
 1394 پاییز و زمستانفقه و حقوق معاصر، شماره یکم،  /69

 مه علمى ـ اختصاصى فقه و حقوق معاصردو فصل نا

 Vol.1, No.1, Spring & Summer 2015 / 1394ماره اول، بهار و تابستان سال اول، ش

 93تا  70صفحات 

  

 11شناسى علمتطورات فقه حكومتى در دوران مشروطيت از منظر جامعه

  12عليرضا استاديان خانى 

  13نصراهلل آقاجانى 

  

 چكيده

فقه حكومتى، يكى از مراحل تكاملى فقه اسالمى است كه دغدغه دارد تا مسائل 

حوزه حاكميت اسالمى را تبيين كند. واكاوى اين مساله كه در عصر مشروطيت، 

فقه با موضوعيت حكومت اسالمى و سياست دينى، چگونه با موضوعات روز مبتال 

هايى كه براى به اجتماعى برخورد كرده است و چرا فقه اسالمى با تمام قوت

استنباط مباحث اجتماعى و سياسى دارد، ورود و تأثير الزم و كافى را نداشته، بحثى 

رسى كرد و از زواياى جامعه شناسى پر دامنه است كه بايد ابعاد مختلف آن را بر

 علم و جامعه شناسى معرفت به تبيين و توضيح آن پرداخت.

هدف از اين پژوهش تبينى و توصيفى، جامعه شناسى تطورات فقه حكومتى 

 اى گردآورى شده است.در دوران مشروطيت است كه به صورت كتابخانه

متى، اگرچه بر اساس رساند كه فقه حكواين پژوهش ما را به اين نتايج مى
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ساختار اجتهادى بنا نهاده شده، اما اين گونه نيست كه شرايط اجتماعى و سياسى 

از مواجهه "هاى برخاسته بر آن تأثيرگذار نباشد، بلكه عواملى همچون ضرورت

رغبت فقيهان " "هاى اجتماعى فقيهاناندبشهبسط" "هوشمندانه مسلمين با مدرنيته

ه گذر از فقه مساله محور به فقه جامعه محور در قالب اصولى فلسفه خوانده ب

كه به رشد فقه  "و ضرورت مقابله استراتژيك با استعمار" "نظامنامه اجتماعى 

 حكومتى كمكى شايان كرده است.

جامعه شناسى، علم، فقه حكومتى، حكومت اسالمى، تطورات،  واژگان كليدى :

 مشروطيت.

  
 مقدمه :

اى است كه متفكران اسالمى را در قرن اخير به گونهاى فقه حكومتى دغدغه

محسوس درگير خود كرده است به عبارتى روند پُرفراز و نشيب فقه حكومتى 

هاى نوين بشر است. هاى مجتهدان عصر جديد نسبت به پرسشاى از كنشكارنامه

هايى كه ريشه در نوشوندگى جامعه و پيشرفت و توسعه امكانات مادى پرسش

 بشر دارد.زندگى 

فقه شيعه در سده اخير به دليل تحوالت عظيم اجتماعى و سياسى و بين المللى، 

 طلبيد.رو شد كه پاسخ مناسب و درخور مىبا دامنه وسيعى از موضوعات روبه

هاى اجتماعى نوين، حركت سياسى ـ در مقطع مشروطيت، به تناسب فرصت

ت منفى در قبال قدرت سياسى دينى جامعه كه تا قبل از آن به شكل نوعى مقاوم

شد، به صورت رقابت سياسى فعال در آمد. و در اين رقابت، حاكم ابراز و اجرا مى

هدف اين بود كه چنانچه نشود قدرت شاهنشاهى ذاتاً غير مشروع را كنار زد، الاقل 

مند كنترل كرد بايد رفتار آن را از طريق مجلس بر مبناى عدالت دينى به گونه قاعده

 مينه جامه عمل پوشانيدن به فقه حكومتى را هموار كرد.و ز
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ما دراين تحقيق در صدد هستيم تا با شناخت روند تكاملى و رو به رشد فقه 

حكومتى، چگونگى تطورات و تكون و تحول فقه حكومتى در روند تاريخى معاصر 

از را در بازده زمانى مشروطيت بررسى كنيم، و به عبارتى دانش فقه حكومتى را 

حيث معرفت اجتماعى تحليل كرده و عوامل رشد يا عقب ماندگى آن را تبيين 

 كنيم.

انجام هاى متعددىدر مورد فقه حكومتى و مشروطيت تا به حال جزئى نگارى

پردازد. يكى از كارهاى انجام شده است كه هركدام به بخشى از اين موضوع مى

جت االسالم داوود فيرحى است اثر ح "فقه و سياست در ايران معاصر"شده كتاب 

كه از زاويه انديشه سياسى پرداخته شده و در آن از حيث جامعه شناختى، اين نوع 

 مسائل كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هاى نظرى مغفول در ضرورت انجام اين تحقيق، پرداختن به يكى از حوزه

جامعه شناسى فقه "مطالعات اجتماعى دين و جامعه شناسى علم در ايران، يعنى 

است. از اين حيث و با توجه به اهميت نظرى و راهبردى اين حوزه،  "حكومتى

انداز جامعه شناسى علم سودمند هاى فقه شيعى از چشمپرداختن به صورت بندى

 خواهد بود.

پژوهش پيش رو در صدد بررسى تطورات فقه حكومتى در دوران مشروطيت 

 ندگى آن است؟و اماوى عوامل در رشد يا عقب ما

  
 مفاهيم :

 جامعه شناسى علم :

شناسى است كه به مطالعه روابط متقابل اى از جامعهشناسى علم، رشتهجامعه

( 26، ص1370پردازد. )توكل، بين علم )به عنوان يك نهاد اجتماعى( و جامعه مى

شناسى علم، در سه حوزه، علم به عنوان شناخت )توافق جمعى(، علم به در جامعه
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عنوان يك فرايند اجتماعى و علم به عنوان نهاد اجتماعى مرتبط با ساير نهادها 

 مورد توجه است.
 فقه حكومتى :

فقهى كه با رويكرد حكومتى استنباط شده است و در دايره موضوعات با 

 (1392پردازد. )ميرباقرى، رويكرد عمومى و حاكميتى به تبيين احكام مى
 تطورات :

جور شدن؛ گونه شدن؛ جوربهسم مصدر( و به معناى گونهتطورات جمع تطور)ا

، ذيل واژه تطور( كه منظور از 1370گوناگون و حال به حال شدن است. )عميد، 

تطورات، تغييرات ضابطه مند، اصولى و اساسى است. يعنى تحوالتى كه در عرصه 

نقح دانش فقه در طول تاريخ بر پايه روش شناسى ثابت شده كه در دانش اصول م

 گرديده، رخ داده است.

  

  
 مبانى تئوريك :

قبل از آن كه وارد بحث جامعه شناسى فقه حكومتى شويم، بايد اصول بنيادين 

خود را در مطالعه جامعه شناختى فقه حكومتى مورد مداقه قرار دهيم تا با اسلوبى 

 صحيح، بحث تنقيح شود.
 اصل اول: كنش فعال جامعه و علم

گيرى و كاربرد و تأثيرگذارى، متأثر از جامعه سعه، جهتعلم در پيدايش، تو

است و از اين جهت خصلتى اجتماعى دارد. به اين بيان كه روند توسعه يا انحطاط 

علم يا شرايط اجتماعى از قبيل: آزادانديشى، ارتباطات نقادانه، چگونگى نظام 

لم در فضاى آموزشى و پژوهشى و ميراث فرهنگى جامعه مرتبط است، و در واقع ع

كند، با اين حال بايد توجه داشت كه جامعه شناسى علم تنها اجتماعى رشد مى
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تواند به بخشى از ابعاد رشد و توسعه دانش دست پيدا كند و بدون شك براى مى

 بررسى داليل تكامل يا زوال يك دانش بايد مطالعه درون دانشى نيز داشت.
 نيست scienceاصل دوم: منظور از علم، 

شناسى علم بر پايه فرهنگ اسالمى استوار شناسى فقه به جامعهعريف جامعهت

شود، اما طبق آنچه است و در اين فرهنگ، فقه در دايره علم معنا و تعريف مى

امروز در علوم انسانى غرب مصطلح شده است، جامعه شناسى فقه در بخش جامعه 

 گنجد.معرفت مىشناسى
 حكومتى شيعى استاصل سوم: منظور از فقه، فقه 

فقه حكومتى نگرش عام و با دغدغه جامعه و لحاظ وظايف و تكاليف آن در 

 عرصه حاكميت و كالن جامعه است.
 اصل چهارم: منظور از تطورات، تغييرات ضابطه مند، اصولى و اساسى است

تطورات به معناى تغييرات و تحوالت است و منظور ما از تطورات فقه 

است كه دانش فقه در طول تاريخ بر پايه روش شناسى ثابت حكومتى، تغييراتى 

 شده فقه كه در دانش اصول منقح گرديده، رخ داده است.
 از مطالعه جامعه شناسى علم فقه نادرست است "عرفى شدن فقه"اصل پنجم: تلقى 

دانش فقه به دليل اينكه جايگاه عقل معاش جامعه اسالمى را هم به عهده دارد، 

يط گوناگون، راه و چاه را نشان دهد، به همين علت از حيث موضوع بايد در شرا

ممكن است محدود يا گسترده شود، اما از حيث حكم، تغييراتش خويش را بر 

دهد و بر مبناى اسلوب اجتهادى و فقاهتى، تغيير اساس منطق درونى خود انجام مى

 كند.ها را در درون خود هضم مىوضعيت

  
 ومتىروند تكاملى فقه حك

روند فقه حكومتى كه همان توسعه كمى و كيفى فقه است به يكباره رخ نداده 
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اى از نظر تاريخ، فرايندهايى را پشت سر گذرانده و است، بلكه همچون هر پديده

هاى خود را به اثبات رسانده تا توانسته است در در پيچ و تاب حوادث، قوت

ابتداى قرن بيستم ميالدى، انقالبى فرهنگى، اجتماعى و سياسى را در موقعيت فوق 

حث فقه حكومتى در عرصه نظر، العاده خاورميانه رقم بزند. كانون محورى ب

پذيرش فقه سياسى شيعى و در حيطه عمل، قدرت گرفتن روز افزون فقيهان در 

 تعيين معادالت سياسى و اجتماعى جامعه است. 

فقه حكومتى در اعصار مختلف، اگرچه رشد و پيشرفت داشته است، اما 

گذشته، فقه  هاىتوان حركت آن را داراى يك موج فعال توصيف كرد. در سدهنمى

شيعى بيشتر در حوزه فقه فردى و فرعى و مساله محور متمركز بوده در حوزه فقه 

اجتماع و فقه نظام ساز كمتر مطلبى ارائه كرده است. از علل اين كم فعالى عدم 

هاى استعمار و خوى تشكيل حكومت و مبتال به نبودن مسائل حكومتى، نقشه

هاى ظلم و و معنوى الزم، فشار حكومت دشمنان، ضعف امكانات مادىاستكبارى

گيرى جور و اصل تقيه براى حفظ اصل اسالم، متراكم نبودن جوامع و عدم شكل

جوامع شهرى، نبود باورپذيرى تشكيل حكومت از سوى علما، عدم گفتمانى بودن 

نظامى و حداكثر ها به حفظ و برترى قواىها و معطوف بودن حكومتحكومت

توان برشمرد. ى رهبران سياسى مسلمانان از رهبرى دينى را مىتفوق سياسى، جداي

 (1392زايى، )لك
 ـ وضعيت سنجى فقه حكومتى در دوران مشروطه : 1

فقه سياسى شيعه در دويست سال اخير، بيش از گذشته تحرك علمى و 

هاى جهاديه عالمان شيعى و مباحث نظرى فقيهان از صدر داشته است. رسالهعملى

ا پس از انقالب اسالمى، ابعاد و زواياى وسيعى از فقه سياسى شيعه را مشروطه ت

 براى پاسخ گويى به شرايط اجتماعى مختلف روشن كرده است.

فقه سياسى شيعه در اثر تعامل فعالى كه با محيط فرهنگى خود داشته، طى قرن 
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گذشته، سبب ساز دو انقالب عظيم مردمى بوده است: يكى انقالب مشروطه در 

، 1382غاز قرن بيستم و ديگرى انقالب اسالمى در پايان همان قرن. )پارسانيا، آ

 (11ـ  9ص

، «مشروطيت»فقه حكومتى با ورود مدرنيته به ايران و طرح مباحثى؛ همچون 

و مفاهيمى از اين دست، « راى»، «قانون»، «آزادى خواهى»، «پارلمان»، «دموكراسى»

را پيش روى خود داشته، بلكه، تكامل و  هاها و چالشنه تنها بيشترين پرسش

 تحول فراوانى را نيز تجربه كرده است.

توان به حضور پرنقش و ثمر عالمان و انديشمندان بزرگى از در اين راستا مى

، كاشف الغطاء، «آخوند خراسانى»جهان اسالم، خاصه فقهاى بزرگوارى از جمله 

رى ديگر از بزرگان دين و فقاهت و بسيا« شيخ فضل اهلل نورى»، «ميرزاى نايينى»

 اشاره كرد. 

در دوران مشروطه كه اوج كشاكش و درگيرى ميان دين و تجدد بود، فقهاى 

شيعه به عنوان مرجع فكرى و فرهنگى مردم، با اجتهادها و استنباطات فقهى خود، 

نظرياتى بديع و روشنگرانه در باب دين و نظام اجتماعى ارائه كردند كه از اهميت 

ارزش وااليى برخوردار است. اين فقيهان تالش كردند با مجاهدت علمى به  و

تحوالت جديد دنياى نوين پاسخ دهند و سهم فقه را در تعيين حركت نظام 

 هاى سياسى به اثبات رسانند.اجتماعى و چرخش سيستم

هايى در فقه شيعه هستيم؛ به اين معنا پس از مشروطيت شاهد توسعه يافتگى

يعه در اين دوره نسبت به بسيارى از مقوالت سياسى و اجتماعى واكنش كه فقه ش

نشان داده و به تعريف، تقييد، هضم يا دفع آنها پرداخته است.اجتهادى كه بر اساس 

ها بر حكومت و واليت از برهان انى به برهان لمى متحول شده است، آن استدالل

به عنوان نظامى از ايمان،  بسيارى از مسائل، بديهى و ضرورى تلقى شده و دين

هاى زندگى انسان را در بر معارف و مناسك قلمداد گرديده است كه همه ساحت
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آن در تبيين ها و آثار اين سبك اجتهاد و عوامل شكل گيرىگيرد. بررسى ويژگىمى

 تحول و تطور فقه سياسى شيعه بسيار ضرورى است.

هان عصر مشروطه در بحث كيفيت اى كه در اين ميان مهم است اين كه، فقينكته

ترين مساله فقه حكومتى، يعنى نظام سياسى دچار اختالف نظر و تشت آرا اصلى

هستند. اين اختالف نظر نشئت گرفته از مبانى و اصول فكرى متفاوت دو دسته از 

فقيهان است. توضيح اينكه، بعد از وقوع انقالب مشروطه، طولى نكشيد كه درباره 

معنى و مفهوم مشروطه، آزادى، قانونگذارى، تشكيل مجلس شورا مسائلى مانند 

و...، اختالف ميان دو جناح عمده رهبران مذهبى گسترش يافت. گروهى كه به 

مشروطه خواه معروف شدند ـ ولو از باب دفع افسد به فاسد ـ مشروطه را به سود 

ا امام زمان)عج( اسالم و مسلمانان معرفى و مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه ب

عنوان كردند و افرادى مانند شيخ فضل اهلل نورى را زيان كار و منحرف خوانده و 

دخالت او در امور مسلمين را نادرست اعالم نمودند. و از سوى ديگر، مخالفان 

شدند، مشروطه يا مشروعه خواهان كه به وسيله شيخ فضل اهلل نورى رهبرى مى

خواهيم... ما دين نبى خواهيم، مشروطه نمى ]كهبودند [متذكر به اين كالم »

مسلمانان مشروطه كفر است، منافى مسلمانى است، مشروطه خواهان بابى هستند 

 و... .

در سطح مرجعيت، آيت اهلل آخوند خراسانى، شيخ عبداهلل مازندرانى و علماى 

نى و... از درجه دوم، همانند عالمه نايينى، سيد محمد طباطبايى، سيد عبداهلل بهبها

رهبران مشروطه خواهان بودند و آيت اهلل سيد محمدكاظم يزدى، صاحب كتاب 

نورى، در سطح مرجعيت و شيخ فضل اهلل نورى، شيخ عبدالنبى« العروة الوثقى»

ميرزا ابوطالب زنجانى و... از علماى درجه دوم، مشروعه خواهان را رهبرى 

 (1390كردند. )عبداللهى، مى

اينكه فقه شيعى با توجه به عوامل اجتماعى و سياسى كه در آنچه مهم است 
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اى از بحث و درس شود، وارد فاز تحولى جديدى شد و دوران تازهذيل اشاره مى

 واستدالل و مناقشه را شروع كرد.
 ـ داليل جامعه شناسى توسعه تحوالت فقه در دوران مشروطه 2

شمندانه مسلمين با مدرنيته . فقه حكومتى ضرورتى برخاسته از مواجهه هو1ـ  2

: 

هايى كه براى تبيين تحوالت جهان به اعتقاد بابى سعيد، نخ تسبيح غالب تحليل

اسالم ارائه شده، مسئله مدرنيته و مواجهه مسلمانان با آن است. بر اين اساس، 

مدرنيته گفتمانى مذهب ستيز انگاشته شده كه طبق فرآيندى طبيعى، باعث بروز 

مذاهب شده است. در اين نوع تفكر، مدرنيته عقل خودبنياد را محور واكنش پيروان 

داند و هيچ گونه وابستگى و اتكايى به منبع و مرجع متافيزيكى را و ميزان مى

تابد. اما انديشه اسالمى در مقابل اين گونه مواضع، در هيبت يك ايدئولوژى برنمى

خود، كه در معرض تهاجم كوشد تا براى دفاع از هويت اسالمى ظاهر شده و مى

 قرار گرفته، وارد عمل شود و به دفاع از موجوديت و هويت خود برخيزد.

خواهى نيز در تقابل با اين با گسترش نفوذ مدرنيته در جهان اسالم، موج اسالم

جريان فعال شد و توانست در اين رويارويى، گفتمان خود را هژمونيك سازد و 

، 1387و سياسى به خوانش درآورد. )بابى سعيد، هاى اجتماعى فقه را در ساحت

 (25ص

هاى اجتماعى فقيهان به واسطه ظهور افرادى همچون سيد . بسط اندبشه2ـ  2

 جمال الدين اسد آبادى و هويت يافتن فقيهان به عنوان مصلح اجتماعى

الدين اسدآبادى، اتحاد جهان اسالم و دميدن روح تازه در كالبد جهان سيد جمال

م و مقاومت در مقابل امپرياليسم غرب و تالش براى كسب استقالل را راه اسال

دانست. سيد جمال نخستين كسى است كه خيزش سياسى رهايى از انحطاط مى

هاى اسالمى خواست تا در شرق را در مقابل غرب شكل بخشيد و از تمام ملت
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دار توان طاليهرا مىگرى غرب گام بردارند. بنابراين سيد جمال مسير مبارزه با سلطه

، سيد جمال را بزرگترين "اقبال الهورى"اسالم سياسى در قرن نوزدهم دانست. 

داند كه منادى نهضت و خيزش اسالمى و دموكراسى در جهان متفكر دينى مى

 جديد اسالم و مقابله با استعمار شد.

و مجهز هاى اوليه اسالم و احياى دوباره عقالنيت سيد جمال بازگشت به آموزه

شدن به علوم جديد و فتح باب اجتهاد و ترك جمود و تقليد و پيراستن دين از 

دانست. انديشه سيد ها و خرافات را شرايط و لوازم تحقق آن نهضت مىبدعت

جمال مصر را در نورديد و به تمام شرق و غرب جهان اسالم انتقال يافت و 

 هاى سياسى اسالمى شد.دستمايه بسيارى از جنبش

. رغبت فقيهان اصولى فلسفه خوانده به گذر از فقه مساله محور به فقه 3ـ  2

 جامعه محور در قالب نظامنامه اجتماعى

هاى الحادى از سوى افراد تحصيل كرده در فرنگ در با توجه به اينكه تئورى

هاى نظرى سياسى و اجتماعى غربى با مبانى حال ورود به ايران بود، و تئورى

ض داشت، انديشمندان دينى در صدد حفظ انديشه اسالمى برآمدند و اسالمى تعار

واره و جامعى ختم شد كه در صدد بود، عالوه هاى فراگير و نظاماين همت به نگاه

هاى دينى نيز پايبند باشد. پيگيرى بر احترام به خصوصيات اجتماعى انسان، به آموزه

ام آرام به مطالعه مكاتب فكرى هاى علميه آراين نگاه به دين موجب شد تا حوزه

ديگر روى آوردند و از تجربيات سياسى و اجتماعى ملل ديگر الهام گرفته و در 

هاى جديد برآيند. اين تالش در صدد برداشت از متون دينى براى پاسخ به پرسش

بخش مطالعات فقهى، موجب شد تا فقه با سواالت بشر جامعه عصر مدرن مواجه 

 و راهگشايى را طلب كند.مستقيم پيدا كرده 

ضرورت سامان گرفتن تئورى حكومتى، سياسى و اجتماعى شيعه در مقابله با 

شد، فقيهان را راغب افكار غربى كه از طريق روشنفكران و دگر انديشان مطرح مى
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كرد تا مسائل و سواالت بشر را در قالب نظامنامه اجتماعى پيگيرى كنند. در همين 

هاى سياسى علمايى همچون محقق نايينى اشاره تئورى پردازىتوان به رابطه مى

 "تنبيه االمه و تنزيه المله"كرد كه كتابى مستقل در باب حاكميت سياسى با عنوان 

هاى علمى در باب جهاد در اين دوران به تقرير در آورد. همچنين رشد توليد رساله

 داشت. توان عنوانبه دليل رشد تفكر مبارزه با استعمار را مى

اى سامان يافته بر اثر تغيير بستر اجتماعى، اقتصادى . فقه حكومتى، دغدغه4ـ  2

 زيست بوم ايران

رشد فرآيند شهرنشينى و تشكيل جوامع پيچيده، صنعتى شدن جامعه و ركود 

هاى كوچك به دليل رشد درآمدهاى نفتى و گسترش هاى كارگاهفعاليت

ن توسعه اقتصادى كه عالوه بر واردات كاال، هاى شتاباو اجراى برنامهشهرنشينى

فرهنگ غربى را نيز وارد كشور كرد، موجب تغييرات گسترده در كنش و واكنش 

 هاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى شد.جامعه در عرصه

اى شتابان، تنش در فرآيند هاى توسعهبا كاهش درآمدها و ناكام ماندن برنامه»

هاى اجتماعى بروز كرد. مردم مذهبى ناراضى نيز به وههاى گرآلتحقق آمال و ايده

علما و روحانيون پناه بردند و آرام آرام فقيهان به عرصه دادخواهى عمومى تحت 

عنوان حرمت تسلط كفار بر مسلمين وارد شده و سپس مكانيسم تضمين عزت 

 (.129، ص1383فيشر، « ) مسلمين را تشكيل حكومت اسالمى عنوان داشتند.

 . فقه حكومتى، نسخه استراتژيك مقابله با استعمار5ـ  2

يكى از مواردى كه باعث توقف و رشد كشورهاى اسالمى شده بدون شك 

ها اندازىهاى كهن، نو و مدرن، ظاهر شده است. دستاستعمار است كه در قالب

به كشورهاى آسيايى و آفريقايى و به يغما بردن منابع سرشار آنها و سيطره نظامى 

سياسى و فرهنگى بر مردم جهان به مرور با مقاومت و مقابله نخبگان سياسى و و 

 اجتماعى كشورها روبرو شد.
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دهد كه فقيهان بزرگى همچون آخوند خراسانى با صدور تاريخ شيعه نشان مى

فرمان جنگ، ميرزاى شيرازى با فتواى تنباكو، شيرازى دوم با اعالن حكم جهاد 

 اند.استعمار خوش درخشيدهو.... در راه مبارزه با 

تفكر سياسى در انديشه فقيهان شيعى تفكرى با سابقه است.در جنگ "

اول، دولت عثمانى به كمك دولت آلمان، ضد قواى انگليس و فرانسه وارد جهانى

جنگ شد، و دامنه جنگ به عراق كشيده شد و اين كشور اسالمى در معرض خطر 

جهاد نمودند و اى شيعه مقيم عراق، اعالمزوال قرار گرفت. در اين هنگام، علم

خود شخصا وارد جنگ شده و در سنگرهاى اطراف بغداد به دفاع از مملكت 

اسالمى پرداختند. اين نيروى متشكل به رهبرى روحانيت مبارز، در مبارزات خود 

هايى را بر قواى انگليس تحميل كردند و از آنان اسير نشينىها و عقبشكست

اينكه دولت عثمانى شكست خورد و قواى مجاهدين نيز رو به ضعف گرفتند، تا 

و انحالل نهاد و سرانجام پس از دو ماه مقاومت در مقابل يك حمله سنگين و همه 

نشينى شدند. پس از قطع ها شكست خورده و ناگزير به عقبجانبه، از انگليسى

به حكومت دست دولت عثمانى از عراق، دولت انگليس، ويلسون انگليسى را 

عراق منصوب كرد، اما مسلمانان عراق در اعتراض به اين انتصاب دست به قيام 

زدند و دولت انگليس ناچار شد، يك حكومت ائتالفى مركب از رجال انگليس و 

عراق تشكيل دهد. فتواى مرجع بزرگ آيت اهلل حاج ميرزا محمدتقى شيرازى، مبنى 

ان را براى حكومت خود انتخاب كنند، بر اينكه مسلمانان حق ندارند، غير مسلم

بار ديگر مسلمانان عراق را به قيام واداشت و در چندين شهر عراق تظاهرات دامنه 

دارى صورت گرفت، اما با دخالت نيروهاى اشغالگر و سركوب مردم، تظاهرات 

 اى از علما تبعيد و جمعى نيز بازداشت شدند.فرو نشست و عده

وم شيخ الشريعه اصفهانى از علماى درجه اول نجف در اين بحران سياسى، مرح

دار مصدر فتوا شده بود، رهبرى انقالب عراق را به عهده گرفت، هنگامى كه عهده
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ها ثبات قدم علماى شيعه را ديدند، ناگزير از انتخاب حاكم انگليسى كه انگليسى

رد رضاى جاى آن تصميم گرفتند، پادشاهى را كه به ظاهر مونظر كردند و بهصرف

شيعه و سنى باشد، براى عراق تعيين كنند كه در همين راستا امير فيصل سنى كه 

 اهل حجاز بود، براى سلطنت برگزيده و به مردم عراق تحميل شد.

ملك فيصل كه قصد انجام انتخابات و تاسيس مجلس شوراى ملى را داشت، 

ون اعتقاد علماى شيعه هاى انتخاباتى علماى شيعه به زحمت افتاد، چبر اثر فعاليت

بر اين بود كه انتخابات زير نظر روحانيت صورت گيرد و به شيعيان عراق كه دو 

دادند، توجه بيشترى شود، اما ملك فيصل زير بار سوم ملت عراق را تشكيل مى

نرفت، لذا آيت اهلل شيخ مهدى خالصى كه از علماى بزرگ عراق و مقيم كاظمين 

را صادر نمود. حكم صادره از سوى شيخ مهدى خالصى  بود، حكم تحريم انتخابات

امضاء كردند و ؛ را مرحوم آيت اهلل نايينى و سپس آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانى

بر اثر امضاى اين دو بزرگوار، سر و صداى عجيبى در عراق برپا شد و دولت عراق 

را كه  تصميم گرفت، شيخ مهدى خالصى و ساير روحانيون درجه اول و سرشناس

در اين امر موثر بودند، به ايران تبعيد كند. آيت اهلل نايينى، آيت اهلل اصفهانى، آيت 

اهلل خالصى و جمعى ديگر از اصحاب و شاگردان مبرز آيت اهلل نايينى، مانند آقا 

الدين گلپايگانى، سيد حسن تهامى بيرجندى، آقا سيد حسن بحر العلوم سيد جمال

 جانى و جمعى ديگر از بستگان نايينى به ايران تبعيد شدند.و آقا شيخ اسد اهلل زن

ملك فيصل بعدها بر اثر فشار مردم مسلمان عراق، توسط نمايندگان خود از 

علما عذرخواهى كرد و درخواست بازگشت مجدد آنان را به عراق نمود. آيت اهلل 

قدامات نايينى، پس از بازگشت به عراق، همچنان به پيگيرى امور اجتماعى و ا

اصالحى پرداخت و همانند يك رزمنده آگاه، همواره خود را مكلف به اصالح امور 

دانست و در اين باره هاى روحى و اجتماعى آنان مىمسلمانان و رفع نيازمندى

 كرد.اقدام علمى و عملى و فكرى مى
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يكى ديگر از فقهاى بزرگ و نامدار قرن چهاردهم، آيت اهلل سيد محمدكاظم 

نظير است و در يى است كه از نظر جامعيت در مسائل فرعى فقهى، كمطباطبا

مواجهه با استعمار غرب، فتواى جهاد صادر كرد. هنگامى كه دولت ايتاليا قواى 

خود را براى اشغال ليبى در شمال آفريقا به حركت درآورده بود و مملكت ايران 

م استعمار انگليس نيز از شمال در اشغال نيروهاى روس و از جنوب مورد هجو

 بود، آن مرحوم فتواى جهاد صادر كرد.

يكى ديگر از فقها و مراجع مبارز شيعه در اعصار اخير، آيت اهلل حاج سيد 

محسن طباطبايى حكيم است كه نخستين بار، هنگامى كه دولت انگلستان به قصد 

يماهاى استعمار عراق لشكر خود را در دهانه فاو در خليج فارس پياده كرد و هواپ

پناه عراق بمب ريختند، استاد او آيت اهلل سيد محمد آن دولت، بر سر مردم بى

 سعيد حبوبى، فرمان جهاد صادر كرد و خود شخصاً به جبهه ناصريه قدم گذاشت.

آيت اهلل حكيم نيز همراه استاد و در التزام او قدم به جبهه جنگ نهاد و شهامت 

هاى آزادى بخش اسالمى او در كمك به جنبشو استقامت عجيبى از خود نشان داد. 

فعال بود و در همين ارتباط، مسلمانان را به كمك و پشتيبانى از برادران مسلمان 

هاى متعدد و مهمى در ارتباط با مساله فلسطين و وحدت كرد و اعالميهتشويق مى

مسلمين جهان براى نجات مسجد االقصى صادر نمود. او همچنين موضع دولت 

م ضد 1956گانه سال را در قبال تظاهرات مردم در محكوميت تجاوز سه عراق

مصر به شدت محكوم كرد و از برگزارى نماز جماعت امتناع ورزيد تا آنكه پادشاه 

 وقت، مجبور به عذر خواهى شد.

هايى از كوشش روحانيت شيعه در حمايت از جبهه اسالم است كه اينها نمونه

رسانى مالى، حضور مستقيم در جبهه و موضع با صدور فتوا، جهاد، كمك 

اند. هاى به موقع در صحنه مقابله با دشمن استعمارگر، ايفاى نقش كردهگيرى

 (139، ص2)عقيقى بخشايشى، ج
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نبايد فراموش كرد كه خوى استكبارى استعمارگران پيوسته در حال تغييير است 

يت رخ عوض كرده و به و از همين رو استعمار به عنوان مثال، در دوران مشروط

جاى نفوذ مستقيم، به ترويج فرهنگ مشروطيت غير دينى همت گماشت و 

مشكالت فراوانى پيش روى مشروطه مشروعه ايجاد كرد و با اعدام فضل اهلل نورى، 

 اين گفتمان را تا مرز شكست پيش برد.

 تهاجم فرهنگى غرب بعد از مشروطه و شعارهاى انحرافى و يا تفسيرهاى غير"

دينى، الفاظ مشترك مشروطه را از محتواى دينى و بالندگى و قداست ساقط كرد 

هاى آزادى، عدالت، برابرى و... را ـ ابتدا در مفاهيم ليبرال و گاه اومانيستى و واژه

 ـ مطرح كرد و اين به منزله غربى شدن فرهنگ انقالب مشروطه بود.

اد و ماهيت استبداد ايران هم دوم: با در نظر گرفتن غرب و استعمار آن، استبد

انگارى، سيطره استبداد سلسله و نظام درست شناخته نشد و نتيجه اين سهل

 (1378)نجفى،  "شاهنشاهى پهلوى بود

حفظ هويت شيعى كشور ايران در مقابله با "توان به از داليل ديگر هم مى

شدن نقش تر پررنگ"، "كشورهايى كه به تازگى با هويت سنى شكل گرفته بودند

افتراق طبقات "، "هاى علميه ايران در كنار حوزه علميه نجفعلمى و عملى حوزه

ها و و شكل گيرى قشرهاى اجتماعى جديد در شهرها و در نتيجه تخصيص نقش

يابى روابط ملى مركزيت"، "هااى شدن خانوادهحركت به سمت هسته"، "كاركردها

مال قدرت و تعيين مقدرات زندگى و افزايش دامنه تاثير حكومت سياسى در اع

و  "هاى بين المللىگسترش ساختارهاى بين المللى و ايجاد جنگ"، "جمعى

گسترش مبادله اقتصادى ميان كشورها و در نتيجه نفوذ استعمار از طريق معامالت "

 اشاره كرد. "تجارى همچون قرارداد تنباكو در عصر ناصر الدين شاه
 موجب آسيب در فقه حكومتى شده استـ جامعه شناسى موانعى كه  3

شود، هايى كه به دست بشر ايجاد مىبدون شك علم نيز همچون ساير پديده
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 مرهون تحقق بسترهاى الزم و آماده بودن مقدمات و دور بودن از موانع است. 

توان منكر شد كه ذات فقه، دانشى الهى است كه ريشه در معارف اگرچه نمى

هايى است كه و گسترش اين علم يا معرفت، محصول كنشوحيانى دارد، اما بسط 

در بستر جامعه خواهد داشت. كنش ساختار سياسى جامعه، كنش متديّنان ـ بسته 

به اينكه فعال يا منفعل باشند ـ عوامل فرهنگى و اقتصادى و... در توسعه يا ركود 

 فقه حكومتى مؤثر است.

تى است كه مسلمانان فراروى به عبارت ديگر، فقاهت مديون مسائل و موضوعا

اند تا رفتار و كردارشان در آن مسئله يا موضوع بر اساس حكم اهلل فقها قرار داده

يابد؛ مسائل و موضوعات نيز فراخور زمان و احواالت تاريخى تمشيت پيدا مى

گذراند و از همين گذرگاه هايى را مىيافت و با اين تغيير، فقاهت نيز دورهتغيير مى

رسد. حال سؤال اين جاست كه چه موانعى موجب شده تا حوزه فقه عالى مىبه ت

 به حوزه اجتماعى كمتر وارد شود.

  

 . عدم تشكيل حكومت و مبتال به نبودن مسائل حكومتى1

فقه حكومتى همان گونه كه از عنوان آن پيداست، نيازمند پيوستى سياسى و 

ابه بخشى از فقه كه احكام اجتماعى است، توضيح اينكه، فقه حكومتى به مث

حكومتى، همچون جهاد و دفاع و تعامل با ساير كشورها و چگونگى ديپلماسى را 

شود و يا نوع نگرش كالن به فقه كه حاوى نگاه اجتماعى و سيستمى به شامل مى

احكام است، نيازمند عنصر قدرت است. در واقع قدرت است كه سواالتى همچون 

منش كارگزاران و كيفيت اقتصاد )دخل و خرج( مسلمين چگونگى رفتار با مردم، 

كند. بديهى است تا زمانى كه حكومتى بر اساس تعاليم شيعه را طرح و ايجاد مى

شكل نگرفته و دست نياز به سمت فقه دراز نشده و مسائل محسوس و ملموس 

ارى، نگرى از علم فقه به عنوان دانشى هنجگويى و آيندهنشده نباشد، انتظار پاسخ
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 مقدارى بعيد است.

شايد اين مساله را با درك شرايط امروز بهتر بتوانيم بفهميم، چرا كه با تشكيل 

شود كه آيا حكومت اسالمى، در بعد سالمت براى حاكميت اين سؤال ايجاد مى

تواند از منظر فقهى، سياست كنترل جمعيت را ايجاد كند يا نه. در بعد اقتصاد مى

توان با عقود معين در بازار جهانى معامله كرد، كه چگونه مى شودسؤال ايجاد مى

گردد كه چگونه با كشورى كه داعيه در بعد سياست خارجى اين سؤال مطرح مى

شود كه مرز حريم توان برخورد كرد، در حوزه امنيت سؤال ايجاد مىسلطه دارد مى

 هاى شخصى و امنيتخصوصى و شخصى مردم كجاست، در تعارض آزادى

چه دامنه شمولى دارد؟ و  "حفظ نظام"عمومى كدام مقدم است، و يا اينكه اصل 

 شود.بسيارى سؤاالت ديگر كه موضوع با قيد حاكميتى بررسى مى

دهد كه شيعه در عرصه حاكميت سياسى، فرصت هاى تاريخى نشان مىبررسى

زه قدرت، پردازى، در حوچندانى در اختيار نداشته است و به تبع در عرصه نظريه

داراى حجم محتوايى كم است. تاييد اين مطلب، حجم بسيار زياد مطالب حوزه 

حقوق خصوصى است كه منجر به توليد حقوق مدنى ايران و منابع پيرامونى آن 

 شده است.

توضيح اينكه، شيعه در طول تاريخ، بسته به پهنه جغرافيايى و تعداد پيروان و با 

اقدام به تشكيل حكومت كرده كه از آن جمله توجه به وضعيت سياسى جوامع، 

هاى آل بويه، سربداران و حتى فاطميان در مصر اشاره كرد، اما توان به حكومتمى

ها و شمار زياد دشمنان خارجى و داخلى عمالً امكان برنامه عمر كوتاه اين حكومت

د. نموهاى كالن و راهبردى را دشوار و تمركز بر حفظ قدرت را سخت مىريزى

توانند حكومتى مستقل و كردند تا مىدر چنين شرايطى، فقيهان كمتر تصور مى

مقتدر تشكيل دهند كه بتوانند فقه را به عنوان نظام زندگى اجتماعى مقرر دارند. 

گفتند، اى بود كه مىشمسى به گونه 1340سابقه ذهنى برخى حوزويان حتى در دهه 
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 خورد!اگر شاه نباشد، دين ضربه مى

گونه مسائل نبود؛ ادام كه حكومت شرعى تشكيل نشده بود، اهتمامى به اينم"

گونه كه بحث درباره عتق رسيد. همانفايده به نظر مىزيرا بحث كردن درباره آن بى

رقبه امروزه موضوعيت ندارد؛ يا برخى از احكام مربوط به مسائل خانوادگى و 

است كه در صدر اسالم اتفاق  هايىمانند ظهار، كه مربوط به موضوعزناشويى

افتاد، ولى اكنون در جامعه ما مصداقى ندارد. بحث كردن و نوشتن كتاب فقهى مى

درباره موضوعى كه هيچ مصداقى ندارد و حتى فهماندن مفهوم آن نيازمند توضيح 

 است، چه ضرورتى دارد؟

اشت، كس اميد ندتا مدتها، مسائل حكومتى در فقه بدين صورت بود؛ يعنى هيچ

الشرايطى كه حكم مسموعى داشته باشد و مقبول واقع شود، بتواند حكم فقيه جامع

اش بحث هم دادند و لذا دربارهنافذى داشته باشد، و حتى احتمال آن را نمى

 "كردند.نمى

در عصر مشروطيت فقيهان به يكباره با درخواست اجتماعى رفع استبداد و 

ن در حالى بود كه ادبيات بحث، ريشه در توسعه فضاى سياسى روبرو شدند. اي

گفتمان غربى داشت و فقيهان به جد كوشيدند تا از فضاى به وجود آمده در راه 

اعتالى تفكر اسالمى بهره گيرند و با تقويت مبانى ضد استكبارى و علو مسلمين 

 بر كفار، مفاهيم استقالل و آزادى را اقامه كنند.

 . قفل شدگى تاريخى2

يكى از موانعى كه بر سر راه تحول فقه حكومتى وجود داشته و دارد، وجود 

تنگنايى به نام قفل شدگى تاريخى است. تاريخ فقه شيعه در ادوار گوناگون و در 

هاى خاص، شاهد آن بوده كه روال بحث و درس و نظر به سويى رفته برخى دوره

باشد و خالف جريان متعارف توانسته اظهار نظر آزادانه داشته است كه فرد نمى

نظرى را ارائه كند. هژمونى مراجع و علماى اعالم صاحب نظر، بسط پيدا كردن 
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كرسى درس يك عالم مجتهد كه شاگردان زيادى را طبق مشرب فقهى خود آموزش 

داده است، استقبال نكردن مجامع حوزوى از نظرات جديد و به راه افتادن سيل 

 دهد.داليلى است كه قفل شدگى تاريخى را نتيجه مىتهمت و افترا و تمسخر از 

قفل شدگى تاريخى، بسته شدن باب اجتهاد واقعى، جمود علمى، تك صدايى، 

هايى است كه در اين بسته شدن فضاى آزادانديشى، تحجر، دگماتيسم و... واژه

 توان با آن بحث را به پيش برد.مقوله مى

دارد و از سوى ديگر برنامه عمل مسلمين  فقه از آنجايى كه ريشه در منابع دينى

سازد، داراى ساختارى محكم است. به اين معناى مثبت كه شريعت را مشخص مى

اى از اسالمى همواره روندى منظم و ساختارمند داشته و سيره مسلمين پيوسته آينه

فقه اسالمى بوده است. فقه اسالمى تنظيم كننده زندگى متدينان است و ابوابى مهم 

اى از اهميت است كه كمتر همچون نكاح، طالق و ارث دارد و داراى چنان درجه

دهد. مجتهدان از يك سو با فردى جرئت ارائه نظريه متفاوت را به خود مى

حالل محمد حالل الى يوم القيامه و حرام محمد "تحذيرهايى در شريعت، همچون 

 "رفون الكالم عن مواضعهيح"(. 58، ص1، ج1378)كلينى،  "حرام الى يوم القيامه

، 1، ج1405)احسايى،  "حرمت تفسير به رأى" "حرمت تحريف"( 46)نساء: 

( نوع رواياتى كه مضمون آنها اين است كه فتوا دهنده گردن خود را مسير 256ص

   و آيات و رواياتى كه در مورد ارائه نظر بدون علم و   14"دهدحركت مردم قرار مى

اند كه نسبت ند و از سوى ديگر با جامعه علمى مواجهرو هستآگاهى است، روبه

نامد و حتى از عدم كند، و نظرات متفاوت را شاذ مىبه تغيير با احتياط عمل مى

كند و به همين دليل هم اظهار مخالفت علماى گذشته، به اجماع تعبير مى
                                                           

مِنَ االْسَدِ، وَ الَ تَجْعَلْ رَقَبَتَكَلِلنَّاسِ وَاهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ »... به حديث بصرى:  7ـ امام صادق  14

كنى؛ و گردن خود راجِسر و پل عبور )از فتوى دادن بپرهيز، همانطور كه از شير درنده فرار مى« جِسْراً!

 .224، ص1، ج1367براى مردم قرار نده(. علّامه مجلسى، 
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ا انگ هايى در طول تاريخ نسبت به علماى آزادانديش صورت گرفته و به آنهتخطئه

اى دين محور، اما سنتى سوادى و التقاطى خورده است. از جهتى ديگر جامعهبى

هاى علمى چنان انگارد و گاه نسبت به نوآورىكه روال معمول را مطلوب مى

هاى سياسى و اجتماعى واقتصادى دهد كه فرد تمام موقعيتواكنش شديد نشان مى

است تا قفل شدگى تاريخى  دهد، همه و همه موجب شدهخود را از دست مى

 بارها در طول تاريخ مسلمين رخ بنمايد.

هاى علمى، موجب شده است تا انسان توان همه موانع ذكر شده در راه نوآورى

تغيير و ارائه نظريات جديد را نداشته باشد، مگر آنكه در اوج وزانت علمى قرار 

بتواند بخشى از مقبوليت گرفته باشد و از سوى ديگر دچار چنان مقبوليتى باشد كه 

 خود را در راه نظريه جديد بذل كند و با مابقى آن ادامه زندگى دهد.

ترسيم شرايط نابهنجارى كه بر اثر ارائه نظريات جديد براى عالمان هر دوره 

رغم داشتن وزانت علمى و مقبوليت اجتماعى پيش آمده است، اوج دشوارى على

توان به نظريه تطهير اهل كتاب اشاره ان نمونه، مىدهد. به عنوتحول فقه را نشان مى

ها و ايرادهايى به حضرت آيت اهلل حكيم در نجف وارد كرد كه چه فشارها، تهمت

شد. البته مستدل بودن اين نظريه و پايدارى اين مرجع تقليد شيعه بر نظريه خود، 

 موجب شد تا اين نظريه شاذ، صاحب شهرت فتوايى امروز شود.

 هاى مختلف حوزويانانديشه اخبارى گرى در اليه . رسوخ3

اخباريان از نظر فقه شيعه اماميه، معموالً يك مكتب فقهى هستند كه در به دست 

كنند. در مقابل آنها اصوليان آوردن احكام عملى به اخبار و حديث اكتفا يا تكيه مى

 گيرند.در اين زمينه از روشهاى استنباط اجتهادى )اصول فقه( نيز كمك مى

جريان اخبارى گرى، آثارى منفى در جامعه شيعه و به خصوص فقه شيعه بر 

گرى به دليل تندروى، دهد، حركت اخبارىجاى گذاشت و تجربه تاريخى نشان مى

اعتنايى به تدبّر و تفكّر و اجتهاد روى و جمود فكرى، به مبارزه با نوآورى و بىتك
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ظواهر قرآن از سوى اخباريان، به  منجر شد، همچنين اعتقاد به عدم حجيت

 سبب مهجوريت قرآن گشت.نوعى

ها كتاب و سنّت به عالوه با توجّه به اين كه تنها مرجع استنباط نزد اخبارى

اعتنايى است و عقل و اصول عقلى نزد آنان هيچ اعتبارى ندارد، اصول فقه مورد بى

تقلى به جز ـ وافيه آنها قرار گرفت و در دوران حركت اخبارى گرى، كتاب مس

فاضل تونى ـ در علم اصول نوشته نشد. بيشتر تأليفات آنها بر محور زبدة االصول 

ها نوشته شده است. )مكارم شيرازى، زد، كه بر آن شرح و تعليقهشيخ بهايى دور مى

 (121، ص1، ج1384

توان منكر شد كه اگرچه جريان اخبارى گرى در زمان مشروطيت به عنوان نمى

هاى فكرى توان انكار كرد كه انگارهمكتب مستقل، ديگر رمقى نداشت، اما نمىيك 

اين مكتب به صورت شديد در ميان حوزويان وجود داشته است و در نتيجه بر 

اساس ظواهر روايات، سياست را خالف شرع و حاكميت را در عصر غيبت حرام 

ناصب تدبير امور و قضا كوچك پندارد و م "راوى"را در قامت  "فقيه"بداند. مقام 

 و سياست را به غير واگذارد.

در عصر مشروطيت رسوخ انديشه اخبارى گرى تا آنجا پيش رفت كه به عقيده 

برخى، حتى تعدادى از فقيهانى كه توانسته بودند، اصل حكومتدارى را قبول كنند 

ه و به عنوان فقيهان معتمد وارد مجلس شوراى ملى شوند، بر اساس نگاه ضيق ب

احكام اسالمى و عدم لحاظ عنصر زمان و مكان، با برخى مصوبات مخالفت كنند 

و موجبات بدبينى و فاصله گرفتن مشروطه خواهان از مشروعه خواهان شوند. 

 (32، ص1386)فيرحى، 

هاى ضد اجتماعى يا غير اجتماعى متاثر از برداشت نادرست از . رسوب انديشه4

 مفاهيم دينى

جتماعى، فردگرايانه، منزجر از اجتماع و خو گرفته به زندگى هاى غير اانديشه
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هاى صوفى گرايانه و يا متأثر از هاى بسته و متأثر از رسوب انديشهدر چارچوب

برداشت نادرست از مفاهيم دينى همچون زهد، تقوا و پارسايى موجب شده بود تا 

امعه مقلّدان هم هاى اجتماعى بروند و از سوى ديگر جفقيهان كمتر به سمت بحث

 كمتر سوالى در اين حوزه بپرسند.

اين ذهنيت منفى نسبت به جامعه موجب شده بود تا كمتر مجتهدى انگيزه داشته 

هاى جديد فقه در عصر ها و يا حوزهباشد كه در زمينه مباحث معامالت و بانك

 (12، ص1388مشروطيت وارد شود. )پارسانيا و خسروپناه و لك زايى، 

  
 ندى :جمع ب

اى فقه حكومتى، دغدغه است كه متفكران اسالمى را در قرن اخير به گونه

توان روند پرفراز و نشيب فقه محسوس درگير خود كرده است. و در واقع مى

هاى نوين هاى مجتهدان عصر جديد نسبت به پرسشاى از كنشحكومتى را كارنامه

 بشر عنوان كرد.

جايگاه عقل معاش در جامعه اسالمى هم هست، دانش فقه به دليل اينكه داراى 

بايد در شرايط گوناگون، راه و چاه را نشان دهد، بنابراين از حيث موضوع، ممكن 

است محدود يا گسترده شود، اما از حيث حكم، تغييرات خود را بر اساس منطق 

ر ها را ددهد و بر مبناى اسلوب اجتهادى و فقاهتى، تغيير وضعيتدرونى انجام مى

 كند.درون خود هضم مى

ضرورت "حقيقت اين است كه فقه سياسى شيعه در عصر مشروطيت به دليل

هاى اجتماعى بسط انديشه"، "برخاسته از مواجهه هوشمندانه مسلمين با مدرنيته

الدين اسدآبادى و هويت يافتن فقيهان به واسطه ظهور افرادى همچون سيد جمال

سفه خوانده به گذر از رغبت فقيهان اصولى فل"، "فقيهان به عنوان مصلح اجتماعى

مقابله "و  "فقه مساله محور به فقه جامعه محور در قالب نظامنامه اجتماعى
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بيش از گذشته تحرك علمى داشت و فقيهان در عرصه  "استراتژيك با استعمار

هاى فقه حكومتى فعال بودند اما اين حركت نه تنها بحث و درس و نوشتن رساله

هايى هم بود كه به نظر ها و ضعفدچار نقص به افق مطلوب خود نرسيد، بلكه

هاى مختلف گرى در اليهرسوخ انديشه اخبارى"، "عدم تشكيل حكومت"رسد مى

هاى ضد اجتماعى يا غير رسوب انديشه"و  "قفل شدگى تاريخى" "حوزويان

 از جمله داليل آن است. "اجتماعى متاثر از برداشت نادرست از مفاهيم دينى
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