
راهبرد فرهنگ / شماره سی و ششم / زمستان 1395

نظام مدیریتی فقه
و فرآیند سیاست گذاری

و طرح ریزی
عبدالحسین خسروپناه
استاد تمام گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
hakimdezfuli@gmail.com

صالحه یزدانی فر
دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مفید
yazdanifar@ymail.com

با پررنگ تر شــدن بعد اجتماعی زندگی انســان ها و تنوع و تکثر سیســتم های مختلف 
اجتماعی، طرح ریزی و سیاســت گذاری برای جوامع بشــری به مرور پیچیده تر می شود. 
کالن نگری، جامع نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم گیری ها و سیاســت گذاری ها، از شروط 
اصلی موفقیت سیســتم های مدیریتی می باشد. فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی 
کارآمــد که ناظر بر تمامی شــئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاســت، از این قاعده 
مستثنی نیســت. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید 
»تکالیف ســایر مکلفین« و »ســایر تکالیف مکلفین« در منظومه احکام فقهی توأمًا مدنظر 
قرار گیرد. همچنین الزم اســت که فرآیند تبدیل »باور«ها به »باید«ها به درستی ترسیم شود 
تا احکام فقهی نامتناســب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور 
 باید ابتدا اهداف و مبانی به دقت در فلســفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین ها و 
سیاست های کلی شارع به درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با 
ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترین ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، 
تصمیم گیری و سیاست گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای 
کشف دکترین های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم 

و حفظ نظام معرفی شده است.
 واژگان كلیدی: 

فقه، تفکر سیستمی، دکترین، مدیریت، سیاست گذاری، طرح ریزی
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مقدمه
در میان صاحب نظران، اندیشمندان و مدعیان عرصه دین شناسی و فقاهت، دو تفکر عمده 
نســبت به »فقه« قابل شناسایی اســت. تفکر اول، دیدگاه کسانی است که معتقدند »فقه 
تئوری واقعی و کامل اداره انســان و اجتماع از گهواره تا گور اســت.« )خمینی، 1361، 
ج21: 98( بدین معنا که فقه توانایی مدیریت تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی بشر 
از تولد تا مرگ را داراست. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که چنین نگرشی به فقه 
و شــریعت »بینش اکثری« به فقه یا شــریعت است و شریعت نه توان اداره زندگی بشری 
در تمام ابعاد پیچیده و زوایای مخفی آن را دارد و نه اساساً چنین ادعایی دارد و چنین 
هدفی را دنبال می کند. بلکه شرع در زمینه اداره زندگی بشری حداقل ها را به ما می آموزد 
و هر انتظاری باالتر از این از فقه و شریعت »انتظار اکثری« یا توقع بی جا از فقه و شریعت 

و افراطی گری است. )سروش، 1378 الف: 84 و 1378ب: 21(
بی تردیــد اختیار یکی از این دو نظر و پیوســتن به یکی از دو گروه، قبل از هر چیز 
نیازمند روشن شدن مفهوم »فقه« است. چه بسیار مواردی که اختالف نظرها پیرامون یک 
موضوع، ناشی از اختالف در تعریف و عدم درک مشترک از آن پدیده است. بنابراین گام 

اول را با ارائه تعریفی روشن از فقه برمی داریم:

1. مفهوم شناسی »فقه«
1.1. »فقه« در لغت

برخی اهل لغت »فقه« را مطلق »فهمیدن«، »دانســتن«، »علــم« و »إدراک« معنا کرده اند 
)رک: ابن منظــور، 1405هـ .ق، ج 13: 522؛ جوهــری، 1990م، ج 6: 2234؛ الفیومی، 
1405هـ .ق: 479؛ ابن فارس، 1404هـ .ق، ج 4: 442 و فراهیدی، 1410ق: 370( و در 
مقابل برخی دیگر معتقدند که هر علم یا ادراکی را نمی توان »فقه« نامید؛ بلکه »فقه« آن 
فهم و درک عمیقی است که با تأمل و اندیشیدن حاصل شده است. )الراغب اإلصفهانی، 

1392هـ .ق: 398 و المصطفوی، 1416هـ .ق، ج9: 123(
1.2. »فقه« در اصطالح

واژه »فقه« در اصطالح نیز در دو معنا به کار رفته است که یکی اعم از دیگری است:
الــف. معنای عام: که گاه از آن با عنوان »فقه أکبر« یاد می شــود. »فقه« در این معنا 
اصول دین، عقاید، کالم، اخالق، عرفان و کلیه احکام و معارف الهی را در برمی گیرد و در 
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حقیقت با »شرع« یا »شریعت« مترادف می باشد. )التهانوی، 1418هـ .ق: 4783(
ب معنای خاص: که تنها »احکام شرعی فرعی« را شامل می شود و از آن به »فقه أصغر« 
یا »فقه األحکام« تعبیر می شــود. همان فقهی که در تعریف آن گفته اند: »العلم باألحکام 
الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة« )حلّی، 1387هـ .ق، ج2: 264؛ عاملی، 1418هـ .ق، 

ج1: 90؛ 1419هـ .ق، ج1: 40 و بی تا، ج1: 30(
صرف نظر از قیودی که برخی فقها به این تعریف افزوده اند و اختالف نظرهایی که کم 
و بیش در این خصوص وجود دارد، به طور ساده می توان گفت که مراد از فقه در معنای 
خاص آن )فقه أصغر( بخشی از شریعت است که افعال مکلفین را مورد توجه قرار می دهد.

1.3. »فقه« در این نوشتار

از میان دو معنای فوق، آنچه که در این نوشتار مدنظر است »فقه« در معنای خاص آن )فقه 
أصغر( است. اما توجه به دو نکته الزم است و آن اینکه در بحث از »سیستم مدیریتی فقه«:

اوالً: مراد ما از »فقه«، »مجموعه احکام فقهی« یا »مجموعه گزاره های فقهی«1 نیست؛ 
بلکه مقصود، »علم فقه«2 است.

ثانیاً: آنچه را که امروزه به عنوان »علم فقه«، »موجود« است مدنظر نداریم؛ بلکه بحث 
ما ناظر به علم فقه در شکل تکامل یافته آن و به اصطالح، فقه »مطلوب« است و معترفیم 
که »فقه موجود« به خاطر برخی ویژگی هاـ  که در ادامه بدان خواهیم پرداختـ  توان کافی 
را برای اداره جامعه امروزی به کیفیتی که شایسته نظام اسالمی باشد، ندارد. اما معتقدیم 
کــه بــا بازنگری در »فقه موجود« و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن و ارتقاء آن به 

»فقه مطلوب« می توان نرم افزار مهندسی جامعه اسالمی را طراحی نمود.
لذا اینکه ســخن از »سیســتم مدیریتی فقه« به میان می آوریم نه بدان معناست که 
مدعی باشــیم با »گزاره های فقهی موجود« می توان تمام ابعاد و زوایای زندگی بشــری را 
اداره نمود؛ بلکه بر این باوریم که »علم فقه« در شکل »مطلوب« آن »قابلیت« طرح ریزی3 

و تعیین خط مشی مناسب جهت مدیریت جامعه انسانی را داراست.
به دیگر سخن، در این نوشتار در صدد توصیف »هست«های »فقه موجود« برای اداره 
جامعه نیستیم؛ بلکه »باید«های »فقه مطلوب« را در این راستا بررسی خواهیم نمود. بنابراین 

1. A Body of Jurisprudential Propositions
2. Jurisprudence as a Science
3. Planning

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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رویکرد ما در این نوشتار صرفاً رویکردی توصیفی1 نخواهد بود؛ بلکه عمدتاً نگاهی توصیه ای 
و تجویزی2 داشــته و درصدد بیان بایســته ها و شاخصه های »فقه مطلوب« و ارائه الگوی 
مناسب سیستم مدیریتی فقه و ترسیم فرآیند صحیح تصمیم گیری و سیاست گذاری در 

این سیستم هستیم.

2. رویکرد سیستمی؛ چیستی و چرایی
2.1. مفهوم شناسی »سیستم«

 »Histanai« به معنای »با هم« و »Syn« مرکب از »Systema« واژه سیسستم3 از کلمه یونانی
به معنای »سبب برای« مشتق شده است )بهرنگی، 1382: 195( و در فارسی معموالً از واژه 
»نظام« به عنوان معادل آن استفاده می شود. )زورق، 1386، ج1: 41 و حق شناس و دیگران، 
1387: 1699( صاحب نظــران در تبیین این مفهوم تعاریف متفاوتی ارائه داده اند که اگر 
چه در هر یک از این تعاریف ظرافت هایی نهفته است؛ لیکن تفاوت جدی با یکدیگر ندارد.

از دیدگاه رابینز »سیســتم عبارت است از اجزاء پیوسته و مرتبط به هم که به نحوی 
تنظیــم گردیده اند که یک کل متشــکل از تک تک اجزاء را به وجــود می آورند.« )رابینز، 
1376: 29( و یــا کافمن سیســتم را این گونه تعریف می کند: مجموعه ای از بخش ها که 
به طور مستقل با یکدیگر برای رسیدن به نتایج مورد انتظار براساس نیازها کار می کنند. 

)رئوفی، 1381: 104(
در تعریف دقیق تر می توان گفت که »سیستم مجموعه ای از اجزاء و روابط میان  آنهاست 
که توســط ویژگی های معین، به هم وابسته یا مرتبط می شوند و این اجزاء با محیط شان 

یک کل را تشکیل می دهند.« )رضاییان، 1375: 27(
2.2. پیدایش تفکر سیستمی و ویژگی های آن

در بررســی تاریخی شــیوه های نگرش به پدیده ها و متدلوژی علم می توان به دو رویکرد 
عمده اشــاره نمود. یکی تفکر تحلیلی یا تجزیه مدار که در آراء و نظریات فالسفه یونان و 
برخی کشورهای شرقی ریشه داشته و تا اوایل قرن بیستم به مدت چند قرن تفکر غالب 
بود )رک: گالبی، 1369: 19-14( و دیگری تفکر سیســتمی که بارقه های آن را می توان 

1. Descriptive
2. Normative
3. System
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در زمان جنگ جهانی دوم جستجو کرد. )رک: شفریتز و بوریک1، 1390: 123(
تفکر تحلیلی، تقسیم هر پدیده به اجزای مختلف و بررسی جداگانه این اجزاء را تنها 
شیوه مطلوب علمی در رابطه با درک و شناخت طبیعت اشیاء و امور موجود می انگاشت. 
)گالبی، 1369: 14( بدین معنا که ابتدا آنچه که قرار است فهمیده شود به اجزاء تقسیم 
می شــود و سپس سعی می شــود تا رفتار هر جزء به صورت مجزا فهمیده شود. سرانجام 
درک حاصل از این اجزاء تجمیع می شود تا درکی از کل موضوع حاصل شود. )رنجبری و 
مشرفی، 1381: 51( روش تجزیه گرایی و سازوکاری علی رغم کاستی هایش در گسترش 
دامنه علوم در جامعه بشری نقش مثبت و ارزنده ای داشته است. لیکن ضعف این نگرش 
وقتی عیان شد که این روش در تحلیل پدیده های پیچیده جوامع انسانی عاجز و درمانده 
شد و به همین خاطر ر وش های نوین علمی از جمله کل گرایی یا نگرش سیستمی به وجود 

آمد. )گالبی، 1369: 19(
اصلی ترین ویژگی رویکرد سیســتمی توجه به کل یا کل گرایی و نگرشــی جامع به 
موجودیت ها، به جای توجه به اجزای پدیده هاســت. )رک: هیچینز، 1376: 13 و فرشاد، 
1362: 94( البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی نیست و در واقع این دو روش 
مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم. )رضاییان، 1375: 11( در حقیقت، نگرش سیســتمی 
در عین حال در درون خود نگرش تجزیه گرایی را نیز جای داده اســت، لیکن از دیدگاه 
سیستمی تجزیه عناصر هر پدیده و تحلیل ویژگی های  آنها در کلیت و یکپارچگی سیستم 
و بررســی روابط پایدارشــان با یکدیگر و با کل سیستم مورد نظر است نه جدای از کل 

پدیده ها و به طور انتزاعی. )گالبی، 1369: 189(
تفکر سیستمی با پرداختن به جوانب یک مفهوم در یک یا چند رشته، موجب وضوح 
پیچیدگی های آن مفهوم می شود. با دیدگاهی کلی ماهیت روابط اجزاء یک کل را بررسی 
نموده، هر مورد را بر حسب شرایط محیطی آن بیان می کند، کل را فراتر از مجموع اجزاء 
آن می داند، روش آن در تحلیل امور دارای نظم و قاعده است، هر مورد را با توجه به ارتباط 
آن با هدف می سنجد، در بررسی هر مورد آینده آن را در نظر دارد و به بازگشت ناپذیری 
زمان، رعایت مکان و ارتباط مداوم با محیط توجه می کند. از همجواری عناصر برای تحلیل 
ساختار به وجود آمده استفاده می کند. حاالت مجسم موارد و تأثیر پارامترها و جنبه های 
عملی متغیرها را از زمینه های پیچیده نمایان می سازد و باالخره بازدهی نهایی حاصل از 

1. Shafritz & Borick

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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ترکیب عامل در شرایط محیطی را پیش بینی می کند. )بهرنگی، 1382: 194(
2.3. ضرورت نگرش سیستمی در مدیریت

صاحب نظران ازجمله بولدینگ در طبقه بندی سیستم ها براساس پیچیدگی بر این باورند 
که »نظام اجتماعی«1 پیچیده ترین ســطح سیستم های شناخته شده است و »مدیریت« را 
مهندسی این دسته از سیستم ها دانسته اند. )رک: تدبیری و رزقی رستمی، 1384: 81-83( 
بی تردید با گذشــت زمان و پررنگ تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان ها و تنوع و تکثر 
سیستم های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در عرصه زندگی بشری و درهم تنیدگی 
و ارتباط وثیق میان این سیســتم ها، طرح ریزی و سیاســت گذاری برای جوامع بشری و 
مدیریت نظام های اجتماعی به مرور پیچیده تر می شود. همین امر موجب می شود تا بدون 
داشــتن رویکردی جامع، کالن نگر و فرایند گرا نتوان در طرح ریزی برای جوامع پیچیده 
انســانی آن طور که شایسته اســت موفق عمل نمود. به تعبیر دیگر جامعیت، کالن نگری 
و فرایندگرا بودن سیاســت گذاری ها در هرحوزه، از شــروط اصلی موفقیت سیستم های 
مدیریتی می باشــند. کلیه این شــاخصه ها را می توان در قالب یک ویژگی کلی و اساسی 
با عنوان »رویکرد سیســتماتیک« یا »نگرش سیستمی« بیان نمود. به دیگر سخن رویکرد 
سیســتماتیک یا تفکر سیستمی الزمه درک و مدیریت نظام های پیچیده اجتماعی امروز 
اســت و به تعبیر شفریتز »نگرش سیستمی از آن جهت توصیه شده است که برای درک 
پیچیدگی های ســازمان زنده به صورت بالقوه مفید واقع می شــود.« )شفریتز و اوت جی، 

 )569 :1381
از زمان جنگ دوم جهانی، علوم اجتماعی به شکلی فزاینده به نگرش سیستمی روی 
آورد. این نوع نگاه، سازمان های اجتماعی کوچک همچون خانواده و یا بزرگ همچون کشور 
را به منزله مجموعه پیچیده ای از مؤلفه هایی، می نگرد که به شکلی پویا به هم پیچیده و 
با هم مرتبط اند. به نحوی که هر تغییری در هر کدام از مؤلفه های سیســتم، به تغییر در 
مؤلفه های دیگر منجر می شــود. هنگامی که سیاست گذاران تصمیمی را اتخاذ می کنند 
که به یکی از مؤلفه های سیســتم مربوط می شود ممکن است تأثیرات پیش بینی نشده ای 
در سیستم ایجاد شــود. تفکر سیستمی این ارتباطات درونی را مورد توجه قرار می دهد 
تا آنچه را که یک زمان پیش بینی نشــده بود، پیش بینی نماید. )رک: شــفریتز و بوریک، 
1390: 123( در حقیقت صاحب نظران رفته رفته به این باور رســیدند که نمی توان این 

1. Social System
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سیســتم ها را صرفاً به روش »تحلیلی« درک کرد. چرا که یک سیستم »کلیتی« است که 
ویژگی های اصلی آن با خواص هیچ یک از اجزاء یکســان نیســت و لذا نمی توان آن را به 
اجزای مســتقل تقســیم کرد. بنابراین، هرگز با جمع کردن فعالیت های اجزاء به صورت 
مستقل، نمی توان به عملکرد کلی سیستم دست یافت، زیرا عملکرد کل سیستم تابعی از 
اثرات متقابل اجزاء بر یکدیگر است. بنابراین اگر اجزاء به صورت مجزا دیده شوند، با اینکه 
به نظر می رســد به خوبی مدیریت شــده اند ولی به سختی با یکدیگر سازگار خواهند شد. 
درحقیقت این فرض کاماًل محتمل است که در حالی که تک تک اجزای سیستم به صورت 
مجزا، به بهترین نحو ممکن عمل می کنند، سیستم کلی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته 

باشد. )سنگوپتا و آکوف1،  1965: 43-48(
تردیدی نیست که عملکرد یک سیستم به عملکرد اجزایش وابسته است، اما یک جنبه 
مهمـ  و چه بسا مهم ترین جنبه از عملکرد اجزاءـ  چگونگی تعامل آنها با یکدیگر به منظور 
تأثیرگذاری بر عملکرد سیستم کلی است. بنابراین، مدیریت اثربخش سیستم باید به جای 
توجه به فعالیت مستقل اجزاء، بر تعامل و ارتباط متقابل آنها با هم تمرکز کند. بسیاری از 
مدیران برمبنای تفکر تحلیلی تنها فعالیت های اجزای یک سیستم اجتماعی را مدیریت 
می کنند. درحالی که مدیران مؤثر، بر مبنای تفکر سیستمی تعامالت بین اجزایی سیستم 
و نیز تعامالت آن جزء با اجزای دیگر داخل یا خارج از ســازمان را نیز مدیریت می کنند. 

)رک: رنجبری و مشرفی، 1381: 50-51(

3. رویکرد سیستمی در علم فقه
بررسی »فقه موجود« حکایت از آن دارد که تاکنون رویکرد این علم به مسائل عمدتاً رویکرد 
تحلیلی یا تجزیه مدار بوده است و گزاره های این علم عمدتاً بر مبنای این نوع نگرش ارائه 
شده است. البته این موضوع به هیچ وجه به معنای وجود نقص در »فقه سنتی« نیست و ما 
در صدد تخطئه آن نیستیم. بلکه »فقه سنتی« رویکردی متناسب با اقتضائات زمان خود 
داشته و به قدرکافی پاسخگوی نیازهای عصر خود بوده است. چرا که نظام های اجتماعی 
در آن زمان پیچیدگی امروز را نداشــته اســت و به همین دلیل چنانکه گذشت نه فقط 
در علم فقه، بلکه که اساســاً در تمام علوم رویکرد تحلیلی و تفکر تجزیه گرا حاکم بوده 
اســت. اما آنچه مسلّم است آن است که این نحوه نگرش و رویکرد تکافوی جامعه امروز 

1. Sengupta & Ackoff

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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را نخواهد نمود و دیر یا زود جامعه اســالمی را با بحران مدیریتی مواجه خواهدســاخت. 
بنابراین بازبینی و تجدید نظر از این حیث در علم فقه و تحول در رویکرد آن از تحلیلی 

به سیستمی الزم و ضروری است.

4. نگرش سیستمی و تئوری های معرفتی
نکته بسیار مهمی که قبل از پرداختن به اصل بحث الزم است بر آن تأکید شود آن است 
که مقصود از نگرش سیســتمی، قائل شدن به »انســجام گرایی«1 در مقابل »مبناگرایی«2 
نیســت. بلکه چنانکه در ادامه خواهیم گفت اتفاقاً »مبناگرایی« و بازگشــت به گزاره های 

بنیادین و باورهای پایه را از اصلی ترین شاخصه های رویکرد سیستمی می دانیم.
طرفــداران »انســجام گرایی« قائل اند که »صدق« یک گــزاره، چیزی جز هماهنگی و 
سازگاری آن با سایر گزاره های یک مجموعه نیست و یک گزاره درصورتی »موجه« است 
که با مجموعه منســجم باورها که دارای نظم منطقی هســتند، هم سو و هماهنگ باشد. 
به تعبیر دیگر وقتی که می گوییم گزاره »الف« »صادق« یا »موجه« اســت، به این معناست 
کــه گــزاره »الف« عضوی از مجموعــه ای هماهنگ از گزاره ها به نام »ج« اســت. لیکن از 
دیدگاه »مبناگرایی« هر عقیده ای براســاس »عقاید اساســی« توجیه و شناخته می شود و 
مالک »صادق« بودن گزاره ها، باورها و عقاید بنیادین است. عقاید اساسی عقایدی هستند 
که توجیه و دلیل برای عقاید دیگر ایجاد می کنند و عقاید اشــتقاقی براساس این عقاید 
اساســی بنا و توجیه می شوند.3 البته بی تردید، »مبناگرایی« و بنانهادن گزاره ها بر باورها 
و گزاره های پایه ای در نگرش سیســتمی، خود، مانع از بروز ناســازگاری میان گزاره ها و 
موجب انسجام و هماهنگی آنها خواهدشد؛ اما این غیر از آن است که در باب »صدق« یا 

»موجه بودن« گزاره ها قائل به »انسجام گرایی« شویم.
همچنین گفتنی اســت که توجه و تأکید ما بر »کارآمدی« سیســتم مدیریتی فقه به 
هیچ وجه به معنای پذیرش »عملگرایی« )پراگماتیســم(4 نیست. از منظر »عملگرایی« یک 
قضیه یا گزاره تنها در صورتی »صادق« اســت که در هــر زمانی »کارکرد عملی و مفید« 

1. Coherentism
2. Foundationalism
۳. برای اطالعات بیشتر پیرامون این دو نظریه رک: حسین زاده، ۱۳۸۲؛ آئودی، ۱۳۸۶؛ شمس، ۱۳۸۷ 

Lehrer, 1990; Pollock, 1986; Rescher, 1973. :و فعالی، ۱۳۷۷ و نیز
4. Pragmatism
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داشــته باشــد و »در مقام عمل« مؤثر واقع شــود و اگر قضیه ای »کارکرد عملی« نداشته 
باشد در این صورت »کاذب« است. بنابراین گزاره »الف« گزاره ای »صادق« است اگر و تنها 
اگر گزاره »الف«، »در عمل« به گونه ای ســودمند باشــد. به عبارت دیگر از این منظر، مراد 
از »صدق«، »توفیق عملی« یا »نتیجه مطلوب« اســت. )رک: اسکفلر، 1366: 140 به بعد؛ 
شــمس، 1387: 133 و فعالی، 1377: 198( به طور قطع این تفکر در اندیشــه اسالمی 
پذیرفته نیســت و دغدغه ما نیز برای طراحی یک سیستم »کارآمد« به معنای گرایش به 
»پراگماتیسم« نیست؛ بدین معنا که معتقد باشیم که یک گزاره فقهی وقتی صحیح است 
کــه در مقام عمل مفید و کارآمد باشــد، بلکه بر این باوریــم که »مبناگرایی« در رویکرد 
سیستمی و اهتمام کافی بر ابتنای سیاست های خرد و کالن بر مبنای باورهای بنیادین، 
خود، موجب »کارآمدی« گزاره های فقهی و »توفیق عملی« و حصول »نتیجه مطلوب« در 

سیستم مدیریتی فقه خواهد شد.

5. بایسته  های سیستم مدیریتی فقه
چنانکه گذشــت نگرش کالن، جامع و فرایندگرا که همگی ناشــی از رویکرد سیتماتیک 
به پدیده هاست، از شروط اصلی موفقیت در عرصه مدیریت سیستم ها تلقی می شود. فقه 
شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی 

و اجتماعی انسان هاست از این قاعده مستثنی نیست. بدین معنا که:
اوالً: نظام مدیریتی فقه می باید ناظر به اداره »یک جامعه« باشد و نه صرفاً اداره زندگی 
»فرد مکلف«. ثانیاً: سیستم مدیریتی فقه به عنوان یک اَبَرسیستم می باید کلیه خرده نظام های 
آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و سایر زیرسیستم ها را در کنار هم مدنظر قرار 
دهد و از تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر غافل نشود. ثالثاً: سیستم طرح ریزی و سیاست گذاری 
در آن به نحوی طراحی شــود که بتواند در فرآیندی معقول و ســنجیده، قوانین و احکام 

خود را متناسب با مبانی و اهداف شریعت ارائه و به روز رسانی نماید.
در ادامه، هریک از این شاخصه ها را به تفصیل بیشتری تبیین خواهیم نمود:

5.1. کالن نگری

مروری بر »فقه موجود« حاکی از غلبه نگاه »فردگرایانه« نسبت به مسائل است. در حقیقیت 
آنچه که در »فقه ســنتی« غلبه دارد توجه به »هویت فردی« افراد است و »هویت جمعی« 

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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ایشان چندان مورد توجه فقها نبوده است. درحالی که از لوازم »تفکر سیستمی« آن است 
که برای اداره صحیح نظام اجتماعی به عنوان پیچیده ترین سیســتم شناخته شده، کلیت 
سیستم و »هویت جمعی« افراد مدنظر قرارگیرد و آنگاه که درباره افعال هر یک از مکلفین 
هنجارگذاری می شود می باید ایشان را »به عنوان جزئی از جامعه اسالمی« مدنظر قرارداد. 
در حیقیقت فقهی که می تواند اداره جامعه اسالمی را برعهده گیرد »فقه اجتماعی« است 

و »فقه فردی« را یارای اداره مطلوب جامعه اسالمی نیست.
شهید صدر)ره( ضمن اشاره به این ویژگی در »فقه سنتی« تأکید  دارد که این محدودیت 
و تنگ نگری معلول شــرایط و عوامل تاریخی و انزوای فقها از عرصه حکومت اســت و نه 

ناشی از نقص در نظام فکری و اجتهادی شیعه:
»فکــر می کنم همه ما، در اینکه هدف اجتهاد، تطبیق دادن تئوری اســالم با زندگی 
اســت، توافق داریم و چون بدون روشــن شدن مشخصه ها و ابعاد این تئوری، تطبیق آن 
ممکن نیست، پس باید دو حوزه متفاوت تطبیق تئوری اسالم در زندگی را مشخص سازیم:

1. تطبیق این تئوری در حوزه فردی و رفتارها و تصرفات شخصی
2. تطبیق آن در حوزه اجتماعی و بنای جوامع انســانی، براساس آن در ابعاد مختلف 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
آهنگ اجتهاد، گرچه در آغاز و در تحلیل نظری، هر دو جنبه را وجهه همت می داند، 
ولی ســیر تاریخی آن در مذهب شــیعه، بیشتر به حوزه اول معطوف گردید. از این روی، 
مجتهد در خالل استنباط، »فرد« مسلمانی را در نظر می گیرد، تا آن تئوری را بر رفتارهای 
او تطبیق کند و تصوری از »جامعه«ای که خواستار بنای حیات و روابط آن براساس اسالم 

است، ملحوظ نمی دارد. 
این محدودیت و تنگ نگری در هدف، خود معلول شرایط و عواملی تاریخی است؛ چه، 
حرکت اجتهاد شیعه از بدو پیدایش، در نتیجه ارتباط حکومت های موجود در دوران های 
مختلف و بیشتر مناطق با فقه اهل سنت، در انزوای سیاسی و دور از عرصه های اجتماعی 

بوده است.
این گوشه نشــینی سیاسی، به تدریج دامنه هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگ تر کرده و 
رفته رفته، این فکر که عرصه عرض اندام آن، تنها در حوزه شــخصی اســت، رسوخ یافته 
اســت و به این صورت، اجتهاد در ذهن فقیه با »فرد« مســلمان و نه »جامعه« گره خورده 

است.« )صدر، 1374: 35-36(
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به دیگر سخن:
»محدودیــت در هدف و پرداختن به عرصه های فردی ناشــی از تنگنایی بود که فقه 
در واقعیت خارجی، دچار آن گردیده بود. بدین ســان اجتهاد نیز رفته رفته، بر جنبه های 
شخصی فقه، تکیه بیشتری می کرد و موضوعات اجتماعی متروک ماند. ذهن فقیه نیز غالباً 
به »فرد مسلمان« و نیازهای او، به جای »جمعیت مسلمانان« و احتیاجاتش در سازماندهی 

زندگی جمعی متوجه گردید.« )صدر، 1374: 38( 
ایشــان به عنوان شــاهد مدعای خود در »فردگرایانه« بودن نگرش »فقه سنتی« به دو 

مثال فقهی و اصولی اشاره می کند:
مثال اصولی را از بحث های دلیل انسداد می آوریم که می گوید:

شــریعت، حاوی تکالیفی است که چون شناخت آنها به صورت قطعی ممکن نیست، 
باید در معرفت به آنها از ظن پیروی کرد.

اصولیین در مناقشه این نظر می گویند:
»چــرا نتوانیم احتیاط در هر واقعــه را به جای پیروی از ظن، بر مکلف واجب بدانیم؟ 
البته هرگاه گســتردگی احتیاط به »حرج« انجامید، هر مکلف می تواند به اندازه ای که به 

حرج نرسد از احتیاط بکاهد.« 
می بینیــد کــه چگونه دیدگاه »فردیت« در این مثال نهفته و آن را به اصل شــریعت 
نیز کشانده اند؛ چه تنها در صورتی که شریعت »تشریع برای فرد« باشد، چنین احتیاطی 
می تواند واجب باشــد، نه در »تشریع برای جامعه« و بنیاد نظام زندگی آن؛ زیرا نمی توان 

اساس زندگی و روابط اجتماعی، اقتصادی، تجاری و سیاسی را بر احتیاط استوار کرد. 
مثــال فقهی را از اعتراضی برمی گیریم که فقها درباره قاعده »الضرر و الضرار« مطرح 
کرده اند. بدین ســان که این قاعده، وجود هرگونه حکم ضرری را در اســالم نفی می کند 
و این در حالی اســت که احکام بســیاری را این چنین )ضرری( می یابیم؛ »مانند: تشریع 
دیــات، قصــاص، ضمان و زکات؛ چه اینکه این احکام، موجب زیان قاتل در پرداخت دیه 
و تحمل قصاص، ضرر کســی که مال دیگری را از بین برده، در بازپرداخت آن و متضرر 

شدن صاحب اموالی که به پرداخت زکات مکلف است، می گردد.«
خاســتگاه این اعتراض، نگرش فردی به دین اســت که این دسته از احکام را ضرری 
انگاشــته، در حالی که با نگاه فرد در جامعه و مصالح اجتماعی چنین نیست، بلکه فقدان 

ضمان و مالیات ها در تشریع، امری ضرری است. )صدر، 1374: 38-39(

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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حاصل کالم اینکه یکی از مهم ترین بایســته  های سیستم مدیریتی فقه تبدیل نگرش 
»فردگرایانه« به نگرش »کالن« و تبدیل »فقه فردی« به »فقه اجتماعی« است.

سال هاست که مقام معظم رهبریمدظله العالی بر این موضوع تأکید داشته و دارند. ازجمله 
اینکه می فرمایند:

»یک عیب کلی در حرکت فقاهتی ما، تقریباً از اولین روزها تا امروز وجود داشته است 
و آن این بود که آن روزی که فقیه مشــغول اســتنباط احکام اسالمی بود، برای ساختن 
یک جامعه، برای اداره یک عده مردم یک کشور، برای پاسخگویی به نیازهای معمولی و 
روزمره یک مجتمع عظیم درس نمی خواند... ]فقه سنتی[ تنها پاسخ به سؤاالتی بود که 

برای زندگی مؤمنانه یک انسان الزم است.«1
و یــا در جمع طالب و فضالی حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت این تحول در رویکرد 

و نتایج آن می فرمایند:
»فقه استداللی ما، فقه فردی بود، حاال شده است فقه یک نظام، فقه اداره کشور، بلکه 
فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می گوییم با این فقه دنیا را می شود اداره کرد 

دیگر. مخصوص ایران که نیست.«2
مؤلفه هــای کالن نگری در افتاء را می توان در دو محور خالصه نمود: یکی مالحظات 

اجتماعی در حوزه احکام فردی و دیگری توّسع در حوزه مکلفین.
5.1.1. مالحظات اجتماعی در حوزه احکام فردی

مقصود از مالحظات اجتماعی در حوزه احکام فردی آن اســت که فقیه در مقام إفتاء در 
نظر داشته باشد که اگر هر یک از مکلفین آن بر مبنای آن فتوا عمل نمایند؛ چه خواهد 
شــد. این نوع نگاه به طور جد در فتوای فقیه مؤثر خواهد بود تا جایی که می تواند فتوای 

وی را از جواز به حرمت تبدیل نماید.
در این زمینه می توان به فتوای فقها در باب جواز یا عدم جواز مقاصه بدون إذن حاکم 
اشاره نمود. چنانکه می دانید درخصوص اشتراط یا عدم اشتراط إذن حاکم در تقاص میان 
فقها اختالف نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند شهید ثانی، تقاص را منوط به إذن حاکم 
دانسته و معتقدند که اذن حاکم شرط جواز آن است )عاملی، 1414هـ .ق، ج2: 186( و 
در مقابل برخی دیگر همچون صاحب حدائق قائل به عدم اشتراط اذن حاکم برای تقاص 

۱. بیانات مقام معظم رهبریمدظله العالی، ۱۳۶۱/9/۲0
۲. بیانات مقام معظم رهبریمدظله العالی، ۱۳۷۳/۳/۸
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شده اند و معتقدند که فردی که از دیگری طلبی دارد، بدون إذن حاکم نیز می تواند رأساً 
اقدام به تقاص نماید. )بحرانی، 1405 هـ .ق، ج 18: 409(

بی تردید اگر رویکرد فقیه در این مسئله رویکردی کالن نگر باشد و مالحظات اجتماعی 
را در فتوای خود مدنظر قرار دهد و بیندیشد که اگر تمامی مکلفین بر مبنای این فتوای او 
عمل نمایند چه خواهد شد؛ هرگز حکم به جواز تقاص بدون إذن حاکم نخواهد داد. چرا 
کــه اگر تک تک افراد بدون رأی دادگاه صالحه )بدون إذن حاکم( اقدام به تقاص نمایند 
موجبات اخالل در نظم عمومی و بر هم خوردن امنیت در جامعه اسالمی فراهم خواهد آمد.

بنابراین هر چند با نگاه فردی به فقه ممکن اســت بتوان حکم به جواز مقاصه بدون 
إذن حاکم نمود، لیکن در دیدگاه سیســتمی و کالن نگر هرگز چنین فتوایی راه ندارد و 

مقاصه بدون إذن حاکم جایز نیست.
5.1.2. توّسع در حوزه مکلفین

مؤلفه دوم در کالن نگری، توسع در حوزه مکلفین است. بدین معنا که در رویکرد سیستمی، 
نه تنها فرد، بلکه جامعه نیز دارای تکالیفی است که باید بدانها عمل نماید. به دیگر سخن 
از این منظر نه تنها »فرد«، به عنوان مکلّف شناخته می شود؛ بلکه به »جامعه« نیز به عنوان 

مکلّف نگریسته می شود.
البته باید توجه داشت که معرفی جامعه به عنوان مکلف لزوماً به معنای حقیقی بودن 
وجود آن نیســت. بلکه وجود جامعه را چــه یک وجود حقیقی و چه یک وجود اعتباری 

بدانیم؛ می توان آن را دارای حق و تکیلف دانست. )رک: رجبی، 1393: 158-159( 

5.2. جامع نگری

یکی دیگر از بایســته های سیســتم مدیریتی فقه، جامع نگری نسبت به کلیه حوزه های 
زندگی فردی و اجتماعی افراد است بدین معنا که در سیستم مدیریتی فقه می باید تمامی 
خرده نظام ها و زیرسیستم ها درکنار یکدیگر دیده شوند. بنابراین الزم است که: اوالً از هیچ 
یک از حوزه های زندگی بشر غفلت نشود و تمام ابواب را پوشش دهد؛ ثانیاً از ارتباط میان 

خرده سیستم ها غفلت ننماید.
امروزه تردیدی نیست که طرح ریزی و سیاست گذاری در هر حوزه می تواند به شکل 
مؤثری بر ســایر حوزه ها تأثیرگذار باشــد. برای مثال سیاســت گذاری در عرصه فرهنگ 
می تواند به شــدت بر نظام اقتصادی یک جامعه تأثیرگذار باشــد و یا سیاست گذاری در 

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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عرصه اقتصاد می تواند تأثیر مســتقیم بر حوزه سالمت و بهداشت و یا نظام آموزشی یک 
جامعه داشته باشد.

از نتایج و دستاوردهای رویکرد سیستمی به فقه آن است که هر حکمی از احکام در 
منظومه احکام فقهی دیده می شود و تأثیرگذاری هر حکم را در مجموعه احکام و کلیت 
ســاختار فقه مورد توجه قرار می دهد. تقســیم بندی نامناسب ابواب فقهی، رشد ناموزون 
و نامتناســب برخی از حوزه های علم فقه نســبت به دیگر ابواب و بی توجهی به اولویت ها 
ناشی از رویکرد غیرسیستماتیک و عدم جامعیت در نگرش است که ضرورت بازبینی در 

فقه موجود را از این حیث نمایان می سازد.
5.3. فرایندگرا بودن طرح ریزی و سیاست گذاری

از دیگر شــاخصه های رویکرد سیستمی، فرایندگرا بودن سیاست گذاری هاست. بدین معنا 
که بر مبنای تفکر سیستمی برای سیاست گذاری در هرحوزه و اتخاذ تصمیمات مناسب 

در مواجهه با مسائل جدید می باید فرآیندی معقول و منطقی طی شود.
اگــر منصفانه و به دور از تعصب و جانبداری، راهکارهای »فقه موجود« در مواجهه با 
مسائل جدید را رصد کنیم خواهیم دید که متأسفانه »فقه موجود« در برخی موارد به جای 
آنکه در مسائل نوپیدای فقهی که حکم آن در منابع موجود به صراحت بیان نشده است 
راه اجتهاد را بپیماید؛ به ترتیب، ســه طریق زیر را می آزماید تا در نهایت از یکی از این 

مسیرها به نتیجه مورد نظر دست یابد:
اولین راه بررسی آن است که آیا در فقه، نهاد مشابهی می توان یافت که با پدیده جدید 
همخوانی داشــته باشد؟ برای مثال در مواجهه با ابزارهای مالی نوین که از پیشرفت های 
دنیای اقتصاد اســت، »فقه موجود« در نخســتین گام به دنبال یافتــن آن می رود که آیا 
می توان این ابزار جدید را ذیل عنوان یکی از عقوِد مشروِع شناخته شده و موجود مانند 
»مضاربه« یا »جعاله« جای داد؟ و یا می توان عنوان مشــروع دیگری برای آن یافت؟ بدین 
ترتیب فقیه می کوشد تا پدیده جدید را تحت عنوان یکی از عقود مشروع درآورد. افراط 
و اصرار بیش از حد در استفاده از این شیوه و فراموش کردن اهداف شریعت، گاهی کار 
را به آنجا می رســاند که گویی فقیه تنها به دنبال آن است که نامی مناسب برای »پدیده 

جدید« بیابد تا آن را مشروع اعالم کند.
اگر راه اول به نتیجه مطلوب نرســید و نام مشــروعی برای آن نیافت، راه دوم را در 
پیش می گیرد و آن ارائه تفســیر هرمنوتیکی از فقه اســت. بدین معنا که احکام فقهی را 
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طوری تفسیر کنیم که با آنچه از پیشرفت های بشری حاصل شده سازگار باشد و کمترین 
مزاحمت را با پیشرفت ها، تغییرات و تحوالت داشته باشد. برای مثال موضوع حکم حرمت 
را با اندک »بهانه ای« به نحوی تخصیص بزنیم که از پدیده جدید منصرف باشــد و با آن 

همپوشانی نداشته و آن را شامل نشود.
اگر از راه دوم نیز نتیجه مطلوب حاصل نشــد به ناچار به آخرین راه متوسل می شود 
بدین معنا که زیرکانه)!( و هوشمندانه)!( از »حیل شرعی« استفاده می کند! یعنی راهکاری 
در جهت تصحیح و از میان برداشــتن مانع شرعی می یابد )مانند آنچه که در بحث حیل 

ربا مطرح است(
از این نگاه گویی که عماًل فقه و شریعت، عاملی مزاحم در مسیر پیشرفت و مدرنیته 
اســت که همواره در تعارض و تزاحم با پیشــرفت بشر قرار می گیرد و باید این تعارض و 
تزاحــم را به یکی از طــرق فوق الذکر مرتفع نمود. از این منظر، هنر و وظیفه اصلی فقیه 
امروز رفع مزاحمت های فقه از سر راه دانش و پیشرفت است و فقیه توانمند کسی است 
کــه بتواند به بهترین نحو این مزاحمت هــا را مرتفع نماید. به تعبیر دیگر یک فقیه فهیم 
باید بداند و می داند که پدیده جدید که حاصل پیشرفت دانش بشری است نه تنها مفید، 
بلکه ضروری و غیرقابل انکار است. پس باید کاری کرد که فقه هم آن را بپذیرد و با آن 

مزاحمتی نداشته باشد. لذا:
در درجه اول باید بیندیشــیم که »از میان نام های موجود مشــروع چه نامی برایش 
انتخاب کنیم که مشــروع بشــود؟« اگر از این راه به نتیجه مطلوب نرســیدیم و عنوان 
مشــروعی برای آن نیافتیم؛ »حکم فقهی را طوری تفسیر کنیم تا مشروعیت پدیده مورد 
نظر را تأیید کند.« و اگر باز هم توفیقی حاصل نشد »با یکی از حیله های شرعی سّد فقه 
را از ســر راه آن برداریم«. در نهایت اگر هیچ یک از این طرق به نتیجه نرســید، به ناچار 
باید آن پدیده را نامشــروع اعالم کرد و البته احتماالً این بدان معناست که فقه نتوانسته 
پاسخگوی نیازهای بشری باشد و خود را با علم روز و پیشرفت دانش بشری همگام سازد.

واضح است چنین نگاهی به فقه، وهن »فقه« و بلکه وهن »شریعت« است. چرا که نه تنها 
اساساً فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود، بلکه عماًل فقه و بلکه دین را در تقابل و تعارض 
با پیشرفت های بشری جلوه داده و عماًل آن را به حاشیه می راند. این رویکرد درحقیقت 

»مشروع جلوه دادن« و یا »توجیه شرعی« پدیده هاست و نه اجتهاد و مدیریت فقهی!
مگر نه اینکه قائلیم احکام شــریعت تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند؟ پس چگونه 

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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می توان با حیل شرعی و تفسیر هرمنوتیکی از ادله احکام، راه را بر مفاسد واقعی بست و 
مصالح واقعی را تحصیل نمود؟! چگونه است که در مباحث اصولی بر سر »مصلحت مفّوته 
ناشــی از عمل برطبق مؤدای اماره«۱ فغان ســر می دهیم و ساعت ها بحث و قلم فرسایی 
می کنیم که چطور آن »مصلحت مفوته« را بازیابیم یا حداقل جبران نماییم و حاضر نیستیم 
از تحصیل آن مصلحت صرف نظر کنیم؟! اما در رویارویی با برخی مسائل مستحدثه، بدون 

اندک تأمل و اجتهادی به »حیل شرعی« و »تفاسیر هرمنوتیکی« متوسل می شویم؟!
همین شــیوه ناصحیح است که موجب می شود برخی منتقدین، به ناروا فقه شیعه را 
به »صوری بودن« محکوم نمایند و حال آنکه بدیهی اســت که طرق یادشده کوچک ترین 
همخوانی و مطابقتی با سیستم فقاهتی و اجتهادی شیعه ندارد و نمی توان عملکرد ناصحیح 

عده ای را به حساب ضعف در سیستم اجتهادی یا فقاهتی شیعه گذارد.
5.3.1. رویکرد دکترینی2؛ الگوی مطلوب در فرآیند سیاست گذاری

شــفریتز و بوریک از صاحب نظران عرصه مدیریت و سیاست گذاری عمومی در ششمین 
فصل از کتاب خود با عنوان »معرفی سیاست عمومی«3 بهترین راهکار در سیاست گذاری 
عمومی را »رویکرد دکترینی« معرفی می کنند )رک: شــفریتز و بوریک، 1390( و بر این 
باورند که شــناخت سیاست گذاری عمومی در سیاقی دکترینی، به بهترین شکل صورت 

می گیرد. )شفریتز و بوریک، 1390: 307(
واژه »دکترین«4 از واژه یونانی Doctrina مشــتق شــده که در لغت به معنای تعلیم و 
درس دادن است. این واژه در اصطالح در سه معنا به کار می رود که البته هیچ یک بی ارتباط 
با دیگری و با معنای لغوی نیستند: در معنای عام به معنای اعتقادات یا اندیشه هایی است 

۱. حاالت مکلف در مواجهه با حکم شــرعی از ســه گونه خارج نیست: ۱. یقین نسبت به حکم؛ ۲. 
ظن نسبت به حکم؛ ۳. شک نسبت به حکم؛ مشهور اصولیون یقین را ذاتًا حجت می دانند. در رابطه 
با ظن نیز با وجود عدم حجیت ذاتی، شــارع آن را حکمًا در مقام علم و یقین قرارداده اســت و لذا 
امارات ظنی را از باب ظن معتبر شرعی حجت تلقی نموده اند. در خصوص شک نیز که صرفًا برای 
کشف حکم ظاهری است، اصول عملیه عقلی و شرعی مورد استفاده مکلف قرار می گیرد. حال در 
مــورد  امارات ظنی که مدلول یقینی ندارد، احتمال مخالفــت با واقع وجود دارد و به تعبیر دیگر با 
»مصلحت مفوته« در حکم واقعی روبرو می شویم، زیرا تمام احکام الهی دائر مدار مصالح و مفاسد 
واقعی اســت و اماره یک دلیل ظنی بوده و احتمال مخالفت با این مصالح و مفاســد در آن وجود 
دارد. حال در پاسخ به این سوال که با وجود احتمال تفویت مصلحت، حجیت امارات چگونه تأمین 

خواهد شد، سه دیدگاه مبسوط و تفصیلی طریقیت، سببیت و مصلحت سلوکیه مطرح شده است.
2. Doctrinal Approach
3. Introducing Public Policy
4. Doctrine
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که در یک مکتب فکری، جایگاه برجسته ای دارد. )مانند »دکترین کارما« در هندوئیسم، 
»دکترین تثلیث« در مســیحیت و یا »دکترین مهدویت« در مذهب شیعه( معنای خاص 
آن به معنای اصول و قواعدی است که در یک علم خاص همچون سیاست و اقتصاد جنبه 
کاربردی داشــته و باید در مقام عمل به کار بسته شود. )مانند دکترین »ترومن«، دکترین 
»آیزنهاور« و دکترین »چماق و هویج« در سیاست و یا دکترین »کینز« در اقتصاد(. همچنین 
معنای سومی نیز در علم حقوق برای »دکترین« تعریف شده که أخص از دو معنای سابق 
بوده و عبارت اســت از آراء علمای علم حقوق که اندیشــه حقوقی را شکل می دهد و در 
تفســیر قانون و مواردی از این قبیل مورد استفاده و استناد قرارمی گیرد. از میان معانی 
یادشده آنچه که در الگوی دکترینی شفریتز و بوریک و در این نوشتار مدنظر ما می باشد، 

معنای دوم »دکترین« است.
شفریتز و بوریک در توضیح الگوی خود می نویسند:

دکترین، عبارت اســت از یک نیروی واسطه ای میان فلســفه و سیاست. )شفریتز و 
بوریک، 1390: 282( فلســفه همواره در ابتدا می آید و دکترین از آن ناشــی می شــود. 
سیاســت نیز به نوبه خود از دکترین نشئت می گیرد. )شــفریتز و بوریک، 1390: 288( 
در حقیقت دکترین، امتداد یک فلســفه گســترده تر است و سیاست برگرفته از دکترین 
می باشد. )شفریتز و بوریک، 1390: 286( دکترین، فلسفه را که اغلب ابهام آلود و نظری 
اســت، می گیرد و آن را عملیاتی می کند تا از دل آن، سیاســت هایی خاص بیرون بیاید. 

)شفریتز و بوریک، 1390: 282(

به تعبیر دیگر، دکترین تعیین کننده سیاست است و یک سیاست عمومی، عبارت است 
از اجرای زیرمجموعه ای از یک دکترین حاکم )شفریتز و بوریک، 1390: 284( و تمامی 
سیاست های عمومی، ریشه در یک دکترین مشخص دارند. )شفریتز و بوریک، 1390: 292(

آنها برای تبیین الگوی سیاســت گذاری بر مبنای رهیافت دکترینی نموداری مشابه 
نمودار زیر ارائه می نمایند:

و با تأکید بر مفید و کاربردی بودن این الگو می گویند:

فلسفه دکترین سیاست

)شفریتز و بوریک، 1390: 288(

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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نکته مفید درخصوص این گونه تصویرســازی ما این است که آنها را می توان در مورد 
همه انواع سیاســت ها به کار برد. همان گونه که همه کــودکان، دارای والدین بیولوژیکی 
هســتند، همه سیاســت ها نیز از دکترین هایی گرفته می شوند که به نوبه خود، ریشه در 
فلسفه هایی دارند. دلیل مفید بودن اندیشیدن در چنین چارچوبی تصویری، این است که 
اندیشیدن در هر دو جهت امکان پذیر است. اگر شما سیاست را بدانید، معموالً می توانید 
تصور کنید که از کجا و چگونه ریشــه گرفته اســت. اگر ]هم[ فســلفه را بدانید، معموالً 
می توانید سیاست های ناشی از آن را پیش بینی نمایید. )شفریتز و بوریک، 1390: 299( 
الگوی دکترینی، معمایی است که به سادگی حل می شود. از آنجایی که فلسفه به دکترین 
منتهی می شود و آن نیز، سیاست را می  سازد، شما می توانید براساس این الگو و اینکه از 
کدام نقطه، شروع کنید، به عقب یا جلو حرکت کنید. الگوی دکترینی، یک سازه1 فکری 
مصنوعی اســت که برای آسان تر »دیدن« و شناخت سیاست گذاری عمومی طراحی شده 

است. )شفریتز و بوریک، 1390: 308(
شفریتز و بوریک، معتقدند دکترین فلسفه عملیاتی یک دولت )یا هر سازمان بزرگ( در 
زمینه توسعه سیاست و امور اداری است. بدین معنا که دکترین ها مفاهیم پذیرفته شده ای 
هستند درباره اینکه کارها چگونه باید صورت بگیرد. در حقیقت دکترین یک نظریه عمومی 
اســت که در برگیرنده و فراهم آورنده جهت گیری برای استراتژی، تاکتیک و اصول بوده 
و قابل به کارگیری در مسائل عملی می باشد )شفریتز و بوریک، 1390: 293( و در کلیه 
ســطوح مدیریتی، اعم از سطح راهبردی کالن )سیاســت گذاری ملی(، سطح راهبردی 
)باالترین سطح سازمانی(، سطح عملیاتی )برنامه ریزی یا اداری( و سطح تاکتیکی )توزیع 

خدمات( قابل تطبیق و کاربرد است. )شفریتز و بوریک، 1390: 627-640(
بدیهی است که مقصود از »فلسفه« در الگوی دکترینی، »فلسفه محض« نیست؛ بلکه 
»فلســفه مضاف«2 به آن علم را مدنظر دارد. در معرفی فلســفه های مضاف به علوم باید 
گفت که وقتی واژه »فلســفه« به یک »علم« اضافه می شــود مقصود از آن، دانشی است از 
جنس معرفت درجه دو که با نگاهی بیرونی و با رویکرد عینی3، پســینی4 و توصیفی5 به 

1. Construct
2. Philosophy of
3. Objective
4. A Posteriori
5. Descriptive
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بررســی آن علم می پردازد. بدین معنا که از بیرون به آن علم به عنوان یک عین1 آن گونه 
که در طول تاریخ بوده و هست نگریسته و با توجه به سیر تطور آن علم در گذرگاه زمان 
و همان گونه که دانشــمندان آن علم آن را ساخته اند بدان می نگرد و لذا جنبه ترسیمی 

و توصیفی دارد.
البتــه در مــواردی که آن علم هنوز به طور کامل تحقــق خارجی نیافته و تاریخی را 
پشت سر نگذاشته است که بتوان با رویکرد توصیفی به پرسش های بیرونی آنها پاسخ داد، 
فلسفه آن علم جنبه ذهنی2 و پیشینی3 یافته و پرسش های بیرونی آن علم را با رویکرد 
تجویزی و دستوری4 پاسخ می گوید. بدین معنا که با شیوه استداللی و تحلیل منطقی در 
مقام بایسته پاسخ می دهد که آن علم چگونه باید باشد و عالمان چگونه باید عمل کنند.5

مضاف شدِن فلسفه به رشته ها و دانش های علمی، باعث تحوالت اساسی و بنیادین در 
علوم می شود و عالوه بر توصیف واقعیت خارجی آنها، با تحلیل عقالنی به مرحله توصیه و 
پیشنهاد منتهی می گردد؛ که عمل به این مرحله، تحوالت معناداری در رشته های علمی 
به ارمغان می آورد. انقالب علمی ای که در سال های اخیر در فلسفه مغرب زمین رخ داده، 
این است که فالسفه معاصر بر واقعیاتی که جنبه کاربردی بیشتری دارند تأکید می ورزند. 
فلسفه های محض، معموالً جنبه ذهنی و انتزاعی داشته اما شاخه های جدید فلسفه یعنی 
فلســفه های مضاف با مفاهیمی ســروکار دارند که جنبه عینی به خود می گیرند و لوازم 

مهمی در مطالعات اجتماعی به جای می گذارند. )خسروپناه، 1378: 45(
در جمع بنــدی مطالــب فوق می توان گفت که با رویکــرد دکترینی، فرآیند منطقی 
تصمیم ســازی و طرح ریزی در هر حوزه از علوم بدین ترتیب اســت که نخست بر مبنای 
آنچه که در »فلسفه آن علم« تبیین شده است، قواعدی عام و ضوابطی کلی به نام »دکترین« 
تدوین می گردد و سپس این »دکترین«ها در قانون گذاری و وضع هنجارها و »باید و نباید«ها 

در کلیه سطوح مدیریتی اعم از خرد و کالن مبنای عمل قرار می گیرد.
5.3.2. فرآیند سیاست گذاری در فقه مطلوب

در تطبیق الگوی ارائه شــده، در فضای »علم فقــه« باید گفت که »دکترین«های علم فقه 

1. Object
2. Subjective
3. A priori
4. Normative

5. برای اطالعات بیشتر درخصوص چیستی فلسفه های مضاف؛ رک: خسروپناه، ۱۳۷۸: ۳4-۶۱.

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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در حقیقت همان »قواعد فقه« هستند. صاحب نظران در تعریف »قاعده فقهی« آورده اند:
»قاعده فقهی قضیه ای اســت که حکم محمولــی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلق 
نباشــد، بلکه بســیاری از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولی بر آنها 

صادق باشد، شامل باشد.« )شهابی، 1341: 9(
و یا به تعبیر دیگر:

»قاعده فقهی عبارت است از کبرای کلی که از دلیل های شرعی به دست آمده و بر 
موارد خود منطبق می گردد، همانند انطباق کلی طبیعی بر افراد خود.« )مصطفوی، 

1412هـ .ق: 9(
و یا به بیان ساده تر:

»قواعــد فقهی عبارت اند از دســتورهای کلی فقهی که در ابــواب گوناگون جاری 
می شوند.« )مکارم شیرازی، 1410هـ .ق، ج1: 23(

از مقایســه تعاریف فوق با آنچه که در تعریف »دکترین« ارائه شد می توان به ماهیت 
یکسان و یا بسیار مشابه قواعد فقهی با دکترین ها پی برد و چنین تعبیر نمود که »قواعد 
فقهی« در حقیقیت سیاست های کلی شارع و دکترین های شریعت اند که بسیاری از آنها 
اگر به درستی تبیین شوند، تنها به سطح فردی و حوزه زندگی شخصی مکلفین منحصر 
نخواهند ماند، بلکه به خوبی قابلیت تطبیق و پیاده سازی در کلیه سطوح مدیریتی را دارند.

برای مثال آنچه که در فقه به عنوان قاعده فقهی »أوفوا بالعقود« از آن یاد می شــود یا 
به عبارتی »دکترین وفای به عهد« از فردی ترین و شخصی ترین الیه زندگی هر انسان مؤمن 
)رابطه او با خدای خویش( تا قراردادها و پیمان های میان اشخاص و نهایتاً تا کالن ترین 
ســطح زندگی مؤمنین )سطح استراتژیک و حوزه روابط بین الملل( قابلیت تطبیق داشته 

و مبنای عمل خواهد بود.

همچنین قاعده فقهی »نفی سبیل« به عنوان یک دکترین همچنان که در سطح فردی 
ازدواج زن مسمان با مرد غیرمسلمان را ممنوع می شمارد در حوزه راهبردی کالن نیز جلوه 
نموده و عدم سلطه کفار بر مسلمین را در حوزه سیاست خارجی دولت اسالمی رقم می زند.

در حقیقت وقتی از سیســتم مدیریتی فقه و فرآیند طرح ریزی و سیاســت گذاری در 
آن سخن می گوییم الگوی زیر را مدنظر داریم:

فلسفه فقه قواعد فقه مسائل فقه
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حوزه »فلسفه فقه« حوزه تبیین »حقیقت« است و در آن، اهداف، مبانی، منابع و کلیه 
»هست«های علم فقه تبیین می گردد و سپس با تکیه بر این »هست«ها و با واسطه تدوین 
دکترین هــا )قواعد فقهی(، »باید«ها و »نباید«های علم فقه که در حقیقت همان مســائل 
فقهی )مجموعه گزاره های فقهی( هســتند استخراج می گردد. در حقیقت در این فرآیند 
طرح ریزی و سیاســت گذاری، ســخن از چگونگی تبدیل »حقیقت« به »واقعیت« است و 
دستیابی به اهداف در مقام اجرا، طرح ریزی می گردد. بدیهی است که با چنین فرآیندی، 

گزاره ها و احکام فقهی با مبانی و مصالح حقیقی بیگانه و در تعارض نخواهد بود.
توجه به سیر منطقی تصمیم سازی و فرآیند طرح ریزی بر مبنای باورها و پیش فرض های 
علم فقه و ارائه قواعد و دکترین های جدید بر مبنای این پیش فرض ها، به طرز چشم گیری 
پویایی، کارایی و غنای بیشــتری به سیستم مدیریتی فقه خواهد بخشید. به تعبیر دیگر 
اگر چه قویاً بر این باوریم که مبانی و منابع فقه شیعه برای طرح ریزی و مدیریت زندگی 
انسان در کلیه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی غنای کافی را دارد لیکن معتقدیم که یکی از 
مهم ترین بخش های علم فقه که به طور جد نیازمند »تولید علم« است حوزه »دکترین«های 
علم فقه می باشــد. غفلت از ارائه و تدوین »دکترین«های جدید و کاربردی و باقی ماندن 
در تعداد محدود قواعد فقهی موجود که از بزرگان و قدما به یادگار مانده اســت و عدم 
تبییــن قلمرو هر دکترین و نیز جایگاه هر یک از دکترین ها در ارتباط با ســایر قواعد و 
دکترین ها، خأل بزرگی در فرآیند تفقه به شــمار می رود. لذا در ادامه، این ســه مهم را به 

ترتیب مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد:
5.3.2.1. کشف دکترین های شریعت

پس از ارائه الگوی فرآیند سیاست گذاری فقهی و آنچه که درخصوص لزوم ارائه و تدوین 
»دکترین«های جدید و کاربردی بیان شــد، نوبت به آن می رســد که شــیوه های کشف 
سیاست های کلی شارع و ارائه دکترین های مناسب شرعی بررسی شود و راهکارهایی در 
این خصوص ارائه گردد. در این نوشتار به پنج مورد از راهکارهای کشف دکترین های شریعت 
اشاره می شود. ناگفته پیداست که ذکر پنج مورد از این راهکارها از باب حصر عقلی نیست 
و چه بسا با مطالعه، تحقیق، دقت نظر و ابتکار عمل بیشتر بتوان راهکارهای دیگری را نیز 
برای درک و اســتنباط سیاست های کلی شارع و کشف دکترین های شریعت ارائه نمود. 
همچنین بدیهی است که تبیین و تشریح دقیق هریک از این راهکارها و بیان ظرافت ها 
و دقایق آنها و شــرایط به کارگیری هر یک از این طرق و بحث پیرامون ادله حجیت آ ن، 
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مســتلزم بحث جامع تر، مفصل تر و توضیحات بیشتر و دقیق تری است که مجال دیگری 
را می طلبد و در این مختصر، تنها اشاره ای کوتاه به هر یک از آنها ممکن خواهد بود.

5.3.2.1.1. راهکار اول: استخراج قواعد عام مصّرح

اولین، بدیهی ترین و ساده ترین راهکار برای کشف دکترین های شریعت، استخراج قواعد 
کلی و عام »مصّرح« در نصوص معتبره شرعی )آیات و روایات( است.

برای مثال آنجا که در کالم وحی آمده است: »َفمِن اْعَتدی  َعلَیُکْم َفاْعَتدوا َعلَیِه بِِمْثِل 
َمــا اْعَتدی  َعلَیُکْم« )بقره، آیه 194( در حقیقت خداوند متعال در مقام بیان یک قاعده و 
سیاســت کلی است که می توان از آن با عنوان »دکترین مقابله به مثل« یاد کرد: »هر گاه 
کسی به شما تعدی نمود بمانند آنچه که به شما تعدی کرده است به او تعدی نمایید.«

»دکتریــن مقابله به مثل« همچنان که در ســطح فردی زندگی افراد احکامی همچون 
قصاص نفس و قصاص اعضاء را رقم می زند؛ در ســطح کالن و در عرصه روابط بین الملل 

نیز می تواند مبنای تصمیم گیری قرارگیرد.
آنچه که باید درخصوص این راهکار )اســتخراج قواعد کلی و عام »مصّرح« در نصوص( 
مورد توجه و مداقه قرار گیرد، آن است که دکترین ها و سیاست های شرعی همواره در قالب 
اوامر و نواهی شارع تبیین نشده اند، بلکه گاه با بیان إنشاء و گاه با بیان إخبار، به بشر ابالغ 
ُ بِکُم الْیْسَر َو ال یِریُد بِکُم الُْعْسَر« )بقره، آیه  شده اند. برای مثال آنجا که می فرماید: »یِریُد اللَّ
185( هر چند که شارع در مقام امر و نهی نیست، اما این عبارت به وضوح مبّین خواست 
و اراده شــارع و نتیجتاً بیانگر یکی از سیاســت های کلی شریعت است که می توانیم تحت 
عنوان دکترین »تســهیل« یا دکترین »یسر« از آن یاد کنیم. همچنین بسیاری از آیاتی را 
که ممکن است در نگاه اول بپنداریم که صرفاً در مقام بیان قواعد عالم تکوین است، اما با 
ژرف نگری بیشتر درخواهیم یافت که این آیات الهی صرفاً مربوط به عالم تکوین نیستند! 
بلکه درمقام جعل و تشریع و بیان سیاست های کلی شریعت نیز می باشند. برای مثال آنجا 
ًة َوَرْحَمًة« )روم، آیه 21( صرفاً در مقام  کــه درباره زوجین می فرماید: »َوَجَعَل بَیَنکم َمــَودَّ
إخبار از عالم تکوین و بیان هســت ها و مقررات نظام تکوین نیست! بلکه ضمناً بیانگر آن 
است که خواست و اراده شارع بر این است که »مودت و رحمت« میان زوجین حفظ شود. 
لذا سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در نظام اسالمی باید به گونه ای باشد که این خواست 
شــارع تأمین شود. بنابراین از خالل همین بیان شارع می توان دکترین »رحمت و مودت« 
را به عنوان یک قاعده و سیاست کلی شرعی در حوزه روابط میان زوجین استخراج نمود.
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ْمَنا بَِنی آَدَم« )اسراء، آیه70( قطعاً شارع مقدس  همچنین آنگاه که می فرماید: »َولََقْد کرَّ
صرفاً کرامت ذاتی انسان را گوشزد نمی کند. بسیار ساده انگاری است اگر تصور کنیم که 
غرض شــارع از بیان این مطلب صرفاً توجه دادن به این باشــد که »ما بر بنی آدم منت 
نهاده و به او کرامت بخشــیدیم« و بیان شــارع را محدود به عالم تکوین بدانیم و حکم 
 ِ تشــریعی که در پس آن نهفته اســت را نادیده بگیریم. نیز در جایی که می فرماید: »َو لِلَّ
ُة َو لَِرُسولِِه َو لِلُْمْؤِمنیَن« )منافقون، آیه 8( بدیهی است که کالم شارع صرفاً إخبار از  الِْعزَّ
آن نیست که »عزت از آن خداوند و رسولش و مؤمنین است.« بلکه این آیات الهی مبّین 
این معناســت که خواست و اراده شارع بر این است که »کرامت نفس« انسان ها و »عزت 
نفس« مؤمنین حفظ شود. بنابراین هرگونه سیاست گذاری و تصمیم گیری باید به نحوی 
باشــد که با این اصول و سیاســت های کلی منافاتی نداشــته باشد و »کرامت نفس نوع 
انســان« به طور عام و »عزت مؤمنین« به طور خاص در خطر نیفتد. بنابراین از این آیات 
شــریفه دکترین »کرامت« در حوزه سیاست گذاری هایی که با »نوع بشر« در ارتباط است 
و دکترین »عزت« در حوزه تصمیم گیری هایی که متضمن امور »مؤمنین« اســت به خوبی 

قابل استنباط و استخراج است.
5.3.2.1.2. راهکار دوم: استنباط قواعد کلی از طریق ترکیب چند حکم

راهکار دیگر در جهت کشف سیاست های شارع، آن است که از کنار هم گذاشتن احکام 
قطعی و بالخالفی که در فقه وجود دارد، اصول و قواعد کلی مورد نظر شارع را استخراج 
کنیم. برای مثال در باب جرایم حدی به کّرات در عبارات فقها با این تعبیر برخورد می کنیم 
که اگر فرد پس از اقامه »بینه« توبه کند، در هر صورت حد بر او جاری می شــود. اما اگر 
جرم به واســطه »اقرار« ثابت شده باشد و فرد پس از اقرار توبه نماید، امام مخّیر است که 
او را ببخشــد یا حد را بر او جاری نماید. )رک: طوسی، 1400هـ .ق: 714 و 718؛ حلّی، 
1420 هـــ .ق، ج2: 221 و 225 و ج 5: 310 و 334؛ نجفــی، 1404هـ .ق، ج41: 468؛ 
عاملــی، 1410 هـــ .ق، ج 9: 257 و 260؛ عاملی، 1410 هـ .ق، ج 9: 57؛ خوانســاری، 
1405هـ .ق، ج7: 131 و خمینی، بی تا، ج2: 488( همچنین در خصوص فردی که محکوم 

به رجم شده است با اندک اختالفی در جزئیات در کتب فقهی آمده است:
اگر فرد در حین اجرای حکم رجم از گودال فرارکند، اگر جرم او به واسطه »بینه« به 
اثبات رســیده باشد، او را به گودال باز می گردانند و مجدداً رجم را بر او جاری می سازند 
اما اگر جرم به واســطه »اقرار« ثابت شــده باشد، او را رها می کنند. )طوسی، 1400هـ .ق: 
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700؛ عاملی، 1413هـ .ق، ج14: 385-384؛ عاملی،  1410هـ .ق، ج 9: 95-89؛ نجفی، 
1404هـــ .ق، ج41: 308-307 و 349؛ خمینی، بی تا، ج2: 466( از کنار هم قرار دادن 
احکام یادشده و موارد مشابه، به روشنی می توان »سیاست افتراقی« شارع را در مواجهه با 
موردی که دلیل اثباتی جرم »بینه« اســت با جایی که دلیل اثباتی »اقرار« است، به عنوان 

یک قاعده کلی استنباط نمود و در سیاست گذاری ها مالک عمل قرار داد.
5.3.2.1.3. راهکار سوم: أخذ علل منصوصه

ســومین راهکار در کشف سیاست های کلی شریعت، »أخذ علل منصوصه« به عنوان قواعد 
عام و دکترین های شــریعت اســت. بدین معنا که در مواردی که در نصوص معتبره علت 
یک حکم صریحاً بیان شــده اســت می توان آن علت را به عنوان یــک دکترین در مقام 

سیاست گذاری و تصمیم گیری مالک عمل قرار داد.
برای مثال خداوند در بیان علت وجوب توزیع فیء می فرماید: »َکی اَل یُکوَن ُدولًَة بَیَن 
اأْلَْغِنیاء ِمنُکْم« )حشــر، آیه 7( یعنی علت وجوب تقسیم فیء را به صراحت »جلوگیری از 
دســت به دست شدن ثروت میان ثروتمندان« اعالم داشته است. این موضوع بیانگر یک 
قاعده کلی اســت و آن اینکه شارع راضی به آن نیست که در جامعه اسالمی، ثروت تنها 
میان عده ای از اغنیاء دســت به دست شود و این قاعده کلی  باید به عنوان دکترین »عدم 

تمرکز ثروت« در فرآیند سیاست گذاری در نظام اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
5.3.2.1.4. راهکار چهارم: بهره گیری از قیاس اولویت

در »قیاس اولویت« از أقوی بودن علت در فرع، حکم اصل به فرع ســرایت داده می شــود. 
یعنی در مواردی که علت حکم اصل در فرع به صورتی قوی تر از اصل موجود باشد، حکم 
اصل به طریق اولی بر فرع نیز بار شده و به آن سرایت می کند. این شیوه استدالل می تواند 

در کشف سیاست های کلی نیز مفید واقع شود.
رایج ترین مثالی که فقها و اصولیین درخصوص قیاس اولویت ذکر می کنند آیه شریفه 
« )اســراء، آیه 23( است. این آیه شریفه داللت بر حرمت »اف گفتن به  َُّهَمآ أُفٍّ »َفاَل تَُقل ل
پدر و مادر« دارد و از آنجا که علت این نهی، ایذاء و بی احترامی است که در »أف گفتن« 
وجــود دارد، فقها حرمت »زدن والدین« را نتیجه گرفته اند. چرا که ایذاء و بی احترامی در 
»زدن« به مراتب بیشتر از »أف گفتن« است. یعنی علت حکم که همان ایذا باشد در زدن 
به صورت قوی تر وجود دارد. )رک: مکارم شیرازی، 1411هـ .ق، ج2: 519؛ مظفر، بی تا، 

ج2: 204-202 و حلی، 1406هـ .ق: 219(
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به همین ترتیب با »قیاس اولویت« می توان از این آیه شــریفه سیاست کلی شارع در 
»حفظ حرمت والدین« را کشف نمود.

5.3.2.1.5. راهکار پنجم: تنقیح مناط و الغاء خصوصیت

راهکار دیگری که برای کشف سیاست های کلی شرعی وجود دارد، »تنقیح مناط« و »الغاء 
خصوصیت« از برخی موارد مذکور در نصوص موجود اســت. که طبیعتاً این تنقیح مناط 
و الغاء خصوصیت  باید بر طبق اصول عقلی و در محدوده آنچه که در اصول فقه پذیرفته 

شده و با رعایت شرایط آن صورت پذیرد.
در توضیح این راهکار باید گفت که در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حکم مذکور 
در نصــوص، تنها منحصر در موارد و مصادیق ذکرشــده در آیات کالم وحی و یا روایات 
ائمه معصومینعلیهم السالم نیست. بلکه موارد مذکور در نص آیه یا روایت که به عنوان موضوع 
حکم بیان شــده تنها از باب مثال بوده و یا متناسب با درک مخاطب آن زمان بیان شده 

است و مصادیق ذکرشده به هیچ وجه »خصوصیت« ندارد.
ةٍ َوِمْن ِربَاِط الَْخیِل  وا لَُهْم َما اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُقوَّ برای مثال آنجا که می فرماید: »َوأَِعدُّ
ِ« )أنفال، آیه 60( واضح اســت که مصداق مذکور در آیه شریفه )رباط  تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ
الخیل( خصوصیت نداشــته و نه تنها، حکم، منحصر در این مصداق نیســت؛ بلکه اساساً 
امروزه حکم درباره خود این مصداق ثابت نیست! لذاست که با الغاء خصوصیت از مصداق 
ذکرشده و تنقیح مناط و تحصیل غرض اصلی شارع می توان آن را به عنوان سیاست کلی 

شرعی و در قالب دکترین »تجهیز قوا« مطرح نمود.
آنچه تا بدین جا گفته شــد درخصوص کشــف سیاســت های کلی شارع و استخراج 
دکترین ها بود؛ اما همچنان که پیش از این نیز اشاره شد، درخصوص کاربست دکترین های 
کشف شده نیز دو نکته را باید به طور جد مدنظر قرارداد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد:

5.3.2.2. محدوده یا دامنه کاربرد هر دکترین

مهم ترین نکته درخصوص دکترین های تحصیل شده آن است که »دامنه« و »حوزه عمل« 
هر دکترین به طور دقیق تعیین شود.

برای مثال باید روشن شود که آیا دکترین »مقابله به مثل« در حوزه اموال هم کاربرد 
دارد یا خیر؟ بدین معنا که اگر کسی مال دیگری را سرقت و یا تخریب نمود فرد زیان دیده 
می تواند متقاباًل اموال وی را سرقت یا تخریب نماید یا خیر؟ در حوزه أعراض چطور؟ اگر 
کسی آبروی دیگری را برد یا به ناموس او تجاوز نمود آیا آن فرد می تواند متقاباًل آبروی او 
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را ببرد یا به ناموس او تجاوز نماید؟ اگر کشوری با سالح های هسته ای یا دیگر سالح های 
کشتار جمعی به کشورمسلمان تجاوز کند آیا دولت اسالمی نیز حق مقابله به مثل را دارد 
و می تواند با به کاربردن سالح اتمی یا میکروبی با آنها مقابله نماید؟! اگر دشمن با اسیران 
جنگی ما بدرفتاری کرد آیا ما هم حق بد رفتاری با اســرای آنها را داریم؟ و به طورکلی 

دامنه مقابله به مثل تا کجاست و چه اعمالی را شامل می شود؟
در بســیاری موارد پاسخ به این سؤال و تعیین دامنه و مرز دکترین ها در عین اینکه 
بســیار تعیین کننده و حیاتی است، لیکن به سادگی امکان پذیر نیست و نیاز به مطالعه و 

بررسی بسیار دارد.
5.3.2.3. جایگاه یک دکترین در مقایسه با دکترین های دیگر

نکته بســیارمهم دیگر درخصوص کاربســت دکترین ها، توجه به جایگاه هر دکترین در 
مقایســه با سایر دکترین ها در هر حوزه است. در توضیح تفاوت میان این بحث با بحث 
قبل باید گفت که در شــناخت دامنه و محدوده یک دکترین، مقصود آن اســت که یک 
دکترین ممکن اســت در برخی حوزه ها اساســاً کاربرد نداشته باشد )برای مثال ممکن 
اســت چنانکه گذشت دکترین »مقابله به مثل« را محدود به نفوس بدانیم و در اعراض و 
اموال جاری ندانیم.( اما در تعیین جایگاه یک دکترین در مقایسه با دکترین های دیگر، 
مقصود آن اســت که علیرغم اینکه موضوع مــورد نظر در حیطه کاربرد هر دو دکترین 
قرارمی گیــرد و هر دو دکترین قابلیت اعمال دارند؛ اما در مقام عمل یکی از دو دکترین 

بر دیگری مقدم است.
به تعبیــر اصولی در بحــث از دامنه دکترین، مقصود آن اســت که بعضی موضوعات 
تخصصاً از شــمول یک دکترین خارج است؛ اما در بحث از جایگاه دکترین ها در مقایسه 
با یکدیگر، ســخن آن اســت که اگرچه آن موضوع، حوزه عمل هر دو دکترین است و هر 
دو دکترین فی نفســه قابلیت إعمال و کاربرد در آن موضوع را دارند، اما در مقام تزاحم، 
یکی از دکترین ها از باب حکومت یا ورود بر دیگری مقدم می شــود و یا یکی دیگری را 

تخصیص می زند.
نکته بســیار ظریفی که در این خصوص وجود دارد آن اســت که توجه داشته باشیم 
جایگاه دکترین ها در تمام حوزه ها یکسان نیست! بدین معنا که این طور نیست که همیشه 
و در هــر حوزه، دکترین »الف« بر دکترین »ب« مقدم باشــد. بلکه جایگاه دکترین ها در 
هر حوزه باید به تناســب و فراخور آن حوزه تعریف شــود. برای مثال هر چند در روابط 
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بین الملل، دکتریــن »مقابله به مثل« در زمره دکترین های برین و حاکم قرار می گیرد اما 
در روابط خانواده دکترین »مودت و رحمت« دکترین برتر و حاکم بر این حوزه اســت و 
طبیعتاً دکترین »مقابله به مثل« و سایر سیاست های این چنینی در سایه آن رنگ می بازد.

همچنین در هر بخش نیز نباید از تفاوت ها و تمایزها میان زیربخش ها غفلت ورزید. 
برای مثال در حوزه روابط بین الملل نباید از یاد برد که در تعامل با کشــورهای اسالمی، 
دکترین غالب و روح حاکم بر روابط، دکترین »رحمت« است و حال آنکه در حوزه تعامل 
ٌد  َحَمّ با کشورهای غیرمسلمان، دکترین حاکم و سیاست غالب، دکترین »شدت«! چرا که »ُمّ

اِر ُرَحَماء بَیَنُهْم«. )فتح، آیه 29( اء َعلَی الْکَفّ ِ َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشَدّ ُسوُل الَلّ َرّ
حاصل کالم اینکه یکی از مباحثی که  باید به خوبی تبیین شــود، جایگاه دکترین ها 
در هر حوزه اســت و تا این جایگاه ها به درستی تبیین نشود، نمی توان از فقه انتظار اداره 

زندگی فرد و جامعه اسالمی را داشت.
6. حفظ تعادل و پایداری نظام در سیستم مدیریتی فقه

مهم ترین و حیاتی ترین مسئله درخصوص سیستم ها، حفظ تعادل سیستم و پایداری آن  
اســت. این موضوع نه تنها در فقه مغفول واقع نشــده بلکه از دیرباز مورد توجه فقها بوده 
است. به طوری که هم از جنبه ایجابی )وجوب حفظ نظام( و هم سلبی )حرمت اخالل در 
نظام مســلمین( بدان تصریح نموده و بر این باورند که »واجب بودن حفظ نظام عمومی 
اجتماع و حرام بودن اخالل در آن ازجمله تکالیف قطعی شــرعی اســت.« )شمس الدین، 

1412هـ .ق: 440(
رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینیره در این خصوص می فرمایند:

»همانا حفظ نظام از واجبات بســیار مؤکد اســت و ایجاد اخالل در امور مسلمانان از 
امور مورد غضب اســت.« )خمینی، 1415هـ .ق( همچنین: »وجوب حفظ نظام« در فقه 
اســالمی به عنوان یک قاعده بسیارمهم معرفی شــده که »از اهم واجبات عقلی و شرعی 
است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی کند.« )خمینی، 1361، ج19: 153( بدین معنا که 

در تزاحم با سایر ادله بر آنها مقدم می گردد.
در حقیقــت می توان ادعا نمود که دکتریــن »حفظ نظام« ابر دکترین حاکم در همه 

حوزه هاست و بر تمامی دکترین های دیگر مقدم است.
6.1. اثرپذیری، اثربخشی و تعامالت سیستم

سیســتم ها را براســاس رابطه و تعامل با محیط و میزان نفوذپذیری به دو نوع باز و بسته 

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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تقســیم می کنند )عالقه بند، 1384: 122(: 1. سیستم بسته1: سیستمی است که فقط با 
نیروهــای داخلی و بدون ارتباط با عوامل و محیــط برونی به فعالیت می پردازد. )صافی، 
1384: 86( یکی از مشــخصات سیســتم بســته، گرایش ذاتی در جهت تعادل ایستا2 و 
رکورد و توقف اســت. 2. سیستم باز3: سیستمی اســت که با محیط خود ماده، انرژی یا 
اطالعات مبادله می کند؛ یعنی با محیط خود کنش و واکنش متقابل و تعادل پویا4 دارد. 

)عالقه بند، 1384: 116(
صاحب نظران بر این باورند که در عمل چیزی به نام »سیستم بسته« وجود خارجی ندارد 
و »سیستم بسته« تنها یک مفهوم نظری است، زیرا حتی منزوی ترین سیستم مکانیکی هم، 
احتماالً تحت تأثیر محیط قرار خواهد گرفت. )شــفریتز و بوریک، 1390: 125( به اعتقاد 
ایشان پیچیدگی یا سادگی هر نظام به میزان تعامل یا ارتباط با محیط اطرافش بستگی 
دارد. هرقدر یک سیستم نسبت به محیط بازتر و با عوامل محیطی بیشتر و متفاوت تر و 
متغیرتر سروکار داشته باشد در سطح پیچیده تری قرار خواهد داشت.)میرسپاسی، 1381: 
14( چنان که گذشت در طبقه بندی سیستم ها براساس پیچیدگی، »نظام های اجتماعی« 
به عنوان پیچیده ترین سطِح سیســتم های باِز شناخته شده معرفی می گردند و بیشترین 

تعامل را با محیط پیرامونی خود دارند.
مطابق رویکرد سیستمی سازمان ها متشکل از قسمت های فرعی مرتبط به هم اند. اگر 
قســمتی از این سیستم ضعیف عمل کند، عملکرد آن بر عملکرد کل سیستم مؤثر واقع 
می شود. )رابینز، 1376: 59( در حقیقت هر سیستم با زیرسیستم ها و اجزای درون خود 
مداوماً در حالت تعامل است و هر گونه تغییر در یک جزء بر کل آن اثر می گذارد. عالوه 
بر این محیط هر سیستم را عواملی تشکیل می دهند که اگرچه جزء سیستم نیستند، اما 
تغییر در هر یک از آنها می تواند موجب تغییراتی در سیستم شود. در حقیقت هر سیستم 
از عوامل محیطی خود تأثیر می پذیرد و بر آنها اثر می گذارد. )گوجر و ناپ5، 1974: 39(

6.2. حفظ تعادل و پایداری سیستم

با توجه به آنچه گذشــت می توان نتیجه گرفت که سیســتم های باز برای حفظ تعادل و 
پایداری و بقاء خود  باید دو سازوکار در خود داشته باشند:

1. Closed System
2. Static Equilibrium
3. Open System
4. Dynamic Equilibrium
5. Gouger & Knap
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1. ســازوکاری که بتوانــد مانع از برهم خوردن تعادل سیســتم ناشــی از تغییرات 
زیرسیستم ها و تحوالت درون سیستمی شود.

2. سازوکاری که بتواند تغییرات ناشی از عوامل محیطی را به نحوی کنترل و مدیریت 
نماید که پایداری کل سیســتم حفظ شــود. بدین معنا که تغییرات محیطی را شناسایی 
نموده و با ســرعت و فرآیندی معقول خود را با آن تطبیق دهد و یا تأثیر آنها را خنثی 

نماید تا سیستم در ارتباط با محیط به تعادلی پویا دست یابد.
6.3. سازوکار های سیستم مدیریتی فقه برای حفظ نظام

چنان که گذشت دکترین »حفظ نظام« به عنوان یک قاعده عام و سیاست کلی در سیستم 
مدیریتی فقه پذیرفته شده است. حال سؤال این است که برای تأمین این سیاست کلی 

چه سازوکار هایی در سیستم مدیریتی فقه پیش بینی شده است.
یکی از ســازوکار های قوی که در فقه برای تنظیم تعادل سیســتم و حفظ پایداری 
آن در مواجهه با متغیرهای درونی و عوامل محیطی پیش بینی شده است »صدور احکام 
حکومتی« اســت. در تعریف دقیق »حکم حکومتی« و ماهیت آن میان فقها اختالف نظر 
وجود دارد، اما همه متفق اند که »حکم حکومتی« حکمی است که از سوی حاکم بر مبنای 

»مصلحت نظام« و با هدف »حفظ نظام« صادر می شود.
در فقــه امامیه به مجموعه تصمیم ها، سیاســت گذاری ها و اقدامات مدیریتی رهبر و 
زعیم جامعه اسالمی در سطوح خرد یا کالن »احکام حکومتی« می گویند. البته باید توجه 
داشت که »حکم حکومتی« یک حکم سلیقه ای و شخصی نیست و آن هم کاماًل ضابطه مند 
اســت و از فرآیندی که در مباحث گذشــته بدان اشاره کردیم تبعیت می کند. بدین معنا 
که احکام حکومتی احکامی اســت که با رعایت مصلحت نظام و با هدف حفظ و پایداری 
نظام اســالمی مبتنی بر دکترین ها و سیاست های کلی شارع در هر حوزه وضع می گردد. 
لیکن ویژگی اصلی آن در این اســت که بر سایر احکام و مقررات و سیاست های عادی و 
جاری و ســاری نظام حکومت داشــته و به همین طریق راه را بر اختالف نظرها و تشتت 

آراء که نتیجه ای جز اختالل نظام ندارد می بندد.
در حقیقت حکم حکومتی ماهیتاً یک حکم شــرعی اســت کــه بر مبنای مصلحت 
نوعیه ای که تشخیص آن بر عهده ولی فقیه است، إنشاء می گردد و به همین دلیل احکام 
حکومتی، دائمی و ابدی نیســتند بلکه مادام المصلحه است بدین معنا که تا زمانی اعتبار 
دارد که مصلحت نوعیه ای که فقیه حاکم و زعیم تشــخیص داده وجود داشته باشد. این 

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری ...
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احکام برخالف »فتاوی« که ماهیتاً »إخبار« از احکام شــرعی »کلی« و دســتورالعمل های 
»کلی« اسالم است، »جزئی« و ناظر به مصداق خاص بوده و ماهیتاً از جنس »إنشاء« است 

و از اختیاراتی است که خداوند به رهبر جامعه اسالمی عطا کرده است.
عالوه بر ســازوکار »احکام حکومتی« که برای حفظ تعادل سیســتم پیش بینی شده 
است، برخی سازوکار ها نیز در فقه وجود دارند که صرفاً برای مقابله با تغییرات نامطلوب 

درونی سیستم پیش بینی شده است.
سازوکار هایی همچون »امر به معروف و نهی از منکر«، »واجبات کفایی« و »امور حسبه« 
از ســازوکار های قوی پیش بینی شده در فقه برای مواجهه با تغییرات درون سیستمی در 
جهت حفظ تعادل سیســتم و بقاء و پایداری نظام اســت. بدین معنا که هرگاه بخشی از 
جامعه اسالمی نسبت به انجام وظایف خود به درستی عمل ننماید، گروهی از افراد از درون 
خود سیستم انجام آن را به ایشان تذکر داده و یا بالفاصله، خود، به انجام آن تکالیف اقدام 

می کنند و بدین ترتیب مانع از بر هم خوردن تعادل سیستم می شوند.
این مفهوم در دنیای امروز تحت عنوان »خودتنظیمی« یا »خودکنترلی« در سیستم های 
سایبرنتیک1 مطرح است. بدین معنا که سیستم های سایبرنتیک بدون اینکه نیازمند کنترل 

از خارج باشند، می توانند به صورت خودکار، خود را کنترل و تنظیم نمایند.
برای مثال، ترموستات یک نوع بسیار ساده از سیستم سایبرنتیک است که بدون نیاز 
به کنترل از بیرون، به صورت خودکار خود را کنترل می نماید. برخی ویژگی های منسوب 
به سیســتم های سایبرنتیک عبارت اند از: پیچیدگی، پویایی، احتمال گرا بودن، وابسته به 
یکدیگر بودن و باز بودن. )رک: هیچینز، 1376: 24؛ تدبیری و رزقی رســتمی، 1384: 

83-81؛ برتاالنفی، 1370: 51 و شفریتز و بوریک، 1391: 126(
قطعاً یکی از معیارهای تعیین کیفیت یک سیســتم ســایبرنتیک »ســرعت کنترل« 
در آن اســت. به این معنا که هر قدر ســرعت عمل سیستم در جهت خنثی نمودن تأثیر 
نامطلوب تغییرات و بازگرداندن سیســتم به وضع تعادل بیشــتر باشد سیستم از کیفیت 

بهتری برخوردار است.
سازوکار های پیش بینی شده در فقه با سرعت نسبتاً باالیی این تعادل را برقرارمی نماید. 
به ویژه سازوکاری همچون تأسیس »واجبات کفایی« اساساً مانع از آن می شود که با ترک 
وظیفه از سوی برخی افراد، تعادل سیستم بر هم بخورد و در حقیقت به جای بازگرداندن 

1. Cybernetic Systems
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سیستم به حالت تعادل، از بر هم خوردن تعادل پیشگیری نموده و همواره سیستم را در 
حالت تعادل نگه می دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
حاصل کالم را می توان در عبارات زیر خالصه نمود:

ـ مراد از فقهی که داعیه دار اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان ها از گهواره تا گور 
است، گزاره های فقهی موجود نیست؛ بلکه با رویکرد سیستمی به فقه و بازنگری در فقه 
موجود و رســیدن به فقه مطلوب می توان آن را به مثابه یک سیســتم مدیریتی کارآمد 

عرضه نمود.
ـ مقصود از »نگرش سیســتمی«، به هیچ وجه به معنای قائل شدن به »انسجام گرایی« 
نیســت و نیز توجه و تأکید ما بر »کارآمدی« سیســتم مدیریتــی فقه به معنای پذیرش 
»عمل گرایی« نمی باشــد. بلکه اتفاقاً »مبناگرایی« و ابتنای سیاســت های خرد و کالن بر 
باورهای بنیادین را از اصلی ترین شاخصه های رویکرد سیستمی می دانیم و بر این باوریم 
که »مبناگرایی«، خود، موجب انســجام و هماهنگی میان گزاره ها و »کارآمدی« سیســتم 

مدیریتی فقه خواهد شد.
ـ رویکرد سیستمی به فقه بدان معناست که می باید:

1. با نگرش کالن به جامعه اســالمی، عالوه بر»هویــت فردی« افراد »هویت جمعی« 
ایشان را نیز در سیاست گذاری و و وضع قوانین و مقررات فقهی مورد توجه قرار داد.

2. با جامع نگری و در نظر داشــتن کلیه خرده نظام ها و ابواب فقهی درکنار یکدیگر، 
تأثیر هر حکم را در منظومه احکام فقهی لحاظ نمود.

3. با ترســیم فرآیند صحیح تبدیل »هســت«ها به »باید«ها، اهداف و مبانی فقهی و 
اغراض شارع را در استنباط احکام فقهی مدنظر قرار داد.

ـ بهترین الگوی ارائه شــده در توضیح فرآیند طرح ریزی و سیاســت گذاری، »الگوی 
دکترینی« است. بدین معنا که در هر حوزه از علوم، نخست بر مبنای آنچه که در »فلسفه 
آن علم« تبیین شده است، قواعدی عام و ضوابطی کلی به نام »دکترین« تدوین می گردد 
و ســپس این »دکترین«ها در قانون گذاری و وضع هنجارهــا و »باید و نباید«ها در کلیه 

سطوح مدیریتی اعم از خرد و کالن مبنای عمل قرار می گیرد.
ـ در انطباق »الگوی دکترینی« در فضای علم فقه می توان گفت که فرآیند طرح ریزی 
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و سیاست گذاری در سیستم مدیریتی فقه مطلوب از فلسفه فقه آغاز نموده، با رویکردی 
سیتماتیک به کشف و نظام مند کردن قواعد و دکترین های علم فقه و ارائه ساختار مناسب 
و منســجم و ایجاد ترابط و توازن میان حوزه های مختلف می پردازد و در نهایت به اتخاذ 

تصمیم مناسب در هر سطح از سطوح مدیریتی می انجامد.
ـ آنچه که در فرآیند طرح ریزی و سیاست گذاری فقه اهمیت بسیار دارد عبارت است از:

1. کشف و ارائه سیاست های کلی شارع و به روزرسانی دکترین ها و قواعد فقه
2. تعیین دقیق دامنه هر یک از دکترین ها و حوزه عملکرد آنها

3. تعیین جایگاه و تقدم و تأخر هر یک از دکترین ها نسبت به یکدیگر
ـ راهکارهای پنجگانه ارائه شــده در این نوشتار برای کشف سیاست های کلی شارع و 

دکترین های فقه عبارت اند از:
1. استخراج قواعد کلی و عام مصّرح در نصوص معتبره شرعی

2. اخذ اشــتراکات احکام ازطریق کنارهم گــذاردن احکام قطعی و بالخالف موجود 
به عنوان سیاست کلی شارع

3. اخذ علل منصوصه به عنوان قواعد عام و دکترین های شریعت
4. استفاده از قیاس اولویت

5. الغاء خصوصیت از برخی موارد مذکور در نصوص و تنقیح مناط
ـ برخی ســازوکار های ارائه شــده در فقه برای حفظ تعادل و پایداری سیستم به دو 

دسته عمده تقسیم می شوند:
1. احکام حکومتی بر پایه مصلحت نظام به عنوان »ســازوکار های عام« جهت مواجهه 

با تحوالت نامطلوب درون سیستمی و متغیرهای نامطلوب محیطی
2. »ســازوکار های خاص« مانند: نهاد امر به معروف و نهی از منکر، تأســیس واجبات 

کفایی و نهاد حسبه؛ جهت مواجهه با متغیرهای نامطلوب درون سیستمی
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