درآمدی بر فلسفه فقه االداره
سید صمصام الدین قوامی
مدرس خارج فقه االداره و اصول فقهاالداره حوزه علمیه قم

رضا قزی
دکتری ادیان (موسسه امام خمینی(ره)) و پژوهشگر بنیاد فقهی مدیریت اسالمی
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فقهاالداره یکی از عرصههای جدید نوظهور در فقهپژوهی است کهه دسهتور کهار خهود را بهه
«تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامه انسهانی دخیه در حهوزه
سازمان» اختصاص داده است .ایده «فقهاالداره» به عنهوان یکهی از افهراد «فقهه علهوم انسهانی»
جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندیههای نن کهه
به غنیسازی دانش مدیریت می پردازد .دانش مهدیریت نیها از شهاخهههای کهاربردی علهوم
انسانی است و دانشی چند رشهتهای اسهت «نهه میهان رشهتهای» کهه حهاوی جامعههشناسهی
روانشناسی اقتصاد انسانشناسی نمار و تعلیم و تربیت و ...میباشد .الزم به ذکهر اسهت کهه
هر کدام از دانشهای مابور در خدمت یکهی ازموورههای چهارنانهه دانهش مهدیریت قهرار
مینیرد .هدف این نوشتار «درنمدی بر فلسفه فقهاالداره» است .بهرای ایهن منظهور مهیتهوان
مسائ در مورد این علم را در سه موور دست بندی کرد .1 :مسائ ِ زمهاهوی فقههاالداره .2
مسائ ِ فرامسئلهای این علم  .3مسائ ِ عملی و کاربردی فقهاالداره .ایهن نوشهتار کهه خهود را
نامی اولیه در ایهن مسهیر تلقهی مهیکنهد در رونهد پهژوهش پیشهنهادهایی از سهن ِ تأسهیِِ
عرصههای مطالعاتی جدید نیا ارائه کرده است.
واژگان کلیدی :فقه مدیریت فقهاالداره فلسفه فقهاالداره روششناسی فقهاالداره.
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مقدمه:

در طول تاری دو دانش فقه و اصول در حوزه علمیه دائماً در حال تطور و توول بوده اسهت و
فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر نهاده است .تاری نواهی میدهد که نهاه بها ظههور مردانهی
بارگ و تاثیر نذار همچون شی طوسی ابنادریِ حلی شهیدین عالمه و موقهح حلهی وحیهد
بهبهانی شی انصاری و ...فص جدیدی در اوجنیری این دو دانش شک نرفته است .این ترقهی
غالبا با دنرنونی و دنردیسی (بسته به شرائط هر عصر) همراه بوده است بر اه نظر پوشیده نیست
که تاری تطور حوزه همان تاری تطور فقه و اصول است چرا که فقه و اصول بمانند تار وپهود در
هم تنیدهاند که رابطهای تنگاتنگ دارند .از این رو نوع فقها اصولی نیا هستند و هر فقیه ملام اسهت
ابتدا مبانی اصولی خاص به خود را اتخاذ نموده سپِ به فتوا برسد .با پیروزی انقهال اسهالمی و
حاکمیت والیت فقیه مباحث «فلسفه سیاسی اسالم» به تدریج مورد عالقه حوزویهان واقهگ نردیهد
ودانش فقه نیا با عناوین جدیدی مانند «فقه السیاسه» و «فقه الدوله» و«فقه الوکومه» روبرو شد و نن
را به رسمیت شناخت .اما ننچه اخیراً شاهد نن هستیم شک نیری عصر جدیدی است که در نن
درآمدی بر
فلسفه
فقهاالداره

علوم انسانی به تدریج در نظام نموزشی حوزه وارد میشود .این امر ریشه در نارسایی این علهوم
در نظام دانشگاهی دارد؛ ترجمهای بودن بومی نبودن ناهمخوانی با مبانی اسالمی ناکارنمهدی از
جمله ضعفهایی است که در این علوم دیده میشود .از سوی دیگهر اعهالم نمهادنی تهدریجی
حوزه و از همه مهمتر تاکیدات مکرر رهبری انقال که ناشی از همهین واقعیهت هاسهت ورود
به عصر نوین را مسج میکند به نونهای که حوزه و دانشهگاه و دولهت را بهه تکهاپوی جهدی
واداشته است و برخی پژوهشگاه ها را در این زمینه مموض کرده است( .قوامی .)2 :1332
ننچه در این مهم نقش اساسی و تعیهین کننهده دارد روششناسهی علهوم انسهانی اسهالمی
است .بر همین اساس ناکافی بودن روشهای غیر فقهی اخیرا ورود مجتهدانه بهه ایهن عرصهه را
اجتنا ناپذیر کرده تا نن جا که حلقهها و نهادهای فقهه پژوههی فراوانهی در ایهن وادی ایجهاد
نردیده و به صورت جدی فعالیت خویش را نغاز نمهودهانهد .از جملهه ایهن تهالشهها دانهش
فقهاالداره است .این دانش که متکف توصی «نظهام اداری اسهالم» از مسهیر مطمهئن و مجهر
اجتهاد جواهری است با برخی پرسشهای جدی مواجه است؛ از جمله ایهن کهه :جایگهاه فقهه
االداره کجاست؟ فقه االداره در زمره کدام علم است؟ مبهانی فقهه االداره کدامنهد؟ فقهه االداره از
چه روشی پیروی میکند؟ منابگ فقه االداره کدامند؟ پیشینه فقهاالداره چیسهت؟ اصهول و قواعهد
فقهاالداره کدامند؟ نونهها والگوهای فقههاالداره کدامنهد؟ موصهول فقههاالداره چیسهت؟ پاسه
اجمالی به سواالت فوق را در متن این مقاله میتوان رسید.
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 )1مفهوم شناسی فقه االداره
 .9.9مفهومشناسی فقه

فقه در لغت به معانی ذی نمده است :مطلهح فههم (فهم (جهوهری  )1041العلهم بها لشهی
والفهم له فهم الشی (فیومی )013:1010؛ ریا بینی (ادراک خفی) ( جاایری )113:1331؛ ادراک
عقلی و استنتاج علمی (ادراک الشی و العلم به) (مصطفوی .)1334
فقه در اصطالح مشهور علما شیعه عبارت است« :علم به احکام شرعیه فرعیه اسهت کهه از
طریح ادله تفصیله بدست مینید» (زینالدین بیتا )23:قید «فرعیه» در تعریف فوق اصول دیهن
و اصول فقه را از تعریف فقه خارج میکند.
 .9.9مفهومشناسی مدیریت

«بکارنیری منابگ انسانی وامکانی از طریهح سهازماندهی و برنامهه ریهای بهه جههت حصهول
اهداف سازمان» (رضائیان  )1 :1330همانطور که مالحظه میشود نگاه اولیه بهه مهدیریت؛ شهام
سازماندهی برنامهریای نظارت و هماهنگی میشود و مدیریت علمهی بهر همهین اسهاس اسهتوار
نردیده است .در مدیریت علمی عام انسان به فراموشی سپرده شده است .تا جایی که تها چنهدی
پیش «مدیریت منابگ انسانی» جا وظایف عمومی مدیریت به شمار میرفت (قوامی .)33 :1332
 .9.9مفهومشناسی فقهاالداره
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برای فقه االداره میتوان دو تعریف ذی را ارائه داد« :شعبهای از فقه که تالش مهیکنهد قواعهد
مدیریتی را غنی سازی کند و این عم را از طریح استنباط احکام اداری به سبک اجتهاد جعفهری و
جواهری انجام میدهد» (قوامی  1332ص .)11فقهی که متکف تبیین احکام شرع در موضوعات
نونانون مدیریتی و اداری از طریح پاسخگوئی به سواالت مدیریتی به شک استنباط است (همان).
 )2ماهیت شناسی فقهاالداره
 .9.9موضوع و محمول فقه االداره

موضوع فقه االداره فع سازمانی و متعلقات نن یعنهی منهابگ انسهانی و منهابگ مهادی اسهت.
منابگ انسانی متشک از انسانهائی است که کارنااری امور مختلف سهازمان را در ظرفیهتههای
نونانون چون مدیر متخصص کارمند و کارنر به عههده دارنهد (همهان) .مومهول فقهه االداره
احکام وضعی وتکلیفی فع سازمانی و متعلقات نن است.
 .9.9هدف فقهاالداره

اهداف فقهاالداره به صورت اختصار عبارت است:
الف) افاایش غنای قواعد علم مدیریت در پرتو احکام شرع با تکیه برفقه پویای جواهری؛
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) کشف نظام اداری اسالم؛
ج) ایجاد زمینه ای برای پیدائی و برپائی مدیریت صالوه و جامعه فاضله.
 .9.9ضرورت فقهاالداره

 )1نیاز جامعه اسالمی و نظام دینی به یک مدل بومی از مدیریت که مایه افهاایش کارنمهدی
و تأثیر نذاری این علم در جامعه خواهد شد؛  )2نیاز جامعه اسالمی به یک میاان شرع و فصه
الخطا

که مالک سنجش نرا و نظرات و مکاتب نونانون مهدیریتی باشهد؛  )3نیهاز بهه مهدل

مدیریتی کام که به لواظ مفاسد و مصالح واقعی بشری تنظیم شده باشد تا با ضهریب خطهای
کمتری نسبت به مدلهای موجود جامعه را به سوی عهدالت و فلهلیت و رهنمهون نمایهد؛ )0
عدم احاطه کام مدیریت پژوهان جهان بر مصالح و مفاسد واقعی بشر؛  )1ظرفیت پاس نهویی
فقه شیعی به شک تبین احکام برای هر نوع موضوعی ( قوامی .)12-11 :1332
 )3فقه و مدیریت
 .9.9نگاه فقهاالداره به ساختار موضوعی مدیریت
درآمدی بر
فلسفه
فقهاالداره

نگاه فقهاالداره به مباحث مدیریت تفصیلیتر از نگهاه مهدیریت علمهی اسهت و از وسهعت
بیش تری نسبت به نن برخوردار است.
 .9.9.9محورهای چهارگانه مدیریت

 .1مبانی

یا وظائف مدیریت ()Manager Functions

 .2مدیریت منابگ انسانی

()Personnel Management& Human resource Management

 .3مدیریت رفتارسازمانی

()Organizational behavior Management

 .0مدیریت فرهنگ سازمانی

()Culture Organizational Managemen

 .9.9.9عرصههای مدیریت

 .1عرصههای کمّی مدیریت :عبارتند از مدیریت های ملافی که بیانگر موهدوده خاصهی از
فعالیت های مدیریتی و سهازمانی انهد ماننهد مهدیریت صهنعتی مهدیریت اقتصهادی مهدیریت
سیاسی مدیریت نموزشی مدیریت نظامی و مدیریت فقهی.
 .2عرصههای کیفی :مدیریت های ملافی هستند که بیانگر نوعی اباارهای نا مدیریتی اند که
میتوانند کلیه عرصه های کمّی را پوشش دهند و به غنی سازی کلیه فعالیت های مهدیریتی کمهک
کنند .مانند :مدیریت فرهنگی مدیریت کیفیت مدیریت بهرهوری مهدیریت اسهتراتژیک مهدیریت
توسعه مدیریت نینده مدیریت توول و مدیریت بوران (قوامی همان.)31-33 :
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 )4آیا فقهاالداره دانش واحدی است؟
باید نفت که فقه و مدیریت دو دانش هستند که مبانی و پهیشفهر

ههای مخصهوص بهه

خود را دارند به ویژه این که هر دو در حوزه علوم انسانی قرار دارند .فقهه و مهدیریت ههر دو از
علوم کاربردی هستند و مسائ مدیریت در موضوع با موضهوع علهم فقهه مشهترکند کهه همهان
رفتارهای سازمانی و افعال اداری است (اعهم از افعهال جهوانوی و جهوارحی) .فقهه بهه مسهائ
مدیریتی پاس شرعی میدهد کما این که به مسائ معامالت و عبادات پاس شهرعی مهیدههد.
در حقیقت فقهاالداره از یک روش برای تولید دانش مدیریت اسالمی بهره میبرد کهه در «فقهه-
االجاره» یا «فقهالتجاره» یا «فقه القلا» عینا کاربرد دارد در حهالی کهه از نن هها بهر خهالف فقهه
االداره به عنوان یک دانش مستق یاد نمیشود( .قوامی همان.)11 :
 )5جایگاه فقهاالداره
فقهاالداره از شعب فقه جعفری و با سبک جواهری است به طوری که در مبانی منابگ روش
و خروجی از نن تبعیت میکند و با توجه به دینی بودن دانش فقه فقهاالداره نیا الجرم علمی دینهی
است و نیازی به اثبات مجدد در جهت کسب این عنوان ندارد مگر این که کسی ادعا کند فقه امامیه
علم دینی موسو نمیشود که تا کنون چنین ادعای سخیفی را کسی قائ نشده اسهت .از سهوی
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دیگر فقه االداره از شعب علوم انسانی اسالمی به شمار میرود .با این توضیح که عملیهات اسهتنباط
فقهی در عرصه علوم انسانی فرنیندی غنی ساز تعریف میشود .علوم انسانی به شک رائج خهود نهه
تنها مفید نیستند بلکه ملرند (رهبر معظم انقال

 .)33/1/23پِ باید با عملیات اجتههادی مهورد

پاالیش کام قرار نیرند تا تصفیه و غنی سازی شوند .این امهر متوجهه مبهانی اصهول سهاختار و
روشهای این علوم خواهد شد .به این منظور الزم است قبال نشنایی دقیقی با این علوم پیهدا شهود
نشنایی از نوع شناخت یک موضوع برای فقیه تا در مرحله بعد نظر اسهالم در مهورد نن کشهف و
ارائه نردد .نتیجه نن که فقهاالداره یک امر بدیگ و نوظهور نیست بلکه در دانش فقه مدّون و موجود
بوده است چرا که یا تمامی فقه فقهاالداره است و یا در زمره احکام سیاسی اسهت و یها از جملهه
عقود است و یا جایگاهش در کنار فقهالتربیه است که در کتا فقهالتربیه به نن اشهاره شهده اسهت
(اعرافی  .)31:1331در مجموع میتوان نفت که فقهاالداره شعبهای از فقه است که متکفه مسهائ
مدیریتی و سازمانی است( .قوامی  1332ص)33
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 )6ارتباط فقه و علوم انسانی
 .1ارتباط در موضوع :موضوع اصلی فقه «فع مکلف» اسهت و موضهوع علهوم انسهانی
«رفتار انسان» است .اعم از رفتار اقتصادی اجتماعی و سهازمانی کهه بهه ترتیهب ههر کهدام
موضوع دانش اقتصاد جامعه شناسی و مدیریتاند .این تشابه یا اشتراک در موضوع حلقهه
ارتباط بین دو حوزه فقه و علوم انسانی را منطقی و مستوکم میکند.
 .2ارتباط در هدف :غر

مهم فقه و غایت مشهور نن «سعادت و رستگاری» و غهر

علوم انسانی نیا ارتقا درجه انسان و جامعه انسانی به سمت غایات تعریهف شهده اسهت
که به بیان فلسفی ایصال به «مدینه فاضله» میباشد.
 .3ارتباط در روش :روش فقهه «مسهاله موهوری» اسهت؛ روشهی مجهر

ریشههدار و

اثربخش که مایه توانمندی فقه در مواجهه با هر نوع سهوال از ههر حهوزه زنهدنی اسهت.
روش پیش رفته در علوم انسانی نیا «مساله مووری» است که بهه زعهم کارشناسهان حهوزه
روش شناختی بسی کاراتر از روش«موضوع موور» است.
درآمدی بر

 .4ارتباط در مبانی :داوری منصفانه از سوی کسانی که بها عرصهه فقهه و علهوم انسهانی

فقهاالداره

نشنایی توامان دارند «نفی کمال» از علوم انسانی غربی است که میتواند بهه «ملهر بهودن»

فلسفه

این علوم تفسیر شود .فقه با مبانی متعالی خود قادر به کاسهتن نقهائص و قهرار دادن نن در
جهت کمال مطو

دین است که این خود عملیات نجات علوم انسانی از مبهانی ناصهویح

نن نیا خواهد بود.
 .5ارتباط در مسائل :مسهائ ههر علهم اصهلیتهرین عناصهر در معرفهی شهک نیهری
صورتبندی و توسعه نن به شمار میروند .ریشه مسائ علوم انسهانی در نیازههای بشهری
است و همین امر به کاربردی شدن این علوم منجر میشهود لهذا هرچهه مسهائ نهاظر بهه
نیازهای واقعی باشند ضریب کاربردی شدن این علوم بهاالتر مهیرود .بها توجهه بهه مسهاله
موور بودن فقه عرضه نظاممند مسائ علوم انسانی به فقه منجر بهه تولیهد پاسه ههایی در
اندازه های مورد نظر دین خواهد نردید؛ در حقیقت نظام پاس های فقهی که ناظر به نظهام
مسائ علوم انسانی ایجاد میشود همان چرخه تولید علوم انسانی اسالمی است.
 .6ارتباط در ساختار :ساختار موضوعی فقه و علوم انسانی میتوانهد مشهترک باشهد بهه
نونه ای که نظم و فهرست علوم انسانی اص قرار نیرد و فقه براساس این جدول به اعهالم
نظرات دین بپردازد نظراتهی کهه بها دو نتیجهه تأسهیِ و املها پهردازش خواهنهد شهد.
(قوامی )1-3 :1332
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 )7ارتباط فقهاالداره با «مدیریت اسالمی»
در طول انقال اسالمی و مدتی پیش از نن پژوهش مدیریت اسالمی دستور کار بسهیاری از
اشخاص حقیقی و حقوقی عالقمند به این موضوع قرار نرفت که عمدتا رویکردهای ارزشهی و
اخالقی و فلسفی را شام میشهد .موصهوالت ایهن تهالشههای وافهر و فهاخر راضهی کننهده
متقاضیان واقگ نگردید و سه ضلگ حوزه دانشگاه و اجرا قانگ نشهدند .در حقیقهت ننچهه تولیهد
شد نتوانست معرف «مدیریت اسالمی» باشد که جایگاین مدیریت غربی قرار نیرد بهه نونههای
که کارنمدتر از نن ارزیابی شود .فقه االداره نیا به دنبال تولید مهدیریت اسهالمی اسهت و چهون
فقه معرف بُعد کاربردی معارف اسالم و بهرهمند از دیگهر معهارف اسهت تناسهب بیشهتری بها
مدیریت به عنوان یک دانش کاربردی دارد .در هر حال روش فقه االداره مانگ بلکهه ناقهد دیگهر
ر وشهای مدیریت پژوهی اسالم نیست بلکهه جههادی اسهت علمهی و مقهدس در کنهار سهایر
مجاهدتهای علمی در این میدان؛ که در نهایت موصول تالشها به یکدیگر پیوند خهورده ودر
نهایت نظام اسالمی را از مدیریت اسالمی بهرهمند خواهند نمود( .قوامی )3:1332
 )8روش فقهاالداره
روشن شد که فقهاالداره از حیث ارتباط خود به دانش فقهه در مومهوالت و روش شناسهی
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تابعی از دانش فقه است؛ هرچنهد در مهورد تهأثیر تخصصهی شهدن موضهوع در روش شناسهی
فقاهت بوثهایی وجود دارد.
 .1اجتهاد روش انتخابی فقهاالداره :این روش مسأله موور است و به عبارتی مبتنی بهر پرسهش
و پاس است (متشرع پرسش میکند و شارع پاس میدهد) .قرنن کریم میفرمایهد« :فاسهئلوا اهه
الذکر ان کنتم ال تعلمون؛ از اه فن سؤال کنید انر نمیدانید» (نو ( )03:قوامی )11:1332
 .2اعمال روش اجتهادي در مديريت :و در یک نگاه دقیح «مهدیریت» یها «اداره» یهک فعه
سازمانی است و فع سازمانی از مصادیح فع مکلّف است که موضهوع علهم فقهه اسهت .پهِ
همان طور که با روش اجتهادی میتوان حکم فع مکلف را استنباط کرد میتوان احکهام فعه
سازمانی را نیا با روش اجتهادی استنباط کرد (قوامی .)33:1332
 .3نظريهپردازي و نظامسازي با روش اجتهادي :نظریه عبارت است از یک اندیشه و طهرز فکهر
نظاممند روشمند و هدفمند و چند وجهی و چند الیههای کهه مرکّهب از نظهرات و نرا و احکهام
نونانون است .فرایند نظریهپردازی را میتوان مبتنی بر معارف سه بعدی تولیه کهرد بههنونههای
که یک پردازشگر نظریه بر پایه همین سه موور نظریهه خهود را سهامان مهیدههد .الهف) معهارف
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بینشی

) معارف ارزشی و ج) معارف روشی یها عملهی .بها شهناخت تمهامی احکهام فهوق کهه

عملیاتی فقهی است و از ترکیب سه بُعد «بینش ارزش و عمه » مهیتهوان بهه نظریهه یها نظریهات
نونانون رسید .نکته قاب توجه اینکه نن چه عم یک مدیر اسالمی را از مدیر غیراسالمی متمهایا
میکند مبتنی بودن عم مدیریتی به دستگاه بینشی یا ارزشی متفاوت است( .قوامی همان.)30 :
برای پردازش نظامسازی از سه عنصر مبانی اصول و اهداف بهره مینیرد .1 :مراد از مبهانی
همان مبانی بینشی یا ارزشی هستند .2 .مراد از اصهول سیاسهتهها و راهبردههایی اسهت کهه از
مبانی فوق ریشه مینیرند .3 .اهداف هم امور مطلوبی هستند که توصی و توقّح ننهها از طریهح
اصول و راهبردها عملی میشود.
بهعنوان مثال نظام اداری اسالم دارای یک سهری مبهانی ارزشهی و بینشهی اسهت .همچنهین از
مجموعهای از راهبردها و قواعد کلی بهره میبرد کهه در روش اجتههادی از نن بهه عنهوان «قواعهد
فقهی -اداری» یاد میشود .عالوه بر این در «نظام اداری» یا «نظام فقه االداره» اههدافی قابه تصهور
است که موارد زیر از نن جمله اند )1 :ایجاد مدینه فاضله؛  )2ایجاد دولت اسالمی؛  )3ایجاد تمهدن
درآمدی بر
فلسفه
فقهاالداره

اسالمی .بنابراین مبانی اصول و اهداف که تشکی دهنده اصلی نظام اداری هسهتند بها متهد اجتههاد
جواهری بهدست مینیند چرا که این سه از جمله مقوالتی هستند که در کتا یا سنت و یها عقه
باید نن ها را جست و جو کرد و این امر تنها با روش اجتهادی و به مهدد اصهو ل اسهتنباط امکهان
خواهد یافت.
 )9منابع فقهاالداره
الزم به ذکر است که منابگ فقه اداری و غیر اداری مشهترک هسهتند و تنهها در برخهی منهابگ
متأخر از یکدیگر ممتاز میشوند .مانند« :دانش مدوّن مدیریت» که در یک دیدناه به عنوان یهک
منبگ و لو دست چندم در فقهاالداره عم میکند و نیها نرای دانشهمندان اسهالمی و غیراسهالمی
مدیریت که زیر چتر منبگ و دلی عق یا بنا عقال جای مینیرد.
 .1.9نوع اول :منابع یا ادله نقلی

 .1.1.1قرآن :قرنن منبگ اول و نخستین حلقه اتصال سایر منابگ و ادله به شمار مینیهد .سهند
نن قطعی است و دلی این قطعیت تواتر و عدم تردیهد مسهلمانان اسهت در ارتبهاط بها احکهام
سازمانی و سلطانی دو اص در قرنن کریم ثابت است:
 حجیت قرنن که همان حجیت و اعتبار وحی ابالغ شهده و القها شهده بهه رسهولخهدا(ص)است.
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 قرنن حاوی قوانین و احکام سیاسی و اداری است چه قوانین و قواعد کلهی و ارزشهی وچه مقررات جائی و موردی.
با این دو اص کسی که تدویننر مقررات اداری اسالم است میتوانهد از قهرنن بهه عنهوان
یک منبگ مهم استعانت بجوید و به استنباط احکامی در این زمینه بپردازد .نهام چنهین فراینهدی را
میتوان «فقه القرنن» نام نهاد .واقعیت این است که پاس های قرنن فرازمانی و فرامکانی اسهت و
در اثر مرور زمان مندرس نمیشود .فقهای عظام شیعه و سنی اولین منبگ استنباطی خود را قهرنن
قرار دادهاند و این سیره مستمره حاکی از جواز فهم احکام شهرع از قهرنن کهریم اسهت .قواعهد
اداری به مثابه قواعد فقهی از نیات قرنن قاب استخراج است و قابلیت تطبیهح بهر مصهادیح نهو
ظهور در هر عصر را دارد (قوامی .)123-113:1332
 .1.1.2سنت :مجموعه سنت نظری و عملی صهادره از معصهومان شهرعی اسهت و حهاوی
حکمی از احکام شرعی میباشد .حتی انر بر نفِ اباحه و جواز هم داللت کند باز هم حکمی
تکلیفی است که درجهای بسیار پایین از الاام را داراست و یا الاام ههم نهدارد ولهی در نهایهت
شرعی است .دومین منبگ از نوع نقلی به عنوان سنت معروف است که همان قول فع و تقریهر
معصوم است و حجیّت نن قطعی است .در علم اصول در مباحث حجت تنها بوث و اخهتالف
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در حجیت طرقی است که کاشف از سنت است که نیا طرق حجت هستند یا خیر؟ ماننهد خبهر
واحد یا خبر مستفیض خبر متواتر و اجماع منقول به نظر میرسد عمدهتهرین ثهروت و میهرا
در این مجال خبر واحد است .در یک دیدناه تمام دادهها وناارهههای سهنت مهدیریتی هسهتند.
یعنی ابوا موجود در جوامگ روائی شیعه مخصوصاً وسائ الشیعه از طهارت تا دیات:
یا در موضوع تدبیر نفِ است مانند :نذر عهد قسم نماز فرادی و صوم
یا در موضوع تدبیر منال است مانند :وصیت نکاح طالق ظهار ایال و اوالد
یا در موضوع تدبیر مدن و جامعه است مانند :حهج نمهاز جمعهه نمهاز جماعهت امهر بهه
معروف و نهی از منکر معامالت تجارات دیات قلاوت خمِ زکات وجهاد.
الزم به ذکر است که مدیریتهای نظامی سیاسهی اقتصهادی فرهنگهی و اجتمهاعی را بها
عنوان واحد تدبیر مدن نشان میدهند.
این ابوا مدیریتی عام موجود در جوامگ روائی که تبدی به احکام مدیریتی عام در جوامهگ
فقهی میشوند (مانند جواهر و شرائگ و  )...از دادههای سنت هستند و انر ایهن ابهوا و اخبهار
حجیت داشته و دارند با وجود همین احکام اداری عام بوده است.
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و انر در این توقیح ما از احکام مدیریتی خاص و از فقهاالداره که نوعی خهاص از احکهام
را تصدّی میکند بوث میکنیم یعنی از سازماندهی و برنامهریای و نظهارت و ههدایت و منهابگ
انسانی و رفتار و فرهنگ سازمانی و احکام و قواعد ننها؛ معتقدیم همهین سهنت منبهگ سهالم و
کاملی برای این نوع احکام است و دلیلی وجود ندارد که برای این نوع احکام از حجیت سهاقط
شود .در حقیقت سواالت ویژه مدیریتی از نوع خاص احکام متناسب خهود را مهیطلبهد کهه از
همین سنت حجت برنرفته میشود
بخش عمده سنت مخصوصاً در سیره نظری معصوم حاوی پرسش و پاسه اسهت و پاسه
معصومان نوعاً کبروی و کلی و عام است .همین پاس ها است که تشکی دهنهده قواعهد فقههی
جاوید و جهانی است .مانند :قاعده الضرر .چنین احکامی تبدی به قواعهد غیرمقیّهد بهه زمهان و
مکان میشوند که حجیت سنت را برای هر عصر کارنمد میکند( .قوامی )132-121:1332
 .1.9نوع دوم منابع عقلی

 .1.2.1عقل :نوع دوم از منابگ عقلی است در مقاب منابگ نقلی (که تفصی نن نذشت) .ههر
درآمدی بر
فلسفه
فقهاالداره

منبگ غیرنقلی که به نوعی از عق مستق یا غیرمستق ریشه مینیرد در این نوع جای مهینیهرد
مانند :بنا عقال عرف نرا موموده نرا و نظرات دانشمندان مدیریت و غیرذلک.
کتا و سنت نیاز به فهم درک استنباط قدرت جمگبندی رد فهروع بهر اصهول شهناخت
اصول و ح تعارضات ادله ح تعار

اصول و امارت تعادل و تهراجیح حه تااحمهات و

غیرذلک دارد که ما از نن به عنوان «عملیات استنباط» یاد میکنیم و بر این باوریم که ههر کسهی
قادر بر نن نیست بلکه باید عهده ای بهرای ایهن مههم سهاخته و پرداختهه شهوند .جهای سهوال
اینجاست که نیا عملیات اجتهاد توسط عق مجتهد انجام نمینیرد؟ نیا جا این اسهت کهه عقه
پرورش یافته در دامان شرع با دریافت پیش نیازها و مقدمات و مقارنات مناسب این کهار را بهه
عهده مینیرد؟ ناهی به قطگ میرسد ناهی به ظن خاص میرسد وناهی به اصهول علمیهه (در
ظرف شک) بسنده میکند .پِ میتوان عقلی که به عنوان یک منبهگ در ردیهف کتها و سهنت
قرار مینیرد را همین قوه عالمه و عاملهای دانست که چنین فرنیند خوش ثمری را تصدی مهی-
کند و در همین پروسه است که عق به تشخیص مالک (مفسده و مصلوت) احکام میرسهد و
وقتی یک مجتهد حکم میکند حکم خدا را کشف میکند.
در رابطه با فقهاالداره که فهم احکام سازمانی و اداری اسالم است عق یاد شهده از مارعهه
و مدرسه نق برداشتهای افاونتری خواهد داشت و سهواالت مهدیریتی را پاسه اسهالمی و
911

شرعی میدهد .درست است که این عق از کتا و سنت استفاده میکند ولی اوست کهه حکهم
میدهد؟ پِ یک منبگ حکم خیا است نن هم حکهم شهرعی البتهه هرجها کهه کتها و سهنت
تصریح دارند عق خیلی کار ندارد اما جایی که منطقهالفهراغ اسهت و مهورد مسهائ مسهتودثه
است و از حواد واقعه به شمار مینید عق میدان پیدا میکند و شهبیه بهه یهک منبهگ مسهتق
برای استوصال احکام الهی عم میکند.
هر چند عق معیارها و متدهایی را که از شرع مینیرد با همکاری نق عمه مهیکنهد ولهی
باید دانست که مستق بودن منبگ عق یا نق به معنای عدم تعامه و تهالزم نن دو بها یکهدیگر
نیست .چه بسا یکی از مفاد شعار «ما حکم به العق حکم به الشرع» همین تعام باشهد .بها ایهن
حسا عق به یک منبگ تشریفاتی تبدی نمیشود بلکه یک منبگ پر خیر و برکت در کنهار نقه
در خدمت شرع خواهد بود (قوامی .)102-132:1332
 .1.2.2بناي عقالء :دومین شک از منابگ عقلی بنا عقال است که میتوان با قهدری مسهاموه
عرف و سیره عقال و همچنین سیر متشرعه را با نن مرادف دانست .مراد از حجیهت صهالحیت
اثبات حکم شرع توسط بنا عقال است و شرط حجیت اثبات املای شارع مقدس ویا حهداق
عدم مخالفت شارع با نن است.
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نیا در یک سازمان سیره هم مرضی شارع است؟ در پاس طی مقدماتی میتوان چنین بیان کرد:
 -1فع سازمانی و رفتار سازمانی خود بر پایه بنا عقال شک نرفته است؛
 -2فع سازمانی و رفتار سازمانی در زمان معصهوم وجهود داشهته اسهت؛ زیهرا مهدیریت از
چنان ضرورتی برخوردار است که هیچ عصری خالی از سیره مدیریتی عقالئیه نیست؛
 -3شارع سیره مدیریتی را ردع نکرده است؛ بلکه شارع سیره مدیریتی را املا کهرده اسهت
(با سیره نبوی و علوی در مدیریت مدینه و کوفه).
 -1پِ بنا های عقالئیه در مدیریت و سازمان با تایید شارع حجت هستند؛
 -3انر ثابت شود که حم بر صوت به عنوان فعه سهازمانی مهردوع شهارع اسهت نبایهد
مشروع شمرده شود انر چه در خارج سازمان مشروع و غیرمردوع باشد.
 -1این عق اجتهادی و مدیریتی است که دو تشخیص میدهد یکی نفی حم بهر صهوت
رفتارهای سازمانی در دنیای مدیریت و سازمان عقالئی و دوم نفی حمه بهر صهوت در سهیره
سازمانی معصومان .پِ از این تشخیص است که میتواند حکم شرعی اداری حم بر صهوت
سازمانی را صادر کند.
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مدیریت برجستهترین بنا عقال بوده است و عقال از نن جهت که عاق هستند اصول مهدیریت
را ادراک و اجرا کرده و میکنند .که انر این مهم مورد توافح همه عقال باشد سیره به بنا تبدی شود
و انر تسالم جهانی بر نن باشد از جمله نرا موموده (تأدیبات صالحیه) است و شارع مقدس هم
چون از عقال است و بلکه رئیِ و خالح عقال است و خود سیره مدیریتی و هدایتی دارد این سیره
را مشروع میسازد .البته هر موردی که سیره عقال به هر دلیلی به علت مبانی بینشهی بهه رفتارهها و
فرهنگهای غلط نغشته شد با مخالفت شارع رو به رو میشود (قوامی.)111-103:1332:
 .1.2.3مصالح مرسله :سومین شک از منابگ عقلی برای شناخت احکهام مطلوبهات و مطالبهات
شرع «مصالح مرسله» یا «مصلوت» است .هر چند مصالح مرسله جا منهابگ فقههای اهه سهنت
شمرده میشود و به طور سنتی از سوی اصولیان شیعی مردود است ولی به نظر میرسهد بها ورود
عنصر اداره جامعه و سازمان و حکومت این قابلیت را بیابد که به نن اعتماد و اعتنا کرد.
ضوابط حجیت مصلوت مرسله در فقه شیعی از قرار ذی است:
 .1مصلوت در مقاصد عامه شریعت مربوط به دین نفِ عق نس و مال داخ باشد.
درآمدی بر
فلسفه
فقهاالداره

 .2با متون و نصوص شرعی (کتا

و سنت) مخالفتی نداشته باشد.

 .3اهم و مهم در نن رعایت شده باشد.
 .0در فهم مصلوت رعایت خبرویت و کارشناسی با توجه به مناسبات زمان و مکان شده باشد.
 .1مصلوت در مرتبه ضروری یا حاجی باشد.
 .3زمینه مصلوت عبادات (رابطه تنها فردی با خدای سبوان) نباشد.
نکته :برای هر ضابطه ادلهای اقامه شده که توسط دانشهمندان شهیعی پاسه داده شهده و رد
نردیده است(.حکیم )044-333:مصالح عامهای که به عنوان اهداف حکومتی و مدیریتی اسهالم
از سوی شرع القا میشود عناوینی مانند حفظ نظام برپائی قسط ایجاد امنیت سهالمت رفهاه
تأمین رشد صالح جامعه است و حتی عناوینی جائی مانند جمگنوری خراج را هم شام مهی-
شود .هر سازمانی توت والیت حکومتی است زمانی مشروع موسهو مهیشهود کهه اههداف
شرع را سر لوحه قرار دهد و خواستهها و مطالبات شرع را متوقح کند .و تنهها در ایهن صهورت
است که هر نوع سازماندهی برنامهریای کنترل انگیاش و ارتباطات سازمانی که ایجاد میکنهد
مشروع شمرده میشود .بر این اساس منبگ بهودن مصهلوت بهرای احکهام شهرع در سهازمان و
مدیریت روشن مینردد.
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 )11گونههای فقهاالداره
مراد از نونه نمونههایی از اد فقهی و استنباط جهواهری در فقهه سهنتی در قالهب کتها
با

فراز فرع و مقررات است که به صورت تطابقی یا التاامی یا تلمنی به اموری از مهدیریت

داللت میکند .الزم به ذکر است مراد از نونه های فقههی فقهط مهواردی اسهت کهه در جوامهگ
فقهی از با طهارت تا دیات موجود است.
الف .گونهشناسی عام فقهاالداره

مجموعه فقه جواهری مدیریتی است و تماما فقهاالداره است .یعنی احکام فقههی تمامها بهه
غر

و فلسفه مدیریت و حکومت بر جامعهه و اداره صهویح نن تهدوین شهده اسهت .بهرای

توجیه و تبیین درست ابتدا باید دانست که مدیریت دارای سه حلقه مهرتبط بها یکهدیگر اسهت
(قوامی .)134-131:1332
« .1مدیریت بر خویشتن» که همان تدبیر نفِ است .شام کتا

های طهارت نماز

(فرادی) روزه اعتکاف عهد نذر قسم؛
« .2مدیریت منال»که همان تدبیر منال است .شام کتا های نکاح طالق خلح مبارات
اظهار ایال لعان ار
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« .3مدیریت مدن» که همان مدیریت اداره جامعه است .شام کتا های ذی میباشد:
-

مدیریت سیاسی شام

کتا

های( :قلا شهادات حدود تعایرات

قصاص دیات)
-

مدیریت نظامی شام کتا های( :جهاد عتح تدبیر مکاتبه)
مدیریت فرهنگی -اجتماعی شام کتا

های( :امر به معروف و نهی از

منکر سبح و رمایه وکالت جعاله ضمان حجر ودیعه عاریه اطعمه و
اشربه صلح شرکت صید ذباحه هبات وقف)
-

مدیریت اقتصادی شام کتا

های( :خمِ زکات بیگ تجارت رهن

مفلِّ ملاربه ماارعه مساقات صدقات لقطه)

با دستهبندی فوق فقه سنتی صبغه و فام مدیریتی مییابد .اصوال فلسفه احکام اسالم و فقهه
اداره جامعه است و دین برنامه زندنی است؛ در این میان فقه نئین نامه قهانونی و مقرراتهی ایهن
برنامه زندنی است که اداره نفِ منال و جامعه را به عهده نرفته است .در حقیقت ذائقه فقه و
سمت و ابعاد نسترش نن در جهت بهتر اداره کهردن انسهانهها اسهت و مهیتهوان بهدون ههیچ
مساموهای ادعا کرد که فقه ما تاکنون فقهاالداره بوده است.
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ب .گونهشناسی خاص فقهاالداره
 .1گونه کتاب

 .1.1کتاب العتق و ملحقات آن:
 عبد توت فرمان موالی خود است و نمونهای از فرمانده و فرمانبر هستند. در ادبیات جدید فقهی عالی به جای عبد و أمه اصطالح کارمند و مدیر استعمال شده اسهت؛ ماننهدنیت اهلل مکارم شیرازی در درس خارج حج.
 اخالق مولی با عبد خود نوعی از مدیریت رفتار سازمانی را تشکی می دهد؛ فرهنگ عتح و توریر رقبه نوعی از مدیریت فرهنگ سازمانی است که در نن به کرامهت و حریّهتانسانها توجه میشود.
 نوع به کارنیری عبد نهادن وظایفی بر دوش او تقسیم کار بین ننها استفاده از تخصص ننان مجههاکردن ننها به مهارت و تخصص حاکی از یک نوع سازماندهی است.
 انواع برنامه های عتح و نزادی مانند تدبیر و مکاتبه و استیالد نشانگر شکلی از برنامهه ریهای زمهانبندی شده و روش مند در سازمان إما و عبید است.
درآمدی بر
فلسفه
فقهاالداره

 نموزش دادن به بندنان تربیت ننان پرداخت حقوق و دستماد به ننان بیهگ و شهرا عادالنهه ننهانبیانگر نوعی از مدیریت منابگ انسانی است( .قوامی )130-134:1332
 .1.2کتاب االجاره

کتا االجاره را میتوان مناسبترین کتا برای فقهاالداره برشمرد بهویژه در حهوزه اجهاره
انسان که بسیار قاعدهمند بوده و برای امور استخدامی سازمانها قاعدهساز اسهت .لهذا در نونهه-
شناسی فقهاالداره نونه کتا

االجاره از جایگاه خاصی برخوردار است.

 در حوزه مدیریت منابگ انسانی در موورههایی همچهون حقهوق و دسهتماد اسهتخدام و نهاینشبرنامهریای نیروی انسانی و انواع تعهدات و عقود بین سازمان و افراد مورد استخدام از نن استفاده میشود.
 در حوزه وظایف مدیر در مباحثی مانند نظارت بر اجیر و کارمند نهوع بهه کهارنیری ننهها سلسهلهمراتب ننها تقسیم کار و برنامهریای برای ایشان و در رهبری سازمان اجیران مورد استفاده قرار مینیرد.
 در حوزه مدیریت رفتار سازمانی نوع برخوردها و ارتباطات و ایجاد انگیاشها در اجیر که در کتهااالجاره مورد بوث قرار نرفته است قاب بهرهبرداری است.
 .1.1کتاب الجهاد
کتا الجهاد است در واقگ بیانگر مدیریت نظامی است و از عرصههای مهم مدیریت است (عرصههای
کمی) .مراد از عرصه مطابح دیدناه فقهاالداره یک مویط مدیریتی است که موورهای چهارنانهه مهدیریت
درنن قاب اعمال است.
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 .1.1کتاب االمر بالمعروف والنهی عن المنکر و مقیم الحد

در فقه سنتی کتا امر به معهروف و نههی از منکهر اسهت کهه عرصهه مهدیریت سیاسهی
اجتماعی به شمار می رود .در بعلی جوامگ فقهی ماننهد لمعهه ایهن کتها از ملوقهات کتها
الجهاد است؛ نویا تداعی کننده جهاد سیاسی فرهنگی است.
 .1.1کتاب الزکاة

از دیگر نونههای فقهاالداره در فقه مدون شیعه کتا الاکاۀ اسهت کهه در حقیقهت عرصهه
مدیریت اقتصادی است .با توجه به اینکه هر عرصه مو اعمال موورههای مهدیریتی چهارنانهه
است این عرصه را نیا با همین دیدناه مورد نظر قرار می دهیم .به اختصار بایهد نفهت :زکهات
دارای یک سازمان و نهاد مخصوص است و پرسن خاص خود را دارد که با تخصهص و تعههد
(امانت داری) به جمگ نوری و مصرف و نگهداری مالیاتهای مخصوص میپردازند.
از دیگر نونههای کتابی فقهاالداره میتوان از کتا القلا الوقف و  ...نام برد.
 .2گونه ابواب

ابوا

تشکی دهنده یک کتا و یا جائی از یک کتها فقههی هسهتند کهه مهیتواننهد در

برخی فرعهای فقهاالداره به کار روند .بطور مثال .1 :با نماز جمعهه(از ابهوا نمهاز)؛  .2بها
المسجد (از کتا الصلوۀ)؛  .3با نماز جماعت (از ابوا الصلوۀ) (قوامی )210-243:1332
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 .3گونه افتاء و استفتاء

نونه استفتا و افتا میرسیم که در حقیقت پرسش و پاس های فقهی بین مرجگ و مقلد است و
سؤاالتی است که از ناحیه کارنااران و کارمندان سازمانهای مختلف از رهبری و مراجگ عظام تقلید
صورت نرفته است .این سؤاالت تکلیف فرد سازمانی را نسبت به افعال سازمانی او مشهخص مهی
کند .غر

از نن نشنائی با دغدغه پرسن یک سازمان نسبت به تکالیف شرعی خود در رفتارهها و

ارتباطات اداری است .این پاس ها از سوی فقهای عظام حکایت از ظرفیت پاس نهویی فقهه بهه
چنین استفتا اتی دارد؛ از این رو با توجه به عنصر معاصرت و فلای حکومتی و مهدیریتی کهه بهه
خاطر تأثر از انقال اسالمی بر نن حاکم است میتواند برای پژوهش فقه االداره یک نونه مناسب
به شمار نید و فقه االداره را از پشتوانه فقه معاصر بهرمند نرداند( .قوامی )22-213:1332
 )11الگوشناسی فقهاالداره
این بوث ناظر بر جهات قانونی و عملی فقهاالداره است و در تعریهف نن مهیتهوان نفهت:
الگوشناسی فقه االداره شهناخت و معرفهی فتهاوای قانونمنهد و فقههای عامه بهه فقهه االداره و
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سازمانهای مجری فقه االداره است؛ به عبارتی دیگر «الگو شناسی فقهه االداره همهان شهناخت
فقه االداره در عرصه قانون و عم است» ( قوامی .)223:1332
 .99.9فتاوای قانونمند

فتاوای قانون مند فتاوای شرعی هستند که به قانون حکومتی تبدی شهده انهد ماننهد قهانون
مدنی که توسط فقهای جامگ الشرائط در انقال مشروطه به قانون تبدی شهد .در حقیقهت ایهن
نونه قوانین از نونه فقه االداره به الگوی فقه االداره بدل نشته اند.
 .99.9فقهای عامل(مدیر)

فقهای عم کننده به فقهه در اداره جامعهه الگهوئی دیگهر از فقهه االداره هسهتند .در الگهوی
فتاوای قانونمند ممکن بود مجری غیر فقیه باشد و یا صرفاً حقوقدان و قانون شناس باشد .ماننهد
حلرت امام خمینی مال احمد نراقی موقح نائینی و موقح کرکی.
 .99.9سازمانهای فقهی

مراد از نن ها سازمانهائی هستند که بر اساس احکام اسالم اداره می شوند حتهی انهر در دل
حکومت های غیراسالمی و غیرمشروع باشند .این سازمان ها مطابح احکام شرع و زیر نظر فقهها
درآمدی بر
فلسفه
فقهاالداره

اداره می شوند؛ مث حوزه های علمیه مساجد سهازمان اوقهاف و امهور خیریهه دسهتگاه قلها
دستگاه تبلیغی در جوامگ شیعی و بعلی از مدارس و کارخانجات خصوصی.
 )12کاربرد شناسی فقه االداره
چگونه میتوان فقه االداره را کاربردی کرد؟ در پاس باید نفت :اصوالً مدیریت از علوم کاربردی اسهت و
نظری صرف نیست و می خواهد جامعه را اداره کند از سوی دیگر فقه امامیه جنبه و جلوه عملی اسالم اسهت
که از هسته مبانی کالمی و اخالقی بهره مند است .بنابراین فقه االداره که ترکیبی خاص از این دو عنصر اسهت
کاربردی خواهد بود .از این رو استاد قوامی مدعی است که با فقه االداره می توان یک جامعه اسهالمی و مدینهه
فاضله را برپا کرده و به توسعه پایدار رساند .لذا فقه االداره یک امر نظری و توصیفی یا تولیلی صهرف نیسهت
بلکه نهنگ و رنگ عملی دارد (.قوامی  .)211:1332بنابراین تبدی نونههای فقه االداره (که متأثر از منابگ شهرع
پردازش شده اند و در جوامگ فقهی موجودند) به الگوهای فقه االداره به شک قانونمند شدن فتهاوا و تأسهی از
فقهای مدیر و نیا اقتباس از سازمان هایی که بر اساس فقه اداره بنا شده اند می تواند فقهه االداره را بهه سهمت
کاربرد عملی نن و نهادینه شدنش هدایت کند .این فرنیند در ضمن دو مرحله قاب اجرا است:
مرحله اول -فرهنگ سازی فقه االداره

فرهنگ سازی فقه االداره یعنی این که تمای رغبت و نرایشی فرانیهر در مجهامگ و جوامهگ علمهی و
اداری کشور پدید نید تا نن جا که راه اداره کشور را بر اساس فقه االداره بدانند و بر مبنای نن عم کنند.
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مرحله دوم -نهضت سازی فقه االداره

ارادهای نیرومند برای جاری کردن یک امر و حرکت کردن به سمت یهک ههدف واال نهلهت
لقب مینیرد .در واقگ تبدی یک فرهنگ به یک نهلت تغییر عرصه تبلیغ و ترویج به عرصه اجرا
و عم است .پروسه فرهنگسازی و بعد از نن نهلتی شدن فقه االداره در دو نام موقح مینردد:
گام نخست :قانونمندی :در فص الگوشناسی از الگوی «فتاوای قانونمند» این بوث به میهان
نمد .این الگو از فقه االداره در مرحله کاربردی شدن فقه االداره نقش اساسی و حساسی دارد.
گام دوم :ارائه موصوالت منسجم و قاب عم .
گام سوم :بومی سازی :در این باره میتوان نفت که حوزه های علمی کرسهی ههای نظریهه
پردازی کارناه های دانش افاائی و اردوهای مهارت افاائی پیاپی تشکی شده تا ننچه در فراینهد
فرهنگ سازی به باور و ارزش تبدی شهده بهود بهه صهورت روش( رایهج در موافه علمهی)
درنید .در نهایت دولت به نن اهتمام ورزیده و نن را در اندام نظام داخ کند.
گام چهارم :مرغو سازی :رهبری نظام اسالمی با عنایت ویهژه خهویش قهادر بهه نهلهت
نفرینی در این عرصه است .برای این که فقه االداره در فهرست مطالبات رهبهری قهرار نیهرد و
تبدی به نهلت شود علی القاعده باید در اوج مرغوبیت بوده و از درجه غنا و خلوص بهاالئی
برخوردار باشد .القای کلمه ای از جانب ایشان جریان یک نهلهت را در پهی خواههد داشهت.
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مقام معظم رهبری در نهلت تولید علم و جنبش نرم افااری که مدتی اسهت فرمهان نن صهادر
شده است بر عنصر بومی سازی علم و تکیه بر مواریث دینی و ملی تأکید کردند؛ و این مههم از
خصایص و شاخصه های امیدوار کننده فقهاالداره است چرا که تولید علم است و مهم تر این
که کامال بومی است و به مواریث فقهی و ملی متکی است .لذا خود به خود در جریهان نهلهت
تولید علم و جنبش نرمافااری قرار مینیرد.
گام پنجم :مشارکت عمومی :مراد از مشارکت در این جا بوهث نهلهت مشهارکت عملهی
میان افراد سازمانی است که اعم از سازمان کالن دولت یا سهازمان ههای کوچهکتراسهت .ایهن
مشارکت باید به نونهای باشد که تمام الیهها و ردههای ادارات و تشکیالت سهازمان هها عمهال
درنیر جریان فقهاالداره شوند و با عالقمندی نن را بپذیرند (قوامی )234-210:1332
مرحله سوم :فرآیند نهادینه شدن فقه االداره

پِ از فرنیند فرهنگسازی و فرنیند نهلت نفرینی یا نهلت شدن به فرنیندی می رسهیم
که «مدیریت اسالمی» در نن توقح می یابهد و در نن احکهام و قواعهد شهرعی اسهتنباط شهده
قانونی نردیده و به مرحله عم و اجرا می رسد تا جایی که ملکه می نردد و نهادینه میشود.
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این فرنیند دارای چند مرحله است که به نن اشاره می شود:
مرحله اول -ابالغ قانون فقه االداره از دستگاه تقنین به دستگاه اجرا؛
مرحله دوم -ابالغ دستگاه اجرا به کلیه سازمانها و ادارات تابعه؛
مرحله سوم -اجرای نزمایشی در مویط های ناینش شده؛
مرحله چهارم -تسری تدریجی به سایر ابعاد و اندام نظام اداری؛
مرحله پنجم -ارزیابی دائمی از نقاط ضعف و قوت در هر مرحله از اجرای فقه االداره؛
مرحله ششم -ناارش نقاط غیرقاب اجرا یا مبهم به مویط تولید فقه االداره؛
مرحله هفتم -مطالعه بیش تر و تشخیص مصلوت های نونانون در بهازنگری و بهازبینی و
بازشکافی احکام استنباط شده؛
مرحله هشتم -کشف نظام اداری اسالم پِ از تکرار ارزیابیهها و بهازنگریهها (قهوامی :1332
همان).
جمعبندی و نتیجهگیری
درآمدی بر

فقهاالداره دانشی است نوپا و نوپدید که در نوع خود برای نانشنا و ناشهناس اسهت .مقالهه

فقهاالداره

حاضر با قصد طراحی و ایجاد «فلسفه علم فقهاالداره» به تعریف و تودید مفهومی فقههاالداره و

فلسفه

فلسفه علم نن شروع به کار کرد و سپِ مجموعه مولفه های نظری و عملی و برخی مسهائ نن
را در با علم فقهاالداره به چند موور تقسیم کرد.
موور اول :مسائ ماهوی علم فقهاالداره که خود دارای عناوینی زیر بود (تعریف موضهوع
مومول ارتباط فقه و مدیریت تقسیمات فقهاالداره)؛
موور دوم :مسائ فرا مسئلهای بود که دارای انشعابات زیر مهیباشهد (روش شناسهی منبهگ
شناسی نونه شناسی)؛
موور سوم :مسائ اجرایی و کاربردی فقههاالداره کهه در سهه قلمهرو (الگوشناسهی کهاربرد
شناسی موصوالت فقهاالداره) را عرضه نمود.
به نظر میرسد که این مقاله نامی در جهت وضهوح علهم فقههاالداره اسهت کهه عهالوه بهر
کارکرد تبیینی و توصیفی از علم فقه و مدیریت به جوانهب اجرایهی و کارکردههای اجتمهاعی و
سازمانی نن نیا پرداخته است.
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