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به گفته  2کرد.توان از معلومات شرعى، مجهوالت را استنباط که به وسیله آن مىداند میلمى عفارابى فقه را 

هایش بنامیم، باید بگوییم که تمدن جابرى، اگر روا باشد که تمدن اسالمى را با نام یکى از فرآورده
در کند. بحث مى »حق«تر از و کم اسى، دیدگاهى تکلیف محورانه دارد؛سی  فقه 3است.» تمدن فقه«المى، اس

ن اساس، حاکم و هیأت مفروض گرفته شده است. بر ای سنت، ساختار هرمى قدرتسیاسى شیعه و اهل فقه
گیرند. فقیهان ن قرار مىحاکمه در رأس هرم، مردم در قاعده آن و اشراف و درباریان و امثال آن در بینابی

مشروعیت دولت اسالمى و صفات معتبر در حاکم اسالمى،  شیعه در طول تاریخ، از منبع قدرت وسنى و 
نوع قدرت مشروع، ارتباط آن با تغلب، ارتباط عالمان قبیل  هایی ازسؤالاند. در این بین، همواره بحث کرده
این پاسخ عالمان اهل سنت و شیعه در . بوده است مطرح هاي جائر، و محدوده والیت حاکمبا حکومت
با نصب الهى، بیعت، انتخاب اهل حل و عقد،  تواندمی کسب قدرت .اى متفاوت استندازهتا اخصوص 

تیمیه، اهل الشوکۀ)، تغلب (قهر و غلبه) و نظر اکثریت به دست انتخاب صاحبان اصلى قدرت (و به قول ابن
توانند قدرت هیأت حاکمه را معروف مى  به و بیعت، شورا و امر ؛است رتمشروعیت وصفى براى قد آید.

اند که ها بحث کردههاى کسب قدرت و ارزیابى آنمحدود کنند. فقیهان اسالمى به این علت، از راه
اساس ساختار سنتى و هرمى قدرت، براى مهار و تحدید آن  رهرچند بد؛ اندلمشغول مشروعیت قدرت بوده

، »چه کسی باید حکومت کند؟«سیاست قدیم در پاسخ به سؤال  .ندایاندیشیدهاى نشدهضمینسازوکارهاى ت
». چگونه باید حکومت کرد؟«بر صفات حاکم متمرکز بوده؛ نه بر ساختار نظام سیاسی و پاسخ به سؤال 

، »سیاسى  هفق«و » سیاسى  اندیشه«نسبت  . ارتباط داردهاى نزدیک به خود (مثل حقوق) سیاسى با حوزه فقه
 شود، به نوعى اندیشه سیاسى است؛سیاسى مطرح مى چه در فقهیعنى، هرآن عموم و خصوص مطلق است؛

  داشته باشد. قهى نیزتواند شکل غیر فاما اندیشه سیاسى مى
) در مقابل یک گرایش اصلی به نام در دو گروه شیعه و سنی ،شیوه فقاهتی( بندي علوم، فقه سیاسیدر طبقه
همانند (شیوه ادبا (یا اندیشه اندرزنامه نویسان)، شیوه تاریخی تر همانند یاسی و چند گرایش فرعیفلسفه س
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 گانه روزنتال (فلسفهتقسیم سه 1گیرد.قرار می ،)مانند حالج و سهرورديه(شیوه عرفانی  ،)طبري و جوینی
- بندي سهطبقه از او واقع شد.نامه نویسى و اندرزنامه نویسى)، مورد توجه اندیشمندان پس سیاسى، شریعت

 ،کند. از دیدگاه خواجههاي سیاسی نزد خواجه نصیر هماهنگی پیدا میبندي دانشگانه روزنتال با تقسیم
اند؛ نوع دوم در نوامیس (فقه)، و نوع سوم در آداب قرار یک نوع سیاست در علوم اوایل فرا زمانی

یث روزنتال دارد؛ چرا که آن سه به ترتیب معادل فلسفه بندي هماهنگی کاملی با تثلگرفت. این طبقهمی
» فقه سیاسی«و » نامهشریعت« گیرد.سیاسی، فقه سیاسی (یا شریعت نامه نویسی) و اندرزنامه نویسی قرار می

شود و اصطالحات جدیدي هستند؛ با این تفاوت که اصطالح اول به اهل سنت در دوره میانه مربوط می
گیرد؛ در حالی که فقه سیاسی سی و نصیحت به حاکمان براي تثبیت قدرت را فرض میارتباط با قدرت سیا

هاي شود که در سالاعم است و بخشی از فقه تلقی می -رودکه براي اندیشه سیاسی نقلی شیعه به کار می –
بر در این مقاله پس از مروري  ) مطرح شده است.2اخیر ادعاي مستقل شدنش (به عنوان یک رشته علمی

گیرد. مفاهیم فقه سیاسی، اعتبار آن از سه دیدگاه حداکثري، حداقلی و همروي مورد بررسی قرار می
به شمار  حداقلی و گرایش فرامتنی حداکثري راه میانه، و یا راه سومی بین دو گرایش متنی »وينظریه همرَ«

گرایان که حداکثري هستند، خی متنبر. زندروایی تکیه می –رود؛ و بر تعامل ادله عقلی با ادله قرآنی می
آید. انتظار ایشان هاي فردي و اجتماعی نیاز داریم، با رجوع به متن به دست میچه در حوزهمعتقدند هر آن

ها انتظاري از دین جز مبدأ و معاد ندارند. ایشان احکام اجتماعی از دین حداکثري است. برعکس، حداقلی
نظریه همروي از یک  دانند.؛ و بنابراین فقه سیاسی را معتبر نمیجویندمیو سیاسی را در حیطه متون دینی ن

و  3طرف در صدد تبیین ارتباط تعاملی ادله متنی و فرامتنی است؛ و از طرف دیگر بین دو گرایش حداکثري
  گیرد. قرار می 4حداقلی

  ترین مفاهیم فقه سیاسی عبارتند از: برخی از مهم
دهد؛ در نظریه والیت مطلقه فقیهان، به رهبر جامعه اسالمى نقش حداکثرى مىدر این مفهوم  :والیت - 1

والیت قابلیت تقیید به شرایطى را دارد که مخالفت با اصول و  ،انتخابىمقیده در نظریه والیت حالی که 
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نصر ها همانند نظریه دولت انتخابی و نظریه وکالت، اساساً عدر برخی نظریه 1احکام الزامى شرع ندارد.
  والیت وجود ندارد.

برخی شود و الزم االجراست. مى» اوفوا بالعقود«و طبعاً مشمول  ؛بیعت از مقوله تعهد است ـ بیعت:2
در این که بیعت در خصوص والیت  2وسیله انشاى والیت. بیعت ماهیتاً عبارت است ازمعتقدند 

کومت آنهاست، اختالف نظر وجود کند یا صرفاً ابزار تحقق مشروعیت و حمعصومان(ع) نقشى ایفا مى
  دارد. 

ین، مشورت در الدبر مبناى نظریه مشروعیت الهى ـ مردمى مانند دیدگاه صدر و شمسبنا: ـ شورا3
ممکن است تلقى خاص از شورا بتواند ابزارى در راستاى تحدید و توزیع  3حکومت موضوعیت دارد.

، قدرت تا حدى یأت حاکمه امرى الزم بدانیماگر مشورت را براى ه ،قدرت محسوب شود. براى نمونه
  4.شده استمحدود 

در مقاصد عامه شریعت و مربوط  شمارد:رمضان البوطى ضوابط کلى مصلحت را چنین برمى ـ مصلحت:4
تقدم اهم بر مهم در آن  ،کتاب و سنت مخالفتى نداشته باشد با ،، نفس، عقل، نسل و مال داخل باشدبه دین

 ،حت در مرتبه ضرورى یا حاجى باشدمصل ،ت با زمان و مکان در آن مالحظه گرددمناسب ،رعایت شود

را در بین اهل سنت » فقه المقاصد«ترین فقیهی است که شاطبی مهم 5و) زمینه مصلحت، دایره عبادات نباشد.
سنت مطرح کرده است. از دیدگاه وي، دین مقاصدي دارد که باید احکام شریعت در آن راستا فهم شوند. 

- میشود که وى فقیه فرض شده، تصور مى ولى فقه شیعیجا که مرجع اصلى تشخیص مصلحت در از آن

با توجه به سازوکارهاى درونى (آگاهى به مسائل زمان و شرایط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى جامعه تواند 
- نند تشکیل گروهخود و جهان، و همچنین آشنایى با مبانى و احکام شریعت) و سازوکارهاى بیرونى (هما

گیرى) پرسى و رأىمنکر و همهازمعروف و نهىبهمرنظران، نصیحت، اهاى کارشناسى، مشورت با صاحب
، 6سیاسى شیعه تحدید نشده به خوبى در فقهمصلحت با توجه به آن که  نماید.مصالح امت اسالمى را تعیین 
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تواند در کارآمدى می جه به مقتضیات مدرنیتهاین عامل با تواز طرف دیگر، شود. ب واسعى را شامل مىبا
  1نظام اسالمى نقشى مهم ایفا کند.

ن مهمى یواائمه مسلمین عننصیحت و  ، نهی از منکرامر به معروف ـ امر به معروف و نهى از منکر:5
- مهمى در راستاى مهار قدرت تلقى مى  ، و عاملهبیت(ع) مورد تأکید قرار گرفتکه در روایات اهل  ندسته

و بر  ؛کندسه چیز است که وجدان پاك فرد مسلمان از آن فروگذارى نمى د. پیامبر اکرم(ص) فرمودندنشو
و  کردار، اندرز نسبت به مسئوالن امر ص نیت در رفتار ودارد که درباره آن کوتاهى کند: خلوخود روا نمى

منکرى شوند، این وظیفه عامه  اگر خواص مرتکب ،مؤمنان(ع) از دیدگاه امیر 2.پیوستن به جماعت مسلمان
ضرورت و اهمیت نصیحت  3شوند.یدچار عاقبت سوء م هر دو وگرنه ؛ردم است که به آنان خرده گیرندم

میرزاى نایینى نیز بر این عقیده . کنترل و اصالح، و اطالع رسانى و ارشاد :گردددو امر برمىبه  حاکمان
ید جلوى استبداد را گرفت: یکى با قانون که حدود با نبودن عصمت در حاکم، با دو چیز با است که

استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه. در  و دیگرى با کند؛اختیارات حاکم و حقوق ملت را مشخص مى
 4نظام اسالمى براى آحاد ملت حقى به عنوان نصیحت ائمه وجود دارد.

 
  رویکرد حداکثري ،فقه سیاسی اعتبار

و موضوعات  ؛که به تکالیف زندگی سیاسی فرد مسلمان اختصاص دارد تاس فقه از فقه سیاسی بخشی
که در شود تلقی میمدار فقه دانشی نصاساساً دهد. مربوط به کشورداري و حکومت را مورد بحث قرار می

ها و افعال انسانی درباره کنش از متون دینی شرایط خاص تاریخی در راستاي  فهم فرمان و حکم الهی
و احکام آن یا  ؛هاي هنجاري استاز سنخ گزاره ،هاي فقه سیاسی بر این اساسگزاره است.شکل گرفته 

شریعت براى  فرض کهاین پیشبا  ها،، حداکثريبرخى فقیهان .گانه)(احکام پنج است و یا تکلیفی 5وضعی
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دن   . حکم تکلیفی آن است که به طور مستقیم به افعال انسان مربوط می شود، مانند حرمت نوشیدن شراب، و یا وجـوب خواـن
کـه حکمـی اسـت    شود، مانند زوجیت، ملکیت و یا والیت؛ یا ایننماز. حکم وضعی به طور مستقیم به افعال انسان مربوط نمی
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- علوم مىگوى تمامى نیازهاى بشر، و خود را مستغنى از دیگر فقه را پاسخ ،وعى، حکمى داردهر موض

انسان موجودي  حداکثري، از دیدگاهحداکثري ناخودبسنده است.  رویکردعقل بشر از دیدگاه  دیدند.
و کمال او در  است؛ مدار ، مرکب از جسم و روح ، داراي دو نوع نیازهاي  مادي و روحی یا معنويغایت

در به شناخت نیازهاي روحی و عقل آدمی به تنهایی قا ،. از سوي دیگري ریشه داردتامین نیازهاي اخیر و
راهنمایی باید توسط کسی انجام شود که  1نیاز به راهنما دارد. ،و از این رو ؛ها نیستمتعالی خود وتامین آن

و چنین کسی تنها خداوند متعال است. خداوند نیز از  ؛شناخت کامل به نیازها و خوشبختی انسان داشته باشد
عقل انسانی در  ،دارد. از این رواین لطف را در حق بندگان خویش روا میراه ارسال پیامبران و تشریع دین 

به نفس شرور انسانی توجه  ،ضرورت چنین هدایتی 2یافتن راه سعادت نیازمند دالیل نقلی و سمعی است.
نگرش حداکثري کمال و جامعیت دین را در  3دهد.که او را در معرض اغواء و فریب شیطان قرار میاست 

دین خداوند هم داراي  ،از این دیدگاه .رسدمی آنو از ادعاي کمال دین به جامعیت  ؛قرار داده ردیف هم
چه دنیوي و چه اخروي و چه مادي  ،و هم داراي جامعیت؛ یعنی به همه نیازهاي زندگی انسان، کمال است

 یکرد حداکثري،رودر  4و براي آن دستورالعمل و برنامه تنظیم کرده است. ؛توجه داشته ،يوو چه معن
وابستگی ندارد؛ و بر اساس مبناگروي، تکثرگرایی موقعیت و شرایط تاریخی مفسر چندان به معرفت دینی 

که با  ندمرجعیت انحصاري دین بر این باورها بر اساس حداکثري. هاي دینی امري پذیرفته نیستدر قرائت
طبق نظر  5ها معتبر و قابل استناد است.رداشتوجود تفسیرپذیري دین و متون دینی، تنها یکی از نفاسیر و ب

 ؛شودها محقق نمیرسالت و اهداف دین تنها با  بیان تعالیم و احکام الزم براي سعادت انسانها، حداکثري
تاسیس حکومت به عنوان ابزاري براي اجراي شریعت یکی  ،. از این رووابستگی داردها اجراي آنبه بلکه  

- در عصر غیبت نیز افرادي که از سوي امامان نصب شده؛ و (ص) بوده ت پیامبر اسالماز ابعاد و شؤون رسال

   6اند، حق حکمرانی و صدور فرمان را دارند.الشرایطکه همان فقهاي جامع اند،

                                                                                                                                                       
شود؛ مثل جزئیت و شـرطیت، و یـا صـحت و بطـالن (ر.ك: سـیدمحمدباقر الصـدر ،       که از یک حکم تکلیفی دیگر انتزاع می

 ).65، ص الحلقۀ االولی ،دروس فی علم االصول
 .60ص ، 1381اپ سوم، قم، اسراء،، چفقیه؛ والیت فقاهت وعدالتوالیت . عبداهللا جوادي آملی،1
 .427و  64-39ص ، 1367، قم، مؤسسه امام خمینی، شناسیراهنما. محمدتقی مصباح یزدي، 2
 .26. جوادي آملی، همان، ص3
 .334 -333و  63همان، ص  .4
ل امام زمـان (ع)  مشک نیتربزرگ به اعتقاد وي،». سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران«. ر.ك: محمدتقی مصباح یزدي، 5

  .)1/12/86 افق حوزه(هاست تعدد قرائتهمین مسئله پس از ظهور 
 .31-29ص ، 1357، تهران، امیرکبیر، فقیه و حکومت اسالمیوالیتخمینی، اهللا موسوي. روح6
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  عدم اعتبار فقه سیاسی، رویکرد حداقلی
سان در امور اجتماعی انتوانمندي عقل رویکرد حداقلی به  عقل بشر از دیدگاه حداقلی خودبسنده است.

نفی بر این اساس،  اعتقاد دارد؛ چرا که اساساً احکام اجتماعی، بر خالف احکام عبادي، رازآلود نیستند.
نیز بلکه باعث سستی آن  ،کنداعتبار مستقل عقل و اعتقاد به نابسندگی آن نه تنها بنیاد دین را تقویت نمی

هاي یقینی عقل دادهگیرد. نیز به مدد همین نیرو صورت می فهم دین و متون دینی ،گذشته از این شود.می
 ایشان شوند.تفکیک قائل می نآجامعیت دین و  کمالها بین حداقلی بر هر نوع فهم دینی تقدم دارند.

الت و قلمرو انتظارات ولی کمال آن در محدوده رس ،کنند که دین خداوند هر چند کامل استاستدالل می
، برخالف در نگرش حداقلی شود.ها به مبدأ و معاد محدود میر از دین نزد حداقلیانتظا 1از آن است.

کند. متون دیگر معارف بشري تغذیه میشود؛ و از تلقی میمعرفت دینی امري بشري  رویکرد حداکثري،
 موقعیت و ،هاها، پرسشفهمو در پرتو انتظارات، عالیق و پیش ؛دینی همچون سایر متون تفسیرپذیرند

 شوند. شرایط تاریخی مفسر تفسیر می

به عنوان یک  ،ها و تفاسیر موجود از متون دینیمخالفان مرجعیت انحصاري دین با استناد به تکثر برداشت
بر عدم امکان مرجعیت رسمی و  انحصاري براي فهم دین  ،واقعیت انکار ناشدنی در تاریخ اندیشه دینی

 ،ها به وحدت نه ممکن استحذف این تکثر و بازگرداندن آن ،گرایاناز دیدگاه کثرت  2کنند.استدالل می
چون شارع  داند؛ ومیه برنامه براي زندگی دنیوي نئارارا رسالت اصلی دین رویکرد حداقلی  و نه مطلوب.

- در این امور دخالت میدین در حد بیان حداقل مطلوب ، را به عقول بشري واگذار کردهگونه امور این 

اجتماعی، معتقدند با توجه به دگرگونی دائمی مناسبات  مندي احکام شریعت وتاریخن بر اساس کند. ایشا
 ،اصل اولی در مواجهه با شریعت و احکام آن ،از این رو 3ها صادر کرد.توان حکم ابدي براي آنهرگز نمی

به اعتقاد  ریعت،مندي احکام شصرف نظر از تاریخ است. ها به زمان و مکاناختصاص آنمندي و تاریخ
و تایید و یا در  امضاء ،رویکرد حاکم بر این احکام در امور مربوط به حوزه اجتماع و سیاست ها،حداقلی

                                                   
  ).1374بهمن  و(آذر  28کیان، ش  »خدا و آخرت، هدف بعثت انبیا«مهدي بازرگان،  .1
  .6ص ، 1377تهران، صراط، ، هاي مستقیمطصرا. عبدالکریم سروش، 2
  .  20-19، ص بسط تجربه نبوي؛ و عبدالکریم سروش، 178 -170، ص نقدي برقرائت رسمی از دینشبستري، . محمد مجتهد3
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حکم جدید نداشته  تاسیسو شارع در این موارد قصد  بوده؛ عقال هایت تعدیل عرف رایج زمانه و بناين
  . 1است

بسیارى  اند؛سیاسى را زمانى ـ مکانىاحکام  عتقاد ایشان چونبه ادانند. ها فقه سیاسی را ناکارآمد میحداقلی
تنها  و ؛دهندخود را از دست میموضوعیت امروزه ) و سنگسار بریدن دستاز احکام شرعى (مانند حکم 

و دوران خاص  هر جامعه 2. روش باید با زمینهندهایى هستند که به زمان و مکان خاص محدودروش
امبر (ص) نه تشریع قانون جزا براي جرم زنا و مانند آن، بلکه براي مهار کردن هدف پی ؛ لذاهماهنگ باشد

دهد که سایر تدبیرات هاي آن دوران بوده است. از این دیدگاه، شواهد و قرائن تاریخی نشان میرويزیاده
و پیامبر  شود، مانند بیعت و شورا، از همین قرار بوده؛عصر رسول که به سیاسات و والیت عامه مربوط می

کرده اي در آن ابواب نبوده، و به عرف عادالنه زمانه خود عمل میاکرم (ص) در صدد تأسیس نظام ویژه
دلیل اجتهادى وجود  ،گونه موارددر باب سیاست، باب بستر عقالیى مخدوش شده است. در این« 3است.
به  4».تأسیس کنیم» عدالت و رحمت«س گیرند. ما باید سیستمى بر اساالفراغ جاى مىو همه در منطقه ؛ندارد

هاى زیر بر این اساس، فقه ویژگى 5فقه شبیه طبیعیات گذشته، ذخایرش به پایان رسیده است.تعبیر سروش، 
آموزى (مثل علم حیلت ،سازى)رو بودن (نه طراحى و جامعهدنباله ،است: بشرى و ناقص بودنرا دار

شناسى، شناسى، انسان  کننده بودن از جهانمصرف ،یشت نازلهماهنگى با اخالق و مع ،ظاهربینى ،حقوق)
مدارى و  تکلیف ،تأثر از ساختار اجتماع ،اقلى بودن (در حد رفع خصومت) ی،شناسسى و جامعهشنازبان

  6احکام اجتماعى (در قرائت فقه سنتى).حتی در هاى نایافتنى قائل بودن به مصلحت
  

  همرويالجمله فقه سیاسی، نظریه اعتبار فی
را ادامه کوشش نایینی و آخوند  اي که نگارنده در حال بررسی آن است،، نظریهبتوان نظریه همروي شاید

است؛ که  confluenceترجمه  »همروي« خراسانی در سنجش ظرفیت فقه در مقابل تجدد ارزیابی کرد.
اه سوم و بینابینی نسبت ر است. نظریه همروي ترجمه کرده »آمیزيهم«داریوش آشوري این اصطالح را به 

                                                   
چه در قبل وجود داشته، مهر تأیید زده است. برعکس، احکام تأسیسـی  . احکام امضایی احکامی هستند که دین اسالم بر آن1 
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  .174-172ص ، 1379تهران، طرح نو، ، نقدي بر قرائت رسمی از دین. محمد مجتهد شبستري، 3 
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بر اساس نظریه همروي، . شودتلقی می نقطه تالقی ادله متنی و فرامتنیها و به مثابه ها و حداقلیبه حداکثري
کارآیی دارند. به طور مثال، در مباحثی که  -بر اساس تفصیلی که خواهد آمد  – متنی هر دوادله متنی و فرا

را به عرف ارجاع داده (همانند مدیریت سیاست خارجی دولت دارد و شارع مقدس ما  محوریتتخصص 
رسد و به منابع وحیانی جا که عقل به تکافؤ ادله میتر؛ و در آناسالمی)، نقش متون مقدس به مراتب کم

اقتصادي)، نقش ادله متنی به مراتب یا عدالت عدالت اجتماعی مرز کند (همانند تعریف نیاز پیدا می
به  ی بودناست. متن meta-textualو  textualاصطالح متنی و فرامتنی ترجمه  .شودتر میبرجسته

اساساً باید ها این است که براي تحلیل پدیده - و شیعی فکر اسالمی تاعم از  - عنوان یک گرایش فکر دینی 
د خداونسخن است که یگانه راه آن در مورد موضوعی همانند مشروعیت،  ،. به طور مثالن رفتسراغ متو

چون حداکثري و حداقلی بودن طیفی است، متنی در مقابل فرامتنی قرار دارد. . کشف شودمورد این در 
. گرایش در دین باید جستجو کنیم را نیزمعتقدند فیزیک و شیمی افراطی متنی هاي حتی برخی حداکثري
عقل بشر واگذار شده به  یاجتماع امورو  ؛قرآن براي ارتباط انسان و خداستدین و حداقلی معتقد است 

متنی بودن الزاماً البته  .کندرا پیشنهاد میبین گرایش حداقلی و حداکثري، راه سومی  ،. نظریه همروياست
یکی از جهات مثبت گرایش  .ها حداقلی نیستندانجامد؛ همان گونه که همه فرامتنیبه حداکثري بودن نمی

آن است که به حسن و قبح  ،وجه دوم. کندتوجه می یو ماقبل دین است که به براهین عقلی این فرامتنی
و قرآن  سراغمستقیماً  گرایش متنیدر مقابل، . و استقالل عقل در امور اجتماعی و سیاسی عنایت داردعقلی 

ها تکلیف مسئله عدالت و حقوق بشر را تنها در خارج دین تعیین اگر فرامتنی. رودمیپیغمبر و ائمه  روایات
ها از این نقطه قوت برخوردارند که به هر صورت وارد اصل متن شده، مراد شارع مقدس را کنند، متنیمی

پیامبر . الدالله هستندالسند و قطعی، و روایات ظنیالداللهالسند و ظنیقرآن قطعییابند. از این بین در می
انی تارك فیکم د شد ((ص) دو چیز گرانبها در بین امت به ودیعت نهاد که تا قیامت از هم جدا نخواهن

حضرت علی (ع)  ؛ واند. پس مفسر قرآن ائمهند. این دو کامل کننده یکدیگر)الثقلین کتاب اهللا و عترتی
از علم  باید فقیه است کهو این  ؛دنیاز دار. پیدا کردن احادیث جعلی متخصص آیدبه حساب می قرآن ناطق

موضوعیت  )فقه سیاسی ،در حوزه سیاسی(و  م فقهبه نا استفاده کند. پس دانشی ارجال و درایه در این راست
هایش به حوزه ها سعی دارند فقه سیاسی را از حجیت خارج، و فقه را با محدودیتفرامتنی. کندپیدا می

جنبه مثبت گرایش ، پس 1.داندمی فرادینیراکامالً سروش عدالت و حقوق بشر عبادیات محصور سازند. 
- ؛ و فقه را حتی در حوزه اجتماعی حجت میگذاردجعه به متون دینی را باز میمتنی این است که راه مرا

حوزه مسائل سیاسی و در و آن این که  ؛جود دارددر تأیید گرایش متنی یک استدالل دیگر و .داند
                                                   

 .  همان. 1
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 چندین دههها در طول ها و سوسیالیستلیبرال ،به طور مثال .الطرفین هستندها جدلیاستدالل برخیاجتماعی 
علت این و نه سوسیالیستی لیبرال.  ؛اند، ولی هیچ وقت نه لیبرالیست، سوسیالیست شدبا هم مباحثه کرده

استدالل اصل استدالل برهانی بر علیه دیگري بیاورند. پس نوع  اندههیچ کدام هم نتوانستاست که 
که  مفروضاتیفالسفه سیاسی  برخیالطرفین است. گویا هاي جدلیها از نوع استداللها و لیبرالسوسیالیست

 عرضه نمایند. »استدالل«کنند به عنوان سعی می ،در ذهن دارند

روشنفکران برخی  علیرغم رجوعطرفدار است. دار و پرگرایش فرامتنی در بین روشنفکران دینی سابقه 
ه بیاسی در امور اجتماعی و سگرایش غالب در بین روشنفکران دینی این است که  دینی به متن مقدس،

در صورتی که  کنند. استناد -عمدتاً مسائل عقلی  - ، به بیرون متن دین و آیاتجاي مراجعه به روایات 
استدالل و برهان تام عقلی بر موضوعات اجتماعی وجود داشته باشد، بدون شک بر جمله ادله نقلی تقدم 

بر اساس نظریه ماند. ارد باز میمو اکثرخواهد داشت. اما سخن این است که راه رجوع به ادله متنی در 
ادله درون متنی در مسائل سیاسی و حیطه به  عدم وروداگر فقه (سیاسی) تعدیل شود، دلیلی براي همروي، 

اصوالً تکلیف حقوق بشر در به عنوان اندیشمند حداقلی، ، سروشاجتماعی وجود نخواهد داشت. به اعتقاد 
د که بحث بر سر تعارض است؛ و معنایش این نیست که دین از کنتأکید میوي شود. بیرون دین تعیین می

این دو نوع دلیل، ادله برون متنی  تعارضوي از یک طرف معتقد است تنها در صورت  1.خود هیچ ندارد
نویسد: کند و میمقدم هستند، در حالی که در جایی دیگر به طور کلی دست فقه را از سیاست کوتاه می

به عقیده  2.»فقهی و متعلق به حوزه فلسفه سیاست استنحوه حکومت، سؤال غیرسؤال از حق حکومت و «
حقوق بشر یک بحث تماماً فقهی و دینی نیست. بحث از حقوق بشر،  یک بحث کالمی ـ فلسفی و «، او

تر از آن یک بحث فرا دینی است. یعنی همچون بحث از حسن و قبح و جبرو اختیار و خدا و نبوت، مهم
هم و قبول دین و مؤثر در فهم و قبول دین، و بیرون از عرصه دین است... نه لیبرالیسم همه حقوق مقدم بر ف

ریشه این بحث را بر اساس مبناي سروش،  3».کند، و نه دین با این مقوله نا آشناستبشر را استیفا می
هاي کلی اً بیان ارزشبایست در انتظار بشر از دین جستجو نمود. رسالت دین در باب حقوق انسان، صرفمی

کند آن است که رسد و ما را به سوي نظریه همروي راهنمایی میاشکالی که در این بحث به نظر می است.
که  استفقهی و دینی نباشد و اگر دین با این مقوله آشنایی داشته باشد، نتیجه این » تماماً«اگر حقوق بشر 
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مرز ادله برون دینی و درون دینی را  باید حد و در نتیجه،. شودحقوق بشر امري کامالً برون دینی تلقی نمی
در این گونه مباحث اقامه  یبر امتناع رجوع به درون دین یرسد برهانی قاطعدر این مسأله کاوید. به نظر نمی

آید که اگر در متون دینی نسبت به حق و جا، براي فرد متعبد این پرسش به وجود میدر اینشده باشد. 
چرا باید آن را کنار ، دیا حتی فقط احتمال چنین امري وجود داشته باشومت بحث شده باشد، شیوه حک

اگر خداوند به شکل فی الجمله قضایا و گزارهایی در این باره  .گذاشته و به سراغ ادله برون متنی رفت
حدود و ثغور اوامر و  داشته باشد، آیا به صرف امکان این مسأله نباید به ادله درون دینی مراجعه نماییم تا

  دهد.نظریه همروي به این پرسش پاسخ مثبت می مرادات شارع را بیابیم؟
. وي با استفاده را بازسازي کند اندیشه دینی ،استفاده از هرمنوتیکبا است  در صددشبستري  مجتهدمحمد 

او  1.گیردم را نتیجه میعصري بودن احکام اجتماعی اسالو  ؛کنداز این روش به شیوه مرسوم فقها انتقاد می
و از  داند؛ي صادر شده در باب معامالت (اجتماعات به معناى اعم) را ارشادى مىهابسیارى از امرها و نهى

وي در خصوص مسأله حقوق  2.گیردزمان و مکان در اجتهاد کمک مىهرمنوتیک براى فهم نقش عنصر 
یل دهنده نظام سیاسی و اجتماعی است، نه منظور از حقوق در این بحث، حقوق تشک«نویسد: بشر می

و ا  3.»حقوقی که به لحاظ اخالقی به عهده هر کس است. محتواي حقوق بشر غیر دینی است، نه ضد دینی
کند. بر این در نقد حقوق بشر از دیدگاه جوادي آملی، حقوق بشر متافیزیکی را غیر قابل اجرا معرفی می

توان از اسالم قرائتی داشت که با ی تقدم دارد؛ و در مجموع، میاساس، آزادي سیاسی بر مسئولیت دین
مضامین اساسی حقوق بشر منافات نداشته باشد. اگر ذاتیات و عرضیات دین را از هم جدا کنیم، خواهیم 

  4هاي دینی و سیاسی معاصر ساکت است.دید که کتاب و سنت در باره آزادي
- هاي هرمنوتیک، به نظر می. به دلیل عدم تفکیک گونهبردمیرنج شبستري نیز از ابهامات زیادي  مباحث

نماید. در درجه ها استنتاج میگیرد؛ و نتایج مبهمی از آنرسد او قدر مشترکی از کلیه نحله ها در نظر می
و  ؛اي موجود قدر اشتراکی وجود نداردهنحلهشناسانه گادامر و دیگر باید گفت بین هرمنوتیک هستی ،اول

به این نکته ایم. شبستري باید روشن کنیم کدام نحله را اراده کرده ،گوییمهرمنوتیک سخن میاگر از 
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اساساً  د.رفقه ک توان از آن استفاده روشی براينیست؛ و نمی روشهرمنوتیک گادامر عنایت ندارد که 
ه دنبال اثبات دو رضا نیکفر، شبستري ببه قول  محمد 1گادامر به معناي انفصال است.حقیقت و روش » واو«

این همان فقه پویاست، نه و قضیه است: تحول و حرکت در جهان و پاسخ هاي تازه نسبت به آن. 
در درجه دوم اگر بپذیریم چنین استفاده اي از هرمنوتیک صحیح باشد، باز معلوم نیست که  2هرمنوتیک!
  شود. اج میاز این روش دموکراسی دینی سازگار با حقوق بشر استنت ماًچگونه الزا

این است که در درجه اول بر این قاعده تأکید  هاو نقد آن هاي فرامتنی فوقغرض از ذکر استدالل                
کنیم که ادله فرامتنی یقینی بر ادله متنی تقدم دارند؛ و در درجه دوم، به شکل مصداقی نشان دهیم که 

نقص نبوده است. در نظریه همروي، بر این نکته تأکید هاي نواندیشان دینی در موارد فوق خالی از کوشش
شود که ادله فرامتنی بر ادله متنی تقدم دارد؛ ولی در مواردي که راه بر رجوع به ادله متنی بسته نیست، می
نظریه همروي از  جاست که باید نسبت ادله متنی و فرامتنی را مشخص کرد.ها نیز حجیت دارند. در اینآن

و در عین حال هیچ یک از آن دو نیست. در این  ؛یش متنی و فرا متنی برخوردار استدو گرا نقاط مثبت هر
گرایش در حالی که خطوط کلی مسائل اجتماعی از متون دینی گرفته و به دانشی به نام فقه سیاسی بها داده 

بر اساس گیرند. مورد توجه قرار میبه شکل گسترده شناسانه و تجربی نیز شود، براهین عقلی و روشمی
 –دور یا تسلسل  همانند استلزام – ادله فرا متنی چند دسته هستند: یکی ادله عقلی و برهانینظریه همروي، 

دسته دوم مباحثی است که به حسن و قبح عقلی مربوط می شود. یکی از مباحث مهم بین اشاعره و  است.
یک طرف هستند، و اشاعره طرف دیگر.  معتزله بحث حسن و قبح عقلی است که عدلیه و از جمله شیعه

چون فقه شیعه در عدلیه معتقد به حسن و قبح عقلی هستند، ولی اشاعره حسن و قبح عقلی را قبول ندارند. 
یک دسته دهد، نظریه همروي بر آن است که این نقص را جبران نماید. عمل کمتر به عقل مستقل بها می

- اسانه است. امروزه روش شناسی به عنوان یکی از مباحث بیندیگر از مباحث فرا متنی، مباحث روش شن

رشته اي بسیار مهم مورد بحث است. از آن جمله است روش شناسی هرمنوتیک و گفتمان. تاریخ اسالم را 
اگر گفتمانی بفهمیم، لوازم خاص خود را دارد؛ از جمله قائل شدن به گسست در تاریخ. هرمنوتیکی دیدن 

  یش فرض ها و پیامد هاي خاص خود را دارد.وقایع و متون نیز پ
در نظریه همروي، فقه و فقه سیاسی اعتبار خواهد داشت، ولی به طور مثال جایگاه عقل در آن اهمیت             

از یکی و )کتاب، سنت، اجماع و عقل(منابع براي فقیه چهار چیز است کند. هرچند اي پیدا میالعادهفوق
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کمتر حکمی در کنند. ولی در عمل فقهاي شیعه از عقل مستقل استفاده چندانی نمی ،منابع اجتهاد عقل است
شود؛ چون منقولش اجماع هم به عنوان منبع مستقل محسوب نمیرساله به مستقالت عقلیه مستند هستند. 

انه بنابراین منابع چهارگانه تقلیل پیدا می کند به منابع دو گ 1شود.حجت نیست و محصلش هم حاصل نمی
قرآن و روایات. فقها می گویند که عقول شما عقول جزئی است، و عقول جزئی معتبر نیست. می گویند که 

گوییم که این درست است، ولی آن قدر کلی است که کارآیی عدل خوب است و ظلم بد است، می
نسان ها ندارد. عقلی که نزد شارع مقدس حجت است، همین عقلی است که بین همگان مشترك است، و ا

ومت، نسبت سیاسى شیعه به دلیل درگیر نبودن با امر حک فقه بدون توجه به تعلقاتشان به آن رأي می دهند.
. مطهرى، انزواى بحث عدل و اصل عدالت اجتماعى را ه استسیاسى اهل سنت، رشد کمترى داشت به فقه

اصل «دانست. به عقیده وي، ىسبب رکود تفکر اجتماعى فقیهان و کنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعى م
و در حالى که از آیاتى چون  ؛فقه ما، مورد غفلت واقع شده عدالت اجتماعى، با همه اهمیت آن در

ولى با این همه تأکیدى که قرآن  ،است عموماتى در فقه به دست آمده »اوفوا بالعقود«و  »ناًبالوالدین احسا«
و این  ؛ل عام در فقه از آن استنباط نشدهذا یک قاعده و اصکریم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد، معه

الدین علت احتمالى غفلت محمدمهدى شمس 2»مطلب سبب رکود تفکر اجتماعى فقهاى ما گردیده است.
فقیهان از قلمرو سیاست را مصادف شدن دوره تدوین فقه با جدایى کامل رهبرى سیاسى مسلمانان از 

 3اند.درهبرى دینى و فقهى آنان مى

هاي فراملی در مسئولیتکتاب اند: همروي به نگارش درآمدهکاربرد و تطبیق نظریه متون زیر در راستاي             
کتاب  ،5اصول، مبانی و اهداف سیاست خارجی دولت اسالمیکتاب ، 4سیاست خارجی دولت اسالمی

 7».نسبت سنجی ادله متنی و فرامتنی مبانی نظري حقوق بشر:«و مقاله  6در اندیشه سیاسی شیعه توزیع قدرت
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هایی که یک دولت ایدئولوژیک در خارج از مرزهاي خودش مسئولیت هاي فراملی یعنی آن مسئولیت
کند. دولت هاي غیر ایدئولوژیک، یعنی دولت هاي سکوالر، مسئولیت هاي فراملی به آن تعریف می

دهند، در راستاي منافع ملی خودشان است. اگر صورت ندارند؛ و اگر در بیرون از مرزها عملی انجام می 
آمریکا به عراق حمله می کند، در راستاي منافع ملی خودش است. در واقع منافع ملی خودش را آن قدر 

ها ي ایدئولوژیک در بیرون مرزهاي بزرگ تعریف کرده، که در خلیج فارس هم پایگاه می زند. اما دولت
هاي گرایی موج. آرمانییگرایعنی تکلیف »مسئولیت«کنند. تعریف میهایی را براي خود  »مسئولیت«خود 

به هر حال، در کتاب اول گردد. و برمی ،کندقوي دارد که با صخره هاي سهمگین واقع گرایی برخورد می
مسئله توزیع در کتاب دوم، ادله متنی و فرامتنی در سیاست خارجی دولت اسالمی بحث شده است. مرز 

. قدرت موضوع علم سیاست است. شوداز دیدگاهی شیعی بحث می هاي دموکراسیقدرت و شاخص
قدرت در هر نظام سیاسی تولید و توزیع می شود. توزیع قدرت می تواند اقتدارآمیز یا غیر اقتدارآمیز باشد. 

 - این است: بنابر فلسفه ي سیاسی کالسیک ما  ،وجود داردفوق به شکل توزیع قدرت پاسخی که در کتاب 
؛ و در فقه سیاسی هم آراي قدرت به صورت اقتدار گرایانه توزیع شده است -مثل فارابی و تابعین او 

تواند به شکل کند که قدرت نمیته مهم این است که عقل مستقل حکم میکن .خوردمختلفی به چشم می
ق نظریه همروي بر آن به اي به هدف تطبیمقالهحقوق بشر هم در زمینه مهار در اختیار کسی قرار گیرد. بی

و بنابراین روایات و قرآن را  ؛فرامتنی استحقوق بشر اي معتقدند که بحث عده رشته تحریر در آمده است.
اگر پس . دهندارجاع می قرآن و روایات تنها بهرا باید کنار گذاشت. برخی دیگر در مورد حقوق بشر 

هر چه روایات  در نتیجه،واند مالکش را بفهمد. تنمی بشري گفته، عقل چیزيزن حقوق قرآن راجع به 
راه سوم این است که هم به قرآن و روایات رجوع کنیم و نظریه همروي به عنوان بگوید، حقوق بشر است. 

  هم به عقل مستقل و مقتضیات آن.
عقلی و تجربی در مجموع، می توان گفت نظریه همروي داراي ویژگی هاي زیر است: عنایت به براهین               

ها بر نقل، توجه به دستاورد هاي عقل بشر همانند حقوق بشر، احیاي عقل شیعی به جاي پناه بردن و تقدم آن
هاي هاي جدید همانند هرمنوتیک و گفتمان، توجه به پیش فرضشناسیبه عقل معتزلی، استفاده از روش

ت رجوع به خود آیات و روایات در مسائل فهم مفسران متون مقدس و کشف تاثیر آن ها، و باالخره ضرور
مختلف و معتبر دانستن فقه (سیاسی). الزمه نکته اخیر، حداکثري بودن نسبت به متون نیست؛ بلکه بر این 

 سیاسی و اجتماعی در آیات و روایات وجود دارد.  »راهبرد هاي کلی«اساس، 


