
سال اول، شامره سوم، پاییز 1399

129

مقاله پنجم: صفحه 129-158

تاریخ دریافت: 1399/11/27                                                    تاریخ پذیرش: 1399/12/02

ترسیم جایگاه »فقه سیاسی« در اسالمی سازی »علم سیاست«

 محمدامین فرجی گهراز1

چکیده

مقالــه پیــش رو در صــدد ترســیم نســبتی واقع بینانــه مابیــن دو گــزاره مــورد مطالعــه )فقــه 

سیاســی و علــم سیاســت اســالمی( اســت و ســعی کــرده اســت بــا ترســیم شــکلی واقع نگــر از 

فقــه سیاســی بــه  عنــوان گــزاره ای عینی تــر نســبت بــه گــزاره دیگــر، بــه ترســیم جایــگاه و حتــی 

مســیر مــورد نیــاز علــم سیاســت اســالمی بــه  عنــوان گــزاره ای کــه در حــال شــکل یابی علمــی 

اســت، کمــک کنــد. تحقیــق در ترســیم گــزاره اول )فقــه سیاســی( از روش پژوهــش کیفــی داده 

ــراه  ــراز و هم ــزاره آن دو را هم ت ــره جســته اســت. پژوهــش در ترســیم نســبت دو گ ــاد به بنی

هــم دانســته امــا هــر یــک را دارای مســیری و مأموریت هــا و توانایی هایــی متفــاوت می دانــد. 

ــه و پژوهــش در  ــه فقــه سیاســی شــکل گرفت ــگاه ب مســیر ترســیم نســبت از گــزاره اول و در ن

واقــع بــا ترســیم جایــگاه فقــه سیاســی موجــود ســعی در کشــف جایــگاه علــم سیاســت اســالمی 

دارد و در عیــن  حــال نیــز بــه تفاوت هــای ایــن دو توجــه کــرده اســت، تفاوت هایــی کــه معتقــد 

اســت در صــورت کشــف نســبت منجــر بــه قــوام جایــگاه علمــی هــر دو گــزاره خواهــد شــد.
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1- مقدمه و بیان مسئله

فقــه در معنــای لغــوی آن؛ فهــم دقیــق، هوشــمندانه و نیکــوی معناهــای پنهــان یــک امــر 

بــر اثــر تأمــل در جهت هــای آشــکار آن امــر اســت. )راغــب اصفهانــی،624:1412( امــا فقــه، بــه 

ــف  ــه تعری ــه اســت؛ این گون ــل  مطالع ــی و قاب ــم دین ــک عل ــه به صــورت ی ــای خــاص آن ک معن

ــه تفصیلــی آن هــا ]عقــل،  ــه ] اعــال مکلــف[ از ادل ــه علمی ــه احــکام رشعی ــم؛ ب می شــود »عل

نقــل، ســنت، قــرآن[« )کرکــی، 1414: 6,1( و هــدف از ایــن علــم ســامان دهی عمــل انســان در 

ــی  ــت اله ــه رضای ــیدن ب ــد1 و رس ــول رش ــرای حص ــری ب ــع ب ــدازه وس ــه  ان ــوب رشع ب چهارچ

ــب  ــه جوان ــه ب ــه در ادام ــوق ک ــف ف ــه تعری ــه ب ــا توج ــال ب ــنی، 1387: 174( ح ــت. )حس اس

ــی  ــی و اضاف ــب وصف ــورت ترکی ــه دو ص ــی ب ــه سیاس ــالح فق ــد؛ اصط ــد ش ــه خواه آن پرداخت

ــی  ــگاه سیاســی و حکومت ــای ن ــه معن ــی ب ــب وصف ــیر اســت؛ ترکی ــل تفس ــتفاده و قاب مورداس

ــا  ــه ب ــود ]ک ــامل می ش ــه را ش ــواب فق ــام اب ــه مت ــه ای ک ــه  گون ــت ب ــه اس ــواب فق ــه  کل اب ب

ــه ای، 1378،  ــه خامن ــود )آیت الل ــناخته می ش ــم ش ــه ه ــام فق ــه مت ــی ب ــگاه حکومت ــرد ن رویک

ــه  ــی ب ــه سیاس ــی، فق ــب اضاف ــد؛ در ترکی ــه باش ــب در فق ــک مکت ــد ی ج8، ص71([ و می توان

ــری،  ــدار جزای ــت. )رک: رشیعتم ــی اس ــائل سیاس ــا و مس ــات، رفتاره ــه در موضوع ــای تفق معن

بیتــا: 17( کــه ایــن تعریــف مــورد توجــه قرارخواهــد گرفــت و در ادامــه طــرح مســائل، نقــد و 

بررســی خواهــد شــد.

ــوم اجتاعــی و بلکــه مدیریــت  ــن مســئله ای کــه در مدیریــت عرصــه عل ــن و مهم تری اولی

ــت؛  ــم اس ــوم عل ــت مفه ــته و دارد، مدیری ــت داش ــکار اهمی ــت اف ــی مدیری ــا و حت فرهنگ ه

اگــر درک  به نحوی کــه  دارد  ارتبــاط  یــک وادی  بــا متــام فرهنــگ و متــدن  ایــن مفهــوم 

صحیحــی از جایــگاه، جانشــانی و نســبت مفهــوم علــم در یــک شــبکه فرهنگــی بــه دســت آیــد 

ــف  ــگ را کش ــی آن فرهن ــان اجتاع ــتی در جه ــم زیس ــی مه ــم و معان ــام مفاهی ــوان مت می ت

ــه  ــر ب ــرور منج ــه  م ــی، ب ــا متدن ــگ ی ــر فرهن ــم« در ه ــوم »عل ــر مفه ــه تغیی ــذا هرگون ــرد ل ک

1- رشد به معنای رهیابی، متناظر با مصدر هدایت منظور است )نیازمند منبع(
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تغییــر گزاره هــای اساســی زیســت بوم فرهنگــی آن متــدن خواهــد بــود. ) پارســانیا، 1387: 

ــی بعــد از رنســانس،  ــم در جامعــه غرب ــل قــرن 19 میــالدی تعریفــی از عل ــاً در اوای 19( تقریب

ــو: 20(  ــیم. )هم ــالح Science می شناس ــا اصط ــر ب ــرا بیش ــروزه آن ــا ام ــه م ــود ک ــاد می ش ایج

ایــن تعریــف بــه کمــک قــدرت فائقــه مــادی و اســتعاری1 غــرب رشوع بــه پیــروی فرهنگــی 

در جهــان کــرده و متــام تعاریــف موجــود را در می نــوردد و قالب هــای علــوم غربــی یــا 

ــروز  ــه ام ــه ک ــن نکت ــد. ای ــره می کن ــروز چی ــان ام ــر جه ــرب« را ب ــم غ ــر، »عل ــر به ــه تعبی ب

ــند  ــی می شناس ــه غرب ــگ فائق ــا و فرهن ــا و چهارچوب ه ــا قالب ه ــم را ب ــان عل ــر جهانی بیش

ــه امــری واضــح  ــروزه ب ــد ام ــم شــکل داده ان ــای عل ــه معن ــگ غــرب، ب ــر از فرهن ــال ًمتأث و کام

تبدیل شــده اســت. )هــان(

به منظــور ترســیم جایــگاه بحــث نکتــه مهــم دیگــر، ســاختار تفکــر در عرصــه فرهنــگ ملــی2 

مــا اســت. ســاختار تفکــر امــروز انســان ایرانــی، قطعــاً حائــز مؤلفه هایــی اســت کــه از منابــع 

مختلــف در طــول یــک عرصــه تاریخــی و جغرافیایــِی بلنــد و پهنــاور جمــع شــده؛ باهــم امتــزاج 

یافتــه و در نســبت های مختلــف رضیــب گرفتــه؛ تــا این کــه قالــب امــروزی خــود را یافتــه اســت. 

از طرفــی قابل انــکار نیســت کــه دو دســته مؤلفه هــای فکری-تاریخــی قابــل  تشــخیص هســتند 

کــه بیشــرین تأثیــر را داشــته و کامــالً نیــز باهــم امتــزاج یافته انــد؛ تحــت تأثیــر یکدیگــر تغییــر 

شــکل داده و ســاخت گرفته انــد. نویســنده بــه ایــن دو دســته عنــوان »فرهنــگ فکــری ایرانــی« و 

 »دانــش3 فکــری اســالمی« می گذاردکــه مجموعــاً از آن بــا عنــوان »تفکــر بومــی ایرانی-اســالمی«4

ــام  ــه ن ــی ب ــا جریان ــه آی ــن بحــث معــروف، ک ــه ای ــدون توجــه ب ــاد خواهــد شــد؛ حــال ب و5 ی

1- منظور از استعار، انواع مختلف استعار در طول قرون بعد از رنسانس است.

ــه هیــچ وجــه »Nationality« نیســت. بلکــه منظورگروهــی از انســان های دارای فرهنــگ، و ریشــه  2- منظــور از ملــی ب

ــا جغرافیایــی آن در ایــن نوشــته نظــر نداریــم. ــه بعــد سیاســی و ی تاریخــی مشــرک اســت. و ب

3.- منظور ازدانش »knowledge« نیست. بلکه منظور نظام دانایی است.

4 - به اختصار در من »تفکر ای-الف«

5- برای مطالعه بیشر در ارتباط با »تفکر ایرانی اسالمی« و نقد و بررسی آن 

خدایار و رهدار، مالحظاتی بر دیدگاه »تصلب و بن بست سنت اسالمی در تجربه اندیشه ایرانی«
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مدرنیتــه در ایــن ســاختار فکــری تأثیــر داشــته اســت یــا نــه؛ دو مســئله ناظــر بــه ایــن بحــث 

ــر  ــری )تفک ــاختار فک ــن س ــا ای ــاً ب ــه ذات ــئله مدرنیت ــه مس ــدا این ک ــت؛ ابت ــکار اس ــر قابل ان غی

ــالً  ــه کام ــدارد بلک ــا آن را ن ــدد ب ــاخت یابی مج ــر س ــد ب ــت و قص ــس نیس ــف( هم جن ای-ال

ــه  ــد از مواجه ــل بع ــا حداق ــواره و ی ــالمی، هم ــی اس ــر ایران ــالوه تفک ــت؛ بع ــس اس نامتجان

ــوده اســت.1  )رهــدار؛ 1390: 250(  ــا آن ب ــل و تشــنج ب ــر غــرب، در حــال تقاب ــا تفک جــدی ب

بنابرایــن می تــوان تفکــر مذکــور را به عنــوان یــک فرهنــگ مهاجــم مــورد شناســایی قــرار داد. 

مســئله انکارناپذیــر دوم این کــه در عرصــه ی امــروز فکــری مــا، در تقابــل و برخــورد بــا دنیــای 

غــرب، مســائل جدیــدی بــر مــا وارد آمــده کــه هرچنــد بایــد گفــت بــا مــا متجانــس نیســتند؛ 

امــا گریــزی از برخــورد بــا آن هــا نیســت و تفکــر ایرانی-اســالمی ناگزیــر بایــد در ایــن برخــورد 

ــا هــم نیازهــای  ــه مســائل بدهــد ت ــش ب پاســخ های شــفاف، روشــن، قاطــع و از موضــع خوی

ــد. ــی مبان ــالً بوم ــی( و هــم کام ــای واقع ــه نیازه ــد )البت ــد را برطــرف کن جدی

ــاط  ــته، ارتب ــن نوش ــر ای ــؤاالت موردنظ ــوان و س ــه عن ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــون ب اکن

وثیقــی بــا امــر »اسالمی ســازی علــوم انســانی« دارد و از ایــن پیشــگاه بــه مســئله ورود کــرده 

اســت؛ و بــا توجــه بــه تهاجــم علمــی و فرهنگــی پیــش  آمــده بایــد گفــت یکــی از مهم تریــن و 

ابتدایی تریــن نیازهــای هــر فرهنگــی مقــاوم  ســازی درونــی در مواجهــه بــا تفکــر مهاجــم اســت 

ــوم انســانی  ــوم، بالخــص بومی ســازی عل ــه طــرح بحــث بومی ســازی عل ــر واضــح اســت ک و پ

)درون مایه هــای فکــری هــر فرهنــگ و متــدن( در راســتای همیــن مقاوم ســازی درونــی و البتــه 

ــه  ــوم انســانی ناظــر ب ــذا بومی ســازی عل ــه اســت؛ ل ــی شــکل یافت ــا دشــمن بیرون ــل ب در تقاب

1- برای بررسی و مطالعه بیشر در ادعای فوق 

ــرب؛  ــه غ ــیعه ب ــای ش ــه عل ــرد و توج ــل رویک ــارص؛ عوام ــران مع ــه ای ــیعه در تجرب ــای ش ــی عل ــرب شناس ــدار، غ ره

ــران. ــرب در ای ــان غ ــا جه ــا ب ــات م ــر مواجه ــروری ب م

جمعی از نویسندگان، تشیع و مدرنیته در ایران معارص.

موسی نجفی، فلسفه تجدد در ایران؛ ادوار تاریخی و فلسفه متدن اسالم و نسبت آن با تاریخ غرب.

 ایران معارص غرب جدید،1384، موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران 

دولت آبادی، )بی تا(، متدن اسالمی و متدن غرب تعامل یا تعارض.
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مســائل عــرص جدیــد )عــرص تقابــل علمی(بــرای تفکراســالمی-ایرانی امــری حیاتــی و الزم اســت. 

در همیــن راســتا طــرح بحــث »علــم سیاســت اســالمی مطلــوب« مناســب بررســی، بــرای ایجــاد 

ــای  ــازی گزاره ه ــور بازس ــوده و به منظ ــه ب ــن عرص ــود در ای ــی موج ــم علم ــب در مفاهی تقری

ــد می باشــد. ــا نگاهــی جدی موجــود ب

نویســنده معتقــد اســت بازســازی علمــی »علــم سیاســت« در راســتای تفکــر بومــی و تفکــر 

اســالمی خــود میــان مطعاتیــان علمــی در حــال انجــام بــوده اســت و نــوآوری نویســنده 

نیســت بلکــه نوشــته پیــش رو ســعی دارد آن را بیشــر معرفــی و نســبت یابی کنــد. تحقیــق پیــش 

رو درصــدد پاســخگویی بــه دو پرســش اصلــی اســت؛ پرســش ابتدایــی و اصلــی تحقیــق درصــدد 

طــرح ایــن مســئله اســت کــه علــم »فقــه سیاســی« چــه نســبتی در قالــب ِعلـّـی و مقایســه ای بــا 

ــه ی  ــه جنب ــن ب ــدد پرداخ ــش دوم، درص ــی پرس ــوب دارد. از طرف ــالمی مطل ــت اس ــم سیاس عل

ــبت  ــا نس ــال ب ــه ح ــت؛ ک ــئله اس ــن مس ــرح ای ــوب و ط ــالمی مطل ــت اس ــم سیاس ــق عل تحق

ــه پاســخ پرســش  ــا توجــه ب ــوب ) ب ــم سیاســت اســالمی مطل ــن فقــه سیاســی و عل موجــود بی

ــا کــدام بخــش از نیازهــای عرصــه  ــر اول )فقــه سیاســی( کــدام مســئله ی ــل(؛ گــزاره و متغی قب

ــع  ــد. در واق ــخ ده ــد پاس ــوب( را می توان ــالمی مطل ــت اس ــم سیاس ــزاره دوم )عل ــکل یابی گ ش

تحقیــق تــالش دارد بــا ترســیم نســبت ایــن دو گــزاره فوایــد فقــه سیاســی و جایــگاه آن را بــرای 

ــم  ــا عل ــد در نســبت ب ــد ادعــا کن ــه بتوان ــه نحــوی ک ــد. ب ــم سیاســت اســالمی مشــخص کن عل

ــد اســتفاده کــرد و  ــه و از چــه مســیری بای ــوب؛ از فقــه سیاســی چگون سیاســت اســالمی مطل

چگونــه و در چــه نســبتی نبایــد از آن اســتفاده و انتظــار داشــت.

2- مبانی نظری تحقیق

1-2- تعاریف

علــم سیاســت اســالمی مطلــوب: یکــی از  علــوم اســالمی بســیار مهــم اســت کــه موضــوع 
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ــا  ــق ب ــن امــر، مطاب ــه مســائل ای ــوده و درصــدد پاســخ علمــی ب آن امــر اجتاعــی سیاســت ب

ــوی  ــخ های آن گ ــه پاس ــوی  ک ــه  نح ــت ب ــالمی اس ــوم اس ــع عل ــا و مناب ــد، روش ه ــول، قواع اص

ــوم اســالمی  ــه  ذات عل ــم  ب ــن پاســخ ها قائ ــوده و ای ــی جامعــه اســالمی ب نیازهــای عــرص کنون

باشــد؛نه وامــدار، مقلــد یــا متأثــر علــوم غربــی یــا هــر نــوع فرهنــگ مهاجــم دیگــری.

ــا  ــه موضــوع ی ــدا علومــی ک ــار قســم اســت؛ ابت ــوم اســالمی در کل چه ــوم اســالمی: عل عل

ــا مســائلی کــه بــه اســتناد آن هــا اصــول و  مســائل آن مســتقیم بــه اصــول و فــروع اســالم و ی

فــروع دیــن بــه اثبــات می رســد؛ ارتبــاط دارد.

دوم؛ علومی که مقدمه ی علوم نوع اول است. )مثل رصف و نحو عربی، منطق و...(

ــان،  ــای زم ــه اقتض ــت. )ب ــب اس ــالم واج ــل آن در اس ــوی تحصی ــه نح ــه ب ــی ک ــوم؛ علوم س

ــا عقــال و...( رشایــط، مــکان و ی

ــی  ــد. )مرتض ــه باش ــا یافت ــد و من ــالمی، رش ــگ اس ــوزه فرهن ــه در ح ــی ک ــر علم ــارم؛ ه چه

مطهــری، ج 1، درس اول(

 سیاســت: جنبــه ای از زندگــی اجتاعــی انســان بــرای ایجــاد ســاختارهای اجتاعــی مطلــوب 

و یــا حفــظ ایــن ســاختارها در وضــع مطلــوب، بــه کمــک ابزارهــا و روش هــای مختلــف اســت. 

)ایــن ابــزار و روش هــا می توانــد مــروع و غیــر مــروع باشــد.(

ــه موضــوع  ــوم اســالمی اســت ک ــاخه های عل ــی از ش ــوب: یک ــت اســالمی مطل ــم سیاس عل

آن امــر اجتاعــی سیاســت بــوده و در صــدد پاســخ بــه مســائل ایــن امــر، مطابــق بــا اصــول، 

قواعــد، روش هــا و منابــع علــوم اســالمی اســت به نحوی کــه پاســخ گوی نیازهــای عــرص 

نــه  کنونــی جامعــه اســالمی باشــد و پاســخ های آن قائم بــه ذات علــوم اســالمی باشــد؛ 

ــوع فرهنــگ مهاجــم دیگــری. ــا هــر ن ــی ی ــوم غرب ــر عل ــا متأث ــد ی وامــدار، مقل

تفکــر ایرانــی – اســالمی: تعریــف مختــار در نوشــته پیــش رو، تفکــر و ذاتــاً فکــر حاصــل از 

ــی در  ــگ ایران ــی اســالم شــیعی اســت به نحوی کــه فرهن ــد دین ــر از عقای ــی، متأث ــگ ایران فرهن
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نقــش زمیــن زراعــی بــرای بن مایــه ای بــه نــام ســبک زندگــی و هستی شناســی دیــن مبیــن اســالم 

از نــوع شــیعی آن قــرار می گیــرد و آن را در خــود ممــزوج می کنــد و بــا آن ممــزوج می شــود؛ 

حاصــل ایــن امتــزاج، نوعــی از فکــر کــردن و اندیشــه اســت کــه مــا آن را تفکــر ایرانــی- اســالمی 

عنــوان می کنیــم.

ــت  ــه ای اس ــا مؤلف ــئله ی ــوع مس ــر ن ــتار، ه ــن نوش ــودن در ای ــی ب ــور از بوم ــی: منظ بوم

ــی- ــب، و ســاخت آن متامــاً حاصــل فعالیــت واقعــی در فرهنــگ و تفکــر ایران کــه ریشــه ، قال

ــه ای  ــا مؤلف ــر از مســئله ی ــا متأث ــل ی ــد در تقاب ــت می توان ــن فعالی ــد ای اســالمی اســت؛ هرچن

ــچ  ــر از هی ــد متأث ــت نبای ــه، روش، و شــکل فعالی ــا نتیج ــد؛ ام ــدا کن ــت پی ــی موضوعی غیربوم

ــر1، دارد. ــای دیگ ــی در فرهنگ ه ــه واقع ــد؛که ریش ــه ای باش ــه بیگان مؤلف

2-2- پیشینه تحقیق

ــق و  ــئله تحقی ــه مس ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــدا بای ــینه ابت ــا پیش ــه ب در رابط

ــه  ــه آن پرداخت ــون ب ــه تاکن ــع، دانســت ک ــی بدی ــوان طرح ــر آن را می ت ــورد نظ نســبت یابی م

نشــده و از ایــن زاویــه بــا مســئله روبــه رو نشــده ایم؛ لــذا می تــوان ایــن ادعــا را مطــرح کــرد 

کــه تحقیــق از نظــر پیشــینه کامــالً جدیــد اســت و پژوهش هــای پیــش رو فقــط ازنظــر ریشــه 

پژوهــش بــا تحقیــق مشــرک اند.

ریشه های مسئله تحقیق را می توان به دو عنوان یا مسئله کلی تقسیم کرد:

_ رویکردهای مختلف به علم و تولید علم دینی.

_ بومی سازی و اسالمی سازی علوم انسانی ترجیحاً با رویکرد فقهی.

ــی از  ــه یک ــک ب ــه هری ــتند ک ــی هس ــات فراوان ــی از تحقیق ــل، منونه های ــای ذی پژوهش ه

ــت و  ــه هوی ــدون ســاختیابی گزینشــی  ب ــه ب ــه ای اســت ک ــا غریب ــگ مهاجــم ی ــگ دیگــر؛ هــر فرهن 1- منظــور از فرهن

ــا تحمیــل شــده اســت فرهنــگ ایرانــی- اســالمی نفــوذ کــرده و ی
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عناویــن بــاال پرداخته انــد.

کالنــری و همــکاران )1392( بــا انجــام تحقیقــی بــه  عنــوان »نظــام معنایــی گفتــان 

اسالمی ســازی علــم« درصــدد بیــان کلیــات یــا جریانــات موجــود در بیــن گفتان هــای 

مختلــف نســبت بــه علــم اســالمی و یــا بهــر اســت بگوییــم گفتان هــای مختلــف در ترســیم 

ــان  ــس از بی ــق پ ــت. تحقی ــالم، اس ــه و اس ــن مدرنیت ــبت بی ــا نس ــن ی ــم و دی ــن عل ــبت بی نس

ــن، ســنت-  ــم- دی ــه، عل ــف ) اســالم گرایی- مدرنیت ــف و از جنبه هــای مختل گفتان هــای مختل

تجــدد، و معرفت شــناختی، گفتانــی و...( »رویکــرد گفتانــی« بــه مســائل را بــه دلیــل قرابــت 

ــه  ــه الکال و موف ــر از نظری ــق متأث ــات تحقی ــد. کلی ــش انتخــاب می کن ــق خوی ــه هــدف تحقی ب

ــی  ــی اساس ــالمی دارای ایرادات ــرات اس ــه تفک ــن روش در مطالع ــت؛ ای ــان اس ــئله گفت در مس

ــرادات در  ــن ای ــق مدعــی اســت کــه ای ــودن تحقی ــل توصیفــی ب ــه دلی ــا نویســنده ب اســت؛ ام

نتایــج حاصلــه خللــی ایجــاد نخواهدکــرد. تحقیــق از نظــر جریان شناســی مســئله، قابــل  توجــه 

ــات  ــناخت جریان ــا در ش ــه م ــد ب ــت و می توان ــر ماس ــورد نظ ــق م ــتفاده در تحقی ــل  اس و قاب

علــم اســالمی یــاری رســاند. از نظــر روش تحلیــل نیــز بــا وجــود اینکــه نویســنده ســعی کــرده 

ــه الکال  ــناختی نظری ــی معرفت ش ــر مبان ــیر درگی ــدان تفس ــل در می ــود را حداق ــای خ یافته ه

ــل از  ــج حاص ــا نتای ــت. ام ــه اس ــل  توج ــد؛ قاب ــته باش ــی داش ــی توصیف ــد و قالب ــه نکن وموف

تحقیــق مــورد توجــه مــا نیســت و البتــه در صــورت توجــه نیــز مشــکلی را حــل نخواهدکــرد.

شــیرودی )1394( بــا انجــام پژوهــش »مطالعــات ایرانــی بومی ســازی و نظریــه بومی گرایــی 

ــوف بــه ســنت شــیعی« ســعی دارد بــا بیــان یــک جریــان شناســی و معرفی نامــه از  معط

ــد؛  ــده فراهــم کن ــرای خوانن ــه هســت ب ــی از آنچــه ک ــازی، افق ــف بومی س رویکردهــای مختل

ــت  ــته اس ــازی نگریس ــئله بومی س ــه مس ــاوت ب ــی متف ــا دیدگاه ــق ب ــی تحقی ــورت کل ــه ص ب

نگاهــی کــه ســعی دارد در طــرح مســئله نیــز قائــم بــه درون و غیــره متأثــر از مدرنیتــه باشــد؛ 

ــام  ــه ن ــه اســت کــه مســئله ای ب ــات ایــن فرضی نویســنده در نتیجــه گیــری تحقیــق در پــی اثب

بومی ســازی خــود ناظــر بــه غــرب و متأثــر از مدرنیتــه شــکل گرفته و رویکــردی انحــراف یافتــه 
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ــران  ــر از بح ــه متأث ــت ک ــده اس ــم ش ــوا و مفاهی ــران محت ــب بح ــت و موج ــئله اس ــه مس ب

هویــت حاصــل از تهاجــم غــرب اســت؛ بعــالوه بایــد توجــه داشــت کــه محصــول هــر تفکــری 

انفکاک ناپذیــر از اصــل تفکــر خــود اســت و لــذا غــرب بــه ایــن ســادگی قابــل گزینــش نیســت 

و بعــالوه منی تــوان انتظــار داشــت مفاهیــم، ابزارهــا و تولیــدات عینــی یــا غیــره عینــی غــرب 

را در ظــرف جدیــدی بــه نحــوی جانشــانی کــرد کــه دچــار تغییــر ماهیــت شــوند؛ امــا بــا همــه 

ــا در نظــر گرفــن  ــه شــکلی موقتــی ب این هــا نویســنده اذعــان دارد کــه مــا در دوره گــذار و ب

ــد در  ــش رو می توان ــق پی ــا تحقی ــم. از نظــر م ــش نداری ــن گزین ــزی از ای ــط موجــود گری رشای

بیــان مبانــی بــه مــا کمــک شــایانی داشــته باشــد هرچنــد در برخــی تعاریــف از ســنت و نســبت 

ــات  ــم. بعــالوه تقســیم بندی نســبتاً جامعــی از نظری ــه آن وارد میدانی یابــی هــا نقدهایــی را ب

ــت. ــتفاده اس ــه قابل اس ــمرده ک ــدا برش ــف را در ابت مختل

ــا عنــوان »در جســت جوی علــوم انســانی  ــاه )1393(، در کتابــی پژوهــش محــور ب خرسوپن

اســالمی« در جلــد نخســت ســعی در نقــد و بررســی جامــع، تقریبــا ًاز متــام جریان هــای 

ــاص و از  ــی خ ــی از جریان شناس ــه  نوع ــر ب ــه بیش ــی دارد و البت ــم دین ــه عل ــف در زمین مختل

دیــدگاه نویســنده بــه تقابــل ســنت- مدرنیتــه پرداختــه اســت کــه ایــن نــگاه چنــدان مــورد توجه 

مــا نیســت؛ امــا در جلــد دوم ایــن اثــر بــا فهرســت عناوینــی همچــون: آزمــون الگــوی حکمــی–

اجتهــادی علــوم انســانی در نظریه هــای سیاســی، آزمــون الگــوی حکمی–اجتهــادی علــوم 

چــاپ  بــه  و...  الگو...جامعه شــناختی  آزمــون  اقتصــادی،  علــوم  نظریه هــای  در  انســانی 

ــرح  ــاه )1393(، ط ــی خرسوپن ــه  طورکل ــد. ب ــا باش ــد کارگش ــل اول آن می توان ــه فص ــیده ک رس

ــد  ــیری می دان ــی مس ــوب را در ط ــانی مطل ــوم انس ــه عل ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــح و موردنظ صحی

کــه در جلــد اول از آن بــا عنــوان گفتــان غــرب گزینانــه یــاد کــرده اســت. و مســیرهای 

ــق را  ــوان تحقی ــت می ت ــر جامعی ــد. از نظ ــئله می دان ــا مس ــورد ب ــتباهاتی در برخ ــر را اش دیگ

قابل تحســین و توجــه دانســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه نویســنده بــا توجــه بــه پیشــینه ای 

کــه در نظــر بــه مســئله داشــته؛ خــود صاحــب ســبک اســت؛ لــذا همــواره بــا رویکــرد خــود بــه 
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ــت. ــرده اس ــر ک ــف نظ ــای مختل دیدگاه ه

ســیدباقری و مــال شــفیعی )1390( ســعی در بررســی ویژگی هــای دانــش بومــی مطلــوب و 

ــوان  ــا عن ــق ب ــی دارد. تحقی ــش بوم ــوی دان ــوان الگ ــیعه به عن ــی ش ــه سیاس ــا فق ــق آن ب تطبی

»فقــه سیاســی الگــوی دانــش بومــی اســالمی« بــر ایــن پیش فــرض بنــا شــده اســت کــه دانــش 

فقــه سیاســی بــا داشــن مبانــی، منابــع و روش هــای ویــژه و بومــی دارای تــوان پویایــی، پایایــی 

ــیعی  ــه ش ــارض جامع ــال ح ــی ح ــای اجتاع ــه نیازه ــخگویی ب ــوان پاس ــر ت ــه مهم ت و از هم

می باشــد. لــذا می توانــد الگویــی مناســبی بــرای ســاخت یابی دانــش بومــی باشــد و ســعی دارد 

ــوم  ــرای عل ــه ب ــد به نحوی ک ــل بخش ــی آن را تکام ــه الگوی ــه وج ــور پیش گفت ــر ام ــز ب ــا مترک ب

ــروض  ــه اوالً مف ــت ک ــد گف ــق بای ــاره تحقی ــد؛ درب ــرداری باش ــل بهره ب ــر قاب ــای دیگ و دانش ه

ــا  تحقیــق به نوعــی بخشــی از ســؤال تحقیــق ماســت؛ مــا در پــی ایــن مســئله هســتیم کــه آی

»فقــه سیاســی« موجــود چــه نســبتی بــا »علــم بومــی مطلــوب سیاســت« دارد و قطعــاً پاســخ 

بــه ایــن نســبت یابی مــا را بــرآن خواهــد داشــت کــه وجــوه الگویــی فقــه سیاســی را بــرای تحقق 

ــه ایــن معنــی کــه بدانیــم در جهــت تحقــق  علــم سیاســت اســالمی مطلــوب کشــف کنیــم؛ ب

علــم سیاســت اســالمی مطلــوب چــه وجوهــی از دانــش فقــه سیاســی می توانــد مــا را کمــک 

ــر تحقیــق »ســید باقــری و مالشــفیعی« اســت کــه  ــن ســؤال مقــدم ب ــه ای ــاً پاســخ ب ــد. ثانی کن

آیــا دانــش فقــه سیاســی هان گونــه کــه در تحقیــق ادعــا شــده پاســخ گــوی نیازهــای جامعــه 

بــوده اســت؟ کــه مفــروض واقــع شــده اســت؟؛ کــه در ادامــه بــه آن پاســخ داده خواهــد شــد.

2-3-فرضیات

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه تحقیــق، پیشــینه ی عمیــق و پرتراکمــی نــدارد و در اصــل بــه 

ــه نشــده؛ بلکــه متــام پیشــینه تحقیــق در گســره پرداخــت و  ایــن نســبت یابی تاکنــون پرداخت

بررســی دو گــزاره بــه شــکل جداگانــه و البتــه بعضــاً در قالب هــای غیــره مرتبــط بــا بحــث مــورد 
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ــق  ــئله تحقی ــا مس ــاط ب ــکل گرفته در ارتب ــای ش ــات و نظریه ه ــار فرضی ــذا انتظ ــت. ل ــر اس نظ

ــالً  ــرد کام ــم ک ــرح خواهی ــر ط ــه پیش ت ــی ک ــذا فرضیات ــد؛ ل ــر منی رس ــه نظ ــی ب ــدان منطق چن

حاصــل یــک فعل وانفعــال منطقــی، و به عنــوان منونه هــای مهــم بررســی می شــوند. چنــد 

ــد  ــق، می توان ــه تحقی ــورد مطالع ــزاره م ــرای دو گ ــرض ب ــل ف ــی قابل طــرح و قاب نســبت منطق

ــان  ــی را بی ــای منطق ــن فرض ه ــه ای ــرد هم ــم ک ــعی خواهی ــا س ــه م ــد؛ ک ــته باش ــود داش وج

کنیــم والبتــه متوجــه هســتیم کــه ممکــن اســت در رونــد تحقیــق هیچ یــک از فرضیــات 

منطقــی ترســیم شــده بــا یافته هــای تحقیــق تطابــق نداشــته باشــند. امــا بیــان آن هــا را بــرای 

آمادگــی ذهــن و البتــه در عمق یابــی بهــر مســئله مفیــد میدانیــم.

فرضیه اول:

ــم در  ــن دو عل ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــر مــورد مطالعــه می ت ــا نســبت دو متغی در رابطــه ب

ــا در برخــی اهــداف و  ــاوت ام ــالً متف ــا وجــود رویکردهــای کام ــی ب عــرض هــم هســتند؛ یعن

منابــع اشــراک دارنــد و می تواننــد از هم پوشــانی های هــم اســتفاده کننــد. امــا در ذیــل 

یکدیگــر نیســتند.

_ متغیــر A و B در دو جهــت مــوازی بــا هــم؛ امــا متفــاوت حرکــت می کننــد. )بــه 

شــود( توجــه  فلش هــا 

_ دو متغیر دارای برخی اشراکات هستند. )هایالیت نارنجی(
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فرضیه دوم:

ــت  ــم سیاس ــی »عل ــر دوم؛ یعن ــکل گیری متغی ــع ش ــی از مناب ــی« یک ــه سیاس ــر »فق متغی

اســالمی مطلــوب« اســت. )متغیــر اول علــت ناقصــه متغیــر دوم(

- A و C و... منابع و مبادی B هستند.

- A: متغیر اول» فقه سیاسی«.

-B: متغیر دوم »علم سیاست اسالمی مطلوب«

فرضیه سوم:

بخش هایــی از فقــه سیاســی جــزو منابــع شــکل گیری علــم سیاســت اســالمی مطلــوب 

ــه( ــت ناقص ــت. )عل اس

-A : متغیر »فقه سیاسی«

-B: متغیر »علم سیاست اسالمی مطلوب«

-Z: بخشی از A به  عنوان یکی از منابع B استفاده می شود.

Bو... : منابع متغیر C-
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فرضیه چهارم:

ــی  ــن دو یک ــا ای ــت. )ام ــف-م اس ــت ال ــم سیاس ــکل گیری عل ــع ش ــا منب ــی تنه ــه سیاس فق

نیســتند و حداقــل در روش هــا و عملکــرد باهــم متفاوت انــد.(  

-B : متغیر »علم سیاست اسالمی مطلوب«

-A : متغیر »فقه سیاسی«

فرضیه پنجم:

متغیــر فقــه سیاســی کلی تــر از متغیــر دوم؛ یعنــی علــم سیاســت الــف-م اســت. و متغیــر 

ــود.  ــف می ش ــر اول تعری ــل متغی دوم در ذی

-B : متغیر »علم فقه سیاسی«

-A : متغیر »علم سیاست اسالمی مطلوب«
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فرضیه ششم:

ــر فقــه سیاســی  ــوده و متغی ــر ب ــوب کلی ت ــم سیاســت اســالمی مطل ــی عل ــر دوم؛ یعن متغی

ــد. ــل می کن ــی عم ــا روش هــای فقه ــم ب ــن عل ــره ای ــا در دای ــرد؛ ام ــل آنجامی گی در ذی

-B : متغیر »علم سیاست اسالمی مطلوب«

-A : متغیر »فقه سیاسی«

فرضیه هفتم:

ــه حاصــل اشــراکات دو  ــته ای اســت ک ــم بین رش ــک عل ــه سیاســی ی ــی فق ــر اول؛ یعن متغی

ــت؛  ــه اس ــم فق ــه و عل ــورد مطالع ــر دوم م ــوان متغی ــوب، به عن ــالمی مطل ــت اس ــم سیاس عل

ــت  ــم سیاس ــوع را از عل ــی از موض ــائل و بخش ــه و مس ــم فق ــی آن از عل ــادی و مبان ــه مب ک

ــت. ــه اس ــف-م گرفت ال

-B : متغیر »علم سیاست اسالمی مطلوب«

-A : متغیر »فقه سیاسی«

-D: متغیر مستقل »علم فقه«
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فرضیه هشتم:

دو متغیر از هیچ جهت، هیچ نسبتی باهم ندارند.

فرضیه نهم:

ــالمی  ــت اس ــم سیاس ــق از عل ــف تحقی ــد و تعری ــق دارن ــات تطاب ــام جه ــر از مت دو متغی

ــه  ــود؛ ب ــار می ش ــر اول، ب ــزاره و متغی ــر گ ــالً ب ــق کام ــل از تحقی ــای حاص ــوب و یافته ه مطل

ــه  ــت ک ــوب« اس ــالمی مطل ــت اس ــم سیاس ــان »عل ــی« ه ــه سیاس ــه »فق ــر این ک ــی دیگ معن

ــه( ــورد مطالع ــی دو متغیرم ــده. )این هان ــق نش ــل متحق ــوز کام هن

ــده  ــات گفته ش ــن فرضی ــه ای مابی ــت فرضی ــن اس ــان ممک ــه در پای ــت ک ــد گف ــا بای در انته

شــکل بگیــرد و نتیجــه متفاوتــی حاصــل شــود. به نحوی کــه انتظــارات پژوهشــگر از تحقیــق را 

تغییــر دهــد؛ امــا تــا بدیــن جــا مــا احتــاالت منطقــی قــوی را طــرح کردیــم. و البتــه دربــاره 

ــم. ــرد خــاص خــود را داری ــک رویک هری

دررابطــه بــا ســؤال دوم تحقیــق بایــد دقــت داشــت کــه فرضیــات همگــی بــه پاســخ ســؤال 

اول بســتگی دارند.

3-روش تحقیق و پژوهش 

ابتــدا بایــد توجــه داشــت کــه در بررســی متغیرهــای اصلــی تحقیــق، هیــچ داعیــه و قصــد 

علــم شــناختی دقیــق از هیــچ یــک از دو گــزاره اصلــی )فقــه سیاســی و علــم سیاســت اســالمی 

مطلــوب( وجــود نــدارد؛ کاری کــه بــه نظــر بــس ســخت و پــر چالــش اســت. بعــالوه بــا توجــه 

ــود  ــف خ ــدود و بازتعری ــن ح ــکل گیری و تعیی ــال ش ــوز در ح ــزاره هن ــر دو گ ــه ه ــه این ک ب

ــذا ســعی خواهــد شــد کمــر  ــال منی باشــد؛ ل ــن مق ــت ای ــن کاری مأموری هســتند؛ انجــام چنی

بــه ایــن دســت تعاریــف پرداختــه و یــا فقــط از ایــن  دســت تعاریــف اســتفاده شــود

ــازی  ــوری مفهوم س ــرد »تئ ــخصاً از رویک ــی و مش ــق کیف ــد دارد از روش تحقی ــش قص پژوه



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

144

بنیــادی« یــا  هــان نظریــه داده بنیــاد اســتفاده کنــد. بــا توجــه بــه مزیت هایــی چــون عــدم 

وابســتگی بــه هیــچ نظریــه؛ اعتقــاد بــه نظریه ســازی؛ مناســب بــودن بــرای تحقیق هــای 

بنیــادی کــه پیشــینه تحقیــق مســتقیمی ندارنــد؛ اســتفاده بــاز از روش هــای مختلــف و متنــوع 

کــه همــه می تواننــد در تحلیــل  و...  )دانایی فــرد، 1384(  در روش هــای جمــع آوری داده 

ــذا ایــن رویکــرد  ــر و میدانــی مســئله بــرای تحقیــق موردنظــر مــا یاری بخــش باشــند؛ ل دقیق ت

ــنده  ــه نویس ــه این ک ــه قابل توج ــود. نکت ــد ب ــق خواه ــب تحقی ــیار مناس ــر بس ــه نظ ــی، ب روش

ــی  ــاً مبان ــدارد و قطع ــور ن ــرد مذک ــه رویک ــناختی ب ــری و هستی ش ــتگی نظ ــه وابس هیچ گون

نظــری چــون نســبی گرایی یــا ســاخت گرایی را کــه در پس زمینــه فلســفی رویکــرد مذکــور قالــب 

هســتند را قبــول نداشــته و رصفــاً از آن به عنــوان یــک روش تحلیــل بــاز و البتــه شناخته شــده 

بهــره خواهــد جســت و لزومــاً نیــز مقیــد بــه متــام قالب هــای تحلیــل در ایــن رویکــرد نیســت؛ 

و در صــورت لــزوم از قالب هــای معقــول دیگــر در تفســیر و تحلیــل داده هــا اســتفاده 

ــد. ــد ش خواه

ــا تئــوری داده بنیــاد بایــد گفــت: ایــن روش بــر پنــج مرحلــه اصلــی بنــا شــده  در رابطــه ب

اســت کــه ایــن مراحــل بدیــن رشح انــد:

1. طــرح پژوهــش؛ 2. جمــع آوری داده هــا؛ 3. تنظيــم داده هــا؛ 4. تحليــل داده هــا؛ 5. 

ــون ــه بامت مقايس

ــا  ــل داده ه ــت. تحلي ــن روش اس ــش در اي ــي پژوه ــور اص ــت و مح ــا، فعالي ــل داده ه تحلي

ــا،  ــذاري داده ه ــرد. کدگ ــورت می گی ــذاري ص ــق کدگ ــاد، از طري ــازي داده بني در روش تئوري س

ــه  ــوالت ارائ ــم و مق ــب مفاهي ــط را در قال ــای مرتب ــه داده ه ــت ک ــردازيش اس ــت پ در حقيق

ــات ســاخته می شــوند به طورکلــی  ــه  وســیله آن نظري ــد اصــي اســت کــه ب ــن فرآين ــد. اي می کن

کدگــذاري در ســهم رحلــه انجــام می شــود: 1- کدگــذاری بــاز: فرآينــد کدگــذاري، بــا کدگــذاري 

ــه  ــا ب ــان داده ه ــه از مي ــي ک ــاي اص ــايي کده ــور شناس ــه  منظ ــا ب ــط داده ه ــه خ ــط ب ــاز خ ب
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وجــود می آیــد؛ آغــاز می شــود. 2- کدگــذاری محــوري: کدگــذاري محــوري فرآينــد ربــط دهــي 

ــاد  ــا و ابع ــطح ویژگی ه ــا در س ــد دادن مقوله ه ــود؛ و پيون ــای خ ــر مقوله ه ــه زي ــا ب مقوله ه

ــول  ــذاري ح ــه کدگ ــت ک ــده اس ــده ش ــوري نامي ــل مح ــن دلي ــه اي ــذاري، ب ــن کدگ ــت. اي اس

محــور يــک مقولــه تحقــق می یابــد. پــس از کدگــذاري بــاز، بايــد کدهــاي بــه  دســت  آمــده را 

ــر  ــه ب ــی در داده هــا ک ــم و مقوله هــا دســته بندی منــود. جســتجوي رسنخ های ــب مفاهي در قال

چگونگــي ربــط دهــي ممکــن مقوله هــای اصــي بــه هــم داللــت دارد، يکــي از راهکارهــای اصي 

ــذاري،  ــه از کدگ ــن مرحل ــايب: در اي ــذاری انتخ ــت. 3-کدگ ــم اس ــا و مفاهي ــن مقوله ه در تعي

محقــق از روابــط فی مابیــن مقوله هــای موجــود در مــدل کدگــذاري محــوري نظریــه ای را 

ــد از  ــه مجموعــه ای از کدهــا دســت يافــت، او می توان ــي پژوهشــگر ب ــد. وقت اســتخراج می کن

ايــن کدهــا بــراي مقايســه، مقوله بنــدی کــردن و ترکيــب مقاديــر زيــاد داده هــا اســتفاده کنــد. 

)دانایی فــرد و همــکاران؛ 1386(

ــوان  ــی به عن ــه سیاس ــر فق ــبت را از متغی ــیم نس ــه ترس ــق عرص ــه تحقی ــر این ک ــه آخ نکت

ــال  ــه دنب ــپس ب ــرد. و س ــد ک ــت رشوع خواه ــه اس ــکل یافت ــری ش ــر از دیگ ــه بیش ــزاره ای ک گ

ــر دوم  ــت متغی ــا محوری ــبت یابی را ب ــز نس ــا نی ــوده و در انته ــه دوم ب ــرای مؤلف ــکلیابی ب ش

ــرد. ــد ک ــیم خواه ترس
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4-گردآوری داده ها

ــرای  ــق، ب ــه روش تحقی ــه ب ــا توج ــه ای و ب ــه روش کتابخان ــا ب ــردآوری داده ه ــه  منظورگ ب

ــزی  ــه چی ــی مطالع ــاب1 و 4 مقاله2؛یعن ــه 8 کت ــزاره ی اول، مطالع ــگاه گ ــکلی و جای ــیم ش ترس

قریــب بــر 2550 صفحــه مــن پژوهشــی و مبنایــی در موضــوع فقــه شــیعه و یــا فقــه سیاســی 

شــیعه و موضوعــات مرتبــط در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در ترســیم جایــگاه »فقــه سیاســی« 

ــای  ــا و داده ه ــع گزاره ه ــوده و منب ــا ب ــیار کارگش ــه بس ــورد مطالع ــزاره م ــن گ ــوان اولی به عن

اولیــه و مبــدأ کدگــذاری بــاز بــرای ترســیم گــزاره »فقــه سیاســی« قــرار گرفــت اســت؛ در ایــن 

ــاز یــا کدهــای اصلــی موردنظــر  ــا مطالعــه کتــب و مقــاالت، شناســایی کدهــای ب روش تــوأم ب

تحقیــق در ترســیم شــکلی گــزاره »فقــه سیاســی« صــورت گرفــت و به صــورت خالصــه نامه هــا 

و  پاورقی هــا در حاشــیه منابــع تحقیــق یادداشــت شــد تــا مبنــای تحلیــل در گام هــای بعــدی 

ــد. باش

ــل  ــاز و تکمی ــای ب ــه کده ــط ب ــای مرتب ــه بخش ه ــاز مطالع ــراه ب ــه هم ــدی ب  در گام بع

کدهــای اولیــه؛ کدهــای بــاز تنظیــم و در صــورت لــزوم من هــای ایــن کدهــا از منابــع 

-1

- اسالم و مقتضیات زمان )مطهری،1368، ج1و2(
- الدروس فی علم االصول )صدر، 1373، ج1(

- فقه پژوهی )مهریزی، 1379، ج1(
- فقه سیاسی شیعه؛ سازو کارهای تحول در دوران معاصر )سید باقری، 1397(

- فقه و عقل )علیدوست،1381(
- قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم )فیرحی،1380(

- ویژگی های اجتهاد و فقه پویا )فیض،1382(
-2

-شجاعی زند؛ بی تا: »دین تمام زندگی«
- عمید زنجانی؛ 1378: »تاملی در فقه سیاسی شیعه«

- ضیائی فر؛ 1386: »ضرورت تدوین فلسفه فقه سیاسی«
- لکزایی؛ 1389: »مسائل فقه سیاسی« 
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ــذاری  ــه کدگ ــب دو مرحل ــذاری داده هــا در قال ــد. ســپس کدگ جداســازی شــده و مــدون گردی

محــوری و انتخابــی انجــام شــد و شــبکه مفهومــی موردنیــاز مــا بیــن کدهــا شــکل گرفته و در 

خــالل ایــن رونــد نظریــه مــا بــرای ترســیم نســبت میــان دو گــزاره، کامــل ایجــاد شــد. ســپس 

ــر در  ــداری تغیی ــد و مق ــه ش ــاز مطالع ــذار ب ــط و تأثیرگ ــر مرتب ــه نظ ــای ب ــر من ه ــار دیگ ب

ــان از روایــی پژوهــش من هــای انتخــاب شــده  کدگذاری هــا صــورت گرفــت؛ به منظــور  اطمین

از منابــع بــرای بــار ســوم نیــز مطالعــه شــد تــا جایــی کــه احســاس شــود دیگــر کِدتأثیرگــذار در 

قالــب نظریــه، در متــون وجــود نــدارد. در مرحلــه کدگــذاری بــاز 1044 )بــا احتســاب تکــرار در 

غیــر از یــک منبــع خــاص( کدبــاز بــه دســت آمــد؛ کــه بــا بررســی ایــن کدهــا چیــزی قریــب بــه 

33 کدمحــوری یــا مفهــوم شــکل گرفــت کــه منجــر بــه 6 مقولــه اساســی در تجمیــع و تعمیــق 

کدهــای محــوری شــد کــه در ذیــل بررســی خواهنــد شــد.
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5- تحلیل، بحث و بررسی

فراوانی کلفراوانیمفاهیم )در نسبت با گزاره »فقه سیاسی«(مقوله

فقه سیاسی

فقه جواهری

 فقه بودن. )نقطه ضعف ها و قوت های فقه به آن 
43بار می شود(

134
35 عدم تخصص در مبادی و مبانی1

19 نص گرایی )نص قرآن و سنت ائمه معصومین)ع((

37استنباط محور )به کمک ابزارهای فقهی(

اجتهاد ابزار استدالل

11اعتبار استدالل بشری

76

12 گذر از ظواهر نصوص

26 روشمند و نظام وار

17 ظرفیت های یک ابزار پویا

10 اجتهاد یک روش در خدمت علم

پویا در قلمرو فقه

پویا در قلمرو فقه

21 همگام با تحوالت موضوعی

315

58 منطبق بر زمان و شرایط

39 منطقه الفراغ )قلمرو آزاد فقهی(

26 پاسخ به فرد و اجتماع )مسائل فردی و اجتماعی(

33 متحمل تغیر شده )قائم به درون با نظر به بیرون(

68 نظر به موضوعات جدید

12 مصلحت

29 پویایی مشروط به فقه

29 پیشرو در نسبت با فقه های موضوعی

عقل یکی از محور های 
186186عقل یکی از محور های معرفتمعرفت

علم اصول، منطق هر 
علم فقهی

*35 عدم تخصص در مبانی و مبادی11

35+77

26 علم اصول نظرگاهی مبنایی

18 علم اصول در جایگاه علم منطق

9 علم اصول و ظرفیت های پویا )استداللی و نظری(

13علم اصول خارج از فقه

11 علم اصول؛ ایده پرداز

فقه یک علم محدود

فقه یک علم محدود

30 محدود به فقیه

256

43 محدود به زمان و شرایط

19 محدود به مسئله

32 محدودیت در نگاه فقهی

13 محدود به قوائد روشی

33 محدود در اهداف

53 ظرفیت ممتنع در نظریه پردازی

33 انفعالی و در عکس العمل
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ــه  ــد مطالع ــکل گرفته در فراین ــوری ش ــاز و مح ــای ب ــک کده ــه کم ــا ب ــش م ــن بخ در ای

تــالش خواهیــم کــرد فقــه سیاســی را بــر اســاس شــش مقولــه پایــه و 33 مفهــوم ایجــاد شــده 

ترســیم و تعریــف کنیــم تــا بتوانیــم شــکل و نســبت واقعــی آن در میــان علــوم اســالمی 

امــروز و فــردا را مشــخص کنیــم.

ــل  ــی در ذی ــات فقه ــاخه ها و موضوع ــی از ش ــود یک ــی موج ــه سیاس ــری: فق ــه جواه -فق

ــت  ــد گف ــر بای ــت. به بیان دیگ ــای آن اس ــادی و روش ه ــی و مب ــا مبان ــری ب ــنتِی جواه ــه س فق

ــری؛ 1397: 302-305( از  ــید باق ــت. )س ــه اس ــری شــکل  گرفت ــه جواه ــی در دل فق ــه سیاس فق

ــت؛  ــوده و هس ــص ب ــل ون ــالمی نق ــه اس ــی در فق ــم و اساس ــی مه ــی از مبان ــر یک ــوی دیگ س

کــه بــه معنــی کالم وحــی و کالم وســنت رســول الله و اهل البیــت بــوده و از مهم تریــن و 

اساســی ترین مقومــات و مبانــی فقــه شــیعه اســت. به بیان دیگــر یکــی از مهم تریــن محکــات 

الیتغیــر و قابل اعتــاد در رشایــط مختلــف زمانــی و مکانــی در فقــه شــیعه نــص )فیــض، 1382: 

ــاد شــده به صــورت  ــد دیگــر ویژگی هــای ی ــن ویژگــی هانن 221( و ســپس ســنت اســت؛ و ای

ــه اســت. ــه فقــه سیاســی انتقــال یافت کامــل ب

یکــی دیگــر از ویژگی هــای فقــه جواهــری کــه بــه فقــه سیاســی بــه شــکل کامــل انتقــال یافته 

مقولــه اســتنباط اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه فقــه قائــل بــه اســتنباط بــه کمــک علــم و عقــل 

ــن  ــه در عی ــن مقول ــه نیســت و ای ــا نظری ــه تفســیر و ی ــل ب ــص اســت و قائ ــه ن ــر پای ــه ب فقی

ــه  ــه در ادام ــرده اســت ک ــز ک ــه اســت آن را محــدود نی ــرای فق ــزرگ ب ــوت ب ــه نقطــه ق این ک

ــاهده  ــل  مش ــی قاب ــه سیاس ــالً در فق ــه کام ــن مقول ــد؛ ای ــد ش ــه خواه ــه آن پرداخت ــر ب بیش

ــت. اس

-اجتهــاد ابــزار اســتدالل: روش اجتهــاد، اســتفاده از آن و قبــول آن بــر ایــن مفــروض 

اســتوار اســت کــه اوالًانســان )بــر( به عنــوان ابــژه و فعــال شناســا می توانــد و بایــد از عقــل 

ــروردگار متعــال از  ــود اراده پ ــن ب ــد؛ و اگــر جــز ای ــرای فهــم مــراد شــارع اســتفاده کن خــود ب
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ــرده  ــول ک ــاد قب ــذا اجته ــود ل ــه می من ــره حکیان ــوده و غی ــی بیه ــب وح ــات در قال ــان کل بی

اســت کــه فهــم معانــی اراده شــده از آیــات توســط شــارع بــرای مجتهــد ممکــن اســت )هــادوی 

ــر  ــرف دیگ ــت. از ط ــا نیس ــون از خط ــم مص ــن فه ــد در ای ــد مجته ــی،1377: 41( هرچن تهران

بایــد متوجــه بــود کــه اجتهــاد به عنــوان یــک روش نــگاه بــه معــارف دینــی کــه قائــم بــه عقــل 

اســت؛ قطعــاً حائــز روش هــا و ابزارهایــی بــوده و نظــام واره اســت به نحوی کــه بــا همــه 

اشــکاالت و بعضــاً عــدم توازنــی کــه ممکــن اســت در آن مشــاهده شــود؛ امــا پایه هــای روشــی 

ــا  ــرات، ب ــناخن متغی ــمیت ش ــه رس ــا ب ــناخت ب ــن روش ش ــی دارد. ای ــتدل و مرتبط ــوی، مس ق

بــه رســمیت شــناخن امــکان اشــتباه، مــکان و زمــان، بازنگــری و امثــال ایــن قابلیت هــا خــود 

ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــر نبای ــت. و در آخ ــان داده اس ــط نش ــه رشای ــر ب ــا و ناظ ــالً پوی را کام

»اجتهــاد، ویــژه فهــم فقهــی نیســت بلکــه می توانــد در همــه رشــته ها و گرایشــات پژوهشــگر 

را بــه ژرفــای محتــوای دینــی راهنایــی کنــد« )ســید باقــری، 1397: 58(

-پویــا در قلمــرو فقــه: فقــه سیاســی در نســبت بــا فقه هــای موضوعــی دیگــر و در 

نســبت بــا فقــه جواهــر بالخــص در یــک قــرن گذشــته بســیار پویاتــر بــوده اســت؛ توجــه بــه 

ــگاه مجــدد  ــد، ن ــد و نوپدی ــه موضعــات جدی ــه فــرد و اجتــاع، ب ــات زمــان و مــکان، ب مقتضی

ــه امــوری همچــون مصلحــت و منطقــه الفــراغ همــه و همــه  ــی، توجــه ب ــه موضوعــات قبل ب

ــه، بالخــص در  ــی فق ــه سیاســی از متــام ظرفیت هــای پویای ــه فق ــن مســئله اســت ک ــادی ای من

یــک قــرن گذشــته اســتفاده کــرده و می کنــد؛ امــا همــه این هــا نبایــد موجــب غفلــت از ایــن 

ــه دالیــل کامــالً عقلــی محدودیت هایــی  ــگاه فقهــی ب امــر شــود کــه چهارچوب هــای فقــه و ن

ــی  ــع پویای ــا مان ــن محدودیت ه ــا همی ــان بیشــر آن می شــوند؛ ام ــاً موجــب اتق ــه غالب دارد ک

ــتند. ــی هس ــه سیاس ــه و فق ــه در فق ــد نظران ــا بلن ــدازه و ی بیش ازان

- عقــل یکــی از محورهــای معرفــت: قطعــاً عقــل متصــل بــه وحــی و عقــل قدســی یکــی از 

ــودن  ــم ب ــت قائ ــه عل ــم ب ــع ه ــه سیاســی اســت؛ درواق ــت در فق ــای معرف ــن محوره مهم تری

ــیعی  ــه ش ــگاه فق ــی ن ــه و مبان ــول فق ــه اص ــت اقام ــه عل ــم ب ــل و ه ــر عق ــادی ب روش اجته
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بــه اســتدالل و اســتنباط عقلــی، عقــل یکــی از پایه هــای محــوری معرفــت فقهــی اســت 

ــی از  ــن یک ــوند و ای ــته می ش ــیعه نگریس ــه ش ــراز در فق ــک ت ــل در ی ــل و نق ــه عق به نحوی ک

ــه  ــم فق ــه عل ــا منحــرص ب ــد نه تنه ــه می توان ــه شــیعه اســت ک ــن نقطــه قوت هــای فق مهم تری

ــای  ــوم و دانش ه ــام عل ــه مت ــال ب ــمند قابل انتق ــی و روش ــورت مبنای ــا ًبه ص ــه قطع ــد بلک نباش

ــر شــده و عقــل  ــه مقــوالت عمیق ت ــگاه ب ــای آن هــا در ن ــا بلکــه غن اســالمی و دینــی اســت؛ ت

ــرد. ــرار گی ــی ق ــوم دین ــرای عل ــی ب ــوان محــوری معرفت ــف به عن ــه روش هــای مختل قدســی ب

ــم  ــه عل ــن مســئله اســت ک ــن ای ــوان مبی ــن عن ــی: ای ــم فقه ــم اصــول منطــق هــر عل - عل

ــم  ــرای متــام گرایشــات عل ــا فلســفه ب ــگاه منطــق در نســبت ب ــگاه مشــابه جای اصــول در جای

ــام  ــه مت ــد ب ــده؛ بای ــی گفته ش ــگاه مبنای ــه جای ــه ب ــا توج ــان ب ــه هم زم ــت. درحالی ک ــه اس فق

پویایی هــا و تأثیرگــذاری بی چــون   وچــرا و تأثیرپذیــری آن در علــم فقــه توجــه کــرد کــه اصــول 

فقــه را تبدیــل بــه قلــب تپنــده ای بــرای تحول هــای پویــا در آینــده فقــه کــرده اســت. )صــدر، 

1373: ج1 ص18( و ایــن خــود حاکــی از ایــن امــر اســت کــه علــم اصــول می توانــد در نســبت 

بــا هــر دانــش اســالمی چنیــن جایــگاه پویایــی و درعین حاملبنایــی را ایجــاد کنــد.

ــتدالل و  ــی و اس ــای بررس ــد روش ه ــرض ش ــه ع ــه ک ــدود: هان گون ــم مح ــک عل ــه ی - فق

ــه برخــی محدودیت هــا  ــم ب ــره موجهــی قائ ــا غی ــل موجــه ی ــه هــر دلی اســتنباط های فقهــی ب

هســتند؛ فقــه قائــم بــا طــرح مســئله و پاســخ بــه آن بنــا شــده اســت، فقــه دارای روش هایــی 

ــه اهدافــی مشــخص اســت و در راســتای ایجــاد پاســخ های سیســتمی نیســت  بــرای رســیدن ب

و بــرای شــناخت مقولــه فــی رصف شــناخت بنــا نشــده اســت؛ فقــه و فقــه سیاســی بــه دلیــل 

ــند و  ــور باش ــه مح ــور و فرضی ــه مح ــد نظری ــودن نبای ــص ب ــه ن ــم ب ــودن و قائ ــتنباطی ب اس

ــخص  ــه ش ــتنباط خالقان ــل اس ــت حاص ــکل گرفته اس ــی ش ــه ای فقه ــه نظری ــم ک ــی ه در صورت

کــردن  به منظورنظام منــد  نظریــه  به نوعــی  و  فقهــی.  نظامــات  نــه حاصــل  بــوده  فقیــه 

اســتدالل و بــرای آن جعل شــده اســت. از طــرف دیگــر فقــه و فقــه سیاســی هرچنــد در عهــد 

کنونــی ســعی داشــته بیشــر توصیفــی عمــل کنــد امــا مبانــی فقــه از نظــر روشــی فتــوا محــور 
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ــه  ــر توج ــرف دیگ ــد؛ از ط ــخت می کن ــیار س ــی بس ــور اجتاع ــف را در ام ــه کار مکل ــت ک اس

ــل برخــی  ــه دلی ــی ب ــه موضوع ــه و فق ــه متحدث ــه فق ــت اســت ک ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــه ای ب

ــی و  ــه موضوع ــا فق ــاف ب ــفه مض ــاق فالس ــدم انطب ــکالت ع ــف و مش ــیدر کش ــکالت روش مش

ــا دشــواری هایی در پاســخ و بــه  عــدم دســته بندی و وجــود منابــع تخصصــی بــرای اســتدالل ب

برخــی مســائل روز روبــه رو اســت کــه ایــن مشــکالت حاصــل جنــس مســائل و شــکل بســیط 

ــت. ــش اس ــه در واکن فق

بررسی و طرح نظریه:

ــای  ــا داده ه ــه ب ــا توج ــی و ب ــورد بررس ــده و م ــم طرح ش ــوالت و مفاهی ــه مق ــه ب ــا توج ب

منابــع مــورد بررســی نظریــه تحلیلــی حاصــل بدیــن رشح اســت؛ ابتــدا و پیــش از همــه بایــد 

گفــت ایــن نوشــته به هیچ وجــه معتقــد نیســت کــه فقــه و فقــه سیاســی امــری زائــد و ناتــوان 

در عرصــه اجتاعــی و یــا حتــی کم تــوان و غیــره پاســخگو اســت؛ بلکــه معتقــد اســت کــه فقــه 

ــوم اســالمی  ــن عل ــه دارد؛ دارای جایگاهــی در بی ــری ک ــی کم نظی ــط و توانای ــه اقتضــای رشای ب

ــگاه تشــخیص بایدهــا و  ــز اهمیــت و مرجــوع اســت. جای ــگاه بســیار حائ ــن جای اســت کــه ای

ــرآورد گزاره هــا.  ــا بعضــاً در ب ــا مســائل و ی ــی و بایدهــا و نبایدهــا در برخــورد ب نبایدهــای کل

ــور را دارد؛ و  ــاً ام ــائل و بعض ــل در مس ــل و تعدی ــر، جع ــع، ام ــوا، من ــوان فت ــی ت ــه سیاس فق

بــه  نوعــی می تــوان گفــت در فقــه سیاســی در مقامــی مشــابه و  نزدیــک بــه حقــوق در نســبت 

ــوم انســانی اســالمی اســت. ــا عل ب

ــرای  ــوده و ب ــد شــده اســت منفعــل ب ــه و توامنن ــاً در برخــورد رشــد یافت ــه سیاســی ذات فق

ــه  ــن مســئله را از هم ــه اســت و ای ــدرت گرفت ــکان و مســائل ق ــان و م ــط، زم ــه رشای پاســخ ب

بیشــر ســیر تطــور تاریخــی آن نشــان می دهــد کــه در بازه هایــی کــه بیشــر بــه آن حــس نیــاز 

بــوده بیــدار شــده و در برهه هایــی کــه عرصــه فعالــی نبــوده و یــا در ذیــل فشــار بــوده و یــا 
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احســاس نیــاز فعالــی نبــوده منفعــل و گوشــه عزلــت گزیــده اســت. )فیرحــی؛ 1384: 137(

ــط  ــه مســائل و رشای ــن چهارچوب هــا و در پاســخ ب ــی خــود را در ای ــام پویای ــا مت ــه پوی فق

ــی  ــا و موضوع ــه پوی ــا، فق ــط و گزاره ه ــه رشای ــا در پاســخ ب ــد. ام ــروز ده ــد ب ــد و بای می توان

به هیچ وجــه متولــی شــناخت و معرفــت در مقــوالت و گزاره هــا و مؤلفه هــای طبیعــی یــا 

ــه مــورد نظــر صــورت  ــه مقول ــه نســبت ب ــز در فقی اجتاعــی نیســت؛ بلکــه اگــر شــناختی نی

ــی شــناخت پژوهشــی و  ــه معن ــن ب ــا حــل مســئله اســت و ای ــوا، ی ــرای کشــف فت ــرد ب می گی

ــه  ــل هم ــی ح ــز مدع ــائل نی ــل مس ــه ح ــه در عرص ــالوه فق ــت؛ بع ــه نیس ــی از مقول تخصص

ــه  ــزی، 1379: ج1، ص76( بلک ــد )مهری ــد باش ــت و نبای ــی و... نیس ــی و تجرب ــائل اجتاع مس

ــا »خــود«، »دیگــران«،  ــاط بــر ب ــق ارتب ــاز دقی ــی و در صــورت نی ــد خطــوط کل فقــه می توان

ــه آن هــا  ــا توجــه ب ــوم ب ــات و عل ــد همــه تصمی ــرده و بای »خــدا« و »طبیعــت« را ترســیم ک

ــه  ــه ب ــن هــان نســبتی اســت ک ــری، 1397: 302( ای ــید باق ــد. )س ــاذ گشــته و شــکل یابن اتخ

ــن امــر خــود مســتلزم  ــه ای ــی داده شــد؛ و البت ــوم غرب ــن عل ــگاه حقــوق در بی دان تشــبه جای

ــک  ــناخت از ی ــیم ش ــد در ترس ــز می توان ــاً نی ــت و قطع ــا اس ــائل و مؤلفه ه ــناخت از مس ش

مقولــه بــه پژوهشــگر کمــک کنــد.

نکتــه بعــدی در ادامــه نکتــه قبالین کــه فقــه سیاســی، فقــه اســت بــرای مســائل و برخــی 

ــرک  ــات مش ــائل و موضوع ــد مس ــت. هرچن ــت نیس ــم سیاس ــع عل ــی و درواق ــوالت سیاس مق

زیــادی میــان ایــن دو وجــود داشــته باشــد، لــذا سیاســی بــودن و نظــر بــه مقــوالت و مســائل 

ــناخت و  ــم ش ــت عل ــم سیاس ــت. عل ــاوت اس ــیار متف ــت بس ــم سیاس ــا عل ــن ب ــی داش سیاس

کشــف مقــوالت، نظامــات، ســاختارها، قواعــد، و مســائل اجتاعــی پیچیــده ای اســت بــه 

نــام سیاســت )بــا همــه خصوصیــات( به نحوی کــه در ایــن علــم به منظــور دســتیابی بــه 

ــه  ــد؛ البت ــرار می گیرن ــی ق ــی معرفت ــورد بررس ــائل م ــات و مس ــر، موضوع ــق و ارشاف بیش عم

ایــن بررســی ها متأثــر و به منظوراســتفاده های مختلــف، مطابــق بــا ایدئولــوژی )اســالمی 

بــودن؛ ســکوالر بــودن؛ ضــد دینــی بــودن و...(حاکــم بــر آن علــم انجــام می شــوند. لــذا 
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فقــه سیاســی متولــی ایــن نــوع شــناخت از سیاســت نیــز نبــوده و نیســت.

بنابرایــن نــکات و ترســیمی کــه از بوده هــا و نبوده هــای فقــه سیاســی شــکل گرفــت، لــزوم 

ــالمی  ــت اس ــم سیاس ــگاه عل ــن جای ــد؛ همچنی ــن ش ــی روش ــه سیاس ــق از فق ــیم و تعمی ترس

ــیم  ــتقیم ترس ــره مس ــه شــکلی غی ــی ب ــو قابل توجه ــه نح ــز ب ــزاره دوم نی ــوان گ ــوب به عن مطل

گشــت.

نتیجه گیری

ــا علمــی  ــراوان ب ــا اشــراکات ف ــط و درعین حــال ب ــراز و مرتب ــم هم ت فقــه سیاســی یــک عل

ــت  ــی اس ــا و خصایص ــا مؤلفه ه ــوب« ب ــالمی مطل ــت اس ــام »سیاس ــه ن ــکل گیری ب ــال ش در ح

کــه در تعریــف آن پیش تــر بیــان شــده اســت؛ و البتــه بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه علــم فقــه 

ــه و شــکل گرفته و امــروز در حــال گســرش اســت درحالی کــه  سیاســی امــروز بســیار قوام یافت

علــم سیاســت اســالمی در دوران جنینــی اســت. لــذا اســتفاده از منابعــی همچــون علــم 

ــد داشــته باشــد؛  ــه می توان ــردازی و طــرح نظری ــده پ ــا ظرفیت هــای باالیــی کــه در ای اصــول ب

ــه نقــل و  ــه مبانــی دینــی؛ عقــل متصــل بــه وحــی؛ مراجعــه ب روش هــای اجتهــادی در نظــر ب

نــص؛ مبانــی چــون علــوم روشــی فقهــی رجــال و درایــه وغیره،همگــی می تواننــد ابوابــی مختلف 

ــه  ــایند؛ به نحوی ک ــت بگش ــی سیاس ــه اجتاع ــات مقول ــه موضوع ــالمی ب ــگاه اس ــاروی ن پیش

ــی  ــای دین ــوم و دانش ه ــادی عل ــی و مب ــه مبان ــم ب ــالً قائ ــم کام ــن عل ــات ای ــات و فرضی نظری

بنــا شــوند و بــه اجتــاع و جامعــه سیاســی بــا ایــن نــگاه و ابزارهــا نــگاه کــرده و تحلیــل شــکل 

ــز مســتلزم روش هــا  ــی نی ــوم دین ــب عل ــی در قال ــد و ســنن اله ــرد؛ بعــالوه شــناخت قواع بگی

و مبانــی اســت کــه فقــه سیاســی می توانــد در ایــن عرصــه نیــز کمک رســان و همــراه باشــد.

در ارتبــاط بــا فرضیــات پژوهــش می تــوان گفــت نزدیک تریــن فرضیــه بــا داده هــا و 

گرفــت. نظــر  در  اول  فرضیــه  می تــوان  را  پژوهــش  یافته هــای 
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6-پیشنهاد برای پژوهش های بیشتر

در ارتبــاط بــا »علــم سیاســت اســالمی مطلــوب« ترســیم موضــوع؛ فلســفه؛ مســائل؛ 

وجــه افــراق مســائل آن بــا علــوم هــم تــرازی همچــون فقــه سیاســی؛ مشــکالت عرصــه 

تحقــق؛ عینــت پذیــری و تأثیــرات اجتاعــی؛ اولویت هایموردتوجــه ایــن علــم؛ نســبت آن 

ــه آن؛ نســبت آن باسیاســت  ــدرن؛ روش شناســی آن؛ چگونگــی مطالع ــه و مســائل م ــا مدرنیت ب

ــی  ــم اســالمی. همگــی موضوعات ســکوالر؛ ترســیم چهارچوب هــا، بایدهــا و نبایدهــای یــک عل

هســتند کــه می تواننــد در عمق یابــی بــه تحقیــق پیــش رو کمــک کــرده و نیــز تحقیــق پیــش رو 

ــد. ــا باش ــرای آن ه ــی ب ــینه قابل بررس ــد پیش ــز می توان نی
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