند و

نفس بکش��د و مشکلگش��ای دشوارههای سیاس��ی ـ اجتماعی جامعه و آنچه در پیرامون
آنها میگذرد ،باش��د .اندیش��هوران فقه سیاس��ی ،باید بیش از هر زمانی دیگر ،با تکیه بر

دیگر گفتمانها ،حضوری فعال و ُکنش��ی داش��ته باش��ند .باید بر این امر نیز تفطن داشت

که نمیتوان پرس��شهای انس��ان مدرن و انتقادات او را نادیده گرفت و در کنج عافیت،
روزگار س��ر کرد؛ امری که فقه سیاسی و همۀ دانشها را در فرایندی همیشگی ،نوشونده

و بهروز میسازد.

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

روش اجتهاد ،به ظرفیت نوشوندۀ سنت مراجعه کنند تا بتوانند در دنیای امروز و در کنار

 .3گرایشها و اندیش��ههای انسانی بهسان امور و پدیدههای مکانیکی و فیزیکی نیستند

ک��ه بت��وان برای آنها روش و رویکردی ثابت و فراگیر ارائه کرد و هرآنچه که در گفتمانی
دیگر با جغرافیای فکری و بنیادهای تمدنی متفاوتی شکل گرفته است را به دیگر تمدنها

تسری داد .لذا در بزنگاه معرفتشناختی ،انسانشناختی و هستیشناختی هر تمدن ،روش

بومی آن نیز به وجود میآید .این روش در فقه سیاس��ی ش��یعه ،اجتهاد اس��ت ،روشی که
در برداشت از دین ،مسائل متغیر و گزارههای دگرگونشوندۀ اجتماعی و انسانی ،همواره

زمینۀ نگاه دوباره و اصیل به آموزههای آن را به وجود میآورد.

 .4به نظر میرسد که یکی از بهترین ،مطمئنترین و بنیادیترین روشها برای گرهگشایی
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افزونتر فقه سیاس��ی و دستیابی به علوم اس�لامی ـ انسانی ،بازگشت به سنت با توجه به
روش اجته��اد اس��ت که در فقه سیاس��ی کارایی باالیی دارد .طبع ًا کلی��ت فرایند و تأیید،

تثبیت ،انکار یا ر ّد برخی از مبانی فکری مکاتب جدید و تالش برای رسیدن به دیدگاهی

منطقی و س��نجیده با تکیه بر نظریهها و داش��تههای اندیشۀ سیاسی اسالم ،از عهدۀ روش
اجته��اد برمیآید .اجته��اد ظرفیتهای انعطافپذیری و تح��ول را در فرایندی معقول در

اختیار فقیه سیاسی قرار میدهد و میتواند آن اصول بنیادین و جاودانه را با شرایط متغیر
و جزئی هماهنگ سازد.
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مبانی فقهی حضرت امام خمینی (ره) .ج .14تهران .مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی .چاپ اول.
3 .3حر عاملى ،محمدبنحسن1420 .ق .وسائل الشیعه .قم .موسسة آلالبيت الحياء التراث .چاپ دوم.
4 .4حسینی قائممقامی ،سید عباس« .1382 .ضابطههای نواندیشی دینی؛ روشنفکری و چالشها» .فصلنامۀ
کتاب نقد .شماره26و.27
5 .5س��وزنچی ،حس��ین« .1389 .علم دینی ،دیدگاهی در باب نحوۀ تعامل عل��م و دین» .فصلنامۀ راهبرد
فرهنگ .شماره.7
6 .6سیدباقری ،سید کاظم .1388 .فقه سیاسی شیعه .تهران .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
7 .7ش��مسالدین ،محمد مهدی1418 .ق .مناهج االجتهاد و تجدید اصول فقه فی قضایا اسالمیه .ج .5قم.
8 .8صدر ،سید محمد باقر .1359 .همراه با تحول اجتهاد .ترجمۀ اكبر ثبوت .تهران .روزبه.
9 .9صدوق ،جعفربنمحمد .1374 .عیون اخبار الرضا .ج .1قم .زندگی.
1010طباطبایی ،سید محمد حسین1417 .ق .المیزان فی تفسیر القرآن .بیروت .مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
الطبعه االولی.
1111علیدوست ،ابوالقاسم .1381 .فقه و عقل .تهران .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی .چاپ اول.
1212فیرحی ،داود .1383 .قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم .تهران .نی .چاپ سوم.
1313مجتبوی .سید جاللالدین .1363 .فلسفه در ایران (مجموعه مقاالت فلسفی در ایران) .تهران .حکمت.
چاپ اول.
1414مصب��اح یزدی ،محم��د تقی« .1378 .رابطۀ ایدئولوژی و فرهنگ اس�لامی با علوم انس��انی ،حوزه و
S
هایRMبرگزیده .قم .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .چاپ
دانش��گاه» .از کتاب مجموعه مقاالت و مصاحبه AG
O

اول.

NO

1515مطهری ،مرتضی .1374 .مجموعۀ آثار .ج .2تهران .صدرا .چاپ پنجم.
1616ــــــــــــــ  .1368 .ده گفتار .تهران .صدرا .چاپ پنجم.
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کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی

مؤسسه رسول اعظم صلی اهلل علیه و آله ،پژوهشهای فکری اسالمی.
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1717هایدگر ،مارتین« .1375 .عصر تصویر جهان» .ترجمۀ یوسف اباذری .ارغنون .شماره11و.12

مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
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