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  چكيده

 و حكومـت  سـمت  بـه  دهي جهت و اسالم شريعت بر تأكيد نظام، باالدستي اسناد بر حاكم روح
 سـبب  به عمل در شريعتمداري، بر باالدستي اسناد كلي تأكيدبا وجود  ليكن. است اسالمي جامعه
 هــا، سرگشــتگي و هــا رويــارويي اقســام نيافتــه، جريــان پســيني، طبقــات در معنــا ايــن اينكــه
  .دهد مي آزار را فرهنگي گذاران سياست

 پسـينيِ  هـاي  دريافت و نيست سازهرمنوتيكي موقعيت جز چيزي گذار، سياست گيري موضع ثمرة
 گـزينش،  هـر  بـا  و هسـتند  كليـدي  سـازها  موقعيت از شماري. است گزينش اين تأثير تحت وي

  .شد خواهد ايجاد هرمنوتيكي هاي تموقعي از اي  سلسله
 حيطـه  در تقـابلي  هـاي  موقعيـت  مضـمون،  تحليـل  اسـتراتژي  از گيـري  بهـره  بـا  پژوهش اين در

ــريعتمداري، ــي ش ــر مبتن ــش ب ــع ش ــف منب ــال مختل ــز و استحص ــا ني ــتفاده ب  ،ISM روش از اس
 همسـازي  رابطـه « ،»شـريعت  فهـم  در تعقل و تعبد«: حاوي هرمنوتيكي كليدي سازهاي موقعيت
 هنـر « ،»حكـومتي  فقـه  و فـردي  فقـه « ،»فرهنـگ؟  و اخـالق  آمرانه رابطه يا فرهنگ و اخالق
 يـا  اجبـاري  در تقابـل « و »لعـب  و لهـو  و حقيقـي  شـادي  ثغـور  و حـدود « ،»عـام  هنر و ارزشي

 حيطـه  در هرمنوتيكي مسائل اهم انتها در. است شده تبيين و مشخص »حجاب بودن غيراجباري
  .است شده بررسي شريعتمداري

    .شريعتمداري فرهنگي، گذاري سياست هرمنوتيكي، كليدي سازهاي موقعيت: كليدي واژگان
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 . مقدمه١

و  یعوقــا یــلهســتند کــه امکــان تحل ای مجموعــه شــریعتمداری حیطــه در تقــابلی هــای موقعیــت
 در. آورد مـی فـراهم فرهنگـی جهـت از حیطـه این در را یو اقتصاد یاجتماع یاسی،س یشامدهایپ

 بـا گـذاران سیاسـت هـا، فرهنـگ و جوامـع التواء و تقابلی های موقعیت این وجود سبب به حقیقت
 یکپارچـهروشـن و  یمـأوا گـزینشهستند کـه مسـتلزم  رو روبه ها آویختگی از مبسوطی های طیف

  . امور است یشبردنسبت به آنها جهت پ
 یاِق کـه سـ یـناسـت و از نظـر بـه ا متعسـرشفاف و اکثـرًا  های انتخاب محتاج گذاری سیاست 

 دارد، رغبـت تقـابلی هـای موقعیـت اطـراف از یکدر کجاست و به کدام یفعل ینِد مناسب و خوشا
 ).Matarasso and Landry, 1999(است   نداشته پروایی

  
 قیمسئله و ضرورت تحق انی. ب٢

 منظرگـاه، ذهنـی، جهـان از اإلتصـال علـی آن، غیر و فرهنگی گذار سیاست یک یگاهکس در جا هر
 را آن که است  برخوردار  یلقب یناز ا یو موارد ها داشت چشم ها، وابستگی ها، دانسته پیش ها، گرایش
  ).١۵٨، ص١٣٩٢ ی،(واعظ گویند می وی هرمنوتیکِی  موقعیت
 یکیهرمنـوت هـای یـتموقع یرسا یریپذ صورت اسباِب  اهّم  جزء خود هرمنوتیکی، موقعیت هر
 هرمنوتیکی، موقعیت هر حقیقت، در. است دار دنباله متواترفعل و انفعال، مدام به شکل  یناست. ا
  هم هست.  ساز موقعیت خود

 از ای سلسـلهدر آنهـا،  ینشاست و با هـر گـز یدیکل یکی،هرمنوت سازهای موقعیت از شماری
 ایجـاد بـه منجـر یگـر،د هـایانتخاب گزینش چنانچه. شد خواهد ایجاد هرمنوتیکی هایموقعیت
  خواهد شد.  یگرد یکِی هرمنوت های موقعیت از ای سلسله
 عوامـل و وسـیع پهنـه ،»هرمنـوتیکی موقعیـت« کلمه که شود توجه نکته این به است الزم اینجا در
 مـورد هرمنـوتیکی موقعیـت از ای یـژهو یپژوهش، قلمـرو ین). در ا١٣٩٣ ی،واعظ :(ر.ک دارد عدیده
 .نیست »شریعتمداری حیطه در هرمنوتیکی کلیدی سازهای تموقعی« از غیر چیزی آن، و است عنایت

 هـایافق دیگر دریافِت  و ادراک در تحدید به منتهی ساز،موقعیت هر فراخور به هاافق شدن باز
و  یاسـیو ائتالفـات س هـاگونـه اصـناف، تکّون عوامل اهم است ممکن مبحث، این. است تقابلی
  ناتوان هستند.  یگراز فهم صواِب همد یکل طور بهباشد که  یفرهنگ

 روشن گیریبه جهت نداشتن اهتمام نیز و هرمنوتیکی کلیدی سازهایموقعیت به معرفت فقدان
  :از عبارتند جمله آن از که است مخاطراتی دارای همساز، و
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 ؛ها یتعاندات و دشوار یِن ناصواِب اسباِب عمده و راست ی. مخاطره بازشناس١

  ؛گذاری سیاستمتفاوت  های . مخاطره افتراق در وهله٢

  ؛هااولویت با گذاران سیاستمشترکات  ینی. مخاطره جانش٣

 .شریعتمداری حیطه در گذاری سیاستدر  یو ناسازگار ی. مخاطره ناهمساز۴

  
 قیتحق نهیشی. پ٣

مـداوم  ِی دلواپسـ یعتمداری،شـر یطـهدر ح یفرهنگـ گـذاری سیاسـتو صـدمات موجـود  مسائل
کـه بـه  شـود مـی یافـت ای عدیـده مقـاالت و هـا کتـاب عرصـه این در. است بوده گذاران سیاست

  : اند پرداخته زیر موارد همانند متفاوتی زوایای از ها یاروییروو ارائه  شناسی یبآس  
(خسـروپناه،  »شـریعت گسـتره رویکردهـای«همچـون مقالـه  مـواردی :شریعت گستره) الف
 نبـوی تجربـه بسـط)، کتـاب ١٣٧٧ ،یم(سـروش، عبـدالکر »اکثـری و اقلـی دین«)، مقاله ١٣٨١

) و ١٣٩٣ یروزمنـد،(پ کـاربردی علـوم و دیـن منطقـی رابطه)، کتاب ١٣٧٨ ،یم(سروش، عبدالکر
   ؛)١٣٨٣ یدوست،(عل »شریعت گستره«مقاله 
 عرفـان«)، مقالـه ١٣٨۵ یعی،(بد تشیع معنویتهمچون کتاب  مواردی :شریعت و عرفان) ب
 یثربـی،» (در قلمرو عرفان یعتشر یگاهجا«) و مقاله ١٣٨٧ ینی،(حس »گریز شریعت و گرا شریعت
  ؛)١٣٨۴
) و مقالـه ١٣٧۴ ی،(تقو »ینید یشهفقه در اند یگاهجا«همچون مقاله  آثاری :شریعت و فقه) ج

  ؛)١٣٨۴ یدوست،(عل »شریعت مقاصد و فقه«
 امامی مسعود مقاله)، ١٣٧٧ یدعرب،(س »عقل شریعت«همچون مقاله  آثاری :شریعت و عقل) د

  ؛)١٣٨١ یدوست،(عل عقل و  فقهو  »یعتجدال تعبد و تعقل در فهم شر«)، با موضوع ١٣٨۵(
)، ١٣٩۵ (نـواب و همکـاران، هنـر فقـه مقـاالت مجموعههمچون  مواردی :یعت) هنر و شر ھ
 پژوهشـی)، کتاب ١٣٨١ یگران،رشاد و د ی(صادق »شریعت گستره در هنر جایگاه« یعلم یگفتگو

در  یقیموسـ«مطالـب  مجموعـه)، ١٣٩١ مقـدم، یوسـفی() تفسیری روایات و قرآن نگاه از( غنا در
 و ادا فقـه( قرائـت فقـهکتاب  و) ١٣٩۵( عصر انقالب یهحوزه علم یشهاند، ماهنامه رسائل؛ »برزخ
   ؛)١٣٩۶ مقدم، یوسفی( )ادا موسیقی فقه

 اسـالم در مصـلحت جایگـاه و ضـوابط مبـانی،همچون کتاب  آثاری :مصلحت و شریعت) و
 و شـریعت«) و مقاله ١٣٨۶ نژاد، یوسفی( »شریعت و مصلحت«)، مقاله ١٣٨۴و رمضان،  ی(بوط

  ؛)١٣٧۶ یبدی،(فاضل م »مصلحت
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 سیاسـت« مقالـه)، ق١۴١١(الصـدر،  اقتصـادناهمچون کتـاب  آثاری :حکومت و شریعت) ز
و  یـنارتبـاط د یشناس گونه« مقاله)، ١٣٨١و همکاران،  ی(کمال »اسالمی حکومت تدابیر یا شرعیه

)، ١٣٨٩ یـزی،(مهر »یفقـه حکـومت«)، مقاله ١٣٨٣ یقت،(حق »یعهش یاسیس یشهدر اند یاستس
 »جوانان قانون، شریعت،« مقاله)، ١٣٩۴( یقوام ینالد یدصمصام، اثر س٢و  ١، جفقه االدارهکتاب 

کتاب  و) ١٣٧٨( سروش محمد اثر ،یاسالم یشهو دولت در اند یند کتاب)، ١٣٨٠ ی،(فخار طوس
  ؛)ق١۴٠٨ ی،(منتظر االسالمیه الدوله فقه و الفقیه والیه فی دراسات
(رهـدار،  »حجـاب عقالنیـت و عقالنی حجاب«همچون مقاله  آثاری :حجاب و شریعت) ح
 »جامعـه  شـریعت، حجـاب،«) و مقالـه ١٣٨٠ یـان،(جعفر »حجاب کتابشناسی«)، مقاله ١٣٨٨
  ؛)١٣٨۶ ی،(گودرز
 یـزدیمصباح  ی، اثر محمدتقاخالق در قرآندوم کتاب  جلدهمچون  آثاری :شریعت و اخالق) و

  ).١٣٩۶( ی، اثر جواد فخار طوس»امام یدگاهفقه و اخالق و طرح د ۀرابط« مقاله) و ١٣٩٧(
و آنچـه کـه  یکیآهنـِگ هرمنـوت یـزو ن شود نمی مشاهده گذارانه سیاست یلآثار مذکور، تما در
 ای سـوژه دارند، فرض پیش شکل به خویش ذهن در امر این به نسبت قبلی وهله در گذاران سیاست
 نگارنـدگان، و است شده پرداخته موضوع یا چالش چند یا یک به آثار، این در همچنین. نشد یافت

 در مــداخل پایــان، در. ندارنــد آن بنــدی اولویــت و ارتبــاط و مســائل بــه نســبت جــامعی دیــدگاه
 حیطــه در گــذاری سیاســتمتفــاوت  هــای وهلــه در هــا سرگشــتگی و کــالن هــای گیــری تصــمیم

  .است ناپیدا و نامشخص شریعتمداری،
  پژوهش عبارت است از:  ینا یو ابتکار یدهناد یایکه صورت گرفت، زوا یحیبر تشر مبتنی

   ؛شریعتمداری حیطه در گذاری سیاست ِی تقابل های یتموقع یمستوفا یافِت و در یبازشناس .١
  ؛شریعتمداری حیطه در گذاری سیاست ِی تقابل های موقعیت بندی فصل .٢
  .  یعتمداریشر یطهدر ح گذاری سیاست ِی تقابل های موقعیت ترین یدیکل یحو تشر یبازشناس .٣
  

 پژوهش یچارچوب مفهوم. ۴

 در آن زوایـای تمـامی بـه اعتنا فرصِت  که است وسیعی پهنه دارای فرهنگی، گذاری سیاست  مبحث
 موقعیـت« ،»فرهنگـی گـذاری سیاسـت« ،»فرهنـگ« مفـاهیم اختصـار بـه بنـابراین. نیست اینجا

ــوتیکی ــت« ،»هرمن ــازهای موقعی ــوتیکی س ــت« ،»هرمن ــازهای موقعی ــدی س ــوتیکی کلی  و »هرمن
  .شد خواهد تبیین »شریعت«
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  . معنای فرهنگ١−۴

راه و « عنـوان بـهکامل از آنچه کـه  طور به که شود یم فهم یا دهیپد برابرِ  پژوهش نیا مطمِح  فرهنگ
 نظـام از برخـوردار امـور بـا یـاروییرو بـه است و تر مجرد و تر متفاوت کند، یم ادی »یرسم زندگ
گسـتره امـر  مثابـه به ق،یتحق نیا در فرهنگ. است راغب یکیتکنولوژ و یماد یها دهیپد ،یاجتماع
هـا، نمادهـا،  ارزش باورهـا، منـد نظـام طـهیح عنوان بهمورد نظر است و  یرمادیو غ یمعنو ،یفکر
  .شود یم دهیها فهم ها و گفتمان نشانه
 یارزش لحاظ به االمکان یحت است نیا بر اهتمام و دارد دیتأک فرهنگ استقالل بر ق،یتحق نیا
 یهـا هیـال و ایزوا یتمام بر و است هنرها از فراتر فرهنگ حوزه یواکاو. باشد یریسوگ فاقد و یخنث
 یـدگاهیپـژوهش، د یـنغالب نسبت به فرهنگ در ا دیدگاه رو نیا از. است یسار یاجتماع یزندگ
   .)١٧−١۵ص، ١٣٨٣ ت،ی(اسم یستن یتاسم یلیپف یدگاهاز د یرغ

  
  گذاری فرهنگی . سیاست٢−۴

 براسـاس یعتمداری،شـر یطـهدر ح یفرهنگـ گـذاری سیاسـتنظـام  یپژوهش در واکـاو ینا قصد
 ,Cochran and Malone)، کـوچران و ملـون (۴٢ص ،١٣٩٠( یـکو بر یتزکـه شـافر یفیتعار

2005, pp5-6( ی) و داDye, 2013, p3یـاورود  یچگـونگ یبررسـ انـد، ارائه کرده یاست) از س 
  حضور آن است.  یوهاندازه و ش یواکاو یزو ن یعتمداریشر یطهعدم ورود دولت در ح

 کـه اسـت موجـود فرهنگـی گـذاری سیاسـتو  یعمـوم گـذاری سیاسـتدر  ای عدیده الگوهای
 این در که الگوها این از بعضی نام. دارد دنبال به را ای ویژه تقابلی های موقعیت هرکدام، از برداری بهره

  خـط: یعقالنـ یمشـ  استفاده شده است عبارتند از: خـط یتقابل های موقعیت استحصال در پژوهش
هـا،  گـروه ینثمره تعادل و تعامل ب مثابه به یمش  : خطیگروه ی،حداکثر دستاورد اجتماع مثابه به یمش
 گـذاری یمش  : خطیطبقات بانفوذ، باز یانخبگان  یاسی،س یتفعال مثابه به گذاری یمش  : خطیندیفرا
بـازده  یک مثابه به یمش  : خطیمدل نهاد ی،انتخاب عموم ی،رقابت یطدر شرا ییعقال یانتخاب عنوان به

در  ییـراتاعمـال تغ مثابـه بـه یمش  خط: یجیتدر یجزئ ییراتتغ ،)Dye, 2013, pp12-28( ینهاد
 و مـبهم شرایط در گیری یمتصم  دو مدل، مدل سطل زباله  یب: ترکیقیتلف یگذشته، واکاو های یتفعال

 ، زاده یفو شـر ی(الـوان بخش یت)، مدل رضا٢٧٣−٢۶٣ص ،١٣٩۴ پرل، و رامش(هاولت،  نامنظم
 ,Shafritz and Borick, 2008( یستمبازده س عنوان به یمش  خط: یستمی)، س۴١−٣٩ص ،١٣٨۶

p15(واقــع ی، الگـو ) گــراMayers and Bass, 2004, p35(مــک  یبــازار و دولتــ ی)، الگوهــا
 ٧٠، ص١٣٨۵گرا (پارسـونز،  نخبه ی)، الگو٢۵٧−٢٠٧، ١٣٩٢ یچ،و قل یو فاضل ١٣٨٨ ییگان،گو
 ،١٣٩١ ،یـانی(حاج نگـر و خردنگـر کـالن یسـی،ماتر ی)، الگوهـا١٢۵−١٢۴، ص١٣٨۶ یانیان،و بن
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، ١٣٨٢ ی،(غالمرضا کاشـ یانهگرا و جامعه یکاقتدارگرا، دموکرات ی)، الگوها١٣٨ و ۶٢−۶٠ ،۵٧ص
 ی،گرا (بهادر توسعه ی)، الگو۴٠، ص١٣٩٠ ی،گرا (خاشع آرمان یاآرمانشهرگرا  ی)، الگو۶٩−۵١ص

 ی)، الگـو٢٢۵−٢٢٨، ص١٣٨٩ ی،باشـ و چـاوش ی(کاوسـ یعتمدارانهشر ی)، الگو٢٣، ص١٣٧۶
، ١٣٨٢(طبرسـا،  یفرهنگ یکاستراتژ یریتمد یا یراهبرد ی)، الگو۶۵، ص١٣٩١ یان،گرا (اشتر ذهن
وحدت در کثرت  ی) و الگو٢٠٧−١٣٩، ص١٣٩٠(پهلوان،  یتکثر و حقوق فرهنگ ی)، الگو٩۵ص

  ).١٣١−١٢٨ص ،١٣٨٩ ،زاده یدریو ح یریام ی(صالح
  

  گذاری فرهنگی و انعکاس آن در سیاست هرمنوتیک. ٣−۴

متناسـب  یکن) لPalmer, 2000, p33( است گرفته صورت هرمنوتیک از زیادی تعاریف تاکنون،
 از وی تعریـِف . داد قـرار مباحـث مبنـای را ریکـور پـل تعریـف تـوان یمـ یـق،تحق ینبا موضوع ا
 در اسـت فهـم عمل نظریه هرمنوتیک«: است این »هرمنوتیک رسالت« مقاله مقدمه در هرمنوتیک

   ی،و ینکـه). بـا نظـر بـه ا٢٩−٢٨ص، ١٣٩٣ واعظـی، از نقل(به  »متون تفسیر با روابطش جریان
رابطـه فهـم بـا  یـانفهم هم وارد کـرده و جر یاتعمل یطهپرداختن به مطلق فهم، آن را به ح بر عالوه
مقالـه قـرار گرفتـه  یـنمختار ا یفتعر عنوان به یفتعر ینقرار داده، ا یفمتن را نقطه ثقل تعر یرتفس

 گـذار سیاسـتادراِک  یـاتاسـت کـه عمل یزهـاییشـامل چ یقتحق ینموضوع ا یقتاست. در حق
 هـای بحـث رو ایـن ازمتن است.  عنوان بهفرهنگ  یردر تفس یاناتیرا متأثر کرده و موجد جر یفرهنگ
  . یستن یقتحق ینمتن موضوع ا یرتفس های شیوه و قواعد و فهم فلسفی

 شـده هرمنوتیک حیطه بیشترِ  توسعه به منتهی کرده، ایجاد متن فحوای برای ریکور که ای گستره
  . سازد می مرتبط فرهنگی گذاری سیاستهمچون  یادیز یها ها و رشته حوزه با را آن و

 ریکـور. اسـت تفسـیر یـا ترجمـه امـر مسـتلزم گـذاری، سیاسـت یندکردن هر وهله از فرا طی
را ارائه کرده که فقداِن التفات بـه آن،  یآن، مباحث مهم های دشواری و ترجمه با رابطه در) ١٣٩٣(

  است.  گذاری سیاست یامانند ترجمه  ییدر روندها یمستوجب کژ
. شـود می یافته هرمنوتیک حیطه در فرهنگی گذاری سیاست های سرگشتگی و مسائل از برخی بنیان
 تـأثیرات دینـی، متون و فرادستی اسناد ها،سیاست خوانش و تفاسیر در تفاوت و تمایز: همچون مسائلی
مسـائل  یدر بازشناسـ هـا ذهنیـت به اجازت و مشروعیت ها، ذهنیت در زمان و تاریخ تغییرپذیر و مدام
  .خویش های داوری پیش و ها معرفت ها، داشت چشم از گذاران سیاستو تأثر  یفرهنگ
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  هرمنوتیکی سازهای موقعیت. ۴−۴

 گرفتـه وام) ٢٠٠۴( گـادامر از »هرمنوتیکی موقعیت« و »هرمنوتیکی افق« مفاهیم پژوهش این در
که گادامر  یا مختلف از آنچه که گادامر استفاده کرده، استعمال شده است. عرصه یشده و در بستر

پژوهش،  یندر ا یکنصور فهم است، ل یبهره جسته مرتبط با تمام »یکیهرمنوت یتموقع«از مفهوم 
 براسـاس یـزن یـناسـت کـه ا یفرهنگ گذاری سیاستهمان  یااقدام  یکاستفاده از آن در خصوِص 

  .است هرمنوتیکی ساز یتاز فرهنگ است که خود متأثر از عناصر موقع یافتیدر
 سـاز موقعیت« حقیقت در. است جعل قابل »هرمنوتیکی سازهای یتموقع«اصطالح  رو این از

 اینکـه از مسـتغنی. نمایـد می مستقر ای تازه های موقعیت در را مفسر که است مقامی ،»هرمنوتیکی
در هـر  نـه؟ یـا دارد معرفـت گـزینش، عـدم یـا گزینش این در یا نه، یا گزیند برمی را مأوا آن مفسر

 سـازهای موقعیـت« از منبعـث که کند یتازه مواجه م یتیبا متن مفسر را با موقع یاروییصورت، رو
  .است »هرمنوتیکی
 هـای پرسـش و مسائل از گروه آن یعنی. است معرفت متعلق از هرمنوتیکی ساز موقعیت جنس

 و هـا دریافت در است ممکن آنها به نسبت معرفت سنخ و تمایل و جایگاه از برخورداری که مهمی
 آن بـا کـه شـود مـی گفتـه هـایی پدیـده آن همـه بـه هرمنـوتیکی سـاز موقعیـت. باشد مؤثر تعبیرها
 افکـار حـاوی آن فراگیـر مفهـوم در هرمنـوتیکی موقعیت. شوند می ایجاد هرمنوتیکی های موقعیت
گاهانه  های آموخته و عواطف متواتر، گاهانه است که عمر ذهن یاخودآ  دهنـد مـی تشکیلفرد را  یناآ

 ).١۶ص، ١٣٨٢ سرل، از(اقتباس 

 ردیگ یم صورت فرد لهیوس به یافتیو دانش منظم، در یاز استقراِر فهم در قالِب معرفت نظر قبل
اسـت کـه فراتـر از  نیشـیپ ِت یـموقع ایـادراک  نیچنـ ،یکیهرمنـوت یسازها تیموقع از مقصود که

). ١۶٧−١۵٨ص ،کیـبر هرمنوت یدرآمد، ١٣٩٣ ،یشناخته شده است (اقتباس از واعظ یها قالب
 یسـازها تیـموقع همـه ،یکیهرمنـوت یهـا تیـموقع یریپـذ صـورت در دیـآ یمـ نظـر به نیهمچن
 نیـا رو نیا ازهستند.  لیاز آن دخ یمنتخب رمجموعهیز تنهاانسان مداخله ندارند، بلکه  یکیهرمنوت
 مـؤثر مـتن، جـادیا در که مؤلف یکیهرمنوت یسازها تیموقع منتخِب  قسمت آن با انتخاب، و افراز
  ).٢٠۴−٢٠٣ص همان، از(اقتباس  داشت نخواهد یفرق است بوده

 وسـعِت  از ناشـی است ممکن بلکه نیست، انفعال و فعل ژرفای از منبعث الزاماً  بودن، کلیدی
 ها،موقعیت از زیادی تعداد که هستند هاییموقعیت هرمنوتیکی، کلیدی سازهای تموقعی. باشد آن
 .است فرد برای ای ویژه موقعیت با همراه لزوماً  آن، در استقرار و هستند آن تابع

 کـه هسـتند تفسـیری و فـرضپـیش نوع از اصلی اسباب هرمنوتیکی، کلیدی سازهای موقعیت
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 در چنانچـه. دارنـد فرهنگـی گذاری سیاستدر  یسرگشتگ یجادو ا آفرینی ابهام در را تأثیرات عمده
 کـه سـازی موقعیـت آن شـود، حاصـل ارتیـاب ساز تموقعی دو میان بودن کلیدی به نسبت گزینش
 تمشـیت تـوان می را تری افزون های تموقعی آن، تدبیرِ  با و است تری فزون تقابلِی  موقعیتهای مسبب
  است.  تر کلیدی کرد،

  
  . شریعت۴−۵

 بـدون کـه مـوقعیتی و آبشـخور معنـای به نیز و ورودی سردر و درگاه معنای به لغت در »شریعت«
) و بـه مجموعـه ۴٧٩، ص١٣٩٧ ،یطالمعجـم الوسـ( اسـت آمدهشود  می نوشیده آب آن از طناب

 مایـه کـه جهـت ایـن از شـود مـیگفته  »یعتشر« یزو اخالق و احکام ن یداعّم از عقا ینیمسائل د
(راغـب  باشـند داشـته آن بـا هماهنـگ سـلوکی و بپیماینـد را آن که است کسانی طهارت و حیات

 شـرایع« نظیـر تعبیراتـی و فقهـی هایکتابدر اصطالح فقها و  البته). ٢۵٨ص، ١٣٩٧ اصفهانی،
 بـا مـرادف کـامالً  صـورت ایـن در کـه شود می اراده آن از عملی فرعی احکام خصوص »االحکام
       ).۴٣ص، ١٣٩٧ شیرازی،(مکارم  است »فقه« اصطالحی معنای

 ویـژه روشـی و راه از اسـت عبـارت شریعت زیرا است؛ دین از اخص مفهومی نظر از شریعت
 از هـا؛ امت تمامی به نسبت الهی عام روش از است عبارت دین که حالی در پیامبری؛ یا امتی برای
، ١٣٩١ یی،(طباطبـا نیسـت پـذیر نسـخ معنـا ایـن بـه دیـن امـا اسـت؛ نسخ قابل شریعت رو، این
 دسـت بـه جهـت بـه مجتهدان که اند یعتشر یکتاب خدا (قرآن) و سّنت دو منبع اصل     ).٣۵٠ص

 ین). همچنـ١٣٩٧ یعت،فقـه، شـر یکـی(و کنندمی رجوع دو آن به شرعی تکالیف و احکام آوردن
 را آن وحـی طریـق از پیـامبران کـه اسـت خداونـد دسـت بـه بندگان تکالیف و احکام تشریع زمام

  (همان). کنند می ابالغ مردم به و دریافت
  

  قی. روش تحق۵

پژوهش،  ین)، الگوواره ا۵−۴ص، ١٣٨٧ همکاران، و فرد ییگانه پژوهش (دانا مناظر هفت براساس
 و میـدانی و ای نحلـه آن کتابخانـه یفی،سنخ آن ک یی،آن استقرا یکردرو ی،آن نظر یشگرا یری،تفس

و  یـدانیها از مصـاحبه، مشـاهده م داده تدوین منظور به همچنین. است مضمون تحلیل آن راهبرد
  اسناد و مدارک استفاده شده است. یواکاو
 یعتمداریشـر یطـهدر ح یفرهنگـ گـذاری سیاسـتدر  سازهاموقعیت ابتدا مضمون، تحلیل در
 یفرهنگـ یباالدسـت اسـناد اروپـا، یشـورا یفرهنگـ اسـتیس یدوراه ٢١شش منبع شامل:  یمبتن

 یهـا گفتمـان ،یاتیـعمل یکردهـایهـا و رو نظرات اکابر، برنامهها و  گفته ران،یا یاسالم یجمهور
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و آنگـاه بـا اسـتعمال روش  یدهگرد استحصال ،یگذار استیس یو الگوها یفرهنگ یگذار استیس
ISM
  آنها شده است.  یبند سطح نیز و تقابلی های موقعیت تعامالت شبکه واکاوی به اقدام 1

   هــای داده در موجــود الگوهــای گــزارش و تحلیــل شــناخت، بــرای ســیاقی مضــمون، تحلیــل
 کنـد مـی مبـدل تفصـیلی و غنـی های داده به را گوناگون و پراکنده های داده روش، این. است کیفی

)Braun and Clarke, 2006, p82.(  
 نـامرتبط؛ ظاهراً  اطالعات از مناسب درک و برداشت متن؛ دیدن جهت سیاقی مضمون تحلیل

 فرهنگ یا و سازمان موقعیت، گروه، تعامل، شخص، سیستماتیک مشاهده کیفی؛ اطالعات تحلیل
 ). Boyatzis, 1998( است کمی های داده به کیفی های داده تبدیل و

 یبـر مبنـا ی،فرهنگـ گـذاری سیاستدر  یتقابل یتموقع آفرینی نقش به التفات با مقاله، این در
از چهـار سـنخ مضـموِن  )١۵٩، ص١٣٩٠و همکـاران،  یجعفر یعابد( یلنقش مضمون در تحل

 و »هرمنـوتیکی کلیدی سازهای موقعیت« ،»هرمنوتیکی پایه های  موقعیت« ،»تقابلی های یتموقع«
  استفاده شده است.  »یفرهنگ گذاری سیاست یها حوزه«

 بازشناسـی قیاسـی روش و اسـتقرایی روش به توانمی را ها داده در موجود الگوهای یا مضامین
استفاده شـده اسـت. در  ییمقاله از روش استقرا ین) که در ا۵٨، ص١٣٩۶ ی،و مسلم یفر(خن کرد

 شده تصور پیش از های یشهبا اند یو ینشامعان داشته باشد که ب یستیمحقق با یی،استقرا یاستراتژ
 ).Medawar, 2013, p40( نشود آلوده

عوامـل  یابتـدا بـه بازشناسـ یاق،سـ یـناست کـه در ا یریروش ساختار تفس یک ISM روش
بـه  یابیدسـت یقعوامل و طر ینا ینروابط ب ی،پرداخته و سپس با استفاده از روش یو اساس یرگذارتأث
در چند سـطح متفـاوت  یارهامع یهبا تجز ISMعوامل مطرح شده است. روش  ینتوسط ا یشرفتپ

 شـاخص بـین رابطه است قادر تفسیری ساختار سازی مدل. پردازد می ها شاخص ینرابطه ب یلبه تحل
 ,Kannan, and Kumar, 2009( کند یینرا تع اند، وابسته یکدیگر به گروهی یا تکی صورت به که

pp28-36.( شرو  ISMــن اراید ــد ای ــه اســت آَون ــه ک ــور ب ــه منظ ــل و تجزی ــه تحلی ــین رابط  ب
 ,Warfield, 1974( شود استفاده اند، شده یفتعر مسئله یک یکه برا یرچند متغ های خصوصیت

pp81-87 .(و کنـد مـی کمـک متغیرهـا درونی روابط بازشناسی در تفسیری−یساختار یمدلساز 
 ،١٣٨٧ بیـات، و(آذر  باشـد دیگـر متغیرهـای بر متغیر یک تأثیر تحلیل و بندی اولویت به تواند می
 نیـز و تقـابلی های موقعیت سطح تعیین و بندی اولویت به تواند یپژوهش م یندر ا رو این از). ٨ص

  کمک کند.  یکیهرمنوت یدیکل سازهای موقعیت تعیین
                                                           
1. Interpretive Structural Modelling 
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 پژوهش ی. دستاوردها۶

مرحلـه،  ١١در  ISMمضـمون و سـپس بـا کاربسـت روش  یـلبـر روش تحل تکیـه بـا تحقیـق ینا
 یطـهدر ح یـرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ گذاری سیاستدر  یکیهرمنوت یدیکل سازهای یتموقع
 جـدول شـرح بـه گانه یازدهشده است که فهرست اقدامات  یبند صورتاستحصال و  یعتمداریشر
  فصل سوم): ،١٣٩٧پرکان،  :(نک است زیر

  
  توضیح اقدام ردیف
  .است شده استخراجتقابلی های موقعیتداده، یتبر شش منبع مذکور تا مرز کفامبتنی یهاولیتقابلهاییتموقعاستخراج  ١
  نظران از صاحب یبا انجام مصاحبه و مباحثه با برخییاستخراج فهرست نها یتقابلهاییتموقعیبتهذ و تنقیح  ٢

 یمفهوم یهاول یبند  دسته  ٣
  یتقابل های تیموقع

 نظـرات از گیری بهرهباها تقابل مفهومی اولیه بندیدستهها،یاروییروعلت شماِر فرواِنبه
 ذهنـی اولویـت یـا تقـدم مفـاهیم، بایسـتگِی  هماننـد هـایی  شـاخص بـه توجه با و فن اهل

  .است گرفته صورت آنها طولی وابستگی و مفاهیمبودنایریشهیافراگیرمفاهیم،

 خودتعاملی ماتریس پذیری صورت  ۴
  ساختاری

هـا، بـه شـکل روابـط از  دسـته بین و درون در هایاروییروهایگونهبینارتباطاتواکاوی
 همچنـین. یطول یو وابستگ یو از جنس همبستگ یعرض یو وابستگ یجنس همبستگ

 در. زوجـی مقایسـات بـه پاسـخگویی و یکـدیگر با زوجی صورت به معیارها گرفتن نظر در
بـه  یمنتهـ« ییبـا اسـتفاده از ارتبـاط معنـا یتقـابل هـای موقعیـت بـین روابـط مطالعه این

 ISM تکنیـک ورودی عنـوان بـهمربوطـه  یسشـده اسـت. مـاتر  یـلتحل» در یسرگشتگ
  ).١۵٩−١٢٩ص ،١٣٩٢ همکاران، و فیروزجائیانشود (نک:  می محسوب

شبکه  یبر رو  یآمار  یاتعمل  ۵
  تقابلی های یتموقع یارتباط

 یـکبـه  یسـاختار یخودتعـامل یسمـاتر  یلمرحلـه از تبـدیـندر ایـافتیدریسماتر
قطـر  یهـا درایه دریافتی ماتریس در. یدآ می دست به یکصفر و  یدو ارزش یسماتر 
(نک:  آید می دست به »یهاول یابیدست یسماتر « یکو  یردگ یقرار م یکبرابر  یاصل

 از بنـابراین. باشـیم هرمنـوتیکی موقعیـت یـک تـام علل دنبال بههمان) بدون آنکه 
 استفاده شده است.ISMروش

یآمار یهادادهیسهمقاویبند  رتبه  ۶
 یتقابلهاییتموقعیارتباط شبکه

 بـه حـداکثر از نزولـیصـورت بـه ی،تقـابل هـایموقعیـتآماری،هایدادهبرمبتنی
 .استشدهمرتبحداقل

 تقابلی های موقعیت بندی سطح  ٧
  پارتو قاعده بر یمبتن

 یهبـر اشـتراک روابـط دوسـو یمبتن ISMبر روش یمبتنیتقابلهایموقعیتبندیسطح
 تمـام تقریبـاً  که است حالی در این). ١٢۵ص ،١٣٩٠ همکاران، و کرباسیاناست (نک: 

 بندی سطح منظور به پارتو روش از رو این از .است دوسویه تقابلی، های موقعیت بین روابط
 را روابـط درصد٨٠ که شدند گزینش نحوی به ها مرحله، تقابل ین. در ااست شده استفاده
  .شد استخراجاولیه هرمنوتیکی های موقعیتهمانیااولیه،مضامینوشودحاوی

هاییتموقعواکاویویبند  رتبه  ٨
 یکیهرمنوتیهپا

 در مـذکور بنـدی دسـته بـر  یمستخرج در مرحله هفتم، مبتنـیهاولینمضامواکاوی
 دسته هر در جداگانه شکلبههاتقابلسازیمرتبوسوممرحله

 گزینش یا استحصال  ٩
 هرمنوتیکی کلیدی سازهای موقعیت

 دیگـر نیـز و معنـاییقرابـت و مفـاهیم تحلیـل آمـاری،اطالعـاتبـرمبتنیدسته،هردر
 هرمنـوتیکی کلیـدی سـازهای موقعیـت همـان یـا اصـلی مضامین مربوطه های شاخص
 .شداستخراج

یبندگروهیایدهسازمان  ١٠
 یکیهرمنوتیدیکلسازهای یتموقع

 یطـهمـرتبط بـا ح ینمضـام یگـرد   و نداشـته یـاروییروجنبهدهنده،سازمانمضامین
  .است شده بندیدر هفت حوزه دستهیعتمداریشر

 شبکه یینها یبند  صورت و یمترس  ١١
  تعامالت

ــیتعــامالتشــبکهبنــدیصــورت ــر مبتن ــده ســازمانین(مضــام هــا حــوزه ب )، دهن
 پایـه هـای موقعیت)، یاصل ینهمان مضام یا( هرمنوتیکی کلیدی سازهای موقعیت

  )یهاول یهمان کدهایا( تقابلی های موقعیت نیزو)یهاولینمضامیر(ساهرمنوتیکی
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 نیز و هرمنوتیکی پایه های موقعیت هرمنوتیکی، کلیدی سازهای موقیت ها، حوزه نهایی فهرست
  ارائه شده است.  یردر ز یتقابل های موقعیت

  
 یعتمدار ی. شر ١
 رابطه آمرانه اخالق و فرهنگ ایاخالق و فرهنگ  ی. رابطه همساز١−١

 یفرهنگ مسائل حل در یاخالق چارچوب ای ی. چارچوب فقه١−١−١

 برابر نظام ای یمراتب سلسله نظام) الف

 تیریدر مد ییگرا تجربه ای ییگرا ) جوان١−الف

 یاجتماع تیریمد در قانون و هنجار) ب

 یاجتماع ای یفرد اخالق) ج

 یارزش نظام و فرهنگ رابطه زانی. م٢−١−١

 یارزش ای یبازار نگاه) الف

 و فقه نهادمحور ی. فقه فرد٢−١

 شرع احکام ای. مصلحت نظام ١−٢−١

 عام و هنر ی. هنر ارزش٣−١

 یراه زندگ ایهنر  مثابه به. فرهنگ ١−٣−١

 مشروط یتیفعال مثابه به ای یعموم یکاال مثابه به) هنر الف

 لعب و لهو و یقیحق ی. حدود و ثغور شاد۴−١

 یقیموس دیتحد ای یقی. توسعه موس١−۴−١

 یاسیس ای یفرهنگ مسئله کی یقی) موسالف

 حجاب بودن یراجباریغ ای ی. تقابل در اجبار۵−١

 یحجاب یب یبودگ مسئله. ١−۵−١

 حجاب مسئلهبودن  یفرهنگ ای یتی) امنالف

 خانواده جهان ستیز ای ها ستمیس به عفاف و حجاب تیریمد ی) تقابل در واگذار١−الف

 عتی. تعبد و تعقل در فهم شر۶−١

 ها استیس نیحوزه در تدو . لزوم حضور١−۶−١

 تیروحان ینظارت شأن ای یی. شأن اجرا٢−۶−١

 روز معارف و علوم ایفقه  ی. حکومت بر مبنا٣−۶−١

 بتی. حکومت در عصر غ۶−۴−١
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 حکومت به حوزه یوابستگ ای استقالل) الف

 یطلبگ از هدف) ب

 میز یسکوالر  ای ییگرا ی. عرف٢
 ها ارزش به معطوف تیعقالن ای هدف به معطوف تی. عقالن١−٢

 شت؟یمع ای معرفت تی. اولو١−١−٢

 سکوالر ای ی. اقتصاد اسالم٢−٢

 یاسالم یجمهور در یبانکدار بودن یرربویغ ای ی. ربو١−٢−٢

 نیکارآفر ای. مستکبر ٢−٢−٢

 ونیروحان یبرا استیس و زهد بودن جمع قابل ای. تضاد ٣−٢−٢

 ییگرا آخرت ای ییاگرای. دن٣−٢

 ؟یاجتماع برساخت ایاست  یفرهنگ، افاضات ملکوت. منشأ ١−٣−٢

 فرهنگ و نی. نسبت د٢−٣−٢

 مسلمانان یزندگ سبک و یاسالم یزندگ سبک نداستن ای دانستن یکی. ۴−٢

 مسلمانان حکومت ای ی. حکومت اسالم۵−٢

 رسکوالری. فرهنگ سکوالر و غ١−۵−٢

 یقانون یآزاد ایمشروع  ی. آزاد۶−٢

 مطبوعات ی. آزاد١−۶−٢

 انیب یدر آزاد یو نظر ی. تقابل عمل٢−۶−٢

 ونیزاسی. دموکرات٣
 ملت−دولت ای امت−. امام١−٣

 بتیغ عصر در حکومت در هیفق یول ورود عدم ای. ورود ١−١−٣

 مطلقه تیوال در ینظر و یعمل تقابل) الف

 هیفق یول ینظارت شأن ای ی) شأن حکومت١−الف

 یو بوروکراس ی. دموکراس٢−٣

 فرهنگ در الزام یابزارها از استفاده عدم ای. استفاده ١−٢−٣

 فرهنگ تیریدر مد یشناخت جامعه گفتمان ای یتیامن ،یاسی. گفتمان س٢−٢−٣

 یخصوص ای ی. دولت٣−٣

 یفرهنگ امور به نسبت دولت فهی. وظ١−٣−٣

 دولت و نی. کدام شکل از مناسبات د۴−٣
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 نییپا به باال فرهنگ ای فرهنگ ونیزاسی. دموکرات۵−٣

 یفطر یمبنا بر ای یعیطب حق یمبنا بر ی. حقوق شهروند١−۵−٣

 تیاسالم ای تی. جمهور٢−۵−٣

 هنرمند ای هنر) الف

 یازمحوریو ن ییگرا . آرمان٣−۵−٣

  یفرهنگ مسائل به یستیبرالیل و یستیالیسوس نگاه) الف

 یفرهنگ تک ای ی. تنوع فرهنگ۶−٣

 ونیزاسیو مدرن ییگرا . توسعه۴
 ابزار بر فرهنگ تیحاکم ای ی. تکنوپول١−۴

 . سنت و تجدد١−١−۴

 عتمدارانهیشر ای انهیگرا توسعه. ٢−۴

 توسعه یبرا یابزار مثابه به ای کننده هیتوج نفسه یارزش ف مثابه به. فرهنگ ١−٢−۴

 یساختار و ینهاد صفت کی ای یفرد صفت کی یاجتماع عدالت) الف

 یاسالم شرفتیپ ای ی. توسعه غرب٢−٢−۴

 توسعه ی. الگو٣−٢−۴

 ییگرا ی. مل۵
 معاصر فرهنگ ای یفرهنگ راثی. م١−۵

 یو اقتصاد ی. اصالحات اجتماع۶
 یحوزو اعتماد ای ی. بوروکراس١−۶

 تخصص ای یساالر ستهیشا ِت ی. تقوا اولو١−١−۶

 تیجمع شیافزا ای. کاهش ٢−۶

 ییفردگرا ای ییگرا . جامعه٣−۶

 تی. ساختار عامل١−٣−۶

 ییگرا . خانواده٧
 یجنس ییگرا لذت وجاهت ای. کراهت ١−٧

 محور عدالت اخالق ای. اخالق مراقبت ٢−٧

 ینسبت به حدود و ثغور امور جنس یو فرد ی. تقابل در نگاه اجتماع٣−٧

 موقت ازدواج از یریجلوگ ای جی. ترو١−٣−٧

 یهمسر چند ای ی. تک همسر٢−٣−٧
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  یاسالم آل دهی. خانواده ا۴−٧

 یگر  ی. انقالب٨
 یساز و نظام ییگرا . نهضت١−٨

 میمسـتق طـور بهمورد آن  ٢٧استخراج شده که  یتقابل تیموقع ٧٧در مجموع  ق،یتحق نیدر ا
 یعتمداریمورد آن در هفت حوزه مرتبط با حوزه شـر ۵٠قرار گرفته و  یعتمداریشر رمجموعهیدر ز
  .است گرفته قرار

 سـاز تیـموقع شـش گرفته، قرار یعتمداریشر حوزه لیذ میمستق که یتقابل تیموقع ٢٧ انیم از
  است.  یتقابل تیموقع ١٣و  یکیهرمنوت هیپا ساز تیموقع هشت ،یکیهرمنوت یدیکل

 سـاز تیـموقع ٢٠ گرفتـه، قـرار گـرید حـوزه هفت در که یتقابل تیموقع ۵٠ انیم از نیهمچن
  .است یتقابل تیموقع ١٠ و یکیهرمنوت هیپا ساز تیموقع ٢٠ ،یکیهرمنوت یدیکل

 

  »یعتمداریشر طهیح«در  یکیهرمنوت یدیکل یسازها تیموقع ی. بررس٧

 رابطـه ١۶٨برخوردار است کـه  یتقابل های موقعیت با رابطه ۴١٠در مجموع از  یعتمداریشر حوزه
 در موجـود تقابلی های موقعیت به مربوط رابطه ٢۴٢حوزه و  ینا یلذ یتقابل های موقعیت به مربوط

 یاست که در مرحله چهارم، مبتنـ یروابط، روابط ینمنظور از ا. باشد یم  یگرد یها حوزه زیرشاخه
  آن ارائه نشده است. یلیتفص یساز اطاله کالم، ماتر یریجلوگ دلیل بهبرقرار شده و  ISMبر روش 
 در هرمنـوتیکی کلیـدی سـازهای موقعیـت صـرفاً  مقاله، ظرفیت محدودیِت  به توجه با ادامه در
 . شود یم یینتب اختصار طریق به شریعتمداری، حوزه

 

 شریعت فهم در تعقل و تعبد .١−٧

ــوتیکی، کلیــدی ســاز یــتموقع  یــنا ــه مربــوط آن مــورد ٢٢ کــه دارد رابطــه ٩۶ مجموعــاً  هرمن  ب
  .هاست حوزه سایر به مربوط آن مورد ٧۴ و شریعتمداری حوزه های زیرشاخه
بعـد از  یولـ ؛اسـت یحقاعده صـح ینا هرچنداند.  ندانسته آن حکمت دائرمدار را حکم فقهاء

 هـا حکمت و مصالح آن توان می آیا شد روشن عقل برای حکمت شکل به حکم، یک مصالح کهآن
 سـوی از کـه هـا حکمت و مصالح کردن قربانی جهت در دینی ظواهر از پیروی و گرفت؟ نادیده را

 از فقهـاء از بعضـی چرا است؟ جایز اندازه چه تا است، شده شناخته قانون، یک برای شرع یا عقل،
)، چنگ زدن بـه تعّبـد را بـه جهـت ۴١۵−۴٠۶، ص١٣٩٧ ینی،(الخم خمینی امام حضرت جمله
 و عنـوان تغییر با را(ظلم)  ربا حرمت حکمت رفتن بین از اجازه و شمارد ینم یحصح یله،ح یزتجو

  ).١٣٩٧ ی،(لطف دهند؟ می اجازه بعضی و دهد؟ نمی حیله کاربست
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و  »گرایــی عقــل« رویکــرد دو ظهــور گویــای فقــه، جملــه از و اســالمی معــارف تطــور تــاریخ
 و مـذاهب گیـری شکل عوامل ترین مهم  یش،دو گرا یناست. ا یعتو شر یندر فهم د »ییتعبدگرا«

  ). ١٩٢−١۵۵ص ،١٣٨۵ ی،(امام اند بوده فقهی و کالمی گوناگون مکاتب
 موقعیـت سـه نیـز و پایـه هرمنـوتیکی موقعیت چهار هرمنوتیکی، کلیدی ساز موقعیت این ذیل
  شد.  بیان یتقابل های موقعیت فهرست در آن عناوین که دارد وجود تقابلی
  

 فرهنگ؟ و اخالق آمرانه رابطه یا فرهنگ و اخالق یهمساز . رابطه٢−٧

-هزیرشـاخ به مربوط آن مورد ٢۴ که دارد رابطه ١١٠ مجموعاً  هرمنوتیکی، کلیدی ساز موقعیت  این
  .هاست حوزه یرمورد آن مربوطه به سا ٨۶است و  یعتمداریحوزه شر های

 یا مخرب است. اگـر در جامعـه یردقرار بگ ییدر هر سو یتجهت آمر که باورند این بر بعضی
کنـد، آن جامعـه بـدون شـک نـه فقـط دچـار  یـینرا تع یاخالق بر آن باشد که تمام ضوابط اخالق

خواهد شد، برعکس، اگـر در جامعـه فرهنـگ  یزن یاخالق یبلکه دچار فروپاش ،یفرهنگ یفروپاش
 ی،فرهنگـ ینشبـر اصـل آفـر یـهبا تک یخواسته باشد به هر شکل و در هر چارچوب و زمان و مکان

 یدبه بازتول تنها نهمواجه خواهد شد که  ای اجتماعی شدید واکنش با شک یب یرد،بگ یدهاخالق را ناد
 نـابودی حـد تـا نیز را ها یتو خالق ینششده منجر خواهد شد، بلکه خود آن آفر یاخالق نف یعوس
 ی،(فکـوه کنـد  غیـرممکن طوالنی هایی مدت برای شاید را آنها بازگشت شرایط و برد خواهد پیش

  ).٢١٩−٢١٧، ص١٣٩۴
 ینتـر  از مهـم یکـیاخـالق و فرهنـگ،  یانو متعادل م یمنطق یا رابطه کردن پیدا ترتیب، بدین

 کـه کسانی برای چه کند، می سنگینی اجتماعی نخبگان و گذاران سیاستاست که بر دوش  یفیوظا
. گیرنـد مـی قرار فرهنگ سویه در که کسانی برای چه و هستند خود جامعه در اخالق نماینده بیشتر

  همراه است.  یسخت و بلندمدت یاربس یامدهایعمومًا با پ ینهزم یناشتباه در ا
مثـال، در سـند اصـول  عنـوان بـهبه دو شکل مطرح شـده اسـت.  یبحث در اسناد باالدست این

در  یولـ شود، یم یدتأک یاخالق یها کشور، بخش نکات بر اصالت داشتن ارزش یفرهنگ یاستس
 احسـاس خاصـی مشـکل چنـدان نظر مقام در گرچه. شود یم یدتأک یناصول، بر تقدم قوان ٢١بند 

 در فراوانـی هـای نابسامانی اینها، مشابه های عبارت و عبارت دو این از عملی تفسیر در ولی نشود،
 بــه تــوان یمختلــف وجــود داشــته و دارد. از آن جملــه مــ یمختلــف نظــام، بــه انحــا یهــا بخــش
 یران،انتصـاب مـد یهـا مختلف نظام، شـاخص یها در دستگاه یانسان یرویجذب ن یها شاخص
 های یدهو مجلس و شوراها، مواجهه با پد یجمهور یاستدر انتخابات ر یداتوریکاند یها شاخص
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ح  اقسـام و انـواع و ُمـد...)، و عروسـی هـای جشن ی،مذهب یها جشن ها، یها، پارت رسانه(در  مفرِّ
  کرده است.  یداو... اشاره کرد که اخالق جنبه آمرانه نسبت به فرهنگ پ ها سلبریتی
 یـتچهـار موقع یـزو ن یـهپا یکیهرمنـوت یتدو موقع یکی،هرمنوت یدیکل ساز موقعیت این ذیل

  ذکر شد.  یتقابل های موقعیتآن قبًال در فهرست  ینوجود دارد که عناو یتقابل
   
 یحکومت فقه و یفرد . فقه٣−٧

ــوتیکی، کلیــدی ســاز موقعیــت  ایــن ــوط آن مــورد ١٠ کــه دارد رابطــه ٣٧ مجموعــاً  هرمن ــه مرب  ب
  است.  یگرد های حوزه سایر به مربوط آن مورد ٢٧ و شریعتمداری حوزه های زیرشاخه
 به نگاه نوع دو که دهد یرا نشان م یتواقع ینا یهانفق یشهدر اند تأملو  یفقه های کتاب در تتبع

 افـراد وظایف تا است درصدد فقیه نگاه، یک در. دارد وجود فقه از انتظار گونه دو یا است، شده فقه
مرتفع سـازد. در نگـاه  ،آید می پیش احکام اجرای مسیر در که را مشکالتی و کند روشن را مسلمان

کـه  باشـند یمـ یزبه نام جامعه ن یجمع یتهو یک دهنده لیتشک یشان،فرد یتهو جز بهافراد  یگرد
فقـه «بـه نـام  ای مسـئله). آن وقـت ١٣٨٩ یزی،است (مهر یموضوع احکام یزن یجمع یتهو ینا

نگـاه دوم اسـت،  یبـرا یاصـطالح »یفقه حکومت. «یابد یمعنا م »یفقه فرد«در مقابل  »یحکومت
  .کرد یاد »فردی فقه« به نخست نگاه از توان یم که چنان

اند. بـا  نداشته داری حکومت یبرا یمختلف، فرصت چندان یلبنا به دال یخ،در طول تار شیعیان
 یعی،شـ یحکـومت یبرقـرار یمناسـب بـرا یطفرصت و شرا یجادو ا یراندر ا یوقوع انقالب اسالم

 آن، اغلـب چراکـه. سـاخت مواجه جدی چالشی با فقهی دستاوردهای از گیری بهرهرا در  یونانقالب
 یطشـرا یـنوجـود داشـت. ا یکم یدستاوردها ی،دار حکومت حوزه در و بود فردی مسائل به ناظر
 ینمثال، اول عنوان بهکه در چهاردهه گذشته صورت گرفته، همچنان ادامه دارد.  ییها تالش رغم علی

 کـه اسـت سـالی ) چند١٣٩۴ ی،(قوام» فقه اإلداره«درس خارج  یزآثار در خصوص فقه االداره و ن
 در. شـود نمـی مشـاهده آن در چندانی دستاوردهای آن، مدرس اذعان به هنوز و افتاده راه به و تولید
 مثـل دیگـر های حوزه در. ندارد وجود همچنان قبولی قابل و عملیاتی نظریه اسالمی، اقتصاد حوزه

 یشـکل اسـت. معـدود مباحـث نظـر یناوضاع به همـ یز... نو عدالت سیاست، فرهنگ، امنیت،
     .نیست آن از اثری گذاری، سیاست ینددر فرا یول ؛مطرح شده است

کـه  یبه خاستگاه مسائل فرهنگـ نداشتن التفات که، است این دارد وجود اینجا در که ای مسئله
 ییهـا و چالشـها تقابل ابهامات، دارایاست،  یاز حوزه فقه حکومت یریگ بهره مستلزم  عمده طور به

  رفع کرد.  یدولت یرانو مد گذاران سیاست یقهاعمال سل یا یبر فقه فرد یمبتن توان یاست که نم
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 بـا گرفتـه قـرار هرمنوتیکی پایه موقعیت یک هرمنوتیکی، کلیدی ساز موقعیت  ینا یرشاخهز در
  .نیست آن تبیین و توضیح مجال اینجا در که »شرع احکام یا نظام مصلحت« عنوان
  

  هنر عام و یارزش . هنر۴−٧

مــورد آن مربــوط بــه  ١٧رابطــه دارد کــه  ۴٣ مجمــوع درهرمنــوتیکی، کلیــدی ســاز موقعیــت ایــن
  .باشد می ها حوزه سایر به مربوط مابقی و شریعتمداری حوزه های یرشاخهز

ه مؤسسـ( اسـت استکبارسـتیزی رویکرد با و ارزشی کامالً  نگاه یک هنر، به خمینی امام دیدگاه
 مثابـه بههنر «وجود دارد، تقابل در  ینجاکه در ا ای مسئله اما). ١٣٧٢ ینی،و نشر آثار امام خم یمتنظ

 گـذار سیاسـت نکـردن یریگ است. موضع »یامر متعال یک مثابه بههنر «و » و ابتهاج یابزار سرگرم
 مواجـه سـردرگمی بـا نیز را هنر امر آن، ثغور و حدود نیز و ابتهاج و سرگرمی خصوص در فرهنگی
اخـذ مجـوزات الزم از  یـرکـه درگ ...و داسـتان شـعر، سـینمایی، موسیقیایی، آثار انبوه. است کرده

کـامًال  ینـدهایفرا یـناز هنرمنـدان در ا یاریبس یو دلسرد یمربوطه هستند و ورشکستگ ینهادها
 ایـن. اسـت هنرمنـدان و هنر با مواجهه در اسالمی جمهوری توفیقات میزان گویای خود ای، یقهسل

 ریاسـت کاندیـداهای از برخی شعارهای از یکی آن، حل که است شده سیاسی حدی، تا موضوع،
  شده است. یز) ن١٣٩۶ ی،(مهدو جمهوری
 بـا هنـری، هـایسیاسـت انتخـاب و گیـری یمتصـم  در مقـام  یفرهنگـ گـذار سیاسـتواقع  در

 کنـد می مشکل بسیار را عام هنر یا ارزشی هنر تشخیص اوالً  که است مواجه فراوانی های پیچیدگی
 یـاکـه آ شـود مـی مواجـه سـؤال این با دهد، تشخیص خوبی به را ارزشی هنر بتواند چنانچه ثانیاً  و

  نه؟  یاهست  آنها خواست و کشِش جامعه هم به سمت
 چنـین بـروز صـورت در کـه است این داده شکل را تقابل این اساس که سؤالی حالت، این در

 اهـداف و منافع ها، مصلحت سمت به گذار، سیاست ی،مرز برون رقبای وجود به توجه با مشکلی،
  اخالقی؟ های ارزش سمت به یا کند حرکت
 یها هستند. روح حاکم بر اسناد باالدسـت ارزش ملتفت اسناد عمده باالدستی، اسناد بررسی در

اسـت.  یهنر ارزش یجتوسعه و ترو یران،ا یاسالم یجمهور یفرهنگ یاستسند اصول س خصوصاً 
آن وجـود دارد  یجمختلف در ترو یندهایانواع و اقسام هنرها و فرا یفیو ک یامروزه توسعه کم یکنل

  ندارند.  یبه مسائل ارزش یارتباط یک یچکه ه
قـرار گرفتـه کـه در فهرسـت  یتقـابل یـتدو موقع یکی،هرمنـوت یـهپا یتموقع ینا یرشاخهز در
  .شد ذکر تقابلی های تموقعی
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 لعب و لهو و یقیحق یشاد ثغور و . حدود۵−٧

ــوتیکی، کلیــدی ســاز موقعیــت ایــن ــه مربــوط آن مــورد ٢٢ کــه دارد رابطــه ٩۵ مجموعــاً  هرمن  ب
  .است ها حوزه سایر به مربوط مابقی و شریعتمداری حوزه های زیرشاخه
تحقـق آن نشـده  یوهشـ یـزو ُنزهت و ن ینسبت به شاد ای یژهو یریگ موضع باالدستی، اسناد در

 در کـه شـادی میـزان: از عبارتنـد است، مطرح اینجا در گذاری سیاستکه در مقام  یاست. مسائل
 آن لـوازم و اسـباب و آن تحقـق چگـونگی چیسـت؟ آن نـوع است؟ چقدر باشد باید جامعه سطح

شاد مثل خندوانه (جـوان،  های برنامه ساخت و تولید در چنانچه. دست این از سؤاالتی و چیست؟
 برگـزاری شـیوه کنسـرت، اقسـام و انـواع طنـز، هـای یال)، سـر١٣٩۶ یری،(مد ی)، دورهم١٣٩۶
 یهـا و دسـتگاه یمختلـف اجتمـاع یهـا گـروه تقابـل همواره...، و مذهبی های جشن ها، عروسی
  وجود دارد.  یحکومت

 عنـوان با هرمنوتیکی پایه موقعیت یک هرمنوتیکی، کلیدی ساز موقعیت  ینا یرشاخهدر ز همچنین
 یـک یقیموسـ« عنـوان بـا گرفتـه قـرار تقابلی موقعیت یک نیز و »موسیقی تحدید یا موسیقی توسعه«

 گـذاری سیاسـتمهـم نظـام  یهـا از چـالش یکیموضوع، خود به  ینکه ا »یاسیس یا یفرهنگ مسئله
 خـود و اسـت خـورده گـره موسـیقی بـا نـوعی بـه هـا، شادی اکثر واقع، در. است شده مبدل فرهنگی
  ).  ١٣٩۵ ،رسائل(ماهنامه  است فقهی لحاظ به عیار تمام بالتکلیفی یک مستقالً  نیز موسیقی

  
 حجاب بودن یراجباریغ یا یاجبار در . تقابل۶−٧

 بــه مربــوط آن مــورد پــنج کــه دارد رابطــه ٢٩ مجموعــاً  هرمنــوتیکی، کلیــدی ســاز موقعیــت ایــن
 کلیـدی سـازهای موقعیـت سـایر بـا رابطـه آن مـورد ١٣. اسـت شـریعتمداری حوزه های زیرشاخه

 در هرمنـوتیکی پایـه هـای موقعیـت بـا رابطه نیز، آن مورد ١١. است دیگر های حوزه در هرمنوتیکی
  .است ها حوزه سایر

 و گـذاری تأثیر یزانباشد، م تر  مستقیم الزام ابزارهای از استفاده اندازه هر که باورند این بر بعضی
 یـزن یسـتمس یمنجـر بـه نـابود یو بلندمدت کمتر و حت یانو در م یشترمدت ب کوتاه  در آنها کارایی

بـه آن، خطـرات  تـوجهی بـی که دارد تری مهم و تر حساس شرایط یان،م ینخواهد شد. فرهنگ در ا
  .)٢٠٨−٢٠۶، ص١٣٩۴ ی،دارد (فکوه همراه بهرا  یشتریب

 لـیکن هسـتند، مکّلفـان اصـالتاً  آن مخاطبان که است دینی تکلیفی و قرآنی دستوری حجاب،
 اجتمـاعی ظهـور و بـروز آن رعایـت عـدم یا رعایت رواین از و است اجتماعی حکم، این ماهیت

 یتوسط مؤمنان، هنجـار یفتکل ی). حجاب، فراتر از ادا١٧۵−١٧۴ص، ١٣٧٨(سروش،  یابد می
  ).۵٨١۶، ص١٣٩٧ یدی،(سع است دینی جامعه در االجراالزم
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 گذارانـه سیاسـتو  یاز منظر حکـومت یز،ن ینهزم ینمخالفان دخالت حکومت در ا یبعض مخالفت
 که معصومانی سیره و است تاریخی و فقهی سابقه فاقد حجابیبی از یشگیریمعتقدند پ رو ازاین ،است

 و کرده می بسنده ارشاد و تذکار به آنان و است نبوده حجاب حکومتِی  الزام بودند، داده تشکیل حکومت
  ). ٢٧١، ص١٣٨٠ یرازی،ش یه(فق اند هنکرد صادر کیفری حکم حجابیبی برای گاههیچ

 جمهـوری در زنـان سـوی از حجـاب رعایـت شدن الزامی بحث اسالمی، انقالب پیروزی از بعد
مشـمول  تواندمی حجاب حکم با عملی مخالفت که فقهی دیدگاه این پایه بر و شد مطرح ایران اسالمی

قـانون  ۶٣٨)، در تبصـره مـاّده ٢١١−٢١٠، ص١٣۶۴، مجمـع المسـائل یگانی،باشد (گلپا یرتعز یفرک
). در ١۵۵−١۵٢، ص١٣٨۶ ی،مقـرر شـد (هاشـم یفـریک یـیآن ضمانت اجرا یبرا یمجازات اسالم

  .حجاب به تحریض تا است حجابی یب یهدر تنب ی،و قانون یواقع، عمده اسناد باالدست
 موضـوع در ایـران اسـالمی جمهـوری هـای سیاسـت اینکـه دارد وجـود اینجا در که ای مسئله
 در چـه جامعـه، پوشش و حجاب شرایط همواره و نبوده موفق گذشته، دهه چهار طول در حجاب،

  . شود یتر م نامناسب مردان، چه و زنان نزد
 شـود، نگریسـته موضوع به )Habermas, 1989( هابرماسی نگاه یک با اگر شرایطی چنین در

 جهـان زیسـت در اینکـه یـا اسـت؟ صـحیح ها سیستم به حجاب، مانند امور از برخی واگذاری آیا
   است؟ حل قابل راحتی به مسائل مربوطه،

اما آنچـه بالفعـل در  ؛است مبرهن اسنادی و نظری جهت به ها، پرسش از بعضی پاسخ هرچند
 ثباتی بی یا ناپایایی همچنین. است آن با تخالف در شود، می حاصل گذاری سیاستچرخه متکامل 

 بـر کـه ای گذارانه سیاست یدگاهبر د یاست. مبتن یقبل یتاز وضع آمیزتر مخاطره مواضع، بعضی در
 .است نشده مقید اسنادی و نظری مقوالت در پژوهشگر است، حاکم تحقیق این

  
 یبند . جمع٨

 راه و مسائل از آن اهِل  صواِب  دریافِت  به منوط فرهنگی، گذاری یاستسامانه س یاثربخش ارتیاب یب
راهکـار آن،  یـزو ن مسـئله یـکاز  گـذار سیاستناصواب  یامتفاوت  یافِت در چراکه. است آن چاره
  خواهد داشت.  همراه به گذاران سیاست یگررا با د یو یکیهرمنوت یتموقع ییواگرا

گاهانـه  وار را به اتخاذ مواضع سلسـله یرانو مد گذاران یاستآنچه که س یینو تب استحصال  یـا(آ
گاهانه)   یکیهرمنـوت یسـازها یـتبـود کـه تحـت عنـوان موقع یقتحق ینمراِد ا نماید، می راغبناآ

 یعتمداریشـر یطـهدر ح یکیهرمنـوت یسـازها یتتالش شد اهم موقع یبررس ینشد. در ا یواکاو
 یبـرا یمـتعز منظـور بـهرا  یفرهنگـ یرانو مـد گـذاران یاسـتشـود و س یبند صورتاستخراج و 
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 یطـهدر ح یکیو هرمنـوت یتقـابل هـای یـتگـام، موقع یـازدهدر  رو این از. یدنما یبترغ یدگریتمه
 یـدیکل سـاز یـتموقع و عرضه داشته شد و بعـد از آن بـه اختصـار شـش  استحصال یعتمداریشر

 ١٣ ینعنـاو ینداده شـد. همچنـ یحو توضـ یبررسـ یکیهرمنـوت یهپا یتو هشت موقع یکیهرمنوت
و مزجـات در  یبـدو ای خطـوه تالش، این یقتحق درشناسانده شد.  یطهح یندر ا یتقابل یتموقع

در  یـرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ گذاری سیاستدر  یکیهرمنوت سازهای موقعیت اهّم  یبازشناس
 یـدآوریاز پد یمسـتغن شـود یم یهتوص یر،خط س یناکمال ا منظور بهکه  است شریعتمداری یطهح

مهم را در تقـدم و  ینا یانقالب فرهنگ یعال یشوراویژهبه ی،فرهنگ یها کار، دستگاه یعتوز یاسند 
 شـک بـی. نماینـد اقـدام هرمنـوتیکی مسائلخود قرار داده و نسبت به مرتفع ساختن  یجدول زمان

متکامـل  ینـدفرا یمو تحکـ ریـزی طرح محتاج سندی، و نظری تبیین بر افزون ،مسائلعمده  یصلهف
  .است گذاری سیاست
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 منابع

  
 کتب فارسی

تهران: دانشـگاه  ،عمومی گذاری مشی خط فرایند ،)١٣٨۶( زاده شریف فتاح و سیدمهدی الوانی، .١
   .طباطباییعالمه 

 دفتـر: تهـران پویـان، حسـن ترجمـه ،فرهنگـی نظریـه بـر درآمـدی ،)١٣٨٣( فیلیپ اسمیت، .٢
  .فرهنگی های پژوهش

  .شناسان جامعه: تهران ،فرهنگی گذاری سیاستبر روش  ای مقدمه ،)١٣٩١( کیومرث اشتریان، .٣
  .یعقم: تش ی،زاده آمل ، مقدمه حسنیعتش یتمعنو، )١٣٨۵( محمد یعی،بد .۴
، ترجمـه مصلحت در اسـالم یگاهضوابط و جا ی،مبان، )١٣٨۴( رمضان یدمحمد و سع ی،بوط .۵

  .انتشارات گام نو: تهران ،یاصغر افتخار
 در توسـعه فرهنـگ تقویـت بـرای گـذاری مشی خطو توسعه:  فرهنگ، )١٣٨۶( حسن بنیانیان، .۶

   .امیرکبیر: تهران ،ایران
 مرکـز: تهـران ،یفرهنگـ یـزیر برنامـه و گـذاری سیاسـتبر  درآمدی، )١٣٧۶( افسانه بهادری، .٧

   .بنیادی های پژوهش
 ترجمـه ،١ج ،هـا سیاسـت تحلیـل و عمـومی گـذاری سیاسـت مبـانی ،)١٣٨۵( واین پارسونز، .٨

  .غیرانتفاعی راهبردی مطالعات پژوهشکده: تهران محمدی، ملک حمیدرضا
در  یکیهرمنـوت یـدیکل سـازهای موقعیـت یـلو تحل یبنـد صـورت« ،)١٣٩٧( حسـین پرکان، .٩

کید با ایران اسالمی جمهوری فرهنگی گذاری سیاست  دکتـری، نامـه پایان ،»خانواده حوزه بر تأ
  .رفتاری و اجتماعی علوم دانشکده ،باقرالعلوم دانشگاه: قم
  .قطره نشر: تهران ،تمدن و فرهنگ زمینه در گفتارهایی: شناسی فرهنگ ،)١٣٩٠( چنگیز پهلوان، .١٠
  .، انتشارات فرداو علوم کاربردی یند یرابطه منطق ،)١٣٩٣( یرضاعل یروزمند،پ .١١
 دفتر: تهران ،عالی آموزش در فرهنگی گذاری مشی خطمدل  طراحی ،)١٣٩٠( وحید خاشعی، .١٢

معاونـت  ی،و فنـاور یقـات(وزارت علـوم، تحق یاجتمـاع یـزیر برنامـه و فرهنگی مطالعات
  .)یو اجتماع یفرهنگ

  :١۴/۶/١٣٩٧در  ی، دسترس۴١۵−۴٠۶ص، ٢ج ،عیکتاب الب الله، دروحیس ،ینیالخم .١٣
http://lib.eshia.ir/10116/2/406  
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 رویکـردی: کیفـی پژوهش های روش مبانی و اصول ،)١٣٩۶( مسلمی ناهید و حسین خنیفر، .١۴
  .دانش نگاه انتشارات: تهران اول، چاپ ،کاربردی و نو

 در کمـی پـژوهش شناسـی روش، )١٣٨٧( آذر عـادل و یالـوان یدمهدیس ؛حسن فرد، دانایی .١۵
  .تهران: صفار ،جامع رویکردی: مدیریت

، »شـرع«، ماّده ٢۵٨، ص١، جالقرآن بیغر یالمفردات فبن محمد،  نیحس ،یراغب اصفهان .١۶
   :١۴/۶/١٣٩٧در  یدسترس

http://lib.eshia.ir/15362/1/258 يق/الطر  

  .افق نشر: تهران کاشیگر، مدیا ترجمه ،ترجمه درباره، )١٣٩٣( پل ریکور، .١٧
 بوسـتان: قـم اول، چـاپ یـوانی،د یـرترجمـه: ام ،علم و مغز ذهن، ،)١٣٨٢( .آر جان، سرل، .١٨

  .کتاب
  : صراط.تهران ،یبسط تجربه نبو)، ١٣٧٨( میسروش، عبدالکر .١٩
  : بوستان کتاب.قم ،یاسالم شهیاند در دولت و نید)، ١٣٧٨سروش، محمد ( .٢٠
، ١ج ،یمؤسسه دائرة المعارف الفقه االسـالم ،جهان اسالمدانشنامه حجاب،  ده،یفر دی،یسع .٢١

  :١۴/۶/١٣٩٧در  ی، دسترس۵٨١۶ص
http://lib.eshia.ir/23019/1/5816 

 متحـده ایـاالت در عمومی گذاری سیاست ،)١٣٩٠( بریک. پی کریستوفر و ام. جی شافریتز، .٢٢
  .صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران محمدی، ملک حمیدرضا ترجمه ،آمریکا

 در فرهنگـی ریـزی برنامـه ضـرورت ،)١٣٨٩( زاده حیـدری الهـه و سیدرضا امیری، صالحی .٢٣
  .استراتژیک تحقیقات پژوهشکده: تهران ،فرهنگی ریزی برنامه و مدیریت: توسعه های  برنامه

  .دارالتعارف للمطبوعات: یروت، باقتصادنا ،)ق١۴١١( الصدر، محمدباقر .٢۴
  .اسماعیلیان منشورات ،۵ج ،القرآن تفسیر فی المیزان ،)ق١٣٩١( سیدمحمدحسین طباطبایی، .٢۵
  .معاصر یشهدانش و اند یمؤّسسه فرهنگ: تهران اّول،، قلع و فقه، )١٣٨١( ابوالقاسم یدوست،عل .٢۶
 طرحی: فرهنگی دموکراتیک و اقتدارگرایانه گذاری سیاست، )١٣٨٢( محمدجواد کاشی، غالمرضا .٢٧

  .: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتیراناسالم و ا یمرکز بازشناس ،جانشین الگوی یک برای
 از یفرهنگ یاستس :فرهنگی سیاست به نو نگرشی ،)١٣٩٢( قلیچ مرتضی و الله نعمت فاضلی، .٢٨

  .یسانگاشت شهر فرهنگ و اجتماع، تهران: انتشارات ت ،اول چاپ ،یمطالعات فرهنگ یدگاهد
 ان،یـ، در رسـول جعفر٢٧١، ص١ج ،نیمقاله حبل المتـنقد )، ١٣٨٠محسن ( ،یرازیش هیفق .٢٩

  .ما لی: نشر دلقم، ١ دفتر ،هیرسائل حجاب



       ٩٣    ایران اسالمی جمهوری فرهنگی گذاری سیاست در هرمنوتیکی شریعتمدارانۀ سازهای موقعیت

 

تهـران:  ،(اول) کتاب انسـان شـناخت :فرهنگ از پرسش یک و صد، )١٣٩۴( ناصر فکوهی، .٣٠
 .یساانتشارات ت

  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم، ٢ و ١ج ،االداره فقه ،)١٣٩۴( الدین سیدصمصام قوامی، .٣١
 و مدیریت ،»فرهنگی ریزی برنامه و دولت« ،)١٣٨٩( باشی چاوش فرزانه و اسماعیل کاوسی، .٣٢

  .استراتژیک تحقیقات پژوهشکده: تهران ،فرهنگی ریزی برنامه
 سـتقیی اّلـذی الماء مورد«: »شرع« ماّده، ۴٧٩ص، ١ج ،طیالمعجم الوس ن،یاز مؤلف یگروه .٣٣

  :١۴/۶/١٣٩٧ در یدسترس ،»ِرشاء بال منه
http://lib.eshia.ir/40678/1/479ومورد/ 

، ٢١١−٢١٠ص یم،دارالقرآن الکر: ، قم٣، جمجمع المسائل ،)١٣۶۴( محمدرضا یگانی،گلپا .٣۴
 .٢ج

 فاضـلی، اللـه نعمـت ترجمـه ،فرهنگـی سیاست در بازاندیشی، )١٣٨٨( مک جیم گوییگان، .٣۵
  .صادق امام دانشگاه: تهران

، ٧ج قـم، اسالمی تبلیغات دفتر ،فقه کتاب ،»یتعقل و تعبد در احکام شرع«اسدالله،  لطفی، .٣۶
  :١۴/۶/١٣٩٧ در دسترسی

http://lib.eshia.ir/10257/7/8 
  :١۴/۶/١٣٩٧در  ی، دسترس١، جدائرة المعارف فقه مقارنناصر،  ،یرازیمکارم ش .٣٧

http://lib.eshia.ir/27583/1/43درگاه/ 
 :قـم ،٢ج ،قـرآن در اخـالق ،)١٣٩٧( اسـکندری محمدحسـین و محمدتقی یزدی؛ مصباح .٣٨

 .انتشارات مرکز ،خمینی امام پژوهشی و آموزشی سسهؤم

المرکـز : قـم ،یهو فقه الدوله االسـالم یهالفق یهوال یدراسات ف ،)ق١۴٠٨( ینعلیحس ی،منتظر .٣٩
  .یهالدراسات االسالم یالعالم

  .ها حکمت و پندها خمینی، امام قصار کلمات ،)١٣٧٢( خمینی امام آثار نشر و تنظیم همؤسس .۴٠
مجموعـه ، )١٣٩۵( ابـاجلو یجهانگشـا یهـاد و همـازاده یمهـد ؛ینمحمدحسیدنواب، س .۴١

  .هنر یمدرسه اسالم یدوست،نظر: ابوالقاسم عل یر، زمقاالت فقه هنر
 عباس ترجمه ،عمومی مشی خط مطالعه، )١٣٩۴( پرل آنتونی و رامش پرل ام مایکل، هاولت، .۴٢

  .نشر مهربان کتاب همؤسس: تهران گلشن، ابراهیم و منوریان
چـاپ هفـتم، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و  ،هرمنوتیک بر درآمدی ،)١٣٩٣( احمد ی،واعظ .۴٣

  .یاسالم یشهاند
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  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ،متن تفسیر نظریه ،)١٣٩٢( ـــــــــ .۴۴
: )، قـمیریتفس یات(از نگاه قرآن و روا در غنا یپژوهش، )١٣٩١( محمدصادق مقدم، یوسفی .۴۵

  .یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم
پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ : ادا)، قـم یقی(فقه ادا و فقـه موسـ فقه قرائت ،)١٣٩۶( ـــــــــ .۴۶

  .یاسالم
  

  یفارس منابع ریسا و مقاالت

 رویکـرد بـا کـار و کسـب محـوری فراینـدمـدل  یطراح« ،)١٣٨٧( بیات کریم و عادل آذر، .۴٧
 ،اطالعات فناوری مدیریت پژوهشی−علمی فصلنامه ،)»ISM( تفسیری ساختاری مدلسازی

  . ١٨−٣ص، ١ش اول، دوره
، ۴۶ش ،بیـت اهـل فقه ،»١ شریعت فهم در تعقل و تعبد جدال«، )١٣٨۵( مسعود امامی، .۴٨

  .١٩٢−١۵۵ص
  .قم ،٢ ش، یتب اهلفصلنامه فقه  ،»ینید یشهفقه در اند یگاهجا« ،)١٣٧۴( یدمرتضیس ی،تقو .۴٩
 سـیمای و صـدا نسـیم، شـبکه)، شب(هر  تلویزیونی برنامه خندوانه، ،)١٣٩۶( رامبد جوان، .۵٠

  .ایران اسالمی جمهوری
  .۶٩ش ،پژوهش یینهآ، »کتابشناسی حجاب«، )١٣٨٠( رسول یان،جعفر .۵١
 مقاالت مجموعهدر  ،»یفرهنگ یزیر برنامه در ماتریسی رویکرد« ،)١٣٩١( ابراهیم حاجیانی، .۵٢

 ،١)، جیفرهنگـ یس(مـاتر تهران شهر فرهنگی استراتژیک مدیریت: فرهنگی ماتریس همایش
  .١٩٨−١٣٧ص یسا،تهران: انتشارات ت

، کتـاب نقـد، »یـزگر یعتگرا و شـر یعتعرفان شر« ،)١٣٨٧ پاییز و تابستان( ییارعل ینی،حس .۵٣
 .٢٣٠−٢٠٧، ص۴٧و  ۴۶ش

 سیاسـی اندیشـه در سیاسـت و دیـن ارتبـاط شناسـی گونـه« ،)١٣٨٣( صـادق سید حقیقت، .۵۴
  .۴۴ش مفید، نامه ،»شیعه

  .٨ش ،یشهرواق اند ،»یعتگستره شر یکردهایرو« ،)١٣٨١( ینخسروپناه، عبدالحس .۵۵
  .٢۶٧ش ،پگاه حوزه ،»حجاب یتو عقالن یحجاب عقالن«، )١٣٨٨( رهدار، احمد .۵۶
  .یانک ،۴١ش، اقلی و اکثری یند ،)١٣٧٧( یمسروش، عبدالکر .۵٧
  .١۵، ش»و فلسفه یاتعقل، کتاب ماه ادب یعتشر«، )١٣٧٧ دی( حسن یدعرب،س .۵٨
 ،)١٣٨١( یمحمدرضـا اسـد و یالله یتالله آ یبحب ؛یمحمد رجب ؛اکبر یرشاد، عل یصادق .۵٩

   .٢ش ،یشهسروش اند ،»یعتهنر در گستره شر یگاهجا«
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 ،»فرهنـگ حـوزه در گـذاری سیاسـت یفرارو های چالش تبیین« ،)١٣٨٢( غالمعلی طبرسا، .۶٠
 یامـروز، مرکـز بازشناسـ یـرانو فرهنگ در ا گذاری سیاست یشتهران: مجموعه مقاالت هما

  .١٠١−٨٩ص: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، یراناسالم و ا
 و پـاییز( زاده یخو محمـد شـ یهـیابوالحسـن فق ؛تسـلیمی محمدسـعید حسن؛ جعفری، عابدی .۶١

 الگوهـای تبیین برای کارآمد و ساده روشی: مضامین شبکه و مضمون تحلیل« ،)١٣٩٠ زمستان
  .١٩٨−١۵١ص ،)١٠یاپی(پ ٢ش ،راهبردی مدیریت اندیشه ،»یفیک یها داده در موجود

  .۴١ش ،یتب مجله فقه اهل ،»یعتفقه و مقاصد شر«، )١٣٨۴( ابوالقاسم یدوست،عل .۶٢
  .٣١و  ٣٠، شقبسات ،»یعتگستره شر« ،)١٣٨٣( ـــــــــ .۶٣
  .١٢ش ،یدنامه مف، »و مصلحت یعتشر« ،)١٣٧۶ زمستان( یمحمدتق یبدی،فاضل م .۶۴
  .۶ش ،یاسالم یتترب، »قانون، جوانان یعت،شر«، )١٣٨٠( جواد ی،فخار طوس .۶۵
 کنگـره آثـار مجموعـه ،»امام دیدگاه طرح و اخالق و فقه رابطۀ« ،)١٣٩۶( جواد طوسی، فخار .۶۶

 .٣٨٢−٣۴٢ص ،)١( اخالقی مقاالت ٨ جلد ،خمینی امام عرفانی−اخالقی های هاندیش

ــ ؛اصــغر علــی فیروزجائیــان، .۶٧ و فاطمــه  یپطــرود یهاشــم یدحمیدســ ؛یروزجائیــانف یمجتب
 مطالعـات ) درISM( یریتفسـ یساختار یساز  مدل تکنیک کاربرد«، )١٣٩٢( غالمرضازاده
 دوره ،گردشـگری توسـعه و ریزی برنامه مجله ،»شناسانه آسیب رویکرد با تحلیلی: گردشگری

  .١۵٩−١٢٩ص، ۶ش دوم،
 و بهـار( زنجیرچـی سـیدمحمود و جـوانمردی محمـد ؛خبوشـانی اعظـم ؛یمهد یان،کرباس .۶٨

 کنندگان ینانتخاب تأم یها شاخص یبند ) جهت سطحISMکاربرد مدل («، )١٣٩٠ تابستان
ــه ــد چابــک و رتب ــأم یبن ــدگان ینت ــا کنن ــاز TOPSIS-AHP روش از اســتفاده ب ــه  ،»یف مجل

  .١٣۵−١٠٧ص، ٢شسال دوم،  ،یاتو عمل یدتول یریتمد یپژوهش−یعلم
 ریتـداب ایـ هیشـرع اسـتیس« ،)١٣٨١( یکاشـان دیو محمدسع ییرضا هاشم محمد؛ ،یکمال .۶٩

 ،ی: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمقـم، ١٢ش ،پژوهـان نیـخبرنامـه د ،»یحکومت اسـالم
  ).پژوهان نید رخانهی(دب

  ، حوراء.٢۵، ش»جامعه  عت،یشر حجاب،«)، ١٣٨۶( زهرا ،یگودرز .٧٠
 شبکه)، شنبه و جمعه پنجشنبه، یها (شب یزونیتلو برنامه)، ١٣٩۶( یدورهم مهران، ،یریمد .٧١

  .رانیا یاسالم یجمهور یمایس و صدا م،ینس
، ١٣٩۵، بهمن ماه ٣شعصر انقالب،  هیحوزه علم شهی؛ اندماهنامه رسائلدر برزخ،  یقیموس .٧٢

  .١٠٣−١٣ص



                        ١٣٩٨زمستان و پاییز / ٢٢ش/ ١١س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٩۶

 

، ١٨/٢/١٣٩۶ ،یقیموسـ دربـاره انتخابـات یداهایـکاند اظهـارات بـر ینقـد رضا، ،یمهدو .٧٣
  :١۴/۶/١٣٩٧ در یدسترس سنا،یا یخبرگزار

https://www.isna.ir/news/96021710804 

 .١٢ش ،نظر و نقد مجله ،»یفقه حکومت« ،)١٣٨٩( مهدی مهریزی، .٧۴

  http://wikifeqh.ir: ١۴/۶/١٣٩٧در  یدسترس یعت،فقه، شر ویکی .٧۵
 مطالعـات ،»یبـدحجاب یانگار جرم در ۶٣٨ ماده بر ینقد«)، ١٣٨۶ زیی(پا نیحس ،یهاشم .٧۶

  .١۶٠−١٣٣ص، ٣٧ش ،زنان یراهبرد
  .٨، شفروغ وحدت ،»عتیمصلحت و شر«)، ١٣٨۶سامان (تابستان  نژاد، یوسفی .٧٧
 ،٣۵، شفصلنامه کتاب نقـد، »در قلمرو عرفان عتیشر گاهیجا«)، ١٣٨۴( ییحیدیس ثربی،ی .٧٨

  .یاسالم شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه: تهران
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