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Abstract  
The Shiite political jurisprudence has undergone a number of developments during different 
periods of its life; the occurrence of the Islamic Revolution is one of the points of change 
that make the scope and depth of the developments of this science very remarkable at this 
historical juncture. The key question is whether knowledge developments of political 
jurisprudence are capable of being engineered? In this article, we will examine the features 
and components of the jurisprudence approach by examining and critiquing the two 
approaches of "jurisprudence and subject matter" and "systematic jurisprudence" as two 
common approaches. It is argued that the social evolution jurisprudence approach has more 
potential for the engineering of political jurisprudence, given the desirability of the 
jurisprudence and Islamic and governmental system orientations. 
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 چكيده
تحوالتي را از سر گذرانده است؛ وقوع انقالب اسالمي، يكي از اين نقاط تحول است كه فقه سياسي شيعه در ادوار مختلفي از حيات خود، 

رسد. سوال اصلي اين است كه آيا تحوالت دانشي فقه   نظر مي  دامنه و عمق تحوالت اين علم در اين بزنگاه تاريخي بسيار شگرف به
عنوان دو رويكرد   به "سازي  فقه نظام"و  "فقه حكم و موضوع"و رويكرد پذير است يا نه؟ در اين مقاله با بررسي و نقد د  سياسي، مهندسي

هاي رويكرد فقه تكامل اجتماعي را بررسي خواهيم كرد. مدعا اين است كه رويكرد فقه تكامل اجتماعي، با توجه   ها و مؤلفه  رايج، ويژگي
تري براي مهندسي فقه سياسي   هاي بيش  ديني، از قابليت اسالمي و حكومت هاي نظام  هاي مورد نظر شارع و جهت گيري  به مطلوبيت

 برخوردار است.
 

 سازي، فقه تكامل اجتماعي.  فقه سياسي، مهندسي فقه سياسي، فقه حكم و موضوع، نظام هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه 
ديني، مثابه علم به فروع دين و استنباط وظايف فردي و اجتماعي انسان از متون   فقه شيعه به

نيز گرايش علمي  تبع فقه، فقه سياسي  ي زندگي مردم است. به  بر اداره  منبعي غني از مقررات حاكم
ي حيات سياسي بشر است كه در   آيين و برنامه تأميناي براي   رشته  بسيار وسيع و عميق و ميان

شود. فقه   محسوب ميهاي اسالمي، منبع تئوريك نظام اسالمي و تمدن اسالمي   ترابط با ديگر دانش
هاي دور و روشني را ترسيم كند.   ي نظام سياسي و نگاه به آينده بايد بتواند افق  سياسي در اداره

هاي مختلف جامعه، نظام و تمدن اسالمي از   احكام و قوانين و تجويزهاي ناظر به عرصه تأمين
ود در شرايط فعلي، فقه سياسي وج  جمله انتظاراتي است كه پيش روي فقه سياسي قرار دارد؛ بااين

 ي خود قرار ندارد.  در جايگاه شايسته و بايسته
كه بايد نيازها   ي دستيابي فقه سياسي به چنين جايگاهي توجه به سه امر است: نخست، آن  الزمه

گويي به نيازها و   كه ظرفيت پاسخ  و مسايل مبتال به نظام، جامعه و تمدن اسالمي را بشناسد؛ دوم آن
سوي تعالي، نقشه و   كه براي راهبري و هدايت جامعه به  مسايل را در خود پديد آورد؛ و سوم آن

ي   ها و شاكله  توان از رويكرد تحول در ساختار  منظور مي  ي روشني را ارائه كند. براي اين  برنامه
باني نظري و روشي ها و م  فرض  ها، پيش  دانش استفاده كرد؛ اين امر مستلزم تحول اساسي در بينش

اي كه اين مقاله   توان ياد كرد؛ مسأله  مي "مهندسي فقه سياسي"عنوان   اين علم است كه از آن تحت
 بدان خواهد پرداخت.

 توان بررسي كرد:  مهندسي فقه سياسي را از دو منظر مي
 امكان و چيستي مهندسي فقه سياسي؛ -1
 چگونگي تحقق مهندسي فقه سياسي. -2

از منظر اول، رويكردهاي متفاوت مرتبط با امكان و چيستي مهندسي فقه سياسي را  اين مقاله
به مهندسي فقه  گويي به اين مسأله است كه كدام رويكرد  دنبال پاسخ  مورد توجه قرار داده و به

ي انتظارات جامعه، نظام و تمدن اسالمي از فقه   كننده  تأمينتواند   تر است و مي  سياسي نزديك
گويي به پرسش فوق، سه رويكرد اصلي به مهندسي فقه   سي مطلوب باشد. در راستاي پاسخسيا
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 اند:  سياسي مورد مطالعه قرار گرفته
 رويكرد فقه حكم و موضوع يا فقه سنتي فردمحور؛ -1
 رويكرد فقه نظامات؛ و -2
 رويكرد فقه تكامل اجتماعي. -3

 . مهندسي فقه سياسي1
دسي فقه سياسي، ناظر به تبيين نوعي شدن و بازسازي و بازآفريني در مهن "فقه سياسي"دانش 

ي آن حتي از تغيير در كارآمدي   هاست كه دامنه  است؛ اين امر فراتر از اصالح و رفع برخي كاستي
رود. تحولي مورد انتظار است كه با حفظ اصالت و   و توسعه در موضوع و مفهوم نيز فراتر مي

مندسازي عبوديت خداوند)، كارآمدي فقه را از سطح موضوعات فردي   اعدهي اصلي فقه (ق  مايه بن
ي تمدني بشر   هاي اجتماعي در مقياس حكومت و اداره  و اجتماعي، به سطح رهبري تكامل اراده

ي در آن، شامل: دانش،   بر تبيين مفاهيم درآميخته  ارتقا بخشد. تبيين چيستي اين مفهوم مركب، مبتني
 سياسي و سرانجام مهندسي فقه سياسي است.مهندسي، فقه 

 . دانش1,1
هاي   ها و نگرش  هاي مرتبط و باالدستي، آزموده  اي از اطالعات همسو، ارزش  دانش، مجموعه

تواند موجب افزايش شناخت، امكان   ي يك موضوع خاص مي  اي است كه در حيطه  يافته  سازمان
ي رشد و   يك پديده، امكان تصرف در موضوع و زمينهگيري و تعيين نوع رابطه و نسبت با   موضع

توسعه در نسبت انسان با يك حوزه موضوعي گردد. در بيان ديگري كه ناظر به تعريف و تبيين 
 خوانيم:  مفهوم دانش است مي

كه از طريق قوانين، فرايندها و  "ها  داده"اي است از   يافته  دانش، تركيب سازمان
معنا و مفهومي است  "دانش"ديگر،   عبارت  آمده است. به حاصل عملكردها و تجربه

 شود؛ تنها از  تلقي مي كه از فكر پديد آمده است و بدون آن، اطالعات و داده
شوند   حيات يافته و به دانش تبديل مي "اطالعات"طريق اين مفهوم است كه 
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)cohen ،1990 :128-152.( 

 . مهندسي1,2
جرياني از موجود به مطلوب كه مستلزم تحول اساسي در مهندسي عبارت است از روند و 

وجودآوردن (تحليل، طراحي،   كشيدن و به  كردن، نقشه  باشد. مهندسي يعني طراحي  وضع موجود مي
زمان با طراحي نظري، عطف توجه به   ي موجود كه هم  سازي و ايجاد) چيز جديد در زمينه  پياده

رد؛ لذا تركيبي از نظر و عمل است. در يك بيان نسبتاً عام هاي محيطي نيز دا  عينيت و واقعيت
شده توسط انسان است (دوامي و   توان گفت كه مهندسي، فرايند طراحي جهانِ ساخته  مي

 ).36: 1389خدابخشي پيركالني، 
دار، با لحاظ جوانب   شده و هدف  منظور از مهندسي در اين پژوهش، ايجاد تحول حساب

كه اين مفهوم قالبي براي تحول و بازآفريني فقه سياسي محسوب   جايي  مختلف است. از آن
مهندسي "مثابه چارچوب نظري نيز پذيرفت. لذا اگرچه در اين مقاله،   توان آن را به  شود، مي  مي

دليل قرابت   اصطالحاً يكي نيستند، اما به "مهندسي دانش"با مفهوم  "مديريت دانش"و  "دانش
توان برخي خصوصيات مهندسي دانش و مديريت دانش را در   ديگر دارند، مي  يك اي كه با  مفهومي

 مهندسي فقه سياسي نيز بازسازي كرد و از آن سخن گفت.

 . فقه سياسي1,3
از  يهاي شيع آن در فرهنگ حوزه ي نوپديد است كه پيشينه ييك اصطالح علم يفقه سياس

اي است   يو حقوق يي قواعد و اصول فقه  جموعهاسالم، م يفقه سياس«كند.   تجاور نمي چند دهه
قسط و عدل  يدار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و با ملل غيرمسلمان عالم براساس مبان كه عهده

، ي(شكور» داند يم يي توحيد عمل  و عدالت را منحصراً در سايه يبوده و تحقق فالح و آزاد
 يشود كه تحت عناوين يم يه از مباحث حقوقدست  ، شامل آنيفقه سياس). «71-72: 1، ج1361

: 2، ج1373، ي(عميد زنجان» گردد يالملل و نظاير آن مطرح م ، حقوق بينيچون حقوق اساس  هم
كه در  يي مباحث  است كه امروزه ما بر كليه ياسالم، عنوان يفقه سياس«تر،   طور مصداقي  ). به41

ازمنكر، حسبه، خراج، واليات و واليت فقيه در فقه   يمعروف و نه  مانند جهاد، امربه يهاي زمينه
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 ).19: 1همان، ج»(كنيم ياسالم مطرح بود، اطالق م
از علوم مضاف است كه از  ييك يسياس متعارف، فقه يو رويكردها ياالسم از منظر شرح

 يحاصل شده است؛ يعني فقه است با وصف اضاف "سياست"و  "فقه"دو دانش  يتركيب اضاف
و  يپرداز ، نظريهيگذار ، شناخت، تعيين راهبردها، سياستيعلم فقه به بررس يت. وقيسياس
 گيرد. يشكل م يپردازد، فقه سياس  مي يي انسان  جامعه يبه مسائل سياس يگوي پاسخ

(امام خميني، » االسالم هوالحكومة و االحكام شأن من شئونها«در يك فرض ديگر، از منظر 
 از فقه يتر ي شامل  در رتبه يتوان استفاده كرد كه فقه سياس  ) و لوازم آن مي633: 2،ج1368

ساز پيدايش ساير موضوعات و   و زمينه يقرار دارد؛ لذا فقه سياسي، دانشي راهبرد ياحكام فرع
 هاست. دانش
طور خالصه، فقه سياسي در يك تعريف مختصر، دانشي سياسي است كه حكم شرعي امر   به

). با تفصيل حكم شرعي، امر 31: 1391كند (ميراحمدي،   بيان ميسياسي را كشف، استخراج و 
ي احكام، قوانين و   سياسي، كشف و استخراج؛ فقه سياسي عبارت است از: علم به مجموعه

بر نقل و عقل و   مقررات نظام سياسي اسالم، برگرفته از قرآن و سنت، با روش اجتهاديِ مبتني
ي جامعه و نظام اسالمي   ي دانشي و اداره  ظر به حوزهي اسالمي، نا  مصلحت اسالم و جامعه

 ).27: 1393(نصرتي، 

 . مهندسي فقه سياسي1,4
ي آن، بازتوليد فقه سياسي و رساندن   عبارت است از فرايندي كه نتيجه "مهندسي فقه سياسي"

شود.   ي دانش فقه سياسي متحول مي  آن به وضعيت مطلوب است؛ در اين فرآيند، ساختار يا شاكله
بنابراين، در مهندسي فقه سياسي با تغييرات جزئي در اجزاي دروني فقه سياسي يا تأسيس مطلق 

رو نيستيم؛ بلكه براي بازسازي فقه سياسي و رساندن آن به سطح مطلوب با رويكردي سروكار   روبه
نشيند. در اين   مي ثمر  ي دانشي فقه سياسي به  داريم كه الزماً با تحوالت اساسي در ساختار و شاكله

 مندبودن آن  ها و مباني، منابع و نقشه  رويكرد؛ اهداف، فرايند و مراحل رسيدن به هدف، شالوده
گيرند و   مورد مالحظه قرار مي -ي كالن علوم  ي دانش خاص و جايگاه آن در نقشه  اعم از نقشه -
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 شوند.  موجب تحول در كارآمدي و انتظارات از فقه سياسي مي
معناي متعارف نيست؛ ولي   سي فقه سياسي از سنخ مهندسي دانش و مديريت دانش بهمهند

كارگيري اين الگو در فقه   ها و امتيازات مهندسي و مديريت دانش را دارد. در به  برخي ويژگي
 هاي زير را در نظر گرفت:  توان مؤلفه  سياسي مي

 گذاري؛  ـ هدف
 به هدف؛ ـ توجه به كارآمدسازي فقه سياسي معطوف

 ي ارتباطات دروني و بيروني دانشي به فقه سياسي)؛  نگري (مالحظه  ـ نگاه سيستمي و مجموعه

 ي مواد، مباني و مبادي فقه سياسي؛  ـ مالحظه

ـ توجه به نقشه (جايگاه، ساختار و فرآيند بازآفريني) فقه سياسي كه همان اجتهاد در فقه 
 سياسي است؛

 (تناسب، انتظارات و امكانات)؛ ي امكانات موجود  ـ مالحظه

 ــ نگاه به آينده و معطوف به هدف.

 . رويكردهاي ناظر بر تحول در فقه سياسي2
يابي به وضعيت   ترين عوامل دست  ي مهم  اتخاذ رويكرد كلّي به مهندسي و فقه سياسي از جمله

دقت بررسي كرد   ا بهمطلوب در مهندسي فقه سياسي است. بنابراين بايد ابتدا رويكردهاي موجود ر
ها را مورد نقد و ارزيابي قرار داد؛ سپس با   ها و مطلوبيت  هدف تأمينها در   هاي آن  و مزايا و كاستي

به بيان  ها و يا پيشنهاد رويكرد تازه،  انتخاب رويكرد برتر از بين رويكردهاي مذكور، يا تركيب آن
 پرداخت.ها و الزامات آن   ها، مشخصات، بايسته  مؤلفه

صورت طيفي از ايجاد تحول   اند، اما همگي به  اگرچه رويكردهاي تحول در فقه سياسي فراوان
بندي   انجامد) قابل تقسيم  از حداقلي تا حداكثري و گاه راديكال (كه به تغيير ماهوي فقه نيز مي

ه رويكرد مهم و هاي ناظر به امكان مهندسي فقه سياسي، س  هستند. در ادامه، پس از مرور ديدگاه
 دهيم.  آفرين در مهندسي فقه سياسي را مورد بررسي و نقد قرار مي  نقش
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 . امكان مهندسي فقه سياسي2,1
ي بررسي رويكردهاي مهندسي فقه سياسي، بررسي   اساسي پيشيني در مقوله هاي  يكي از گام

امكان مهندسي فقه امكان مهندسي فقه سياسي است. در اين رابطه دو نگاه سلبي و ايجابي به 
 قابل فرض است. -تر، مهندسي علم و معرفت   و در مقياس عام -سياسي 

معني كه   شود؛ بدين  ي ايجابي برقرار مي  ي علم و اراده، رابطه  در نگاه ايجابي، بين توسعه
ي انساني است. اين نگاه در جاي خود به دو شاخه   ي انسان و جامعه  ي علم تحت اراده  توسعه

 شود:  سيم ميتق

 . ارادي محض و بدون نقشه2,1,1

ي علم تنها وابسته به اراده و اختيار انساني و اجتماعي است؛ خواه تابع   در اين فرض، توسعه
گرايي محض است؛   مادي، اومانيسم و عقل بيني  هاي جهان  ايدئولوژي مادي باشد كه مرتبط با مؤلفه

ءالطبيعه. درهرصورت، انسان با توجه به نيازها و با يا در چارچوب فكري تفكيك علم از ماورا
مندي فكري و عقلي خود، دانش الزم براي غلبه بر مشكالت زندگي در اين عالم را   بر توان  تكيه
 كند.  تناسب تحوالت شرايط، آن را متحول مي  سازد و به  مي

 . ارادي، با حاكميت عوامل تكويني و تاريخي2,1,2

چون تكوين، تاريخ و شرايط   در عين حاكميت عوامل باالدستي (همدر اين فرض، علم 

كند. بنابراين، حوادث   ي محقق است كه تحول و توسعه پيدا مي  اجتماعي)، با دخالت و توسط اراده

چون نظام واليت تاريخي و اجتماعي نيز در   هايي هم  نشده و چارچوب  بيني  و اتفاقات پيش

 تحقيقات اثرگذارند.

شوند.   هاي تأثير گذاري تلقي مي ين رويكرد، بسترهاي تاريخي و اجتماعي علم، زمينهدر ا

كند: در يك نسبت،   آفريني مي  هاي متفاوتي نقش  ي محقق با درجات و نسبت  صورت، اراده  دراين

ي علمي يا پارادايم   كند و در نسبت باالتر، يك قاعده  جا مي  يك محقق تنها يك گزاره را جابه

دهد؛ محقق ديگري نيز ممكن است به ظرفيت و سطحي برسد كه در موضوع   علمي را تغيير مي
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ي   شود و توليد و توسعه  ها در علم پيدا مي  علم تصرف كند. در مجموع، يك نظامي از دخالت اراده

د و پذيرد. در اين رويكرد، عوامل مؤثر در تولي  ها صورت مي  علم در نظام فاعليت و نظام اراده

رس و اختيار   شود؛ بلكه بخشي از عوامل مؤثر از دست  ها ختم نمي  ي علم، به نظام اراده  توسعه

 اند.  انسان خارج
هستند؛ مثالً با وقوع انقالب  "عوامل اجتماعي"رس،   يك سطح از اين عواملِ خارج از دست

رتقاي جايگاه فقه شد اسالمي موجب ا محوري نظام جمهوري  اسالمي، اضطرار اجتماعي و شريعت
هاي   چون علوم انساني اسالمي و بروز پررنگ فقه  گيري مناسبات جديد علمي، هم  و به شكل

 مضاف مثل فقه سياسي انجاميد.
واليت "ساز   مواجهيم كه در آن، دو دستگاه جهت "واليت تاريخي"در سطح باالتر با عامل 

دهنده به اختيارات بشري هستند. دستگاه   جهت هاي  ترين دستگاه  شامل "واليت طاغوت"و  "الهي
شوند.   واليت الهي با محوريت پيامبران الهي، و دستگاه واليت طاغوت با اولياي طاغوت اداره مي

افتد.   ي تاريخي اتفاق مي  طور گريزناپذيري در يكي از اين دو عرصه  هر فعل و حركت بشري، به
كنند؛ لذا   ود، حدود و سطح تحرك مشخصي را تقدير ميهاي خ  دو دستگاه براي زيرمجموعه  اين

عنوان حادثه تلقي شوند، بلكه از افق واليي باالتر تقدير و تدبير   حوادث علمي هم نبايد فقط به
 گردند.  مي

است؛  "مشيت تكويني خداوند"ي محقق و جامعه، مقيد به   ترين سطح، اراده  در عالي
اي كه تكويناً مجاز به تصرف و ايجاد تغيير هستند،   فقط در حيطه هاي مختار  معني كه انسان  بدين

كنند و در اموري كه مشيت الهي بر وجود يا عدم آن مقرر شده است،   امكان اعمال اراده پيدا مي
 اي برخالف آن داشته باشند.  جايي  توانند تصرف و جابه  نمي

ان مهندسي بر اين اصل مبتني است چه گفته شد، رويكرد منتخب اين مقاله در امك  حسب آن
ي اجتماعي،   ي فرد محقق، اراده  هاست كه شامل اراده  كه توسعه و تحول علم تحت نظامي از اراده

 شود.   و مشيت خداوند مي ي اولياي تاريخي و اراده  اراده
 



66   98 بهار، 24، شماره 7سياست متعاليه، سال 

 : نظام ارادي حاكم بر تحول علم1 نمودار

 
 . رويكردهاي مطرح در مهندسي فقه سياسي 3

هاي متعدد تحول در فقه سياسي، شامل طيفي از نظريات هستند كه از ايجاد تحول   رويكرد
ي رويكردهاي   كنند. در يك نگاه استقرايي، همه  حداقلي تا حداكثري و گاه راديكال را دنبال مي

ي فقه سياسي و مهندسي آن توجه دارند، با توجه به خصوصيات   قابل توجه كه به توسعه
 "فقه تكامل اجتماعي"و  "سازي  فقه نظام"، "فقه حكم و موضوع"ن در سه رويكرد: شا  مشترك

 بندي، تبيين و بررسي هستند.  قابل دسته

 . فقه حكم و موضوع3,1
گويي به   شود كه پاسخ  رويكرد فقه حكم و موضوع يا فقه سنتي به گرايش يا ديدگاهي گفته مي

داند و   پذير مي  طريق اصول و قواعد فقهي رايج را امكاناي اجتماعي از هتمام مسايل جامعه و نياز
دهي امور جمعي و مهندسي فقه سياسي، نيازي به نوآوري در علم فقه و تغيير و تحول   براي سامان

اكنون نيز   هاي علميه رواج داشته و هم  بيند. اين رويكرد كه از ديرباز در حوزه  در مباني فقاهت نمي
ي رويكردهايي قرار   ي مقابل همه  داران بسياري دارد، در نقطه  تر حوزوي طرف  در ميان اقشار مسن

دانند و بر ضرورت تغيير و   هاي مختلف، فقه موجود را ناقص يا ناكارآمد مي  گونه  گيرد كه به  مي
 كنند.  مي تأكيدتكميل آن 

 رويداد تحول علم

 اراده محقق

 اراده اجتماعي

 اراده اولياي تاريخي

 مشيت و اراده خداوند
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ي حاكميت   عه از صحنههايي است كه فقه و فقهاي شي  اين رويكرد، پارادايم فقهي شيعه در قرن
هاي آن   سنت در حكومت  ي حاكميت فقه اهل  واسطه  اند؛ اين انزوا يا به  سياسي و اجتماعي دور بوده

رغم وجود حاكمان شيعي، هنوز ميدان و مجالي براي   شد يا علي  دوره بر فقه شيعه تحميل مي
 حضور سياسي و اجتماعي فقه و فقهاي شيعه مهيا نبود.

فقه حكم و موضوع از حيث نوع نگاه به: دين، فقه، حكم فقهي، موضوع فقه شامل رويكرد 
 كند.  هاي خاصي است كه آن را از ديگر رويكردها متمايز مي  ويژگي

 نوع نگاه به دين

اهللا مكارم شيرازي   اي است از عقائد، اخالق و احكام. آيت  دين در رويكرد فقه سنتي، مجموعه
 ي) در تبيين مفهوم دين تصريح دارند كه در اصطالح قرآن1385( رف فقه مقارنالمعا  دايرهدر كتاب 

عبارت است از مجموع يك مكتب، اعم از  "دين"و در ميان متشرّعين و عرف عقال، مقصود از 
است كه طاعت  يي عقايد و اخالق و احكام دين  عقايد و اخالق و احكام؛ زيرا با پذيرش مجموعه

 ).42: 1يابد (ج  يشارع مقدس تحقق مو انقياد در مقابل 
ي   نوبه  چون يك مثلث سه ضلعي است كه اگرچه هريك از اضالع آن به  اساس، دين هم  براين

داران فقه سنتي همواره به ضلع سوم اين مثلث (يعني   اي است، اما طرف  خود داراي اهميت ويژه
دهي   خود را بر محور اين ضلع سامان تر مباحث  احكام)، بيش از دو ضلع ديگر بها داده و بيش

داران فقه سنتي، دين را مترادف با احكام دانسته و در   كه گاهي برخي از طرف  اند؛ تاجايي  كرده
) در تعريف دين 247: ق1386اند. براي مثال، محقق خويي (  تعريف دين، به تعريف احكام پرداخته

 ».مي كه از شارع صادر شده استي احكا  دين عبارت است از مجموعه«نويسد:   مي

 نوع نگاه به فقه

داران فقه سنتي، علم فقه، دانشي است كه تكاليف شرعي مردم در ارتباط با هر   از نظر طرف
اي را مشخص   موضوعي را بيان كرده و احكام آن، وظايف ديني مردم در هر حوزه و عرصه

ميان آيد و يا   ي اقتصادي سخن به  ز توسعهساخته است. باور اين گروه آن است كه اگر در اقتصاد ا
كه براي رفتارهاي   گونه  در سياست به بحث مهندسي ساختارهاي مديريتي پرداخته شود، همان
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اند، احكام و ضوابط كلي اين   تك افراد احكام و مناسك الزم مشخص شده  عبادي يا تجاري تك
اند. بنابراين، اعتقاد به جامعيت علم   گرديدهنوع رفتارهاي جمعي و حكومتي نيز در علم فقه بيان 

 هاي اين رويكرد است.  فقه و شمول و گستردگي احكام آن، يكي ديگر از ويژگي

 نوع نگاه به حكم فقهي

گذار مقدس   ي تكليفي است كه شارع و قانون  ، همان قانون و گزارهيدر فقه، مراد از حكم شرع
هاي   ي خطاب  وسيله  ان آن را صادر نموده است. اين حكم بهبخشيدن به زندگي انس  اسالم براي نظم

هاي شرعي،   شود؛ هرچند خود خطاب  شرعي كه در كتاب و سنت است، كشف شده يا آشكار مي
، اشتباه "خطاب شرعي متعلق به افعال مكلفين است"رو عبارت مشهور   حكم شرعي نباشند. از اين

باشد   ي، كاشف از حكم و حكم مدلول خطاب مياست؛ صحيح آن است كه بگوييم خطاب شرع
 ).161ق: 1412(صدر، 

 حكم در اصطالح علم فقه داراي معاني متفاوتي است كه عبارتند از:
 ي افعال مكلفان (احكام تكليفي در مقابل احكام وصفي)؛  . دستور مقنن اسالم درباره1
 معناي عام (شامل احكام تكليفي و وصفي)؛  . قانون شرعي به2
 . رأي قاضي (اين معناي حكم در مقابل فتوا است)؛3
ها نافذ   ي فرد برخالف آن  . آن دسته از مقررات كه متضمن مصلحت اكيد مردم است و اراده4

 ).242: 1370نيست (احكام حكومتي) (لنگرودي، 
ها   ترين آن  كنند كه مهم  پيدا مي يمختلف يها  گوناگون، تقسيم يبنابر اعتبارها ياحكام شرع

است؛ ساير انواع مهم آن عبارت است از مولوي و ارشادي  "يوضع"و  "يتكليف"تقسيم به 
 ) و حكومتي.125-120: 1367(مشكيني، 

 نوع نگاه به موضوع فقه

) و 229: 2ج، ق1364، يدر اين رويكرد، تكليف، متوجه فرد انسان است (آخوند خراسان
) و 389: 4، ج1378شود (نائيني،   رتب ميموضوع فقهي، امري است كه حكم شرعي بر آن مت

ي خارجيه.   شكل انتزاعي هميشه ناظر به موضوع كلي انتزاعي است، نه موضوع عيني و جزئيه  به



 69 ... ،"فقه حكم و موضوع"در سه پارادايم  سنجي مهندسي فقه سياسي امكان

ميرزاي نائيني در تعريف موضوعات فقهي، وجود موضوع را در متعلَق حكم، مفروض تلقي 
 ).145: 1كند (همان، ج  مي

موضوعات در مواجهه با حوادث اجتماعي و حكومت ديني نيز، اساس، رويكرد فقه   براين
دنبال رعايت احكام شرعي است. اين نگرش مأموريت و وظيفه حكومت ديني مطلوب را اجراي   به

توان در عدم انعطاف الزم در مواجهه با  يرا م ياين تئور يي ضعف اصل  داند. نقطه  احكام الهي مي
توفيق كامل آن در  دانست كه به عدم  يي امروزي بشر  عهجام يي اجتماع  موضوعات پيچيده

انجاميده  يفرهنگ يها و غالب حوزه يو داخل يو سياست خارج ياقتصاد يها از عرصه يبسيار
گويي   ي پاسخ  را حوزه يتمدن اسالم يها  سطوح نيازمندي يسو تمام است. اين رويكرد از يك

 يها آن به عرصه يو تكنيك ينيته و سازمان مجهز علمديگر از ورود مدر  داند؛ و ازسوي  خود مي
 آورد. يعمل نم  ممانعت به يي اسالم  مختلف جامعه

 سازي  . فقه نظام3,2
ي نظام اسالمي و حكومت ديني، برخي   در مواجهه با ناكارآمدي فقه حكم و موضوع در اداره

روي  "فقه نظامات"يا  "زيسا  فقه نظام"نظران اسالمي به نظريه و رويكرد   فقيهان و صاحب
هاي   ي نظام  بر استنباط احكام شرعي، بايد به ساخت و اداره  آوردند. در اين رويكرد، فقه عالوه

كه هر   اي  گونه  چون نظام سياسي، فرهنگي و اقتصادي) نيز مبادرت ورزد، به  مختلف اجتماعي (هم
مانند: جهت و هدف واحد، مبناي هاي يك نظام عيني باشد.   نظامي واجد مختصات و ويژگي

 واحد، انسجام عناصر و هماهنگي در جهت و نيز كانون و محور واحد.
سازي اسالمي   ي نظام  ي نظريه  سيدمحمدباقر صدر به اين نارسايي و خأل پي برد و با ارائه

وجود آمد   بعداً بهسازي اسالمي   هاي ديگري از نظام  ها و برداشت  درصدد رفع آن برآمد. البته قرائت
اي مطرح گرديد كه اگرچه در   سازي در دوره  ي نظام  گنجد. نظريه  كه شرح آن در اين مقال نمي

 -از حيث تفكر و حكومت اسالمي  -هاي اسالمي هيچ كانون قدرتي در اختيار مسلمانان   سرزمين
ازگشت به خالفت، و در ميان سنت با طرح آرمان ب  گري اسالمي در ميان اهل  نبود، اما جريان روشن

راه افتاده بود و رو   دادن به مبارزات تاريخي عالمان و فقيهان (نهضت امام خميني) به  شيعيان با ادامه
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ي نظام اسالمي، در   ي طرحي نو براي اداره  بر ارائه  توانست عالوه  به گسترش داشت. اين نظريه مي
يسم و ليبراليسم نيز پاسخي اثباتي ارائه نمايد. اين هاي حكومتي مدرن مانند ماركس  هجوم نظريه

 هاي اجتماعي و تاريخي خاصي شكل گرفت كه عبارتند از:  نظريه در زمينه

 ي نظام؛  هاي فقه موجود در اداره  . خألها و ناكارآمدي1
 هاي اقتصادي سوسياليستي و كاپيتاليستي مادي؛  . گسترش نظام2
 ي حيات اجتماعي.  اداره. جامعيت و كمال اسالم براي 3

 شرح زير است:  سازي به  هاي رويكرد فقه نظام  ويژگي

 ظهور نظام در قالب مكتب

شود. شهيد صدر   در اين رويكرد، نظام اجتماعي، فراتر از احكام و در قالب مكتب مطرح مي
به حل و مكتب اقتصادي، روش و الگوي شامل و جامعي است كه در پرتو آن، جامعه «نويسد:   مي

). درواقع، اگرچه در برداشت 15: 2،ج1348و  359: 1383» (كند  مشكالت اقتصادي خود اقدام مي
هاي يك سيستم؛ اعم از اجزاء، هدف،   عرفي و علمي، نظام را معادل سيستم معرفي كرده و مشخصه

ها در   اين مشخصهتر،   دانند، اما از منظر شامل  مبنا، انسجام و پيوستگي بين اجزا را بر آن صادق مي
هاي آن،   سازي اجتماعي و ابعاد و زيرمجموعه  چارچوب معرفتي و ديني ديده خواهد شد و نظام

 بر اسالم و در قالب مكتب اسالمي ظاهر خواهد شد.  صورت مكتب و مذهب مبتني  به

 بودن نظام  اكتشافي

طور كه   منظر، همان رود. از اين  شمار مي  هاي مهم اين نظريه به  استناد نظام به شريعت از دغدغه
احكام جزئي اقتصادي داراي حجيت هستند، بايد حجيت مكتب و نظام اقتصادي اسالم نيز در نزد 

اسالمي الزامي به اجراي  صورت، دولت  طريق متناسب اثبات شود؛ چراكه در غيراين  خداوند به
به نظام، مكانيزم حركت از روبنا  يابي  هاي اقتصادي نخواهد داشت. شهيد صدر براي دست  سياست

(احكام و نظريات) به زيربنا (مكتب) را معرفي كرده است. مثالً در مورد مكتب اقتصادي معتقد 
اين  است در نصوص اسالمي، مكتب اقتصادي وجود ندارد؛ بلكه اگر احكام و قوانين فراوان

 تبديل كنيم، تحت يك مجموعهي اقتصادي   دهي كرده و به نظريه  مجموعه از احكام را سازمان
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ها مكتب اقتصادي اسالم را كشف خواهيم كرد (همو،   ي آن  مورد لحاظ قرار گرفته و از مجموعه
 ).156-113: 5، ج1382

 تفكيك مكتب از علم

داند كه جامعه   مكتب اقتصادي را، اسلوبي مي«مثالً  شهيد صدر مكتب را از علم تفكيك كرده و
: 1348(همو، » ت اقتصادي و حل معضالت عملي خويش از آن پيروي كنددهد در حيا  ترجيح مي

هاي آن را تفسير   ها و جلوه  ). از نظر وي، علم اقتصاد علمي است كه حيات اقتصادي و پديده8
اي كه بر آن حاكم است بيان   ها را با اسباب و عوامل كلي  ها و جلوه  كند و ارتباط آن پديده  مي
ي بايدها و   كننده  رو مكتب، اسالمي و غيراسالمي دارد، چون بيان  ). ازاين7 (همان،» دارد  مي

 هاست، اسالمي و غيراسالمي ندارد.  دار تبيين هست  نبايدهاست؛ اما علم چون عهده

 تفكيك مكتب از اخالق

سازي، بين مكتب و اخالق نيز تفكيك قائل است. شهيد صدر درخصوص تفكيك   رويكرد نظام
 نويسد:  اقتصادي از اخالق اقتصادي ميمكتب 

گويند كه تفاوت ميان تعاليم اخالقي و مكتب اقتصادي مانند تفاوت بين   برخي مي
كند، با كسي كه در مقام حاكميت قرار   واعظ اخالقي است كه مردم را نصيحت مي

ها و   داند؛ كه در اين مقام، سياست  ي خودش را اصالح جامعه مي  دارد و وظيفه
كند و حقوق و تكاليفي تعيين و   هايي براي اصالح روابط بين مردم وضع مي  برنامه

 ).149كند (همان:   اجرا مي

 الفراغ  سازي ناظر به منقطه  نظام

7Fاست. "الفراغ  منطقه"سازي شهيد صدر،   ي نظام  يكي از عناصر اصلي نظريه

وي معتقد است كه  1

                                                           
تنبيه االمة كه نائيني در كتاب   البته اين بحث ابداعي شهيد صدر نيست و در بين فقهاي گذشته نيز مطرح بوده است؛ چنان. 1

 ي ماالنص فيه كه فاقد نص الزامي است، حكم الزامي جعل نمايد.  تواند در حوزه  معتقد است كه فقيه مي و تنزيه الملة
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ي مباحاتي است كه خالي از حكم الزامي شرعي (وجوب و   الفراغ مربوط به حوزه  اوالً منطقه
تواند با جعل احكام الزامي پر نمايد. بنابراين اين   حرمت) است؛ ثانياً اين حوزه را حاكم اسالمي مي

ي   الفراغ يا حوزه  گذاري حاكم را تنها بخشي از احكام اسالم (منطقه  ي تحت قانون  نظريه حوزه
 داند.  ماالنص فيه) مي

 اي واكنشي  نظريه

عنوان سيستم   هاي كاپيتاليسم و ماركسيسم است كه به  ي فقه نظامات، نگاهش به نظام  نظريه
كه  -ها   هاي فكري و مفاهيم آن  ها در تنظيم حيات اقتصادي و نيز زمينه  اقتصادي، اسلوب آن

). شايد بتوان گفت 8 :1، ج1348گيرد (صدر،   مورد لحاظ قرار مي -ها مرتبط است   سيستم به آن
عنوان   داري مواجه بود و آن را به  ايشان در عراق با مكتب اقتصادي كمونيسم و نيز با مكتب سرمايه

ي نو كه ايشان با آن   ي مكتب رسيده است. اين پديده  ي مستحدثه لحاظ كرده و به مسأله  يك مسأله
مرتبط و داراي مباني و اهداف خاص بودند.   هم  ي عناصر به  هايي از مجموعه  رو گرديد، نظام  روبه

دهد كه   ويژه جهان اسالم، ايشان پيشنهاد مي  در برابر اين شرايط حاكم و نفوذكننده به جهان و به
: 1395(ميرباقري،  مسلمين بايد فكري ارائه دهند كه نظامات اجتماعي اسالم را تبيين و ارائه نمايد

65.( 

 ناتواني از سرپرستي تغييرات

اي اكتشافي و   فقه نظامات، با طرح احكام ثابت و شرايط متغير در اسالم، مكتب را كه منظومه
دهد؛ لذا هميشه نگاهش به حوادث متغير اجتماعي   ثابت است، بر شرايط اجتماعي متغير تطبيق مي

رده، تواند حكم آن را با مكتب و نظامي كه كشف ك  اي و رويدادي پيش آمد، مي  است. اگر حادثه
صادر كند. از اشكاالت اين سامانه آن است كه اراده و توان هدايت و سرپرستي حوادث و فراتر از 

 ).56-42: 1426د (صدر، آن، ايجاد حوادث جديد را ندار

 . فقه تكامل اجتماعي3,3
آفرين احكام   گفته، در ابعاد انتساب به شريعت و منهج حجيت  اگرچه دو رويكرد و گفتمان پيش
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وقفه   نيازهاي نظام بي تأمينو در جهت  ي نظام اسالمي، تاكنون توفيقاتي داشته  هاي اداره  برنامهو 
اي   هاي عمده  چنان در بخش  اند؛ اما پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمي هم  در تالش بوده

ه با اين دو رويكرد شود ك  سازي احساس مي  از نظام، مانند اقتصاد، نياز اساسي و مبرمي به اسالمي
ها، بايد با نقد و بررسي   قابل پوشش نيست. درواقع، پس از چهار دهه تجربه و ظهور كاستي

رويكردهاي موجود فقهي، به فقه سياسي طراز انقالب اسالمي دست يابيم و اين امر جز با انتخاب 
دهي و   ا جهتيابد. هرچند امام راحل ب  رويكرد مناسبي به مهندسي فقه سياسي تحقق نمي

اي   اهللا خامنه  مطلوب، كليات اين رويكرد را مشخص كرده و آيت گذاري از فقه سياسي  شاخص
گيري و   آيد كه الزم است با تبيين جهت  نظر مي  اند، اما به  تر آن گام برداشته  سوي تبيين بيش  به

 مندسازي آن را فراهم آورد.  هاي قاعده  رويكردها، زمينه
گرا به فقه سياسي ناميد؛ با   توان رويكرد تكامل  ي مهندسي فقه سياسي را مي  بايستهرويكرد 
اي، مشخصاتي از اين رويكرد   اهللا خامنه  هاي اين رويكرد از منظر امام خميني و آيت  مرور ويژگي

ي مهندسي فقه سياسي و توانايي رساندن آن به سطح مديريت تكامل   دهنده  تواند نشان  كه مي
 شرح زير است:  ها و عناصر دروني اين رويكرد به  شود. ويژگي  اجتماعي باشد، بيان مي

 گرا  مثابه افق موضوعي فقه تكامل  ي تمدني، به  مواجهه

هاي   هاي حيات بشري را در حوزه  ي عرصه  در عصر حاضر، تمدن مادي غرب سعي دارد همه
ده از خداي متعال و اديان الهي تعريف و تنظيم هاي مادي و بري  فردي و اجتماعي بر محور ارزش

محوري و اصالت لذت   اهللا، انسان  هاي استكبار علي  هاي مختلف اين تمدن بر بنيان  كند؛ چراكه اليه
اند. در مقابل، با وقوع انقالب اسالمي كه جوشش معنويت و گرايش به اسالم را   دنيا شكل گرفته

ي حق عليه باطل قيام نمود، جايگزيني جدي براي   يخي جبههرقم زد و در امتداد مبارزات تار
هاي ديني فراهم آمده است   ي تنظيم مناسبات اجتماعي با محوريت آموزه  تمدن مادي غرب با داعيه

 ).119: 1396(ميرباقري، 

 ارتقاي موضوع مبتالبه فقه سياسي به سطح واليت و تكامل

اي كه امروزه فقه با آن   ي تمدني، موضوع اساسي  هي دوگان  طبق اين نگرش، با وجود مواجهه
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گيري و كم و   باشد و جهت  مواجه است، نظام واليت است كه حاكم بر اين دو دسته موضوعات مي
گرا بايد   ). اين در حالي است كه فقه سياسي تكامل121كند (همان:   ها را مشخص مي  كيف آن

مطلوب ديني هدايت كرده و اقتضائات اين حركت را ي   سمت جامعه  حركت جامعه موجود را به
در سطوح مختلف نظامات و موضوعات مالحظه نمايد. لذا در مقياس واليت اجتماعي و برمبناي 

و حاكم كه  رو  (از آنند داراليت ي معصومين در آن و  ئمهپيامبر و اكه ي مرفقيه، االيت مطلقه و
حاكم و به مجتهد دش بعاي ا  اليت با همهآن و ن غيبت،ما، در زند)دبومي سالي ا  حافظ جامعه

 ).47: 1393يابد (بدرآبادي و ديگران،   ل مينتقاايط الشرا  جامع

 محيط سرپرستي، ابعاد و مكانيزم تكامل اجتماعي

اگر مأموريت اصلي حكومت ديني را تكامل اجتماعي در مسير پرستش خداي متعال بدانيم، 
امل جامعه با محوريت واليت الهي است. در يك نگاه اجمالي، فقه حكومتي، فقه هدايت فرايند تك

جامعه داراي سه بعد: نظام تمايالت و اخالق، نظام عقالنيت و دانش و نظام عملكرد و رفتار 
ترتيب بر ابعاد: سياست، فرهنگ و اقتصاد منطبق و معادل است.   اجتماعي است؛ اين سه بعد به

 شدن هر سه بعد مذكور است.  يشدن جامعه منوط به اسالم  اسالمي
گيري   هاي اسالمي اصالح شود و جهت  بر ارزش  در قدم اول، ميل و نفرت اجتماعي بايد مبتني

ي   ي دوم، نظام عقالنيت جامعه بايد ديني شود؛ عقالنيت اجتماعي، مجموعه  الهي پيدا كند. در مرتبه
دست   ها به  ها، علوم و تخصص  انشهاي سنجشي و نظري جامعه است كه از برآيند د  ظرفيت

ي سوم، تمايالت اجتماعي از مسير عقالنيت اجتماعي به رفتار عيني جامعه   آيد. نهايتاً در مرتبه  مي
 ).128زنند (همان:   شوند و عملكرد جامعه را رقم مي  منتهي مي

 اصالت حكومت و حاكم نسبت به احكام

ي احكام، اصل است؛ بلكه اصل در اسالم است.   از منظر حضرت امام، حكومت نسبت به همه
االسالم هو الحكومه، بشئونها و االحكام، قوانين االسالم، و «كنند:   اشاره مي البيعكتاب ايشان در 

). درواقع، حكومت، اصل نسبت به احكام 633: 2، ج1368(امام خميني، » هي شان من شئونها
عرض نسبت به تحقق عدالت هستند. اين مطلب است و حتي احكام در ذيل حكومت مطلوبات بال
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شمردن حكم در نسبت با جايگاه حكومت نيست؛ بلكه مراد آن است كه حكم   معناي كوچك  به
كه واليت فرع بر حكم   حاكم فرع بر خودش است؛ فرع بر حكومت و واليت خودش است؛ نه اين

 باشد.

 فقه سياسي، ناظر به موقعيت اسالم در مسند قدرت

دانند و   ي حكومت مي  اي، فقه سياسي را برخالف فقه سنتي و رايج، ناظر به اداره  اهللا خامنه  آيت
بيني نشده   فقه كنوني ما براي روزگاري كه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيش«فرمايند:   مي

يات را نگاه بار ديگر از طهارت تا د  است ... اين عيب را شماها بايد برطرف كنيد. شما بايد يك
 ).11/6/1364» (كردن استنباط نماييد  كنيد و فقهي براي حكومت

 ارتقاي مقياس تفقه به احكام اجتماعي و حكومتي، تمدني و تاريخي

فقه حكومتي بايد بتواند جامعه و نظام حاكميت را موضوع مطالعه خود قرار دهد و توانايي و 
در فقه  و حكومتي را در خود ايجاد نمايد.ي اقتضائات موضوعات اجتماعي   قابليت مالحظه

شوند؛   ي فردي دارند، از منظر حكومت و اجتماع بررسي مي  ظاهر جنبه  حكومتي عبادات نيز كه به
ها كه نمود حكومتي و اجتماعي آشكاري دارند، از اين زاويه آثار و   هاي احكام آن  يعني در گزاره
 ).87: 1393ي و ديگران، شوند (غالم  ها بررسي مي  كاركردهاي آن

در مقياس باالتر، فقه سياسي بايد از اين هم فراتر رود و مراتب را در مقياس تمدني و بلكه 
ي تاريخ است، مورد مالحظه قرار دهد. جمهوري اسالمي،   تاريخي، كه موضوع بحث فلسفه

 ايراني –الگوي اسالميهاي اجرايي آن،   دار بازتوليد تمدن نوين اسالمي است و يكي از راه  داعيه
 برساند عادالنه و اسالمي نظام ايجاد در الگو جايگاه به را جامعه اين تواند  مي كه است پيشرفت

افزار   ). البته فقه سياسي در مقياس رهبري تكامل اجتماعي، نرم138: 1397 ديگران، و شيرخاني(
 اي خواهد بود.  چنين حركت و مجموعه

  ي: نقل و عقل و حس  سه حوزهشموليت قلمرو شريعت بر 

است  يبيند و مدع يگرا، شخصيت بشر را با دين عجين م  عارفانه اما عمل يبا نگاه ياين تئور 
رو دينِ  باشد؛ ازاين يخال يبشر از اين واقعيت اله ياز زندگ يا توان تصور كرد لحظه يكه نم



76   98 بهار، 24، شماره 7سياست متعاليه، سال 

امور بشر را  يي دين بر تمام  هجانب هاست كه حضور و اشراف همه از آموزه يا حداكثري منظومه
در  يي: نقل و عقل و حس استيال دارد و محور اصل  كند. با اين وصف، دين بر سه حوزه يم يتداع
را صرفاً از جنس اخالق و نقل دانست  يتوان امور دين يشود؛ در نتيجه نم يها محسوب م  آن يتمام

راهكار ورود دين در دو  يدرست اگر هنوز به ي ديگر را خارج از اين قلمرو تعريف كرد.  و دو حوزه
غفلت انديشمندان موحد از نقش دين و  يزمان  نشده است، علت آن، هم يي ديگر طراح  عرصه

سو، و توجه انديشمندان ملحد به حذف دين و  ي عينيت از يك  قلمرو شريعت در عرصه
تفكيك هر يك از اين سه حوزه ديگر است.   ي جامعه ازسوي  كردن قلمرو شريعت در اداره  كوچك

 ندارد. يگراي جز حذف دين و رشد ماده يا صورت جزاير مستقل، نتيجه به

 عقل متعبد، واسط ارزش و دانش در رويكرد تكامل گرايي

فشارد. در  يم يپا يو حس ي، عقليي نقل  گانه بر معارف سه يديدگاه تكاملي بر محوريت وح 
حس و تجربه،  يگير تفكيك نيستند و در مقام شكل ديگر قابل  ز يكگانه ا سه يها اين ديدگاه، حوزه

 يمنظر، عقل و نظام بينش نيز دارا  است. از اين ياله يچه اصل است، تعبد به اوامر و نواه  آن
ي دانش است و با حذف آن، قدرت جريان   است؛ چراكه واسط نظام ارزش و حوزه يجايگاه رفيع

 رود. ينقل به حس از بين م

  يامكان جريان طاعت و عصيان در حوزه انديشه بشر 

قائل نيست و  ييك استقالل هيچ ياين نظريه، ضمن احترام به جايگاه هر سه حوزه، برا 
 يي انسان  را تحت اختيار و اراده يداند، همگ ينم يكدام را محكومِ محضِ ديگر كه هيچ  آن  درعين

ي   در حوزه يگير ، تصميميكند. اين تئور يماز دو راه حق و باطل تعريف  يگزينش يك يبرا
زند و حق و تكليف را نيز در اين عرصه  يي باالتر پيوند م  در برابر حوزه يپذير انديشه را به تسليم

توان تسليم و تعبد را  ياست؛ زيرا نم يي علم و عمل نيز جار  دهد. اين حقيقت در حوزه يجريان م
عالم، و از جمله  يتمام"ي ديگر محدود كرد. اصل   از دو حوزه يي ارزش و يا بخش  فقط به حوزه

و  "ي خالق حركت كنند  مخلوقات در چارچوب اراده يبايد تمام"و  "است يعقل، مخلوق اله
حاكم بر اين  ي، از اصول قطع"حركت برخالف آن اگرچه ممكن، اما مستوجب عصيان است"
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 ).300شوند (همان:   شمرده مي يتئور

 يريگ  نتيجه
طور خاص   در اين مقاله پس از طرح رويكردهاي مفروض و مختلف به مهندسي علم، و به

كه  "رويكرد فقه حكم و موضوع"مهندسي فقه سياسي، سه رويكرد مورد بررسي قرار گرفت. 
فشاري بر حجيت   هاي فقه و پاي  همان رويكرد فقه سنتي است، دلسوزانه در عين حفظ اصالت

انديشي نمايد؛ اما با توجه   كند براي مبتالبهات حكومت اسالمي چاره  تالش ميهاي فقه،   خروجي
شود و   رسميت شناخته نمي  به تمايل و امكان ناچيز تحول اساسي در فقه، گويا تحولي در فقه به

سازي نيز   ماند. رويكرد فقه نظام  ها جامي  علت از مديريت فقهي نظام در بسياري از بخش  همين  به
هاي   اي به كارآمدي دين دارد، با تدبيري كه در مهندسي فقه و با ايجاد نظام  كه توجه ويژه  حاليدر

هاي   كند و پديده  مي -مثل مكتب اقتصادي و مكتب سياسي اسالم  -عنوان مذهب و مكتب   ديني به
ي فراغ و   نطقهي دخالت حكومت به م  بيند؛ اما با محدودسازي حوزه  واره مي  بيروني را نيز نظام

دست قوانين علمي   تفكيك ميان علم و مكتب، در عمل شاهد آن هستيم كه مديريت نظام به
ي   اي نسبت به اقامه  شان هيچ دغدغه  افتد كه عالمان  اي مي  ي علوم بشري  هاي برساخته  بر نظام  حاكم

 دين در حيات بشر ندارند.
ي اين مقاله براي مهندسي تكامل   عنوان رويكرد برگزيده  با اين مقدمات، فقه تكامل اجتماعي به

گر   فقه سياسي است. چرا كه اوالً، قايل به مهندسي فقه سياسي است؛ ثانياً، فاقد نگاه مهندسي ويران
مندكردن   هاي اصيل و بنياديني دارد و بر مبناي قاعده  است. زيرا معتقد است فقه موجود ظرفيت

ته زندگي مؤمنانه را بيش از هزار سال پشتيباني كند. فقه تكامل اجتماعي تعبد شكل گرفته و توانس
ي تاريخي انقالب اسالمي و تشكيل نظام   كه پشتوانه -ها را   بر اين امر اصرار دارد كه اين ظرفيت
چنان در جريان مهندسي فقه سياسي حفظ كرد؛ اين   بايد هم -سياسي با محوريت ولي فقيه هستند 

هاي جديد، بايد ترميم شده و   سازي در مواجهه با نيازها و افق  هاي فقه نظام  و نيز ظرفيتها   ظرفيت
هاي آن در مديريت فقهي حيات اجتماعي اصالح گردند تا در سطح باالتري، كه بالندگي   كاستي

 فقه در چارچوب مهندسي فقه سياسي محقق شود.
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ز: دين حداكثري؛ شموليت قلمرو شريعت بر گرا عبارت بودند ا  اركان مهم رويكرد فقه تكامل
سازي الهي.   ي ارزش، بينش و دانش در تمدن  سه حوزه يي نقل، عقل و حس؛ هماهنگ  سه حوزه

چه موجب كمال و قرب   ؛ آن"حكم"است و نه  "حكومت"چه اصالت دارد،   گرا آن  در فقه تكامل
هللا است. در اين رويكرد، خود امام، ي حيات در پرتو حكومت ا  سويي و ادامه  انسان است، هم

دهند كه رويكرد فقه تكامل اجتماعي از   ها نشان مي  واليت و حكومت امام اصل است. اين ويژگي
 تري براي مهندسي تكامل فقه سياسي برخوردار است.  قابليت فزون
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