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  مقدمه

ها و منـاطق خـارج از اروپـای غربـى و آمريكـای شـمالى،  شناسى بومى در كشـور   نبود جامعه
پـس از ). ١٧: ١٣٩١ا%�&ـ	س، ( نگرانى جديد و يا تنها مورد ادعای انقالب اسـالمى در ايـران نيسـت

بـه  1گويى فقـه شناسى علمى به ايران و بيش از ده سده پاسـخ   يك قرن از ورود جامعهگذشت 
 فـارابى يـا نـه؟ گرفته ايرانى، شـكل جامعه اجتماعى و نظريه علم مطالبات روزمره شيعيان؛ آيا

 اجتماعى كـرده در قله علم اجتماعى اسالمى است، ولى بيش از هر چيز تفلسف). 260-339(
 توانسـته ).ق 808-733(خلـدون   نرسـيده اسـت، البتـه، ابـنشناسـى    جامعه هزعم برخى بـ به و

. شناسـى زمانـه خـود برآمـده اسـت   و از پَـِس جامعه ببيند خوب را خود زمان اجتماعى مسائل
عيار ديگـر اسـت  مسئله زمانه او سقوط يك جريان مدعى خالفت و برآمدن يك جريان تمام 

 شـناس باشـد خلدون اگـر هـم جامعه   مسلمين سايه انداخت، ابنكه بر فكر و فرهنگ و تمدن 

) ،8XRشناختى  اساساً ما فاقد يك مكتب نظری جامعه. ولى نسبتى با تفكر شيعى ندارد ).١٢٨: ١٣٩٠
 پديـده و نظـر ديالكتيـك رابطه محصول تئوريك مكتب. شيعى و متعلق به ايران شيعى هستيم

هـا  واقعيت متن از خورند دانشگاِه امروز ما به چشم مى هايى كه در صحن حوزه و نظريه. است
رغم همه  هنوز هم پس از سه دهه و به. اند برنيامده ).ايران پساصفوی(شيعى  ايرانهای  پديده و

ــل نظريــه ــع، تحلي ــه واق ــاب انقــالب بايــد بپرســيم كــه ب  های فرهنگــى و پساســاختارگرا در ب
شناسى فرهنگى، سياسى و اقتصادی دوره    جامعه چيست؟ ايران اسالمى انقالبشناختى  جامعه

گذار  مشـى گو و خط هـای پاسـخ جمهوری اسالمى ايران آيا به معنای بومى و درگير بـا حوزه
  وجود دارد؟

كننـد؟ و نسـبت  نمى رعايت را اخالقى برخى الزامات ايراِن امروز در مردم چرامثال،  برای
رغم خيـزش امـام و برپـايى يـك جنـبش  بـه 42 در سـال به قانون، حس خاصى ندارند؟ چـرا

، ( عمومىJبـه  ورامين و تا حـدی قـم تنها چرامثال،  برای انقالبى واقع نشد؟ )٢٣٧-١:٩ :١٣٩٠زاه�ا
شـناختى  جامعه تحليـل شـد؟ های اجتماعى دستخوش اعتراض و آشـوب معنای علمِى جنبش

برساختى هويتى است يا تفسـيری بود؟ پديده استكبارستيزی ايرانيان آيا تنها  چه تنباكو فتوای
گری و  روحيه فراگير اعتراض مثل جديدهای  پديده يمتوان مى دريابيم رااينها  اگر بومى دارد؟

. بفهمـيم نيـز را انتخابـات در حـداكثری مشـاركت در عـين ايران مردم زدن پذيری و نق شايعه
 بست ارتباطى و استبداد يا بن، همنافقان هايى اجتماعى چون اخالق ها و آسيب پديده   مثال،  برای
دولـت  هميشـه باشـد؛ چـرا خانـه از بيـرون در سياسـى دركى متورم از امر پيامد شايد خانه در

                                                        
 تاكيد اين مقاله بر فقه در ميان ديگر علوم اسالمي، به جهت اهميت محوري آن در معرفي عقالنيت شـيعي در اسـتنباط   1.

  .ها و كارشناسي است گزاره
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 دولتمـردان عليـه سـادگى به اسـت، مـردم كـم لياقـت و كـم صـداقت ايرانيان چشم در مستقر
اقـوام واقعـاً  بـه نسبت مدرن مردم فولكلور و شبه های المثل ضرب ها و كنند، لطيفه مى بدگويى
 ما های داوری پيش كنند؟ مى سركوب را همديگر ارزشى لحاظ ايشان به و گرايانه است نسبت
هـا و كـار جمعـى چقـدر و  يكديگر، استعداد تفرقـه و شكسـت در تعـامالت و همكاری عليه

دهم كسانى كه به دولت يازدهم رأی دادند، درخواست  شود؟ چرا حتى يك چگونه تبيين مى
شناسـى  ها همـواره در جامعه نصراف آنها از دريافت يارانـه را اجابـت نكردنـد؟ ايـن پرسـشا

كـه همـواره ( اين درحالى است كه فقه. پاسخ مانده است سياسى، فرهنگى، اقتصادی ايران بى
 توليـد اجتمـاعى آگاهانه دانش اما پردازد، مى روز مستحدثه مسائل به) مورد مطالبه بوده است

الگوی  پرداخت و ساخت مورد در اخالق علمای و فقها، شيعى تراث ظرفيت لبته،و ا كند نمى
  .اداره و پيشرفت بسيار باالست

های اجتمـاعى برخـى  های مورد ادعا ميـان شـناخت اين مقاله درصدد شرح و بسط شكاف
نص دينى ). ١٣٨6:؛ �Cس"�!١٣٨٠:س�وش( فقه و اخالق). ١٧: ١٣٨1�	رس	J?	، ( علوم اسالمى مثل فقه و عرفان

های مفهـومى نيسـت،  يـا ايضـاحات و استيضـاح )متصوفه( ، عرفان و فلسفه)تفكيك(و فلسفه 
مثابـه خـط مقـدم  به -گرا به علـوم اسـالمى و تأكيـد بـر دانـش و روش فقـه بلكه با نگاهى كل

دازد كـه اوالً بـرای پـر به اين پرسش مى -مسئله عمومى در اجتماعات شيعى شناسى و حل  كار
شناسـى    چه نيـازی بـه جامعه) توسعه يا پيشرفت(تبيين الگوی اداره جامعه و تغييرات اجتماعى 

های اسالمى امروز دربردارنده چنين بيـنش  ثانياً آيا ظرفيت زنده دانش. است) باالمعنى االعم(
اجمال كدامند؟ البتـه، از  هست و اگر نه؛ عوامل آن به )شناسى پديده اجتماعى   مسئله (و كنشى 

هــا، فقــه بــيش از همــه مــورد كنكــاش واقــع شــده اســت و هرچنــد در مقــام  ميــان ايــن دانش
مسـئله  انـد، لـيكن  های مفهومى، فلسفه و كالم اجتمـاعى موظف پردازی كالن و منظومه نظريه

ا، به توزيع ه امروزين است كه جز كشف پديده) نه روش( شناسى با مراد   اين مقاله دقيقاً جامعه
. پـردازد مى... بـين فِـرِق علـوم اجتمـاعى همچـون ارتباطـات و اقتصـاد و -در مقام حل -آنها 

سختى در قالب يك كتاب ممكن است تا  ها به دانند كه پاسخ اين پرسش نگارندگان نيك مى
  .شود طرحى و درآمدی بر اين دغدغه ارائه شود چه رسد به مقاله؛ اّما تالش مى

  ىهندسه مفهوم

  از آگاهى اجتماعى تا دانش اجتماعى) الف

 كـنش هـيچ. گيـرد مـى شـكل اجتمـاعى آگـاهى مـدار بـر كـه اسـت ای پديده اجتماعى نظام
 عنـوان بـه اجتماعى دانش اما؛ شود نمى ايجاد كنش آن به نسبت آگاهى نوعى بدون اجتماعى

 اجتماعى آگاهى و معرفت جمله از و اجتماعى رفتار و كنش به كه آگاهى و معرفت از نوعى
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 ايـن. اسـت بشر اجتماعى زندگى از متأخر ای دهد، پديده مى قرار فرد مطالعه و نظر موضوع را
 بـا خـود اجتماعى روابط و مناسبات در انسان كه گيرد مى شكل هنگامى ناگزير دانش از نوع

 حـل بـرای و انديشـد كند، مـى مى برخورد آن با كه مشكلى درباره انسان. شودرو  روبه مشكل
 هـا كنش دربار~ تدبر و تفكر و اجتماعى موضوعات و مسائل درباره انديشه. كند مى تالش آن
 درباره تأمل و دهند مى انجام او به نسبت ديگران يا و دهد مى انجام ديگران با كه رفتارهايى و

 در بشـر. آورد مـى دنبـال بـه را اجتمـاعى علوم و اجتماعى، دانش های فعاليت لوازم و عوارض
 جريـان در كـه اسـت بـودهرو  روبـه مسائلى و مشكالت با همواره خود اجتماعى زندگى طول

 و انـد آمـده  مـى وجـود بـه انسانى های گروه با رويارويى يا و كار جمعى، تقسيم های همكاری
 مجموعـه ايـن. اسـت يافتـه آنها حل برای را هايى راه و انديشيده مسائل اين حل درباره هميشه
 را بشـر اجتمـاعى آمده، دانـش پديد آن تاريخ و فرهنگ تناسب به جامعه هر در كه ها انديشه
  .است داده شكل

  اجتماعى تا نظريۀ اجتماعى از انديشه )ب

تـوان انديشـه  مند در دانـش اجتمـاعى را مى هـای واقعـى و هسـتى تبيين عينى و نـاظر بـر متغير
های نظم بخش در دوره جديـد و بـه  مندی ذكر قانوناجتماعى دانست و البته، در همين راستا؛ 

نظريـه اجتمـاعى اصـطالح . معـروف شـد» نظريه اجتماعى« گرايانۀ علم، به ويژه انقالب اثبات
مند برای كشف قوانين روابط و زنـدگى  های نظرورزانه و روش عامى است كه به ديگر تالش

. مخلـوط شـود »نظريـه جامعـه«ص شود و البته، نبايد بـا اصـطالح خـا اجتماعى هم اطالق مى
اساساً از نتايج بحران علوم انسانى در سده بيسـتم فـروريختن ديـواری بـود كـه كانـت بـين دو 

با توجـه  ؛ و)١:: :١٣٨)�rی	ن و f*?�!، ( حوزه حكمت نظری و عملى يا ديانت و معرفت كشيده بود
گرايى و  فـت علمـى را، تجربـهتوان و نبايد تنها پارادايم حاكم بـر معر به اين شرايط ديگر نمى

شناسـى و    سـخن از علـم اسـالمى و در بحـث مـا جامعهرو،  ايـن خلوص عقلى آن دانست و از
  .شود نظريه اسالمى يا شيعى جامعه ممكن مى

  شناسى امر اجتماعى تا جامعه از )ج

حـاظ ای در جامعه دارد و بـه ل حيثيتى روابطى و شبكه –متفاوت از امر جمعى  –امر اجتماعى 
همكـاری يـا مثـال،  برای(يابد  ها با يكديگر تحقق مى ماهيت، يا بالذات دركنش متقابل انسان

 بـا كـه اسـت علمىشناسى    جامعه). مثل آلودگى محيط زيست(و يا بالعرض ) رهبری يا تضاد
 امـر و زيستى اقتصادی، امر روانى، امر امر با تعامل و تعارض در اجتماعى امردادن  قرار محور

Sزاد ( اسـت كـرده كسـب اجتمـاعى علـومهای  رشـته ديگر از متمايز موقعيتى و سياسى، ساحت
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 ،Kو روانـى امـر بـا آن بـين تناسـبى چـه و چيسـت اجتماعى امر ماهيتكه  اين در ).١٣٩٠:٣٩ار� 
 بـه. دارد وجـود نظـر  اختالف شناسان جامعه ميان دارد، در وجود زيستى و اقتصادی و سياسى
 و هــا فكــری، نظريـههای  سـنت ازای  مجموعــهشناسـى    جامعه در كــه هسـت هــم دليـل همـين

 ديگـر محـوری موضـوعات بـا آن تفـاوت و اجتمـاعى امـر از كـه تعريفى دليل به رويكردها
 و تكثـر بـروز اساس نگاه يك در. است گرفته دارند، شكل انسانى و اجتماعى علومهای  رشته
 مـورد در كـه است تفسيری و تعريف، تعبير نوع بهشناسى    جامعه ها در ديدگاه وها  نظريه تنوع
 از يافته سـازمان و بهتـر درك بـرای. است گرفته صورت شناسان جامعه طرف از اجتماعى امر

 بـا راشناسـى    جامعههای  نظريـه محققـان از معارض، بعضـى بعضا و متنوعهای  نظريه مجموعه
متقـدمين  بيـنش و نگاه نوع به راآنها  اساس و كردهشناسى    سنخ پارادايمى و فرانظريه رويكرد

تفسـير،  نـوع يـك در. اند سـاخته مـرتبط زيمـل و ماركس، وبـر، دوركـيم همچون عرصه اين
)ـ	%?�'، ). (زيملـى و ماركسى، وبری، دوركيمى سنت( فكری سنت چهار بهشناسى    جامعه كليت

) اجتمـاعى رفتـار و اجتماعى) معنای( اجتماعى، تعريف واقعيت پارادايم( پارادايم سه ؛ و):١٩٩
 تحـت كـه آنچـه كـه شـد مدعىتوان  مى اين داوری اساس بر. است شده تحويل). :٢٠٠ری"'ر، (

 اشـاره فكریهای  سنت از يكى است، به شده مطرح مؤسسان دوره از بعدشناسى    جامعه عنوان
دارد،  شناسـانه جامعـه عنـوان كـه آنچـه هر. باشدآنها  از خارج دتوان نمى و است پيوسته شده
 يـاای  نظريه كه است البته، ممكن. است مؤسس شناسان جامعه از يكى انديشه با مرتبط و متاثر

 همـين. باشـند داشـته پـارادايم دو يا فكری سنت دو بين واسط حد ای موقعيت نظری رويكرد
 كههاست  پارادايم وها  سنت بين تلفيق يا تركيب نظری، نشانه رويكرد يا نظريهبودن  وسط حد
شناسى را ميراث    بهر حال اين موضع كه جامعه. است تلفيقىشناسى    جامعه برای مصداقى خود

سخن از شناخت مسـائل و روابـط  و؛ )١٩: :١٣٨ژی�و، ( موسسان بدانيم در غرب نيز مخالفانى دارد
رايى در گ يك جامعه بـا روش و بيـنش خـاص، قابـل اعتنـا شـده اسـت و از همـين جـا بـومى

  .شود شناسى مطرح مى   جامعه
 پيامـدهای و انسـان اجتماعى كُنش به علمتوان  مى،  آن موضوع به توجه با شناسى را   جامعه

، اجتمـاعى پيامـدهای. اسـت اجتمـاعى پديده نُخستين و ُخردترين اجتماعى كنش. دانست آن
 بـه علـم تـوان مـى شناسـى را   جامعه. گيـرد دربـر مى را ديگر كالن و خرد اجتماعى های پديده
 كـه ايـن دليـل بـه نخسـت تعريـف ؛ ولـى1كـرد توصـيف نيز اجتماعىهای  واقعيت وها  پديده

 برخـوردار بيشـتری تفصيل دهد، از مى نشان را آنكننده  تعيين نقش و اجتماعى كنش جايگاه
                                                        

  شناسي باالمعني االخص جامعه. 1
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است كه  اش  هدف نظری اذعان به اين واقعيت شرط وصول اين مقاله به .)6٧: ١٣٩١?	، �	رس	J( است
در تعابير . نوعى الهيات عرضه شد عنوان اساساً به 1مثابه علم شناسى بالمعنى االخص و به   جامعه

)�rیـ	ن و fـ*?�!، ( شناسى الهيات تجدد   آگوست كنت هم اين نكته ظريف نهفته است كه جامعه

المى به معنای اعم را نـه بـا شناسى در اين مبنا همه مسائل و مشكالت ك   جامعه. است )٧:: :١٣٨
ی با منطق سنتى آن بلكه با ارجاع به جامعه و دينـاميزم آن حـل و  )الوهيت(ارجاع به خداوند 

بـه رو  ايـن از. تواند تركيبى متنـاقض باشـد شناسى اسالمى مى   كند و بر اين مبنا جامعه فصل مى
 مـا نيـز از الهيـات اجتمـاعى نظر برخى در فرايند تدوين الگوهای اسالمى پيشرفت، بهتر است

 زاده، (X9١٣٨٧(
شناسـى اسـالمى نشـويم و يـا از تعبيـر    و وارد معمـای جامعه خود سخن بگوييم 2

 3الهيات اجتماعى. استفاده كنيم) 6:: :١٣٨)�rی	ن و f*?�!، ( بينانه سكوالر يا واقع شناسى غير   جامعه
سير، كالم، فقه و اخالق اجتمـاعى های مختلف چون حديث، تف شيعه معرفتى مركب از بخش

و كًال متون دينى ناظر بر اصل زندگى اجتماعى انسان و لوازم و تبعـات و آثـار برآمـده از آن 
 زاده، ( خوانده شده استX9شناسى نيسـت و در آن بـه    البته، الهيات اجتماعى؛ هنوز جامعه). ١٣٨٧

تـوان از  مـاعى تصـريح نشـده اسـت و نمىمسـئله اجت مند و مسـئوالنه  فرايندی برای تبيين نظام
  .شناسى چشم پوشيد   مطالبه نظری با موضوع جامعه

  شناسى شيعى   شناسى بومى تا جامعه   از جامعه) د

4های اروپامحورانه گرايى و مقابله با گرايش گرايى و منطقه بوم
5و پسا اسـتعمارگرايى 

ا#ـ	ذر! در ( 

دهه در جهان سابقه دارد و به ويژه گرايش آسيايى بـه  در حوزه علوم انسانى بيش از سه ).Sری	ی
شناسى بـرای مقتضـيات كشـورهای    سازی جامعه اهميت بااليى به بومى) ا%�&	س( علوم اجتماعى
ای از  شناسى شيعى به اين معنا يك تخصيص جغرافيايى و منطقه   اما جامعه؛ دهد جهان سوم مى

كـردن منطـق حجيـت و روش و  صـلى آن در واردشناسى نيسـت، بلكـه ارزش افـزوده ا   جامعه
بينش دينى در شناخت جامعه است و اين حوزه مطالعاتى را خادم توسعه حيات دينـى و جـزء 

 6شناسى شيعى، علم شـناخت مسـائل تخصصـى   در اين مقاله جامعه. داند جدايى ناپذير فقه مى
                                                        

1. science 

  .1387، تابستان22، ش 6، سالشناس� شیعه، »الهيات اجتماعي شيعه«.2
3. sicial theology 

4. uerucentric 

داند  موجود را محصول معرفت استعماري غرب نسبت به جامعه و انسان براي استيالي ذهني مي اين رويكرد علوم انساني. 5
هاي علوم انساني توسـط شـرقيات آزاد    و بازسازي شاخص و راه متفاوت علوم انساني را در رهايي از سوژه استعماري

  .داند مي
  .در ادامه انواع مسائل در فقه بيان خواهد شد. 6
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  .ع رسمى دين استجامعه شيعى است كه الزاماً محكم و مستَْظهر به مبانى و مناب

  مسئله تاريخى طرح يك 

طور جدی در  به وبر مـاکسشناسانه است كه با  سخن از رابطه دين و توسعه خود پُرسشى جامعه
البته، در اين مقاله با نگاهى ايجابى و با اين فرضـيه كـه ). ٣6: �١٣٨٩?	ض، ( علوم انسانى مطرح شد

خواهد بود، به مقدمه ضروری برقراری ايـن در نظام جمهوری اسالمى ايران دين راهبر توسعه 
نخبگـان و  بنيـه و اسـتعداد های مسئله اساسـى ايـن مقالـه كاسـتى رو،  ازاين. پردازيم نسبت مى

شناسى اجتماعى البته، با منطق تفقّه    كاوی و موضوع مسئله شناسى نسبت به  مراكز دانشى و كار
 های نخسـتين سـده. شناسـى شـيعى اسـت   جامعهاست كه الزمۀ نظريه جامعه يا  )اجتهاد(دينى 

غيبت كبری عصر عسرت و مهجوريت شيعه است كه با حاكميت سالطين جور و عمدتاً ضـد 
ايـن دوره در حقيقـت دورهٴ مهجوريـت شـيعه اسـت كـه طـى آن بـا . اسـت بـوده شيعه همراه
درگيـر  يـك اقليـت در حـال مبـارزه عنوان د و بـهشـو رو مى روبـه گونـاگونىهای  محدوديت

با حاكميت سياسى مخالفـان شـيعه غالباً كه  نادر اين دور. ای فرهنگى و سياسى است معارضه
-٣٣1( »شـيخ مفيـد«گيرد و علمای شيعه نظيـر  ، كمتر مماشاتى با شيعه صورت مى1همراه است

ای كـه از طـرف  جانبـه هـای همـه در عين دفـاع از هجمـه... و؛ )ق1٠:-٣٨6( »شيخ طوسى«، )ق١٣:
يونــان و از راه حاكميــت سياسـى مخــالف شــيعه در دل دنيـای اســالم متوجــه شــيعه  فرهنـگ

) انكوبـاتور(شـده  وحفاظتجامعهٴ شـيعه را در يـك فضـای طبيعـى تا د، وظيفه داشتند شو مى
اند كـه مقدمـه دو  برخى شيعه را در اين دوره مأمور به اجرای راهبرد تقيـه دانسـته. حفظ كنند
  ).8.١٣٨١	ی ح	�c!، ( در مسير ظهور و پايان غيبت بوده است) قيام يعنى نفوذ و(راهبرد بعد 
يك مذهب در دنيـای  عنوان شيعه در اين دوره، تثبيت اصل فرهنگ تشيع به نخبگانهدف 

 يـك اقليـت عنوان آن بـه چنين حفظ اين اقليت و بالندگى اسالم و دفاع از فرهنگ تشيع و هم
ای به نسبت طوالنى در تاريخ شيعه اسـت و  دوره، دوره اين. بود در حال مبارزه و صبور، موثر

حاكميـت صـفويه را در پيش از تا ) ع(از پايان حاكميت حضرت على  كه توان مدعى شد مى
  .گيرد بر مى

رغم  ای است كـه در آن بـه ، دوره2گيرد با حاكميت صفويه شكل مىتقريباً دورهٴ ديگر كه 
بـا ديگـر  آشـكاری  تفـاوتامـا  ،ى شـيعه نيسـتدينى و منطبق بر فقـه سياسـ ،كه حكومت آن

                                                        
  .آيند استثناي اين دوره به حساب مي... بويه در ايران و هايي مانند آل البته رژيم. 1
اي شيعي مانند سربداران و  اي منطقهه پيش از تفوق صفويه بر كل ايران و اخذ حكومت مركزي توسط شيعيان، حكومت. 2

  .اند مظفر قابل توجه آل
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 ياندر اين دوره شـيع. دنها  نام» های شيعى سلطنت« ر~توان دو اين دوره را مى .ها دارد حكومت
دنبـال سـاختن  بـهالبتـه، حاكمـان آن،  ).١٣٧٠+��8ی	ن، (يافتند  حاكميت دستو به قدرت سياسى 

اند و معتقدات شيعه را قبول داشـته و  شيعهند، ولى نيستن جامعه بر مبنای دين ئوصدر و ذيل ش
رسـالت  ىشـيع عالماندر اين دوره . بزرگ شيعه هستند عالمانهای علميه و  در تعامل با حوزه

فرهنگ شيعه به زوايای حكـومتى بـه ميزانـى دادن  خويش را در عين حفظ فرهنگ تشيع، راه
فـردی البتـه، در سـپهر  -و به طور مستقيم در ترسيم و حل مسائل اند كه ممكن است، قرار داده

  ).٣٠6-٢٩٩: ١٣٨1+��8ی	ن، (    اند نقش ايفا كرده -حكومتى و اجتماعى
اجتمـاعى از  و مـديريت داری مسـائل كه بحـث رهبـری شـيعيان و عهـده شايان ذكر است

اقتضای شرايط اجتمـاعى مسئله به  ديرباز در متون فقهى مطرح بوده، هرچند كيفيت طرح اين 
اقليـت  عنوان جـای مملكـت اسـالمى بـه يافته است؛ زيرا در روزگاری كه تشيع در جای تغيير

 ~ هرگونه قـدرت سياسـى غالـب بـود، مسـائل اجتمـاعى اغلـب از محـدودبهره از  بىمحكوم، 
اننـد م(مدون فقهـى  ابوابكرده است و  شهر تجاوز نمى نهايت  مسائل محله، ده يا روستا و در

، از قبيل تعيين تكليف اموال اند گويى به همين محدوده بوده دار پاسخ   نيز عهده) امر به معروف
 سياسـى قـدرت پيـدايش بـا . سرپرستان و حتى اجرای حدود و تعزيرات يتام، بىافراد غايب، اَ 
در دورهٴ    مثـال،  برای. شدند تری تدوين مى صورت گسترده فقهى به های هها و رسال شيعه، كتاب
كـه در همـين دوره و در دوران  مستقل دربارهٴ نماز جمعه تأليف شد، يـا آن ۀها رسال صفويه ده

شـد بـا  كه پيش از آن در ضمن مسائل ديگر ابواب فقهى مطرح مى» واليت فقيه«قاجار بحث 
انگيزترين تحـول تـاريخ  بحـث). ١٣٨6: #�+( تری شكل گرفت صورت گسترده وينى ممتاز بهعنا

شـده فقيهـانى  با حضـور معنـادار امـا پنهان) ق١٣٢٧-١٣٢٣( اجتماعى ايران، يعنى انقالب مشروطه
حـادث ... اّهللاٰ نوری، آقا نجفـى اصـفهانى و چون آخوند خراسانى و ميرزای نائينى، شيخ فضل

 .)٣٣: ١٣٨1اJ=ـ	ر! �*ـ و +*�ـ از �Jیسـ��\	ن، ( رسـيد 1ت، بـه راهبـرد مشـروطه مشـروعهشد و در نهاي

تـوان از اهميـت  شـك نمى گفتـه تـا چـه انـدازه عملـى شـد، بى كه راهبـرد پيش گذشته از اين
  ).:١٣1؛ح	�c!، ١٣٩٠:ره�ار( شدن اين فقها با جامعه معاصرشان چشم پوشيد سنجى و درگير زمانه

و  گرا مدرن و غرب  های شبه جريان تثبيتقاجار و با ورود غرب به ايران و در اواخر دورهٴ 
گيـرد  شـكل مـى فقاهت شيعى و ديگر علوم اسالمى در برابررقيبى جديد گری،  البته، اخباری
 كردن هايى از زندگى انسان است و تالش در محـدود عرصه ى دردينگرايى  تقليلكه خواهان 

                                                        
براي بيان سرخوردگي روحانيت شيعه در مقطع مشروطيت و مورد ظلم قرار  البته اين سخن تنها متعلق به شيخ است، اما. 1

ه تصويري روحانيت اهداف باالتري را از نهضت در سر داشت ك. كار رفته است گرفتن از سوي جريان روشنفكري، به
 توان در اقدامات و اصالحات اجتماعي آقا نجفي اصفهاني در اصفهان دوره مشروطه مشاهده كـرد  موقت از آن را مي

  ).1384: نجفي و حقاني(
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�ـ<، ( دخالت دين در زندگى اجتماعى دارد داير~bپساين تقابل و درگيری كه  .)6٧-66: ١٣٨1در 
از مشروطه بين مدرنيتـه و نظـام دربـاری كـه در يـك قالـب واحـد در آمـده بودنـد، يكـى از 

شـدن  چيره بـا نهايـت  را شـكل داد كـه در در ايـران ديـننهـاد ها برضـد  ترين هجوم سهمگين
، نهضـت امـام خمينـى بـر رژيـم پهلـویپيروزی  ها گری و پس از سال گرايى بر اخباری اصول

دين از اين تقابل، سالم بيرون آمد و از اين پس كفهٴ ترازو به نفع دين سـنگينى كـرد؛ هرچنـد 
  . گوناگون ادامه يافت های گونهتقابل ميان مدرنيته و دين پايان نگرفت و به 

نشـينى  حاشيه ها سدهاز  پسين اسالم و تشيع در حقيقت با پيروزی انقالب اسالمى ايران، د
ون مختلفى ئپای به عرصه گذاشت و مدعى تنظيم روابط زندگى انسان در شبودن  و در محاق

گرايى كـه در  برخـى پيامـد عميـق ايـن اصـول به نظـر. شد... نظير سياست، فرهنگ، اقتصاد و
ايى از تحـوالت اجتمـاعى و نهضت امام خمينى نيز متبلور بود، آمادگى ذهن شيعى برای پذير

تصـريح بـه منزلـت مجتهـدان و . اطمينان نسبت به توانايى انسان در تنظيم امور اجتماعى است
توانـد در زدودن فلـج فكـری،  شـك مى ويژه تأكيد بر ضرورت پيـروی از مجتهـد زنـده، بى به

قـل بـاز ای قيـود و جـزم را از دسـت و پـای فكـر و ع كم تا انـدازه حقوقى موثر باشد و دست
  ).١٨٨: ��١٣16	یE، (...كند

نظيـری  و فرصـت بـى كـرد ای را برای مـذهب ايجـاد العاده اين حادثه اگر چه ظرفيت فوق
پاسخ به  به گيری از اين شرايط منوط حال بهره عين اما در ،برای بسط و توسعهٴ آن فراهم آورد

و بـه مقتضـای مقام رو نبودن با اين  و انتظاراتى بود كه دين پيش از اين به دليل روبه ها پرسش
بايـد بـرای رو،  اين ديد و از شرايط اجتماعى، سياسى و تاريخى، لزومى برای پاسخ به آنها نمى

ــه آنهــا چــاره ــن انتظــارات، بهــره. انديشــيد ای مــى پاســخ ب ــه اي ــری يــك راه پاســخ ب در ( گي
از تجارب رقيب قدرتمند حاضر در صحنه، يعنى مدرنيته بود  )شناسى و حكم 1شناسى موضوع

حل دوم كه در تجربۀ انقالب  راه. گوی اين نيازها باشد كه دين خود پاسخ بودو راه ديگر اين 
اسالمى مورد نظر است، ناگزير از تدوين مسـير آينـده جامعـه ايـران بـرای گـذر از سـنگالخ 

و اين مبتنى بر تحولى معرفتى است كه علومى بـومى و درون زا مشكالت و نيل به ثبات است 
  .طلبد را مى

                                                        

اند؛ مستنبطه، عرفيه و تخصصي، مراد از موضوع در اين بحث، موضوعات تخصصي است  موضوعات احكام بر سه دسته. 1
بـه تعبيـر    -يا شناخت متعلق حكم  شناسي رو، در اين مقاله هرجا سخن از موضوع اند؛ ازهمين عرفيكه فراتر از ادراك 

به بيان ديگر، در . شناسي است به ميان آمده، مراد همان امر اجتماعي و يا پروبلماتيك مألوف در گسترة جامعه –فقهي 
؛ دوم، تطبيق مفاهيم كلي بر )ا يا غنا واقعاً چيسترب(نخست مفاهيم موضوعات . شناسي رايج است فقه سه معنا از موضوع

؛ وسوم سيره متشرعه كه حتي گاهي كشف )اين ماده شراب است يا شربت، اين حركت قيام است يا محاربه(مصاديق 
  ).1391:آقامهدوي: نك(دهد  كند و به فقيه بسط يد مي حكم را ميسر و ممكن مي
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  مثابه واقعيت مثابه نظريه و مسائل به توسعه اجتماعى؛ مبانى به

هـای پيشـنهادی و  حل راه مسـئله جامعـه و تغييـرات آن بـا  ميـان پيشرفت را بايد نسبت الگوی
. نياز از چنين الگوی نرمى نيست ی نيز بىا شبكه تصرفات در جامعه دانست؛ هيچ برنامه توسعه

دربار~ ابتنای الگوی پيشـرفت . اين نسبت مستلزم دو ركن است؛ يكى نظريه و ديگری واقعيت
شـده  در جمهوری اسالمى ايران، بر مبانى يا نظريه مختار توسـعه بارهـا و بسـيار سـخن رانـده

ى و شرايط عينى ظهور، حدوث است، ليكن بحث بر سر نسبت بين اين الگو با واقعيت اجتماع
 در يكى از ادله مهم شـيعه در خصـوص امكـان و ضـرورت تـداوم مشـروع. و تحقق آن است

، دقيقاً همين واقعيت مـورد توجـه )روايت حوادث واقعه(مند دين در عصر غيبت امام  وحجت
خـواهيم گرايى انتقـادی را اختيـار نمـاييم، هرگـز ن ويژه اگر رهيافـت واقـع به. قرارگرفته است

؛ ا�ـ�وغ و fـ*?�!، ١٣٩٠؛ �	رسـ	J?	، ١٣٨١سـ	ی�، ( توانست ميان واقعيت و نظريه تفكيك مطلق قائـل شـويم

رو،  بايسته است كه اوالً منطق حاكم بر درك واقعيت، خود متعبـد، دينـى  ازاين). ٨١-11: 1:١٣٨
 و ؛)١٣١: :١٣٨!، �	رسـ	J?	 و fـ*?�( خواهد مسئله، هويت فرهنگى مى مند باشد چون تشخيص  و حجت

های اين مسائل آشكارا و به دقـت، وارد  گرفته باشد و ثالثا بسته ای شكل ثانياً اساس چنين رويه
تعبير ابداعى مقام معظم رهبری در اين زمينه كه دو صـفت . شود »مسئله اجتماعى حل «مرحلۀ 

حـل الگـوی  اند، گويای همين دوگانه است، اسـالم راه اسالمى و ايرانى را به الگو نسبت داده
مثابـه يـك موجوديـت انسـانى،  سازی ماست و ايـران، مسـائل و اقتضـائات آن به آينده و نظام

  .اين الگو تاريخى، جغرافيايى و فرهنگى، واقعيت
خوب،  گفتند؛ كه دوستان كه الگو، افزون بر آنچهبودن  ايرانى خصوص در

 اقليمى، شـرايط فرهنگى، شرايط جغرافيايى، شرايط تاريخى، شرايط شرايط
 درستاينها  قطعاً  كه - گذارد مى تأثير الگو اين تشكيل در سياسى جغرافياى

 هستند؛ اين ايرانى متفكرانآن،  طراحان كه است مطرحنيز  نكته اين - است
 از را ايـن خـواهيم نمـى ما ايرانى؛ يعنى عنوان براى است مناسبى وجه كامالً 

 دانيم، مصـلحت مى الزم خودمان كه را آنچه خواهيم مى بگيريم؛ ما ديگران
 را كنيم، اين ترسيم و تصوير آن با توانيم مى را مان دانيم، آينده مى كشورمان

: رهCــ� ��[ــ� اXJــ�ب( اســت ايرانــى الگــو بنــابراين، ايــن؛ بريــزيم قــالبى يــك در

١٠/٩/١٣٨٩.( 
 

سـازی در جمهـوری  ايرانـى پيشـرفت تكميـل و تتمـيم نظام –به بيان ديگـر الگـوی اسـالمى 
سازی اساساً يك پديد~ اجتماعى است و موضوع تصرف آن جامعـه  نظام. اسالمى ايران است

نگـاهى  در نظريۀ واليت فقيه به اين رابطـه نيم محوريت فقهاگر با توجه به . )١٣٩٠:�?�وز��ـ�(است
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پردازی نقشه پيشرفت پى خـواهيم  شناسى محيط پيشرفت و الگو   بيندازيم، به نسبت ميان جامعه
سازی بايد گفت كه موضـوع در مقيـاس اجتمـاعى،  دربار~ تركيب اين دو محور در نظام. برد

كـه نـوع  اينمثـال،  بـرای. انسانى قابليت تحقق ندارد های ها و اراده بدون تقوم و تركيب انسان
از رايانه و تلفـن همـراه و حتـى ( كنيم ومحصوالت پيرامون ما كه با آنها زندگى مى ها دستگاه

تنهايى و بـا تـالش خـود  خواست بـه اگر فرد مى. اند محصوالت اجتماعى) يك ساختمان بلند
. كـرد كرد به چنين محصولى دست پيدا نمى تا آخر عمرش نيز تالش مى تلفن همراه بسازد، و

... هاسـت هـا و دانش هـا، اراده اين يعنى يـك محصـول اجتمـاعى كـه محصـول تركيـب توان
شناسـى    معرفت در ريشـه و بدهـد رخ اسـت ممكـن كـه اشتباهى ترين مهم ونخستين بنابراين، 

 نمـود تبيـين درسـتى به بايد. است اجتماعى و فردی موضوعات ميان تفاوت درك دارد، عدم
 ايـن و است اجتماعىای  پديده كهسازی  نظام از است عبارت »سازی نظام فقه« در موضوع كه

�?�وز���( است موضوع از جديدی سنخ يك:١٣٩٠.(  
شناسى باشيم، تصرف در جامعه بر اساس تغييـرات و اقتضـائات،    جامعهاز بهره  پس اگر بى

  :رويم مقدمات به سراغ تشريح اين فقدان و چرايى آن مىبا اين . تيری در تاريكى است

  شناسى ُخرد در كنار اجتماعيات كالن   فقدان جامعه. 1

. انـد های جامعه شناسان را به دو نوع ُخرد و كالن تقسيم كرده در يك تقسيم كالسيك تالش
ِى كالن، ساختار و شناس   كاهد و جامعه های انسانى فرو مى شناسى ُخرد جامعه را به كنش   جامعه

نوع سوم و تركيبى نيز متصور اسـت، . داند بخش زندگى اجتماعى مى بافت اجتماعى را حيات
نيـاز  كدام مطلقـاً بى هرحال يك جامعه نيازمند به شناخت علمى و منظم اجتماعى از هيچ اما به
رد را شناسى خُ   مسائل جامعهتوانند  نمى 1هويتى مستقل قائل هستند فردكسانى كه برای . نيست

 نـد،ا ناديده گرفته و كسانى كه برای جامعـه و نظـام اجتمـاعى، وجـود حقيقـى و مسـتقل قائل
اگر . ندانكار كنهای كالن اجتماعى و اثری كه بر كنش و رفتار افراد دارد را  پديده توانند نمى

د و كـالن رهای اجتماعى و علم به كنش اجتماعى و پيامدهای ُخـ علم به پديده، علم اجتماعى
اغلـب . كنـدرد و كالن زندگى اجتماعى را بررسى تواند ابعاد خُ  آن تعريف شود، اين علم مى

صبغه كالن دارد؛ ايـن  -اگر پذيرفته شود -شناسى در گفتمان شيعى    ميراث و موجودی جامعه
های اجتماعى و فقه حكومتى وكالم سياسى علمای اماميـه  ها در خالل انديشه شناخت و تبيين

شناسـى    بنا به قاعده، دو علم فقه و اخالق بايد بيشترين تمايل را به جامعه. وجوست قابل جست
                                                        

  .قرآن دیدگاه از تاریخ و جامعهو محمدتقي مصباح يزدي در كتاب  اریخجامعه و تكتاب  مانند مرتضي مطهري در. 1
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ای  داشتند، ليكن كارنامه و بافت واكنشى ايـن هـر دو، چنـين اجـازه مى خرد در ادبيات شيعى
آميخت و رمز بقـا و اقتـدار  هرچند فقه با جان و روح زندگى مردم در گذشته مى. نداده است

گری  از مقـام پرسـش هـای انسـانى فـردی، غيـر گويى به كنش همين بود اما مقام پاسخ همآن 
  .فعال نسبت به چرايى و چيستى رفتارهای جمعى و گروهى است

رسمى، با حمايت مرجعيت شـيعه  های غير صورت سازمان های علميه به حوزهبه بيان ديگر،
ای  گونه نظير فقه و اصول به حيات خود بهدينى،  -های علمى در دوران انزوا در برخى از زمينه

مذهبى بود كه قدرت  -فعال و با نشاط ادامه داده بودند و استمرار همين بخش از حيات علمى
بخشـيد و ديگـر  ساخت و توان مقاومت به آن مـى تداوم و بقای اجتماعى مذهب را ممكن مى

ربرد اجتمـاعى محسوسـى بـرای كـه كـا ابعاد آموزشى؛ نظير فلسفه، كالم و عرفان به دليل اين
مذهبى نداشتند، از موقعيت پيشين خود افول كردند و تنها از جهت نقش بنيـادينى  گران كنش

 .استمرار يافتند  دينىو در بين نخبگان  تخصصىكه در معارف دينى داشتند در محدودهٴ 

از  ُخـردو  آنچه بنا بر شرايط اجتماعى و متناسب با آن بسط و رشد پيـداكرده، بُعـد فـردی
ديگر در يك شرايط خاص تاريخى، سياسى و اجتمـاعى و  عبارت بوده است؛ به انديشه شيعى

گرفـت، تمـام تـالش  محابا برضد دين از چندين جهت صورت مـى ای بى در حالتى كه هجمه
متوجه حفظ حداقل دين در زندگى افراد و فراهم آوردن شـرايط بـرای بقـای آن  فقهمتوليان 

علم اخالق نيز تا آنجـا كـه  .)١٣٩٠ره�ار، ( فرصتى برای توسعهٴ آن فراهم آمده است تر بوده و كم
. ساحتى فردگرا داشته و دارد) به اين معنا مستقل از فقه است(پرداخت  به ملكات و فضائل مى

ماننـد ( ها يا همان ممنوع و مجاز، اخالق در دل فقه تـدوين شـده ها و نبايد البته، در حوزه بايد
كمتــر وارد  رو، اگــر فقــه ازايــن. و طبعــاً تــابع سرنوشــت اوســت...) دروغ و غيبــت و احكــام

ها و تبيين واقعيت متلون اجتماعى و زندگى روزمره شده اسـت، اخـالق نيـز همـين  قانونمندی
واسـطۀ پديـداری و نيـز كـاركردی  هرحال فقه تنها علم اسالمى است كه نيـز به به. گونه است

  .ى مسائل خرد اجتماعى را از آن انتظار داشتبندی علم توان مفصل مى
های علميه  در حوزهسنتى،  توان در مجموع چنين نتيجه گرفت كه اجتهاد مى ،بر اين اساس

متناسـب بـا شـرايط گذشـتهٴ جامعـهٴ  كـه به دليـل اين -های روشمند آن  صرف نظر از ظرفيت-
ادارهٴ سياسـى،  طراحى پيشرفت وبرای  1فردی متمركز بوده -بر استنباط احكام تكليفى، شيعى

شـناخت احيـای  گسـترش جهـت اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی جامعه كافى نيست و نياز بـه
كنتـرل و  افـزارِ  برنامـه و نـرم و مولـد هدفمنـددر يك قالب  گيری آنكار و به كالن اجتماعى

 ضعفى پای به بايدن را االجتماع  علم به فقه تاكنون ورود رو، عدم ازاين. استهدايت اين امور 
                                                        

  .طلبد ميشل فوكو متفاوت است و خود مجالي مستقل مي) historicality( مندي تاريخاين واقعيت با بحث . 1
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 برای ؛كرد معرفتى حوزه استفادههای  ظرفيت از تغيير داد و را رويه البته، بايد و گذاشت ذاتى
روی در مصرف برخـى كاالهـا و مواهـب طبيعـى، تعصـب در اسـتفاده از خـودرو  مثال، زياده

پذيری يا ناپذيری فرهنگ عمومى در ايـران، هـدايت و  شخصى در شهرهای بزرگ، مهندسى
شـدن فرهنـگ عمـومى و در نهايـت،  ای جديد، تصويری كنترل افكار عمومى، فرهنگ رسانه

با كيان اجتماعى است  ها، يا مقوله اوقات فراغت، مسائلى شدن و تسطيح عقول و بينش سطحى
آن بپردازد و با ِصرف راندن آنها به » تبيين و تفسير و نقادی«كه عقالنيت دينى منظمى بايد به 

به تعبير شايع شده كـه البتـه معنـای مـد نظـر شـهيد صـدرچنين (ات يا منطقة الفِراغ دايره مباح
  .توان از مسئوليت تبيين دينى آن شانه خالى كرد ، نمى)نبود

  تحجر و تجدد در ادراك عرف وتغييرات اجتماعى. 2

ت رسمي  شناسى است و به   مفهوم تغييرات اجتماعى در جامعه عرف، بهترين معادل نظری برای
نشـان مبـرهن اهتمـام بـه ). ��١٣٨٨?�وسـE، ( شناختن آن در مقام كشف موضوع توسط فقه شـيعه 

شناسى شيعى است كه البته، بنا به ادعای ما بر اسـاس    جامعه انسانى و فرهنگ؛ و ردپای جامعه
شـدن بـه يـك حرفـه  شدن زندگى اجتمـاعى شـيعيان نيازمنـد تبديل تر اشتداد روابط و پيچيده

شناسى قابل تصـور    البته، تفقه بدون عرف. های حوزوی است د و پردامنه در كنار دانشمن نظام
خـود يـا مكلـف را ملـزم بـه آن  - شناسى   مسئله شناسى و چه    چه در موضوع -نيست و فقيهان 

كنند، ليكن منضـبط نشـدن و نحيـف مانـدن آن، خـود مجـرای دو تهديـد بـالقوه در بدنـه  مى
گرفتن عمق تغييرات و ديگری  ه بوده است؛ يكى تحجر؛ به معنای ناديدههای علمى شيع حوزه

توصـيفى، ارزشــى و ( »توليـد و صـدور احكـام«بـر مرحلـه » فشـار تغييـرات«تجـدد و تحميـل 
در حـوزه فقـه  1گرا های فكری و فرهنگى فردمحور، قشری و مناسك برخى گرايش .)تكليفى

كننـده دارد و نماينـده نامحسـوس  تعيين و اخالق شيعه در اين آسيب جدی نقـش محـوری و
چه آنكه وجوه ضمنى و التزامى اين مواضـع، عمـًال و . تحجر در بدنه تفكر واالی شيعى است

نوين و  فايدگى علم و فناوری جهتى و يا بى نظراً؛ نفى الگوپردازی توسعه؛ مستقل از غرب، بى
در مقابـل ايـن جريـان، . مى اسـتانفعال جذبى يا دفعى در قبال مدرنيزاسيون در جوامع اسـال

قـرار دارنـد  )٣٨: ١٣٨٧ا)Cـ�!، (   و توجه به عنصر زمان و مكان در فرايند اجتهاد طرفداران فقه پويا
سازی و بـه كفايـت  اسالمى(مند فقه درصدد توسعه كيفى و كمى  كه با تعهد به روش حجيت

  .شناخت اجتماعى و ميدانى فقيه نيز هستند) رساندن
                                                        

آنان به معارف عمق نگاه . توان نام برد گري، حجتيه، نوحجتيه و نوشيخيه را مي در دوره معاصر مصاديقي چون اخباري. 1
  .ام ديني در مصاف با زمانه جديد را در عنوان اين تهديد گنجانده
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مسـئله در روابـط حـاكم بـر  كه در قديم دارای حكمى بوده است، به ظاهر همـان ای  مسئله 
كه موضـوع  رغم اين به. سياست، اقتصاد و اجتماع يك نظام، ممكن است حكم جديدی بيابد

از نظر ظاهر با قديم فرق نكرده، ولـى واقعـاً موضـوع جديـدی ايجـاد شـده اسـت و موضـوع 
شـود و گـاه  شرعى در اثر تغيير مصداق، متغير مى گاهى حكم. طلبد جديد، حكم جديدی مى

شود و گاه نيز در اثـر تغييـر در مصـداق، تغييـر  حكم شرعى در اثر تغييرمتعلق حكم، متغير مى
، ( كند مى�?*b م	٢٨٩: ٢١، ج١٣�٩ا�(.  

عـدم شـناخت چگـونگى تكـوين . البته، اين گروه نيز در معرض آسيب تجدد قـرار دارنـد
انديشـى و عـدم غـور در مبـانى فلسـفى و  نهادها و ساختارهای مدرنيتـه، سادهعينييت جامعه و 

شدن گرايش به وضع مسلط در  مستحدثات و تغييرات پر هيمنه پيرامون و تهديد حاكم تمدنى
ايم و  خوانده» تجدد«ای را  رشته و پژوهشگران ميان های مدرن بر نظر حوزويان روابط و ارزش

فقـه سـنتى از نظـر . دانيم المى الگـوی پيشـرفت را همـين تجـدد مـىاز عوامل امتناع توليد اس
. برخوردار اسـت بيشترين انسجام در ميان علوم اسالمىاسالميت و حجيت احكام مستنبطه، از 

صـورت كنـونى  در حقيقت اصوليين و فقهای بزرگ شيعه طى هزار سال كه از تـدوين فقـه به
انـد  توانسته »اصول فقه«ريزی  شده و با پىگذرد، زحمات بسياری در اين خصوص متحمل  مى

از  احكام استنباط شده را تمام نمايند و ارتباط كالم و نظر يك فقيه عادل را با كتاب و سنت،
  :اما راه اصول لفظيه و عمليه اثبات كنند

با ابزارهای فعلى هرچنـد نيروهـای جـوان بسـيار زيـاد در دانشـگاه و حـوزه 
اسـخ دهنـد، مسـائل حكـومتى را وصـله پينـه بخواهند مسـائل حكـومتى را پ

كـارايى فقـه موجـود بـرای احكـام فـردی در . دهنـد كنند، اما پاسخ نمى مى
البتـه، مـدعى آن نيـز . حكومت است، ولى كارايى تصرفى و محوری نـدارد

حسـ?� ا%�	�ـ*، د�"ـ� ( گو به مسائل مستحدثه و مبتالبه اسـت البته، پاسخ... نيست

١٣1-١٣6: ١٣٨٠، �اس���ه��س"	ن ���م .( 

اصوالً مراحل اصلى فقاهت از زمان بررسى يك موضوع فقهـى تـا زمـان اسـتنباط حكـم نيـز 
غلطتيدن به وادی خطرناك تأويل،  كه تا حد امكان از در فقها برای آن. پيچيدگى خاصى دارد

 گانـهبياستحسان، قياس، استصالح، ديناميزم و هرمنوتيك و در يـك كـالم، التقـاط بـا مبـانِى 
جا كه  اند حجيت فتاوای خويش را تا آن   پرهيز كنند، با طراحى هوشمندانه اين مراحل توانسته

( دنامكان دارد به اوامر و نواهى الهى منتسب نماي�?#	�S :در سـه مرحلـهٴ  فقيهـان ،رو اين از ).١٣٩١
روايات را صدور آيات و » داللت«صدور و » جهت«صدور، » اصل«كنند كه  متوالى تالش مى

گيرانه كه با مجاهدت نفسانى نيز همراه اسـت، بـه فقيـه  اين شيوهٴ سخت. به دقت ارزيابى كنند
گرفتار نشـود و از ديگـر سـو، بـه  ايانهگر سو، به تحجر اخباری دهد كه از يك عادل امكان مى
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اسـى شن   پژوهـى و جامعه در واقع، موضع سوم در قبـال عرف. تجدد افسارگسيخته مبتال نگردد
های تجدد  ناميد كه از آسيب» تكامل«توان  مطلوب شيعه و نظام جمهوری اسالمى ايران را مى

  .و تحجر مصون است و تا نهادينه نشود، نبايد به الگوی اسالمى پيشرفت انديشيد
ما رنگ تعبد نپذيرد و با يـك روش مسـتند بـه وحـى، » نظام مفاهيم و تعاريف«كه  مادامى

نظام معادالت اسالمى همـت گماشـت و تـا زمـانى «ريزی  توان به پى نمىلباس وجود نپوشد، 
خوار خوان  چنان بايد ريزه هايى توسط حوزه و دانشگاه طراحى و ارائه نشود هم كه چنين نظام

د�"ـ�  :حسـ?� ا%�	�ـ* در( های بهشـتى را داشـت توان در آن، انتظار مائـده اغيار باشيم كه قطعاً نمى

Jن ���م ا	ه��س"�� J	١٢1: ١٣٨٠، س.(  
مبـانى الزم بـرای تـدوين  تـا فـرد و جامعـه كوشـيد عتبـارشهيد مطهـری بـا طـرح مبنـای ا

 مورد مطالعه قرار دهندبا هم كالن را  رد وهای اجتماعى خُ  آماده سازد كه پديدهرا ى هاي هنظري

) ،	?J	رس	�اند، امـا بـا ايـن  وجههای شهيد صدر نيز در اين راستا ارزشمند و قابل ت تالش .)١٨٧: ١٣٩٠
هـای رسـمى آمـوزش در  شناسى خـودی در بـين شـيعيان هسـتيم و نهاد    حال هنوز فاقد جامعه

 .كنند كشور ما چيزی با اين عنوان را تدريس و تحقيق نمى

  ها عدم تعميم عقالنيت فقهى به ديگر گزاره. 3

های ديگر تحميل  حوزهكه خواسته باشيم عقالنيت فقهى را به  بى آن(در ميراث سلف صالح، 
ــا ــش اجتمــاعى و جامعه )كنــيم، ام ــه    اگــر دان ــى فق ــای معرفت شناســى را در خــارج از جغرافي

در يـك  -از سـوی ديگـر . وجو كنيم، كااليى كه وصف شيعى بگيرد، نخواهيم يافـت جست
 -شـناختىو  )قلـب(هنجـاری  -؛ ارزشـى)عمـل(احكام دينى سه عرصه تكليفى  -نگاه جامع 
اخالق ) فقه بالمعنى االخص(گانه احكام  گيرند اين تقسيم همان سه مى را دربر )ذهن(عقيدتى 

مسئله در بـوم زيسـت  های جدی شناخت  از عوامل و آسيب. كند و عقايد را به ذهن متبادر مى
های حيـات  ايرانى امروز ما عدم تعميم روش منضبط و متعبـد فقـه در ديگـر عرصـه -اسالمى

در فهم و تبعيت از حق كـه جـوهره  1استفراغ وسع ).�١٣٩١?�#	��!، (   الق استويژه اخ اجتماعى به
الخطـا،  اجتهاد است و استنباط حكم و پاسخ الهى در يك فرايند دقيق، پويـا و هرچنـد ممكن

عقيدتى شيعه شده است و بـه تعبيـر  -شناختى  ارزشى و -كمتر وارد دو حوزه احكام هنجاری
ين، صامت است، اثر وضعى اين قصور، عـدم تسـری شـبكه زبـانى و تر، هنوز فقه اكبر د دقيق

واسـطه  گذاشـتن برخـى، به مفهومى قرآن و عترت در ديگر علوم اسالمى وحتى اجبار به كنار

                                                        
 كند و اين محاسبه را در تفاهم با اَقـران  تواند علل و قواعد را محاسبه مي به اين معنا كه مجتهد بر مبناي تعبد، هرچه مي. 1

  .دهد قرار مي) كنند كساني كه در اين مقياس تعقل مي(
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دانـش «امـروز كمتركسـى مثال،  برای. های گذشته بوده است اوج فاصله از نص دينى در سده
. كننـد را علمى اسالمى و حوزوی قلمـداد مى »رجال«داند ولى  را علمى اسالمى مى» اجتماعى

های علـم اسـالمى  شناسى عمدتاً فردی موجود در حوزه   مسئله اين برون افكنى به تدريج همان 
در مقام فقيهى  )ره(امام خمينى. و شيعى را نيز نحيف و پژمرده كرد و ما را به وضع فعلى رساند

  :كند شناسى مى   نين آسيبهای شيعى چ آشنا با ميراث ارزشمند روش و دانش
. كـرديم كمـكنيز  زياد و كرديم كمكآنها  بهنيز  خودمان ما األسف مع و
 تعالى و تبارك خدای و فرد بين روابط كه مسائلى اسالم، بعض مسائل از ما

 مـدفون كتابها در ـ ماست فقهى كتب اكثر كه ـ مسائل گرفتيم؛ و مابقى بود
 شـد بحـث كه مباحثى. نيامد خارج در و بود محفوظ كتابها توی شد، همان

 اخبـار همه آن و بود مباحث همين به مباحث، محدود همين ما های حوزه در
 نتوانستيم. نكرد پيدا خارجى نمايش ما فقهى كتب همه آن و آيات همه آن و
 زنـدگى مال كه اموری اين. را سياسى را، امور اجتماعى امور كنيم عرضه ما

 طـرف آن جهـت، آنهـا از ايـن از. بكنـيم عرضه ما نتوانستيم ها را است، اين
، ( غافل طرف اين ازنيز  زدند؛ ما دامن�?*b م	ا��ما� 
��� ،١٠/٠1/١٣6٨.( 

  سويه از مفهوم حكم شرعى درك ضيق و يك. 4

های نبوی اسـت كـه  و از مفردات مهم قرآن و دعوت است» فهم عميق«فقه در لغت به معنای 
حكم «در اصطالح، علمى است كه  و؛ )�١٢:١٣٨٠&�ـ�!، (گيرد  همه وجوه تعمق دينى را در بر مى

هــو العلــم باالحكــام الشــرعية الفرعيــة عــن ادلتهــا «. نمايــد را از ادلــه آن اســتنباط مى» شــرعى
ناخت مفهـوم حكـم وضـعى در كنـار حكـم برای فهم اصطالحى فقـه، شـ ).١٣:ه*	ن( »التفصيلية

تكليفى نيز بسيار ضروری است؛ احكام وضعى نه بر امر شرعى، بلكه بر افعال مكلفـين جـاری 
در تــاريخ فقــه شــيعه بــه فراخــور  ).1٧: ه*ـ	ن(.. شــود، ماننــد ملكيــت و زوجيــت و ســببيت و مى

البته، باب تنوع در اند و  موضوعات و مستحدثات احكام وضعى شناخته و به درك فقيه رسيده
  .اين احكام باز است و اقتضای دقت بيشتر فقيه را دارد

. اما حكم تكليفى؛ همان پنج حالتى است كه بر هر امری از جانـب خداونـد متصـور اسـت
مرحوم شهيد محمد باقر صدر از اصـوليين معاصـر » الخطاب الشرعى المتعلق بافعال المكلفين«

نكاتى وارد ساختند كه دومـى مـد ) ره فقها در اين خصوصنه سي( به صدر و ذيل اين تعريف
الحكـم الشـرعى ال  ان :فرماينـد ايشـان مى. های ايـن مقالـه اسـت نظر ما جهت پاسخ به چرايى

وی ). ١٩٧٨.ـ�ر، ( او باشياء اخری تـرتبط بهـم يتعلق بافعال المكلفين دائماً، بل قد يتعلق بذواتهم
التشـريع «دانـد و خطـاب شـرعى را  مقصـود نمى تعريف موجود از حكـم شـرعى را وافـى بـه
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خطـاب بـه مكلـف »صـّل وال تشـرب«پس حكـم شـرعى فقـط . داند مى» الصادر من اّهللاٰ تعالى
نيست، بلكه متعلق به ذات مكلف يا امور ديگر مرتبط با حيات مادی و معنوی وی نيـز هسـت 

تكليفـى و وضـعى بـا ايـن شايد اساساً مرز ميان حكم  ؛ و... )مانند رابطه زوجيت و ملكيت و(
اقتضـای . »التشـريع الصـادر مـن اّهللاٰ تعـالى لتنظـيم حيـات االنسـان«رنگ گردد كه  اشكال كم

سـازی و كـل نگـری و جلـوتر از  تكميلى ورود رسمى فقه بـه ماموريـت نظام محتوم اين نگاه
 كالنبودن است و اقتضای تحقق اين ماموريت نيز توجه به انسان  مستحدثات و مطالبات دفعى

در راسـتای  ).مـردم، امكانـات و سـاختارها( است كه در ترابط و پيوند و تعـارف بـا ديگـران
كند و چه اين انسان را همان جامعه بپنداريم يا نه، قابـل انكـار نيسـت كـه از  هدفى زيست مى

 بودن تعريف حكـم شـرعى نـزد فقهـا شناختى، محدود و ضيق ای پانگرفتن چنين عوامل زمينه
  .بوده است) در مقام روشكم  دست(

  منطقه الفراغ دين و شأن جامعه بين احكام حكومتى. 5

و  خوبى درك نشـده شهيد صدر هنوز در جامعه علمى ما بـه» منطقة الفراغ«نظريه يا مفهوم  شبه
اسـت،  1منطقة الفراغ كه جايگزين معرفتـى حكـم مبـاح. مورد استفاده دقيق قرار نگرفته است

فقهى نيست، بلكـه مـوارد و احكـامى اسـت كـه بـه ظـاهر در نـص و  حوزه الحكمى در نگاه
 ثابتات شرعى نيامده و تشخيص آنها به يك شرط به فقيه و عمًال ولى فقيه سـپرده شـده اسـت

ــه .)١٩٨٧: .ــ�ر( ــافع جامع ــه ضــررها و من ــه كــالن ب ــز احاط ــل شــرط آن ني ــؤمنين و ك بينى و  م
حرمـت مثـال،  برای. الشرايط نيز همين است شناسى كالن است كه شأن ولى فقيه جامع    آسيب

رحات نص است، اما بسياری از مباحات و البته، مستحبات و مكروهـات داريـم كـه  ربا از ُمص
كه گريزی  حال در مقام تكوين جامعه شيعى. عمًال در آنها حق انتخاب به فرد داده شده است

از بـين چنـد راه تفـويض شـده  اختيار، يك نظر و يـك انتخـاب از انسجام و نظم ندارد، يك
شود و اين دقيقاً همان حكم حكومتى است البته، اين منطقۀ فراغ  توسط رهبر جامعه اعمال مى

، بلكـه اقتضـای انعطـاف 2و تفويض حكم به جامعه، نقص و سكوت و اهمال شـريعت نيسـت
مـاعى و به رسميت شناختن تغييرات و تكامـل روابـط اجت قوانين زندگى در شرايط گوناگون

در ) به جز ماموريـت اجـرای احكـام الزامـى( اين وصف از ماموريت حكومت اسالمى. است
مسـئله اجتمـاعى اسـت و موانـع  گر ضرورت شناخت  جعل قوانين در حوزه منطقة الفراغ، بيان

بينى و كالن نگـری علـِم اجتمـاعى ذيـل يـا  اين ماموريت، نشانه نبود جامعه پيش رو در تحقق
                                                        

  .شد نما پنداشته مي وم تا قبل از نظريه شهيد صدر، متناقضخود اين مفه. 1
  ).218 -177: 1391آقامهدوي، : (در اين باره نك. 2
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رو  مسـئله روبـه به بيان ديگر، چون ولى فقيه با تمـام ابعـاد و حيثيـت اجتمـاعى . كنار فقه است
توانـد تزاحمـات اصـلى و  اسـت و مى )١٣٨٠:.ـ8	ی حـ	�c!( »اعتبار اشمل«شود، حكم او واجد مى

تـاريخ . حكم وی حتى بر ديگر مجتهدين و مراجـع نافـذ اسـترو،  اين از. فرعى را رفع نمايد
هايى از انقياد مراجع فقهى از احكام حـاكم شـرع  تثبيت اجتهاد نمونهروحانيت شيعه در دوره 

كننده اين مبحـث اسـت و نيـز نشـانه تقـوا و  دهد كه نيز تائيد در عين اختالف نظر را نشان مى
  .های علميه سداد حوزه

  گيری نتيجه

تداوم متكامل و اصولى انقالب اسالمى در مسـير ظهـور امـام حـى و رفـع استضـعاف از وی، 
بـرای . اسـت جامعه و عالم، مشروط به اتخاذ موضعى بومى و الگويى اسالمى جهت پيشـرفت

سوی اين الگو بايد شناخت منضبط، مدون و متعبد مسائل اقتصاد و سياست و امنيت  حركت به
ظرف تحقق جامعه دينى منظور نظـر ( را البته، ذيل نظريه و فهم جامعه ايرانى... و شهرنشينى و
. هدف گفتار حاضر بـود ،مقدم دانست و درك اين اولويت و تقدم). ى ايرانجمهوری اسالم

شناسـى    تنهايى در عدم تكـوين جامعه شناسى شد كه هريك به   در اين راستا پنج محور، آسيب
هـای خالصـانه در  رغم تالش بـه -بـه نظـر نگارنـده رو،  ايـن از. اند شيعى و بومى فاعليت داشته

های هنجاری اصيل برای مديريت اسـالمى جامعـه در سـه  ها و گزاره حلاستخراج معدود راه 
ها  زبانى و تعامل ميان صورت مسائل و بدنه پاسـخ ايم به يك تفاهم، هم نتوانسته - دهه گذشته

های نظام مقدس جمهوری اسالمى ايـران در سـه دهـه گذشـته، البتـه، مرهـون  كاميابى. برسيم
يـرات اجتمـاعى ولـى فقيـه بـوده اسـت، لـيكن ايـن مسـير را شناسى و درك از تغي   عمق زمانه

های علمـى  توان با مجاهده فردی به سامان رساند و نيازمند يك جريان اجتماعى در حوزه نمى
همـه «ساز و كاری به نام  سوی  به )ره(تأكيد و نظر فقهى حضرت امام خمينىمثال،  برای. هستيم
ای از اين كاميـابى در  فقها واقع شد، تنها نمونه كه در همان زمان مورد مخالفت برخى» پرسى

  1.اثر يك مجاهده نظری فردی است
                                                        

 مـا  اينكـه  براي حاال ـ نكند پيدا وجود اول از كه بود اين هم قاعده و ـ است رفته بين از و رفته سلطنتي رژيم كه حاال«.  1
 بـه  احتيـاج  كـه  است اين ـ من شخص ـ من نظر در البته. است هايي فعاليت يك به كنيم، محتاج تعيين را حكومت طرز

 براي لكن كردند، اعالم دادها فريادها، با با كردند؛ اعالم ايران در را خودشان آراي مردم اينكه براي نيست؛ هم رفراندم
 ايـن  اسـت  نشـده  ثبـت  ايـن  خـوب  اينكـه  در باشـد  داشـته  اشكالي دولتي يك مثالً، اگر ]نيايد پيش[اشكالي يك اينكه

 رفراندمي يك كه است اين، بنابراين براي ـ آرا بشود بشود، شمارش ثبت بشود تقاضا بايد و است نشده رفراندم، تقاضا
 يـك  بخـواهيم  اگـر  مـا  و كند مي تعيين را ما مملكت مقدرات كه است اساسي رفراندم يك رفراندم اين چون و. بشود

  ).15/12/1357خميني،  امام. (بشود بايد رفراندم اين با كنيم برقرار ايران در اسالمي جمهوري اسالمي، يك حكومت
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هـا  های علمى و مولدان علوم انسانى اسالمى نتوانند به صراحت در بـاب كاميابى اگر حوزه
ــا ناكامى ــا تحليل ي ــه م ــيرين جامع ــور و ش ــا و ش ــد  ه ــه دهن ــى ارائ ــد دين ــای قانونمن در (ه

ها را از  مسـئله ايـد گفـت بـه الگوهـايى التقـاطى خـواهيم رسـيدكه ب) ترين حالـت بينانه خوش
ها را از عقالنيـت فقهـى و ايـن بـه معنـای  حل كند و راه متعبد كشف مى غير 1عقالنيت تجربى

رو، از  ازايـن. ايرانى الگوی پيشرفت خواهد بود -امتناع و ناكامى در تحصيل و تدوين اسالمى
 2»شـيعى شناسـى   جامعه«تحت عنـوان  )احتماالً ( ه دانشىضروريات فعلى نظام، طراحى و توسع

و دانشـگاه هـا  )سـطح چهـار(های علميه  حوزه-های پژوهشى و آموزشى  ميادين و فرصت در
كردن احكام توسـعه  مند مسئله «كم نياز ضروری جهت  است كه بتواند دست -) مقطع دكتری(
بـدون تـأمين ايـن نيـاز، . ا تأمين نمايـدر» شناسى كالن و نظريه جامعه كردن كار مند حجيت«و 

توسـعه . اسالميت و ايرانيت الگوی پيشرفت ممتنع و در صورت تأمين آن، ممكن خواهد بـود
سـال گذشـته، انباشـت  10در » دانش اجتماعى مسلمين«و نيز » فلسفه علوم اجتماعى«دو رشته 

طالعاتى در حوزه را فراهم های مساعد برای طراحى چنين رشته يا حوزه م معرفتى الزم و زمينه
  .آورده است

  

                                                        
  .نياز از عقالنيت تجربي و اجرايي نيست سازي ديني به هيچ وجه بي البته نظام. 1
لسـفه  ف«يا » دانش اجتماعي مسلمين«هايي چون  هاي رشته شايد در عمل اين ايده؛ با تحول اساسي در اهداف و سرفصل. 2

  .گيري و تحقق باشد هم قابل پي» علوم اجتماعي
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