درباره نویسنده
علیرضـا اسـتادیانخانی سـال  1363در قـم متولـد شـد .وی مـدرک کارشناسـی خـود را در رشـته حقـوق از
دانشـگاه مفیـد و مدرک کارشناسیارشـد خود را در رشـته دانـش اجتماعی از دانشـگاه باقرالعلـوم(ع) اخد کرد.

مطالعاتانقالباسالمیوامامخمینی

Rank: 3rd Rank in the Young Section
Degree: M.A.
Research Title: Sociological Investigation of the
Changes of Shiite Government Jurisprudence from
Constitutional Period (Mashrote) to The Islamic
Revolution

رتبه :برگزیده سوم جوان
تحصیالت :کارشناسیارشد
عنوان اثر :بررسی جامعهشناسی تطورات فقه حکومتی شیعه از
مشروطه تا انقالب اسالمی

وی در سـال  1394از پایاننامـه کارشناسیارشـد خـود بـا عنـوان جامعهشناسـی تطـورات فقـه حکومتی شـیعه
از مشـروطه تـا انقلاب اسلامی دفاع کرد .ایشـان همچنین مدرک علمی سـطح دو حـوزه را نیز در سـال 1389
اخـذ کرده اسـت.

چکیده اثر
فقـه حکومتـی در سـده اخیـر تطوراتـی را بـه خـود دیـده اسـت کـه بـدون شـک نمـی تـوان در آن ،نقـش عوامل
اجتماعـی را در کنـار عوامـل معرفتـی نادیـده گرفـت .جامعه شناسـی فقـه حکومتی در صدد اسـت تـا تحوالت
ایـن دانـش را بـا رویکرد جامعهشناسـی علم و معرفت بررسـی کند و سـهم نهادهـا و کنشـگران اجتماعی در این
عرصـه را روشـن سـازد .ایـن مسـئله کـه در سـده اخیر ،فقه بـا عطف نظر بـه حکومت اسلامی و سیاسـت دینی
چگونـه بـا موضوعـات روز و مسـائل مبتالبه اجتماعـی برخورد کرده اسـت و چه عواملـی به ارتباط بیشـتر فقه با
حوزه مسـائل عمومی کمک کرده اسـت مسـئله این رسـاله اسـت .پایان نامه «بررسـی جامعه شـناختی تطورات
فقـه حکومتـی شـیعه از مشـروطه تـا انقلاب اسلامی» اثبات میکنـد که دانـش فقه نیـز همچون سـایر علوم از
شـرایط اجتماعـی متأثـر میشـود و مسـائلی همچـون عوامـل درونـی و بیرونی به رشـد یـا رکود آن دامـن میزند
امـا شـرایط اجتماعـی تمـام العله محسـوب نمیشـود.از نتایج مهـم این پایـان نامه فهـم تطورات فقـه حکومتی
در سـده اخیـر ،عوامـل موثر در رشـد و آسـیبهای فقه حکومتـی در دوران معاصر اسـت و اینکه رسـیدن به افق
فقـه حکومتـی نیازمنـد تدقیـق مبانی ،مدون شـدن اصول ،توسـعه موضوعات ،کیفیت بخشـی محتوا در راسـتای
شـکل گرفتـن و تثبیـت پارادیم فقه حکومتی اسـت.
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