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پژرهش حاضن در پاسخ ارن پنسش ک «نق سياسي امامي در راستاي کارآمهدي نظهام
.فافا از چ سازرکارها نخوردار ر نحوه تحقهق آا کهدام اسها » مهيکوشهد ها رر
توصيفي ه تحليلي ر تجوربي ،ارن ننضي را اث ات کند ک «نق سياسي امامي در راسهتاي
کارآمدي نظام .فافا از در دست سازرکارهاي ينشي ه ارزشي ر سازرکارهاي احکهامي ه
رنتاري نخوردار اسا ر رصول ارن هدف ،نيازمند کار سا رهيانا سيستمي جامعنگن
صورت توأماا مي اشد»ف ماهيا نظاممنهد ر
کارآمدي نظام .فافا ر نق سياسي امامي
همپيوست نظام سياسي ر نقه سياسهي ،اضتيهاي ات هال مهدلي علمهي مهينمارهد که
پوششدهنده هم ا عاد ،عناصن ر تعامالت داخلي ر ينرني ارهن در متييهن هوده ،ضا ليها
سازرکارهاي نق سياسي را در راستاي کارآمدي نظام .فافا ر چگهونگي اثنذهراري را ه
هتنرن رج ممکن ت يين کندف
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تحقق کارآمدي نظام جمهوري اسالمي ،از مسائل اصلي جامعه ارهناا اسهاف انهبرا هن
مشکالت عيني در عنص هاي مدرنرتي کشور ،مطنح شدا الگوي حکوما درني در سهط
ينالمللي نيب يانگن اهميا آا مي اشدف ا توج ه ا تنهاي نظهام .فافا هن م هاني درنهي،
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چگونگي تحقق و ارزیابي کارآمدي نظام ج.ا.ا و نحو مقابله با چالیهاي فجراروي کشجور
در جهت نيل به اهدا و آرمانهاي واالي انقاله اسالمي ،از مسا ل و دغدغههاي اصلي
جامسه ایران در دهه چهارم انقاله اسجالمي اسجتت تجا آنیجا کجه ره جر مسظجا انقجاله،
مشرو يت مسئوالن را وابسته به کارآمجدي ایشجان مجيدانجد (خامنجهاي 92 ،شجهریور .)2939
اثربخشي انقاله اسالمي در فراسوي مرزها ،بسجتر بيجداري اسجالمي و م جر شجدن
الگوي حکومت دیني  ،ر ش هات تئوریک در تقابل مدیریت فقهجي بجا لمجي (سجرو ،
 )55-55 :2919و وجود مشکالت يني در رصههاي مختلف مدیریتي ،بيانگر اهميت ایج
موضوع است .با توجه به ابنتاي ای نظام بر بنيادهاي مترقي دیني ،مسئله اصلي پجووهی
حاضر ،ظرفيتسنیي سازوکارهاي فقه سياسي در راستاي کارآمدي نظام ج.ا.ا اسجت و بجا
ر ایج پرسجی کجه «فقجه سياسجي اماميجه در راسجتاي کارآمدسجازي نظجام ج.ا.ا چجه
سازوکارهایي دارد و نحو تحقق آن کدام است؟» ای فرضيه را بررسجي مجيکنجد« :فقجه
سياسي اماميه در راستاي کارآمدي نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهاي بينشجي ج ارزشجي و
سازوکارهاي احکامي ج رفتاري برخوردار است و وصول به ایج هجد  ،نيازمنجد کاربسجت
رهيافت سيستمي جامع نگر به کارآمدي نظام ج.ا.ا و فقه سياسي اماميه به صورت توأمجان
است»ت بدی بيان که ماهيت نظاممند و بههاپيوسته نظام سياسي و فقه سياسي ،اقتضاي
اتخاذ مدلي لمي مينماید که پوشیدهند همه ابساد ،ناصر و تسامالت داخلي و برونجي
ای دو متغير بود  ،قابليت سازوکارهاي فقه سياسي را در راسجتاي کارآمجدي نظجام ج.ا.ا و
چگونگي اثربذاري را به بهتری وجه ممک ت يي نماید.
دربار موضوع فوق ،پووهیهاي انیامشد در حوز کارآمدي و فقه سياسجي ،از نظجر
کمّي و کيفي ،در آغاز را بود  ،بهرغا نوآوريهاي ارزشمند ،فاقد نگاهي ججامع بجه همجه
ابساد ای دو متغير است .بسياري از تحقيقات انیامشد در خصوص کارآمدي ای نظام ،یا
اساساً کاربرد رویکرد سيستمي را برنتابيد اند (الرییاني31 :2919 ،ت ذو لا ،)221 :2935 ،یا بجر
برخي فرایندهاي نظام ،مانند تصميابيري (ن وي ،)111 :2935 ،و یا بر رویکرد دیني متمرکز
شد اند (اخوان کاظمي .)39 :2939 ،دربار فقه سياسي نيز پووهشي جامع با رویکرد سيستمي
براي ظرفيتسنیي سازوکارهاي فقه سياسي در ارت اط با کارآمدي نظام ج.ا.ا ارا جه نشجد
است ( ميد زنیاني2911 ،ت واس ي115 :2932 ،ت خسروپنا و یزدانيفر )11 :2935 ،و یجا صجرفاً بجه
سازوکارهاي تحول در فقه سياسي شجيسه (سجيدباقري )2933 ،و توانجایيهجاي آن در زمينجه

 .2مبانی نظری

بررسي ظرفيتسنیي سازوکارهاي فقه سياسي در حصول کارآمدي نظام ج.ا.ا نيازمند ارا ه
مدلي لمي و ت يي مفهومي دقيق ای اص الحات است .اینکه الگجوي مجا در بررسجي و
حصول به کارآمدي نظام ج.ا.ا چيست و شاخصههاي آن کدام است؟ مسناي فقه چيسجت و
شامل چه موضو اتي است؟ موضوع فقه سياسي کدام است و نحو ارت جاط آن بجا فقجه و
سياست چگونه است؟ از جملجه م جال ي اسجت کجه در بجام آغجازی ایج پجووهی بجدان
ميپردازیا.
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نظامسازي (اک ري )2931 ،پرداختهاند.
در حقيقت از منظر نگارند ای س ور ،فقدان رویکرد جامع به همه ابساد درونسيستمي
و برونسيستميِ کارآمدي و تمرکز بر برخي «سازوکارهاي احکامي ج رفتاريِ» فقه سياسي
و دم توججه بجه «سجازوکارهاي بينشجي ج ارزشجي» و کيفيجت تسجامالت ایج دو متغيجر،
کاستيهاي مهمي را در س و مختلف نظریهپردازي ،مدیریتي و فرایندهاي تصميابيري
و اجرایي ،تا بزینیبري و ارزیابي در خصوص کارآمدي نظام ج.ا.ا بر اساس فقه سياسجي
به دن ال داشته ،در ارا ه تصویري جامع از ظرفيتهاي فقه سياسي اماميه نيز ناتوان است.
در مواجهه با چالیهاي فوق ،پووهی حاضر ميکوشد با اتخاذ مدل لمي مناسب بجا
نوان «رهيافت سيستمي جامعنگر» ،ابتدا تصویري جامع از ناصجر و وامجل کارآمجدي
ج.ا.ا و شاخصججههججاي آن در راسججتاي تحقججق حيججات ي ججه ارا ججه کنججد و پ ج از ت يججي
سازوکارهاي متنوع فقه سياسي اماميه ،ظرفيتهاي آن را در ایج چجارچوه لمجي مجورد
واکاوي قرار دهد و توصيه هاي الزم را در جهت ارتقاي کارآمدي نظام ج.ا.ا از منظجر ایج
دانی دیني ارا ه نماید .ای پووهی در جمعآوري داد ها از رو کتابخانهاي ،و در جهت
شيو تیزیه و تحليل داد ها ،از رو توصجيفي ج تحليلجي ،تیجویزي و رو اسجتنادي ج
استن ا ي و تحليل قالني بزار ها استفاد ميکند.

الف) کارآمدی جمهوری اسالمی

اص ال «کارآمدي» 2به نوان وجهجه ملکجردي نظجام سياسجي ،بجا انیجام موفقيجتآميجز
کارویو ها و تحقق اهدا سيستا سياسي در پيوند است (.)Almond and Pawell, 1978: 5-6
1. Effectiveness/Efficinency.
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دربار ناصر و مؤلفه هاي کارآمدي ،نظریه هاي مختلفي همچون توفيق ،رضایت ،ملجي
کارآمدي ،سيستمي و تکليفمداري ارا ه شد است (الرییاني )35-11 :2919 ،که بر هر کدام
از آنها ایرادهایي وارد است (ذو لا .)221-212 :2935 ،درای ميان ،نظریه سيستمي ،بجهرغجا
برخي کاستيها ،رویکردي لمي و يني به ماهيجت نظجام سياسجي ،ارکجان ،فراینجدهاي
کارکردي و کارویو هاي آن دارد ( ابدیني .)15 :2933 ،ارت اط و وابستگي متقابل ميان اجزا و
محيط ،کلبرایي ،هدفمندي ،فرایند ،درونداد و برونداد ،فرسایی ،قالنيت ،قانونمندي
و نظا ،کارکرد ،سلسلهمراتب ،تفکيک و تمایز ،از جمله ویوبيهاي ای رو لمي است
(چيلکوت .)113 :2913 ،ازای رو ،در ت يي ابساد کارآمدي ،از توانایي بيشتري برخجوردار بجود ،
ذه را در تفکيک شاخصههاي کارآمدي نظام سياسي یاري ميرساند (ن وي )111 :2935 ،و
از ای قابليت برخوردار است که ميتوان ضم اسجتفاد از امتيازهجاي سجایر نظریجههجا و
بر ر ساخت کاستي ها ،آن را م ابق با ماهيت و ابساد مختلف نظام ج.ا.ا تحجت نجوان
«رهيافت سيستمي جامعنگر» ،بوميسازي نمود.
از منظر رهيافت سيستمي جامعنگر ،نظام سياسي کليتي بههاپيوسجته اسجت و تحقجق
کارآمدي ،نيازمند رویکردي جامع و کالن به همه وامل مؤثر ،اید بنيجادی  ،فراینجدها و
حوز هاي ملکردي آن ميباشد (نمودار  .)2از ای منظر ،کارآمدي ،از یک سو با کيفيجت
وامل چهاربانه «اندیشهاي و بينشي ،ساختاري ،کاربزاري و رفتاري» مجرت ط اسجت و از
دیگر سو ،با نحو ملکردي نظام سياسي در فرایندهاي دروني و محيط پيراموني خجویی
در ارت اط است (نقيبزاد  .)232-211 :2913 ،توضيح اینکه:
یک ـ اندیشه بنیادین؛ که در باورها ،ارز ها ،آرمانها ،اید ولوژي و فرهنگ سياسي آن
جوامع ریشه دارد (چيلکوت ،)11 :2913 ،از کارکردهاي مهمي در نظام سياسي ،مانند تأسي
دولت و ساختارهاي آن ،تسيي اهدا  ،استراتويها ،برنامهریزي ،رو ها ،نقیها و شرایط
کاربزاران ،هم ستگي اجتما ي و روابط متقابل نظامهاي پيراموني برخوردار است و ميزان
خردپذیري ،حقانيت و تناسب ای باورها با واقسيجات هسجتي نيجز نقشجي مهجا در تحقجق
کارآمدي یا ناکارآمدي ایفا مينماید (مرتضوي.)1 :2913 ،
دو ـ ساختارهای مناسب؛ نحو اِ مال حاکميجت و توزیجع قجدرت (یوسجفي )15 :2933 ،و
ساماندهي ای ساختار بر اساس هندسهاي منظا و هدفمند ،از دیگر وامل کارآمدي است
که ویوبي هایي بدی قرار دارد :تناسب و ابتنا بر اندیشه بنيادی متق  ،راحي در راستاي
تحقق اهدا سيستا ،انس ا پذیري و پيیبيني تغييجرات ،تفکيجک اججزا ،تقسجيا کجار و

ایده بنيادین
ساختار

نظام فرهنگي

نظام اجتماعي

کارآمدي

کارگزار

رفتار

نظام اقتصادي
نظام بينالملل

نمودار 1ف مؤلف هاي مؤثن ن کارآمدي از منظن رهيانا سيستمي جامعنگن

همچني کارآمدي یک نظام سياسي ،راب ه تنگاتنگ و متقابلي با نظامهاي پيرامجوني
آن داردت زیرا افزون بر اثربذاري ای نظام ها بر وامل چهاربانه کارآمدي ،ظجر تحقجق
يني کارآمدي نظام سياسي ،همي نظجامهجاي پيرامجونيانجد« .نظجام فرهنگجي» بيجانگر
میمو هاي از باورها ،ارز ها و هنیارهاي منسیا و مرت ط با ها اسجت کجه بجر م جاني
خاص مسرفتي استوار بود  ،آثار و کارکرد جمسي دارد« .نظام اجتما ي» به ساختار سازماني
و نهادي اجتمجاع اشجار دارد کجه کارکردشجان ،اییجاد یکپجارچگي و حفج هم سجتگي و
هماهنگي ناصر سازند جامسه ،مانند نهاد خجانواد  ،نهادهجاي آموزشجي و احجزاه اسجت.
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تسيي محدود فساليت کاربزاران ،و تسادل (هاي.)52 :2935 ،
سه ـ کارگزاران شایسته؛ وجود مدیران ذيصال در موقسيتها و ساختارهاي حکومت،
از دیگر وامل مها کارآمدي است (الرییجاني .)11 :2919 ،شایستگي و صالحيت کاربزاران
با اندیشههاي بنيادی  ،اهدا نظام ،نوع جایگا و نقیها در درون ساختارها مرت ط اسجت
و الزم است از مهارتهاي مختلف مدیریتي ،مانند مهارتهاي فنجي و تکنيکجي ،انسجاني،
ادراکي یا تفهيمي و شناختي برخوردار باشند (حقيقي.)291 :2939 ،
چهار ـ رفتار مناسب؛ اقدام و مل نظام سياسي در تحقق يني اهدا خود در محجيط
داخلي و خارجي ،ينيتری س ح کارآمدي است که م نجاي قضجاوت شجهروندان دربجار
کارآمدي یا ناکارآمدي یک نظام سياسي شمرد ميشود .ابر حکومتي در ابساد اندیشجهاي،
ساختاري و کاربزاري ،مد ي کمال و کارآمدي است ،باید ای مد ا را با حُسج فجا لي و
فسلي و اجراي صحيح ،کارشناسانه ،مدبرانه و قا سانه برنامههجایی در جهجت وصجول بجه
اهدا خود ،اث ات کند تا کارآمد تلقي شود (ن وي.)31-33 :2935 ،
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منظور از «نظام اقتصادي» ،ساخت سازماني و نهادي اقتصجاد ،شجامل ماهيجت مالکيجت و
کنترل منابع است که از ریق آن ،خدمات و کاالها توليد ،توزیجع و مصجر مجيشجوند و
باالخر «نظام بي المللي» ،میمو هاي از دولتها ،سازمانها و بازیگران بي المللي اسجت
که با یکدیگر رفتار متقابل داشته ،بستگي به شرایط و نوع روابط ،از یکدیگر اثر ميپذیرند
و بر ها اثر ميبذارند (آقابخشي و افشجاري .)991 :2939 ،بدی ترتيب ،نظام سياسي با ایفجاي
کارویو هاي سيستمي در مراحل مختلف ،ماننجد مرحلجه ت جدیل وروديهجاي سيسجتا بجه
خروجي هاي مناسب با سياستبذاري ،اجرا و قضاوت ،و مرحله ت يق با شرایط محي جي،
و مرحله ت ابق در راستاي اثربذاري بر محيط هاي چهاربانه فرهنگي ،اجتما ي ،اقتصادي
و بي المللي ،کارآمدي خود را به منصه ظهور ميرسجاند .بجدیهي اسجت کيفيجت وامجل و
ميزان غناي نظامهاي پيراموني و ميزان استفاد نظام سياسي از ای نظامها ،نقی مهمجي
در کارآمدي سياسي ایفا مينماید.
در یک جمعبندي م ابق رهيافت سيستمي جامعنگر ،کارآمدي نظجام ج.ا.ا بجه مفهجوم
«قابليت و توانایي آن در نظامسازي م تنجي بجر وامجل ایجد اي ،سجاختاري ،کجاربزاري و
رفتاري براي بسيج منابع در جهت تشخيص صجحيح و انیجام کجارویو هجاي حکومجت در
س و داخلي و پيراموني ،به صورت موفقيتآميز در راستاي نيل به حيات ي ه با توجه به
امکانات و موانع است».
ب) فقه سیاسی امامیه

پ از ت يي ماهيت و اقتضا ات کارآمدي نظام ج.ا.ا ،الزم است ماهيت و دامنه موضو يِ
دانی فقه و فقه سياسي مورد مداقه قرار بيرد تا صالحيت آن در ورود بجه مسجا ل نظجام
سياسي و کارآمدي آن مشخص شود.
یک ـ محوریت فقه اکبر

122

واژ «فقه» مساني و کاربردهاي مختلف دارد و در یک دستهبندي ،به مساني خاص و جام
قابل تقسيا است .در رویکرد خاص یا فقه اصغر ،اصوليان و فقيهان ،ای واژ را به مسناي
لا و آباهي دقيق به احکام شر ي ملي دانستهانجد (شجهيد اول2523 ،ق ،ج)52 :2ت امجا در
رویکرد ام یا فقه اک ر ،فقه به احکام فر يه اختصاص نداشته ،شامل قاید و اصول دی ،
اخالق و رفان ،احکام و مسار دیني ميشود (تهانوي2523 ،ق ،ج)513 :9ت چنانکه المجه
ا ا ي مينویسد« :مقصود از تفقه در دی  ،فهميدن همه مسار دیني از اصول و فروع
آن استت نه خصوص احکام ملي» ( ا ا ي ،2915 ،ج .)552 :3از نظر آیتاهلل خامنهاي نيز

مراد از فقه ،تنها لا به احکام فر يه نيستت بلکه لا دی  ،ا ا از مسار الهجي و قایجد
حقّه و لا اخالق و فقه به مسناي مص لح است« :فقه الدی  ،فقه فقط فروع نيستت فقجه
اک ر ،توحيد و مسار است» (خامنهاي 25 ،تير  .)2939برای اساس ،افزون بر انسیام مسجار
اسالمي و بستر مفهومي ج کاربردي فقه ،اقتضا ات کارآمدي نيز نيازمند اتخاذ رویکردي
جامع و نظاممند به فقه استت زیرا م ابق رهيافت سيستمي جامعنگر ،کارآمدي نظجام ج.ا.ا
تنها به حوز احکام ج رفتار ،محدود ن ود  ،با دیگر وامل مها ،از ق يل اید هاي بنيادی و
نظام فرهنگي نيز مرت ط است.
دو ـ موضوعیت امر سیاسی
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در خصوص دامنه موضو ي فقه سياسي و نحو ارت اط موضو ي آن بجا فقجه و سياسجت،
مي توان به دو رویکرد اشار کرد :در رویکرد سنتي ،فقه سياسي دانشي است که به «افسال
سياسي مکلفان» ميپردازد ( ميد زنیاني ،2911 ،ج)52 :1ت اما شامل مفجاهيا مجدرني کجه در
شمار افسال سياسي مکلفان جاي نميبيرند ،مانند دولت ج ملجت ،مشجرو يت ،حاکميجت و
برابري نميشود .رویکرد دوم با تقليلبرایانه دانست رویکرد پيشي  ،موضوع فقه سياسجي
را «امر سياسي» ميداند (ميراحمدي )92 :2932 ،که از شاخصهایي ماننجد انس جا پجذیري،
جمسي و ارادي بودن ،مس و به قدرت بودن ،و تلفيقي از حجق و حکجا بجودن برخجوردار
است (همو292: 2932 ،ت فيرحي .)212-35 :2932 ،از ای منظر ،فقه سياسي مجيتوانجد متکفجل
بررسي مفاهيا مدرن باشد.
بر اساس رهيافت سيستمي جامعنگر ،تحقجق کارآمجدي نظجام ج.ا.ا نيازمنجد تسامجل و
بهکاربيري رویکرد ام فقه با موضو يت امر سياسي استت زیرا ابساد و کارویو هاي نظجام
سياسي و وامل چهاربانه کارآمدي آن ،تنها به حوز احکام فقهي ج بجه مفهجوم خجاص ج
محدود نشد  ،نيازمند قاید و اخالقيات نيز ميباشد و سيسجتا مجدیریتي فقجه ،در جهجت
نظریه پردازي و ارا ه قوا د مدیریتي کارآمد ،نيازمند ابتنا بر باورهجا و ارز هجاي بنيجادی
است .همچني نظام مندي و پيوستگي مسار اسجالمي ،ضجرورت اتخجاذ رویکجرد جام و
توسجسهیججافتگي مسنجایي فقججه را اقتضجا مججيکنجد (قجوامي .)21 :2931 ،همچنججي نظججام ج.ا.ا
کارکردهاي مختلفي در خصجوص نظجامهجاي پيرامجوني خجویی در حجوز هجاي مختلجف
فرهنگجي ،اجتمججا ي ،اقتصججادي و بججي المللجي دارد و فراتججر از افسججال سياسججي مکلفججان و
موضو ات سنتي ،مفاهيا مدرن و حقوق مومي را نيز دربرميبيرد .بدی ترتيب ،موضوع
فقه سياسي بر محوریت امر سياسي چني تسریف ميشود :فقه سياسي بخشي از فقه است
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که هد دار اصول و قوا د مربوط به سياست داخلي و تنظيا روابط درون جامسه اسالمي و
سياست خارجي و تنظيا روابط بي الملل و جهاني اسالم است و با پجرداخت بجه موضجوع
سياست و جریان قدرت در جامسه ،احکام جامسه سياسي و مکلفان را در نظجام اجتمجا ي ج
سياسي مسيّ ميکند و به چالیهاي جامسه دیني پاسخ ميدهد .بنيجانبجذار ج.ا.ا نيجز بجا
نگاهي جامع به فقه ،بر ضرورت پاسجخ بجویي آن بجه همجه نيازهجاي بشجر مساصجر تأکيجد
ميورزید:
حکومت در نظر میتهد واقسي ،فلسفة ملي تمامي فقه است و فقه در تمام زوایاي زنجدبي
بشریت است .حکومت ،نشاندهندة جن ة ملي فقه در برخورد با تمامي مسضالت اجتما ي،
سياسي و فرهنگي است (امام خميني ،2931 ،ج.)133 :12

برای اساس ،تمامي پاسخهایي که فقه به پرسی ها و نيازهاي سياسي زمجان خجویی
ميدهد ،همه در محدود فقه سياسي است.
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 .3فقه سیاسی کارآمد

مالک کارآمدي فقه اسالمي ،تحقق حيات ي ه (نحل )31 :است و نيل به آن تنهجا بجا
مدیریت موفقيتآميز جامسه در چارچوه حاکميت اسالمي و فقه سياسي که سسادت توأمان
دنيوي و اخروي را دن ال ميکند ،امکان پذیر اسجت .موفقيجت در مجدیریت اجتمجا ي نيجز
نيازمند نگرشي کالن ،جامع و فرایندبرا در استن ا ات فقهي اسجت .آیجتاهلل خامنجهاي در
ضرورت ای امر ميفرماید:
استن اط فقهي ،بر اساس فقه ادار نظام باشدت نه فقه ادار فرد .فقه ما از هجارت تجا دیجات،
باید ناظر به ادار یک کشور ،ادار یک جامسه و ادار یک نظام باشد (خامنهاي 92 ،شجهریور
.)2912

زیرا نگا نظامواربي میتهد به موضو ات هنگام استن اط ،نتایج بسيار متفاوتي را ،حتي
در ریزتری مسا ل فقهي ج مانند ماء الحمام ج در پي داردت چه رسد به مسا ل مها جامسه و
حکومت .برای اساس ،م ابق رهيافت سيستمي جامعنگر ،مالک کارآمجدي فقجه سياسجي
اماميه ،ميزان توانایي آن در سياستبجذاريهجاي کجالن ،ججامع و م نجابرا در فراینجدهاي
مختلف داخلي و پيراموني نظام سياسي ،در جهت تحقق شاخصههجاي وصجول بجه حيجات
ي ه (جدول شمار  )2است .اما صر نظر از برخي کاستي هایي که فقه موججود در مقجام
مل بدان م تالست ،پرسی اصلي چني است :فقه سياسي اماميه در حصول به کارآمدي
نظام ج.ا.ا و تحقق شاخصههاي حيات ي ه اسالمي ،کدام سازوکارها را داراست؟

 .4سازوکارهای فقه سیاسی

«سازوکار» یا «راهکار» به مسناي شر ملکرد یک دستگا  ،یا تأثيرات متقابل و یجا هجر
نوع ترتيب ،ترکيب یا توالي ا مال ،پاسخها ،نگر ها و ساختارهایي است که شيو اجراي
اهدا و وظایف ،نيازها یا فرایندهاي مسيّ را ممک ميسجازد (آقابخشجي و افشجاري:2939 ،
 .)521اما منظور از سازوکارهاي فقه سياسي ،راهکارهجا ،اصجول ،قوا جد و نحجو ملکجرد
دستگا فقه سياسي ،از ریق م اني و منابع مسرفتجي ،ارزشجي و احکجامي خجود در جهجت
نظریهپردازي جامع و کالننگر و فراینجدبرا دربجار نظجام و جامسجه اسجالمي ،در راسجتاي
وصول به اهدا متسالي ،در پاسخبویي به نيازهاي جامسه و کارآمدي نظام اسالمي اسجت.
در یک دستهبندي ،میمو ه ای سازوکارها را ميتوان به دو دسته تقسيا نمود:
الف) سازوکارهای بینشی ـ ارزشی

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه و کارآمدي جمهوري اسالمي...

فقه سياسي اماميه ،در نظریه پردازي سياسي و شناخت احکام فردي و اجتما ي موضو ات
مورد نياز جامسه ،تنها به احکام فر يه و منابع آنها بسند نکرد  ،از دیگر حجوز هجاي فکجر
اسالمي ،مانند فلسفه ،کالم و اخالق سياسي اسالمي نيز بهر ميبجردت چراکجه بيجنیهجا
( قاید و کالم) و ارز ها (اخالقيات) ،الیجه هجاي زیجری رفتارهجاي سياسجي در سج و
مختلف آن هستند و سيستا مدیریتي فقه ،در جهت نظریهپردازي و ارا ه قوا د مجدیریتي
کارآمد ،نيازمند ابتنا بر باورها و ارز هاي بنيادی است (برزبر .)59 :2933 ،در ميجان لجوم
اسالمي ،دانیهاي فلسفه و کالم هد دار ت يي قاید سياسجي بجود  ،ضجم تجأثير بجر
اخالق سياسي ،با کمک ای دانی ،از جمله پجيینيازهجاي رفتجار و کجنیهجاي سياسجي
شمرد ميشوند ،که فقه سياسي هد دار ت يي احکام آن است .ای دانیها از تسجامالت
بسترد اي با یکدیگر برخوردارند (نمودار شمار .)1
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نمودار  :2تعامالت دانشهاي سياسي مرهب امامي
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م ابق نمودار فوق ،هر یک از منابع مسرفتي فلسفه سياسجي ،کجالم سياسجي ،اخجالق
سياسي و فقه سياسي به صورت نظاممند ،تشکيلدهند منظومه مسرفتجي دانجی سياسجي
اسالمي و چارچوه هاي ملکردي نظام اسالمي هستند .ازای رو ،با توججه بجه اثربجذاري
آنان بر فقه سياسي و کارکردهاي متسددي که در فرایندهاي مختلجف نظجام سياسجي ایفجا
مي نمایند ،استفاد بهجا و مناسب از همه ای منابع مسرفتي اسالم به نوان سجازوکارهاي
بينشي ج ارزشي ،از لوازم کارآمدي نظام ج.ا.ا است.
یک ـ فلسفه سیاسی

1

نو ي خاص از تسقل و استدالل نظاممند دربار مفاهيا ،موضو ات و پدید هاي سياسجي،
به منظور شناخت ماهيت امور سياسي و حل و رفع مشجکالت اجتمجا ي و سياسجي اسجت
( .)Strauss and Cropsey 1987: p10-12هد فلسفه سياسي اسالمي ،فها سياست ،امجور،
پدید ها و رفتارهاي سياسي در جامسة مسلمانان یا در متون و مسجار اسجالمي و ت جدیل
باورهاي سياسي به مسرفت سياسي با شيو اي قالنجي در جهجت ترسجيا حيجات سياسجي
اجتما ي م لوه استت چنانکه از نظر فارابي ،نظام مدینه فاضجله بجر قا جد وحجا قجرار
داشته و تنها از ای ریق کمال انسان حاصل ميشود (فجارابي .)32 :2953 ،همچني کاربرد
1. Political Philosophy.

استدالل هاي قلي براي اث ات ضرورت حکومت دیني و اث ات والیت فقيه از سوي برخي
فالسفه اسالمي از دیگر موارد است (جوادي آملي .)252 ،15 ،52 :2939 ،بنجابرای  ،میتهجدي
که در م احث مها فلسفه سياسي همچجون آزادي ،قجدرت ،تفکيجک قجوا ،توزیجع قجدرت،
برابري ،دالت و مشرو يت به نتيیه خاصي رسيد باشد ،متون دیني (کتاه و سنت) را در
قالب خاصي ميفهمد (حقيقجت .)39-35 :2932 ،آیتاهلل خامنهاي نيز بر نقجی مهجا فلسجفه
اسالمي ،در شناخت و تنظيا سياست دیني تأکيد دارد:
فلسفه باید ما را به مسرفت کامل برساند .باید دید در وادي مسرفت در س ح بشري ،چه کجار
دارد ميشود .بایستي پي درپي کارهاي جدید ،افکار جدید ،رو ها و متدهاي جدید در حوز
م ر بشود (خامنهاي 29 ،شهریور .)2912

دو ـ کالم سیاسی

1

شاخهاي از لا کالم است که به ت يي و توضيح آموز هاي ایماني و دیدبا هاي دیني در
باه مسا ل سياسي ميپردازد و از آنها در ق ال دیدبا ها و آموز هاي رقيب دفاع مجيکنجد
(بهروز لک)152-111 :2939 ،ت مانند مسئله منصب الهي امامت (شيخ وسي2935 ،ق ،ج)232 :2
و تسيي وضسيت سياسي شيسيان در دوران غي ت امام مسصوم( ج) با انتصاه نای جان (سجيد
مرتضجي .)221 :2939 ،از منظر بنيانبذار ج.ا.ا نيز بنياديتری م ناي کالمجي ،اصجل توحيجد
است (امام خميني ،2931 ،ج931 :5ج )933و حکومت و حاکميت م لق ،از آنِ خداونجد متسجالي
است که در مرحله بسد آن را با شرای ي به «ان يا ،اوليا و لماي آبا » تفویض نمود است
(همان ،ج .)591 :29حاکميت پارادایا «توحيد» بر تمامي روابط هستي ،بر تسریف مفجاهيا و
الگوهاي روابط اجتما ي ،سياسي و اقتصادي ،و روابط انساني در ابساد داخلي و بي المللي،
نججوع حکومججت و حاکميججت ،شججرایط حججاکا ،حری جت و آزادي ،مسججاوات و برابججري ،نف جي
شخصپرستي و لذتپرستي ،ظلاستيزي ،قانون و قانونبجذاري ،و اهجدا و کارکردهجاي
نظام سياسي اثربذاري بنيادی دارد.

1. political theology.
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بدی ترتيب ،فلسفه سياسي اسالمي از کاربردهاي مهمي در اث جات ،نظریجهپجردازي و
تأمي پشتوانه قلي احکام فقه سياسي دربار امور سياسي مورد نياز جامسه و دفاع المانه
با پاسخبویي به ش هات ،برخوردار است.
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کالم سياسي اماميه با پویایي خویی در پاسجخبجویي بجه نيازهجاي فکجري ج سياسجي
مساصر در حوز م اني حکومت دیني و دفاع المانجه از قایجد سياسجي اماميجه ،موج جات
استحکام م اني تئوریک فقه سياسي اماميه را فراها ميآورد.
سه ـ اخالق سیاسی

1
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لا اخالق ،قوا دي را تنظيا و تدوی مي کند که بر رفتار انسان در زندبي اجتما ي اثجر
بذارد ( جالا .)11 :2931 ،در اخالق سياسي ،موضو اتي مانند ارت اط فرد با جامسه و حاکمان
و کاربزاران نظام ،و ارت اط متقابل حاکا یا کاربزاران با جامسه یا دیگر بخجیهجاي نظجام
مورد م السه قرار ميبيرد و درصدد است با کاربست ارز هجاي م لجوه شجارع مقجدس،
همچون دالت ،انصا  ،صداقت و درستي ،موج ات اصال در روابط متقابل فرد ،جامسه و
حکومت را فراها سازد .در فها دینجي و نظریجهپجردازي و نظجامسجازي سياسجي ،شجرایط
کاربزاران ،قانون بذاري ،فرایندهاي اجرایي و ایستادبي بجر اصجول و ارز هجاي دینجي و
منافع ملي ،اثربذار است ( ميد زنیاني ،2911 ،ج )125-129 :1و نتایج ارزشمندي چون بنيجان
بذاشت سياست بر اصول آزادي ،برابري ،برادري ،دالت اجتما ي ،خيرخواهي ،خدمت به
مردم ،ظلاستيزي ،قانون برایي ،شایستهسجاالري ،جزتمنجدي ،سجختکوشجي ،قنا جت،
انسیام اجتما ي ،تساون و همکاري ،تکریا انسان ،امنيت بسجترد و صجلح جهجاني را بجه
دن ال دارد.
بدی ترتيب ،در نظام مسرفتشناسانه فقه سياسي اماميه ،با رسميت دادن به دانیهاي
مختلف اسالمي و استفاد از همه مسار چهاربانه کلي ،یسني مسار حسجي یجا تیربجي،
قلي یا برهاني و استداللي ،شهودي یا رفاني ،و وحياني ،به شناختي جامع و واقعبينانه از
ابساد وجود جهان هستي و انسان دست یابد ،تا بر اساس آن ،چشاانداز زنجدبي خجود را در
راستاي استن اط و نظریه پردازي در جهجت وصجول بجه حيجات ي جه و سجسادت دو بيتجي
برنامهریزي کند.
ب) سازوکارهای احکامی  -رفتاری

منظور از سازوکارهاي احکامي ج رفتاري ،سازوکارهایي است که در جهجت ت يجي احکجام
دیني در خصوص تسيي رفتار مکلف ج ا جا از فجرد و دولجت ج و در حجوز هجاي مختلجف
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1. political ethics.

کنیهاي نظام سياسجي و فراینجدهاي تصجميابيجري و اجرایجي آن در تسامجل بجا خجرد
نظامهاي پيراموني فرهنگي ،اجتما ي ،اقتصادي و بي المللي ،مورد استفاد قرار ميبيجرد.
ای سازوکارها دامنه وسيسي دارد که در ادامه به مها تری کاربردهاي آن در فقه سياسجي
اماميه ميپردازیا:
یک ـ منابع وحیانی

دو ـ حجیت عقل

اصوليان مذهب اماميه ،قل را در کنار کتاه ،سجنت و اجمجاع ،یکجي از منجابع چهاربانجه
استن اط احکام شر ي ميداننجد (ربجاني بلپایگجاني )255-255 :2931 ،و ميجان قجل و شجرع،
مالزمه و راب هاي نابسستني مستقدند (مظفر ،2912 ،ج .)121 :2فقه سياسي اماميه ،افزون بر
اث ات ضرورت حکومت از سوي قل ،از کاربردهاي بسترد ای من ع در پاسخبجویي بجه
اقتضا ات حکومتي استفاد ميکند و با تحليل امور سياسي جامسه ،مدرکات و آراي قل ،با
تکيه بر حس و ق ح قلي ج به استقالل یا غير استقالل ج به توليد حکا شر ي در تجدبير
مدن و زندبي سياسي شيسه ميپردازد (فيرحي .)922 :2939 ،بدی ترتيب ،زمينه ر م احث
مورد نياز جامسه اسالمي ،همچون ضرورت حاکميت الهي ،لزوم حف نظام ،اث ات والیجت
فقيه ،قانون بذاري در چارچوه شرع و حوز فراغ ،دالت اجتما ي و راهکارهجاي تحقجق
آن ،آزادي و حقوق شهروندي ،مسا ل دفا ي و د ها موضوع از ای ق يجل در حجوز هجاي

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه و کارآمدي جمهوري اسالمي...

است .امتياز ای منابع
منابع وحياني فقه سياسي اماميه ،شامل قرآن و سنّت مسصومان
اصيل وحياني ای است که به لا الیتناهي م دأ هستي متکي اسجت ،نجه خواسجتهجاي
فردي و بروهي بشري ،تا دچار کاستيهاي دانشي و نس يتبرایجي من قجهاي و صجري
بردد .ای مسار الهي ،از ویوبيهایي چون م ابقت با ف رت و نيازهاي انسان ،جامسيجت
و در نظر برفت تمامي ابسجاد وججودي انسجان ،همجاهنگي و سجازباري ،جهجانشجمولي و
زمانشمولي ،انس ا پذیري در ي ث ات ،واقعبرایي و ا تجدال برخجوردار اسجت (فتحسلجي،
 )153-159 :2939و به مثابه کارآمدتری  ،بسترد تری و همخوانتری من ع براي اسجتن اط
فقه سياسي دربار پدید هاي متغير و ث اتناپذیر سياسي ،مجورد اسجتفاد قجرار مجيبيجرد.
ازای رو ،حکمراني در فقه سياسي اماميه ،مشروط به منابع وحياني است (امام خمينجي:2915 ،
 )99که ای امر به دليل واجدیت امتيازات منابع وحيجاني اصجيل ،همچجون اتکجا بجه لجا
الیتناهي م دأ هستي ،جامسيت و کمال ،خ اناپجذیري ،م ابقجت بجا ف جرت و قالنيجت و
انس ا پذیري است.
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مختلف فردي ،اجتمجا ي ،مجادي و مسنجوي ،در فقجه سياسجي اماميجه در راسجتاي تحقجق
کارآمدي نظام ج.ا.ا فراها ميبردد.
سه ـ اجتهاد و نقش زمان و مکان
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اجتهاد ،بذل جهد و کوشی براي استن اط احکام شر ي فر ي از منابع فقه اسالمي (قرآن،
سنت ،قل و اجماع) است (محقق حلي2529 ،ق )213 :تا با چنجي کوششجي ،حکجا شجر ي
مل مکلفان ،ا ا از فرد و جامسه در رصههاي مختلف حيات بشري و متناسب با شرایط
زماني و مکاني بونابون استن اط بردد .تشخيص مصالح و مفاسد قواني در موارد تزاحا و
نيز کنترل و تسدیل قواني بر اساس قواني حاکا ،از دیگر کارکردهاي مها اجتهجاد اسجت
(سرو  .)35 :2913 ،ایفاي کارویو هاي اجتهاد ،ضوابط و تخصجصهجاي لمجي و اخالقجي
متسددي را اقتضا مينماید (مکارم شيرازي )912-922 :2935 ،و از منظر رو شجناختي ،رو
اجتهادي پذیرفته شد در ميان فقهاي اماميه مساصر« ،رو جواهري» است (امجام خمينجي،
 ،2931ج .)119 :12امام خميني اجتهاد مص لح در حوز ها و شرایط لمي و ملي میتهدان
را ناکافي ميدانست و بر دخالت دادن دو نصر زمان و مکان در اجتهاد و بينی و بصيرت
جامع و فرابير میتهد تأکيد ميورزید (همان .)515 :وجود چني صالحيتهایي ،فقه اماميجه
را در سياستبذاري هاي جامع و کالن و اتخاذ تصميمات متناسب در فرایندهاي مختلجف
مدیریتي برخوردار ميسازد.
چهار ـ مصلحت

مصلحت به مسناي جلب منسفت و دفع ضرر است ( املي2512،ق ،ج .)95 :2از منظر کالمجي،
فقهاي شيسه احکام را تابع مصالح و مفاسد واقسي و نف االمجري مجيداننجد ( المجه حلجي،
2529ق)923-923 :ت در ي حال ،مصلحت من سي مستقل بجراي اسجتن اط احکجام شجر ي
نيست و تنها دو نوع کاربرد دارد:
( )1مصلحت اجراییهت که در مرحله تشخيص مصادیق احکام و اججراي حکجا ،میجري،
ا ا از فرد یا دولت ،مکلف به ر ایت مصلحت در کيفيت اجراي حکجا اسجت (شجيخ مفيجد،
2522ق ،ج.)121 :9
( )2مبنای احکام حکومتیت که مصلحت بجه نجوان م نجایي بجراي تغييجر احکجام شجرع
غيرالزامي ،مانند منطقة الفراغ ،یا ا ا از احکام الزامي و غيرالزامجي ،م جابق مصجالح اهجا
جامسه اسالمي است (امام خميني ،2939 ،ج.)212 :12

ای مصالح با کاربست ضواب ي چون محوریت شریست ،بهکاربيري فرایند اها و مها،
زمانشناسي و مکانسنیي دقيق ،دوراندیشي و همهجان جهنگجري ،غایجتمجداري ،تقجدیا
جامسه بر فرد و ابتنا بر خ رویت و مشورت (ایزدهي ،)152 :2939 ،در ابساد مختلجف سياسجي،
اقتصادي ،فرهنگي و اجتما ي ،محور سياست بذاري و اجرا قرار مجيبيجرد ( ميجد زنیجاني،
 ،2935ج .)255-251 :3در ای چارچوه ،امام خميني با ر نظریه والیت م لقه فقيجه ،بجه
نوان نظریه م نایي نظجام ج.ا.ا ،ابسجاد تجاز اي از مصجلحت و کاربردهجاي مهجا آن را در
چارچوه اصول فقه جواهري م ر نمود و از مصلحت به مثابه قا د اي راه ردي سجخ
به ميان آورد.
سازوکارهاي
احکامي -رفتاري فقه سياسي
اماميه

وحياني

عقل

نقش زمان و مکان

احکام

و عرف

الفراغ

شریعت

سياسي

نمودار 3ف سازرکارهاي احکامي ـ رنتاري نق سياسي امامي
پنج ـ انعطاف پذیری احکام

قابليت انس ا پذیري احکام در احواالت و شرایط مختلجف ،الزمجه جامسيجت و ججاودانگي
اسالم است که از دیدباهي ،احکام اسالمي به اوليجه (ثابجت) ،ثانویجه (متغيجر) و حکجومتي
(متغير) تقسيا ميشود (جوادي آملي .)33-31 :2911 ،از منظر امام خميني ،ولي فقيه اختيارات
تامي دارد که مي تواند در تمام امور سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،قضایي و اجتما ي ،حکا
حکومتي صادر کند و ا ا ت از حکمی واجب است (امجام خمينجي ،2939 ،ج .)212 :12پج
اختيارات حاکا اسالمي در حوز قانونبذاري ،تنها مربوط به باه تزاحا مصالح شر ي بجا
یکدیگر یا دستور به اجراي یک حکا ثانوي نيستت بلکه دستهاي دیگر از احکام حکومتي
نيز وجود دارند که مربوط به امور متغير جامسهاند و به ت جع آنهجا تغييجر مجيپذیرنجدت ماننجد
قواني صادرات و واردات ،امور بمرکي ،راهنمایي و رانندبي و ث جت احجوال (ارسج ا:2932 ،
 .)59بدی ترتيب ،انس ا پذیري احکام اسالمي س ب ميشود همه ابساد و نيازهاي ثابت و
متغير مختلف جامسه به صورت ضاب همند ،تحت برنامهریزي جامع نظجام دینجي و احکجام

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه و کارآمدي جمهوري اسالمي...
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حوزه
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اول يه ،ثانویه و حکومتي قرار بيرد .ای موضوع کاربردهاي فراواني در حل مسضالت جامسه
و بشودن ب بست ها دارد و در پاسخبویي به اقتضجا ات مجدیریتي ،رفجع بجر هجاي کجور،
برنامهریزي براي آیند  ،و ت يق با شرایط محي ي بونابون ،نقی اساسي را ایفا ميکند.
شش ـ سیره عقال و عرف
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سير قال یا ر  ،روشي است در ابواه فقهي که به ت يق ناوی بسياري از احکام ،و
نيز به تشخيص افراد و موضوع حکا ميپردازد و مورد توججه برنامجهریجزي دینجي اسجت.
بخشي از احکام فقه ،همچون قراردادها و مسامالت نيز امضجاي جر موججود در جامسجه
است .امام خميني ها بسياري از امور رفي و سير هاي جدیجد را مجيپجذیرفت و آنهجا را
مغایر شرع نميدانست (امام خميني2935 ،ق ،ج .)292 :1ر و بناي قال ،کاربردهاي متسدد
و مهمي در فقه سياسي داردت از جمله:
( )2کشف حکا در مواردي که نصّي از جانب شارع صادر نشد استت همچون ساختار
و تشکيالت حکومتي و قراردادهاي صنستي (حکيا ،بيتا.)511 :
( )1تشخيص موضوع و مصادیق احکجام ،بجهویجو در موضجو ات جدیجد در خصجوص
ضرورت تأمي امنيت پایدار جامسه اسالمي ،حکا وجوه اقتدار پيیبيرانه با سجال هجاي
متسار  ،تسيي مصادیق تأليف قلوه و حرمت تش ّه به کفار ( ميد زنیاني ،2911 ،ج.)123 :1
( )9در س ح روابط و حقوق بي الملل اسالمي ،رسوم و مناس اتي کجه بجهتجدریج و بجا
بذشت زمان در جوامع بشري شکل برفته و الزامي بودن آنها احسجاس شجود ،در صجورت
دم ردّ شارع ،مست ر است.
 .5در کليه مسا ل سياسي و حکومتي نيز ،جر بجه نجوان من سجي حقجوقي شجناخته
ميشود و با لحاظ شرایط حیّيت ر (تکرار مستمر و جن ه الزامي بودن آن از سوي همه
یا اکثریت مردم و دم مخالفت با شرع) ا ت ار دارد.
بدی ترتيب ،ر و بناي قال ،از یک ر در پاسخبویي به نيازهاي روزافزون
جوامع و از سوي دیگر ،در پویایي و ان اق فقه با زندبي نوی اجتمجا ي ،تجأثير بسجزایي
دارد.
هفت ـ حوزه فراغ
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مقصود از منطقةالفراغ در شریست اسالمي ،قلمرویي از دی است که حکا الزامجي اث جاتي
وجوه یا حرمت در آن وارد نشد و در حوز م احات است .ای قلمرو آزاد در اختيار دولت

اسالمي است و مي تواند با در نظر برفت مقتضيات متحول زمجاني و مکجاني و مصجلحت
جامسه اسالمي ،امجر و نهجي کنجد (صجدر )133 :2915 ،و بجا کارشناسجي و تشجکيل میلج
متخصصان ،در خصوص اتخاذ بهتری تصميمات در چارچوه مصجالح مجومي و مجوازی
قلي اقدام ،و اهدا کلجي شجریست اسجالمي را تجأمي نمایجد (م هجري )11 :1 ،2912 ،و از
کاربردهاي بسيار زیادي در پاسخ بویي به مسا ل مت وّر و مورد نياز بشر مساصر برخجوردار
است.
هشت ـ مقاصد شریعت

نه ـ قواعد فقه سیاسی

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه و کارآمدي جمهوري اسالمي...

منظور از مقاصد شریست ،اهدا  ،نتایج و فوایدي است که مدنظر شجارع مقجدس از وضجع
شریست بود است (تسخيري)22 :2933 ،ت مانند حف کرامت انسجان ،تحقجق جدالت ،حفج
مصلحت ،دم اختالل در نظام ،اییاد امنيت و آباداني زمي  .مقاصد شریست ،من ع مستقلي
در استن اط فقهي نيستت بلکه ميتواند در فها نصوص اثربذاري قابل توجهي داشته باشد
( ليدوست )251 :2935 ،و دم توجه بدان ،پيامجدهاي نجام لوه فجراوان ،همچجون سجي ر
رویکرد جز ينگر و غفلت از کليات و اهدا اصلي دی  ،دم پاسخبویي مناسب فقجه بجه
نيازها ،و دم ارا ه پاسخهاي کارآمد به پرسیهاي روزآمد جامسه را به دن ال داشته باشجد
(ایازي .)991 :2931 ،با ورود فقه سياسي اماميه به مرحله نظجامسجازي ،بجرایی فقهجاي
اماميه به استفاد از ظرفيت هاي مقاصد شریست در استن ا ات فقه سياسي ،تشجدید یافتجه
است .تأسي نهادهاي آموز همگاني و دیگر نهادهاي پيشرفتدهند جامسه اسجالمي،
پذیر قانون اساسي ،جمهوریت ،اصل شهروندي و نمونههاي بسيار دیگجر ،در چجارچوه
مقاصد اليه شریست مي بنید ،که بيانگر ظرفيت هاي باالي مقاصد شریست در حوز هاي
مختلف سيستا سياسي و نظام مدیریتي جامسه اسالمي است.
قا د سازي ،یکي از بهتری سازوکارهاي فقه اماميه براي پاسخبویي به نيازهاي جامسه و
کارآمدسازي نظام اسالمي در زمانهاي مختلف است که در یک مشابهتسجازي ،از ایج
موضوع ميتوان به «رویکرد دکتریني» 2در رصه مدیریت و سياستبذاري مجومي یجاد
کرد (شفریتز و بوریک .)923-135 :2932 ،در فقه از دکتری هاي یادشد بجه «قوا جد فقهجي»
1. Doctrina.
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تس ير ميکنند که ارتاند از« :دستورهاي کلجي فقهجي کجه در ابجواه بونجابون ججاري
ميشوند» (مکارم شيرازي2522 ،ق ،ج .)19 :2بسياري از مسا ل سياسي مساصر ،از ای قوا جد
فقه سياسي قابل استفاد اندت همچون ابساد مختلف انتخابات ،امجور خصوصجي شجهروندان،
حقوق و آزادي هاي مردم ،کاربرد مشورت در نظام قانونبذاري و اجرایجي ،مسجا ل نجوی
دفا ي ،رو هاي جدید ت ليغجي ،روابجط خجارجي ،مسجا ل توسجسه و نوسجازي ،و جدالت
اجتما ي ( ميد زنیاني ،2935 ،ج.)13 :3
ده ـ اصول عملیه
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از منظر فقه اماميه ،در شرای ي که فقيه یا مکلف پ از مراجسه بجه منجابع فقجه ،وظيفجه
شر ي خود را نشناخت و دچار ابهام و شک شد ،باید از اصول مليه استفاد کنجد (مظفجر،
 ،2912ج .)113-111 :1ای اصول ،یسني برا ت ،احتياط ،تخيير و استصحاه ،افزون بر تسيي
تکليف مکلف در موارد فردي ،حکا دیني بسياري از موضو ات را که از ریق امارات یجا
ادله اجتهادي براي حکومت اسالمي قابل تسيي نيست ،مشخص ميکند و مکلف ج ا ا از
تصميابيرنجد و اجراکننجد ج را در مقجام مجل یجاري مجينمایجد و بجه انس جا پجذیري
برداشت هاي فقهي در خصوص مسا ل جدید اجتما ي و سياسي و برونرفت از تنگناهاي
اجرایي کمک ميکند ( نایت.)192 :2911 ،
 .5سازوکارهای فقه سیاسی و کارآمدی

بر اساس رهيافت سيستمي جامعنگر ،مالک کارآمدي فقه سياسي اماميه ،ميجزان توانجایي
آن در سياستبذاري هاي کالن ،جامع و م نابرا در فرایندهاي مختلف داخلي و پيرامجوني
نظام سياسجي ،در جهجت تحقجق حيجات ي جه اسجالمي اسجت .ت يجي نحجو کاربسجت و
ظرفيت سنیي هر کدام از ای سازوکارها در ارت اط با ناصر و سج و مختلجف کارآمجدي
نظام جمهوري اسالمي در حوز هاي داخلي و پيراموني ،نيازمند پووهیهایي مفصل است.
ججدول ذیجل (شججمار  )2همجرا بججا بيجان شاخصججههجاي کارآمججدي نظجام ج.ا.ا و تسيججي

 .2ای شاخصهها مستخرج از شاخصههاي مشترک در ارزیجابي کارآمجدي نظجامهجاي سياسجي ( Almond and
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 ،)Pawell, 1978: 399و شاخصجههجاي اختصاصجي بربرفتجه از قجانون اساسجي ج.ا.ا ،بيانجات امجام و ره جري،
سياستهاي کالن نظام ،برنامههاي توسسه و سند چشاانداز ،ارز هاي مومي و نگر هاي ایرانيان است.

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه ،به برخي مصادیق کاربردي 2آن پرداخته است.

سطوح/عناصر
کارآمدي

شـاخـصهاي کـارآمـدي

سـازوکارهاي فقـه

برخي مصـادیـق

سيـاسي امامـيه

و کاربردها
اصول  5 ،4 ،3 ،2و  55قانون اساسـی

اندیشه بنيادین

خدامحوری ،عقالنیت دینی ،حاکمیت الهی-

مامی سااوکارهای

ج.ا.ا -ح یت عقـل -ایـده مصـجحت

مردمی ،امامت ،قوانین اسالمی ،معـاد ،زاادی

ینشی -اراشی

نظــا  -ولیــد عجــه و نظری ـ ،ــرداای

و

دینی -سیاستهای کجی نظا  -طـر

و عــدالت ،اهاهــاد ،ویــا ،عجــه و
مصجحت و ،اسخگویی

ر ــ ،

مسائل مسـاحده ،

سعادت دنیا و زخرت

سااوکارهای اخکامی-
رفااری

مفهــو نــرم

قهرمانان ـ  -اهــداو و

وظایف نظا ج.ا.ا  -مشروعیت حاکه
و حکومت -اصالت فرد و هامع
اصول  55 ، 1و  155قانون اساسـی ـ

ناســـا ـــا ایـــده و اهـــداو ،ا قـــان و
انعطاو ،ـییری ،والیـت امـر ،فکیـ

ینشی ـ اراشی

قسیه کـار ،عامـل قـوا ،اـوا ح وحیـانی،

و

ارب شری ،ناسا ا مقاضـیات امـان و

سااوکارهای احکامی ـ

مکان ،هایگاه مردمی ،کنارل قدرت

رفااری

دوین قانون اساسی و ـاانگری زن ـ
والیت فقی و رهبری ـ قوای س گان ـ
م جس خبرگـان ـ شـورای نگهبـان-
م مــت شــمیل مصــجحت ـ ســایر
نهادها -اانگری قانون اساسی ـ ایـده
غییر نظا اا ریاسای

م جسی

اصـــول  115 ،101 ،5و  155قـــانون
اساسـی ـ صـالحیتهـای اخالقـی و
صالحیت اعاقادی و ینشی ،شایسا ساالری،

کارگزار

مامی سااوکارهای

مدیریای ـ اهاهاد مطجـ و ما ـای ـ

ـــد یر ،نظـــارت ،مهـــارت و مصـــل،

ینشی -اراشی

اعجمیــت ـ مرهعیــت ـ ایرانیــت ـ

امــانشناســی ،وهــدان کــاری ،هــهگرایــی،

و

هنسیت ـ مصل و عهد ـ رهبـری

زیندهنگـری ،کـالننگـری ،خـدمت گـااری،

سااوکارهای احکامی-

فـرد و شــورا ـ نصــا کــارگااران ـ

رفااری

والیت مقیـده و مطجقـ فقیـ ـ امـور

وظیف شناسی

حسبی ـ رهل سیاسـی ـ اقجیـتهـای
دینی و میهبی

 .2اشار به مصادیق و مسا لي است که در راستاي پاسخبویي به نيازهاي مدیریتي در منابع حقوق اساسي و فقهي
یا تحوالت سياسي ج اجتما ي ،متأثر از منابع فقه سياسي اماميجه بجدان پرداختجه شجد یجا دغدغجه آن وججود دارد
( ليدوست 15 ،اسفندن .)2935

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه و کارآمدي جمهوري اسالمي...

ساختار

قـوا،

مامی سااوکارهای

أسیس نظا همهوری اسالمی ایران ـ
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ندهای الـف ،ب و ج اصـل  2قـانون
اساســی ـ رعایــت حقــوت مجــت در
اصول  11ا  42قانون اساسی ـ ایمان و
حُســن فعجــی و فــاعجی ،سیاســتگــیاری و

رفتار

مامی سااوکارهای

اهــرای کارشناســان و قاطعانــ  ،هدفمنــد،

ینشی -اراشی

دیــنمــداری ،عقــلگرایــی ،واقــتگرایــی،

و

ر گرایی ،مشورت ،ییری ،قـانون گرایـی،
هماهنگ ،قضاوت عادالن  ،الش و وکل

سااوکارهای احکامی-
رفااری

قـوا ـ والیـتمـداری ـ عا منـدی ـ
کرامــت انســانی ـ اناقاد،ــییری ـ
مصل و کارشناسی ـ کجیفمداری
ـ ثبیت مرد ساالری دینی ـ اناما ات
عمومی ـ رنام های وسـع ـ ایثـار و
شهادتطجبی ـ نظارت و ،اسخگویی ـ
اخــالتمــداری ـ خــدمتگــااری ـ
مدارای سیاسی ـ حکه حکومای
اصـــول  155 ،30 ،15 ،12 ،3قـــانون

حاکمیت اراش های الهی ،شکوفایی اخالقی
و معنویــت ،عقــلگرایــی ،فقــ حکــومای،
ولیت ،ـییری،
زااداندیشی و ولید عجه ،مسئ 
نظام فرهنگي

ایثار ،ایمان ،وهدان کاری ،نظه و انضـبا،،

سال بیست و یکم /شماره هشتادویکم  /بهار 1931

عــاون و ســااگاری اهامــاعی ،اعامــادمجی،
،یشرفت اوری ،قانونمداری

اساسی ،نهضـت زااداندیشـی -ولیـد
مامی سااوکارهای

عجه -فضای م اای -فقـ فرهنـگ و

ینشی -اراشی

رسـان  -معمــاری اســالمی -حرمــت

و

شب

کفار -زاادی اندیش و یـان-

سااوکارهای احکامی-

،وش

و مدگرایی -سینما  -موسیقی

رفااری

و غنا  -اساقالل فرهنگـی – مالکیـت
فکری -اایهای رایانـ ای -هنرهـای
سمی
اصول  10و  11ا  42قانون اساسـی-
سب

نظام اجتماعي

اندگی اسـالمی -مـدن نـوین

وسع یافاگی ،هرهمندی اا عدالت اهاماعی،

اســالمی -گســارش نســل -حکــیه

زاادیهای مشروع ،حفظ کرامـت و حقـوت

خــانواده -محــیح ایســت -حقــوت

انسانها ،امنیت اهاماعی و قضایی ،سالمت،

مامی سااوکارهای

اقجیتها -شبی ساای، -یونـد اعضـا -

رفــاه ،اســاحکا خــانواده ،محــیح ایســت

ینشی -اراشی

منا ت طبیعی  -ار باطات همعی -ولی

مطجوب ،رادری اسـالمی ،شایسـا سـاالری،

و

و بری  -غه و شـادی  -خـانواده –

همبساگی مجی ،مسئولیت ،ـییری و نظـارت

سااوکارهای احکامی-

حــاب  -هامعــ مــدنی  -رســان -

همگانی ،مرد ساالری دینی ،راـایتمنـدی

رفااری

عمومی

افاای

همعیت  -عدالت اهاماعی -

دیـ و قصــا

 -حقــوت و کــالیف

شهروندی  -م اااتهای هـایگاین-
زیین دادرسی مدنی و کیفری
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اصول  43ا  55قانون اساسی  -احکا
عقود یا معامالت – خمس – اکات –
مالیــــات  -اقاصــــاد مقــــاومای-
سیاستهای اصل  - 44حریه نبـاکو
وسـع اقاصـاد اسـالمی ،عـدالتمحـوری،
دانـ

نیـان ،خودکفـایی در عجـو و فنـون،

صنعت ،کشاورای ،امنیت کاالهای اساسـی،
نظام اقتصادي

هبات اقاصاد کالن ،رفاه عمـومی ،فقرادایـی،
بعیض و فساد ،عادل م

دولای ،عـاونی

و خصوصی ،اشاغال کامل

 انکداری اسالمی  -مؤسسات مالیمامی سااوکارهای
ینشی -اراشی
و
سااوکارهای احکامی-
رفااری

 قانون اراای شهری  -قانون کـار –اشـــاغال – مســـکن -

ـــارت و

اارگانی  -اراای موات – حیاات -
اااریا ی شبک ای ، -ـول اعابـاری -
ورس و اورات هادار  -شـرکتهـای
هرمی  -یارانـ هـا – وقـف  -هـوایا
سجطان -

ارت ینالمججی -

ارت

الکارونیکی –گردشگری  -یمـ هـا -
زبهای اسارا ژی
اصول  1و  152ا  155قانون اساسی-
داراالسال و دارالکفر  -روا ح ماقا ـل

حکمت و مصجحت ،مامیت ارای ،امنیـت
نظام بينالملل

،ایدار و منـافت مجـی ،نفـی سـجط  ،عامـل و
احاـــرا ماقا ـــل ،دفـــاع اا مســـجمانان و
مساضعفان ،همگرایی اسالمی و منطق ای

مامی سااوکارهای

حمایت اا مسجمانان  -یداری اسالمی

ینشی -اراشی

 -اساکبارســـــایای  -ممنوعیـــــت

و

ســال هــای کشــاار همعــی  -دفــاع

سااوکارهای احکامی-
رفااری

مشروع  -فااوای ههاد – ز

ـس و

صجح  -صویا قوانین مر وط ـرای
حفظ هان و مـرد  -عطیجـی موقـت
حج ، -ییرش قطعنام 515

جدرل  :1مدل ظننياسنجي سازرکارهاي نق سياسي ر کارآمدي جمهوري اسالمي

 .6چرخه کارآمدی و فقه سیاسی

بر اساس رهيافت سيستمي جامعنگر ،کارآمدي نظام.ا.ا ،از یک سو به نگاهي نظاممنجد بجه
همه وامل داخلي و پيراموني آن وابستگي دارد و از دیگر سو ،با توجه به ابتناي تئوریجک
آن بر فقه سياسي اماميه ،بر کارآیي و کاربسجت همجه سجازوکارهاي فقجه سياسجي اماميجه
متوقف است که حصول چني امري ،نيازمند رویکرد نظاموار اي به همه ابساد فقه سياسي
اماميه با رویکرد فقه حکومتي است.

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه و کارآمدي جمهوري اسالمي...

اســاقالل همـ هانبـ  ،حفــظ اصــول عــات،

مســالمتزمیــا  -وحــدت اســالمی -
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فقه سياسي اماميه

رهيافت
سيستمي جامع نگر

کارآمدي جمهوري
اسالمي

نمودار 3ف چنخ کارآمدي ر نق سياسي ا محوررا رهيانا سيستمي جامعنگن
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ق ای نمودار ،کاربست سجازوکارهاي فقجه سياسجي اماميجه بجا محوریجت رهيافجت
سيستمي جامعنگر ،در ت يي تئوریک ابساد مختلف کارآمدي نظام ج.ا.ا و تحقق ملي آن،
نقی مهمي ایفا ميکند و از دیگر سو ،با افجزایی کارآمجدي نظجام ج.ا.ا ،صجحت و اتقجان
کارآمدي فقه سياسي اماميه در مدیریت جامسه اسالمي اث ات ميبردد و موج ات تسامل و
هاافزایي بيشتر ای دو متغير را فراها ميسازد.
 .8نتیجه

ای پووهی در راستاي ظرفيتسنیي سازوکارهاي فقجه سياسجي در خصجوص کارآمجدي
نظام ج.ا.ا ،بر ای فرضيه استوار بردید بود که فقه سياسي اماميجه در راسجتاي کارآمجدي
نظجام ج.ا.ا ،از دو دسجته «سجازوکارهاي بينشجي ج ارزشجي» و «سجازوکارهاي احکجامي ج
رفتاري» برخوردار است و وصجول بجه ایج هجد  ،نيازمنجد کاربسجت رهيافجت سيسجتمي
جامعنگر به کارآمدي نظام ج.ا.ا ،و فقه سياسي اماميه به صورت توأمان ميباشد .ا ال ات
و مستندات ارا هشد در تحليل و ارزیابي ماهيت کارآمدي نظام ج.ا.ا و فقه سياسي اماميه،
ای فرضيه را تأیيد ميکندت زیرا کارآمدي ج.ا.ا ،نيازمند رویکردي واقعبرایانه و ججامع بجه
ماهيت ،وامل و فرایندهاي داخلي و محي ي نظامهاي سياسي بود  ،رهيافجت سيسجتمي
جامعنگر نيز بر ای انگار م تني اسجت .م جابق آن ،کارآمجدي ج.ا.ا ،بجا ناصجر ایجد اي،
ساختاري ،کاربزاري و رفتاري ،و نيز نظام هاي پيرامونيِ فرهنگي ،اجتمجا ي ،اقتصجادي و
بي المللي در ارت اط مي باشد .همچني در فقه سياسي نيز از آنیا که حکومتداري با همه

سازوکارهاي فقه سياسي اماميه و کارآمدي جمهوري اسالمي...

متغيرهاي مرت ط با مدیریت جامسه بشري ،همچون ساختارها ،قواني  ،فرایندها و ارت ا ات
داخلي و پيراموني سيستا ،که بر یکدیگر و اهدا نهایي نظام سياسي اثربذارند ،سجروکار
دارد ،نيازمند شناسایي همه ای ابساد از منابع دیني استت نه صِجر اسجتن اط حکجا اججزا،
بدون لحاظ روابط داخلي و پيراموني ،تأثيرات متقابل و م اني بنيادی و اهدا نظام دینجي
و مقاصد اليه شریست .بدی ترتيب ،بهر بيري از رهيافت سيسجتمي ججامعنگجر ،در فقجه
سياسي نيز ضروري است و از لوازم ای رهيافت ،اتخاذ رویکرد حکومتي به فقجه سياسجي
است که در آن ،فقيه در مقام استن اط احکام شر ي ،با پرهيز از نگا فردبرایانه ،حکومت،
ادارة جامسه و مصالح و مفاسد جامسه را لحاظ ميکنجد و اججراي احکجام را در بسجتر نظجام
حکومتي اسالمي ،به نوان نهاد ادارة جامسه ،مدنظر قرار ميدهد .برای اسجاس ،کاربسجت
رهيافت سيستمي جامع نگر در فقه سياسي ،به مسناي در نظر برفت همجه ابسجاد مسرفتجي،
بينشي و ارزشي اسالم ،و سجازوکارهاي فقهجي اسجتن اط احکجام ،بجا نگرشجي اجتمجا ي و
حکومتي به همه شئون و مسا ل داخلي و پيراموني نظام اسالمي در استن اط احکام الهي،
و در راستاي وصول به مقاصد اليه شریست و تحقق حياط ي ه اسالمي اسجالمي اسجت.
در چني شرای ي است که فقه سياسي اماميه ،از توانایي پاسخبویي به نيازهاي مجدیریتي
مساصر و کاربردهاي مها در راستاي کارآمدي نظام ج.ا.ا برخوردار خواهد بود.
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