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مکتب امام خمينی و بازتوليد فقه اجتماعی شيعه 
در چله انقالب اسالمی 

دكتر مظفر نامدار

هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي خواهيم اصول محكم فقه را در 
عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضالت جواب داشته باشيم 
و همه ترس استكبار از همين مسئله اســت كه فقه و اجتهاد جنبه عيني و 

عملي پيدا كند. 
امام خميني)ره(1

گشودگی فقه شيعه در مکتب امام خمينی
15 خرداد 1342 آغاز جنبش سياسي، اجتماعي و فرهنگي گسترده اي در ايران بود كه 
مرجعيت، نظام پادشاهي، حكومت مشروطه سلطنتي، غرب پرستی و سكوالريسم را به چالش 
كشيد. اصول راهنماي اين جنبش اعتماد راسخ به توان دين اسالم و سنت اجتهادي فقه شيعه 
در حل مسائل و مشكالت جهان امروزي و پيوند ناگسستني سياست با ديانت بود. از نظر 

1. صحيفه امام، ج21، ص289.
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آموزه هاي اين جنبش، هر مسلمانی فارغ از حصارهای فرقه گرايی، قوه و قابليت آن را دارد كه 
با بررسي مسائل و ارزيابي براهين و مطالعه گذشته و حال، حقيقت و واقعيت حيات اجتماعي 

خود را تشخيص داده و نوع حكومت و حاكميت خود را تعيين كند. 
نوع نگاه امام خمينی، به توانايی های توليدی فقه شيعه در حوزه اجتماعی اصالت بخشيد و 
اين اصالت بخشی شرايط را برای پيروزی انقالب اسالمي ايران آسان كرد. انقالب اسالمي 
طيف گسترده ای از تغييرات را با خود به همراه آورد و به فرهنگ اسالمي شكل نويني بخشيد 
و آرمان »تشكيل تمدن نوين اسالمي« را امكان پذير ساخت. اين دگرگوني فرهنگي، مسير 
جامعه در حال پيشرفت ايران اسالمي را در چهل سال گذشته هدايت كرد و اكنون ايران در 

پرتو اين هدايت يكی از مردمی ترين كشورهای منطقه و بلكه جهان می باشد. 
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشــت كه اگر يك نظام اجتماعی زنده، متحرك و پويا، 
همزمان با پويايی، شرايط تداوم پويايی خود را بازتوليد نكند نمی تواند مدت چندانی همچنان 
يك نظام پويا و توليدكننده باقی بماند. بنابراين شرط توليدكنندگی انقالب اسالمی بازتوليد 

شرايط توليد است.1
انقالب اســالمي در چهلمين ســال حيات طيبه خود، براي تداوم اثرگــذاري ايده ها و 
آرمان های انقالب در دنياي پساسكوالر، پساغرب گرا و پسامدرنيته به بازانديشي فرهنگي 
عميقي نياز دارد كه بتواند الگوي موجهي را براي تغييرات اجتماعي در بستر فرهنگ بومي 
)ايراني- اسالمي( فراهم سازد. اگر فرهنگ را مجموعه اي از اعتقادات، باورها و نمادها در همه 
حوزه هاي اجتماعي تعريف كنيم كه با تالش هاي جامعه در فائق شدن بر مشكالت بيروني و 
يگانگي دروني عمل مي كند، بايد فضا را براي اين نوانديشي در بستر پژوهش هاي فرهنگي، 
به خصوص در فقه اجتماعي فراهم سازيم. در چله انقالب اسالمی بازخوانی تغييرات به ما 
می گويد، ديگر نبايد ترديد داشت كه دامنه پيامدهاي فرهنگي و سياسی مكتب امام خمينی 
بسيار گسترده است. دگرگوني هاي فرهنگي و سياسی بر آهنگ رشد اقتصادي در جوامع، نوع 
پيشرفت اقتصادي، شالوده اجتماعي برخوردهاي سياسي، حمايت مردم از نهادهاي اجتماعي 
و مدني و ديوانساالری و روابط اجتماعي اثرات عميقي گذاشته و به آنها شكل نويني مي بخشد. 
اثرات هدفمند و روشــمند فرهنگ و دگرگوني هاي فرهنگي بر جوامع، بخشي از مطالعات 

حياتي مراكز برنامه ريزي آموزشي، سياست سازي و تصميم گيري در جهان مي باشد. 
منازعات فرهنگي، چندفرهنگ گرايي، فرهنگ مشترك، نظريه هاي فرهنگي، صنعت هاي 
فرهنگ سازي، كاالهاي فرهنگي، صنايع فرهنگي و از همه مهم تر مطالعات فرهنگي امروز، 

1. برای مطالعه بيشــتر در خصوص بازتوليد شرايط توليد رك: لويی آلتوســر، ايدئولوژی و ساز و برگ های 
ايدئولوژيك دولت، ترجمه روزبه صدرآرا، تهران، چشمه، 1387. 
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از جمله مباحث حساس و پيچيده در مطالعات 
علوم انساني و اجتماعي به حساب مي آيند. تداوم 
موفقيت دين در دوران افول سيطره سكوالريسم، 
غرب پرستی و مدرنيسم تا حدودي ناشي از آن 
است كه بتواند جذب مطالعات گوناگون فرهنگي 
شــود. بنابراين دين وقتي مي تواند وارد حوزه 
حكومت و دانش اجتماعي شــود كه روشمند و 
هدفمند زبان زمان را درك كند. اگر دين بخواهد 
به صورت غير روشمند و هدفمند، وارد دستگاه 
سياست و مطالعات اجتماعي شود بي ترديد به 

مشكل برخورد خواهد كرد و اعتبار خود را از دست خواهد داد. در آثار امام خميني معمار 
بزرگ انقالب اسالمي و رهبر معظم انقالب اسالمی، توجه به اثرات سوء ورود غير روشمند 
و غير هدفمند دين در مسائل اجتماعي وجود دارد؛ لذا دستگاه حوزه هاي ديني بايد شديداً 
متوجه اين معنا باشند كه چگونه اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنند كه هم 
فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند و هم معضالت پيچيده اداره جوامع امروزي توسط 

فقه و اجتهاد حل شود. امام در تذكر اين امر حياتي مي فرمايد: 
ما محصور بوديم در يك كتاب ها و در يك عقايــد خاصي، كتاب ها از 
حيث تعليم و تعلم غالباً از طهارت و تجارت و صاله... تجاوز نمي كرد، علوم 
قضايي و حدود و ديانت و اينها از علوم غريبه بود. البته مشايخ نوشته اند، 
همه را مستقصي1 نوشته اند. لكن در حوزه ها از باب اينكه، اين امور خارج 
بود از حيطه عمل آنها، قضاوت دست آنها نبود، حدود و ديات و قصاص 
و اينها عملي نبود، از اين جهت آنها مورد بحث واقعي نمي شد و ما محصور 
شده بوديم در كتاب ها... يك تبليغات خاصي انجام گرفته بود در سال هاي 
طوالني، كه بايد حوزه ها از امور اجتماعي و سياســي به كلي مبرا باشــد و 
اسم سياست را نمي توانستيم در حوزه هاي علميه ببريم و امور مسلمين و 
چيزهايي كه مربوط به جامعه مسلمين است در حوزه ها بحثي از آن نبود. 
بحمداهلل امروز كه ما از آن قيد و بندهــا رهايي پيدا كرده ايم بايد توجه به 
اين معنا داشته باشيم كه امروز حوزه ها، با ديروز حوزه ها فرق دارد، امروز 

1. جامع االطراف

ميرزاي  از  فرآيندي كه  بي ترديد 
شيرازي و مكتب سامرا شروع شد و 
به امام خميني و مكتب قم رسيد نه 
تنها بر عمق و اصالت فقه گذشته شيعه 
و شيوه هاي استنباط فقها و پويايي 
اجتهاد افزود بلكه فقه شيعه را به 
خصوص در فقه اجتماعي صريح تر و 
خواندني تر و اساسي تر ساخت و فقه 
را هر چه بيشتر در معرض پاسخگويي 
به مسائل مبتالبه جامعه قرار داد و به 

رشد و بالندگي آن كمك نمود
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حوزه ها براي دنيا، االن دنيا يك تحولي پيدا كرده است كه كأنه عائله واحده 
شده است... وضع اين طور شــد، دنيا كأنه همه مجتمع شده است در يك 
محصوره كوچكي از حيث جهات.1 ما امروز نمي توانيم مثل سابق فكر كنيم. 
ما سابق تبليغاتمان محصور به ايران بود... امروز همه تبليغات دنيا بر ضد 
اسالم است... بحمداهلل امروز آن بندهايي كه به عقايد ما بسته شده بود رها 
شد... و اين يك امري اســت كه در اين انقالب تحقق پيدا كرد. بنابراين... 
از همه حوزه هاي علميه در هر جا كه هست اين تقاضا را دارم كه دامن به 
كمر بزنند و نقيصه هاي سابق را كه عقب افتادگي هاي سابق را جبران كنند.2
كشمكشی كه انديشه هاي امام بر نقش نظري و عملي فقه در حل معضالت دنياي كنوني 
مطرح مي كند، نشانه تغيير جهتي بســيار بزرگ در مطالعات فرهنگي، فرهنگ سياسي و 
اجتماعي دوران معاصر است. آن شــكل هايي از فقه كه با حوزه دولت و اجتماع پيوند پيدا 
مي كند بي ترديد بايد از اســتعداد و دامنه داري فقه و اجتهاد در انديشه هاي امام، نيروي 
رهايي بخش به دست آورد و انديشه هاي سياسي، مطالعات فرهنگي و تحوالت اجتماعي را 
از سيطره گفتمان هاي رسمي غرب كه چون زنجير بر پاي معرفت و دانش بومي بسته شده 
است، رها ســازد. بازتوليد علم در ايران در پرتو دانش بومي )ايراني- اسالمي( فقط از اين 

طريق امكان پذير است.  
اگرچه اكنون توانايي فقه در فراهم آوردن شــرحي از توليــد فرهنگ بومي در معرض 
شبهه انگيزي و سخت مورد مناقشه اســت، اما فرآيند تكامل تاريخي فقه شيعه و پويايي 
اجتهاد، كاربرد علمي و عملي و بالندگي نظام مند )سيســتماتيك( فقه شــيعه را در حوزه 
اجتماعي به طرز آشكاري در معرض پژوهش هاي علمي قرار مي دهد. دامنه هاي فقه شيعه 
كه به تعبير امام همه اش از كتاب و سنت است3 به ما اين امكان را مي دهد كه تعريف شده 
و تعيين شده به حوزه مسائل اجتماعي وارد شــويم و با مبناي انسان شناسي، جامعه شناسي، 
دين شناسي، معرفت شناسي، سياست شناسي و فرهنگ شناسي بومي خود به دگرگوني هاي 

عصر پساسكوالر، پساغرب گرايي و پسامدرنيته بينديشيم. 
اين همان كاري بود كه امام از ســال 1342 دنبال كرد. امام از سياست، جامعه شناسي، 
علوم اجتماعي، معرفت شناسي و بسياري از مسائل مربوط به علوم انساني تعريف خاص 
خودش را داشت و تحت سيطره گفتمان هاي رســمي غرب نبود. يكي از داليلي كه تمام 

1. در دورانی كه كسی تصويری از دهكده جهانی و جهانی شدن نداشت امام از دهكده جهاني خبر می دهد.
2. صحيفه امام، ج18. ص103-105. 

3. همان، ج2، ص413. 
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شاخصه هاي دگرگوني اجتماعي در تعاريف امام عوض شــد به اين دليل بود كه امام بر 
مبناي تعريفي كه خود از انسان، علوم انســاني و علوم اجتماعي داشت، مفاهيم را تعريف 
مي كرد. تبلور فقه اجتماعي و برآمدن حكومت به معناي واليت مطلقه اي كه از جانب خدا به 
نبي اكرم)ص( واگذار شده و اهم احكام الهي بوده و بر جميع احكام شرعيه الهي تقدم دارد،1 
و همچنين تبديل شدن حكومت به فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت 
و طلوع حكومت در سپهر جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضالت اجتماعي و سياسي 
و نظامي و فرهنگي و از همه اساسي تر، قرار گرفتن فقه در مقام تئوري واقعي و كامل اداره 
انسان از گهواره تا گور،2 بي ترديد برخاسته از چنين نگاه ساختارشكني بود كه امام به مباني 
انسان شناختي اسالم در پرتو فقه شيعه داشتند. چنين نظامي براي فقه شيعه بايسته هايي 
دارد كه اگر به اين بايسته ها در بستر دولت اسالمي توجه نكنيم، فقه شيعه خداي ناكرده 

اعتبار خود را از دست خواهد داد. 

بايسته هاي بازتوليد فقه شيعه در حوزه سياست
اين حقيقت دارد كه تفكر فقهي هر عصر، همواره متنوع تر و در عين حال پيچيده تر از آن 
است كه در بادي امر به نظر مي رســد. فقه جديد با وجود نهايت احترامي كه براي اسالف 
برجسته خود قائل است، الاقل از حيث حجم، تنوع موضوعات، تكثر مسائل مبتالبه و تنوع و 
تعقيد عقايد و نظريه هاي فقهي به خصوص در فقه كالن يا فقه اجتماعي، از فقه دوران گذشته 
بس فراتر مي رود. به اين جهت، مشكل بتوان يك موضوع يا مسئله مهمي در آن يافت كه 

اغلب متفكران بزرگ زمان گذشته عمدتاً بدان پرداخته باشند. 
از اين جهت، برابر نهادن نام هــاي بزرگي در فقه چون: ميــرزاي قمي، صاحب جواهر، 
شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، آيت اهلل حائري، آيت اهلل 
بروجردي و غيره در مقابل نوآوري هاي فقه امــروزي، به خصوص فقه اجتماعي كه بخش 
عظيمي از آن زاييده انديشه هاي امام خميني و ياران ايشان است، بيش از آن كه راه گشاي 
دقايق فقهي جهان امروز و دل مشــغولي های فقيه امروز در حل مســائل اجتماعي، فردي، 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي مسلمانان باشد، يكباره ذهن را متوجه تفاوت هاي بي سابقه فقه 
معاصر نه تنها در مسائل مبتالبه مسلمانان در دوران جديد مي كند، بلكه تفاوت هاي خوي 
و سبك فقهي و حوزه هاي علميه در عصر جديد را در مقايسه با گذشته نشان می دهد. اين 

1. رك: همان، ج20، ص451. 
2. رك: همان، ج21، ص289. 
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مســئله بيش از آن كه نشان دهنده اختالف و 
ناتوانی فقه باشد، نشان دهنده راز ماندگاري فقيه 

شيعه و پويايي اجتهاد در ادوار تاريخي است. 
با وجــود اينكه ايــن مســئله از امتيازات 
اعجاب برانگيز معرفت شناسي و روش شناسي 
فقيه شيعه در برخورد با عنصر زمان است اما 
مشخص نيست چرا عده اي تالش مي كنند از 
اين عنصر بالنده و حيات بخش و سازنده فضاي 
زندگي مســلمانان در همه ادوار تاريخي، در 
جهت تخريب دســتاوردهاي فقهي دوران به 

خصوص در حوزه اجتماعي و ايجاد دگرگوني هاي سياسي استفاده سوء كنند!
تاريخ نشان مي دهد كه مكتب ها و سلسله هاي فقهي كامل، ظرف چندين دهه نضج گرفته 
و اثرات خود را بر جامعه مي گذارند؛ اما در قرن گذشــته، خطوط شكل گيري فقه جديد و 
افتراق بين اسلوب و مكتب ها و مسائل فقهي به مراتب سرعت اعجاب برانگيزي داشته است؛ 
به طوري كه در اين دو قرن يك طبقه بندي مفيد و سرراست از فقه و فقيهان در يك فرآيند 
تاريخي مشكل مي باشد. همه اينها نشان مي دهد مسائلي كه فقه و فقيه امروز با آن درگير 

است حتي در مسائل شخصي و فردي با مسائل گذشته تفاوت دارد. 
با ظهور ميرزاي شيرازي و مكتب سامرا و پس از آن آخوند خراساني و مكتب نجف و از 
همه اساسي تر، برآمدن امام خميني و مكتب قم به عنوان سه جريان بزرگ دگرگوني هاي 
فقه اجتماعي و تحوالت سياسي در دوران معاصر، تصور فقهي رايج از زمان شيخ مفيد تا شيخ 
انصاري )رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين( دستخوش تغييرات عميقي شد. با اين نتيجه كه 
حتي حدود و دايره اظهارنظرها و معاني اصطالحات اساسي فقهي و ورود فقه و فقيه به مسائل 
امور عرفيه عامه چنان تغييري كرد كه در پاره اي جهات شناخته نشد و همين شناخته نشدن 
مسائل و موضوعات موجب تشكيك دستگاه جاري و عادي فقه و فقاهت نسبت به حدود و 
اختيارات فقه و فقيه براي ورود به بعضي از مسائل حياتي جامعه مسلمانان به خصوص در 
اجتماعيات شد و اثرات نه چندان دلچسب خود را در نهضت مشروطيت بين دو جريان فقهي 
مكتب سامرا به رهبري آيت اهلل شهيد شيخ فضل اهلل نوري و مكتب نجف به رهبري مرحوم 

آخوند مال محمدكاظم خراساني گذاشت. 
مسائلي كه فحواي آن به مدت چند صد سال بالمعارض بود و به تعبير پاره اي از سكوالرها 

فرق ميان فقه فردي و فقهاي گذشته با 
فقه اجتماعي و فقهاي دوران معاصر 
يك فرق عقيدتي و نظري نيست بلكه 
تفاوتي در معناي فرضيه هاي فقهي 
و مشكل گشايي هاي فقه است و اين 
همان بايسته هايي است كه حوزه هاي 
علميه ما بايد بدان عنايت داشته و 
فضاي فرهنگي و دستگاه اجتهاد يا 
فرهنگ فقه و اجتهاد را متناسب با 
آن بازسازي نمايند و پشتوانه عظيم 

تئوريك دولت اسالمي شوند
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و معارضين و معاندين با اسالم: 
دخالت اضطراري ميرزاي شــيرازي در امر سياست گرچه براي حفظ 
استقالل مملكت و نگاهداري از تجاوزات بيگانگان بسي سودمند بود وليكن 
بذري در مزرعه روحانيت پاشيده شد كه معلوم نيست چه حاصلي بروياند 
و چه نتيجه در آينده براي سياست و روحانيت اين مملكت داشته باشد و 
كدام دست قوي بتواند اين خلط و مزج را بر هم زده و هر يك از سياسيون و 

روحانيون را به اداي وظيفه خود وادارد.1
قسمت عمده ابهامي كه در تمام فقه دوران گذشته تا ميرزاي شيرازی سائر است، مستقيمًا 
با اين امر ارتباط دارد. فقه و فقيهي كه به تعبير امام)ره( در قديم محصور شده بود در چهار 
ديواري كه كسي نمي توانست از آن بيرون بيايد و تبليغات سوء به صورتي بود كه اگر طلبه اي 
مي خواست حرفش را بزند و در فكر تشكيالت باشــد مورد طعن قرار مي گرفت و هميشه 
صحبت »نظم در بي نظمي« است مورد تأييد بود و اشكال اساسي به فقه و فقها اين بود كه به 
غير از مسائل عبادي فقه هيچ كاري نمي كردند و حوزه ها در زمينه هاي ديگر حركتي نداشتند 
و اصوالً كسي به اين فكر نبود كه چه چيزهايي باشد و چه چيزهايي نباشد و حركتي در حوزه ها 
نبود؛2 به ناگهان چه اتفاقي افتاد كه رهبري تمامــي جنبش هاي اجتماعي دوران معاصر را 
آن هم در حاكميت مطلقه انديشه هاي غربي، مدرنيته، مدرنيزم و مدرنيزاسيون بر عهده 

مي گيرد و از خود ميراث گرانقدری به جا مي گذارد؟! 
بي ترديد فرآيندي كه از ميرزاي شــيرازي و مكتب سامرا شروع شد و به امام خميني و 
مكتب قم رسيد نه تنها بر عمق و اصالت فقه گذشته شيعه و شيوه هاي استنباط فقها و پويايي 
اجتهاد افزود بلكه فقه شيعه را به خصوص در فقه اجتماعي صريح تر و خواندني تر و اساسي تر 
ساخت و فقه را هر چه بيشتر در معرض پاسخگويي به مسائل مبتالبه جامعه قرار داد و به 

رشد و بالندگي آن كمك نمود. 
تفاوت حجم متون فقهي گذشــته و حال و تنوع مسائل در فقه جديد، بارزترين دليل اين 
مدعاست و خواننده مي تواند با رجوع به اولين منبع منظم سرآغاز اين دوران، يعني كتاب 
شريف عروه الوثقي اثر آيت اهلل العظمي آقا سيد محمدكاظم يزدي كه خود از پرورش يافتگان 
مكتب سامرا و رهبر يكي از معروف ترين جنبش هاي اجتماعي دوران عليه استعمار انگليس 

در عراق است، اين تفاوت آشكار را حس كند. 

1. يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران، فردوسي، عطار 1361، ج1، ص137. 
2. رك: صحيفه امام، ج18، ص71-72. 
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اگرچه معرفي و نقد آثار فقهاي مورد نظر در ايــن فاصله زماني با محدود بودن ظرفيت 
اين مقاله مشكل است اما بايد به اين مسئله توجه كرد كه اگر بناست اين مقاله يك مجموعه 
بي معنا از اسامي، تمايالت و نقل قول ها نباشد، نبايد حاوي شرح احوال تمام فقيهان برجسته 
عصر گردد. تمركز اصلي نگارنده، بر سه جريان و و مكتب فقهي و سياسي سامرا، نجف و قم1 

مبتني بر شش مالحظه بنيادي است: 
1. اصالت و پايبندي به روش شناسی و معرفت شناسی فقه سنتي

2. نفوذ تاريخي
3. توانايي در حل معضالت و مشكالت دوران

4. تمايل اساسي به فقه اجتماعي
5. درگيري عيني و عملي با مسائل زمانه و اتخاذ موضع انتقادي نسبت به نظم موجود
6. دارا بودن نظريه سياسي و اجتماعي بر اساس باورهاي فقهي براي ايجاد نظم جديد

با اين مالحظات بنيادي نگارنده ناگزير بود نام چند تن از فقهاي بزرگ را كه شــايد بر 
اساس آن مالحظات شايستگي ذكر نام آنها در اين مقاله بود نيز حذف كند. از جمله شيخ 
مرتضي انصاري، ميرزا حبيب اهلل رشتي، آيت اهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي، 
آيت اهلل بروجردي و ديگر بزرگان. چنان كه اگر اين كار نمي شــد، مي بايست نام بزرگان 
ديگري حذف مي شد كه جنبه تأثيرات آنها در فقه اجتماعي يا فقه سياسي به مراتب بيشتر 
بود؛ اما شايان ذكر اســت كه قرن گذشــته از حيث فقهي و اجتماعي چنان غني است كه 

مندرجات اين مقاله فقط شمه اي از آن مي باشد. 
عصر فقه اجتماعي براي خواننده متفكري نوشته شده است كه احتماالً به مباحث غامض 
و عالمانه فقهي و شارحان و مفسران ابواب فقه عالقه مند نيست، اما در جست وجوي چيزي 
است كه شايد به مشكالت عقلي و شــرعي خود او مربوط باشد؛ يا كشمكش يا مجادالت 
عقيدتي و فقهي را كه عصر ما از سلف خويش به ميراث برده است را روشن سازد و نشان دهد 
چرا فقه امام خميني از نظر مباحث و موضوعات با فقه شيخ انصاري، ميرزاي قمي، عالمه حلي 
و ديگر اساطين حكمت و فقه متفاوت است و چرا نبايد دستاوردهاي فقهي جديد و نظريات 
فقيهان حال را با منطق گذشته و نظريات فقهاي پيشين به محك آزمون گذاشت و چرا نبايد 
فقه جديد را در تقابل و تعارض با فقه گذشته قرار داد و از اين ميان به ابطال و انكارهاي غير 

1. نگارنده قباًل پيرامون اين سه مكتب به صورت اجمالي در آثار ديگري مطالبي نوشته است. براي آشنايي با 
اين مباحث: رك: مظفر نامدار، رهيافتی بر مباني مكتب ها و جنبش هاي سياســي شيعه در صد ساله اخير، تهران، 
پژوهشگاه علوم انســاني و مطالعات فرهنگي، 1372؛ و همچنين تأمالت سياسي در تاريخ تفكر اسالمي )5 جلد(، 

تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 77ـ1374. 
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شرعي و غير عقالني رسيد.
به عبــارت ديگر هــدف از اين مقاله نوشــتن 
براي كســاني اســت كه فكر نمي كنند تفاوت هاي 
اســتنباط هاي فقهي و يا به تعبير امام عظيم الشأن 
اختالفــات فقهي ســالح خطرناكي اســت برای 
تشــتت، پراكندگی و رويارويی های حوزوی، بلكه 
وســيله اي براي هدايت زندگي و درك معضالت 

زمان و آشــنايي با حقوق و تكاليف زندگي در اين زمان و از همه مهم تر بازگشت به مباني 
انسان شناسي، معرفت شناسي، جامعه شناسي و سياست شناسي بومي است. اگرچه ممكن است 
اين سؤال مطرح شود كه چرا از ميان همه موضوعات فقهي موضوعي انتخاب نشد كه جنبه 
عقيدتي آنها آشكارتر بوده و با ذهن دينداران مأنوس تر است. مثاًل چرا به جاي فقه اجتماعي 
و مسائلي مثل امور عامه، حق و تكليف و غيره از فقه به مفهوم عام آن كه با نماز و روزه و حج 

و جهاد و تكاليف فرد مكلف و امثال اينها سر و كار دارد صحبت نشد؟ 
پاسخ به اين سؤال كاماًل مربوط است به اصل تصوري كه از فقه قرون گذشته به عنوان 
فقه فردگرا داريم. هيچ كس در فحواي عقيدتي و مسجل فقه فردي و شباهت تاريخي اعمال 
فردي مكلفين كه در اغلب رساله هاي عمليه آمده است شك نمي كند. آنهايي هم كه به فقه 
و فقها به بهانه تقبيح تقليد و تعزيز آزادي انديشه و آزادگي فكر مي تازند نقطه عزيمت تهاجم 
خود را هيچ گاه متوجه فقه فردي نمي كنند زيرا دوست دارند كه دستگاه فقه و اجتهاد شيعه 
براي هميشه تاريخ، متمركز در همين فقه باشد تا ورودي به جامعه سياسي و اجتماعي نداشته 

همين جريانات، مرثيه سرايي مي كنند كه:  باشد. اگر اسالف 
بعد از واقعه دخانيــه و اعتبارات فوق العاده اي كــه از اين راه در مركز 
رياست روحاني هويدا شد و روحانيون پيرو سياست مركز هم از آن استفاده 
اعتباري كردند عموم روحانيون به استثناي وجودهاي مقدس و منزه روحاني 
مي كوشند تا در سياست مملكت دخالت نموده و از اين راه بر اعتبارات خود 
بيفزايند در صورتي كه امتزاج سياست و روحانيت نه تنها دامان روحانيت 

را لكه دار بلكه اساس سياست را هم متزلزل مي سازد...1
و به دنبال آن هســتند كه همان وجودهاي مقدس و منزه روحاني را كه به تعبير امام در 
چهارچوب حصارهاي تنگ حوزه مروج وجود نظم در بي نظمي بودند دوباره به همان حصار 

1. يحيی دولت آبادی، همان، ص136. 

مشخصه پيروزي انقالب اسالمي 
و تبلور فقه اجتماعي شيعه زايش 
جهان فكري و معرفت شناسي 
جديدي بود كه به تدريج از خالل 
جنبش تحريم، جنبش مشروطه، 
قيام قم، جنبش ملي شدن صنعت 
نفت و جنبش 15 خرداد در دو 

سده گذشته سربرآورد
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برگردانند؛ به اعتبار اهتمام حوزه به فقه فردي 
نيست و اگر مي بينيم كه اخالف همان سلف 
نظام فقهي شيعه را متهم به تكليف انديشي و 
گريزان از حق انديشي معرفي مي كنند و ايمان 
شــيعيان را ايمان تقليدي القا مي كنند و امام 
خميني را فقيهي مي دانند كه به نيابت از امام غائب و با برخورداري از امتيازات و اختيارات او 
سقف سياست را بر ستون شريعت زد و دست قدرت از آستين مهدويت درآورد1 به اعتبار 
فقه فردي نيســت. بلكه به اعتبار برآمدن حكومت از دل فقه و رنگ و رو باختن كارآمدي 
سكوالريسم، غرب پرستی و مدرنيزاسيون در انديشه هاي مسلمانان است. برآمدن چنين 
حكومتي از دل فقه يعني آجر شدن نان كساني كه تا قبل از انقالب اسالمي و حتی تا امروز، 
سقف معيشت خود را بر ستون رازداني روشــنفكري مي زدند و با همين دنياي خيالي، دو 
قرن فرصت تحول و دگرگوني را از ملت ايران گرفتند. نظام اليگارشــيك شبه روشنفكران 
غرب پرست از چنين فقه و فقيهي كينه در دل دارد. اگر مي بينيم كه چنين افرادی وقتي در 
كانون قدرت مالزم حكومت بودند، امام را آفتاب ديروز و كيمياي امروز2 مي دانستند ولي 
امروز او را فقيهي مي دانند كه به خود جرئت داده تا اختيارات و امتيازات پيامبر و ائمه را براي 
فقيهان هم ثابت و هم جاري بداند و دست نيابت از آستين امامت به در آورد و نظريه واليت 
مطلقه فقيه را با قدرت سياسي درآميزد و تكيه بر جاي امامان بزند و حكومتي اتوكراتيك و 
غير دموكراتيك بنا كند و از جايگاهي قدسي و الهي به تشريع و تقنين بپردازد و مردم را ملزم 
به اطاعت از خود و گماشتگان خود بداند؛3 آيا چنين سخنان كينه ورزانه ناشي از حاكميت فقه 
فردي است؟ يا به اعتبار آن است كه در مكتب امام خمينی، حكومت در نظر مجتهد واقعي 
فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است و حكومت نشان دهنده جنبه 
عملي فقه در برخورد با تمامي معضالت اجتماعي، سياســي، نظامي و فرهنگي و فقه تئوري 
واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور اســت؟4 حقيقتي كه جامعه، انديشه، سياست و 
دولت امروزه با آن سر و كار دارد اين اســت كه هم فقه فردي ]نه فقه شخصي[ و هم فقه 
اجتماعي در جهان، نماينده كشمكش عقيدتي وســيعي هستند كه در زمان ما دغدغه هاي 

1. تعبيرات و اصطالحاتي است كه عبدالكريم سروش در پاسخ به يكي از نامه هاي حجت االسالم بهمن پور از آنها 
بر عليه فقه و فقاهت شيعه و روحانيت استفاده كرده است. 

2. عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، تهران، صراط، 1373، ص366. 
3. تعبيراتي است كه عبدالكريم سروش در پاسخ به نامه حجت االسالم بهمن پور به كار برده است. 

4. رك: صحيفه امام، ج21، ص289. 

صورت بندي انقالب اسالمي در جهان 
پساسكوالر و پساغرب پرستی نياز به 
بازتوليد فرهنگي جديدي دارد. نقطه 
عزيمت و شاخصه اساسي اين بازتوليد 

فرهنگي فقه اجتماعي است
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خاطر مردم، حوزه هاي علميه و جريانات شبه روشنفكري سكوالر و غرب  پرست كه فقط خود 
را نماينده و رهبر واقعي دنياي جديد مي دانند، شده است. 

آنچه شايد به وضوح درك نمي شود يا اجازه نمي دهند كه درك شود اين است كه فقه به 
ظاهر فردي ما در قرون گذشته ماهيتاً و به طرز وسيعي اجتماعي بوده اما به داليل عدم ظهور 

اجتماعي نتوانسته است خود را نشان دهد. 
وقتي ميرزاي شيرازي ناقوس دگرگوني در فقه فردي را به صدا درآورد شايد فكر نمي كرد 
كه اين مسئله مبدأ بازخيزي فقه اجتماعي از يك طرف و بازخيزي عظيم فقه فردي در پرتو 
تفسيرهاي اجتماعي فقه در كمتر از دو دهه خواهد شد. بنابراين فرق ميان فقه فردي و فقهاي 
گذشته با فقه اجتماعي و فقهاي دوران معاصر يك فرق عقيدتي و نظري نيست بلكه تفاوتي 
در معناي فرضيه هاي فقهي و مشكل گشايي هاي فقه است و اين همان بايسته هايي است كه 
حوزه هاي علميه ما بايد بدان عنايت داشته و فضاي فرهنگي و دستگاه اجتهاد يا فرهنگ فقه 

و اجتهاد را متناسب با آن بازسازي نمايند و پشتوانه عظيم تئوريك دولت اسالمي شوند. 

فقه به مثابه آگاهي از تکاليف فردي و فقه به مثابه آشنايي با حقوق فردي و اجتماعي
همان طور كه اشاره شد تفاوت ميان فقه فردي و فقه اجتماعي يك تفاوت عقيدتي و نظري 
نيست بلكه تفاوت در مورد فضاي فرضيه هاي فقهي و مشكل گشايي هاي فقه است. در اينجا 
ما با دو شكل از مسائل و موضوعاتي كه در معرض كنكاش هاي فقهي قرار مي گيرد، روبه رو 
هستيم. فرق است بين شكلي از فقه براي تحصيل آگاهي درباره تكاليف و اعمال فرد و شكل 
ديگري از آن كه به آشــنايي با حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي و تحصيل معرفت نظري 
راهبردي و كسب منويات اساسي مالزم با مسلمان بودن، اجتماعي بودن، مسئول بودن، عاقل 
بودن، شهروند حكومت اسالمي بودن و محق و مكلف بودن در جامعه اسالمي در زير سايه 

حكومت اسالمي معطوف مي باشد.
تالش هاي فقهي و اجتهادي تا قبل از مرحوم ميرزاي شيرازي به تجسسات اعمال فرد به 
عنوان مكلف، پيوسته بود و تا حدود زيادي از حيث ساخت فردي اهميت داشت و از همين 
جهت نيز بالنده گرديد. چنين فقهي معطوف به حقوق و تكاليف فرد نه در جامعه اسالمي بلكه 
حتی در نظام اسالمي نيز نبود. اما براي ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، 
شيخ فضل اهلل نوري و از همه مهم تر و وسيع تر، براي امام خميني اهتمام به موضوعات و مسائل 

و شيوه فقه در برخورد با آنها اساساً فضاي ديگري مطرح بود. 
فقه ديگر به تنهايي ناظر به تكاليف فرد در مقابل با افراد جامعه نيست بلكه در كنار اين 
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تكاليف، حقوقي بود كه فرد در ساختار متمركز 
يك نظام سياسي و بايســته هاي اين نظام با 
آن درگير مي شد و نياز به آشنايي با حقوق و 
تكاليف ديني خود داشت. اين مسئله وقتي به 
نظام جمهوري اسالمي كه يك نظام برخاسته 
از قوانين شــريعت است رســيد به مراتب 
پيچيده تر شد؛ زيرا فرد مسلمان اكنون ديگر 
با حكومت غاصبي روبه رو نيســت كه فقيه 
تكليف او را با چند فتواي موضوعي و موضعی 
روشن كند. به تعبير حضرت امام، فقيه و فقه اكنون با حكومتي كه به معناي واليت مطلقه اي 
كه از جانب خدا به نبي اكرم)ص( واگذار شــده و اهم از احكام الهي است و بر جميع احكام 

شرعيه الهيه تقدم دارد،1 روبه رو است. 
حقوق و تكاليف يك فرد در چنين نظامي هيچ ســنخيتي با حقوق و تكاليف يك فرد در 
نظام هاي غير اسالمي ندارد. شايد به همين اعتبار بسيار حياتي و حساس بود كه امام عقيده 

داشت كه فقه اسالم نه تنها بايد تحكيم گردد بلكه بايد بسط داده شود: 
كوشش كنيد آقايان در تهذيب نفس، در تحكيم مبادي اسالم، در تحكيم 
فقه، در بسط فقه اسالم، اين فقه غني در عالم مثل فقه شما چيزي نيست، اين 
فقه غني را بسطش بدهيد، لكن در عين حالي كه فقيه هستيد، جناح سياست 
را رها نكنيد، تفكر كنيد در امور، وارد بشويد در امور، دخالت كنيد در امور، 

من فقيهم و ديگر كاري ندارم به چيزي نمي شود اين.2
آنچه گفته شد فقط شرح واقعه نيست بلكه تقريرات و تقيداتي است كه بر بايسته هاي فقهي 
دوران ما حاكم گشته و حقوق و تكاليف ما را در رابطه با حكومت، مسئوليت پذيري اجتماعي، 
مشاركت سياسي و بسياري از مفاهيم دگرگون كرده است. اين همان فقهي است كه امروزه 
مورد تهاجم قرار مي گيرد و از ناحيه اصحاب سكوالر، بي دين و ضد دين مورد ترديد و انكار 
قرار مي گيرد. اين همان فقهی است كه امروزه دولت اسالمی برای اداره جامعه اسالمی به آن 

نياز دارد. اين همان فقهی است كه مرحوم صدرالمتألهين درباره آن می نويسد: 
آن كس كه از طرف رسول اكرم )صلی اهلل عليه و آله( نيابت داشته بايد 

1. رك: همان، ج20، ص451. 
2. همان، ج6، ص289. 

اگر دولت ها احساس نكنند كه مسائل 
پيچيده خود در موضوعاتي چون، 
بانكداري، تأمين اجتماعي، بيمه و 
بسياري از مسائل اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي مبتالبه را با رجوع 
به فتاوي فقهي مي توانند حل نمايند و 
نظام جمهوري اسالمي را اداره كنند، 
بي ترديد به بيراهه خواهند رفت و ما از 
آرمان هاي امام خميني)ره( و انقالب 

اسالمي دور خواهيم شد
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بتواند ضبط سياستی كه وظيفه اش نگهداری فضای زندگی برای مسلمانان 
است بنمايد. قرآن در اين باره مشتمل بر آيات بسياری است كه بر تو پنهان 
و پوشيده نيست... اين علم را فقها عهده دارند و آن علمی است كه همگی 
بدان نيازمندند، چون در رابطه با صالح دنيا است كه به واسطه آن به صالح 
آخرت می رسند. به همين جهت صاحب اين علم بيش تر مشهور و مورد 
احترام همگان و بر ديگر واعظان و روايت كنندگان و متكلمين مقدم است... 
هر مجتهدی اگر درست اجتهاد كند و تشــخيص بجا دهد دو اجر و بهره 

می برد و اگر خطا كند، يك بهره نصيب او خواهد شد.1  
اين همان فقهی است كه: 

مجاور و همسايه علم آخرت است چه آن را نظر در اعمال و كارهای اعضا 
است و مصدر اعمال و منشأ آنها صفات دل است. اهميت و ارزش فقه در 
توليت، وصايا، جمع مال های يتيمان، عهده دار شدن قضا و حكومت و پيشی 

جستن بر ياران و همسران و دستيابی بر دشمنان است.2 
اين همان فقهی است كه سياست را در ظل شريعت قرار می دهد و غايت سياست را اطاعت 
از شريعت می داند و معتقد است اگر سياست از شريعت اطاعت كند ظاهر عالم مطيع و منقاد 

باطن عالم می گردد و محسوسات در زير سايه معقوالت قرار می گيرد.3
اين همان فقهی است كه باعث می شود نبوت و رسالت از جهت ماهيتشان هيچ گاه بريده و 
منقطع نگردد چون به قول صدرالمتألهين: حكم مجتهدين به آنچه نتيجه اجتهادشان است، 

باقی می ماند.4
اين همان فقهی اســت كه در حفظ و بسط آن فقهايی چون شــيخ فضل اهلل نوری شهيد 

می شوند چون اعتقاد راسخ داشتند كه:
به مذهب جعفری)ع( در صورتی كه تصدی حكومت غير از خدا و سه 
طايفه ديگر}پيامبر، امام و ولی فقيه{باشد واجب االطاعه نخواهد بود. بلی به 
مذاهب اربعه}چهار مذهب اهل سنت{ سلطان اولی االمر و واجب االطاعه 
است... مگر دولت می تواند شــرعاً اعراض از قانون الهی بكند و خود را از 
تحت آن قانون خارج كند و خود قانونی جعل كند و در مملكت مجری دارد 

1. مالصدرا، مفاتيح الغيب، ترجمه محمد خواجوی، تهران، مولی، 1363، ص212. 
2. همان، ص66. 

3. رك: مالصدرا، شواهدالربوبيه فی مناهج السلوكيه، ترجمه جواد مصلح، تهران، سروش، 1362، ص496. 
4. مالصدرا، مفاتيح الغيب، همان، ص190-191. 
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و بدين وسيله قانون الهی متروك شود؟1
اين همان فقهی است كه برای نابودی آن بايد فقهای گرانقدری چون شيخ فضل اهلل نوری، 

آيت اهلل مدرس، شهيد مطهری، شهيد بهشتی و ديگران شهيد گردند؛ چون معتقد بودند: 
قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه، از جان و مال و عرض 
مردم بايد مطابق فتوای مجتهدين عادل هر عصری كه مرجع تقليد مردم اند، 
باشــد؛ از اين رو بايد تمام قوانين ملفوف و مطوی گــردد و نواميس الهيه 
در تحت نظريات مجتهدين عادل باشــد تا تصرفات غاصبانه كه موجب 
هزارگونه اشكاالت مذهبی برای متدينين اســت مرفوع گردد و منصب 
دولت و اجزای آن از عدليه و نظميه و ساير حكام فقط اجرای احكام صادره 

از مجتهدين عادل باشد.2 
از زمان ميرزاي شيرازي تا برآمدن امام خميني و طرح حكومت اسالمي، آگاهي روزافزوني 
از تكاليف اساســي اجتماعي وارد معاني عادي كلمه هاي فقهي شده است كه به طور كلي و 
عمومي در فقه گذشته مطرح نبوده است. براي اين آگاهي روزافزون از تكاليف و حقوق هيچ 
تعبير ديگري جز »فقه اجتماعي« نمي توان برگزيد. اين مسئله با تأسيس حكومت جمهوري 
اسالمي توسط امام خميني)ره( وارد دوره اي از فلسفه و فرهنگ فقهي شده است كه به هيچ 
عنوان نمي توان آن را با مالك، مســائل و شــيوه هاي باروري فقهي گذشته و آراي فقهاي 

گرانقدر سلف به تنهايي شكوفا كرد. 
اكنون ديگر فقه و فقيه در حصارهای محصورشده حوزه های علميه محبوس نيست. فقه 
شيعه در جوار ما، با آرمان ها و آرزوها و نيازهای ما و ساكن همان كوچه پس كوچه هايی است 
كه اعتقادات ما شكل می گيرد. فقه اجتماعی عصر امام خمينی با همه آرمان ها و اعمال شخصی، 
فردی و اجتماعی ما پيوند تنگاتنگی پيدا كرده است. فقيه چنين فقهی بايد متوجه جايگاه سترگ 
فقه در دوران معاصر باشد. جهان سكوالر، غرب پرست، بی دين، ضد دين، جاهل و گريزان از 

عقالنيت، عدالت، آزادی و معنويت با تمام قوا به ميدان چنين فقهی آمده است. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
اكنون مي توانيم با تفصيل بيشــتري برخي از درون مايه ها و رويكردهاي تكوين انديشه 
سياسي شيعه را در دوران معاصر بررسي كنيم و جايگاه ارزشمند سه مكتب فقهي- سياسي 

1. شيخ فضل اهلل نوری، رساله تذكره الغافل و ارشادالجاهل، تهران، چاپ سنگی، 1326قمری، ص62 و 154. 
2. هما رضوانی )به كوشش(، لوايح آقا شيخ فضل اهلل نوری، تهران، تاريخ ايران، 1362، ص69. 
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سامرا، نجف و قم را در آن مشخص سازيم. چشم انداز فقه جديد در چهارچوب و بايسته هاي 
چند فرآيند عمده قابل درك است. فرآيندهاي سياسي، فرآيندهاي فرهنگي، فرآيندهاي 
اجتماعي و فرآيندهاي اقتصادي. گذر از سكوالريســم، غرب پرستی و مدرنيته در انقالب 

اسالمي را مي توان در قالب كنش هاي متقابل ميان اين فرآيندها توضيح داد. 
نبايد ترديد كرد كه اين گذار و ورود به دنياي جديد فارغ از غرب و شرق و چپ و راست، 
بدون درك انديشه سياسي امام و بايســته هاي فقه اجتماعي در اين انديشه ممكن نيست. 
هيچ يك از فرآيندهاي مذكور به خودي خود نمي تواند توضيح روشــني در مورد چگونگي 
تكوين فقه اجتماعي و شكل گيري انقالب اســالمي به دست دهد. بنابراين، در فهم انقالب 
اسالمي به راحتي نمي توان ادعا كرد كه كدام يك از اين فرآيندها نسبت به يكديگر اولويت 
تبيين دارد. مشخصه پيروزي انقالب اسالمي و تبلور فقه اجتماعي شيعه زايش جهان فكري 
و معرفت شناسي جديدي بود كه به تدريج از خالل جنبش تحريم، جنبش مشروطه، قيام قم، 
جنبش ملي شدن صنعت نفت و جنبش 15 خرداد در دو سده گذشته سربرآورد. اين تغيير 
در سپهر انديشه هاي اسالمي و جنبش هاي سياسي و اجتماعي دوران معاصر تغييري بنيادي 
بود. صورت بندي انقالب اسالمي در جهان پساسكوالر و پساغرب پرستی نياز به بازتوليد 
فرهنگي جديدي دارد. نقطه عزيمت و شاخصه اساسي اين بازتوليد فرهنگي فقه اجتماعي 

است. 
حوزه هاي علميه ما بايد در پرتو انديشه هاي امام، اركان و بايسته هاي اين فقيه را تدوين 
كنند. اين تدوين بايد يك تدوين فرارشــته اي و ناظر بر حقوق و تكاليف يك مسلمان در 
حكومت و جامعه اسالمي باشد. بازتوليد فرهنگي فقه اجتماعي، بدون مطالعه همه فرآيندها 
و همه متون و ايجاد فضاي كارآمدي و كاربردي براي دولت اسالمي امكان پذير نيست. فقه 
اجتماعي نمي تواند در كليات خود را محصور كند. همان طوري كه فقه فردي در همه ادوار 
تاريخي كارآمدي خود را در حل مسائل حقوقي و تكاليف يك فرد مسلمان در جامعه اي كه 
در آن زندگي مي كند نشان داد، فقه اجتماعي نيز بايد چنين استعدادي را بروز دهد و فضاي 
زندگي مسلمانان را در يك جامعه اسالمي و نظام اسالمي نگهداري كند. نگهداري اين فضا 

همان طوري كه حكيم صدرالمتألهين گفته است به عهده فقه و فقيه است. 
حوزه هاي علميه فقه شيعه براي اينكه چنين بستري را براي دولت اسالمي فراهم سازند 
بايد سياست هاي فرهنگ فقهی مناسبي را در نسبت با مسائل جديد تدوين نمايند. سياست 
فرهنگي شيوه بسيار ضروري و مؤثري براي حفظ هويت فقه شيعه و بازتوليد آن در شرايط 
جديد است. اگر دولت ها احســاس نكنند كه مســائل پيچيده خود در موضوعاتي چون، 
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بانكداري، تأمين اجتماعي، بيمه و بسياري از مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
مبتالبه را با رجوع به فتاوي فقهي مي توانند حل نمايند و نظام جمهوري اسالمي را اداره كنند، 
بي ترديد به بيراهه خواهند رفت و ما از آرمان هاي امام خميني)ره( و انقالب اســالمي دور 
خواهيم شد. پاره اي از سياست هاي دولت هاي گذشــته بايد براي ساختار دستگاه فقهي ما 

تحريك كننده باشد. 
تنوع مسائل و موضوعات نشان مي دهد كه حوزه هاي علميه با پذيرش مسئوليت جمهوري 
اسالمي چه وظايف سنگين و حساسي را بر عهده دارند. جمهوري اسالمي براي اينكه به چنين 
بازتوليدي برسد نياز به مباني انسان شناســي، جامعه شناسي، دين شناسي، معرفت شناسي، 
سياست شناسي، فرهنگ شناسي و روش شناسي بومي دارد. بخش اعظمي از اين مباني بايد در 
حوزه هاي علميه و دانشگاه هاي ما توليد شود. زماني حوزه ها و دانشگاه هاي ما قادر به توليد اين 
مباني خواهند بود كه بازتوليد شرايط توليد را روشمند، هدفمند و نظام مند يعني تعريف شده 

و تعيين شده در حوزه مسائل اجتماعي فراهم كنند. 


