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در باب تعامل فقه و دولت مدرن از دورة مشروطه به اینسوتالشهای زیادی صورت گرفته استت هته داود
فیرحی آنها را در دو سناریوی نظری یعنی نظریه نائینی و امام خمینی ــ در حوزههای خالی از نص ــ قابل
طرح میدانست .از نظر او ،شیعه برخالف غرب هه از مسیر حقوق طبیعی و اهل سنّت هه از مسیر شوری بته
دموهراسی میرسد ،تنها از حوزههای مماالنص فیه میتواند راهی بهسوی دموهراسی بتاز هنتد .تتتمالت او
طی ده سال آخر عمر شریفشان او را قانع هرده بود هه فقته شتیعی ختود دارای ظرفیتهتای بزرگتی جهتت
پیراستن حکومت دینی از اقتدارگرایی – استبداد دینی – است؛ بهشتر اینهته نقطته آغتازین فقته را نته از
تکلیف بلکه از حق شروع هنیم و با هشف سرچشمههای حق به ارادة آزاد آدمتی در تتستیس دولتت دینتی
احترام نهیم .درواقع ،دموهراسی درجایی استقرار مییابد هه در آنجا حقی بهرسمیت شناخته شده باشتد .بتر
اساس چنین ایدهای ،او سالها تالش هرد تا نشان دهد فقته را متیتتوان بهگونتهای دیگتر خوانتد هته ستر از
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چکیده:

اقتدارگرایی درنیاورد .محصول این ایده نیز نگارش آثار اخیر ایشان بهویژه فقه و سیاست و همچنتین فقته و
حکمرانی حزبی بود هه اجزای چنین پروژهای را نشان میداد .ازاینرو ،مهمترین پرسش این مقاله آن استت
هه فیرحی چه امکانات و ظرفیتهایی در فقه میدید تا با استناد به آنها ،روایتی دموهراتیک از دولت دینی
ارائه نماید؟ بررسیهای هنونی ما از آثار و نیز حضور در جلسات درس ایشان نشان میدهد هه فقه ستنّتی را
نه از نقطه تکلیف بلکه از حق مورد خوانش قرار میداد و با طرح سرچشمههای حق در فقه ،به اثبات روایت
دموهراتیک از حکومت دینی میپرداخت .روش او تاریخی و اجتهادی بود؛ امتا روش ایتن مقالته توصتیفی
دقیق از تبیین او در فهم گزارههای فقهی به شمار میرود.
واژگان کلیدی :فقه ،حق ،تکلیف ،دموهراسی ،اقتدارگرایی و تاریخ نگری.
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درآمد

برخالف برخی از نویسندگان ایرانی هه ایده بزرگی دنبال نمتیهننتد ،داود فیرحتی در پتی
توانمندیسازی فقه در دورة مدرن بود .او در رسالة دهتری خود با عنوان «دانش ،قتدرت و
مشروعیت در اسالم» معتقد بود قدرت استبدادی و سلطنت مطلقه در تاریخ اسالم بته ظهتور
نوعی دانش و الهیتات اقتتدارگرا همتک هترده و تصتویری اقتدارطلبانته از ستنّت استالمی
برجای گذاشته است .هدف نویسنده در این پژوهش نشان دادن تاریخمندی و سیاسی بتودن
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تفسیر اقتدارگرایانه از دین است .تفکیک اقتدارگرایی از دیتن و دانشهتای دینتی از جملته
فقه ،دغدغهای است هه در تمامی پژوهشهای داود فیرحی به چشم متیختورد و متیتتوان
آن را استراتژی اصلی وی در سراستر عمتر پژوهشتیاش بته شتمار آورد .آرمتان او زدودن
زنگار اقتدارگرایی از سنّت و غبار ایدئولوژی از دین بود .ایدهای هه بعدها در سراستر آثتار
او بهخوبی مشاهده میشتود .او در دو هتتاب تاا یخ تحاو دولا
سیاسی و دول

د اسام و نظاا

د اسم ضمن گزارش تاریخی از دولتهای استالمی ،دولتت نبتوی در

مدینه را برآمده از قرارداد تلقی هرده و تفسیری دموهراتیک و مردمگرایانه از آن ارائه می
هند و از آن بهمثابة مقدمهای برای مشتروعیت دموهراتیتک دولتت متدرن بهتره متیگیترد.
تتهید بر صحیفه مدینه بهمثابة قانون اساسی از نکات جالب توجه تتمالت فیرحتی در دولتت
مدینه است .فیرحی بعد از این دو اثر مجدداً به مطالعه روشمند و متمرهز بر اندیشة شتیعه در
دوره قاجار و بهخصوص مشروطه روی آورد .دو هتتاب فقه و سیاس

د ایران معاصر و

آستانه تجدد تفصیلیترین آثار او در پیوند فقته و دموهراستی هستتند .هتتاب (دوجلتدی
اول ،در باب اندیشة سیاسی فقیهان شیعه در دوران معاصر ،در راستتای زدودن اقتتدارگرایی
54

از دین و بازسازی دموهراتیک فقه نوشته شتده استت و هتتاب آساتانه تجادد بته شترح و
تفسیر هتاب تنبیه االمه نائینی اختصاص دارد.
به لحاظ گفتمانی ،فیرحی در چهارچوب اندیشة نائینی و سنّت مشروطهخواهی حتوزوی
قرار میگیرد و به همین دلیل است هه او بیش از هر هس دیگری در تفسیر و معرفی نتائینی
هوشیده است .او دلبسته نائینی بود و همانند او از تجددی سخن متیگفتت هته از دل ستنّت

برمیخاست و با او همراه بتود و بته حکتومتی متیاندیشتید هته رهتا از هرگونته استتبداد و
ایدئولوژی دغدغة دین و دینداری داشته باشد.
فیرحی در اثر بعدی خود ،فقه و حکمرانی حزبی ،به سراغ یکی از نهادهای اصتلی در
نظامهای دموهراتیک امروز میرود و در جستجوی توجیهی فقهی برای حزب و حکمرانتی
حزبی از دانشی به نام فقه تحزب سخن متیگویتد .وی معتقتد بتود دولتت متدرن ،حتزب و
قانون موضوعه با یکدیگر مالزمه دارند .به گفتتة او استاس دولتت متدرن بتر قتانون بتوده و
حزب مهمترین ابزار تدوین و اجرای قانون در چنین دولتی به شمار میرود و بدینسان فقته
نوشته شده و در جستجوی توجیهی فقهتی بترای حتزب و حکمرانتی حزبتی برآمتده و متی
هوشد تا باب ورود فقه به مباحث دولت مدرن را بگشاید.
فیرحی در آخرین اثر خود بته ستراغ مفهتوم قتانون رفتته و در یتک پتژوهش دوجلتدی
مفهوم قانون را در تاریخ معاصر ایران پی میگیرد .او قانون را مهمتترین واژه ایتران معاصتر
میدانست (فیرحی 11 :1399 ،و از مالزمة قانون با حزب و دولت مدرن سخن میگفتت و
آن را مقدمة تحقق دولت مدرن در ایران تلقی میهرد .فیرحی در آثار اخیر خود بر دولتت
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ناگزیر به تتمل دربارة حزب است (فیرحی . 478 :1396 ،این هتاب در پاسخ بته همتین نیتاز

مدرن و بحرانهای آن در ایتران تمرهتز هترد و هوشتید تتا راهتی همخطتر بترای گریتز از
بنبستهای تئوریک دولت مدرن در ایران بگشاید.

روش تحقیق

روش تحقیق این پتژوهش توصتیفی  -تبیینتی استت؛ زیترا در پتی ارائتة گتزارش و روایتتی
مبسو و ساختاریافته از نگرش فیرحی دربارة دولت مدرن از منظرگاه فقته استت .همچنتین
این پژوهش بیشتر متمرهز بر گفتگوهای ایشان در انجمن مطالعات سیاسی حوزه استت هته
منتهی به نشر دو هتاب فقه و سیاس

شد .درواقع دیدگاه ایشان معطوف به «تبیتین» دولتت

مدرن از منظرگاه فقه اسالمی است؛ اما مقالة حاضر معطوف به توصیف تبیین وی از دولتت
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مدرن است؛ به همین دلیل نگارنده تالش میهنتد در ایتن روایتتگری ،همتواره نستبت بته
برداشت فیرحی از دولت مدرن وفادار باشد و به هیچ رو از چهارچوپ تفکر او خارج نشود
و اضافات خود را تنها به دو حوزه محدود هند؛ یکی ساختاربندی و دیگری بسط .در مقتام
ساختاربندی ،عمده اهتمام نگارنده متوجه این مطلب است هته از یکستو ستاختار طراحتی
شده منطقی به نظر آید ،از سوی دیگر ،این ساختار بته محتتوا و مضتمون نظریتات آن فقیتد
گزندی وارد نسازد و تحمیلی بر آنها روا ندارد.
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مفهوم دولت مدرن

در توضیح این بخش بهجای آنهه به بررسیهای متداول پرداخت شتود بیشتتر بته برداشتت
فیرحی از این مفهوم بسنده میشود .بر اساس آنچه هه فیرحی بیان میهرد ،مهمتترین وجته
تمایز دولت قدیم و جدید انتقال مفهتوم حتق از حتوزة خصوصتی افتراد بته حتوزة عمتومی
جامعه است .به دنبال چنین انتقالی در غرب ،دولت به قراردادی میان صاحبان حق (متردم و
حاهم تبدیل شده و شکل جدیدی از دولت را رقم زده است .چیزی هه در سنّت فکری متا
وجود نداشت و نمیتوانست به چنین حقوقی در امور نوعیه رسمیت بخشد .درواقع ،دولتت
در اندیشه سنّتی مسلمانان ،عموماً بر
مفهوم حکم و والیت شرعی حاهمان استوار بود و امام یا خلیفه والیت عتام
در ایجاد نظم عمومی ،دفاع ،امنیت و اجرای شریعت نقتش بته ستزایی داشتته
است .تمام نهادهای حکومت از مناصب شرعی تلقی میشد (الماوردی. 1 :

به تعبیر ابن االرزق ( 896ق «سلطان خلیفه خدا بر زمین در تنفیتذ احکتام ا هته همته
خیر و صالحاند و ابطال احکام شر و فسادند» بود (ابن ارزق . 12 :به تعبیر فیرحی:
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در دولت جدید تحوالت مهمی رخ داده است هه مهمترین آنهتا گستترش
خارقالعاده دولت و ورود دولت به حوزه رفاه ،آموزش ،اقتصتاد ،صتنعت و
 ...است هه بسیار فراتر از وظایف سنّتی در دولت قدیم برای اجترای احکتام
شرعی است .این وظایف بیش از آنکته در حتوزه احکتام شترعی باشتد ،در
قلمرو حقوق شهروندی است و ناگزیر ،نیازمنتد مکانیستمهای نظتارتی متثثر

شهروندان است؛ همین امر موجتب ختروج دولتت از بستاطت گذشتته شتده
است و ساختار عمومی دولتهای مدرن در جهان استالم ،بتهویژه در دنیتای
شیعه را با دوگانگی تعیینهننده حکتم و حتق مواجته هترده استت (فیرحتی
. 96 :1391

سرچشمههای تولید حق در فقه اسالمی و ساختار نوین دولت

پیدا هردن سرچشمههای تولید حق در دانتش فقته ،تنهتا مستیر در پیونتد فقته و دموهراستی
فیرحی فقه اسالمی تنها مجموعهای از تکالیف نیست؛ بلکته در درون آن ،سرچشتمههایی از
حقوق نیز وجود دارد هه میتواننتد وجتوه مردمستاالری در فقته را بتارور ستازند .درواقتع،
زمانی میتوان از نظام دموهراسی سخن گفت هه نظریة حق در حوزة عمومی همانند حوزة
خصوصی به رسمیت شناخته شود و فقه به چنین حقوقی برای مثمنان احترام نهتد .بته همتین
دلیل وی تالش میهند تا در مقابل نظریة تکلیفمداری مثمنان در حوزة عمتومی از نظریته
«حقوق مشترهه در عرصة عمومی» دفتاع و بتدین گونته نشتان دهتد هته فقته سیاستی شتیعه
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بهمثابة یک نظام سیاسی استت هته در آثتار فیرحتی وجتود دارد (همتان . 17 :از نظتر داود

موضعی منفی در قبال نظام دموهراسی ندارد و تاهنون نیز ظرفیتهای فقته در تولیتد چنتین
نظامی نادیده انگاشته شده است.
پیشفرضهایی هه او را در چنین تفسیری از فقه هدایت میهنند ،عبارتاند از:
.1

حکومت خوب یا بد تتثیر عمیق بر هیفیت زندگی مردمان دارد؛

.2

این اندیشه مهم است هه شکل و نهادهای حکومت ما چندان هم مقدر و از پتیش

تعیینشده نیستند و ما همواره ،بهتناستب زمتان ،مکتان و شترایط ،امکتان بازستازی و تترمیم
آنها را داریم .تغییر و ترمیم نهادها و قوانین سیاسی هیچ تعارضی با اصول مذهب و هالم و
فقه سیاسی جوامع ندارد؛
.3

ما انسانها قادر به تشخیص حکومت خوب از بد هستیم (همان. 13-12 :
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این پیشفرضها بهخوبی نشان میدهد هته او عالقتهمنتد بتود تتا بتا مبستو نشتان دادن
«تغییرات زمان ،مکان و شرایط» ،آنهتا را در موقعیتت باالدستتی قترار دهتد و بتهناچار فقته
سیاسی شیعه را به سمت چنین تغییراتی متمایل سازد .البته تالش وی
در هنار تالش روشنفکران همعصرش قابل درک است؛ در حالی هه آنتان
سعی میهنند تا از منظر مدرنیته به دین نظر افکنند و دین را خوانشتی متدرن
هنند ،فیرحی از منظر روششناسی در درون دین ایستاده و تالش میهنتد تتا
با تتویلی منبسط از دین ،دموهراسیخواهی را در درون آن بگنجاند (نعیمی،
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عطف به چنین تمایزی است هه او میهوشد تا با تتهیتد بتر «دوگتانگی مفهتوم حتق و
حکم» روایتی از فقه تشیع را بازخوانی هند هه دامنة حق را فراختر از حکم بشتمرد و بتدین
ترتیب ،فرصتی به بار نشاند هه دموهراسی بتواند بر مسند حکومت قرار گیرد .درواقع ،اگتر
بتوان در منازعة حق و تکلیف ،حق را بر تکلیف چیره هرد ،بهیقین شاهلهای از حکومت بر
مثمنان فرمانروایی میهند هه هیچ نسبتی با اقتتدارگرایی موهتوم در نصتوص دینتی نتدارد؛
چرا هه از نظر او ،مواردی هه در آنها مستقیماً و مستتقالً از قترآن و ستنّت بته «حکتم» متی
رسد ،بسیار اندک است و بنابراین در بیشتر مواقع هه حکم روشنی وجود ندارد ،میبایستت
مبنای خود را بر برائت بگذاریم و نبود حکم شترعی را بته معنتی «متدرک شترعی بتر نبتود
حکم» تعبیر هنیم( .همان 125 :این نشان میدهد هه دایرة حقوق فراختر از حکتم استت و
این میتواند مسیری بهسوی بنای حکومتی مبتنی بر حق هموار سازد .طبیعی استت نتیجتهای
هه او از این مقدمات میگیرد آن است هه:
 .1در این شرایط ،آنچه جایگزین فقدان حکم میشود همان عقل است؛
 .2امور فقهی جای خود را برعهدة عرف مینهند و راه بترای خوانشتی حتداقلی از دیتن
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هه میتواند به دموهراسی بینجامد باز میشود.
به زبانی دیگر ،فقهی هه احکام سیاسی محدودی دارد فرصت را بترای تعتابیر متدرن از
سیاستباز میهند و از تقابل و رویارویی سنّت و تجتدد در عرصتة سیاستی ختودداری متی
نماید.

اآلن هم عدهای بر طبل دوگانهی استالم و دموهراستی متیهوبنتد .متا بایتد
هاری هنیم هه این دوگانه شکل نگیرد؛ یعنی انسانها هم بتوانند دمکراتیک
و هم فقهی زنتدگی هننتد .هنتر آشتتی بتین دموهراستی و فقته سیاستی هنتر
روشنفکر امروز و فقیه و سیاستمدار معاصر است (فیرحی . 232 :1398

چنین تالشی را متیتتوان استتداللی نقلتی علیته روایتت اقتدارگرایانته از دولتت در فقته
دانست هه بهطور معمول متکی ادلة درون فقهی شده است .این نشتان متیدهتد هته تتالش
فیرحی درباره آشتی فقه و دموهراسی ،بهنوعی نقلی هردن سخنان آیتت ا مهتدی حتائری
است هه هامالً جنبه عقلی داشت .آیت ا مهدی حائری ،بنیانی فلسفی برای توجیته اقتتدار
نمود؛ این در حالی است هه فیرحی میهوشد همان ایده را صبغة نقلی بخشد تا بدین گونته
فقه را آگاه به ظرفیتهای دموهراتیک خود نماید.
همچنانهه پیش از این نیز گفته شد ،فیرحی متتثر از تاریخینگتری بته تحلیتل انتقتادی
سنّت فقهی میپردازد؛ اما به دلیل اعتمتادی هته بته «متتن» دارد در پتی رصتد یتک ستاختار
پژوهشی در بطن سنّت اسالمی است تا بتواند امکانات قرائتی دموهراتیتک از متتن را بتارور
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مدنی فراهم نمود و تنها جهت تنویر ایدهاش از مثالهای فقهی مانند مالکیت مشتاع استتفاده

نماید .شاید به همین دلیل باشد هته برختی از تحلیتلگران از فعالیتهتای علمتی ایشتان ،بته
«فوهو در حوزه» یاد میهننتد( .پزشتنگ 30 :1390 ،چترا هته او ،متتتثر از تتاریخینگتری
«میشل فوهو» به تحلیل انتقادی سنّت پرداخته و سعی دارد با استفاده از روش فوهویی نشتان
دهد هه سنّت فقهی و فلسفی ما در دورة میانه ریخت اقتدارآمیزی به خود گرفته و بر همتین
منوال تداوم یافته است .از نظر فیرحی ،این ساخت اجتماعی و مالحظات قتدرت استت هته
برخی از نشانههای نص اسالمی را به نفع اقتدارگرایی دولتهتای استالمی تقویتت هترده و
عناصر مردم ساالرانة آن را نادیده انگاشته استت؛ ایتن در حتالی استت هته در درون همتین
سنّت ،رویکردهای دیگری نیز وجود دارد هه میتوان آنها را به صورت افقتی از یکتدیگر
تفکیک هرد هه برتابندة روایتهای دیگر از سرشت حکومت دینتی شتود .ایتن نشتان متی
دهد هه در درون دستگاههای فقهی ما ،امکانات دیگری هم وجود دارد هته بتتوان آنهتا را
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فراخواند و قرائتهای دیگری ارائه هرد هه برساختة قتدرت سیاستی نباشتد .ایتن تحلیتل از
ماهیت دانش سیاسی مسلمانان هه خوانشی متتثر از تبارشناستی قتدرت و دانتش نتزد فوهتو
است ،میتواند ظرفیتهای دانشی ماننتد فقته در بارورستازی نشتانههای دموهراتیتک نتص
اسالمی باال برد و بدین گونه فقه را به تحلیل مختصات دولتت متدرن عالقهمنتد ستازد .ایتن
نشان میدهد هه ،فقه سنّتی بهرغم تمایالت اقتدارگرایی دارد هه متیتوانتد در چهتارچوب
سیاست مدرن نیز نظر دهد و بتدین گونته بته «ارزیتابی ماهیتت دولتت ،جامعتهی سیاستی و
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اشتتکال متفتتاوتی از نهادهتتا و تشتتکلهای داوطلبانتته عالقهمنتتد» شتتود (فیرح تی . 18 :1391
فیرحی ،مشکل اساسی فقه در پرداختن به دولت مدرن را این میداند هه ایتن فقته بتا چنتین
اقتضائاتی متنوس نیست و به آسانی نمیشود دولت متدرن را بته آموزههتای فقهتی ترجمته
هرد .چنین مشکلی نیز بدین مسئله باز میگردد هه بته گفتتة وی ،در دولتت متدرن ،مفهتوم
«حق» از حوزة خصوصی افراد به حوزة عمومی جامعه انتقال یافته هه به دنبال آن ،دولت بته
قراردادی میان صاحبان حق (مردم و حاهم تبدیل شده و شکل جدیتدی از دولتت را رقتم
زده است؛ این در حالی است هه به نظر میرسد فقه سنّتی ،حوزة عمومی را نه حوزة حقوق
بلکه قلمرو تکالیف میداند و تنها در امور شخصی حق را به رسمیت میشناستد و ایتن متی
تواند مانعی بزرگ در عالقهمندی فقه بته ستاختارهای نتوین دولتت شتود؛ بته همتین دلیتل،
پرسش مهمی هه فراروی او قرار میگیرد آن است هه چگونه میتوان عناصر دولت متدرن
را به زبان فقهی ترجمه هرد و در منظومة دستگاه سنّتی جای داد؟
آیا فقه سیاسی میتواند نسبت بین ما و زنتدگی امتروزین متا و نظتام سیاستی
هنونی را توضیح دهد؟ چگونه میتوان نظام اسالمی و در عین حال امروزین
داشت؟ چگونه میتوان دین و تجدد را باز تعریف هرد و در هنار هم دیتد؟
تجربه دنیای پست سکوالر نشان میدهد هه جمع بین این دو نه تنهتا ممکتن
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است ،به اعتبار تاریخ اندیشته سیاستی نتاگریز هتم هستت؛ امتا مستئله اصتلی
هیفیت و ظرافت این همزیستی تعیینهننده است (همان. 13 :

با این همه ،بیشتر تالشهای علمی در ایران ،عالقته دارنتد چنتین همزیستتی را از طریتق
تعیین جایگاه دین در جامعه دموهراتیک میسر سازند امتا فیرحتی تتالش متیهنتد موقعیتت

دموهراسی در جامعة دینی را با تکیه از «امکانات دانش فقه» بته بررستی گتذارد .امکانتاتی
هه در دورة میانه اسالمی هه زمان تکتوین دانشهتای استالمی استت؛ تحتت تتتثیر آمریتت
سیاسی فرصت بروز نیافت و به دلیل هژمونی روایت اقتدارگرایانه از نشتانههای سیاستی فقته
به حاشیه رانده شتد .الزمتة تکیته بترچنین امکانتاتی از فقته آن استت هته ،متا بایتد ظرفیتت
روششناسی فقهی را از چهارچوب تنگ گذشته (نظم ستلطانی در حتوزة استتنبا احکتام
سیاسی رها هنیم و به استخدام این دانتش تتت در تبیتین مستائل جدیتد زنتدگی مستلمانی تتت
بپتتردازیم .بتتههرحال امتتروزه ،مجموعتتهای از مستتائل معطتتوف بتته زنتتدگی سیاس تی متتا بتته
آنها منو به بنای نظمی مردم ساالرانه است تا بتوانتد از ایتن ارزشهتا حراستت نمایتد .در
چنین فرضی دیگر نمیتوان تجدد و فقه را با یکتدیگر طترد هترد و ستر از سلفیستم (طترد
تجدد با فقه و سکوالریسم (طرد فقه با تجدد درآورد؛ به همین جهت ،بایتد از یکستو بتا
پرهیز از گذشتهگرایی و نیز سکوالریسم از سوی دیگر ،ذخایر سنّت فقهی برای حل مسائل
سیاست جدید را بسیج نمود تا بدینوسیله فقته از حکمرانتی ختوب بترای زیستت مستلمانی
حمایت نماید .امروزه ریخت حکمرانی خوب در گرو دموهراسی یا مردمستاالری استت و
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ارزشهایی مثل آزادی ،برابری ،حزب ،انتخابات و رأی ،گره خورده است هه فرض تحقق

فقه اسالمی میبایست نسبت به چنین تحولی در سیاست مدرن نسبت برقترار نمایتد و رابطتة
دین و دموهراسی را توضیح دهد ،چرا هه؛
وظیفه فقه ،بهطور هلی ،جریان احکتام نتص در تتاریخ استت و سیاستت نیتز
غالباً وجه تاریخی دارد؛ بنابراین ،دانش فقه سیاسی دستگاهی معرفتتی استت
هه یک سر آن بته امتر ایمتانی و نصتوص ثابتت قدستی وصتل استت و ستر
دیگرش به امر سیاسی هه بالذات ،متغیر زمانی ،مکانی ،قومی و نژادی استت
بسته است .دانشی است هه سر در آستان ثبات و پای در چنبتری تغییتر دارد.
فلسفه عمومی فقه سیاسی ،نیز حل همین نسبت راز آمیز ثابت متغیر قدسی و
عرفی است (همان. 19 :

ازاینرو ،آنچه مهم است آن است هه ،امروزه امر سیاستی بتا ادوار گذشتته تفاوتهتای
مهمی پیدا هرده است .اگر در گذشته امر سیاسی؛ یعنی دولت ،عموماً بر مدار مفهوم حکتم
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و والیت شرعی حاهمان استوار بود و وظیفه حتاهم نیتز «تنفیتذ احکتام ا هته همته خیتر و
صالحاند و ابطال شیطان هه شر و فسادند» بود؛ امروزه در دولتهای جدید تحوالت مهمی
رخ داده است هه مهمترین آنها گسترش خارقالعاده دولت و ورود دولت به حتوزة رفتاه،
آموزش ،اقتصاد و صنعت است هه بسیار فراتر از وظایف دولتت قتدیم در اجترای شتریعت
است .این وظایف جدید بتیش از آنکته در حتوزة احکتام شترعی باشتد ،در قلمترو حقتوق
شهروندی است و ناگزیر ،نیازمند مکانیسمهای نظتارتی متثثر شتهروندان استت .همتین امتر
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موجب خروج دولت از بساطت گذشته متیشتود و ستاختار عمتومی دولتهتای متدرن در
ایران اسالمی را با دوگانگی تعیینهننده «حکم» و «حق» مواجه هرده است.
.1دولت اسالمی و دوگانه حق و تکلیف

همچنانهه گفته شد تغییتر در ستاختار و ماهیتت دولتت در عصتر جدیتد ،اندیشتة دینتی در
جهان اسالم را با دوگانگی روبرو ساخت .این نشان متیداد هته ایتن دوگتانگی ،نته در بتین
ظواهر شریعت و بافت دولت مدرن ،بلکه بین احکام شرعی و حقوق شهروندی است و هتر
تالشی جهت بازشناسی دولت مدرن در فقه اسالمی منو به شناخت وجتوه تمتایز حکتم و
حق است .البته فرقگذاری فقهی میان حتق و حکتم از جملته مشتکالتی استت هته اندیشته
معاصر اسالمی همتر راهی به حل آن گشوده استت .چته بستیار فقیهتانی هته حتتی در وجته
ممیزه اصلی میان آن دو وحدت نظر ندارند و حتی برخی از آنان تصور میهنند هه بعضتی
از حقوق هم بسان احکام قابل اسقا نیستند (صتدر . 225 :شتاید بته ختاطر همتین ابهتام در
مفهوم حق و حکم باشد هه برخی معتقدند هه حتق و حکتم تمتایز ثبتوتی دارنتد امتا معیتار
اثباتی روشنی ندارند (مروج جزائری . 139-140 :گرچه بسیاری از فقها
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حق و حکم را از امور اعتبتاری متیداننتد هته واقعیتتی جتز جعتل از جانتب
خداوند ندارند .حق سلطهای اعتباری استت هته زمتامش در دستت صتاحب
حق است و هم او قادر به اعمال و اسقا آن است ،برعکس ،زمام حکتم نته
در عهده انسان بلکه به دست شتارع استت و هتم اوستت هته آن را اعمتال و
اسقا میهند (فیرحی . 105 :1391

اما مفهوم حق و حکم چنان دیوار به دیوار یکتدیگر قرارگرفتهانتد هته برختی دیگتر از
فقها بر یکسانی آن دو تتهید میورزند .از نظر آیت ا خویی هر دو قائم به اعتبار شتارعاند
و حقیقت واحدی دارند ،با این همه او نیز میپذیرد هه حق هرچند مجعول شارع استت امتا
چیزی است هه قابل اسقا است .این نشان میدهد هه تنها معیار تمایز حق و حکم
اسقا پذیری و اسقا ناپذیری است .حکم با اسقا ساقط نمیشتود؛ زیترا
از منشت شارع مقدس بر موضوعش جعل شده و زمام وضع و رفعش بر عهده
خود شارع است ،برخالف حق هه قوامش به قابلیت اسقا و عفتو از ستوی
حقدار است .حق هرچند به لحاظ جعل از منشت شارع همانند حکم است ،اما
بهگونهای هه اختیارش به دست خود حقدار ،نه شارع است و هم او قادر بته
اخذ ،عفو و اسقا حقش است .برعکس زمام جعل و رفع حکم نه بر عهتده
مکلف هه اختیار انحصاری شارع است (همان. 114 :

به همین دلیل ،او به نقل از بحرالعلوم نقل میهند هه حتق ،ستلطهای اعتبتاری استت هته
زمام آن دست حقدار است و تنها او قدرت اعمال و اسقا دارد ،اما حکم شرعی از چنتین
خصوصیتی برخوردار نیست .این در حالی است هه حقوق انستان از دو منبتع مترتبط تولیتد
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هیفیت جعل متفاوت است؛ زیرا حق جعتل شتده استت بترای صتاحب حتق

میشود؛ یکی حکتم شترعی و دیگتری از فقتدان حکتم شترعی .اگتر بخشتی از حقتوق از
عمومات اباحه و ترخیصات شرعی برآید ،بخش دیگری از حقوق نیز دقیقاً از جتایی ناشتی
خواهد شد هه حوزة فقدان حکم است .درست به همین دلیل است هه دایرة حقوق فراختتر
از دایرة احکام در فقه شیعه است؛ چرا هه فقهتا غالبتاً از اصتل عتدم حکتم بته عنتوان نقطتة
عزیمت شروع میهنند و این حکم است هه نیازمند دلیلی روشتن از هتتاب و ستنّت استت؛
بنابراین ،عدم دلیل شرعی دلیل بر عدم حکم شرعی نسبت بته مکلفتین استت .ایتن اندیشته،
مبنای رایج و مشهور در ادبیات فقه شیعه است و به همین دلیتل استت هته برائتت ،موقعیتت
ویژهای در فقه شیعی دارد و این میتواند منبع مولد آزادی و حق در اندیشه اسالمی شود.
فقه اسالمی نه تنها اصالت را به برائتت متیدهتد و دایتره احکتام التزامآور را
محدود میهند ،همچنین بر احکام الزامآور نیز شر عدم ضرر دارد .قاعتدة
الضرر هه بر مبنای حدیث «الضرر و الضرار فی االستالم» استتوار استت ،از
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جمله عمومات شرعی است هه ناظر به نفی عموم ضرر خویشتن یا دیگران و
ایجاد یا استمرار هر نوع زیان است (همان. 161 :

مراد از ضرر چیزی است هه عترف تشتخیص متیدهتد و بستیاری از فقهتا نیتز آن را در
مقابل نفع قرار میدهند .این بدین معناست هه تشخیص نفتع زیتان نته امتری فقهتی بلکته بته
عهدة عرف نهاده شده است .ازاینرو میتوان گفت:
 .1اصل اولی در شریعت اسالم عدم حکم شرعی است؛
 .2در دستگاه فقهی حق بر حکم و حق آدمی بر حق الهی تقدم دارد.
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با این همه ،آنچه از نظر فیرحی اهمیت دارد نه منشت حکم و حق ،بلکته مجتاری تولیتد
حق در دستگاه فقهی شیعه است هه در راهیابی وجوه مردمساالری به نظریتههای دولتت در
فقه اثر میگذارد .به همین نکته ،او به پرسش جدّیتری توجه میهند :آیا اصل در زنتدگی
دینی اصالت حکم است یا تقدم حق؟ از نظر سید محمدباقر صدر ،در اینجا دو دیدگاه مهم
وجود دارد؛ یکی نظریه «حق الطاعه» و دیگری «قبح عقاب بالبیان» است .این دو نظریه هته
تتثیر زیادی بر حتق متدار یتا تکلیتف متدار بتودن فقته سیاستی شتیعه متیگتذارد متیتوانتد
استنباطات متفاوتی در باب سیاست و دولت جدید به دنبال آورد .بنا بر مسلک حق الطاعته،
آنچه اهمیت مییابد ،اصالت اشتغال الذمه است و مفاد آن ،هر تکلیفی استت هته وجتودش
محتمل است و از جانب شارع جوازی بر تترک آن نرستیده استت؛ چنتین تکلیفتی منجتز و
قطعی دانسته میشود .روشن است هه به اقتضای این اصل ،حقوق و آزادی انستان ،محتدود
به مواردی است هه شارع بدان تصریح دارد و ادلة قطعی بتر آنهتا احتراز شتده استت .ایتن
بدین معناست هه ،در تمام مواردی هه دلیلی بر حظتر (منتع و اباحته نیستت اصتل بتر عتدم
اباحه است؛ اما بنا بر مسلک قبح عقاب بالبیان ،مسیر استنبا هتامالً عتوض متیشتود؛ زیترا
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اصلی هه عمالً از این مسلک به دست میآید ،برائت عقلی استت .مفتاد ایتن اصتل نیتز آن
است هه مکلف عقالً ملزم و متعهد به هیچ تکلیفی نیست ،مگر آنهه به قطع و یقین ،چنتین
تکلیفی احراز شود.

.2مسلک برائت عقلی و ظهور منابع متکثر تولید حق

بنابر آنچه بیان شد اهنون روشن میشود هه اصل برائت عقلی برخالف اشتغال ذمته ،مبنتای
روششناختی مهمی را در مواجهه با امور متحول زندگی و توستعه حقتوق در برابتر احکتام
میگشاید .ازاینرو ،میتوان گفت:
بهطور خالصه ،مسلک حتق الطاعته ،فقتط یتک منبتع و آن هتم ترخیصتات
شرعی را منبع تولید حق قرار میدهتد .لتیکن مستلک برائتت عقلتی بتیش از
یک منبع برای تولید حق لحاظ میهند (همان. 121 :

اما آنچه در ورای چنین منازعة فقهی از نظر فیرحی اهمیت بسیاری دارد آن استت هته:
آغازین و مبنای عزیمت است تا فقیه در هاوشهای فقهی خود به آن تکیته هنتد و نتاگزیر،
هنگامه تعاطی ادله و هجوم تردیدها به همین عزیمت گاه اولیه خود پنتاه بترد؟ در پاستخ بته
این پرسش ،به نظر میرسد فقهای شیعه در تقدم حظر یا اباحه اختالفنظتر دارنتد (بحرانتی:
 . 155گفته میشود محقق نائینی به تقدم رتبی و نه زمانی حق بر حکم قائل است (انصتاری:
 . 437 -485این همان رأیی است هه فیرحی نیز برگزیده است .در صورتی هه اصل برائت

فقه و دولت مدرن از منظر داود فیرحی

هدامیک از حظر یا اباحه ،اصالت یا تقدم دارند؟ در تحقیقات فقه سیاسی هتدامیتک نقطته

تقدم یابد ،روشن است هه اصل برائت تولید حکم نمیهند بلکه مهمترین هارهرد آن نفتی
حکم است نه اثبات آن .درست به همین لحاظ است هه اصتولیین شتیعه برائتت را در زمترة
مدارک شرعی نمیدانند .مفاد برائت «خلتو ذمته از شتواغل شترعی» استت نته تولیتد حکتم
شرعی .ازاینرو ،در مواردی هه حکم روشنی وجود نداشته باشد ،مبنتای برائتت ،محقتق را
به جواز تمسک به اصالت عدم حکم سوق میدهد و به این قاعده هه «نبود دلیتل ،دلیتل بتر
نبود حکم است» استتناد متیهنتد .در چنتین متواردی بهاصتطالح متال احمتد نراقتی ،شتارع
سکوت پیشه هرده و هیچ تکلیفی را متوجه بندگان خویش نمیهنتد .حتتی از نظتر او هتیچ
ضرورت عقلی هم وجود ندارد هه خداوند در هر واقعهای ،افزون بر آنچه بیان هرده است،
حکمی و تکلیفی داشته باشد (نراقی . 368-369 :در چنین مواردی ،حق و اختیتار محصتول
فقدان دلیل است هه از آن به «اباحه عقلی» یاد میهننتد .در عترض چنتین اباحتهای ،اباحته
دیگری نیز وجود دارد هه از آن به «اباحه شرعی» یاد میشود و آن جایی است هه از ستوی
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شارع مقدس بیانی وجود دارد هه داللت بر «مباح» بودن فعلی از افعال انسان مینمایتد و در
آن نه عقابی وجود دارد و نه ثوابی (همان . 368-371 :ازاینرو ،عقل و شرع هر دو مجاری
تولید حقاند و به مکلف اختیار میدهند هه بنا به ارادة خود عمل نماید .با این همته ،از نظتر
فیرحی:
بیشترین و غنیترین منبع تولید حق در اندیشه شیعه ،حکتم شترعی و بتهویژه
حقوق منبعث از عمومات شرع است .عمومات اباحه یا ترخیصتات شترع آن
دسته از ادله شرعی هستند هه با واژگانی چون «هل»« ،همه»« ،هر» شترع متی
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

شوند و معیار و قاعدهای فراگیر برای عمل انستان مستلمان در متوارد فقتدان
حکم/دلیل موردی شرع تدارک میهنند (فیرحی . 137 :1391

این عمومات واجد پیامدهای مهمی در راستای اباحه و حقاند هته متیتواننتد در متوارد
زیر انعکاس یابند:
آزادی

آزادی مهمترین مفهوم در راستای تحلیل حق در فقه سیاستی شتیعه استت .البتته در اندیشته
اسالمی سه مفهتوم متفتاوت و همبستته از آزادی وجتود دارد هته از آن بته آزادی هالمتی،
اخالقی و فقهی تعبیر میهنند .آزادی هالمی همان «اختیار آدمی» است هته در مقابتل جبتر
قرار دارد .مراد از آزادی اخالقی نیز «بنده دیگران نبودن» است هه در روایتات استالمی نیتز
انعکاس زیادی یافته است؛ اما در بتاب ماهیتت آزادی در فقته ،فقهیتان اختالفنظتر دارنتد،
برخی آن را اصل و برخی دیگر ،آن را اماره دانستهاند .فقیهانی هه آزادی را بتهمثابته اصتل
میدانند ،چنین میاندیشند هه اصالت حریت امری عقلی و بنابراین پیشادینی است و نیازی
به حدیث و تشریع شرع ندارد .اگر حدیثی هم وجود نداشتته باشتد ،اصتالت حریتت مستلم
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بوده و هست؛ اما در فرض اماره بودن ،اعطای حریت به نوع بشر ناشی از حکمی استت هته
از عمومات شرع مستفاد میشود و اصالت حریت در این صورت ،قاعدهای استت فراگیتر و
وجه شرعی دارد .نتیجه اماره بودن آزادی آن استت هته اصتالت آزادی حکمتی از احکتام
شرعی است هه از عمومات ادله آزادی در منابع شیعی به دست میآید .بتا ایتن همته آنچته

مهم است آن است هه فقها با اتکای به آزادی به تحلیل لوازم آن در فقه سیاسی پرداختند و
آن را مبنا و مجرای بسیاری از حقوق سیاسی ،اجتمتاعی و اقتصتادی قترار دادهانتد (صتدر:
. 257
تسهیل و ترخیص

در فقه نیز عمومات دیگری وجود دارد هه از آن به عمومات تسهیل یتاد متیهننتد و اغلتب
نیز به این فراز از امام علی(ع استناد میهنند هه «و خداوند از چیزهتایی ستکوت هترده هته
سکوتش از روی فراموشی نیست ،پس ختویش را در ایتن بتاره دچتار بته تکلتف نیندازیتد»
نشده و با اغماض شارع مقدس به حوزه ترخیص و اباحه راندهشتدهاند .در چنتین حتوزهای،
چون بیانی وجود ندارد قطع به عدم عقاب داریم و آزادیم هه بنا به مصلحت ختویش رفتتار
هنیم .این نشان میدهد هه شارع در این موارد از حکم واقعی ختود منصترف شتده و آن را
به اختیار و «اراده آزاد انسان» واگذار نموده و بتدین گونته «حتق» او را بته رستمیت شتناخته
است .البته فلسفه مصلحت تسهیل فقط رفع عسر و حرج نیست بلکه مراد از جعل آن مجترد
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(عاملی 219 :این بدین معناست هه احکامی از امور زندگی انستان ،بته دلیتل تستهیل ابتالغ

تسهیلی است هه مناسب و شایسته ملت سمحه و شریعت سهله است.
مالکی

و تسلط انسان بر تصرف

مالکیت هه یکی از منابع تولید حق است ،مفهومی است عرفی و بتینیتاز از توقیتف شترعی
است .مالکیت ،نوعی اختصاص و رابطه بین مالک و مملوک ،مال و صتاحبمال استت هته
موجب انحصار بر تصرف میشود .بدینسان مالکیت به معنای استتحقاق و قتدرت هرگونته
تصرف است و بر اساس آن ،هر انسانی بر جتان و متال و عمتل ختویش ستلطه دارد .چنتین
مفهومی از مالکیت به گفته ایروانی عین معنای آزادی است .پس «نفس و جان انستان یتا در
سلطه خویشتن است یا تحت سلطه امری بیرون از خویشتن خویش .اگر نفس و جتان انستان
در تملک خویشتن باشد ،به معنای آزادی است و اگر در تملتک امتری ختارج از خویشتتن
خویش باشد ،به معنای عبودیت و بردگی است .پس انسان آزاد مملوک خویشتتن و انستان
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بتترده مملتتوک بیگانتته و اجانتتب استتت( ».النجفتی 50 :و  72ازایتنرو ،مالکیتت عبتتارت از
اختصاص یافتن خاص و قراردادی ویژه است هه موجب سلطه همهجانبته مالتک بتر متال و
مملوک میشود .مالکیت چیزی جز قدرت و سلطه نیست و این عتین آزادی مالتک استت.
درست به همین دلیل است هه گفته میشود مالکیت مالزم آزادی است؛ زیترا مالکیتت هته
به تعبیر شیخ انصاری عین سلطه مطلق است ،به معنای عتدم مزاحمتت دیگتری در آزادی و
تصرف فرد است( .انصاری. 191-190 :
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

از مجموعه آنچه گفته شد چنین برمیآید هه جستتن سرچشتمههای تولیتد حتق در فقته
اسالمی تالشی است هه ظرفیتهای فقه را خارج از مالحظات قدرت مورد بتازخوانی قترار
دهد و بدین گونه راهی بهسوی آشتی فقه با تحوالت دولت جدید مییابد .چنین تحلیلتی از
تغییرات به وجود آمده در بافت دولت مدرن از یکسو و نیز بتازخوانی نشتانههای حتق در
فقه اسالمی نتایج گستردهای دارد و میتواند بنیان یک نظریه جدید در فقه شتیعه بته وجتود
آورد .اصول هلی این نگرش به فقه عبارتاند از:
.1دموهراسی بهمثابه یک نظام فلسفی تنها در شرایطی بروز مییابد هه در آنجتا حتق بته
رسمیت شناخته شده باشد.
.2نقطه عزیمت بررسیهای فقهی اصالت عدم حکم است.
 .3به همین دلیل ،دایره حقوق در فقه از دایره تکالیف فراختر است.
.4امروزه دولت وظایف جدیدی فراتر از اجرای شریعت بتر عهتده دارد .ایتن وظتایف،
بیش از آنکه در حوزه احکام شترعی باشتد ،در قلمترو حقتوق شتهروندی استت و نتاگزیر،
نیازمند مکانیسمهای نظارتی مثثر شهروندان است.
.5در امور متحول زندگی همانند آنچه در باب هتارهرد و وظتائف دولتت وجتود دارد،
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اصل برائت عقلی است نه اشتغال الذمه.
.6در چنین فضایی هه برائت جاری میشتود ،ایتن حقتوق استت هته توستعه مییابتد نته
تکالیف.

.7چن تین توستتعهای زمینتته را بتترای خوانش تی دموهراتی تک از فقتته را فتتراهم و از وجتته
اقتدارآمیز آن در سنّت فقهی دور میسازد.
عطف به چنین اصولی است هه وی نیز میگوید:
شکل و نهادهای حکومت ما چندان هم مقدر و از پیش تعیینهننده نیستند و
ما همواره بهتناسب زمان و مکان و شرایط ،امکان بازسازی و ترمیم آنهتا را
داریم .نهادهای حکومتی طرح و نمایی باستانی نیستند هه قتادر بته تغییرشتان
نباشیم و در صورت تغییر ،خوف از بین رفتن اصالت و هویت خود را داشتته
باشیم .تغییر و ترمیم نهادها و قوانین سیاسی هیچ تعارضی با اصول متذهب و
اخالقی در باب چگونگی حکومت در زمانته ختود دارد ،بهگونتهای هته بته
تعبیر امام خمینی دین او (اسالم متتهم بته نتاتوانی در اداره جامعتهاش نشتود
(فیرحی . 12 :1391

ممحظات انتقادی

آنچه آمده تمام چیزی بود هه مرحوم داود فیرحی در پروژه ذهنی ختویش در بتاب تعامتل
فقه و دولت مدرن دنبال میهرد .او برخالف همگنان ختود در محافتل روشتنفکری هته در

فقه و دولت مدرن از منظر داود فیرحی

هالم و فقه سیاسی جوامع ندارد؛ بنابراین ،هر فرد و جامعهای مسئولیت دینی

پی روزآمدی دین از منظر مدرنیتهاند ،میهوشد با اعتماد بر سنّت فقهی شتیعه ،ظرفیتهتای
مردم ساالرانه فقه را باال برد و بدین گونه راهی بهسوی آشتی فقه و دولت مدرن بیابد .دلیل
او بر تتهید بر تقدم حق بر حکم در شریعت اسالمی نیتز بتدینجهت استت هته دموهراستی
بهمثابه یک نظام فلسفی درجایی رشد میهند هه در آنجتا حتق ،تتوانی بترای ظهتور داشتته
باشد و البته این ظرفیت در سنّت فقهتی شتیعه وجتود دارد و متیتوانتد بته زنتدگی مثمنتان،
وجهی فقهی دهد و هم صبغهای مدرن بخشد؛ اما به نظر میرسد هته تقابتل قتدیم و جدیتد
فراتر و ریشهایتر از تقابل فقه سیاستی و دموهراستی استت و هرگونته آشتتی میتان ایتن دو
مفهوم الجرم نیاز به توافق سنّت و مدرنیته به مفهوم هالن آنها با یکدیگر استت .ازایتنرو،
به نظر میرسد تقلیل مشکل مدرنیته به دموهراسی و تقلیل مشتکل ستنّت بته فقته سیاستی از
نقا آسیبپذیر پروژه فکری او باشتد .عتالوه بتر ایتن ،فیرحتی ،تعریتف دقیقتی از مفهتوم
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دموهراسی ارائه نمیدهد ،او خواستهای از فقه دارد هه به نظتر متیرستد از یکستو ،بتاری
سنگین بر دوش آن محسوب متیشتود و از ستوی دیگتر ،ساختارشتکنانه استت .تقلیتل فقته
سیاسی به فقهی هه بتواند خود را با خواستههای دموهراسی منطبق هنتد از فقته سیاستی چته
باقی میگذارد؟ آیا این شکل از فقه سیاسی خود در راستای هر چه بیشتر عرفی شتدن دیتن
و افتادن آن در دامن مدرنیته حرهت نمیهند؟ بهویژه آنکه ،در همین سنّت فقهی نشانههای
زیادی وجود دارد هه نشان میدهد هه هفه حکم بر هفه حق برتری دارد و همتواره عرصته
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

را برای جوالن حق رها نمیهند .حداقل او میتوانست راهی بهسوی جمع ایتن دو دستتگی
میان حق و حکم بیابد و اینگونه عرصه را بر حکم تنگ ننمایتد .مضتاف بتر اینکته تمرهتز
بیش از حد او بر فقه نمیتوانست وجه انتقادی او را هامل هند .او میتوانست مرحله قبتل از
فقه یعنی حدیث را مورد بررسی قرار دهد و دریابد هه فقه چگونه شکل گرفته است .نکنتد
مشکل آنجا باشد و او ندیده باشد .با این همه ،او فارغ از اینکه فقته چگونته رخ داده استت،
(جعفریان 1399/1/1 :معتقد بود چون فقه فربتهترین دانتش تمتدن استالمی استت و بجتای
حکمت مدنی در غرب نشسته استت متیتوانتد از عهتده چنتین مواجهتهای درآیتد .متا چته
بخواهیم و چه نخواهیم این فقه است هه خطو زندگی سیاسی ما را تعیین متیهنتد و بایتد
خود نیز راهی بهسوی تعامل با دولت مدرن پیدا نماید؛ اما همچنان این سثال بتاقی متیمانتد
هتته چتترا او مس تیرهای دیگتتری غیتر از فقتته را امتحتتان نکتترد ،شتتاید ظرفیتهتتای نهفتتته در
دانشهای دیگر اسالمی راه بر دموهراسی همتوارهتر متیهترد اینگونته ختود را متتهم بته
سکوالر هردن فقه نمینمود.
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مروری بر پروژه فکتری مرحتوم دهتتر فیرحتی نشتان متیدهتد او بترخالف نظتر برختی از
روشنفکران هه اعتقادی به توانمندی فقه اسالمی در سامان زندگی سیاستی در دوره جدیتد
ندارند ،معتقد بود تمدن اسالمی ما فقه مدار است و هر آنچه قترار استت در ایتن تمتدن رخ

داد باید از رهگذر چنین دانشی عبور نماید .مهم آن است هته چگونته فقته بته ختوانش متا
درآید و ما چگونه با آن تعامل هنیم؟ آنانی هه فقته را از تکلیتف و هلفتت آغتاز متیهننتد
بهناچار سر از اقتدارگرایی درمیآورند هته در دوره میانته استالمی تحتت تتتثیر مالحظتات
سیاستی قتتدرت رخ داده استتت .اگتتر فقتته را از حتتق آدمتی آغتتاز هنتیم ،متیتتتوان روایتتی
دموهراتیک از فقه در باب دولتمداری ارائه هنتیم و بتدین گونته بته حیتات فقته در دوره
مدرن – هه بنیانی بر حقوق دارد – تداوم بخشیم.
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