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پیشگفتار

ا گر بپذیریم که فرهنگ و تمدن اسلمی در دوران گذشته بیش از هرر دانشری وامدار دانرش

فقه بروده اسرت و ا گرر بره ایرن گرزاره براور داشرته باشریم کره ایرن فرهنرگ و تمردن در کنرار دیگرر
دانشهای اسلمی بر بنیاد فقه استوار گردیده است ،اهمیت دانش فقه بیشازپریش نمایران

می گردد .دانش فقه قواعد ایمانی خاصی را برای زندگی مؤمنانه در اختیار قرار داده است کره
تمدن اسلمی بر شالودۀ آن قواعد ،سبک زندگی خاصی را بهمنزلرۀ سرح فرهنگری آن تمردن

تنظیم و ترویج نموده است .ازاینرو ،دانش فقه همراه با دانش اخلق نقش تعیینکننردهای
در تدارک هنجارها و ارزشهای فرهنگی تمدن اسلمی در دوران گذشته ایفا کرده است.

دوران معاصر تفراوت معنراداری برا دوران گذشرته بره دلیرل زنردگی مسرلمانان در وضرعیت

زوال تمدن اسلمی پیدا کرده است .ا گرچه معاصرت زندگی امرروز مسرلمانان برا تمردن ربری

هررمزمررانی و هررمافقرری دو گونرره زنرردگی را بره وجررود آورده اسررت ،نمیترروان در چنررین وضررعیتی
جهت افق معنایی تمدن ربی دانست ،همچنان که در تمایز معنایی
زندگی مسلمانان را در
ِ

خاصی با تمدن اسلمی گذشته قرار دارد .بدین ترتیب ،ایرن دوران در دورۀ گرذار تمردنی قررار

گرفته است .با وجود این ،چنین به نظر میرسد که نمیتوان در چنین وضعیتی نیز به یاب

دانش فقه در سیاست معاصر حکم کررد .سیاسرت معاصرر در کشرورهای اسرلمی همچنران برا
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فقرره ارتبرران معنرراداری داشررته و ایررن دانررش دسررتکررم نقررش و سررهم درخرروری در تحررو ت

سیاسی-اجتماعی در جوامع اسلمی معاصر ایفا کرده اسرت .ازایرنرو ،نمیتروان بردون توجره

به نقش و جایگاه فقه به تحلیل سیاست معاصر در کشورهای اسلمی پرداخت.

بررا وجررود ایررن ،برره نظررر میرسررد بترروان از زاویرۀ دیگررری نیررز برره تحلیررل سیاسررت معاصررر در

کشررورهای اسررلمی پرداخررت .مسررئلۀ «فهررم فقهرری» و نسرربت آن بررا سیاسرت معاصررر زاویررهای
است که کمتر بدان پرداختره شرده اسرت .چنرین بره نظرر میرسرد کره در دوران معاصرر ،آنچره

آ ازگاه اندیشۀ بسیاری از اندیشمندان مسلمان را شرکل میدهرد فهرم فقهری آنران اسرت .بره
باور صاحب این قلم ،قبل از نسبتسنجی دانش فقه و سیاست که در جای خرود سرودمند و

ضررروری اسررت ،شرراید نسرربتسررنجی فهررم فقهرری فقیهرران بررا سیاسررت مناسرربتررر باشررد .آنچرره
بیشتر و مستقیمتر برا نگررش بره سیاسرت معاصرر در کشرورهای اسرلمی ارتبران برقررار مریکنرد

فهررم فقهرری فقیهرران و نرره دانررش فقرره اسررت .تمررایز ایررن دو و نرره تبرراین آنهررا امررری روشررن برره
حساب میآید .ا گرچه فهم فقیهان در دستگاه دانش فقه شکل می گیرد ،بسیار واضر اسرت

کرره نمیترروان رابح رۀ اینهمررانی میرران ایررن دو برقرررار کرررد .برره هررر روی ،از چشررمانررداز پر وهش
حاضر ،به نظر میرسد نوع فهم فقهی فقیهان ارتبان مستقیمی با شناخت آنان از سیاست و

مناس رربات سیاس رری در دوران معاص ررر دارد .ب رردین ترتی ررب ،م رردعای پررر وهش حاضرررر ارتبررران

مستقیم فهم فقهی و سیاست معاصر در کشورهای اسلمی است و ازآنجا که فهم فقهی امری

متکثر است ،دیدگاههای فقهی متکثر و متعددی (در دوران معاصر) در میان فقیهران درمرورد

سیاست شکل گرفته است.

ا

فهرم فقهری»
در پ وهش حاضر ،با تکیه بر مفروضات ایردۀ «فه ِرم فهرم» او درصردد فهرم « ِ
ا
فقیهران هسررتیم ،و ثانیررا ترأثیر فهررم آنرران برر تحلیلشرران از سیاسررت معاصررر را بررسرری مرری کنیم.

هدف اساسی این پ وهش نشان دادن ارتبان معنادار فهم فقهری برا تحلیرل سیاسرت معاصرر

در کشورهای اسلمی اسرت .برهزعرم نگارنرده میتروان ازطریرق ارتبران برقررار کرردن میران نروع

فهم فقهی فقیهران و دیردگاه آنران دربرارۀ سیاسرت معاصرر ،بره دیردگاههرای فقهری مختلرف در
ِ
کشورهای اسلمی دست یافت .افزون بر این ،باتوجهبه تعدد دیردگاهها ،جریانهرای فکرری و
اندیشمندان مسلمان بهطور عام و فقیهان بهطور خاص ،طبقهبنردی و دسرتهبنردی افکرار و
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اندیش ررههای آن رران گریزناپ ررذیر اس ررت .ا گرچ رره ه رردف اساس رری پر ر وهش حاضرررر دسرررتیابی بررره
دیدگاههای فقهی مذکور درزمینۀ سیاست معاصر است ،تلش میشود با نگاهی تحبیقی و برا

برره کارگیری شرراخ

های مشررترک برره مقایسررۀ ایررن دیرردگاهها هررم پرداختررره شرررود .بررره نظرررر

میرسد ،این مقایسه میتواند ما را به فهم مناسبی از این دیدگاهها برساند ،و امکان قضاوت
ا
دربارۀ این فهمها و دیدگاهها را فراهم کند .احتما ازطریق چنین قضاوتی میتوان به سرهم

خررود در نقررش پ وهشررگر ،مقرردمات ترردوین راهبرررد متناسررب برررای تحررو ت آترری کشررورهای
اسلمی را فراهم ساخت.

در راسررتای رسرریدن برره چنررین هرردف پ وهشرریای پررا از تمهیررد مقرردمات نظررری و بیرران

مسررئلۀ اصررلی پرر وهش و اشرراره برره روش آن و بررر پای رۀ رویکرررد حررا کم بررر آن برره گونهشناسررری

فهمهای فقهی عمده در دوران معاصر میپردازیم .تبیین جدا گانرۀ فهمهرای فقهری و تبیرین
دیردگاه طرفرداران هریررک از آنهرا درمررورد سیاسرت معاصررر برا شرراخ

های انتخرابیای کرره در

فصررل اول خواهررد آمررد ،موضرروع فصررول بعرردی ایررن پر وهش خواهررد بررود .و درنهایررت ،پررا از

مقایسۀ فهمهای فقهی مذکور ،در قالب سخن پایرانی ،بررسری انتقرادی خرود از ایرن فهمهرا را

بهمنظور ایضراح فهرم و دیردگاه منتخرب پر وهش ارائره مری کنیم .ازایرنرو ،در هریرک از فصرول

اختصاصیافته به فهمهای فقهی موردنظر فقط به توضی فهمهای مذکور و نسربت آنهرا برا
سیاسررت معاصررر پرداخترره خواهررد شررد .نگرراه انتقررادی برره آنهررا یررا انتخرراب برخرری از آنهررا برره

همراه افزودههای نظری و مفهومی جدا گانه در سخن پایانی آورده میشود.

