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Abstract
The science of fiqh (jurisprudence) is responsible for determining
the practical and behavioral duties of the mukallaf (the one charged
with a duty). This science, which has dealt more with individual
behaviours of the mukallaf, has seen various internal structures
throughout the history of fiqh and fiqāhat (jurisprudential expertise).
If it is necessary for fiqh to enter the stage of systematization and to
undertake the production of structures, systems and processes necessary for the administration of society, it certainly needs a structure
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appropriate to this mission. After studying the preliminary issues,
the concepts of the issue and structure, and tabwīb (classification) of
fiqh throughout the history of fiqāhat, this research has obtained the
classification index. In concluson, the requirements for achieving
the desired structure of civilizational fiqh has discussed along with
issues such as foresight in classification, the network of issues and
human issues and their network needs, the role of the structure of
humanities in the classification of fiqh, the systematization of fiqh,
and the role of civilizational structures and processes in the structure
of fiqh. Using some narrations and aforementioned issues, an initial proposal has presented. As a result, the desired structure of fiqh
should cover all the infrastructures, macro-systems, subsystems and
processes related to the realization of Islamic civilization. The main
mission of civilizational fiqh is to deduce the processes of managing
society in all civilized systems therefore, its structure needs to be
built with the same criteria. According to the requirements of the
structure of civilizational fiqh, this study has suggested that fiqh has
eleven-part structure and consists of about forty macro systems for
which the necessary processes are deduced from fiqh.
Keywords: classification of fiqh, civilizing attitude, desired structure of fiqh, chapters of civilizational fiqh, religious systematization,
community management processes, systematization of fiqh.
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چکیده

علــم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان اســت .این علم که تابهحال
بیشــتر به رفتارهای فردی مکلف پرداختهاست ،در طول تاریخ فقه و فقاهت ،ساختارهای
درونی مختلفی را به خود دیدهاســت .اگر الزم اســت فقه وارد مرحلۀ نظامسازی شود و
تولید ســاختارها ،سیســتمها و فرایندهای الزم برای تصدی ادارۀ جامعه را بهعهده گیرد،
ً
قطعا ســاختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد .در این تحقیق پس از بررسی
مباحث مقدماتی ،مفاهیم مســئله و ســاختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت ،شاخص
تبویب مطلوب بهدســت آمدهاســت .در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه
تمدنی در ضمن مباحثی همچون آیندهنگری در تبویب ،شبکۀ موضوعات و مسائل بشری
و شــبکۀ نیازها ،نقش ســاختار علوم انســانی در تبویب فقه ،نظامسازی و فقه و نیز نقش
ســازههای تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شدهاست و با استفاده از برخی روایات
 . 1علیآبادی ،محمدحسن .)1400( .ساختار فقه تمدنی .فصلنامه علمی  -پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی،)25( 7 ،
صص.99-131 :
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و مباحث پیشگفته ،پیشنهادی اولیه عرضه شدهاست .درنتیجه ،ساختار مطلوب فقه باید
بتواند تمامی زیرســاختها ،کالنسیستمها ،زیرسیســتمها و فرایندهای مربوط به تحقق
تمدن اســامی را فراگیرد .مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای ادارۀ جامعه در
تمامی نظامهای تمدنی است ،ازاینرو ساختار آن نیز الزم است با همین معیار ساخته شود.
در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی ،پیشنهاد میشود ْ
فقه دارای ساختاری
یازدهبخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کالن باشد که فرایندهای الزم برای آنها از
فقه استباط شود.
کلیدواژهها :تبویب فقه ،نگرش تمدنسازانه ،ساختار مطلوب فقه ،ابواب فقه تمدنی،
نظامسازی دینی ،فرایندهای ادارۀ جامعه ،فقه نظامساز.
مقدمه

طرحمسئله
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فقه برنامۀ رفتاری انســان در زندگی است و این برنامه هم شامل رفتارهای فردی
میشود و هم رفتارهای اجتماعی و بلکه تمدنی را دربر میگیرد .به عبارت دیگر ،فقه
پاسخگوی تمامی نیازهای انسان در زندگی است .با این توضیح ،وقتی با مسائل کالن
زندگی و همچنین با مسائل جدیدی که برای بشر بهوجود میآید مواجه میشویم و
برای بهدســت آوردن نظر دین و فقه دربار ۀ آنها به فقه مراجعه میکنیم  ،در ساختار
ً
فقه که قاعدتا بایســتی تمامی این مسائل را در خود جای دهد  ،محلی مناسب برای
ً
آنها نمییابیم ،چراکه اوال فقه موجود ما بیشــتر فردی است و به وظایف اجتماعی
ً
و حکومتی (ســاختاری) و مدیریت تمامی شئون زندگی ،کمتر پرداخته است؛ ثانیا
ســاختاری برای دربرگرفتن مســائل جدید ندارد و بهخاطر همین جهت ،فقها تمام
مسائل جدید را بهعنوان «مسائل مستحدثه» به ابواب فقهی ملحق مینمایند ،با اینکه
این عنوان ،عنوانی حقیقی نیست که جامع انواع مسائل مختلف باشد.
برای رفع این مشکل باید ساختاری برای فقه ارائه شود که نهتنها مسائل مستحدثۀ
فعلــی در آن بهصــورت منطقی در باب مناســب خــود قرار گیرد ،بلکه با بینشــی
آیندهنگرانه ،مســائل محتملی که در آینده به فقه عرضه میشود را نیز در خود جای
www.Jostar-fiqh.maalem.ir

دهد و نیز با شامل شدن مسائل مختلف بشری ،قابلیت دربرگرفتن احکام تمدنی برای
ساختن جامعه طبق نظر اسالم را داشته باشد .برای این منظور الزم است ساختارها و
تبویبهای فقه از این منظر مورد ارزیابی قرار گرفته و چگونگی دســتیابی به تبویب
جدید با گرایش تمدنی مشخص شود.
هدف نهایی در این مقاله  ،ارائۀ پیشــنهادها و مالحظاتی برای دستیابی به ساختار
فقه تمدنی است که قابلیت موارد فوقالذکر را داشته باشد.
سؤال اصلی این است که ساختار فقه چه نسبتی با تمدنسازی دارد و ساختار فقه
با رویكرد تمدنی (فقهی که متکفل تولید سیســتمها و ســاختارها و فرایندهای ادارۀ
جامعه است) چگونه باید باشد؟
براساس توضیحات فوق و با توجه به دیدگاه حداکثری به فقه و دین  ،در صورتی
که ســاختار فقه بهگونهای تنظیم نشود که تمامی مسائل بشــر را دربرگیرد و قابلیت
پاسخگوئی به تمامی نیازهای خرد و کالن جامعه را داشته باشد ،فقه اسالمی نهتنها
در مقام اداره و مدیریت نظام جهانی موقعیت خود را در رقابت با مدلهای بشری از
دســت خواهد داد  ،بلکه در حوزۀ فردی نیز به جایگاه بایستۀ خویش دست نخواهد
یافت.
بنابراین تدوین و پایهگذاری «فقه تمدنی» از کارهای بسیار ضروری در حوزههای
علمیه است که ضرورت تبویب و ساختار جدید برای فقه را درپی دارد.
طــرح محقق حلی در ابواب فقــه گرچه در زمان خود طرحی نــو و مفید بوده
و به این خاطر اســاس کتب فقهی قرار گرفته و موســوعات فقهیه بر آن نهج تنظیم
شدهاســت ،ولی این طرح در ایــن زمان کارایی الزم را نــدارد ،چراکه بین محتوا و
ســاختار و روش ،ارتباط تنگاتنگ و معناداری وجود دارد و ساختار جدید و کارآمد
بر روش و محتوای فقه تأثیرگذار است.
پیشینه

بحث ساختار و تبویب فقه از ابتدای ّ
تکون علم فقه مورد عنایت بسیاری از فقها
بودهاست .در فقه شیعه نخستین تقســیمبندى صریح را در كتابهاى مراسم سالر
www.Jostar-fiqh.maalem.ir
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(دیلمی1404 ،ق )28 ،وكافى أبوالصالح حلبى (حلبی1403 ،ق )110 ،109 ،مىتوان مشــاهده
كرد .شــایعترین تقســیمبندى مباحث فقه نزد فقهاى شیعه ،دستهبندى محقق حلى
در شــرایع (حلــی1408 ،ق )2/2 ،2/1 ،اســت كه كتاب خــود را در چهار بخش تدوین
كردهاســت :عبادات ،عقود ،ایقاعات و احكام .بعد از ایشان فقهایی همچون شهید
اول (عاملــی ،بیتا ،)39-33/1 ،فیضکاشانی (کاشــانی ،بیتا )179/2 ،9-7/1 ،و فاضل جواد
(عاملی1419 ،ق )8/12 ،طرحهای دیگری ارائه نمودند.
در دوران معاصــر نیــز برخــی از محققین به تحقیــق در این حــوزه پرداخته و
تقســیمبندیهائی را پیشنهاد نمودهاند ،مانند شــهید مطهری( 1مطهری ،بیتا،)119/20 ،
شهید صدر (صدر1403 ،ق ،)134-132 ،و مقاالت و کتابهایی نیز نگاشته شده یا کتبی
با ســاختار جدیدی تدوین شدهاست (ر.ک :مشــکینی1418 ،ق12 ،؛ بیآزارشیرازی،1379 ،
59-55؛ برجــی 260 ،1374 ،؛ حســنزاده290 ،1383 ،؛ مکارم شــیرازی1427 ،ق453 ،452 ،؛ اعرافی،
416-414 ،412 ،411 ،1391؛ قوامی62 ،1392 2،؛ هاشــمی شاهرودی 25 ،فروردین 1393؛ جوادی آملی،
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.)36 ،1391
البته دربارۀ فقه تمدنی شاید کاری درخور تابهحال انجام نشدهاست .گرچه نظر به
مباحث اجتماعی و حکومتی در پیشینۀ ساختاری فقه وجود داشته و در تقسیمبندی
فیض کاشــانی و فقها و محققین معاصر برای این منظور تالشهایی شدهاست ،ولی
مطالعۀ نیازهای اجتماعی و تمدنی و تحلیل نظامهای کالن و روابط تشــکیلدهندۀ
آنها برای دستیابی به ساختاری جامع ،شاید در این تحقیق بدیع باشد.

 .1شهید شیخ مرتضی مطهری (1399ق) در کتاب آشنایی با علوم اسالمی (فقه) ،گرچه در مقام ارائۀ پیشنهاد نیستند ،ولی
در ضمن بیان ّ
تنوع مسائل فقهی و گوناگونی موضوعات مطروحه در فقه ،بیاناتی ایراد نمودهاند که میتوان تقسیمی براساس
روابط انسانی از آن بهدست آورد.
 .2تقسیم سه بخشی ایشان براساس نظمی مدیریتی و برای کل فقه است :مدیریت خویشتن ،مدیریت خانواده ،مدیریت
اجتماع (شامل :احکام سیاسی ،نظامی ،فرهنگیاجتماعی و اقتصادی).
 .3کتـــاب مفاتیحالحیاة گرچه کتابی فقهی به اصطالح خاص خود نیســـت ،ولی به رســـالت کتب فقهی جامۀ عمل
پوشاندهاست ،چراکه کتاب دستورالعمل زندگی است و وظیفۀ انسان مسلمان را در تمام حوزههای فردی و اجتماعی بیان
میکند .همچنین دید و نظری تمدنی در این کتاب وجود دارد و دارای ساختار و تبویبی بدیع است که میتواند در گسترش
ّ
افق و زاویۀ دید محقق برای دستیابی به ساختار ایدهآل فقه مفید باشد.
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محور اول :فقه و تمدن

تعریف و رسالت فقه

«فقه» در لســان ائمــه؟مهع؟ در معنای لغوی خود یعنی ریزبینــی و ادراک دقیق
نه مطلق آ گاهی و در معنای قرآنی یعنی ادراک دقیق و بصیرت در دین ،اســتعمال
شدهاست و فقیه به کســی اطالق میشدهاست که در تمام مفاهیم دینی بصیرت و
ادراک دقیق داشتهاســت و در عمل هم آنها را بهکار بندد .ولی از زمان شــافعی به
بعد در اصطالح جدید بهکار رفت و به معنای «علم به احکام شــرعی فرعی از ادلۀ
تفصیلی» اســتعمال و اصطالح شد یعنی علم فقه تا آن زمان از کالم و اخالق جدا
نبود و از آن زمان به بعد در اصطالح فعلی بهکار رفت که تأییدی از روایات هم ندارد
(مکارم شیرازی1427 ،ق.)36 ،
مســائل فقه ریشه در تمامی نیازهای بشــر دارد ،چراکه رفتارهای انسان تابعی از
نیازهای اوست و فقه باید پاسخی برای آنها داشته باشد .بنابراین بهطور کلی میتوان
گفت که فقه به معنای شــناخت دقیق و مستدل احکام و وظایفی است که به جنبۀ
رفتاری انسانها مرتبط است و در محورهای مختلف اعم از فردی و اجتماعی ظهور
و بروز میکند.
رویکردهای مختلف به فقه

اگرچه فقه تعریف مشخص و معینی دارد و رسالت و مأموریت آن معلوم است،
ولــی رویکردها و جهتگیریهای مختلفــی در آن وجــود دارد .بهطور عمده دو
رویکرد کلی در فقه وجود دارد :اول رویکرد فردی و دوم رویکرد اجتماعی.
ً
در رویکرد فردی ،فقــه صرفا وظایف افراد را معلوم میکند و حقوق و تکالیف
آنها را مشــخص مینماید .اما در رویکرد دوم ،فقه به مســائل اجتماعی نظر دارد و
تنها تکالیف فرد را معین نمیکند .دقت و جستوجو در کلمات فقها در قرون اخیر،
توجه آنها به جنبههایی از جهات اجتماعی فقه را میرساند.
این سخن معروف و پرمغز بنیانگذار کبیر انقالب نیز دلیل همین رویکرد است:
«فقه ،تئورى واقعى و كامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است .هدف اساسى این
www.Jostar-fiqh.maalem.ir
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استكه ما چگونه مىخواهیم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده كنیم و
بتوانیم براى معضالت جواب داشته باشیم و همۀ ترس استكبار از همین مسئله است
كه فقه و اجتهاد جنبۀ عینى و عملى پیدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان بهوجود
آورد» (خمینی ،بیتا،.)289/21
تعاریف تمدن و تعریف مختار
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در کتب لغت دربارۀ تمدن اینچنین آمدهاســت :تخلق به اخالق اهل شــهر و
انتقال از خشــونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت .انتظام شــهر نمودن و
ً
اجتماع اهل حرفه .اقامت کردن در شــهر .شهرنشینی .مجازا تربیت و ادب (دهخدا،
ّ ،1373
مادۀ «تمدن»).
همــۀ فرهنگهای قدیم و جدید عربی برای واژۀ تمدن (حضارت) در یک معنا
بههم میرسند .در این معنای مشترک ،حضارت (تمدن ،شهر آئینی) عکس بداوت
(بادیهنشینی) است (سپهری.)19 ،1389 ،
ابنخلدون حضارت را یکی از مراحل زندگانی جامعه میداند که مرحلۀ بداوت
ْ
(بیابانگردی)آنرابهکمالمیرساند،زیراحضارتغایتبداوتاست(سپهری.)21،1389،
تمدن ثمرۀ تالش بشــر برای باالبردن سطح زندگی مادی و معنوی انسان است.
پس صفــت جهانی فراگیر و گســتردهای در زمینۀ علوم ،اختراعــات ،ابتکارات و
ســازمانهای مختلف به خود میگیرد .در حالی که کارهــای ادبی و هنری که از
نشان نژاد ،عصر و سرزمین را بر پیشانی دارد و
شهری به شهر دیگر تفاوت میکندِ ،
فرهنگ را تشکیل میدهند (سپهری.)25 ،1389 ،
لــوکاس و دورانت تمدن را اینگونه تعریف کردهاند :تمدن پدیدهای بههمتنیده
شدهاست که همۀ رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی هنر و ادبیات را
دربر میگیرد (لوکاس .)16/1 ،1382 ،تمدن نظامی اجتماعی اســت که موجب تشریع
دســتاوردهای هنری شده و دست به ابداع و خالقیت میزند و نظامی سیاسی است
که اخالق و قانون نگهدارندۀ آن است و نظامی اقتصادی است که با تداوم تولید و
مبادله پایدار خواهد ماند (دورانت.)256/1 ،1337 ،
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تعریفمختار

بــا توجه به تعاریف متعدد ،تمــدن و کارکرد خاص آن میتــوان آن را اینگونه
تعریف کرد :تمدن شبکۀ پایدار ساختارها و سیستمهای معرفتی و قانونی و فرهنگی
در مقیاس جمعی اســت که بهدنبال پاســخگویی به کل هرم نیازهای انسانها ،چه
فردی و چه گروهی است.
1
عناصر موجود در تعریف بهترتیب عبارتاند از:
 .1وجود سیستم و ساختار (غیر وابسته به افراد)؛
 .2وجود سه ابرسیستم معرفتی و نگرشساز ،قانونی و حقوقساز و نیز فرهنگی و
اخالقساز (عقالنیت تبلوریافته در سه حوزه)؛
 .3شــبکهای بودن این سه ابرسیستم و زیرسیســتمهای آنها به شکل یک هرم
بهطوری که هویت واحد جمعی تولید کند؛
 .4تنظیم شبکۀ سیستمی برای فعالسازی فرایندها در مقیاس کالن و جمعی؛
 .5کارامدی شبکۀ سیستمی برای رفع نیازهای حیاتی؛
.6کارامدیبرایپاسخبهنیازهایمتوسطومتعالی(درهرمیحداقلمانندهرممازلو)؛
 .7کارامدی برای پاسخگویی موازی به کلیۀ الیههای هرم نیازها؛
 .8کارامدی برای پاســخگویی به نیاز تکتک افراد جامعه (از جنین در شــکم
فرتوت غیرقابل نگهداری و اموات).
مادر تا پیران
ِ
مؤلفهها و سازههای تمدن

کلمۀ «سازه» بیشتر در صنعت معماری و ساختمانسازی کاربرد دارد .در کتاب
لغت به معنای ســاختار و ساختمان معنا شدهاســت (معین  .)1364 ،واژنامۀ آ کسفورد
آن را ارتباط بین عناصر یک شــیء  ،کیفیتی سازماندهیشده ،ساختمان یا هر شیء
ساختهشــده از چندین قســمت یا الگو و یا روابط بین اجزای یک گروه که بر اثر
مشاهده قابل تشخیص است ،تعریف کردهاست (عالمی .)127 ،1395 ،
 .1برای اطالع بیشتر ر.ک :پایگاه اطالعاتی علم دینی و تمدنسازی ،مؤسسۀ مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم.

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

ساختار
فقهتمدنی

107

بنابراین ،ســازه یا الگو یا روابط بین اجزای یک پدیــده ،چهارچوب ،محورها،
ستونها و پایههای یک پدیده است که دارای ارتباط خاصی با یکدیگر هستند تا کل
پدیده را شکل دهند و زمینه و مرزهای فعالیت آن باشند.
آنچه تمدن را تشــکیل میدهــد ،تعدادی از نظامهــای اجتماعی همچون نظام
اقتصادی ،نظام حقوقی ،نظام تربیتی ،نظام عبادی و همینطور نظام سیاسی است.
مؤلفههای تمدن را میتوان اینچنین نیز برشــمرد :ســرزمین با تعیین مرز دارای
محیط زیســتی متوسط برای زیست ،منابع اولیۀ مایحتاج بشری ،جمعیت ،آ گاهی و
علم نسبت به جهان انسان زندگی ،آ گاهی و علم نسبت به روش رفع نیاز ،زبان برای
برقراری ارتباط ،قانون و اخالق برای پایدارســازی روابط و فعالیتها در ســه حیطۀ
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی (علیآبادی.)6893/12 ،1394 ،
تعریف«فقهتمدنی»
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پس از آنکه مراد از فقه و تمدن و سازههای تمدنی مشخص شد ،میگوییم فقه
بهعنوان یک دانش با ماهیتی تجویزی عبارت اســت از :علم به احکام شرعیۀ عملیه
که از راه ادلۀ تفصیلیه بهدست آید «الفقه هو العلم باالحکام الشرعیة الفرعیة العملیة
المکتسبة عن أدلتها التفصیلیة باالستدالل» (حلی.)264 ،1387 ،
موضوع فقه افعال مکلفان اســت و بهتعبیــر دیگر ،رفتارهای مکلفان .دو عنصر
رفتار و مکلف نقش اساســی در دانش فقه دارد .فقه دانشی است که درصدد است
حکم شــرعی (تکلیفی و وضعی) رفتارهای اختیاری مکلفــان را در همۀ گونههای
ِ
رفتــاری تعیین کند .بنابراین بر مبنای جامعیت شــریعت ،همۀ رفتارهای جوارحی و
جوانحی و نیز فردی و اجتماعی در گسترۀ فقه قرار میگیرد.
ُ
فقه موجود بیشتر فقهی فردی و در مقیاس خرد است و به مسائل در مقیاس کالن
ِ
کمتر پرداختهاست و همچنین ساختار آن متناسب با تنظیم زندگی فردی است و یک
برنامهنویسدرمقیاسکالنکشوریمانندبرنامههایتوسعهوپیشرفتپنجساله،ازرسالۀ
توضیحالمسائل نمیتواند مادۀ برنامهای را برای تدوین در برنامههای کشوری بیابد .اگر
دینی بخواهد جهانی باشد و برای کل بشریت تا انتهای دنیا برنامۀ زندگی متعالی بدهد،
www.Jostar-fiqh.maalem.ir

بودن دین باید فرایندهای بهینۀ تمدنی را تعریف کند.
براساس پیشفرض حداکثری ِ
بنابراین اگر تمدنســازی عبارت است از ساختارسازی و نظامسازی شبكهای ،و
اگر سیســتم و نظام مجموعۀ اجزای مرتبط با یکدیگر برای ایجاد یک هدف است
و جوهرۀ نظام و سیســتم همان روابط بین اجزا اســت ،آنگاه نظامسازی یعنی تولید
ارتباطات تنظیمشده برای ایجاد یک برایند ،و این به معنای فرایندسازی است.
ورودی سیســتم و تعیین خروجی سیستم و
در حقیقت ،نظامســازی یعنی تعیین
ِ
تعیین مرحلۀ پردازش (چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برایند شود).
در نتیجه ،فرایندها اصلیترین مؤلفه در تمدنسازی هستند.
بر این اســاس میتــوان گفت فقه تمدنی یعنی تعیین حکــم فرایندها در مقیاس
جامعهســازی .به عبــارت دیگر ،فقه تمدنــی تعیین حکم ســاختارها و فرایندهای
جامعهسازی است.
بنابراین باید از فقه فردی عبور کرد و در موضوع فقه گسترش ایجاد نمود .به این
معنا که فقه فقط افعال مکلفان را شــامل نمیشــود ،بلکه در مقیاس جامعهسازی و
تمدنسازی ،به بیان نظامها و فرایندهای ادارۀ جامعه میپردازد و مراد از حکم شرعی
در تعریف فقه نیز تمامی دستورات خداوند برای تنظیم زندگی است .همانگونه که
ّ
شهید صدر گفتهاست« :الحكم الشــرعی هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم
حياة االنســان؛ حکم شرعی تشریع صادر از خداوند تعالی برای تنظیم زندگی انسان
اســت» (صدر1400 ،ق .)61/1 ،این تنظیم زندگی هم شامل رفتارهای فردی میشود و
هم شامل نظامها و فرایندهایی که زندگی در جامعه و حکومت متوقف بر آنهاست.
ازاینرو هر باب فقهی عبارت است از :فرایند و جریانی الزم برای زندگی و ساختار
فقه تمدنی دربردارندۀ نظامها و فرایندهای کالن و خرد ادارۀ فرد و جامعه است.
محوردوم:تقسیمبندیهایمشهورفقه

تقسیمبندیوساختارعلوم

ْ
تقســیم بیشتر در تدوین علوم و فنون جلوه مىكند ،زیرا با کمک تقسیم
كاربرد
و دستهبندى است که علمى باببندى و فصلبندى مىشود و مسائل آن از هم جدا
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مىشــود .به این ترتیب ،محقق مىتواند بهراحتى هر مسئله و قضیهاى را كه مىیابد
در باب خود قرار دهد یا بهراحتى مسائلى را كه دنبال مىكند بیابد ،بلكه باید گفت:
علم جز با تقســیم به بابها ،فصلها ،مســائل و احكام خــاص خود ،علم نخواهد
بود .هرچه تقسیم و دستهبندى مسائل علمى دقیقتر و فنىتر انجام گیرد ،مطالب آن
انسجام بیشترى پیدا مىكند و هرچه دستهبندى ریزتر و جزئىتر باشد ،بحثهاى آن
علم رشد و گسترش بیشترى مىیابد (برجی.)242 ،1374 ،
ساخت و ســاختار در لغت ،به معناى شکل و فرم ،پیکره و استخوانبندى و نیز
شیوه و اسلوب آمدهاست (دهخدا637/8 ،1373 ،؛ انوشه.)771/2 ،1376 ،
ســاختار علم در اصطالح ،شــیوۀ آرایش و روش ســاماندهى مسائل یک علم
براســاس ارتباط معقول و منســجم میان آنها براى دستیابى به اهداف آن علم است
(آصفآ گاه.)117 ،1392 ،
درواقع ارائۀ یک تقسیمبندی خوب بهمنزلۀ ارائۀ آدرسهای دقیق برای جستوجوی
مباحث آن علم است و این کار با توسعۀ دامنۀ مباحث هر علم ،روزبهروز اهمیت خود
را بیشــتر نشــان میدهد .ازاینرو میبینیم که تهذیب و تنقیح مسائل هر علم و رشد
کمی و کیفی مباحث آن ،مالزم با طرح قالبهای جدید و ارائۀ هندسۀ کاملتری از
مضمون و محتوای آن علم است (اسالمی.)210 ،1389 ،
تبویبهای مختلف در تاریخ فقه

حداقل چهار دوره را میتوان در تطور تاریخی تبویب فقه در کتب فقهی شــیعه
برشمرد.
دورۀ اول :دورۀ ابــداع تبویــب بــرای کتــب فقــه منصــوص و متلقــاة عن
ً
المعصومین؟مهع؟ اســت که تقریبا هم زمان با تبویب احادیث و کتب روایی صورت
گرفتهاســت .تبویب در این دوره بســیار بســیط اســت و به اینصورتاســت که
گردآوری متن روایاتی حول یک موضوع و مســئلۀ خاص وارد شــده بودهاســت.
معیارها یا مالکهای اجتهادی در این دوره بهچشم نمیخورد .کتابهایی همچون
فقهالرضــا؟ع؟  ،المقنــع ،الهدایة فی االصول و الفروع ،المقنعــة و نیز جملالعلمو
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العمل را میتوان از مهمترین کتب این دوره نام برد.
دورۀ دوم :دورۀ طرحریــزی فعال برای فقه تفریعی و اجتهادی اســت .در این
دوره فقه به شکل علمی پایهریزی شد و فقها با کمک معیارهای منطقی و درونفقهی
و فلســفهفقهی به ساماندهی و تنظیم و تبویب مســائل فقهی پرداختند .این دوره از
ّ
جناب سالر در کتاب المراسم آغاز و به محقق حلی در کتاب شرایع االسالم خاتمه
مییابد .ابوصالح حلبی در الکافی فی الفقه ،شــیخ طوســی در المبسوط و قاضی
ّ
ابنبراج در المهذب از فقهای عالیمقدار این دوره هســتند که کوشیدند طرحی نو
در تبویب فقه دراندازند.
دورۀ ســوم :دورۀ رکود طرحبندی فقه است .با مقبولیت عام یافتن طرح محقق
ِ
حلی ،فقهای بعد از ایشــان بدون بحث و بررســی و حتی اشــارهای به ساختار فقه،
کتب خود را براساس این طرح پیکربندی نمودند .حتی شهید اول که خود در کتاب
القواعدوالفوائد به بحث و بررسی ساختار فقه میپردازد و طرحی نو پیشنهاد میکند،
ً
عمال در کتب فقهی خود از طرح محقق حلی پیروی مینماید.
ً
دورۀ چهارم :دورۀ ابداع طرحهایی پیشــنهادی اســت که عمدتا یا جامۀ عمل
نپوشیدهاســت یا فقط در کتب پیشنهاددهنده اجرایی شدهاست .مرحوم مالمحسن
فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع ،سید جواد عاملی در مفتاح الکرامة ،شهید مطهری
در آشــنای با علوم اســامی 1و شــهید صدر در الفتاویالواضحة مهمترین فقها و
نظریهپردازان این دورهاند.
بررســی طرحهای این چهار اسطوانۀ علم و فقاهت ،بر لزوم ورود فقه به مباحث
اجتماعی داللتی آشــکار دارد ،چراکه فیض کاشانی شاخۀ سیاسات را وارد ساختار
فقه نمودهاست 2.صاحب مفتاح نیز با معیار مقاصد شریعت به مباحث اصالح جامعه
نظر افکندهاست .جایگاه مباحث اجتماعی و تمدنی در کلمات شهید صدر و شهید
مطهری در بحث ساختار فقه نیز نیازی به توضیح ندارد.
 .1در پیشینۀ بحث ،گذشت.
 .2ایشان ذیل شاخۀ سیاسات ،مباحث حسبه ،حدود ،إفتاء ،گرفتن اشیای پیداشده ،دفاع ،قصاص و دیات را قرار دادهاست
که همگی مباحثی اجتماعی هستند.
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با توجه به مشــکالتی که در ساختارسازی و تبویب فقه وجود دارد ،گرچه بیشتر
طرحهای صاحبنظران معاصر که در پیشــینۀ بحث به آنها اشــاره شــد ،نواقص و
مشــکالت طرحهای قبلی را کمتر دارد ولی هنوز هم در ساختار و تبویب فقه نگاه
1
فقه فردی حاکم بودهاست ،نه نگاه فقه حکومتی و تمدنی.
محور سوم :الزامات ساختار فقه با رویكرد تمدنی

ت که چگونه میتوان به ساختاری جامع
اصلیترین ســؤال این قســمت آناســ 
دست یافت که هیچیک از نواقص طرحهای موجود را نداشته و همچنین در راستای
رویکرد تمدنی به فقه باشد؟ چه طرقی برای دستیابی به هدف ساختار فقه تمدنساز
وجود دارد؟
برای یافتن پاسخ سؤال فوق ،حداقل شش امر باید بررسی و برایند آنها در تدوین
طرح جامع و تمدنی مورد استفاده قرار گیرد.
جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی25
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 .1آیندهنگری در ساختار

یکــی از مهمتریــن متغیرهایــی که در ســاختار فقــه تمدنی باید لحاظ شــود،
آیندهنگر بودن ســاختار فقه اســت .فقهی که تحوالت آینده را رصد کرده باشد و
درصدد پاســخگویی به مسائلی باشد که در آینده به آن عرضه میشود ،فقهی جامع
ً
و مطلوب خواهد بود .اگر طرح تبویب فقه صرفا برای مسائل موجود ،هرچند مسائل
ً
مستحدثه باشد ،قطعا در آینده نیز مسائلی بهوجود خواهد آمد که از ساختار فقه بیرون
خواهد بود.
بنابراین همانگونه که وظیفۀ شــرعی فقیه آن اســتکه مشکالت زمانۀ خویش
و واقعیات زندگی فعلی جامعۀ خود را حل کند و درصدد اصالح و پاســخگوئی به
نیازهای روزمرۀ مردم باشد چراکه او حافظ شریعت و امانتدار این نعمت الهی است،
 .1اگر «فقه حکومتی» را به معنای عام یعنی فقهی که به مسائل کالن ادارۀ جامعه با تمام نظامها و فرایندهای الزم میپردازد
معنا کنیم ،با «فقه تمدنی» مترادف است ،ولی چون در تمدن نگاه کالن به تمامی نظامها بیشتر نمود دارد ،بهنظر میرسد
استفاده از اصطالح «فقه تمدنی» مناسبتر باشد.
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همینطور وظیفه اقتضا میکند که ِاشــراف بر آینده نیز پیدا کند و اوضاع را رصد و
پیشبینی نماید تا بتواند در فضای رقابت تمدنی ،زمام مدیریت را بهدست گیرد و هر
آنچه برای رویارویی با وقایع و حوادث آینده الزم اســت آماده سازد .اگر سرگذشت
ً
فقه در آینده مطالعه نشــود ،طبعا در فضای تاریکی وارد صحنه میشــود که ممکن
است محتواهای عمیق خودش را نتواند به جامعه ارائه کند و نفوذ و حضور مؤثری در
آن بیابد (کرمی و کشاورزی.)80 ، 1393 ،
 .2شبکۀ موضوعات و مسائل بشری و شبکۀ نیازها

اگر دین مبین اســام توانایی پاســخگویی به تمام نیازهای بشــری را دارد و اگر
خصلت و شــاخصۀ اصلی آن تمدنسازی اســت و تمدن وقتی شکل میپذیرد که
اجتماع بشــری بهصورت جمعی و بدون وابستگی به افراد یا شرایط خاص  ،پاسخ به
کلیۀ الیههای نیاز را پوشش بدهد و ساختار و فرایندهایی برای ارضای کلیۀ الیههای
نیاز تعریف کند و آن را بهصورت مســتمر و فعال نگاه دارد ،پس چارهای نیست از
اینکه شبکۀ موضوعات و مسائل بشری که تابعی از شبکۀ نیازهاست استخراج شود.
بر همین اســاس ،برای پیریزی فقه تمدنی باید تمام موضوعات و مســائلی که
بهنحوی فقه باید به آنها بپردازد و پاســخگوی آنها باشــد ،در نقشهای ترسیم شود؛
ُ
نقشــهای که جامع موضوعات و مســائل خرد و کالنی است که انسانها در زندگی
خود بهطور معمول ،نسبتبه آنها واکنش دارند و اثرگذار در حرکت او هستند .البته
این نقشه باید با دستهبندی و اولویتبندی و تعیین رابطۀ دستههای مختلف و سطوح
متفاوت با یکدیگر توأم باشد.
با در دست داشتن ســامانۀ مسائل (مسائل پیشرو و رصد مسائل آینده ،اولویت
مسائل ،سلسلهمراتب مسائل و ارتباطات مسائل) جهتگیری کلی و اجرایی در بازۀ
برنامهریزی کالن بهصورت دقیق مشــخص میشود و مســیر قدمبهقدم یا الگوریتم
حرکت بهســمت تمدنســازی پایدار معلوم میشــود .بدون در دست داشتن نقش ۀ
ً ِ
موضوعات و مسائل ،اگر برنامهریزی تمدنی ،منجر به تمدنسازی شود ،قطعا ناپایدار
و بیثبات خواهد بود.
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علوم انســانی علومی هســتند كه به فهم ،توصیف و تبیین رفتارهای انســان در
حیطههــای فردی ،جمعــی ،تاریخی ،تمدنــی و ماورایی میپردازنــد ،بنابراین باید
پاســخگوی نیازهای اساسی انســان در زمینۀ رفتارها باشد و از این جهت با علم فقه
ارتباط نزدیک و معناداری دارد.
«علوم انســانی علومی اســت که به مطالعۀ خصلتهــا ،ویژگیها ،فعالیتها و
رفتارهای انســان میپردازد .و معارفی اســت که موضوع تحقیــق آنها فعالیتهای
مختلف بشــری اســت یعنی فعالیتهایی که متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و
روابط این اشیا و آثار و نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست» (باقری.)5 ،1385 ،
بر این اساس ،شبکۀ مسائل علوم انسانی  ،مجموعه مشکالت و نیازهایی هستند که
انســان در زندگی خود در حیطههای فوق با آنها مواجه بودهاست و برای دستیابی
به پاســخ آنها تالش کردهاســت .بنابراین دســتیابی به این شــبکۀ مسائل ،حجم
عظیمی از نیازهای تمدنی را بهتصویر میکشد که هر مکتب و هر تفکر تمدنی باید
پاسخی متناسب با دستگاه معرفتی و حقوقی و فرهنگی خود برای آنها داشته باشد.
تحقق تمدن نوین اسالمی در صورتی امکانپذیر خواهد بود که عالمان دینی بتوانند
پاســخهای اسالم به مسائل پیشروی علوم انســانی را از منابع دین استخراج کنند و
راهبردهای عملیاتی نمودن و پیادهسازی آن را نیز بهدست آورند.
با توجه به ایننکات ،برایپیریزی ساختاری برای فقه که پاسخگوی نیازهایتمدنی
باشد ،میتوان از ساختار علوم انسانی بهره جست ،چراکه دین مبین اسالم که داعیۀ
تمدنسازی دارد و بروز و ظهور تمدنسازی بیشتر در علم فقه نمایان است ،ساختار فقه
آن باید به صورتی باشد که بتواند تمام مسائل تمدنی و مسائل علوم انسانی را دربرگیرد.
این فرایند منجر به تولید علوم انســانی اســامی نیز خواهد شــد ،چراکه با کنار
هم گذاشتن منطقی پاسخها به مجموعهمســائل عمدۀ یک علم میتوان یک رشتۀ
ِ
علمی تأسیس کرد که دارای اصول موضوعه ،روش تحقیق مناسب ،مسائل منضبط،
پاسخهای ّ
موجه ،قدرت تعمیم و تولید مسائل و پاسخهای جدید باشد .این به معنای
امکان تأسیس رشتههای علوم انسانی براساس نظریات استخراجشده از دین است.
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 .4نظامسازی و فقه

تمدن این جهانی از سیســتمها و نظامهای بههمپیوســته و خرد و کالن تشکیل
یافتهاست و اگر تمدنی بخواهد شکل بگیرد ،بدون این سیستمهای نگرشی ،قانونی و
ْ
فرهنگی امکانپذیر نخواهد بود .بنابراین جوهرۀ تمدن ساختارها و سیستمهای بههم
پیوستهاســت و تمدنسازی به معنی ساختارسازی و نظامسازی است .ازاینرو باید با
تکیه بر میراث سلف صالح و دانش پیشرفته و معقول بشری ،نظامسازی دینی را آغاز
ً
نمــود .البته در این رهگذر جمود و تحجر و نیز خودباختگی و سرســپردگی ظاهرا
ِ
علمی ،بزرگترین موانع راه ماست .قدمبرداشتن در چنین مسیری در واقع تعبیر دیگری
است از احیای تمدن اسالمی (نبوی.)3 ،1375 ،
فقه موجود تاکنون نتوانستهاست به اســتخراج نظامها و سیستمهای ادارۀ جامعه
مبادرت ورزد .بعد از انقالب اســامی و استقرار حکومت دینی در کشور ،با اینکه
انگیزه و عزم الزم برای اســتخراج نظامهــای گوناگون اجتماعی از فقه و دین وجود
داشته و دارد ،به محصولی درخور نرسیدهایم.
 .5نقش سازههای تمدنی و فرایندها در ساختار فقه

هر تمدنی متشکل از مجموعهای از نظامهای اجتماعی ،همچون نظام اقتصادی،
ً
نظام حقوقی ،نظام تربیتی ،نظام عبادی و همینطور نظام سیاسی است و اساسا همین
نظامها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل میدهند (مشکانی.)152 ،1390 ،
در سیســتمها فرایندها حرف اصلی را میزنند ،چراکه برای تمدنسازی باید بر
ْ
سیستمســازی و شبكهكردن سیستمها متمركز شد .ازاینرو جوهرۀ تمدن ساختارها
و سیستمهاست .سیستمسازی نیز متوقف بر تعریف فرایندهاست .فرایند یعنی تبیین
روابط بین اجزا یا تعیین فعل و انفعاالت الزم برای دســتیابی به خروجی مطلوب.
ِ
پس برای سیستمســازی باید بر فرایندهای حاصل از ارتباط عناصر سیســتم متمركز
شد.
اگر بخواهیم تمدنسازی اسالم را فعال كنیم و فضای جهانی را به سوی پذیرش
تمدن نوین اســام به پیش ببریم ،باید گفتمان و مطالبه تولید سیستمهای تمدنی را
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براساس فرایندها و معادالت ارتباطی تعریفشده توسط دین را فعال كنیم.
درحقیقت اگر بخواهیم سیستمســازی کنیم ،باید بعد از تعیین ورودی سیستم و
خروجی سیســتم به مرحلۀ پردازش بپردازیم و در این مرحله باید معلوم کنیم که چه
ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برایند شود .بنابراین برای تولید سیستمها
باید تولید فرایندها را در دستور کار قرار داد و این یعنی فرایندها اصلیترین مؤلفه در
تمدنسازی هستند.
دربارۀ نسبت فرایندها با ابواب فقه ،اینچنین میتوان گفت که هرکدام از ابواب
فقهی پاســخ به یک نیاز بهصورت سیستمی است و قابلیت تبدیل به زبان سیستم را
دارد یعنی نام هر باب فقهی در واقع معادل نام یکی از سیســتمهای ضروری زندگی
باید باشد و قواعد حاکم در هر باب نیز با نگاه سیستمی قابل تعریف است ،چراکه
کار فقه آن اســتکه شبکهای از نیازهای زندگی را با دید شبکهای پاسخگو باشد و
فرایندهای رفع نیاز را در ابواب مختلف عرضه نماید.
بنابراین برای فقه تمدنی باید ســاختاری تعریف نمود که دربردارندۀ سیستمها
و فرایندهــای کالن و خرد ادارۀ فرد و جامعه باشــد .برای مثــال ،فقه تمدنی باید
بیانکننــدۀ سیســتمها و فرایندهای مالکیت ،کشــاورزی (فرایندهــای تولیدی)،
محیطزیســت ،خانواده و ازدواج ،جامعهســازی ،ســرمایۀ اجتماعی باشد .برای
تمدنسازی براســاس نگرش اسالم ،نیازمند استنباط فرایندها در مقیاس کالن ،از
آیات و روایات هستیم.
ْ
در مقیاسهــای کالن ،اجزا و مصادیق حــرف اصلی را نمیزنند ،بلکه فرایندها
و نوع رابطه بین اجزا اســت که هویتبخشــی میکند و فرایندها در قالب سیستمها
معنیدار میشوند ،بنابراین الزم است ابواب فقه که با زبان موضوع خاص و خرد بیان
شدهاست به زبان فرایند تبدیل شود.
ل و انفعاالت در یک سیستم و تعریف یا بازتعریف
فرایندسازی تمرکز بر کشف فع 
روابط بین عناصر و مؤلفههای درونی و بیرونی مؤثر در خروجی سیستم است .آنچه
در این میان مهم است ،دستیابی به روشی است که بتواند به استنباط فرایندها بپردازد
و طریقی باشد برای عبور از استنباط خرد و وصول به استنباط کالن (اجتهاد تمدنی)
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که در مجال دیگری باید به آن پرداخته شود.
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 .6ساختار فقه با استفاده از روایات معصومین؟مهع؟

ساختار و تبویب موجود ْ
فقه ساختاری است که فقهای عظام برای تجمیع مسائل
و ارتباط منطقی و دسترســی آسان به آنها اندیشیدهاند .بنابراین گرچه محتوای علم
فقه از منابع دینی اســتخراج شدهاست ،ولی هیچ تعبدی به ساختار آن ازسوی شارع
مقدس وجود ندارد.
بحــث و فحص از روایاتی که به امر حکومت ،والیــت ،ادارۀ جامعه و نیازهای
انســان اشــاره دارد ،به تحقیقی مستقل نیازمند اســت که باید کلیدواژههای مرتبط
استخراج شود و سپس جستوجو صورت پذیرد و در انتها با تحلیل و بررسی روایات
مناسب بحث به اثبات فرضیه پرداخته شود.
برای نمونه یکی از مهمترین و صریحترین روایاتی که میتوان بسیاری از سازهها
و عرصههای تمدنی و حکومتی را از آن بهدست آورد ،عهدنامهای است که حضرت
امیرالمؤمنین؟ع؟ هنگامی که مالک اشــتر را برای حکومت مصر فرستادند ،مرقوم
َ
فرمودهاند« :ب ْسم َّالله َّالر ْ
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ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ

َ َ
َ َّ
َ
ْ
ْ َْ
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ین َول ُه ِم ْص َرِ :ج َبایة خ َر ِاج َها َو ِج َه َاد َع ُد ِّو َها َو ْاس ِت ْصل َح أ ْه ِل َها
ال َح ِار ِث الش َت َر ِفی َع ْه ِد ِه ِإل ِیه ِح
َ َ
َو ِع َم َارة ِبل ِد َها» (شریفالرضی1414 ،ق.)426 ،

حضــرت در این نامه چهار حــوزۀ کالن را در ادارۀ جامعه بیان میکنند که هر
کدام از آنها جزو مهمترین زیرساختهای کالن یک تمدن دینی است.
زیرساخت اول :موضوع تنظیم بودجه و رفع نیازهای اقتصادی بهوسیلۀ دریافت
مالیات است و نشان از ضرورت رفع این نیاز در ادارۀ جامعه و مدیریت کالن اسالمی
دارد و سه حوزۀ دیگر بدون تنظیم معقول مسائل اقتصادی امکانپذیر نیست.

 .1بهطور کلی برای ترجمه ابواب فقه موجود به ساختار فقه تمدنساز ،این مراحل باید طی شود :استخراج ارکان اصلی باب
فقهی (سیستم پایه= حداقل قطعی) ،بررسی هدف و نتیجۀ نهایی مطالب آن باب (با استفاده از آیات وروایات) ،تشخیص
روند حاکم بر آن باب (مراحل و سیر محتوایی) ،تشخیص فرایند باب ،انتخاب عنوان نظام و سیستم( .برای توضیح بیشتر و
اطالع از چگونگی کشف فرایندها ،ر.ک :پایگاه اطالعاتی علم دینی و تمدن سازی« ،منطق فرایندی و روح معنا» ،مؤسسۀ
مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم).
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زیرســاخت دوم :موضوع امنیت نظامی و انتظامی و حوزۀ جنگ و دفاع است
که از نیازهای پایه برای ایجاد یک تمدن است.
ْ َ َ
«اس ِت ْصل َح أ ْه ِل َها» آمدهاست و به موضوع مدیریت
زیرســاخت سوم :با عنوان
منابع انســانی و اصالح جامعه اشاره دارد که به اطالق خود شامل رفع تمام نیازهای
جسمی و روحی مردم جامعه میشود.
زیرساخت چهارم :موضوع عمران و شهرسازی است که از مهمترین مؤلفههای
پیشرفت و توسعه و تمدنسازی است.
تحلیلالزامات ساختارفقه تمدنی

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی25
زمستان1400

118

با توجه به عهدنامۀ حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟  ،کشور اسالمی و همچنین تمدن
اسالمی حداقل باید دارای چهار زیرساخت اصلی باشد که عبارتاند از :اقتصادی و
دارائی ،نظامی ـ انتظامی ـ امنیتی ،عمران و آبادی شهرها و نیز مدیریت منابع انسانی.
سیســتم مدیریت منابع انسانی که حضرت با تعبیر «استصالح اهلها» بیان فرمودند،
به معنای رشد و اصالح جامعه اســت که میتواند بسیاری از سیستمهای اجتماعی
را شامل شود ،ازاینرو باید این زیرساخت را جزئیتر نمود تا زیرساختهای دیگر را
نیز دربرگیرد.
مباحث مربوط به «فرهنگ و تربیت» به معنای عام خود که تمامی مسائل عبادی
و تربیتی را شــامل میشــود ،شاید اساسیترین زیرســاخت در دین اسالم است که
فقه
هم مصداق بارز اســتصالح جامعه اســت و هم از ساختار علوم انسانی و ابواب ِ
موجود قابل فهم اســت ،کما اینکه از آنها ،لزوم زیرساخت «حقوقی و قضائی» و
نیز زیرســاخت «تأمین اجتماعی» برای مدیریت جامعۀ انسانی و رسیدن به عدالت
اجتماعی بهدست میآید.
زیرســاخت «علم و علمآموزی و تحقیق» نیز پایه و اســاس پیشرفت و تعالی در
هر تمدنی اســت ،بنابراین باید یکی از زیرساختهای اصلی تمدن باشد ،همانطور
ً
که مباحث مربوط به حکومت و سیاست و ادارۀ جامعه قطعا یکی از زیرساختهای
اصلی است که در علوم انسانی نیز شاخۀ مهمی را به خود اختصاص دادهاست.
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از طرفی با توجه به شــبکۀ نیازهای اولیۀ انســان ،یکی از زیرســاختهای اصلی
باید تأمین «منابع غذائی و انرژی و محیط زیســت» باشد که تعبیر «عمارة بالدها»
نیز میتواند شــامل آن شود  ،کما اینکه شامل زیرساخت «عمران و شهرسازی» نیز
میشود .همچنین زیرساخت «سالمت و بهداشت» به یکی از نیازهای اولیۀ انسانی
پاسخ میدهد.
طرح پیشنهادی زیرساختها ،سیستمهای کالن و خرد تمدنی
(نقشۀسازههایتمدنی)

زیرســاختها و سیســتمهای کالن و زیرسیستمهای تمدن اســامی با استفاده
روایات تبیینکنندۀ ســاختارها و نیازهای انســان ،استقراء مضامین روایات
از برخی
ِ
مختلف ،شبکۀ موضوعات و مسائل بشری ،مسائل علوم انسانی ،تبویب فقه موجود
و طرحهای پیشــنهادی صاحبنظران دراینباره ،با رویکــردی آیندهنگرانه تجمیع
شدهاســت و معــادل بابهای فقه موجود نیــز بیان گردیدهاســت 1.البته بهصورت
ً
پیشنهادی که قطعا باید در بوتۀ نقد قرار گیرد و با رفع نواقص و تکمیل و اصالح و با
ویرایشهای متعدد ،عیار الزم را بهدست آورد.
برخی از زیرساختها و سیستمهای ذکرشده در این طرح ،در فقه موجود بحث
نشدهاست و حتی ممکن است با تعریف فقه موجود نیز سازگار نباشد .ولی با توجه
به تعریف فقه تمدنی ورود این مباحث به فقه ،ضروری بهنظر میرسد.
زیرساخت پایه :تعلیم و تحقیق

شامل سیستمهای:
 علمآموزی ،مهارتآموزی؛ تحقیق و تولید علم ،خالقیت و نوآوری ،مدیریت دانش؛ -برنامهریزی کالن ،آیندهپژوهی ،الگوی پیشرفت ،تمدنسازی و سبک زندگی.

 .1البته برخی از سیستمها در بین ابواب پنجاه و دوگانۀ فقه موجود معادلی ندارد ،کما اینکه برخی از بابها معادل چند
ً
سیستم قرارداده شدهاست .مثال از کتاب الزکاة هم در سیستم مالیاتی و هم در سیستم تأمین اجتماعی میتوان استفاده کرد.
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خروجی :فرایند یادگیری و دانشاندوزی ،تحقیق و تولید علم ،فرایند خالقیت
و نوآوری ،مشــاوره و کارشناســی (االجتهاد و التقلید) ،فراینــد آیندهپژوهی ،فرایند
شکلگیری ساختارها و نظامهای تمدنی ،فرایند مشاوره و تفکر روشمند.
زیرساخت اول :فرهنگ و تربیت

شامل سیستمهای:
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عبادی فردی و جمعی :سیســتم کسب طهارت جسمی و روحی (الطهارة)،تمرکــز روحی و همافزایی در جهت هدف (الصالة) ،مدیریت احســاس (الصوم)،
ِّ
روزمرگی و خلوتیابی (االعتکاف) ،عبادت فردی ،جمعی و بینالمللی
خــروج از
(الحج و العمرة) ،زیارات و مکانهای عبادی؛
 ســبک زندگی فردی :مدل لباس و پوشــش ،حجاب زنان و مردان ،زینت وآراستگی  ،مدل خوراک و تغذیه ،مدل خواب و استراحت و  ...؛
 کنتــرل کیفیــت اجتماعی :انســان ســالم و مطلــوب( ،هدایت و ارشــاد)،(األمربالمعروف و النهیعنالمنكر)؛
 ارتباطات اجتماعی( :زبان ،خط ،اطالعرسانی ،کتاب و مطبوعات  ،رسانه)؛ -فرهنگ و اخالق شهروندی؛

 نمادها و شعائر :آداب و رسوم ،جشن و عزا؛ میراث فرهنگی :سفر و جهانگردی ،اوقات فراغت؛ هنر :زیباییشناسی و تبلیغات.خروجــی :فرایند مدیریت نماز جمعه و بهــرهوری از ظرفیتهای آن ،عملیات
قبلهشناسی و تعیین وقت نماز ،مدیریت مسجد و استفاده از ظرفیت فرهنگی نمدنی
آن ،بحرانشناسی محیطی (نماز آیات) ،رؤیت هالل ،تقویم قمری (نجوم) ،محاسبۀ
فدیه و فطریه و کفاره ،جغرافیای اماکن عبادی و زیارتی ،فرایند خرد و کالن حج و
عمره ،فرایند زیارت و اتصال روحی به ملکوت.
فرایندهای زیرساختی ارتباطی (زبان ،خط ،ارتباطات ،رسانه) ،ارتباط با مؤمنان و
غیرمؤمنان ،فرایندهای زمانی و تاریخی ،میراث فرهنگی و آثار باستانی ،الگوی هنر،
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تشکلهای عمومی و علمی ،فرایندهای اخالقی تربیتی (عمومی و خاص) ،گناهان
کبیره ،آزادی شخصی ،فرایند ارتباط با اقلیتهای دینی و گروههای اجتماعی خاص،
فراینــد رفتار بهینه در جامعــه ،الگوی تفریح و اوقات فراغــت ،الگوهای گفتاری،
نوشتاری و تصویری و نیز فرایندهای رسانهای و پیامرسانی.
زیرساخت دوم :حکومتی ،سیاسی و اداری

شامل سیستمهای:

 مدیریت کالن و خرد :مدل حکومت ،احزاب ،سازمانها و تعاونیها ،دولتو ادارات و نیز انتخابات؛
 روابــط بینالملــل :بینالمذاهب (صلحنامههــا و توافقنامههای بینالمللی،پناهندگی سیاسی ،سازمان ملل و حقوق بشر)؛
خروجی :فرایند انتخاب رهبر ،فرایند برنامهریزی ،نظارت ،بازرســی ،ســنجش
(فرایندهــای کنترلی و ارزیابی)  ،فرایندهای ثبتی (ثبت اســناد و احوال) ،فرایندهای
نظارتی ،فرایندهای پشــتیبانی ،فرایندهای توسعهای ،فرایند گزینش ،فرایند مشارکت
سیاســی ،فرایند مدیریت کارگزاران دولتی ،بودجــه ،بیتالمال و خزانهداری ،فرایند
ارتباط با اهل کتاب و کفار ،فرایند مهاجرت ،امور حسبه  ،استانداردهای تشکلها و
احزاب (والیتالفقیه ،االمربالمعروف و النهی عنالمنکر).
زیرساخت سوم :نظامی ،انتظامی و امنیتی

شامل سیستمهای:
 جهاد و دفاع :نیروی نظامی ،اســیران جنگی ( ،سیســتم نگهداری از اسیرانجنگی و حقوق آنان)؛
 -نیروی انتظامی؛

 -اطالعات و امنیت؛

خروجی  :فرایندهای جنگ و دفاع ،مرزداری  ،فرایند ارتباط با اســیران جنگی ،
زنــان و کودکان دارالحرب  ،فرایندهای اطالعاتی و امنیتی داخل و خارج از کشــور
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(الجهاد ،الصلح ،الهدنة ،العتق ،التدبیر ،االستیالد).
زیرساخت چهارم  :حقوقی و قضائی

شامل سیستمهای:
 دادگستری( :حل اختالف ،کشف و اثبات جرم)؛ حقوقی( :تبیین حقوق و تکالیف)؛ -وکالت؛

 -جرم و مجازات؛
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خروجی :مدل عدالــتورزی ،فرایندهای حلوفصل دعاوی ،میانجیگری در
کار خیر ،فرایندهای زیرساختی استقرار ،حفظ و نگهداری (مدیریت ،دفاع و امنیت،
دادگســتری ،خانواده و زندگی) ،فرایندهای جرم و مجازاتی ،فرایند بازجویی ،زندان
و بازداشــتگاه ،فرایندهای رفع تعارض و ســازگار کردن  ،فرایند دادرســی ،مشاوره،
بازپرســی ،استشهاد و قســمدادن ،فرایند اجرای حدود و تغزیرات (القضاء ،الوکالة،
الصلح  ،الشهادات  ،الحدود و التعزیرات ،القصاص و الجنایات  ،الدیات ،الكفارات،
اإلقرار).
زیرساخت پنجم :خانواده و جامعهسازی

شامل سیستمهای:

 تشــکیل خانــواده :خواســتگاری ،تعیین مهریه ،مراســم عقد و عروســی،فرزندآوری ،تدبیر منزل و مدیریت خانواده ،اقتصاد خانواده ،مدیریت و کنترل بحران
خانواده ،مدیریت منابع مالی خانواده (میراث و وصیت)؛
 جمعیتســازی :جمعیتســازی و ترکیبهای جمعیتی  ،بهینهسازی نسل ونیروی انسانی.
خروجی :فرایند مشــاورۀ خانوادگی ،فرایند تربیت زن و فرزند ،فرایند وکالت و
دعاوی خانواده ،فرایند ازدواج آســان و همگانی ،حجاب و پوشش خانواده ،فرایند
خواســتگاری و تعیین مهریه و رسوم اســامی ازدواج ،فرایند ثبت ازدواج و طالق،
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فرایند کنترل بحرانها در خانواده ،حضانت و رضاع ،فرزندخواندگی ،الگوی مصرف
و اســراف ،الگوی زندگی سالم ،فرایند محاسبۀ ارث و تحلیل وصیتنامه ،ارتباط با
خویشاوندان ،سیاستهای جمعینی و فرزندآوری ،فرایندهای زیرساختی نرمافزاری
(جمعیتسازی و ملتسازی) ،فرایند انســجام اجتماعی (النكاح ،الزواج  ،الطالق،
الخلع و المباراة ،الظهار ،االیالء ،اللعان ،المیراث ،الوصیة ،الکفالة).
زیرساخت ششم :سالمت و بهداشت

 بهداشــت :شــناخت آلودگیها ،عوامل بحرانســاز محیــط زندگی ،صنایعبهداشتی و آرایشی ،عوارض جسمی زنان (عادت ماهانه ،زایمان) و شیوهنامۀ بهداشت
زنان؛
 درمان (پزشکی) :طب سنتی و اسالمی ،صنایع درمانی ،دارویی ،شبیهسازی،پیوند ،تلقیح مصنوعی ،جراحی پالستیك و مرگ مغزی؛
 ورزش و نشــاط :ورزشهای مطلوب و نامطلوب ،باشــگاههای ورزشــی وشرطبندی.
خروجی :فرایند حفظ ســامتی و بهداشت بدن ،فرایند تجهیز اموات (تغسیل،
تکفین و تدفین) ،فرایند تربیتبدنی و ورزش قهرمانی (الطهارة ،السبق و الرمایة).
زیرساخت هفتم :رفاه و تأمین اجتماعی

 مددکاری اجتماعی :مددکاری اجتماعی و شناسایی اقشار آسیبپذیر. رفاه عمومی :بیمه و بازنشستگی ،قرض و وقف و نذر.خروجــی :فرایند شناســائی و مدد بــه بیماران ،مصیبتدیدگان ،ســالمندان،
یتیمان ،فقیران ،قرضداران ،سائالن ،درراهماندگان ،پناهندگان ،زندانیان ،اسیران،
آسیبدیدگان حوادث طبیعی ،معلوالن جسمی و ذهنی ،فرایند جذب کمکهای
مردمی ،وظایف خیریهها ،بهزیســتی ،فرایند کار قرضالحســنهها و صندوقهای
بازنشســتگی (الدیــن و القرض ،الخمس ،الــزکاة ،الوقف ،العطیــة ،الکفارات،
النذر).
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زیرساخت هشتم :اقتصادی و دارایی

شامل سیستمهای:

 -مالیات و عوارض؛

 -مالکیت؛

 تجارت و کسب و کار :تأمین منابع مالی ،استخدام و دستمزد و نیز بازار؛ بانکــداری و ســرمایهگذاری :پــول ،اوراق قرضه ،جوایز بانکی مؤسســاتاعتباری ،بورس ،فروش سهام؛
 واردات و صادرات :گمرک ،انبارداری؛ -صنعت و ابزارسازی؛

 -نقل و انتقال و بهرهوری منابع.
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خروجــی :فرایندهای محاســبۀ مالیاتی ،محاســبۀ خمس و زکات (محصوالت
کشاورزی ،معادن ،جواهرات و ،)...فرایند تجارت و کسبوکار ،بورس ،فرایندهای
زیرســاختی تبادلی (اقتصاد ،کار ،خدمات ،حملونقل) ،مشاغل ممنوعه (مکاسب
محرمــه) ،فرایندهای هــمکاری و همافزایی ،فرایند بازاریابــی ،فرایند حملونقل و
گمــرک ،فرایندهای کاهش تــورم ،فرایندهای تولید ،توزیــع و مصرف ،فرایندهای
اعتمادســاز و کاهش ریســک ،فرایندهای کارآفرینی و درآمدزایی (تجاری ،تولید،
رشــد) ،فرایند مدیریت بحران اقتصادی ،فرایند شــراکت ،تجارت جهانی (الزکاة،
الخمس ،الخراج  ،حیازت ،صید ،هبه ،البیع ،المتاجر ،المكاسب ،الشركة  ،المضاربة،
المزارعة  ،المســاقاة  ،االجارة ،الشــرکة  ،الرهن ،الودیعة ،الضمــان  ،الحجر ،الکفالة،
الحوالة ،اإلجارة ،العاریة ،الســكنى ،الوقوف ،الحبــس ،الصدقات ،إحیاء الموات،
الغصب ،اللقطة ،الشفعة ،الجعالة).
زیرساخت نهم  :عمران و شهرسازی

شامل سیستمهای:

 -سرزمینگزینی و آمایش سرزمین؛

 راهسازی :هوائی (فرودگاهها) ،دریائی (بنادر) و زمینی (جادههای برون شهری)؛www.Jostar-fiqh.maalem.ir

 -شهرسازی  :مسکن و معماری؛

 -شهرداری و خدمات شهری.

خروجی :فرایندهای زیرســاختی سختافزاری (ســرزمینگزینی ،شهرسازی،
خطــوط مواصالتــی) ،فرایندهــای مکانــی و جغرافیایــی ،مدل معمــاری ،فرایند
مسکنسازی و معامالت مسکن و نیز راهنمائی و رانندگی.
زیرساخت دهم  :منابع غذائی ،انرژی و محیط زیست

شامل سیستمهای:

 تأمین انرژی و بهرهوری منابع طبیعی  :انرژی هستهای و معادن؛ تامین مواد اولیه و غذایی  :کشاورزی ،صنایع غذایی ،دامداری ،کشتارگاهها،شیالت ،صید و شکار؛
 محیط زیســت و حیوانات  :جنگلها و مراتع ،شکار ،حیات وحش ،دریاهاو باد و باران.
خروجی  :فرایندهای زیرساختی تولیدی و تأمینی (منابع غذایی ،انرژی ،پوشاک،
مسکن) ،فرایند حفظ و بهرهبرداری از محیط ،فرایند نگهداری از جنگلها و مراتع،
فرایند بستهبندی غذایی ،غذادرمانی ،فرایندهای بهکارگیری انرژی فسیلی و هستهای،
فرایند نگهداری و تعامل با حیوانات ،بهداشت آب و خاک و آفتاب (األنفال ،الصید
و الذباحة ،األطعمة و األشربة ،احیاء الموات).
نتیجهگیریوتوصیه

اگــر فقه بخواهــد در فرایند زندگی نقش مدیریتی داشــته باشــد ،باید در تمام
زیرســاختها ،کالنسیستمها ،زیرسیســتمها و فرایندهای آنها ،نظر دین را عرضه
کند.
بهنظر میرسد وقت آن رسیدهاست که فقه از «استنباط تکگزارهها» به استنباط
سیســتمها و نظامها بپردازد و برای این منظور اســتنباط فرایندهای داخلی هر سیستم
باالترین نقش را ایفا میکند ،بنابراین باید ساختار فقه نیز براساس «استنباط فرایندها»
www.Jostar-fiqh.maalem.ir
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طرحریزی شــود و خروجی فقه بهجای تکگزارهها  ،فرایندهای پردازش سیســتمها
باشد.
با توجه به الزامات بیانشــده در مقاله ،پیشــنهاد میشــود فقه دارای ســاختاری
یازدهبخشــی و متشکل از حدود چهل سیســتم کالن باشد که فرایندهای الزم برای
آنها از فقه اســتباط شود تا انشــاءالله قدمی برای شکلگیری تمدن نوین اسالمی
باشد.
منابع

• قرآن کریم.

 .1آصفآ گاه ،ســید محمدرضی .)1392( .تأملى بر ســاختارهاى فقه مدون امامیه ،فقه؛
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کاوشی نو در فقه اسالمی.140-117 )77( 20 ،
 .2اســامی ،رضا .)1389( .مدخل علم فقــه؛ ادوار ،منابع ،مفاهیــم ،کتابها و رجال فقه
مذاهب اسالمی .چاپ دوم ،قم :انتشارات مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم.
 .3اعرافی ،علیرضا .)1391( .فقه تربیتی (مبانی و پیشفرضها) .تحقیق سید نقی موسوی.
قم :مؤسسۀ فرهنگی اشراق و عرفان.
 .4انوشه ،حسن .)1376( .فرهنگنامۀ ادبى فارسى .تهران :سازمان چاپ و انتشارات.
 .5باقری ،اشرفالســادات .)1385( .ماهیت علوم انســانی و روششناســی آن ،مجموعه
مقاالت كنگرۀ ملی علوم انسانی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .6برجی ،یعقوبعلی .)1374( .نگاهی به دســتهبندی بابهای فقه .فقهاهلبیت؟مهع؟ ،مؤسسه
دائرة المعارف فقه اسالمى .پاییز (.262-241 )3
 .7بیآزار شیرازی ،عبدالکریم .)1379( .رسالۀ نوین ،چاپ بیستوپنجم .قم :انتشارات نشر
فرهنگ اسالمی.
 .8جوادی آملی ،عبدالله .)1391( .مفاتیح الحیاة ،جمعی از محققان گروه فقه پژوهشــگاه
علوم وحیانی معارج .چاپ پنجاهوسوم .قم :مرکز نشر اسراء.
 .9حسنزاده ،حسین .)1383( .بررسی ساختار فقه .قبسات.293-261 ،)32( 9 ،
ق رضا استادى .اصفهان:كتابخانۀ
 .10حلبى ،ابوالصالح1403( .ق) .الكافی فی الفقه .تحقی 
عمومى امام امیرالمؤمنین؟ع؟ .
 .11حلــى نجمالدین1408( .ق) .شــرائعاإلســام فی مســائلالحاللو الحــرا م .تصحیح
www.Jostar-fiqh.maalem.ir

عبدالحسین محمدعلى بقال .چاپ دوم ،قم:مؤسسۀ اسماعیلیان.
ح الفوائد فی شرح مشكالتالقواعد.
ن حسنبنیوسف1387( .ق) .إیضا 
 .12حلى ،محمدب 
تصحیح موسوى كرمانى ،اشتهاردى ،علىپناه و بروجردى .قم:مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .13خسروپناه ،عبدالحسین .)1392( .فلسفۀ علوم انسانی (بنیادهای نظری) .تهران :موسسۀ
حکمت نوین اسالمی.
 .14خمینی ،ســید روحالله( .بیتا) .صحیفۀ امام .بازیابی شده از :نرم افزار مجموعه آثار امام
خمینی ؟هر؟.
 .14دهخدا ،علىاکبر .)1373( .لغتنامه .تهران  :انتشارات دانشگاه تهران.
 .15دورانت ،ویلیامجمیز .)1337( .تاریخ تمدن .تهران :انتشارات فرانکلین.
 .16دیلمى ،سالر1404( .ق) .المراس م العلویة و األحكامالنبویة .قم :منشورات الحرمین.
 .17سپهری ،محمد .)1389( .تمدن اسالمی در عصر امویان ،تهران :امیرکبیر.
ج البالغة (صبحیصالح) .قم :هجرت.
 .18شریفالرضى ،محمدبنحسین1414( .ق) .نه 
ی الواضحه وفقا لمذهــب اهلالبیت؟مهع؟.
 .19صدر ،ســید محمدباقــر1403( .ق) .الفتــاو 
بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
 .20صدر ،سید محمدباقر1400( .ق) .دروس فی علم االصول .قم :دار الهدی.
 .21عالمی  ،بابک .)1395( .ســازه ،فرم و معماری .مطالعات معماری ایــران-123 ،)9( 5 ،
.140
 .22عاملى ،محمدبنمكى( .بیتا)  .القواعد و الفوائد .تحقیق ســید عبدالهادى حکیم .قم:
مکتبة المفید.
ح الكرامة فی شرح قواعد العالمة .تحقیق
 .23عاملى ،ســید جوادبنمحمد1419( .ق) .مفتا 
محمدباقر خالصى .قم :مؤسسة النشر االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 .24علیآبادی ،محمدحسن .)1394( .پیشرفت آیندۀ ایران اسالمی در گرو فعالسازی فقه
تمدنساز .مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .تهران  :مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
 .25قوامی ،سید صمصامالدین .)1392( .فقه االدارة .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ح الشرائع  .قم :كتابخانه آیتالله مرعشى
 .26كاشــانى فیض ،محمدمحسن( .بیتا) .مفاتی 
نجفى ؟هر؟.
 .27كلينــى ،محمدبن يعقوببن اســحاق1407( .ق) .الكافی .تصحیــح علیاکبر غفارى،
محمد آخوندى .چاپ چهارم .تهران :دارالكتباإلسالمية.
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 .28کرمی ،رضاعلی؛ کشاورزی ،محمد .)1393( .ضرورت آیندهپژوهی در فقه اسالمی.
فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.84-71 ،)4( 6 ،
 .29لوکاس ،هنری .)1382( .تاریخ تمدن .آذرنگ ،عبدالحسین .تهران :نشر سخن.
 .30مشــکانی ،عباسعلی .)1390( .درآمدی بر سنجش تمدنسازی فقه .فصلنامۀ پژوهشی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی .تابستان (.184-145 ،)3
 .31مشكینى ،میرزا على1418( .ق)  .الفقهالمأثور .چاپ دوم .قم :نشر الهادی.
 .32مكارم شــیرازى ،ناصر1427( .ق)  .دائرة المعارف فقه مقارن .قم :مدرســۀ امام علىبن
ابىطالب؟ع؟ .
 .33نبوی ،سید عباس .)1375( .فقه ،زمان و نظامسازی .کیهان اندیشه ،مرداد و شهریور
(.21-3 ،)67
ف الغطاء ،علىبنمحمدرضا( .بیتا) .باب مدینة العلم .نجف :مؤسســة كاشف
 .34كاشــ 
الغطاء العامة.
 .35هاشمیشاهرودی ،ســید محمود .)1393( .خارج فقه؛ تقسیمبندی شهید و بررسی آن،
جلســۀ  .458پایگاه اطالعرسانی دفتر حضرت آیت اللهالعظمی هاشمیشاهروردی .بازیابی
شده در بیست فروردین  1400از:
http://www.hashemishahroudi.org/fa/lessons/467/5
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