فصلنامه علمی
پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی

The Quarterly Journal of
Theological - Doctrinal Research

سال یازدهم ـ شماره 44ـ زمستان 1400

11 th Year/ No: 44/ Winter 2022

نوع مقاله :پژوهشی
صفحات  226ـ 199
نقد و بررسی مولفه های مدیریت فقهی
علی فکور

1

علی شیرخانی
محمد ترابی

2
3

چکیده
با پیروزی انقال اسالمی ایران و حاکمیت والیت فقیه و ورود فقه جعفری به عرصه مدیریت کشور،
رویکرد ها ،تعاریل و جهت گیری های متنوعی درباره مدیریت فقهی ارائه شده است.
دکتر سروش یکی از منتقدین معـروف ایـن عرصـه مـی باشـد .یکـی از نقـدهای اساسـی ایشـان بـه
مدیریت فقهی ،تناقض و عدم امکان چنین مدیریتی است .ایشان با بیان اینکه کار فقه فقط بیـان احکـام رفـع
خصومت است نه برنامهریزی ،تدبیر جامعه را به علم می سـپارد و مـدیریت فقهـی را در تقابـل بـا مـدیریت
علمی معرفی می کند.
تحقیق پیش رو قصد دارد با روش عقلی و فلسفی به تبیین و نقد نظر ایشان بپردازد و در کشل معنای
عمیق و درست مدیریت فقهی و صیانت از آن در برابر شبهات قدم بر می دارد.
نتیجه به دست آمده از تحقیق بیانگر این است که بر خالف پندار دکتر سروش ،ادیان به طور اعـم و
اسالم به طور اخ

از برنامه ریزی و مدیریت بیگانه نیستند بلکه شریعت الهی در بطن خـود مـدیریت الزم،

برای اداره کشور را دارا است و قواعد کلی برای تطبیق بر جزییات در تمام اعصار را دربـر دارد و مـدیریت
فقهی به معنی نفی مدیریت علمی نیست بلکه به معنی سنجش قواعد علوم با ارزشهای دینی و احکـام الهـی
(فقه اکبر) میباشد زیرا فقه به معنای احکام فردی ،فقه اصغر است و فقه به معنای اعم ،فراتر از این و اعم از
باورها ،ارزش ها ،مشروعیت و مناسک در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است.
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طرح مسأله
مدیریت و فقه دو دانش هستند که هر دو در حوزه علوم انسانی قرار دارنـد .مـدیریت
عبارت از بکارگیری منابع انسانی وامکانی ،از طریـق سـازماندهی و برنامـهریـزی بـه جهـت
حصول اهداف سازمانی می باشد(رضاییان ،1384 ،ص  .)7فقه بهعنوان یکی از علـوم دینـی
در اصطالح مشهور علماء شیعه عبارت از علم به احکام شرعیه فرعیه میباشـد کـه از طریـق
ادله تفصلیه بـدست میآید(حسن بـن زیـن الـدین ،بـی تـا،ص )26و در معنـای عـام خـود،
همننان کـه در مبانی نظری فقه خواهد آمد باورها ،ارزش ها ،احکام و مناسک دینی را نیز
در بر میگیرد.
مدیریت فقهی ،مدیریت مرافی است که عبارت از سامان دادن مجموع حرکت فـرد
و جامعه در تمام ابعاد آن ،براساس معیارها و ضوابط فقه به معنای عام آن ،میباشد.
بنیان شدن مدیریت کشـور در تمـام عرصـه هـا بخصـوص بعـد از انقـال شـکوهمند
اسالمی بر پایه فقه و دین مبین اسالم میباشد که هزارن سوال و شـبه در مـورد کـارایی فقـه
در مدیریت جامعه ،فقه و علم ،قلمرو فقه ،فقه و حکومت و ...ایجـاد کـرده اسـت تعـاریل،
نظرات و جهت گیری های متنوعی در طرفداری یا مخالفت با مـدیریت فقهـی وجـود دارد
که خود تحقیق مستقلی را می طلبد.
مخالفان و منتقدین مدیریت فقهی براین باورند که در دین سخنی از توسعه ،مـدیریت
و رهبری نیامده است و این امـور بـه عهـده عقـل و علـم گذاشـته شـده اسـت و مـیگوینـد
حکومت و مدیریت جامعه نیازمند مدیریت علمی است و مدیریت فقهی که براساس فقـه و
فقاهت است نمی تواند جامعـه را اداره کنـد .هـر یـک از افـراد در آثـار گونـاگون خـود بـا
عبارات متفاوت و با تمام اختالفاتی که با هم دارند مسیر جدایی دیـن از سیاسـت را پیمـوده
اند و مدیریت فقهی و دینی را امری غیر ممکن و یا عبـث و بیهــوده بیـان کـردهانـد .آقـای
سروش از مهمترین منتقدان مدیریت فقهی مـی باشـد کـه هـدف بررسـی و نقـد ایـن مقالـه
میباشد.
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اهداف
اهداف علمی:
الل -نبود نوشتاری مسـتقل و مبسـوش در تبیـین و نقـد نظـر آقـای سـروش در مـورد
مدیریت فقهی.
 رفع شبهات و تحکیم بنیان معرفت دینی در اذهان بخصوص جوانان.ج -تبیین مفهومی جامع و کامل از مدیریت فقهی.
اهداف عملی:
پژوهش پیش رو میتـواند در دانشگاهها ،حوزههـا و سایــر مراکــز علمـی ،تبلیغـی و
پژوهشی برای فعالیتهای علمی و تبلیغی مورد استفاد قرار گیرد.
روش شناسی
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که دارای ابعاد مختلل تعریفی ،تـوجیهی ،تفسـیری
و تحلیلی می باشد عمدتاً از روش عقلی و فلسفی و استداللی و روش میان رشتهای استفاده
میشود.
فرضیه
آقای سروش معتقد است از آنجا که فقه متکفل بیان احکام ساده و اولیه یک زنـدگی
می باشد،در دنیای پینیده امروز مدیریت فقهی امکان ندارد و با مـدیریت علمـی ناسـازگار
است ولی در نقد او مـی تـوان گفـت کـه مـدیریت فقهـی امـری ممکـن اسـت،چراکه فقـه
اجتهادی جعفری توان پاسخگویی به بایدها و نبایدها در تمام زمینه های فردی و اجتمـاعی،
در تمام اعصار را دارا بوده و ارزشها و گزاره های فقهی و دینی با روشهای مدیریتی درهـم
تنیده و منافاتی با برنامه ریزی و مدیریت علمی ندارد.
مفاهیم
 -1مدیریت

واژه «مدیریت» اسم مصدر با افعال و در لغت با توجه به ریشه معنـایی آن بـه معنـی
«گردانندن و چرخاندن» مـی باشـد .ریشـه ایـن کلمـه « دَور» و «دَوَران» بـه معنـی گـردش و
چرخیدن می باشد( ابن منظور ،1377،ج،4ص.)265

 /202فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

مدیریت در اصطالح  ،به خاطر وسعت دامنه موضوعات ومسائل آن ،بـه آسـانی قابـل
تشریح نیست و تاکنون تعاریل بسـیاری از ایـن علـم ارائـه شـده اسـت .بعرـی از تعـاریل
مدیریت عارتند از:
الل -مدیریت ،عبارت است از قبول مسلولیت برای هدایت و اداره سازمان به منظـور
نیل به هدف مطلو و انجام مقاصد (تقوی،1368 ،ص.)20
 مدیریت ،فرآیندی است که به وسیلهی آن ،کوشـشهـای فـردی و گروهـی بـهمنظور نیل به هدف مشترک ،هماهنگ میشود(تقوی ،1368،ص)20
ج -مدیریت انسان ها و رهبری آنهـا عبـارت اسـت از فـنت بهتـر بسـیج کـردن و بهتـر
ســامان دادن و بهتــر ســازمان دادن و بهتــر کنتــرل کــردن نیروهــای انســانی و بــه کــار بــردن
آنها(مطهری،1392 ،ص .)235
در هر صورت مدیریت ،نیازمند برنامه ریزی ،تشکیل یک سازمان و یـا نظـام دادن بـه
یک مجموعه برای اجرای برنامه ها ،فراهم کردن و تهیـة امکانـات و افـراد مـورد نیـاز بـرای
اجرای برنامهها ،نظارت بر اجرای صحیح و بهموقع برنامهها و این قبیـل اقـدامات مـی باشـد.
آن چه با موضوع این مقاله(مدیریت فقهی) در میـان انـواع مطالعـات علـم مـدیریت ارتبـاش
تنگاتنگی دارد ،مطالعات مدیریت اسالمی می باشد که در ادامه بیان می شود.
 -2مدیریت اسالمی

در مـورد تعریـل مـدیریت اســالمی ،هریـک از صـاحب نظــران اسـالمی بـه فراخــور
برداشت های خود از اسالم و معارف اهل بیت ،تعاریفی را ارائـه داده انـد کـه در مجمـوع،
مدیریت اسالمی با تمام تفاوت هایی که عبارات نظریه پردازان آن با هم دارند ،حول محور
تلفیق مدیریت علمی با موازین و اهداف شرعی و اسالمی دور می زنـد .بنـابراین؛ مـدیریت
در چارچو روش هـای علمـی و پیونـد آن بـه باورهـای الهـی و اِعمـال آن در چـارچو
مقررات و احکام شرعی را مدیریت اسالمی مینامندکه زمینه رشد انسان بـه سـوی خداونـد
را فراهم نماید و مطابق کتا و سنتت و سـیره و روش پیـامبر (ص) و امامـان معصـوم (ع) و
علوم و فنون و تجار بشری ،جهت رسیدن به اهداف یک نظام در ابعـاد مختلـل ،هماننـد
یک محور و مدار و قطب عمل کند.
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 -3فقه

فقه در لغت به معنای فهم و علم پیدا کردن نسبت به یک چیز می باشد .جـوهری مـی
گوید« :الفقه ،الفهم .قال اعرابی لعیسی بن عمر :شهدت علیک بالفقـه ( »...جـوهری393،ق،
ج ،6ص .)224فقه در اصطالح عام خود به معنای فهم دقیق دین اعم از اعتقادات ،اخـالق و
احکام می باشد که به این معنا بزرگانی چون شهید ثانی در منیة المرید (شهید ثـانی،1398 ،
ص )157و ابوحامد غزالی در احیاء العلوم به آن تصریح کرده انـد ( .غزالـی1410 ،ق ،ج،1
ص

 .)83-81اما اصطالح خاص فقه که معنای رایج میان فقها می باشد به معنـای ،علـم بـه

احکام شرعیه فرعیه ،است که از طریق ادلـه تفصـیلیه بـه دسـت آیـد ( طوسـی،1303 ،ج،1
ص.)21
 -4مدیریت فقهی

با توجه به این که فقه در اصطالح دارای دو معنا عـام و خـاص مـی باشـد ،مـدیریت
فقهی هم دارای معنای عام و خاص می شـود .مـدیریت فقهـی در معنـای عـام خـود ،دقیقـا
معادل مدیریت اسالمی است زیرا فقه در این ترکیب اضافی همه معـارف اسـالمی را در بـر
می گیرد بنابراین مدیریت فقهی در این معنا نوعی رویکرد نسـبت بـه مـدیریت اسـالمی بـه
حسا نمی آید بلکه مترادف با مـدیریت اسـالمی اسـت کـه تعـریفش قـبال بیـان شـد .امـا
مدیریت فقهی در معنای خاص خود ،به منزله مدیریت اسالمی نیست بلکه شامل رویکـردی
هایی برمبنای فقه خاص ،به مدیریت اسالمی می شود .در این رویکـرد هـا ( رویکـرد هـای
فقهی یا اجتهادی یا استنباطی به مدیریت) ،بر اساس مراجعه به متون اسـالمی و بـا توسـل بـه
روش اجتهادی مصطلح ،به اسـتنباش بایـدها و نبایـدها در مـدیریت موجـود بـه عنـوان یـک
واقعیت و یک اصل پذیرفته شده اقدام می شود که پرداخت به این رویکردها و ارزیابی آن
ها نوشتار مستقلی را می طلبد؛البته در این مقاله در ضمن بررسی نظر دکتر سروش در مـورد
چنین مدیریتی سعی بر استخراج بهترین رویکرد به مدیریت فقهی شده است.
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تبیین نظر دکتر سروش در باره عدم امکان مدیریت فقهی
خالصه ادعای دکتر سروش ،عدم امکان مدیریت فقهی و ضـرورت مـدیریت علمـی،
است .ایشان به صراحت می گوید :فقه برنامه ریزی به دست نمی دهد و اصالً «برنامه ریـزی
فقهی» یک تناقض آشکار است ( سروش،1374 ،ص .)12ایشان در جایی دیگر می گویـد:
جهان و تاریخ را فقه و فقها نمیسازند .بلکه جهان و تـاریخ تحـول خـود را دارنـد و فقـه از
پس میآید تا در جهان تحولیافتـه و واجد چـارچو و روابـط جدیـد ،زنــدگی را بــرای
آدمیـان مطبـوع تـر و بیکشمکشتر کند( .آن هم به نحـو اقلتـی) (سـروش،1378 ،ص.)41
این عبارت اخیـر هـم ضـمن اینکـه بـه اقلـی بـودن فقـه و انحصـار آن در رفـع اختالفـات و
کشمکش به عنوان دلیل بر ادعای ایشان ،اشاره می کند ،به جامعه ساز نبودن فقه اشاره می
کند که ریشه در نظر ایشان در مورد برنامه ریز نبودن فقه دارد.
برای تبیین هر چه بیشتر مدعای ایشان باید تناقض مـدیریت فقهـی و مـدیریت علمـی
تشریح شود .در مورد تناقض باید گفت :منظور ایشان از تناقض ،تناقض میان مدیریت و فقه
است یعنی ترکیب اضافی «مدیریت فقهی» ترکیـب دو امـر متنـاقض مـی باشـد .ایشـان ایـن
تناقض را میان نیازمندی مدیریت به برنامه ریزی علمی و حکم محور بودن فقـه مطـرح مـی
کند و می گوید :فقه مجموعه احکام است و «حکم» غیر از «برنامـه» اسـت (سـروش،1374،
ص .)12بحث برنامه و حکم در دالیل خواهد آمد .در این جا صرفا گفته می شود طبق نظـر
دکتر سروش مدیریت(برنامـه ریـزی) بـا فقـه (احکـام) متناقرـین هسـتند و بـه همـین دلیـل
«مدیریت فقهی» امکان تحقق ندارد و امری محال می باشد و اداره جامعه باید به علم سـپرده
شود.
اما درباره مدیریت علمی ،ایشان این مدیریت را برای تدبیر معاش الزم و درسـت مـی
داند و آن را در تقابل با مدیریت فقهی قلمداد می کند .ایشان می گویـد :وقتـی مـیگـوییم
فقه برای زندگی ما در این جهان برنامه نمیدهد ....،به معنای آن اسـت کـه حکـم مـیدهـد
ولی برنامه نمیدهد .برنامه ریزی کار علم است نه کار فقه .منظور ایشان از مـدیریت علمـی
یعنی مدیریتی که بر اساس علوم مختلل ،برای تدبیر ابعاد مختلل زنـدگی بـه کـار گرفتـه
می شود و فقه به دلیل حکم محور بودن در این علوم نمی گنجد.
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بنابراین ایشان مدیریت فقهی را محال و در مقابل مدیریت علمی را ممکـن بلکـه الزم
می دانند .در ادامه به بیان و نقد دالیل ایشان پرداخته می شود.
تبیین دالیل دکتر سروش و نقد آن ها در باره عدم امکان مدیریت فقهی
از مجموع آراء ایشان در باره دین و به طور خـاص دربـاره فقـه ،مـی تـوان مطـالبی را
یافت که ایشان به صراحت آن ها را ،دالیلِ عدم امکان مدیریت فقهی قـرار داده اسـت .آن
دالیل عبارت از تغایر حکم با برنامه ریزی و اقلی بودن فقـه ،مـی باشـند .در ادامـه ،ایـن دو
دلیل به ترتیب تبیین و مورد نقد واقع می شوند:
دلیل اول دکتر سروش بر عدم امکان مدیریت فقهی و نقد و ارزیابی آن
 -1تبیین دلیل اول

دکتر سروش می گوید :گمان نمی کنم کسی که با ماهیت حقوق و فقه آشـنا باشـد،
در تصدیق این معنا(تناقض برنامه ریزی فقهی و برنامه ریزی حقـوقی) چنـدان درنـگ کنـد
(سروش ،1374 ،ص .) 12یعنـی اگـر کسـی مفهـوم فقـه(احکام دینـی) و حقـوق( احکـام و
قــوانین اجتمــاعی اعــم از دینــی یــا غیــر دینــی) را بدانــد ،بــه آســانی تصــدیق مــی کنــد کــه
مدیریت(برنامه ریزی و اداره امور دنیا) امکان ندارد فقهی یـا حقـوقی باشـد زیـرا احکـام و
برنامه ریزی مفهوما دو چیز متفاوت هستند که اجتماع آن ها اجتماع نقیرین است .بنـابراین
در قریه «مدیریت فقهی تناقض آشکار است» ،محمول(تناقض) با تحلیل موضـوع(مدیریت
فقهی) آشکار می شود و برای تصدیق این قریه نیاز به استدالل خارجی نیسـت بلکـه علـت
تصدیق این قریه تصور صحیح موضوع و محمول می باشد و به اصطالح قریه از بـدیهیات
است .بر این اساس دکتـر سـروش مهمتـرین ادعـای خـود را در بـا مـدیریت فقهـی ،کـه
تناقض و عدم امکان تحقق این نوع مدیریت باشد امری بدیهی می داند.
جهت تببین این دلیل ،بررسی سه مطلب (معنای حکم  ،برنامه ریزی و تغـایر حکـم بـا
برنامه ریزی ) ،نزد دکتر سروش ،ضروری است:
مطلب اول :معنای حکم :دکتر سروش فقه را مجموعـه احکـام دینـی مـی دانـد کـه
درباره موضوعات مختلفی فـردی و اجتمـاعی صـادر شـده اسـت ولـی ایـن احکـام در بُعـد
اجتماعی صرفا برای رفع نزاع می باشد .ایشان می گوید :فقه علـم بـه فـروع احکـام اسـت و
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آشکار است که مترمن دستورات و اوامر و نواهی برای کارهای اجتماعی و فردی اسـت...
که عمدتاً خود را در منازعات نشان می دهند .به تعبیر غزالی« ،اگر مردم با هم نـزاع نکننـد،
فقها بیکار می مانند» .این حرف را یک فقیه درجه اول بیان کرده است ،کسی که کـامالً بـه
ماهیت فقه وقوف داشته است .او در کتا اول از کتب چهارگانـة احیـاءالعلوم مـی نویسـد:
«ولو تناولوها بالعدل النقطعت الخصومات و تعطل الفقهاء»« :اگـر مـردم در ایـن زنـدگی بـه
عدل عمل کنند ،خصومتها مرتفع خواهد شـد ،و فقهـا بیکـار خواهنـد مانـد» .معنـای «بیکـار
ماندن فقها» این است که آنها به نتیجة مطلوبشان رسیده اند ....او(غزالی) مـی گویـد فقـه در
جایی به کار می آید کـه خصومتی در کار است ،مردم بـر نهج عدل رفتار نمی کننـد و لـذا
به اعمال مقررات حاجت میافتد .اگر مردم عادالنه رفتار کنند دیگر به قانون و فقیه حاجتی
پیدا نمی شود (سروش،1374 ،ص )12بنابراین منظور دکتر سـروش از حکـم همـین احکـام
قرایی فقه می می باشد که مجموعه ای از باید و نباید ها و حقوق دینی اسـت کـه در بـا
رفع نزاع و اختالف وارد شده است.
مطلب دوم :معنای برنامه ریزی :از مجموع مثال های ایشـان در خـدمات و حسـنات
دین به دست می آید که منظور ایشـان از برنامـه ریـزی و مـدیریت (در معنـای لغـوی آن)،
مجموعه ای از فعالیت های مـنظم علمـی ،مـدیریتی اصـطالحی ،فرهنگـی ،سیاسـی و...کـه
باعث گرداندن و تدبیر ابعاد مختلل اجتماع می شود .بـا ایـن تعریـل از مـدیریت و برنامـه
ریزی واضح می شود که فقهی که کارش حکم است اساسـا قابلیـت کشـیدن بـار مـدیریت
جامعه در تمام ابعاد را نـدارد و ایـن همـان معنـای تنـاقض و ممکـن نبـودن و محـال بـودن
مدیریت فقهی است .
مطلب سوم :تغایر حکم و برنامه ریزی :از ظاهر عبارات سـروش کـه قبـل از ایـن بیـان
شد به دست می آید که منظور از غیریت ،غیریت و تباین مفهومی و مصـداقی بـین حکـم و
برنامه ریزی است یعنی اساسا برنامـه ریـزی بـا حکـم جمـع نمـی شـوند کـه داوری دربـاره
صحت این تباین کلی در نقد ها خواهد آمد.
نکته در خور توجه این است که بر اساس نظر سـروش عـدم قابلیـت فقـه در مـدیریت
جامعه ،در درجه اول حکم محور بودن آن است نه انحصار آن در احکام قرایی ،زیرا اگـر
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فقه در بردارنده احکام و باید و نباید در تمام ابعاد زندگی باشد ،باز هم طبق نظر ایشان غیـر
از برنامه ریزی است .بنابراین انحصارفقه در فقه القرا ،صـرفا قابلیـت آن را در بیـان حقـوق
دینی منحصر به بُعد قرایی می کند .بحث در مورد انحصار فقه در فقه القرـا تحـت عنـوان
اقلی بودن فقه در دلیل دوم مطرح خواهد شد .بنابراین گرچه ایشان فقـه را از معنـای خـاص
آن هم خاص تر می داند ولی این خاص تر بودن صرفا تغایر حکم و برنامه ریـزی را تاکیـد
می کند وگرنه حتی اگر فقه منحصر در احکام قرـایی نباشـد بـاز هـم طبـق عبـارات دکتـر
سروش ،فقه حکم محور است پس دنباله رو و غیر از برنامه ریزی است.
در پایان باید گفت :این ادعا که مدیریت فقهی امکان نـدارد و مُسـتَدلت کـردن آن بـه
تغایر حکم و برنامه  ،مبتنی بر پیش فرضی از سوی دکترسروش مـی باشـد .آن پـیش فـرض
این است که دکتر سروش فکر می کند که فقه بـه تنهـایی و بـدون اسـتفاده از علـم و عقـل
بشری و حتی سایر ارکان دین ،نزد علما و روحـانیون و بـه تبـع جامعـه ،همـه کـاره در ادارة
جامعه پنداشته شده است .تامل در عبارات ایشان مانند عبارات پایانی مقاله فقه در ترازو ایـن
پیش فرض را نشان می دهد .ایشان در آنجـا مـی گویـد :علـم فقـه را (بـه معنـی همـین فقـه
موجود) تاکنون بسیار جدی گرفته اند و آن را قائمه جامعة دینی کرده اند ،و در میان علـوم
دینی به آن رشد و فربهی بیشتری بخشیده اند و سعادت عاجل و آجل آدمیـان را در گـرو و
تابع آن نهاده اند ،و آن را علمی ابدی و کامل و برای همة جوامع و همة ادوار تاریخ دانسـته
اند .اما مجموع خصایصی که برای علم فقه برشمردیم موجب مـیشـود کـه دسـت کـم در
تمام این امور به چشم تردید نگاه کنیم .بنابراین ،پرسش نهایی من از آیـتاهلل منتظـری ایـن
است که ما تا چه حد حق داریـم چنـین علمـی را مـدار زنـدگی و مبنـای حقـوق و مـالک
تصمیم گیری دربارة جان و ناموس مردم قرار دهیم؟ آیا علم فقه موجود تا کشیدن چنین
بار گرانی را دارد؟ (سروش ،1374 ،ص.)21
این پیش فرض باعث شده است که دکتر سروش به تقابل صددرصدی با آن بپـردازد.
به خاطر همین ادعای عدم امکان مدیریت فقهی کرده است که نقطه مقابل همه کاره بـودن
فقه می باشد .و در مقام دلیل هم ،تغایر و تباین حکم فقهی با برنامه ریـزی را مطـرح نمـوده
است که دنباله رو دانستن فقه توسط سروش می تواند شاهدی بر این تغایر باشد.
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 -2نقد و ارزیابی دلیل اول

پــیش فــرض دکتــر ســروش( همــه کــاره دانســتن فقــه توســط روحــانیون و مــردم)،
دلیل(تغایر حکم و برنامه) مبتال به اشکاالتی است که دلیـل اول را از اعتبـار مـی انـدازد .در
ادامه این اشکاالت به ترتیب طی دو مطلب بیان می شود:
مطلب اول :نقد پیش فرض دکتر سروش :فقهای شیعه معتقد نیستند که صرف وجود
فقه اصطالحی بلکه فقه به معنای عام آن ،بدون استفاده از علم و عقـل بشـری ،بـرای اداره و
مدیریت جامعه در تمام ابعاد آن کافی است؛ بلکه استفاده از تدابیر علمی همراه با کـاردانی
مدیران و عدالت و تقوا از سوی آن ها ،جهـت اداره و مـدیریت جامعـه از سـوی فقهـا الزم
بلکه واجب شمرده شده است .به عنوان نمونه در بحث والیت فقیه که خـود ،برنامـه ریـزی
اسالم جهت مدیریت کالن کشور می باشـد امـام خمینـی مـی فرمایـد :اجتهـاد مصـطلح در
حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر معلم در علوم معهود حـوزه هـا هـم باشـد ولـی
نتواند مصلحت جامعه را تشخی

دهد و به طـور کلـی در زمینـة اجتمـاعی و سیاسـی فاقـد

بینش صحیح و قدرتتصمیم گیری باشد ،ایـن فـرد در مسـائل اجتمـاعی و حکـومتی مجتهـد
نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد ( امام خمینی ،1382 ،ج،21ص .)178-177
دکتر سروش برای این پیش فرض ،وقایعی را در ابتدای مقاله دین اقلی و اکثری بیـان
می کند که مثال روحانی کاروان حج یا جامعه مدرسین به نقل از یکی از مسؤالن بلند پایـه،
دین را برای اداره جامعه کافی می دانند به طوری که دین هم چیز را گفته و نیازی بـه علـوم
بشری نیست و در پایان برداشت خود از این وقایع را به کل روحانیت نسبت می دهد و مـی
گوید :ذهنیت عموم مردم ما ،البته به تبع رهبران روحانی مـا ،ایـن اسـت کـه دیـن ،منبعـی و
مخزنی حداکثری است .....حداکثر نتایج را از حداقل احکام انتظار داشتن ،وحل مشـکالت
ذهنها و زندگیهای پینیده را از احکامی که درخور ساده ترین معیشـتها هسـتند ،خواسـتن و
اجتهاد را به معنی اکثری کردن اقلتی ها گرفتن ،منشی و مادر مشکالت نظری و عملی جـدی
در جامعة ما شده است( سروش ،1377،ص.)3-2
بحث اقلی و اکثری در دلیل بعدی مطرح می شود ولـی در مـورد ایـن عبـارت دکتـر
سروش ،مشخصا این نقد وارد است که این معنا از اکثری بودن احکام را بدون سند و دلیل
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علمی به رهبران دین نسبت داده است .رهبران دین کجا گفته اند که قرآن یا احادیث بـدون
عقل و علوم ،مخزن همه علوم و راه حل های نیازهای زندگی است؟ بلکه نظر رهبـران دیـن
این است که در دین هـر آننـه بـرای هـدایت و سـعادت الزم اسـت ،مطـرح شـده اسـت و
بسیاری از امور به عقل و علوم سپرده شده است و عقل بشری و علوم در کنار وحی حجـت
خداست .کافى است به تفاسیر مفسهران اهـل سـنت و شـیعه ،در ذیـل آیـات (وَنَزهلْنَـا عَلَیبـکَ
الْکِتَا َ تِببیَاناً لِکُل شَیبء – نحل )89/و (مَـا فَرهطْنَـا فِـی الْکِتَـا ِ مِـن شَـیبء -انعـام )38/و (وَالَ
َرطْب وَالَ یَابسِ بِاله فِی کِتَـا مُبِـین-انعـام )59/مراجعـه نمـود تـا مشـخ

شـود کـه بیشـتر

مفسران (کتا ) را در دو آیه ى اخیـر بـه لـوح محفـوظ و علـم الهـى و در آیـه ى نخسـت
(کتا ) را به قرآن و آیه را به جامعیت دین در امر هدایت تفسیر کرده اند؛ یعنى کتا و به
تبع آن ،سنت ،بیانگر تمام امورى است که در امر هدایت و سعادت انسان ها نقـش دارد؛ نـه
این که حالتل همه ى مشکالت و نیازهاى فردى و اجتماعى ،و مادى و معنوى آدمیان باشـد.
(طباطبــــــــایی1417 ،ق ،ج  ،16ص  364 - 362؛ زمخشــــــــری ،1407،ج  ،6ص  268؛
طوسی،التبیان فى تفسیر القرآن ،بی تا ،ج  ،2ص  418؛ طبرسی  ،مجمـع البیـان،بی تـا ،ج ،2
ص )582؛ البته در این که نگاه افراطی به اکثری بودن دین وفقه میان بعری از روحـانیون و
به تبع آن میان مردم وجود دارد ،شکی نیست لکن این تصور با بحث علمی فرق می کند.
در مورد این پیش فرض ،دکتـر سـروش مـی بایسـت بـا استقصـایی تـام ،نظـر فقهـا و
رهبران روحانی را در مورد ایـن پـیش فـرض جمـع آوری و تبیـین مـی نمـود ،آنگـاه تـازه
ادعای ایشان در مورد اینکه علما و فقها ،دین را همه کـاره قـرار داد ه انـد ،نظـری علمـی و
قابل جرح و تعدیل از سوی اهل علم دانسته می شد.
نقل دکتر سروش از جامعه مدرسین در مورد اینکـه اعرـای ایـن جامعـه درمـان تمـام
مشکالت اقتصادی را در عمل به دستورات دین به خصوص توصیه هـای اقتصـادی اسـالم
می دانند ،بر فرض صحت نقل ،هیچ گاه به معنی عدم حجیت عقل و علـم در بـا اقتصـاد
نیست بلکه تاکیـد بـر ایـن اسـت کـه رفـع مشـکالت اقتصـادی از مجـرای تعبـد بـه دیـن و
دستورات دین که عقل هم جز آن است ،ممکن است .در هر صورت با چند نقل نمی تـوان
نسبتی به همه فقها و بزرگان و رهبران دین داد و با چنین استقرای ناقصی حکمـی را اثبـات
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نمی شود.
به احتمال قوی عبارات فقها در باره دخالت فقه در تمام موضوعات فردی و اجتمـاعی
جهت صدور حکم آن موضوعات و سخن فقها مبنی بـر قابلیـت اسـتخراج برنامـه ریـزی از
احکام فقهی یا از فقه بهمراه سایر ارکان دین در برخی موضوعات مثـل سیاسـت ،فرهنـگ
و ...و سخنان علما درباره کمال دین ،این پیش فرض را در ذهن ایشان ایجاد کرده است که
نزد رو حانیون و رهبران دینی  ،فقه همه کاره در تدبیر زندگی بشریت شمرده مـی شـود بـه
طوری که نیازی به علوم بشری نیست .در صورتی که عبارات علمـاء بـزرگ شـیعه دربـاره
فقه و جامعیت آن بر خالف این برداشت سطحی ،دارای معنایی عمیق می باشد کـه بـا فهـم
دقیق تعریل ،موضوع  ،هدف و فلسفه علم فقه و دین آشکار می شود.
به عنوان نمونه امام خمینی ( قدس سره) می فرماید :فقـه تلـوری واقعـی و کامـل اداره
انسان از گهواره تا گور است (امام خمینی،1382 ،ج ،21ص .)289برداشت سـطحی از ایـن
سخن ،همان پیش فرض دکتر سروش می باشد اما کسی که با علـم فقـه و فلسـفه و اهـداف
آن آشنا باشد سخن امام خمینی را سخنی عمیق درباره فقه می دانـد کـه درصـدد بیـان ایـن
مطلب است که فقه که مبتنی بر وحی و عقـل بـه عنـوان دو حجـت خـدا مـی باشـد ،برنامـه
واقعی و کامل زندگی انسان را ارائه می دهد  .برنامه ریزی فقهی ،واقعی است چـون مبتنـی
بر دستورات خداست .کامل است چون مبتنی بر وحی و عقالنیت است و کلیه تخص

هـا

و علوم بشری را تا مادامی که مخالل وحی نباشد ،درست می داند و در کنار وحی حجـت
می شمارد .امام خمینی در پاسخ به این اشکال که فقها توانایی اداره سیاسی و نظامی کشـور
و مانند آن را ندارند ،به همین نکتـة اسـتفاده از متخصصـین و علـوم بشـری در اداره کشـور
تصریح کرده است .ایشان میگوید« :این اشکال وارد نیست؛ زیرا ما مـی بینـیم کـه تـدبیر و
اداره امور در هر دولتی با همکاری تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان انجام می گیرد
و حاکمان و رؤسای جمهور از گذشته تا به حال ،بجز تعدادی اندک از آنان ،آشنا به فنـون
سیاست ،رهبری و امور نظامی نبوده اند ،بلکه امـور (کشـور) بـه وسـیله متخصصـان هـر فـنت
جریان داشته است .حال اگر کسی که در رمس حکومـت قـرار مـی گیـرد ،شخصـی عـادل
باشد ،بناچار وزراء و کارگزاران عادل یا درستکار را انتخا می کند .در نتیجه ،ظلم ،فسـاد
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و تجاوز به بیت المال و آبرو و جان مسلمانان کم می شود؛ همان گونه که در زمـان والیـت
امیرالمؤمنین (ع) همه ی کارها به دست شریل ایشان انجـام نمـی شـد؛ بلکـه آن حرـرت،
اســتانداران ،قاضــیان ،فرمانــدهان ارتــش و مثــل آنهــا داشــته اســت( ..امــام خمینــی ،ج،2
1421ق،ص.)665
آیت اهلل جوادی عاملی سرچشمه پندار ناکارآمدی مدیریت دینی را همین پیش فرض
دکتر سروش می داند و گویند :سرچشمه ناکارآمدی حکومت دینی محدود کردن دین در
نقل و خارج ساختن عقل از صحنه شریعت اسـت .اگـر دیـن را بـه ظـاهر آیـات و روایـات
محدود کنیم و هرچه خارج از این دو باشد را غیر دینی بدانیم ،تـوههم ناکارآمـدی دیـن در
اداره امور جامعه پدید می آید .لکن دین در نقل (کتا و سـنت) خالصـه نمـی شـود منبـع
دین حکم خدا و اراده ذات اقدس الهی است و کاشل از این اراده دلیل دینی است و دلیل
دینی مجموعه عقل و نقل است .برهان عقلی ماننـد دلیـل نقلـی جهـت شـرعی اسـت .یعنـی
همان گونه که با ادله نقلی (آیه و روایت) مسلله فقهی مثل وجو نماز ،وجـو قرائـت یـا
اصولی مثل استصحا ثابت می شود ،محتوای دلیل عقلـی ماننـد قـبح عقـا بـال بیـان نیـز
اصولی مانند برائت و ...کاشل یا ناقل بودن اجازه و ربیع فرولی مسـلله ای فقهـی را اثبـات
می کند و...و در این جهت تفاوتی میان دلیل عقلی و نقلی نیسـت (جـوادی عـاملی،1389 ،
ص.)29
بنابراین فقه و دینی همه کارة اجتماع است که خودش نوعی مـدیریت علمـی باشـد و
عقل و علم را قبول داشته باشد زیرا عقل جزئی از دین است و در کنار وحی مجموعاً برنامه
ریز تمام ابعاد زندگی انسان می باشند و در روایات اسالمی از عقل به عنوان حجت باطنی و
راهنمای مؤمنین اشاره شده است.
مطلب دوم :نقد دلیل دکتر سروش :این سخن که حکـم فقهـی غیـر از برنامـه ریـزی
است و فقه برنامه ریز نمی تواند باشد ،سخنی اشـتباه مـی باشـد زیـرا اوال حکـم فقهـی هـم،
حداقل مصداقی از برنامه ریزی در امور دینی در جوامـع دینـی مـی باشـد .همننـان کـه در
برنامه ریزی و مدیریت جامعه نیاز به حکم و قانون ،قدم اساسی در برنامه ریزی اسـت بلکـه
سایر برنامه ریزی ها در مورد تعلیم و تربیت و صنعت و ...بدون قانون منجر به هرج و مـرج
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می شود .ثانیا ،درست است که ادعای حل و فصـل همـه مشـکالت دنیـوی مثـل ترافیـک و
کشاورزی از ناحیه فقه نادرست است ولی نفی هر گونه برنامه و طـرح از فقـه هـم ،صـحیح
نمی باشد زیرا فقه صرفا مجموعه ای از احکـام و آدا دینـی نمـی باشـد بلکـه بسـیاری از
احکام اسالم ،بیان برنامه ریزی اسالم در مورد اموراتی مانند سیاست ،فرهنـگ  ،اقتصـاد و...
می باشد مانند احکام مربوش به گرفتن مالیات ،قراوت ،خانواده ،معامالت و ...ثالثـا برنامـه
ریزی عالوه بر روش دارای بعد ارزشـی هـم هسـت کـه در مـدیریت اسـالمی ،احکـام هـر
برنامه ،مبیهن بُعد ارزشی آن است پس احکام فقهی بُعدی از برنامه ریزی به حسا می آینـد
نه اینکه امری در تغایر با برنامه ریزی باشند .رابعا؛ بـه قـول صـاحب کتـا فقـه در محـک
زمانه ،جهان بینی و ایدئولوژی اسالم با توجه به روش های معرفتی پذیرفته شده ،مـی توانـد
جامعه را طرح ریزی کند و به مرحله اجراء درآورد ( خسروپناه،1388 ،ص )47زیـرا اسـالم
مخالل با عقل و علوم بشری مطابق بـا دسـتورات خـدا نیسـت و آن هـا را هـم جـز دیـن و
حجت می داند .بنابراین فقه بهمراه سایر ارکان دین برای برنامـه ریـزی تمـام ابعـاد زنـدگی
بشر آمده اند و عالوه بر اینکه مغایر با برنامه ریزی نمی باشد بلکه فقه بهمـراه سـایر ارکـان،
مصداق واقعی و کامل برنامه ریزی است و در واقع معنای صحیح مدیریت فقهی همین معنـا
می باشد.
بنابرآننه که تاکنون گفته شد ،اگر منظور سروش از تناقض ،این است کـه نمـی شـود
بر اساس احکام فقه خیلی از مسائل را حل نمـود ،حـرف صـحیحی اسـت .کـار فقـه اصـوال
موضوع شناسی و موضوع سازی نیست و عدم ورود فقه بـه موضـوعات ،نقـ

فقـه هـم بـه

حسا نمی آید ولی این تناقض بر خالف نظـر دکتـر سـروش ،بـه خـاطر غیریـت حکـم و
برنامه نیست زیرا حکم و قانون فقه هم ،مصداقی از برنامه ریزی است بلکه تناقض در همـه
کاره پنداشتن فقه است که ناصوا بودن آن بحث شد.
اما اگر منظور ایشان ،تناقض صددرصـدی اسـت ،سـخنی نادرسـت اسـت زیـرا حکـم
فقهی هم حداقل مصداقی از برنامه ریزی در عرصه حقـوق دینـی اسـت .بنـابراین بـر فـرض
صحت برداشت ایشان از مدیریت فقهی( تدبیر همه جانبه زندگی بر اساس احکام فقه) ،بـاز
تناقض بر این برداشت به معنای یاد شده( تناقض صددرصدی) ،مترتب نمی شود.
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دلیل دوم دکتر سروش بر عدم امکان مدیریت فقهی و نقد و ارزیابی آن

قبل از پرداختن به این دلیل باید گفت :دلیـل دوم بـا دلیـل اول(تغـایر حکـم و برنامـه)
متفاوت است زیرا در دلیل اول دکتر سروش از طریق حکم محـوری فقـه و تغـایر حکـم بـا
برنامه ،به دنبال اثبات عدم امکان مدیریت است و در این دلیل ایشان بر اقلی بودن فقه حتی
در عرصه محوری خودش یعنی حکم ،تاکید می کن د .به ایـن معنـا کـه بـا فقهـی کـه صـرفا
منحصر در احکام یک زندگی ساده یا منحصر در احکام قرـایی اسـت چگونـه مـی تـوان
جامعه را مدیریت کرد؟
ایشان در مورد تفاوت این دو دلیل می گوید :فقه اگر به فرض  ،حداکثری باشـد ،بـاز
هم غنای حکمی دارد ،نه غنای برنامه ای ( سروش،1376 ،ص .)139این عبارت بـه وضـوح
تفاوت دو دلیل ایشان را نشان می دهد.
 -1تبیین دلیل دوم

دکتر سروش با عبارات مختلفی که در ادامه تعدادی از آن ها خواهد آمد ،ایـن دلیـل
را مطرح نموده اند .ایشان می گوید :علم فقه ،علمى اقلى است؛ یعنـى اقـل احکـامى را مـى
دهد که براى رفع خصومت الزم است والغیر؛ نه این که حداکثر کارى را که بـراى اداره و
تدبیر زندگى الزم است ،بیاموزد ( سروش ،1378،ص.)21
ایشان در بحث اقلی بودن فقه ،بعد از بحـث مفصـلی در اثبـات اقلـی بـودن فقـه مـی
گوید :برنامه ریزی به هیچ رو از فقه بر نمی آید و داشتن چنین انتظاری از آن عبث اسـت (
سروش،1377 ،ص )4این عبارات همان مدعای سـروش ( عـدم امکـان مـدیریت فقهـی) را
بیان می کند که این بار بر اقلی بودن فقه مُستدَلت گشته است.
صورت منطقی این دلیل به این صورت است :صغری :برنامه ریزی و مدیریت فقهـی ،
برنامه ریزی بر اساس فقه اقلی می باشد .کبری :برنامه ریزی بر اساس آننه که اقلـی اسـت،
ناممکن و عبث است .نتیجه :مدیریت فقهی امری ناممکن و عبث است.
جهت تشریح مقدمات و مبانی این اسـتدالل ،معنـای حـد وسـط( اقلـی بـودن فقـه) و
مبانی آن ،باید واضح شود.
مطلب اول :معنای اقلی بودن فقه :دکتر سروش معیار و ضـوابطی دقیـق بـرای تعیـین
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اقلی و اکثری ارائه نکرده است لذا عباراتش دو تفسیر را برای برای اقلی بودن فقه به دسـت
می دهد.
ایشان در تفسیر اول می گوید( :فقهِ) اقلی یعنی احکـامی کـه بـا اقـل شـرایط معیشـت
آدمی وفق می دهد و قابل اجراست و حاجات یک زندگی ساده را کـه همیشـه و همـه جـا
می توان داشت ،بر می آورد اما حاجات بزرگتر در یک زندگی پینیده تـر را منظـور نمـی
دارد (سروش ،1377،ص )4طبق این تفسیر معیار اقلی بودن فقه ،پـرداختن فقـه بـه کمتـرین
کارهای ممکن و الزم جهت تدبیر یک زندگی سـاده و بَـدَوی در ابعـاد مختلـل فـردی و
اجتماعی می باشد.
اما تفسیر دوم دکتر سروش مبتنی بر حکم محـور بـودن فقـه و انحصـار آن در احکـام
قرایی است .ایشان می گوید :اگر حیاتی اخروی در پی حیات دنیوی نبود ،حاجت به دیـن
و فقه دینی هم نمی افتاد .مطلو و مقصود شارع بالذات تیمین سعادت اخـروی اسـت ،امـا
چون برای حصول سعادت اخروی و آماده شدن برای لقـای بهجـت زای الهـی ،عابـدان بـه
آرامش دنیوی نیاز دارند تا به ادای تکالیل و انجام عبـادات بپردازنـد ،بـدین سـبب شـارع،
بالعرض ،نیم نگاهی به دنیا افکنده است و قوانینی اقلتی برای سیاست خلق و رفـع خصـومات
و دفــع تعــدیات و حفــظ حرمــت دیــن و عقــل و جــان و نســل و مــال وضــع کــرده اســت (
سروش ،1377،ص.)16
در این عبارت سروش ،ضمن بیان مبنای اقلی بودن فقه( اخروی بودن دین) که بحثش
خواهد آمد ،انحصار فقه را در احکام قرایی ،اقلی بودن فقه مطرح می کند.
بنابرآننه که گفته شد ،بدست می آید که دکتر سـروش فقـه اقلـی را فقـه مخصـوص
یک زندگی ساده یا فقه منحصر در فقه القرا بیان مـی کنـد کـه واضـح اسـت طبـق هـر دو
تفسیر از فقه اقلی ،فقه توان و قابلیت مدیریت زندگی پینیده امروزی را ندارد.
مطلب دوم :مبانی دکتر سروش در مورد اقلی بودن فقه :تیسی دکتر سروش از غزالی
در انحصار فقه به رفع خصومت ،اخروی محض دانستن دیـن و اسـتقراء نـاق

درون دینـی

در مقاله «دین اقلی و اکثری» مبانی دکتر سروش بر اقلی بودن فقه می باشند.
در مورد مبنای اول ( تیسی سروش از غزالی)  ،دکتر سـروش فقـه را فنـیه کـه متکفـل
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عمل است و احکام و فروع آن را به ما میآموزد ،تعریل می کنـد ( سـروش ،1375،ص)2
اما ضمن تیثیرپذیرى از تعریل غزالى از فقه در احیاء علوم الدین ،تصریح مى کند که علـم
فقه ،فقط علم به احکامى است که عهده دار رفع خصومت است .ایشان در ذاتی و عرضـی،
در باره علم فقه می گوید :به استثنای بخش عبادیات ویژه چون حج و صوم و ،...فقه قانونی
برای فصل خصومات و استقرار نظم در جامعه است و اگر مردم حقیقتاً به عدالت و انصـاف
رفتـار کنند و دسـت بــه تعـدی و تجـاوز نبرنـد ،بـه فقـه حـاجتی نخواهـد افتـاد ( سـروش،
،1377ص )15
در م ورد مبنای دوم ( اخروی محـض دانسـتن دیـن) ،دکتـر سـروش مـی گویـد :اگـر
حیاتی اخروی در پی حیات دنیوی نبود ،حاجت به دین و فقه دینی هم نمی افتاد .مطلو و
مقصود شارع بالذات تیمین سعادت اخروی است ،اما چون برای حصول سـعادت اخـروی و
آماده شدن برای لقای بهجت زای الهی ،عابـدان بـه آرامـش دنیـوی نیـاز دارنـد تـا بـه ادای
تکالیل و انجام عبادات بپردازند ،بدین سبب شارع ،بـالعرض ،نـیم نگـاهی بـه دنیـا افکنـده
است و قوانینی اقلتی برای سیاست خلق و رفع خصومات و دفع تعدیات و حفظ حرمت دیـن
و عقل و جان و نسل و مال وضع کرده است (.سروش،1377 ،ص.)16
در مورد مبنای سوم(استقراء) ،دکتر سروش در ابتدای مقاله «دین اقلی و اکثری» مثـال
هایی در مورد احکام اجتماعی و عبادی فقه می آورد و آن ها را حداقل کار ممکـن در آن
عرصه اجتماعی و عبادی می داند .به عنوان نمونه در مورد احکام طهارتی اسالم می گویـد:
احکام طهارتی که در شرع آمده ،حداقل کاری است که فرد در ساده ترین شرایط و بدوی
ترین جوامع می تواند در مقام رعایت بهداشت انجام دهد .یعنی حتی در اقلتی تـرین شـرایط
معیشتی ،آن حکم اقلتی قابل اجراست ،ولی معنـایش ایـن نیسـت کـه حکمـی اسـت اکثـری
برای شرایط پینیده تر ( سروش ،1377،ص .)3ایشان در مدارا و مدیریت هـم خالصـه ایـن
مثال ها را این گونه بیان می کند :بخش فقهِ دین ،کاری حداقلی می کند؛ یعنی نـه طهـارت
فقه برای تامین بهداشـت کامـل اسـت و نـه قصـاص و دیـات  ،حـداکثر کـار الزم را بـرای
پیشگیری از جرم انجام می دهند و نه خمس و زکات ،حـداکثر مالیـات الزم بـرای گـردش
امور حکومتند .این احکام را حتی اگر برای دنیا بدانیم ،بـاز هـم بایـد آن را حـداقل کـاری
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باید بدانیم که باید برای این دنیـا کـرد و لـذا بـرای حـداکثرش بایـد برنامـه ریـزی عقالیـی
بکنیم (.سروش،1377 ،ص.)139-138
ایشان نتیجه استقراء ناق

خود را در مقاله اقلی و اکثری این گونه به تمام احکام فقـه

تعمیم می دهد  :یا باید احکـام فقهـی را صـرف ًا اعمـال عبـادی تکلیفـی بـدانیم (کـه در ایـن
صورت نقش شان در مسائل اجتماعی نه حداقلی ،بلکه صفر خواهد شد) ،یا باید این احکام
را ناظر به مسائل اجتماعی و برای حل آنها بدانیم ،یعنی بگوییم که برای این دنیـا آمـده انـد
که در این صورت ،نقش فقه در تنظیم امـور دنیـایی فقـط حـداقلی خواهـد بـود ( سـروش،
 ،1377ص.)3
 -2نقد و ارزیابی دلیل دوم

در نقد و ارزیابی این دلیل ،به ترتیب ،تفسـیر و تعریـل ایشـان از اقلـی بـودن فقـه و
مبانی ایشان طی چهار مطلب ،مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.
مطلب اول :نقد تعریل سروش از اقلی بودن فقه :اشکالی که در تعریـل فقـه اقلـی
وجود دارد این است که خود دکتر سروش مرتکب تناقض شده است که از طرفی مدیریت
فقهی اقلی را در زندگی ساده می پذیرد و از طـرف دیگـر سـخن از عـدم امکـان مـدیریت
فقهی می گوید .البته ممکن است در رفع این تناقض گفته شود:
دلیلی که ایشان بر اقلی بودن فقه می آورد به خوبی نشان می دهد که منظور از تنظـیم
زندگی ساده توسط فقه همان تنظیم امور حقوقی است پس تعریل اول هم بـه تعریـل دوم
بر می گردد زیرا ایشان می گوید:
این حکم در مورد جمیع نظامهای حقوقی در جمیـع جوامـع صـادق اسـت .چـرا کـه
اصوالً مسائل حقوقی بخش کوچکی از زندگی بشر را فرا مـی گیـرد و اساسـاً هـم نـاظر بـه
فصل خصومات است .و همین است معنای آنکه غزالی گفت که والیت فقیه اوالً بر قلـو
نیست ،بلکه بر ابدان است و ثانیاً اگر مردم به عدل رفتار کننـد و خصـومات برطـرف شـود،
فقه و فقها هم بیکار خواهند ماند ( .سروش ،1377،ص )4یا در جایی دیگر می گوید :دیـن
در همهی زمینهها حداقلها را بیان کـرده اسـت .فقـه دینـی موجـود ،مجموعـهای از احکـام
حقوقی است که اوالً متناسب با جامعهای بدوی و اولیه است و ثانیـاً برنامـهریـزی و طراحـی
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زندگی از عهدهی آن بر نمیآید (این کار اساساً از عهدهی فقه خارج است زیرا فقـه صـرفاً
مجموعهای از حالل و حرامها و بایدها و نبایدهاست) (سروش ،1388 ،ص .)91
این پاسخ اگر درست باشد مشکل مثال های اول مقالـه «دیـن اقلـی و اکثـری» را حـل
نمی کند که به صراحت دکتر سروش آن ها را به عنوان برنامه های فقه بـرای تـدبیر جامعـه
ساده آورده است.
همننین ممکن است در رفع این تناقض گفته شودکه امـروزه زنـدگی در تمـام ابعـاد
آن بسیار پینیده شده است پس مدیریت فقهـی اقلـی بـا عـدم امکـان مـدیریت فقهـی فـرق
چندانی ندارد .و دو تعریل دارای فحوای واحد هستند و می خواهنـد بـر ایـن نکتـه داللـت
کنند که فقه به اقل نیازهای زندگی پرداخته اسـت پـس امکـان مـدیریت جامعـه توسـط آن
وجود ندارد.
ولی در پاسخ به این رفع تناقض هم باید گفت :برخی از مبـانی ایشـان در مـورد دلیـل
دوم ،با تعریل اول و برخی با تعریل دوم سازگار هستند بنابراین تنـاقض و ابهـام در سـخن
ایشان همننان پابرجاست.
مطلب دوم :نقد تیسَی دکتر سروش از غزالی در انحصار فقه به رفع خصومت
یک :اینکه دکتر سروش در تبیین ماهیت و ویژگی هـای فقـه بـه اصـطالح اهـل فـن
یعنی فقها رجوع کرده است ،روش درستی است ولی واضح اسـت کـه بـرای تبیـین معنـای
یک اصطالح ،سخن یکی از اهالی اصطالح ،آن هـم سـخن مخـالل قریـب بـه اتفـاق اهـل
اصطالح ،قطعیتی نمی آورد و تا کشل معنای قطعی برای این اصـطالح ،دکتـر سـروش راه
زیادی دارد و باید نظر دیگر فقهای تراز اول و حتی اهـل لغـت را جمـع آوری مـی نمـود و
آنگاه به کشل معنای درست فقه می پرداخت تا نظر ایشان درباره اقلی بودن فقه ،علمی بـه
حسا می آمد و تازه قابل جرح و تعدیل بود .بنابراین این تیسی ایشان صِرف یک احتمـال
واضح البطالن در معنای فقه است و با مشهور بلکه قریـب بـه اتفـاق نظـر فقهـا و اهـل لغـت
مخالل است و چنین استقرای به غایت ناق

را ،مبنای نظریه علمی قرار دادن(عـدم امکـان

مدیریت فقهی)  ،نمی تواند قابل قبول باشد.
ْوَّ :ذ ْر ت ريد بر ْني ی ب ْ فقه و َّنحصا ر ن ْر رفاع خصا ُت ُافارْ بلكاه
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ُتروک ْر َّيآ گرَّيش َّست زيرَّ هاه فقَ ی شيعه و سا ُ ،لم فقه َّصطالا رَّ ُجا ُاه
َّی َّز گ َّره ي ُ َّْناد ره َّز ُا بع برت ُ و سات و ُقل و ،)...جَات بيا َّاكا م تاا م
َّفع َ ُكل ِفيآب ج َّي و ير ج َّي و ْني ی و َّخروی) َّستاب ط ُا شا ْ .باه ُاا َّ نا ناه
شَيد َّوَ ْر تعريف فقه ُ گ يدَّ :ذفقه ذغةَّ :ذفَم .و شرُ َّ :ذعلم ب ْلاك م َّذ رُية َّذفرُية
ُآ َْذتَ َّذتفصيليةَّ َ ....ذحكم َّذ رُي إُ َ تك

يتاه َّآلخارةَ ،و َّذغارِ َّْلهام ُااه

َّذدني  ،و َّْلوََّ :ذعب َّْ  .و َّذث ني :إُ َ يحت ج إذ ُب رةَ ،و ال ،و َّذث نيَّْ :لاك م .و َّْلوَ:
إُ َ تك

َّذعب رة ُآ َُّايآ -تحقيق َو تقديرََّ -و ال ،و َّْلوََّ :ذعقا ْ ،و َّذث نيَّ:إليق ُا

بشَيد َّوَ ،ب ت  ،ج ،1صْ )31-30ر ُي قله ه ی فق هت فقه جعفاری ،با ز ُا تا َّ باه
ُب ر ُحق ررر َّستا ْ ررْ ره ُ گ يدَّ:ذفقه في َّذل َغة ه َّذفَم راا فاي َّذصاح ح و
َّذاصب ح و ه َّذعلم ب ذ يُ را في َّذق ُ س َّذاحيِ ََُ في َّصطالح َّذفقَ ُ ف ذفقه ر في
َّذصدر َّْلوَ يْتعال في فَم َاك م َّذديآ جايعَ  ،س َُّ ر نت ُتعل َقة ب الياا و َّذعق ئاد و
تَصا)
ُ يتَصل بَ َ ،م ر نت َاك م َّذفاروج و َّذحادوْ و َّذصاالة و َّذصاي م .و بعاد فتارة َ
َّساتقر
َّستعا ذه فص ر يعرف بئنَه ُلم َّْلاك م ُآ َّذصالة و َّذصي م و َّذفروِ و َّذحدوْ.و قد
َ
تعريف َّذفقهَّ -صطالا را يق َ َّذ َيدُ -ل «َّذعلم ب ْلاك م َّذ رُية َّذعاليَاة ُاآ َْذ َتَا
َّذتفصيليَة ذتحصيل َّذْع ْة َّْلخرويَة» بُحق ررر 1414 ،قَّ،ذاقدُه ،ص.)6
محقق کرکی در این عبارات هم بـه معنـای لغـوی و هـم بـه معنـای عـام وخـاص فقـه
پرداخته است که کامال واضح است که ایشان مانند سایر فقها هینگاه به معنای اَخصهـی کـه
دکتر سروش از عبارات غزالی در باره فقه تحت عنوان فقه دنیا ،استظهار کرده است ،معتقـد
نبوده اند.
بنابراین گستره ابوا فقه بسیار وسیع تر از چیزی است که دکتر سروش گمـان گـرده
است و کافی است به کتب فقها مراجعه نمود تا بر گستردگی و تبویب فقه پی برد.
عبدالحسین خسرو پناه می گوید :در مذهب شـافعی هـم ،کـه غزالـی پیـرو آن اسـت،
فقهای شافعی ،متون فقه شـافعی را بـه چهـار گـروه تقسـیم نمـوده انـد :عبـادات ،معـامالت،
مناکحات  ،و احکام جناحی و جزایـی ( خسـرو پنـاه ،1388،ص .)28در ایـن تقسـیم بنـدی
احکام رفع خصومت یکی از بخش های فقه شافعی به حسا می آیـد .سـایر مـذاهب اهـل
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سنت هم فقه را محصور در فقه القرا نمی دانند .در هر صورت چون گستردگی فقـه امـری
روشن است به این میزان اکتفاء می شود.
سه :هدف علم فقه کشل حکم خدا درباره افعال انسان در قالب احکام خمسه توسط
منابع استنباش می باشد .حال سوال اساسـی از دکتـر سـروش ایـن اسـت کـه حکـم خداونـد
نسبت به افعال غیر جزایی ما مثل معامله کردن ،تفکر کردن ،شـرکت در انتخابـات ،تشـکیل
حکومت ،رفتارهای اقتصادی ما در بازار سـرمایه و بـازار مـالی و هـزاران رفتـار جـوانحی و
جوارحی ،فردی و اجتماعی ،جزایی و غیر جزایـی انسـان هـا چیسـت؟ و اساسـا چـه علمـی
متکفل پاسخ گویی به این سواالت است؟
اگر گفته شود این امور را خدا به عقل واگذار کرده است ،خـود ایـن جـوا  ،یعنـی
حجیت عقل در این موارد که استخراج حکم خدا از طریق منبع عقـل را در پـی دارد و ایـن
همان علم فقه است زیرا کار فقیه این است که حکم خدا را از هـر منبعـی کـه حجیـتش در
علم اصول ثابت شده است ،استنباش کند .البته دکتر سروش می تواند نام دیگری بر علم فقه
و فقیه در زمینه احکام غیر جزایی بگذارد ولی این نام گذاری این حقییـت کـه همـه افعـال
انسان محکوم به حکمی از طرف خداست ،را عوض نمی کند .مگر اینکه ایشان قائل به این
باشند که خداوند در این موراد ما را بالتکلیل قرار داده است و حکمی صادر نکرده است
و بشر را به حال خودش واگذار کرده است که این کار از ساحت لطل و ربو بیت خداونـد
حکیم به دور است .و انسان هـا هـم ،از بهـائم بالتکلیـل نیسـتند .بنـابراین فقـه و کـار فقیـه
گسترده تر از احکام جزایی است .اگر به فرض ،گفته شود :احکام غیر جزایی در فقه واقعی
مطرح شده است ولی فقه موجود به این احکام نپرداخته است .شـهادت انـدکی بررسـی ،در
حد مطالعه فهرست کتب فقهی موجود ،بر بطالن این فرض کافی است.
اگر هم گفته شود ،پاسخ این سواالت بر عهده بخش دیگر دیـن یعنـی اخـالق اسـت.
این پاسخ ناشی از عدم شناخت بخش های دین است .محموالت علم اخالق ،حسـن و قـبح
افعال جوارحی و جوانحی انسان است و این با محمـوالت علـم فقـه کـه وجـو و حرمـت
افعال انسان است فرق دارد .بر اهل فن پوشیده نیست که گزاره اخالقی (ماننـد حسـادت بـد
است) با گزاره فقهی( مانندحسادت حرام است) متفاوت است ،هم چنان که محموالت علم
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عقاید هم با این دو بخش متفاوت است و کدام اسالم شناس است کـه ندانـد (خـدا و جـود
دارد) محل بحث در اعتقادات است در حالی کـه همـین گـزاره در ارتبـاش بـا عمـل انسـان
تبدیل به گزاره اخالقی( اعتقاد به خدا خو است) و گزاره فقهی( اعتقـاد بـه خـدا واجـب
است) می شود .بنابراین درست است که اخالق هم در باره اعمال انسان بحث می کند لکن
حیثیت بحث و محموالت ،در اخالق با علم فقه فرق می کند و هیچ یـک جـای دیگـری را
نمی گیرند.
چهار :صاحب کتا فقه در محک زمانه می گوید :غزالى در کتا احیاء علوم الدین
براى تبیین بُعد دنیوى فقه ،بخش قراى فقه را مطرح مى سازد ،ولى به این نکته نیز تصـریح
دارد که احکام نماز و روزه وحالل و حرام ،از معنوىترین اعمالى است که فقیـه بـدان مـى
پردازد ( خسرو پناه 1388،ص.)29بنابراین حتی اصل تاسی دکتر سروش هـم غلـط اسـت و
منطبق با سخن غزالی نیست و اینجاست که سخن دکتر سروش از پشتوانه تقلیـد هـم ،خـالی
می شود .نقد بر آراء غزالی هم ،بسیار است و بحث دیگـری را مـی طلبـد .امـام خمینـی بـه
عنوان یکی از جدی ترین منتقدین غزالی می فرماید :اشـکال در کـالم شـیخ غزالـی ،آنکـه
علم فقه را از علوم دنیایی و فقها را از علمـای دنیـا دانسـته بـا اینکـه ایـن علـم از اعـ تز علـوم
آخرت است و این ناشی است از حبه نفس و حبه به آن چیزی که بـه خیـال خـودش اهـل
اوست یعنی علم اخالق به معنای متعارف رسمی ( امام خمینی  ،1395 ،ص.)395
مطلب سوم :نقد اخروی محض دانستن دین :انتظار سـعادت اخـروی از دیـن ،باعـث
نمی شود که دین اخروی محض باشد و دین درباره دنیا بحث نکند زیرا سعادت در آخرت
وابسته به تنظیم امورات دنیا هم می باشد .دینی که می خواهد راه سـعادت در آخـرت را بـه
انسان ها نشان دهد باید راه درست زندگی کردن را نشـان دهـد  .میـزان تـاثیر و تـاثر دنیـا و
آخرت در هم ،به حدی زیاد ،در هم تنیده و پوشیده است که پرداخـت دیـن بـه همـه ابعـاد
زندگی فردی و اجتماعی را ایجا می کند.
دکتر سروش این ارتباش را فی الجمله قبول دارد .ایشان می گوید :مطلـو و مقصـود
شارع بالذات تیمین سعادت اخروی است ،اما چون برای حصـول سـعادت اخـروی و آمـاده
شدن برای لقای بهجت زای الهی ،عابدان به آرامش دنیوی نیاز دارند تا بـه ادای تکـالیل و
انجام عبادات بپردازند ،بدین سبب شارع ،بالعرض ،نیم نگاهی به دنیا افکنده است و قـوانینی
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اقلتی برای سیاست خلق و رفع خصومات و دفع تعدیات و حفظ حرمت دین و عقـل و جـان
و نسل و مال وضع کرده است( .سروش ،1377،ص .)16اشکال این سخن دکتر سـروش در
این است که حد ارتباش اعمال دنیایی با سعادت اخروی(لقای خدا) را رفـع مزاحمـت هـای
دنیا و خصومت های انسان ها با هم  ،توسط دین بیان مـی کنـد و راه رسـیدن بـه سـعادت را
صرف عابد بودن و انجام عبادات بیان می کند .بلکه عبادتی که مـد نظـر متـون دینـی اسـت
عبارت از اطاعت بی چون و چرا از دستورهای خداوند می باشد .امـام صـادق علیـه السـالم
می فرماید « :عبادت رکوع و سجود نیست،بلکه اطاعت است .کسی که مخلـوق خـدا را بـه
بهای عصیان خدا پیروی کند ،در واقع مخلوق را عبادت کـرده اسـت» ( حرعـاملی،1404 ،
ج ،16ص.)155
بنابراین دین عالوه بر پرداختن به رفع خصومت باید به تمام ابعاد زندگی انسان جهـت
دهد و الزمه این امر ،پرداختن دین به تمام ابعاد زندگی است.
دکتر سروش می گوید :دین همان قدر که با قرن پنجم می ساخت بـا قـرن بیسـتم هـم
میسازد .دستاوردهای علمی و صنعتی اگر به سعادت اخروی کمک کنند ،بـه لحـاظ دینـی
مطلوبند و گرنه ،نه .لکن می دانیم که این امور در سعادت اخروی دخلـی ندارنـد ،چـرا کـه
مؤمنانی که در قرن پنجم بدون الکتریسیته و هواپیما و اتوبان زندگی می کردند نیز بـه دلیـل
ایمان و علمشان میجور بودند و سعادت اخرویشان در گروی پیشرفت دنیوی نبود ( سروش
 ،1376ص 191و)252
این سخن هم ،نفی ورود دین به مسائل دنیا را نمی کند زیرا رویکرد دیـن در مداخلـه
در امور دنیا به منظور رساندن انسان به سعادت است لذا پرواضح است که بیان قواعـد علـوم
مختلل وظیفه فقه و دین نیست ولی ارزش گذاری ،بیان حکم و حتی بیـان برنامـه و اصـول
کلی در امور حیاتی و مهم مانند علوم انسانی و به خصوص مدیریت کالن جامعـه ،بـه دلیـل
وابستگی وثیق آنها با سعادت انسان توسط دین و بر پایه لطل خداوند ضروری است.
بنابرآننه بیان شد ،دین اخروی محض نیست بلکه دین اعم از فقه و اخـالق و عقایـد،
با رویکرد هدایت انسان و رساندن او به سعادت به حل مسائل دنیا و تامین سـعادت اخـروی
می پردازد .این همان مدیریت فقهی به معنای عام و درست آن می باشد کـه دکتـر سـروش
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آن را ،منحصر در مدیریت بر اساس دین صرفا اخروی و رافع نزاع د دنیوی ،نموده است.
مطلب چهارم :نقد استقراء ناق

دکتر سروش

نتیجه ای که دکتر سروش از استقراء ناق

خود ،در ابتدای مقاله اقلی و اکثـری مـی

گیرید با اقلی دانستن مصادیق مطرح شده در ابتدای مقاله مـذ کـور نمـی سـازد زیـرا در آن
مصادیق بحث بر سر آن اسـت کـه فـالن مصـداق از احکـام فقـه( مـثال یـک بـار کشـیدن)
کمترین کار در جهت هدف آن کـار (نظافـت) اسـت .واضـح اسـت کـه نتیجـه ایـن بحـث
استقرایی این است که پس هر حکم شرعی نسبت به هدفش کمترین کـار ممکـن اسـت نـه
این که بگوییم پس مجموعه فقه کمترین کار الزم در اداره دنیاست.
بین این دو نتیجه فرق واضحی است زیرا در اولی احکام منفردا ،اقلـی خوانـده شـده
است و در دومی مجموعه فقه اقلی خوانده شده است در حالی که اگر بـه مجموعـه احکـام
فقه بما هو مجموعه نگاه کنـیم مـی بینـیم در تـامین کامـل هـر یـک از اهـداف خـود ماننـد
نظافت ،اقتصاد ،عبادت و ...مجموعه هایی از احکام دارد که در کنار هم اهداف را بـه نحـو
کامل محقق می کنند به عنوان مثال ،گرچه در مسلله نظافت ،یـک بـار شسـتن حـداقل کـار
ممکن است ولی یک بار شستن تنها حکم فقهـی در بـا نظافـت نیسـت بلکـه فقـه در ایـن
مسلله قوانین مفصلی دارد  .فقه اوال میان نجاست و کثیفی و پاکی و تمیزی فرق قائل اسـت
و به تبع آن میان طهارت و نظافت هم فرق قائـل اسـت و خـود طهـارت را هـم بـه طهـارت
باطنی ( مثل وضو) و طهارت ظاهری( مثل آ کشیدن وسایل نجس) تقسیم می کند بعد به
بیان احکام زیادی در مورد این اقسـام پرداختـه اسـت بـه طـوری کـه تشـریع مفصـل فقـه و
روایات در با بهداشت و نظافت با تاکید بر ارجاع به حکـم عقـل و متفکـران ایـن زمینـه،
منظومه کاملی درباره نظر فقه در با بهداشت به حسا می آید .حال الزم بود ابتـدا دکتـر
سروش کل این احکام را بررسی می کرد ،همننین بقیة مجموعه های احکام اسالم در با
احتکار و اقتصاد و جزا و ....را مطالعه می نمود تا بـه منظومـة اسـالم در هـر موضـوع دسـت
یابد ،بعد با این پشتوانه مطالعاتی ،نظرش را در باره اقلی یا اکثری بودن فقه ارائه می داد .در
حالی که ایشان در مقاله اقلی و اکثری حتی به تفاوت طهـارت و نظافـت هـم اشـاره نکـرده
است.
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نتیجه گیری
بر خالف نظر دکترسروش ،ادیان به طور اعم و اسالم به طور خاص از برنامه ریزی و
مدیریت بیگانه نیستند بلکه شریعت الهی در بطن خود مـدیریت الزم ،بـرای اداره کشـور را
دارا است و قواعد کلی برای تطبیـق بـر جزییـات در تمـام اعصـار را دربـر دارد و مـدیریت
فقهی به معنی نفی مدیریت علمی نیست بلکه به معنـی سـنجش قواعـد علـوم بـا ارزشهـای
دینی و احکام الهی( فقه اکبر) میباشد زیرا فقه به معنای احکام فـردی ،فقـه اصـغر اسـت و
فقه به معنای اعم ،فراتر از این و اعـم از باورهـا ،ارزش هـا ،مشـروعیت و مناسـک در تمـام
ابعاد فردی و اجتماعی است.
الگوی ارائه شده این مقاله برای مدیریت جامعه عبارت از سامان یافتن مجموع فعالیت
های فرد و جامعه در تمام ابعاد فـردی و اجتمـاعی براسـاس معیارهـا و ضـوابط فقـه اکبـر(
احکام  ،ارزش ها ،قواعد و مبانی دین) مـی باشـد .ایـن معنـا از مـدیریت فقهـی متـرادف بـا
مدیریت اسالمی است .این مدیریت هیچ گونه تنافی با مدیریت علمی ندارد .توضیح اینکـه
مدیریت علمی را ،می توان به دو معنای نا سازگار با مدیریت فقهی و سـازگار بـا مـدیریت
فقهی تعریل نمود .مدیریت علمی در معنای اول ،یعنی مدیریتی که به هـیچ عنـوان بـا دیـن
ربطی پیدا نمی کند زیرا به زعم معتقد به این معنـا ،در دیـن سـخنی از توسـعه  ،مـدیریت و
رهبری نیامده است و این امور به عهـده عقـل و علـم بشـری گذاشـته شـده اسـت .در واقـع
مدیریت علمی در این معنا یعنی مدیریتی که بر اسـاس علـوم مختلـل بشـری ،بـرای تـدبیر
ابعاد مختلل زندگی به کار گرفته می شود و فقه به دلیل حکـم محـور بـودن در ایـن علـوم
نمی گنجد .اما می توان معنای دومی هم برای مدیریت علمی ارائه داد که درمقابل مدیریت
فقهی نیست و می تواند با مدیریت فقهی سازگار باشد .مدیریت علمی در معنـای دوم یعنـی
مدیریت بر اساس عقل  ،علم و ارزش های انسانی که این مدیریت مـی تـوان در ترـاد بـا
منابع دینی و فقهی نباشد بلکه کامال بر اساس موازین آنها به دست آید عالوه بر این کـه در
خود دین هم برای مدیریت جامعه قوانین متعددی اسـت کـه بـا کـار علمـی و اجتهـاد قابـل
استنباش می باشد .بنابراین مدیریت علمی در این معنا ،مفهومی است که مدیریت فقهـی مـی
تواند ،مصداقی از آن باشد بدون اینکه ترادی با هم داشته باشند.
بنابراین این مقاله از رویکرد مدیریت فقهی بر مبانی فقه عام دفاع می کند.
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 .1375 ............................. -19تحلیل مفهوم حکومت دینی .کیان شماره.32
 .1374 ............................. -20خدمات و محسنات دین .کیان شماره .27
 -21شهیداول ،محمد بن مکی ،القواعد و الفواید ،چاپ اول ،قم :انتشارات کتابفروشی،بی تا.
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 -22شهیدثانی ،زین الدین بن علی( ،)1398منیه المرید فی آدا المفید و المستفید .قـم :بوسـتان
کتا قم.
 -23طبرسى ،امین الدین ابوعلى الفرل بن الحسن .مجمع البیان .تهران :ناصر خسرو .بی تا.
 -24طباطبایی ،سیدمحمدحسین( 1417ق) ،تفسیرالمیزان .بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات.
 -25طوسی ،ابوجعفر ،محمدبن حسن(  1403هق) ،عـده االصـول .چـاپ اول .قـم :انتشـارات آل
البیت.
 -26طوسی ،ابوجعفر ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دار الحیاء التراث العربی.
بی تا.
 -27غزالی ،محمدبن محمد( 1410ق) .المستصفی من علم االصول ،بیروت :شرکه داراالرقم ابـن
ابی االرقم.
 -28کرکى ،محقق ثانى ،على بن حسین1414 (،ه.ق) ،جامع المقاصـد فـی شـرح القواعـد ،چـاپ
دوم ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
 -29مطهری ،مرتری(  ،)1392امامت و رهبری .تهران :انتشارات صدرا.
 -30موسوی خمینی ،سیدروح اهلل (  ،)1395شرح چهل حدیث ،تهران :مؤسسه نشر و تنظیم آثـار
امام خمینی (قدسسرته).
 -31موسوی خمینی،سید روح اهلل( .) 1382صـحیفه امـام،تهران :مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام
خمینی.
 -32موسوی خمینی ،سیدروح اهلل( 1421هـ.ق) ،کتـا البیـع .چـاپ اول .تهـران :مؤسسـه نشـر و
تنظیم آثار امام خمینی (قدسسرته).

