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 پیشگفتار

که  گر بپذیریم  گذشته بیش از هرر دانشری وام تمدن اسلمی و فرهنگا دار دانرش  در دوران 
کره ایرن فرهنرگ و بروده اسرت فقه گرزاره براور داشرته باشریم  گرر بره ایرن  کنرار دیگرر  و ا تمردن در 

گردیده است، اهمیت دانش فقه بیشها دانش ازپریش نمایران  ی اسلمی بر بنیاد فقه استوار 
کره ؤ. دانش فقه قواعد ایمانی خاصی را برای زندگی مگردد می منانه در اختیار قرار داده است 

سرح  فرهنگری آن تمردن منزلرۀ  ن قواعد، سبک زندگی خاصی را بهآ ۀبر شالودتمدن اسلمی 
ای  کننرده دانش اخلق نقش تعیین همراه با، دانش فقه رو ازاین ترویج نموده است. تنظیم و

کرده است.ها در تدارک هنجارها و ارزش گذشته ایفا   ی فرهنگی تمدن اسلمی در دوران 
گذشردوران معاصر   دلیرل زنردگی مسرلمانان در وضرعیته ته برتفراوت معنراداری برا دوران 
کرده است.  زوال تمدن اسلمی گرپیدا   معاصرت زندگی امرروز مسرلمانان برا تمردن  ربریچه ا

گونرره زنرردگی را برر و هررم زمررانی هررم در چنررین وضررعیتی  ترروان میورده اسررت، نآوجررود ه افقرری دو 
که در تمایز معنایی  جهِت  زندگی مسلمانان را در افق معنایی تمدن  ربی دانست، همچنان 

گذشته قرار دارد.  گرذار تمردنی قررار  ۀایرن دوران در دوربدین ترتیب، خاصی با تمدن اسلمی 
 در چنین وضعیتی نیز به  یاب توان مین که  رسد  می، چنین به نظر با وجود اینگرفته است. 
کررد معاصر در سیاست دانش فقه کشرورهای اسرلمیحکم  همچنران برا  . سیاسرت معاصرر در 
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سررهم درخرروری در تحررو ت  نقررش وکررم  دسررتایررن دانررش  و فقرره ارتبرران معنرراداری داشررته
بردون توجره  تروان می، نرو ازایرناسرت.  کردهاجتماعی در جوامع اسلمی معاصر ایفا -سیاسی
کشورهای اسلمی پرداخت. و جایگاه فقه  به نقش  به تحلیل سیاست معاصر در 

در  دیگررری نیررز برره تحلیررل سیاسررت معاصررر ۀبترروان از زاویرر رسررد  می، برره نظررر بررا وجررود ایررن
ای  ت معاصررر زاویررهو نسرربت آن بررا سیاسرر «فهررم فقهرری» ۀمسررئلپرداخررت.  کشررورهای اسررلمی

کمتر بدان پرداختره شرده اسرت. چنرین بره نظرر  که  کره در دوران معاصرر، آنچره  رسرد  میاست 
فهرم فقهری آنران اسرت. بره  دهرد میاز اندیشمندان مسلمان را شرکل  بسیاری ۀآ ازگاه اندیش

و  سرودمندد که در جای خرو سیاست و سنجی دانش فقه باور صاحب این قلم، قبل از نسبت
. آنچرره باشرردتررر  سررنجی فهررم فقهرری فقیهرران بررا سیاسررت مناسررب ، شرراید نسرربتاسررتضررروری 

کشرورهای اسرلمی ارتبران برقررار  بیشتر و مستقیم  کنرد مریتر برا نگررش بره سیاسرت معاصرر در 
امررری روشررن برره  هررا نرره تبرراین آن تمررایز ایررن دو و اسررت.نرره دانررش فقرره  و فهررم فقهرری فقیهرران 

واضر  اسرت  بسیار، گیرد میگرچه فهم فقیهان در دستگاه دانش فقه شکل . ادآی  می حساب
انررداز پرر وهش  . برره هررر روی، از چشررمکررردمیرران ایررن دو برقرررار  همررانی این ۀرابحرر ترروان میکرره ن

 ان ارتبان مستقیمی با شناخت آنان از سیاست ونوع فهم فقهی فقیه رسد  میحاضر، به نظر 
ارد. بررردین ترتیرررب، مررردعای پررر وهش حاضرررر ارتبررران مناسررربات سیاسررری در دوران معاصرررر د

که فهم فقهی امری  مستقیم فهم فقهی و کشورهای اسلمی است و ازآنجا سیاست معاصر در 
 درمرورددر میان فقیهران  (در دوران معاصر)ی فقهی متکثر و متعددی ها متکثر است، دیدگاه

گرفته است.   سیاست شکل 
 «یفقهر فهرِم »درصردد فهرم  او ا  «فهرم فهرِم » ۀیرددر پ وهش حاضر، با تکیه بر مفروضات ا

. کنیم مرریبررسرری را  سیاسررت معاصررر شرران ازنرران برر تحلیلثیر فهررم آأترر ثانیرراا  و ،هسررتیمفقیهران 
حلیرل سیاسرت معاصرر هدف اساسی این پ وهش نشان دادن ارتبان معنادار فهم فقهری برا ت

کشورهای اسلمی کرردن میرا ازطریرق تروان میزعرم نگارنرده  اسرت. بره در  ن نروع ارتبران برقررار 
ی فقهری مختلرف در هرا  سیاسرت معاصرر، بره دیردگاه ۀنران دربراری فقیهران و دیردگاه آفقه فهِم 

ی فکرری و هرا ، جریانها تعدد دیردگاه به باتوجه افزون بر این، کشورهای اسلمی دست یافت.
ر و ابنردی افکر بنردی و دسرته طور خاص، طبقه فقیهان به طور عام و اندیشمندان مسلمان به
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گرچررره هررردف اساسررری پررر وهش .اسرررتگریزناپرررذیر  ی آنرررانها اندیشررره دسرررتیابی بررره  حاضرررر ا
برا  نگاهی تحبیقی وبا  شود میاست، تلش  سیاست معاصر درزمینۀ ی فقهی مذکورها دیدگاه
. بررره نظرررر ه شرررودپرداختررر هرررم ها ایرررن دیررردگاه ۀی مشرررترک بررره مقایسرررها شررراخ  کارگیری بررره
امکان قضاوت و رساند، ب ها دیدگاهاین د ما را به فهم مناسبی از توان می، این مقایسه رسد  می
به سرهم  وانت میچنین قضاوتی  ازطریقاحتما ا  . کندرا فراهم  ها دیدگاه و ها این فهم ۀدربار
کشررورهای  در نقررشخررود  پ وهشررگر، مقرردمات ترردوین راهبرررد متناسررب برررای تحررو ت آترری 

 اسلمی را فراهم ساخت.
 بیررانپررا از تمهیررد مقرردمات نظررری و  ای در راسررتای رسرریدن برره چنررین هرردف پ وهشرری

کم برررر آن برره  ۀبررر پایرر و اشرراره بررره روش آن اصررلی پررر وهش و ۀمسررئل  شناسررری گونهرویکررررد حررا
گانرپردازیم میی عمده در دوران معاصر ی فقهها فهم ی و تبیرین ی فقهرهرا فهم ۀ. تبیین جدا

کرره در  ای ی انتخرابیها برا شرراخ  سیاسرت معاصررر درمررورد هرا دیردگاه طرفرداران هریررک از آن
بررود. و درنهایررت، پررا از  پرر وهش خواهرردایررن فصررل اول خواهررد آمررد، موضرروع فصررول بعرردی 

را  هرا فهمایرن ی مذکور، در قالب سخن پایرانی، بررسری انتقرادی خرود از ی فقهها فهم ۀمقایس
، در هریرک از فصرول رو ازایرن .کنیم مریدیردگاه منتخرب پر وهش ارائره  ایضراح فهرم و منظور  به

برا  هرا نسربت آن ی مذکور وها به توضی  فهم فقطظر ی موردنی فقهها یافته به فهم  اختصاص
برره  هررا یررا انتخرراب برخرری از آن هررا نگرراه انتقررادی برره آن .سیاسررت معاصررر پرداخترره خواهررد شررد

گانه در سخن پایانی آورده  ی نظری وها همراه افزوده  .شود میمفهومی جدا




