
 

 

  
  
  
  

  منطق ارسطوئي و سيستماتيك در حقوق ايران
  

  ∗∗                    پوريا باي ∗محمد بنياني
  

  يدهچك
 ظرفيتو حقوقي مسلمانان،  فقهي نگاه نوع بر ارسطويي منطق تأثير سبب به 

 اسالم دين ي هبايست و شايسته كه طور آن ما ي هجامع حقوق و فقه پتانسيل و

 چارچوبي وار،اندام نگاهي با سيستماتيك منطق .ه استافتني ظهور و بروز باشد

. ندارد دنبال به را ارسطويي صوري منطق هايجدايي و هاگسست كه است فكري

 و فقهي دستگاه در سيستماتيك منطق گزيني جاي با رسد مي نظر به هرروي، به

 و جمعي سطح رد تر،مطلوب ايگونهبه توانمي ،دانان حقوق و فقها نگاه نوع تغيير

 اين. پرداخت اشخاص و هاسازمان بين حقوقي روابط تنظيم و تنسيق به سازماني،

 حصر و است متعدد عواملي ي هزاييد اجتماعي معضالت كه اين از آگاهي با نوشتار

 نقش دارد بنا د،باش مي بردارخطا ده،وب مغالطه مواضع از خاص، عاملي به توجه

 شكوفايي در بازدارنده عامل تنها نه و وامل،عاز  ييك عنوان به را ارسطويي منطق

 .نمايد بررسي حقوق، و فقه ظرفيت و پتانسيل تمام ظهور عدم و

 فقه -4  حقوق، - 3 سيستماتيك، منطق - 2 ارسطويي، منطق -1 : يكليد هاي هواژ

 .سيستماتيك فقه - 5 ،)شرع(

 

  مقدمه. 1

هاي بشري در  نيازي كننده برآوردهسالم د كه شريعت انانديشمندان اسالمي بر اين باور
 :نك ( ظهور برسدي ه فرد و جامعه به منص در عملِ بايد فقه وهاست ها و مكانتمام زمان

 با چارچوب فكري ما سروكار بلكهدر اين پژوهش، به محتواي فقه نخواهيم پرداخت،  .)42
 ما اين است كه ي ه يكي از مشكالت حقوق در جامعرسد ميبه نظر . حاكم بر آن است
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منطق ارسطويي، پس از ترجمه، در پستوي ذهن انديشمندان جامعه اثر نموده و تأثير آن 
 شاهد ظهور اخير، ي هدر چند سد.  حقوقي مشهود است در كتبتبع بهو در آثار فقهي 

هايي متفاوت با منطق ارسطويي دارد  سيستماتيك هستيم كه ويژگيمنطق چارچوب فكري 
  . بر مبناي آن بنا شده استو علوم جديد 

هاي گذشته، دانشمندان مسلمان متأثر از منطق صوري، به طرح در طول سده  
 درنتيجه، منطق ارسطويي .اندنظريات خود پرداخته يا به كمك اين منطق استدالل كرده

ازسويي، منطق جديد سيستماتيك، . قدمتي بس ديرينه در دستگاه فكري مسلمانان دارد
در اين .  مسلمانان قرار نگرفته استي ه استفادوشايد مورد پژوهش  و بايد كه طور آن

واردكردن بررسي چگونگي پژوهش، ضمن بررسي منطق ارسطويي و سيستماتيك، درصدد 
 ي همسئل.  هستيم در حقوقتبعِ آن، به و در فقهو ضرورت وجود آن منطق سيستماتيك 

ان ردپاي تأثير منطق ارسطويي را در حقوق تو است كه آيا مياين پرسشاصلي اين نوشتار 
نگرشي  پيشنهادي ابتدايي در استخراج ي  به ارائه،در گام بعد ايران نشان داد؟ ي هجامع

 .خواهيم پرداخت  و حقوقسيستماتيك از فقه

 

    تعريف مفاهيم بنيادين.2

   1ارتباط/ رابطه .1. 2
واسطه مان تعامل مستقيم و بيمنظور ما از رابطه يا ارتباط، شكل عريان تعامل يا ه

 سنتي بوده كه در آن، دو فرد با همديگر مستقيماً ي هشيو اين شكل از تعامل، به. است
نمايند؛ مثالً وقتي دو فرد در هر مكان و زمان با همديگر رابطه برقرار نسبت برقرار مي

  .شوندمستقيماً با هم وارد صحبت ميكنند مي
 

  
   2اتصال. 2. 2

 . تعامل بين دو شيء استي ه تعامالت بوده و صورت باواسطي هشد نوينكل اتصال، ش
جاي  برخي گاه به. كنند با هم تعامل برقرار ميي ديگريء شي هواسط يعني دو شيء به

 براي ؛اند بهره جسته»ي چيزي يا كسي هوسيل داشتن بهارتباط «ي ه از واژ، اتصالي هواژ
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شوند، ديگرتعبير، به هم متصل مي كنند يا به برقرار ميمثال، وقتي دو فرد با هم ارتباط
. رسانند به هم پيام ميpm  ياsmsاي همچون جاي صحبت رودررو، از طريق واسطه به

 نوعي از تماس ميان موجودات است كه پس از آمدن اينترنت در جوامع بشري بيشتر اتصالْ
  .شده است

  

  
  

   3بازخورد. 3. 2
 رابطه، چه در حالت اتصال، اگر دو سيستم ديناميك و پويا بر  چه در حالتهرحال،به

 . گوييم به چنين وضعيتي داشتن بازخورد مي،هم اثر بگذارند، در اصطالح

   4تعامل. 4. 2
كه  نحوي بين دو يا چند سيستم است، بهي ه عالقتعامل، ي هگرفتن واژكارغرض ما از به

؛ خواه ) همراه با واسطهي هعالق(و اتصال ) ستقيم مي هعالق(ارتباط باشد  / اعم از رابطه
  .بازخوردي در ميان باشد يا نه

 

 نگاهي اجمالي به سير منطق ارسطويي. 3

كردن زبان طوركلي به دقيقبه صحت و سقم استدالالت و به) ارسطويي(منطق صوري 
در  5تاين منطق، كاركرد خود را براساس بررسي صور. پردازدها مي و گريز از كژتابي

  . دهداستدالالت انجام مي
هايي از مكانيسم يا عنوان قسمت به ءاي از افراد يا اشياسيستم عبارت است از مجموعه

 همچنين  .آهن دولتيمانند سيستم راهتعامل دارند ديگر يكبا كه پيوسته  هم اي بهشبكه
اتب اداري هستيم و مر  ازطرفي شاهد سلسلهآن،توان از حقوق اداري مثال آورد كه در مي

ند، مثالً ا ها با هم در تعاملها و شوراها، شهرداريها، فرمانداريديگر، استانداري ازطرفي
گمارد و شهردار منصوب شوراست؛ اين دو با تعامل يكديگر بايد در استاندار، فرماندار را مي
 . خدمات به جامعه كوشش كنندي هجهت برقراري نظم و ارائ
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اي به هاي وحي، عده و به دنبال آن، تشريع احكام اسالمي از سرچشمهبا ظهور اسالم
 ي ه آثار فالسفي هتدريج با ترجم به. دنبال شناختن و شناساندن آن در كتب مختلف بودند

 اسالمي نيز از آن تأثير پذيرفت و احكام نيز ي هشدن روح تفكر يوناني، جامعيوناني و حاكم
 اهل انانكثيري از مسلم). 216 - 26 :، صص1 :ج ،40( شددر قالب منطق ارسطويي عرضه 

فلسفه، مانند كندي، مدافع سرسخت فلسفه و آغازگر آن در جهان اسالم، و فارابي، 
ترين شارح افالطون و ارسطو، از مفاهيمي كه در اين چارچوب پرورش يافت استقبال  بزرگ
شدند، باز از منطق لسفه ف دشمن سرسخت ي، مانند غزالهاهرچند برخي از آن. كردند

هاي مخصوص به خود كه تا كنون نيز در گرداني نكردند؛ منطقي با ويژگيصوري روي
). 216 :، ص1 ج، 39؛ 124 :، ص34؛ 379 :، ص33: نك(د گرد ميها تدريس حوزه

بود،  فلسفيمند به مباحث همچنين معتزله كه مأمون، فرمانرواي مشوق مترجمان، عالقه
 يوناني متوسل ي ه به منطق و فلسف،اي بودند كه براي اثبات اعتقادات خودنخستين فرقه

 اسالمي به منطق صوري، قاعدتاً همين چارچوب ي هدليل پرداختن جامع باري، به. شدند
 چارچوب سيستماتيكي كه در قرون جديد پديد آمده ي، بيش ازفكري براي محتويات اسالم

بنا به اعتقاد  ).73: ص ،13؛ 43 :، ص1: ج، 27(مورد توجه قرار گرفته است است 
 ).172 - 72 :، صص2 ج، 1( ديري نپاييد كه منطق ميان مسلمانان رواج يافت ،خلدون ابن

 ،در نگاه ارسطو.  ماهيت استي آنچه كه در فلسفه و منطق ارسطو محوريت دارد مسئله
 منطقي ي  جنبه هم،بحث مقوالت براي ارسطو. عالم از مقوالت دهگانه تشكيل شده است

بندي  نحو استقرايي به دنبال دسته  به، فيلسوفي مثابه ايشان به.  فلسفيي داشته و هم جنبه
جز تعدادي  مقوالت ارسطو چنان فراگير است كه به. ها است موجودات عالم و شناخت آن

 موجودات در موجودبودن ي همه. دگير ميها را در بر   آني معدود از موجودات، همه
لحاظ فلسفي و   را شناخت و از هم تمييز داد؟ بهها آن پس چگونه بايد ؛ هستندمشترك
 بالفعل اشياء و ي  نحوهي كننده  ارسطو اعتقاد دارد كه دستگاه مقوالت بيان،يختشنا هستي

بايد با . تار و پود عالم بر اين اساس تنيده شده است.  در عالم استها آنچگونگي تحقق 
مقوالت ارسطويي منطبق بر معقوالت اولي و مفاهيم (ات نظر كرد عينك مقوالت به موجود

ند كه در گرد ميگانه مطرح  هرروي اجناس عالي جوهر و اعراض نه  به.)دگرد ميماهوي 
ت اين است كه نسبت به هم اويژگي ماهي. ندگير ميتعريف اشياء در منطق مورد بحث قرار 

اگر كسي عينك . هيچ وجه اشتراكي ندارندداراي تباين و جدايي هستند و مقوالت دهگانه 
تكه و متفاوت از هم خواهد   عالم را تكه،زند ارسطويي را بر چشم ي قوالت دهگانهماهوي و م

ي خود به ساحت هستي  و منطقجايگاه فلسفي از بنابراين عدم ارتباط مقوالت با هم،. ديد
كثرات و حقائق گوناگون و  مقوالت دهگانه، عالم تي  عالم از دريچه.دشو مينيز كشيده 
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، 145، 197، 189، 185: ، صص5؛ 631-615، 4؛ 35 :، ص1  ، ج6: نك(متفاوت است 
171 ،173،  201 ،207( .  

 آن به آثار متفكران ي  ارسطو و مقوالت دهگانهدال بر كلي طبيعي يا ماهيتمباحث 
مهمي از  سهم  و تقريباً)122 : ص،30؛ 96 -  95 :، صص3 :نك( اسالمي كشيده شد

 ،23  و38 :، ص24؛ 55 - 54:  صص،25: نك(  مانند مالصدراأخر،هاي فيلسوفان مت كتاب
 را به )74 :، ص28(  مانند عالمه طباطباييو همچنين فيلسوفان معاصر،) 296 :، ص2ج 

 در ، از قديم،ويژه منطق ارسطويي  به، دروس فلسفه و منطق.خود اختصاص داده است
  .شده است و تا كنون نيز اين سنت ادامه دارد  ميهاي علميه تدريس حوزه

ها نيازبرآوردن براي منطق ارسطويي گيري تمدن غربي، ديگر  جديد و با اوجي هدر دور
.  مديريت و هدايتگري ضرورت داشتي هكافي نبود و ظهور منطقي با صورتي نوين در عرص

 فردي و تنظيم روابط بين هايدر رفع نيازشايد  حاكم بر فقه اسالمي، منطق ارسطوييِ
يعني مديريت جامعه و  ي،هاي تمدن ريزي و طراحي اليه، ولي براي برنامهبه كار آيد افراد،

 مشكل اصلي، چارچوب فقه اسالمي است، نه ،ديگر عبارت به. كارآمدي نداردتغييرات آن، 
بندي آن  به قالب و صورتحقوق آن،  تبع بهو محتوايش و بخش مهمي از ضعف فقه كنوني 

كه از آن است هايي   بلكه بخش، منظور از منطق ارسطو نه تمام منطق صوري.دگرد ميبر
وگرنه ؛ دباش ميطرف ن شناسانه بي باردار از نظريات فلسفي است و نسبت به مباحث هستي

برخي مباحث منطقي ارسطو جزء بديهيات است و در منطق جديد و منطق سيستمي 
  .پذيرفته شده است

  

  هاي منطق ارسطويي و سيستماتيكيستهبا. 4

بندي و تقسيم موجودات با نمودار درختي  منطق ارسطويي، طبقهيكي از نكات مهم
المثل  في؛تر در نظر گرفته است بزرگي هاين منطق هر موجود را عضوي از مجموع. است

  ...ها هستند و حيواني هها عضو مجموعها و انسان انساني هارسطو عضو مجموع
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هستيم كه به اجزائي تقسيم ) موجودات(بينيد، شاهد يك عنوان  كه ميطور نامه

 شيء »عرضيات« و »ذاتيات«در اين منطق، با ). نباتات و حيوانات و جامدات(شود مي
تنهايي و بدون  كنيم، همچنين موجودات را به  الفاظ بحث ميي هسروكار داريم و دربار

سپس براي تبيين . كنيمركت و در وضعيت باثبات تعريف ميارتباط با يكديگر و فارغ از ح
 يعني يي، از جنس خود منطق ارسطو ساده»روابطي« ،ارتباط ميان شيء با ديگر اشياء

  .6كنيم برقرار مي،متصل و متحدهمهاي بهبدون ارگان
 .دكن ميتأييد بيني و ارگانيستي را هاي كل ديدگاه خود، در ساختارمنطق ارسطويي 

هاي كهن همچون ايران، مصر يا در تمدننوعي  بهادوار باستاني  بيني و ارگانيستيِ بينش كل
 از قوانيني كلي و عمومي »هست«يونان نيز وجود داشت كه باعث شد حوادث و هرچه 

همچنين خصلت ارگانيسم، علت غائي داشته و ويژگي آن، حالت . پيروي نمايند
 موجودات صفاتشان را نه از ،يعني در نگرش ارگانيستي بود؛ 7بنديمراتبي و قالبسلسله

عالوه، طبق به. گرفتند از تماميت خويش مي،نهايت ها و روابط خود، بلكه دراجزا، موقعيت
  .بود) شدن(منظر علت غايي بود كه طبيعت پيوسته در حالت كون و فساد 

 همچنان ،استكه نظامي مفهومي  جهت ازآن] ارسطويي[منطق  «بايد توجه داشت كه
هايي نيستند كه در عوالم يوناني، مسيحي  همانمااعتبار دارد، ولي مفاهيم در جهان كنوني 

اما منطقي كه در عصر نو مطرح شده منطق سيستماتيك . )6 -  5 :، صص44(» بودند... و
بيني ميان هايي نظير كلپردازد و ويژگيبندي موجودات مياين منطق نيز به طبقه. است
 اما تفاوت منطق سيستماتيك با ارسطويي در آن است كه ؛دو چارچوب، مشترك استاين 

شوند كه با هم در هايي تقسيم ميها و زيرمجموعهها به مجموعهبنديموجودات در طبقه
 ،؛ بنابراين در منطق سيستماتيك»اتصال«دارند يا » رابطه«ا ينحوي كه  بهاند، تعامل
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سته شدن يعني در عين تقسيم و چند د ،دارندنتالف و تعارض ذاتاً با يكديگر اخموجودات 
بيند؛ يعني سان ماشين ميمنطق سيستماتيك موجودات را به. در ارتباط و تعامل هستند

كنند و ها با همديگر ارتباط برقرار ميآن زيرمجموعههدف يا اهدافي وجود دارند كه برطبق
بسا   يكي از اين اهداف دچار كاستي گردد، چهاگر. سو حركت كننددر تكاپو هستند تا بدان
ش در  اما هدف،هريك از اجزا هدفي دارد داشت كه هبايد توج .بيندكل سيستم صدمه مي

خدمت هدف كل برآيند اهداف اجزاء سيستم در .دشو مي سيستم معنادار درون خود 
وفتق امور رتقدر شهر شاهد اداراتي هستيم كه براي  ،مثالبراي  ؛دگير ميسيستم قرار 

 اداراتي چون كم  دست،براي آسفالت يك خيابان مثالً ؛شهروندان، با يكديگر تعامالتي دارند
بسا محيط زيست بايد از پيش با هم، هماهنگي داشته  گاز، آب، برق، مخابرات، راه و چه

   8.باشند

  
  

 پوياييمراتب، نظام، قانونمندي و هايي مانند سلسلهويژگي ك،در منطق سيستماتي
دليل،  همين به ها همواره ثابت نبوده،گونه سيستم  ساختار و رفتار اين. دارندوجود

. گرديده است متحول ها آنمراتب ساختار و رفتارشان نيز همراه با ساختار و رفتار سلسله
  ).47 - 43 :، صص35( درواقع، آنچه واقعيت دارد تغيير و پويايي است

رت است از اوالً موجوديتي متشكل از عناصري مرتبط و شمول سيستم عبامفهوم جهان
عبارت  شود سيستم چيزي فراتر از جمع اجزايش باشد؛ بهمتعامل كه اين تعامل باعث مي

د، باش مي خاصيت جمعي اجزا ي هعالوتر، سيستم متشكل از اجزاي متعامل، بهساده
اش ارائه دهندهكيل از يك موجوديت، وراي اجزاي تش»يكپارچه «كه نموديطوريبه

 بين عناصر نيز در هرگونه تعريفي از آن منظور »اتصاالت « و»روابط « ثانياً.كندمي
سيستم، ارگان هايي همچون كليت، حالت، اجزا، خردههر سيستم از ويژگي. دگرد مي

: ص، 46(تشكيل شده است ... ، ارتباط و)مراحل(، كاركرد مكانيكي، عناصر، پروسه )اندام(
287(.   
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دادن به جامعه آمده و قصد گسترش عدالت در جامعه را كه حقوق، براي نظمازآنجايي
هاي مردمان هر ها و باور عدالت، بيانگر ارزشي هكه ايدو ازآنجا) 35: ، ص29(نيز دارد 

ها و  ما و منابع و مباني آن، ريشه در ارزش؛  حقوق)31- 23: ، صص28( دباش ميجامعه 
 اما چون فقه و ،فقه و حقوق ساحت مستقلي از همديگر دارند. ي ايران داردباورهاي جامعه

 نظام حقوقي ي ، شالوده)اصل دوم و چهارم(احكام شرع بر اساس ساختار قانون اساسي 
با يكديگر به بحث و دهد، پس نياز است اين دو موضوع همراه  كشور ما را تشكيل مي

  . بررسي گذاشته شوند
سنت را در جاي خود  هاي فقه شيعه و اهل البته تحقيق مستقلي نياز است تا تفاوت

مجموع ؛ ولي در نشان دهدها آنبررسي كند و ميزان تأثيرات منطق ارسطويي را جداگانه در 
كه به چه ميزان  ن اما اي،اند  گفت هر دو مكتب تحت تأثير منطق ارسطويي بودهتوان مي

دليل كار بار آمده است؛ فقه تا حدودي محافظه. طلبد نيازمند، خود تحقيق مفصلي را مي
  امروزييتوان در نبودن مراكزي دولتي يا عمومي شبيه كانون وكال كاري را مياين محافظه

فقه منظور نظارت و استانداردسازي، خواه از جهت حل مسائل روز خود يا بسط ، بهدر حقوق
دانست، همچنين برخي از فقها را كه با اطالعات اندك، در طول زمان، به اظهارنظر 

فقها براي حفظ يكپارچگي در فقه، برخي البته . توان جزء داليل خواند اند، ميپرداختهمي
برخي پيشنهاد ). 297 :، ص2 (اند هاي استاندارد برگزيدهعنوان كتابهايي را بهكتاب
 يخراج و فهم اصول كلي احكام در قرآن و با تحليل متون ديني، به شكلاند با استكرده
 متون وحياني و عناصر ي هدهندگرفتن ابعاد تشكيلو با درنظر) 356 ص: همان( مندنظام

 جزء ي همثاب  قرآن و سّنت، بهي ه بر پايها آن وحي و كنار هم نهادن ي ه زميني هدهند تشكيل
در برابر افراد اين .  اخالقي يكپارچه و جامع رسيد-اي اجتماعيتوان به نظريهمكمل آن، مي

 اخالقي يكپارچه و - اي اجتماعي نظريهراجع به استخراج و نقدها ها سنجيخوردهبرخي 
است،  قرآن از اهداف خود سخن گفته اوالًاند كه پاسخ دادهاز اصول و احكام قرآني،  جامع

؛ ثانياً رسد ميبه حداقل ) ردي هركس از مصحفهاي فبرداشت(بودن   شخصيي هپس مسئل
درهرحال، برخي . اختالف ديدگاه، چنانچه با دقت بررسي شود، ارزش زيادي خواهد داشت

فقط ) فقهاي سنتي(ها اند كه تيمروش سنتي را به بازي فوتبالي تشبيه كردهنظران  صاحب
 - 343: صص همان،( اندتهنخورده باقي گذاش  زمين دويده و كل ميدان را دستي هدر حاشي

رابطه ميان قوانين و ايجاد  بر ضرورت معاصردر همين راستا، اكثر متفكران مسلمان ). 354
 سنتي علم تفسير اوليه را در قرون ميانه، به دليل رويكردكنند و هاي ديني تأكيد ميدستور

  ). 362 :ص :همان( كنندارتباطي با عصر حاضر رد ميبي
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يك تابع منطق سيستماتيك  ين كشور ما تابع منطق ارسطوئي و كداميك از قوان كدام
توانيم شاهد رابطه يا اتصال بين آن ؟ آيا مي...است؟ قوانين مدني، تجارتي، اداري، اساسي يا

  ي و سيستماتيك باشيم؟ارسطويدسته از قوانين با منطق 
 ي گانهاساس دو برالملل اسالمي تنظيم شده، در دوران اسالمي فقهي كه در حقوق بين

 :، صص15( نمايد شكل گرفته و از منطق ارسطويي پيروي مي»دارالكفر« و »داراالسالم«
ارگانيسم و   تفكر مكانيكي،ي هاين چارچوب چندان روي خوشي به پروس). 119 - 118

  .ديگر عناصر سيستمي نشان نداده است

  
نشأ هستند ولي اجزا هاي درخت كه از يك مطرز تفكري شاخه شاخه، همچون شاخه

، 6 :، ج38؛  141 :ص، 2 :ج: 9(المثل در بحث طالق اي ندارند؛ فيبا همديگر هيچ رابطه
  : داريم )25: ، ص3 : ج،25؛ 55 :ص
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بين ) بسا نبايستي و چه(توان كنيد، رابطه يا اتصالي را نميطور كه مشاهده مي همان

توانيم پيوند و همچنين نمي. تعريف كردطالق سني بائن  يائسه و طالق سني بائن صغيره 
هايي ساده همچون تباين، تساوي، هاي بدعي و سني ببينيم، مگر با نسبتربطي ميان طالق

  .وجه و عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص من
 كه شويم يادآور ميها را  بران و فاميل بندي ارث ديگري مربوط به ارث، طبقه  مثالِدر 

  :شود تقسيم ميماند و بر دو قسمت نسبي و سببي   ارسطويي را ميدر برخورد اول، قالب
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  )22 -  17: ق، صص1426طوسي، (

، 8 :، ج32 (:اين است) فارغ از اعتبار يا عدم اعتبارشان(مثال ديگر براي انواع شركت 
  :)15 - 10 :صص

  
  

   :اه آنها و نسبت همكاري مسلمانان با همچنين مثالي ديگر راجع به انواع حكومت
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  حق و عادل  امامان و نواب خاصشان                
  

  جائر شيعه                                 همكاري و عمل با سلطان: قاجار                
  جائر سني         باطل و ظالم: سلجوقيان            

  جائر كافر: مغوالن                
  

  گوناگونيو در منطقاي   ريشهتفاوتبه توان  مي،غربهاي ميان شرق و از چالش
براي نمونه، حقوق ما، در احوال شخصيه و بسياري از . نمودچارچوب فكري اين دو اشاره 

 شيعيان ي ه مثالً در بحث  ارث و ميراث و تقسيم تركه، هم؛ تابع فقه است،قوانين مدني
) و غيرمسلماناناهل سنت  (عياني قانون مدني هستند؛ اما غيرشي هايران تابع قوانين آمر

همچنين است در ديگر احوال، ).  قانون اساسي13اصل (تابع قواعد مذهبي خويش هستند 
عمل، در اما باز در همين قواعد و قوانين، چه از نظر تئوريك و چه ... ازدواج، طالق يا نظير

 كه ، خودماني هوروز جامع و مشخص نيست بين فقه و مدرنيته و حالينيم بي مييهاتعارض
؛ براي نمونه،  چه نسبتي برقرار استخواهد از فقه پيروي كند يا مدرنيسممعلوم نيست مي

 يكم از ي هدر باب مسائل مربوط به سن رشد و بلوغ، گرچه اماره و سن بلوغ طبق تبصر
د، باش ميسالگي قمري  نه،ها پانزده و براي دختران قانون مدني براي پسر1210 ي هماد
ها و  در اداره،رسم حقوق عرفي سالگي شمسي را طبق عرف و عادت و بهبينيم هجدهمي

 و درك و رفتار كه اين عرف آن  حال،پندارندبودن فرد براي معامالت ميها دال بر رشيدبانك
اين در حالي است  .شناسان است ناشي از اقوال روانست ااكثريت افراد كه در جامعه جاري

. تر از معامالت باشند  مهمي مسائلي مثل ازدواج بس،يني و هم عرفيكه هم از منظر د
متأثر از فقه، ) 1392 ارديبهشت 1مصوب ( قانون مجازات اسالمي، 91 ي ه در مادينهمچن

افراد بالغ زير هجده سال، چنانچه به تشخيص قاضي در رشد و : چنين مقرر شده است
 را درك نكنند، از حد و قصاص معاف كمال آنان شبهه وجود داشته باشد يا حرمت جرم

هايي ويژگيكه اگر قاضي تشخيص داد : شودمفهوم مخالف اين حكم، چنين مي. شوندمي
تواند حكم ، مي داردوجودهمچون رشد، كمال و درك حرمت در فرد زير هجده سال 

ق ها، طبق معاهداتي نظير كنوانسيون حقوكه در حقوق برخي از كشور آن حال. قصاص دهد
سازي حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي ادارات قصد روشن  كه به9اطفال

) 1989 نوامبر 20تاريخ  مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به(قضايي نوجوانان بوده   
ممنوع كرده ) بند الف (37 ي هرا صريحاً و مطلقاً طبق ماد) زير هجده سال(اعدام كودكان 

در (اند، اما برخي ازجمله ايران هاي مسلمان به اين كنوانسيون پيوستهر كشوي ههم. است
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قائل شدند كه اگر هريك از مفاد اين كنوانسيون مبهم حق شرطي )  خورشيدي1372سال 
 ازقبيل نابرابري زنند،توانند از انجام آن سرباز هاي مذهبي سازگار نبود، ميبا قوانين و باور

 اين كنوانسيون، ي درهايممنوعيتچنين هرحال، منشأ در. ه سالدر ديه يا اعدام زير هجد
  .  علم مدرن استي هشناسانشناسانه و جامعه نظريات روان

 اسفند 24مصوب ( قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت 35 ي هدر مثالي ديگر، در ماد
 ي ه مطالب مورد مبلغ سهامِي ه بابت ديركرد عدم تأدي،هم شركت از صاحبان سهام) 1347

دهد در پر واضح است كه اين ماده دستوري صريح مي. در سال بهره خواهد گرفت% 4 ،خود
 گفتني است ذكر اين اختالفات بابت .مخالفت با همان شرعي كه ربا را حرام كرده است

 وگرنه محتواي فقه شيعه، قرآن و است؛دادن تمايزات منطق ارسطويي و سيستماتيك  نشان
هاي  در حال حاضر، انديشه.  فقه، تحت تأثير آن خواهد بودخادما منطق  لذ،حديث بوده

  .سكوالر در بطن منطق سيستماتيك قرار دارد
 مضاربه و ، مزارعه، مساقاتچون مختلفه، شاهد عقودي ي ههمچنين در باب عقود معين

منطق ها عقودي فقهي براي كسب روزي يا تجارت بين مردم هستند كه اين. جعاله هستيم
گويند اين است كه در دليلي كه به اين عقود، عقود فقهي مي. است) ارسطويي( صوري ها آن

اند و ازديگرسو، به اين دليل قوانين فقهي را  را امضا كردهها آن علما ،قوانين شرعي اسالمي
كه دارند گويند كه از نظر شكلي، ساختاري داراي منطق و چارچوب فكري ارسطويي مي

كنيم، پيوندي بين  كه در نمودار درختي مشاهده ميطور ناهم. گذشتتر ن پيشتوضيح آ
  :اجزا وجود ندارد

  
آيد، در بحث انواع طالق، تقسيم بالد به ها برميها و مثال كه از اين نمودارطور ناهم

شاهد نظم حاكي از ارتباط ميان اجزا نيستيم؛ يعني ... كفر و اسالم، عقود معينه يا
سان اندام فرض كنيم كه در تكاپوي هدفي هستند و بر سر همين  هيم اجزا را بتواننمي

  .هدف، با همديگر تعامل دارند
هاي درخت از يك ريشه كه همانا عقود معينه آشكار است كه اين اجزا مثل شاخه

اي برقرار سازيم، مگر به ها رابطهتوانيم بين شاخهاند و ما نميشود منشعب شدهناميده مي
 يعني زدنيوندپ. خوانيم مي"زدنپيوند"وشي ديگر، مثالً با روشي كه اصطالحاً آن را ر
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 و اتصال  و برقراري ارتباط مشخص اهدافي و با تعريفكردههريك از اين انشعابات را جدا 
بايد  كه رسد به نظر مي . قرار داده شونداي با نام عقود معين، تحت زيرمجموعهها آنميان 

اي ميان مفاهيم  گونه  يعني به،فقه و مباحث آن به كار گرفته شودتيك در منطق سيستما
 اين نوشتار با تأكيد بر لزوم .گردد ارتباطي وثيق برقرار ،هاي اجتماعي پديدهفقهي و

دنبال   به، در كنار منطق ارسطوييي فقه نطق سيستماتيك در عرصهمگرفتن  خدمت به
 ي ي براي فقه، بر اساس ابعاد سيستماتيك جامعه مديريت اجتماعي و عمومي تقويت جنبه
   .  كنوني است

  كه ريشه در عالم غرب و رنسانس داردپردازيم  مياينك به بررسي اوضاع حقوق اساسي
 دست در دست علم ،تعبيه شده) حقوق عمومي(تعامالت بين ملت و دولت تنظيم  براي و

  . اندازيم ميآن سر پشت چارچوب و منطق به   و نگاهيشناسي داردمدرن جامعه
ها مثل حقوق تجارت، آيين دادرسي مدني و كيفري و حقوق در بسياري از حيطه
هاي منطقي همچون پيچك. شده، منطق سيستماتيك استاساسي، منطق استفاده

توان بين جزايرش با پل كه مي الجزايريتعبيري رساتر، همچون مجمع تنيده يا بهدرهم
يابد، شاهد  كه در قانون اساسي تجلي مي،براي مثال، در حقوق اساسي. پيوند برقرار نمود
 ي هالمثل تعامل قو في؛اين قوا در حكومت، با همديگر در تعامل هستند. تقسيم قوا هستيم

 مقننه و قضائيه براي تحقق اهداف ي هتعامل قوو نيز ... مجريه و مقننه و عزل و نصب وزرا يا
سيستم .  استشبيههاي حكومت  كه به اندام،)تماعيمثل گسترش عدالت اج( حكومت

اند و به دنبال يك ست كه با هم در تعامليي اهاتر، صاحب اندامتعبير دقيق داراي اجزا و به
حقوق مدني خواه برگرفته از . اي ديگر استگونه اما وضع در حقوق مدني به.هدف هستند

 كه منطق رسد ميلو داشته باشد، به نظر   ژرمني يا كامن-فقه باشد يا ريشه در حقوق رومي
 چراكه منطق ارسطويي براي روابط بين دو نفر يا دو گروه و يا حتي روابط ؛ارسطويي دارد

كه نياز به ساختن چارچوب فكري  طوري، بهپاسخ داده استها نيازبه طرفه، بسيار نيكو  يك
منطق متولدشدن مدرن و ولي پس از ظهور عصر . و منطقي نوين در عصر ميانه نداشتند

 در آن شكل گرفتند و روابط نسبت به ها نا مدرن كه سازمي هسيستماتيك و نتيجتاً جامع
 از اشكاالت و انتقادات. ايم سابقه نو و بييگيري ارتباطاتتر شد، شاهد شكلگذشته پيچيده

خروج از آن سنت درخواست نوعي  معناي به  تحت سيطره منطق ارسطوييسنت فقهي
 - 62 :صص: 29( .بودن آن نوع سنت محل ترديد واقع شده است يعني زاينده ينو ات اس
نگاه بيروني به حقوق، شرع يا هر شيء داشت تا بتوان از آن سؤال بايد تر، زبان ساده ؛ به)63

 .كرد و به بررسي آن پرداخت
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  )23 :، ص2 :ج، 43(

هايي منشعب از دولت، رشته هاي مرئيِبر رشته بينيد، عالوه كه ميطور ناپس هم
هريك از اين اجزا يا . هاستوجود دارد كه همانا تعامل اندام) اجزا(ها نامرئي نيز بين اندام

دولت، در معني اخص  مثالً دارند؛ 10هايي خود زيرمجموعهيزن) هاارگان(ها بهتر بگوييم اندام
  .شودوزيران تقسيم ميو هيئت  رياست جمهوريبه ،  است مجريهي هقو ، كه همان11خود
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توان  فقه حكومتي و حتي عمالً پس از طرح آن، هنوز نيز نميي هپيش از پيدايش نظري
 تفكيك قوا طـراحـي ي هكه نـظري ـگونـه  هـمـانـ،12كشور- سيستمي براي تنظيم يك دولت

ها و اجزايي دارد كه آن را به شـكل  نهاددولت چراكه ؛كـرده طراحــي نمود
كه فقه ما  آن ، حالرد قالبي سيستماتيك داي تفكيك قوا يهآورد و نظرزايري درميالجمجمع

هايي  گزاره،همچنين از دل اين منطق. شده با منطق ارسطويي داده زبان و قالبي دارد تطبيق
) 166 :، ص37(» كندقدرت، قدرت را متوقف مي« معروف منتسكيو، ي ههمچون گزار

ها و در قلم ها و سيرالملوكنطق فقهي ما، در سياستنامهدر م. سختي در خواهد آمد به
هايي با اجزايي  بحث،الملك طوسي، عنصرالمعالي يا فارابيانديشمنداني چون خواجه نظام

 خوب، پادشاهي نيك ي هآيا جامع «بر سر اين داريم كه) به نسبت نظام تفكيك قوا(بسيط 
 البته مشرب سياسي و .»كند؟ اه صالح مردماني نيكو را تربيت ميدهد يا پادشتحويل مي

را نيز بايد در نظر گرفت، ولي باز از دل ) محتوا و مظروف(نويسان سياستنامه مذهبي ي علقه
مند بيرون شكل سيستماتيك و نظام هايي براي تعديل قدرت بهيك، تاكنون انديشه هيچ

 ي ه دو پاييانه كه كسب دانش مسلمانان در عصر مسو، بايد توجه داشت  ازيك.نيامده است
ها از نصوص ديني با توجه  ثانياً تفسير اين دانش، به وحيها آناوالً گرايش : اساسي داشته

، يعني  افالطوني هديگر، مسئل و ازسويي) 84 -  81 :، صص27(به روابط قدرت در آن عصر 
 خود .)17: ، ص8(رح شده بود در بين مسلمانان نيز مط» چه كسي بايد حكومت كند؟«

 كه منظورش فالسفه بودند، اما فارابي پاسخ ،»ترين مردمخردمند« :افالطون پاسخ داده بود
همان پيامبر و جانشينان و  يعني فيلسوفي كه اتصال به عقل فعال دارد "زعيم" :داده بود
 :اند ثاني گفتهصدا با شهيد همهادر ضرورت وجود مجتهد در كل زمان. باشند ميآتي او 

 :، ص19 (»فالبد من عارف ظاهر يرجع الناس اليه في االحكام الشرعية في زمن الغيبية«
. دگرد مي نقل شهيد ثاني، به پيش از ورود نظر افالطون به عالم اسالمي بري هريش. )193

و ) ع( مثل بحث زعامت و مرجعيت شيعه در عهد امام هادي ،اين موضوع ذيل روايات ائمه
 مديريت دارالسالم به ي هبه شيخ مفيد مطرح شده و داللت بر انديش) عج( امام عصري هامن

 مسلمان در ي هجاست كه برخي از فالسف  ولي مشكل آن.)57: ص ،10(كند دست فقها مي
پادشاهي است كه افالطون صحبتش -مجتهد همان فيلسوف: اند ديني گفتهي هتوجيه انديش

 از ،دادن مضرّات مسكراتكه امروزه براي مثال، با نشان گونه همانعبارتي،  به. كردرا مي
و البته اين قضيه در  _هاي پوزيتيويستي، در صدد توجيه اسالم هستند طريق پژوهش

 يوناني و منطق ي ه فلسفي ه اين قضيه دربار_ سازدحكم حرمت شراب خللي وارد نمي
 ستكارآمد اهاي حكومتي، ناد سيستممنطق ارسطويي براي ايجا. ارسطويي نيز صادق است

دليل است كه اگرچه   همين زيرا از جهتي منطق ارسطويي قابليت توليد نظام ندارد و به
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بودن حكماي  زعماي بزرگ شيعه در هر دوره به وجود حكومت يك مجتهد و غاصب
 ي هو شيو هيچ مدل جامع و واضحي براي نوع ،اند، متأسفانه در گذر تاريخظاهري رأي داده

 عالوه بر رسد ميالبته به نظر . اندداري و پيشبرد امور مردم ارائه ندادهحكومت
 بودن ناممكن از قابليتهاي منطق سيستماتيك در امر مديريت اجتماع، نكردن استفاده

شده براي نداشتن مدل   احكام شرع،  از جمله داليل مطرحتشكيل حكومت ديني بر اساس
در مثالي ديگر، شاهد همراهي منطق . مي در طول تاريخ باشدداري اسال واضح حكومت

 چند ، مثالً در سازمان ديوان عالي كشور؛ديگر هستيميكصوري و چارچوب سيستماتيك با 
  : قرار ذيل وجود دارد بهشعبه 

  
طور پراكنده موجب قانون، به هايي بهدادسرا كه ركن سوم ديوان عالي است، صالحيت

تواند تقاضاي وحدت رويه بدهد و وقتي رأيي خالف شرع صادر  كشور ميدادستان كل. دارد
 كه با حضور تمام قضات استسان خواهي بدينهمچنين روند فرجام... . شد نقض كند و

است و زماني كه  شود و حد نصاب رسميت يافتن جلسه حقوقي و كيفري تشكيل مي

 يكساني داده شود، رأي تفاوتي نسبت به موضوعِميان محاكم اختالف پديد آيد و رأي م
اإلّتباع است و اين رأي لغو  الزم، در حكم قانون بوده،وفصل اختالفات ديوان براي حل

 سيستمي ،گر فرآيندي هستيم كه مطابق آن پس نظاره.شود، مگر به حكم قانوني ديگرنمي
 منطق ي هشيو بندي آن به تقسيم، ازسويي وآيد تا عدالت را توسعه ببخشدبه وجود مي

است كه سيستم ديوان عالي، خود، اين نكته الزم تذكر . دباش ميشاخه  ارسطويي و شاخه
هايي دارد؛ اين در حالي است كه خود اين سيستم، باز سيستمبينيد، خردهكه ميطور ناهم

عامل  علماي فرانسوي است و تاين آرا از آنِ. ترسيستمي است براي سيستمي بزرگخرده
- 45:، صص1، ج21(دهدمنطق ارسطويي را تحت حاكميت منطق سيستماتيك نشان مي

50(.  
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 بيشتري ي هنشد فضاي آزاد و تعريفيالبته بايد اين نكته را متذكر شد كه قوانين مدن
شوند  وقتي اجزا از عنوان اصلي خود جدا مي،ييدهند، چراكه در منطق ارسطوبه ما مي

در اين حالت، هر كدام قسمتي . نند كه هيچ تعاملي بين اجزا وجود نداردكحالتي پيدا مي
) سيستماتيك(گيرند، ولي برعكس، قوانينِ اداري خاص از آن عنوان اصلي را در بر مي

هاي بدن را كه با هم در ارتباط و اتصال هستند در بر كه منطقي همچون اندام جايي ازآن
ها با هم در ارتباط هستند و در سطوحي نيز يعني اندام. گيرند، مكانيكي و ماشيني استمي

 هريك با هم تعريف شده و بنابر همين دليل، فضاي باز كمتري را ي هاتصال دارند و رابط
يعني براي .  بيشتري در خود دارندي ه حالت فردگراياني قوانين مدنالًگذارند؛ مثباقي مي

كه چون درحالي. مفهوم واحد كلمه با اجتماع به نه فرد اند، تعامالت فرد با فرد ديگر مناسب
 .گرايي بيشتري دارد قوانين اداري براي تعامالت افراد جامعه به وجود آمده، پس حالت جمع

باشد اما  ارسطويي فراتر از مباحث مذكور ميهاي منطق  شايان ذكر است كه تأثيرگذاري
  .نمود اين تاثير گذاري در موارد باال آشكارتر است

  

  نقد و بررسي .6

  :آيداينك پرسشي پيش مي
توانند با يكديگر هيچ اتصالي در قالب منطق ارسطويي نمي) انشعابات(جاكه اجزا  ازآن

با همديگر تعاملي ) (برقرار كنند يا همچون اجتماع و ميزان و تعداد روابط در آن 

هاي متقابل و تعامل افراد   وابستگيكه كاركردها،  و با توجه به اينيندسيستماتيك ايجاد نما
كه را  اين ادعا توان آيا مي، )77 - 73: ، صص19( جامعه تحت قالب يك سيستم است

 د با قالب منطق ارسطوييِباش ميتك افراد  قوانين فقهي براي مديريت جوامع و نه صرفاً تك
توان يگر نمي د،در اين عصر.  پاسخ منفي باشدرسد ميبه نظر  ؟موجود در آن محقق كرد

 فردي دارند جامعه را اداره كرد؛ ي ه ناشي از منطق ارسطويي كه جنبيبا قوانين فقهتنها 
زيرا دولت بر سيستم اجتماعي استوار شده است و سيستم اجتماعي هم بر سيستم طبيعت 

مفهوم  به(بنابراين مفهومي قدرتمند تحت عنوان دولت ). 29 :همان، ص( )نظام آفرينش(
. برد پديد آمده است كه از چارچوبي سيستماتيك در بطن خود بهره مي)  كلمهامروزين

صرف داشتن نيت و با  بهتواند در تقاص، فرد مي.  در فقه، مفهوم تقاص را داريم،براي مثال
 ،رعايت اصولي فردي و ساده، براي تقاص به منزل شخص برود و مالي براي خود بردارد

د و او باش مي حاكم ي هكسي كه حق تقاص دارد به منزل «:استكه در اين باره آمده  آنچنان
كه الزم  كند يا باآنرا انكار مي  ولي بدهكار يا آن،فردي است كه مالي در دست ديگري دارد

تواند كااليي را كه حق  زور مي درنتيجه، او مستقّلاً و به. زند آن سر باز ميي هاست، از تأدي
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ولي امروز ديگر  .)381 :، ص13؛ 254 :، ص1: ، ج8( »اردخودش است از اموال مديون برد
تواند اين كار را انجام دهد؛ چون دولتي مدرن داريم كه مأمور نظم، عدالت و رفاه كسي نمي

پردازان فقه نظريه. برابر همديگر شده است  روابط حقوقي افراد دري هكنند جامعه و كنترل
همچنين بايد دانست كه فقه و دانش . دارند اعتقاد نحق تقاص امروزه ديگر به يحكومت

 يهابايد افزود كه دانش اسالمي يكپارچه نيست و شامل اليه. استاسالمي چنداليه 
 بشر در هر زمانه و با توجه به اقتضائات و شرايط همچنين). 9 :، ص7( شودمختلف مي

وست كه حكم مزبور از اين ركرده است؛  تفسير ميخاص اي گونهپيرامون خود، مفاهيم را به
 شهيد ي هشده كه از كتاب فقه استداللي شهيد ثاني آورده شده و راجع به زماندر مثال ياد

 پيدايش مسائل مستحدثه و نظريات فقه متأثر از، با نگرش فقهاي امروزين كه استثاني 
شده در متون مباني ذكرنگرش جديد   و)20 :، ص12(، متفاوت است  استپويا و حكومتي

  .بردشته را زير سؤال ميگذ
گانه با  نظير ارتباطي كه امروز قواي سه، ارتباطي سيستماتيكساالران ديوان،در گذشته
 ارتباط برقرار ها آنبين ) شاه( تنها به كمك آقاباالسر ، با هم نداشتند وهمديگر دارند

و فارغ از وجود  استكرده ها را تعديل ميساالر درواقع، شاه روابط بين ديوان. شده استمي
 وظائف اصلي هريك از اين قوا در اصل در .بودها ممكن نمي ارتباط بين ديوان،شخص او

د كه نماي تفويضتوانست ميزاني از وظايفش را به وزير شد، هرچند ميشخص شاه جمع مي
 گذاري را گونه نبوده كه شأن قانون  اين،براي مثال(اين انتقال هم به شكل بسيط بوده است 

» شخصيت حقوقي«عنوان  هنوز همچنين. )ها تفكيك كرده و به وزير بسپارداز ديگر شأن
تا مانند در كتب فقهي و حقوقي به وجود نيامده بود  ، امروزيي شده نحو مستقل و تعريف به

معارف اسالمي در دانيم ميكه  اينمثال ديگر .  اجراي امور را بر عهده بگيرند،امروز
. اي اخالقي دارد تنها جنبه است، اما گذشتشدهراجع به گذشت مطرح هايي فراوان بحث

 حقوقي يت نه شخصگيرد، صورت مي محتاج ديگري »فرد«خاطر  ايثار و گذشت از حق، به
اي اخالقي است و سان ابراء و اعراض است و تنها در سطح قاعدهايثار در فقه، به. يا جامعه

) طبق قوانين آمره(اجبار  شهروند به، قوانين امروزيمثلچنان نيست كه . حالت آمره ندارد
  .خاطر نفع اجتماع بگذرد  از بخشي از حقوقش بهناچار باشد

گيرد، ولي چارچوبي كه در طول فقه اسالمي محتواي خود را از قرآن و حديث مي
اي باشد كه فقط براي ها بر او حمل شده، ممكن است به دليل چارچوب فكري سادهسال

منطق خاصي،  ،نحو مستقيم و واضح به قرآن خود ،حقيقتدر.  فردي پسنديده استروابط
   .دهد  را پيشنهاد نمياعم از ارسطويي يا سيستماتيك

  ار ـه كـقه بـتوان منطق سيستماتيك را كه تولدش الحق است در فبرخي معتقدند نمي
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 معتقدند يستن نيي كه معتقدند اين امر ممكها آن. گرفت، هرچند برخي مخالف اين باورند
 ، سيستماتيك به اسالم ببخشيم، بايد محتواي آن را نيز مدرن كنيمياگر بخواهيم منطق

گر نيز، ياي داند و البته عده شدن مفاهيم فقهي اسالمياي مخالف مدرنكه عده آن حال
 اول هم كه اعتقاد به تحقق سيستم فقهي دارند، معتقدند با محتواي ي هازسويي دست. موافق

كارگيري منطق كنند كه بهآنان خاطرنشان مي. توان سيستم پديد آوردهن نيز ميك
با  آنهابرخي از  و ارسطويي و ورود آن به عالم اسالمي نيز الحق بر معارف اسالم بوده است

  .)386 - 264 :صص: 41(  شدند ايرانسياستعرصه  اعتقادشان وارد اين
هرحال، به. هاستيد مفاهيم و گزارهدهي و تحددهي و قالب منطق نظمي هوظيف

توانيم ساختماني منظم از مفاهيم، براي مديريت و تنظيم و هاي منطق ميكمك پايه به
 20: ، صص17(» ماندن از خطاوسيله و فن مصون «يعنيمنطق . انتظام جامعه داشته باشيم

:  آندنبال  بهو(دهي مفاهيم از طريق تعريف يكي نظم: پردازدبه دو امر ميكه ) 25 -
ها بايد به گونه كه استدالل  بدين،كردن خوب استداللي ه و ديگري نحوها آن) تحديد

 - 141 :صص، 1 :ج ،20(ندارند مقدمات بديهي و شهودي ختم گردد كه نياز به استدالل 
  .)66  :ص ،33 ؛143

راين اگر بناب. ده داشت از يك پديتوان دو نگرش متفاوت  مي،قبا توجه به اين دو منط
  :چارچوب ارسطويي نگريسته شود، چنين سيمايي خواهد داشت نظام جانداران بر اساس

 
، )دهم ميالديجدرقرن ه (شناس سوئدي بندي لينه، زيست اما با توجه به تقسيم

 ها، نظام  داراي خردهمراتب، هايي نظير سلسله بندي جانوران از يك نظام با ويژگي تقسيم
   ).187 - 185  :، صص36(دگرد ميمند  بهرهسان  اجماالً بدين ،سيستماتيكگونة  به... ارگان و
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مشاهده اي  بندي با منطق ارسطويي چنين تقسيم نگهبانان يك دژفرضي از  يدر مثال
 :خواهد شد

  
اجزايي  ،عينك ارسطوييو با در اين مثال فرضي، هدف، نگهباني است    

عينك منطق سيستماتيك،  با  اما.اهده نمودمشتوان  مي را ارتباط گسيخته و بي ازهم
 در پروسة ،براي مثال. گردند  ها در راستاي هدف خود، بايد به همديگر متصلنگهبان

 يا دهندقرار مي» رودينگهبانان و«شده را در اختيار بانان اطالعات رصدديدهنگهباني، 
 نيا همچنيند خطرو بياند  چك شدهشدهگويند افراد وارد ميها آنسربازان ورودي به 

ها رسانده يا رسانند يا اطالعات را به ديگر اندامها را به فرماندهانشان ميگزارش ورودي
سربازان دژ در منطق  زير نمايانگر نمودار.  مركزي ارسال نمايندي هبسا به هست چه

  :استسيستماتيك 
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 استخراج اهداف آن ي با محتواي اسالمي،يهاساختن سيستمبراي برقرارپس قدم اول 
هايي كه براساس آن هدف، با همديگر در تعامل آوردن انداموجودسپس به و هاست سيستم
تر نيز ذكر  كه پيشطور ناهم. پردازيم مثال ديگري مي به ،مطلببهتر براي درك . هستند

ه كحال با فرض اين.  مضاربهجعاله وجمله ازشد، عقودي معين را در فقه اسالمي داريم؛ 
تر داشت، نظام در سيستمي بزرگعنوان يك خردهتوان بههريك از اين عقود را مي

تر ذكر شد، هريك از اين  كه پيشطور ناهم. خواهيم سيستمي پويا را ترسيم كنيممي
توان صاحب سرمايه ناميد طوركلي، يك طرف را مياند كه بهعقود، از دو طرف تشكيل شده

در اين سيستم، ازآنجا كه هدفي تعبيه شده . كند كار ميو ديگري كسي است كه بر آن
آيند يعني همان عقود را در سيستم به حساب مياست، قصد داريم يكايك اجزا را كه خرده

ظاهر بين اجزا   نيزهايي اندام، با اين عمل.م تعامل برقرار كنيها آنكنار هم گردآوريم و بين 
اگر اين سازمان را . 13آوريمرزي را در نظر ميدر مثال نخست، سازمان كشاو. ندگرد مي

هاي موجود، نظام درگير مزارعه را در برابر ديگر خردهسيستمي بزرگ در نظر آوريم، طرفينِ
 همچون ،رگيريم؛ همچنين است براي ديگر عقود درگيعنوان يك تيم يا گروه در نظر ميبه

وسعه و رشد كشاورزي در نظر بگيريم، اگر هدف اين سازمان را ت. مساقات، جعاله يا مضاربه
گونه كه تيم جعاله با تيم   بدين،دگرد ميها تعامالتي برقرار سيستمآنگاه بين اجزا يا خرده

شدن كيفيت و كميت آن بهتر كشاورزي و روند هرچهي همساقات يا مزارعه در توسع
ل مساقات با اهل  اه،كردن سيستم آبياريمنظور بهتر به، براي مثال.كندهمكاري مي

. كنند خود تعامل ميگذاشتن اطالعات و هماهنگي در كاشتاشتراكجهت به مزارعه به
، براي گرفته فروش محصوالت كشاورزي را بر عهده همچنين اهل مضاربه كه كار تجاريِ

ونقل و نگهداري محصوالت دارد كه  دادن اين امر، نياز به امكاناتي نظير بازار، حملانجام
اين نمودار قصد . گيرد را گروه جعاله بر عهده ميها آن مورد احتياج ي ه امكانات اوليي هتهي

طور به( و بازخورد ارتباط، اتصالشكل ها را بهنظامشده بين اين خرده برقراري هدارد رابط
  :به نمايش بگزارد)  انواع تعامالت،اعم
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:  مثالي ديگر را به اين صورت مطرح نمودتوان مي ، با برداشتي ديگر از سازمان،در ذيل
شود كه آن را در فرهنگ نو افزوده مي) نظاميخرده(، نهادي  كشاورزي)سازمان( در سيستم

اري ذگباشي نهادي براي ايجاد هماهنگي، سياستسازمان 14.ناميم مي»باشيسازمان« بومي،
با مديريت خود،  آن را بايدخل،  و همچنين در صورت بروز تداستدهي به ديگر اجزاو جهت

 از باشندديگر رابطه نداشته يك با مطور مستقي  اگر اجزا به،در اين سيستم. برطرف سازد
 كه عقدي چون شدبايد اين نكته را متذكر . شوندباشي به هم متصل ميطريق سازمان

؛ اما قانوني يعني طرفين ملزم به رعايت آن هستند مگر به داليل ؛استالزم مزارعه، عقدي 
توانند آن  يعني طرفين هرگاه اراده كنند ميزعقدي است جاي  مضاربهبايد توجه داشت كه

 تزلزل در بقا و نبود اميد به قطعيت و پايداري عقد در  براي رفع مشكلِنكاي. را فسخ كنند
 بهترين چاره اين است كه اگر يكي از رسد ميخصوص براي عقود جايز، به نظر آينده، به

البته گاه هر . كردن جاي خالي او تعبيه شود مكانيسمي براي پر،رفين نخواست ادامه دهدط
 سپردن واليت نسبي به ي هدو طرف تمايلي به بودن در آن سيستم ندارند؛ پس ايد

 همچنين براي تقسيم .نمودبيني  پيشتوان مي گونه خللباشي را در صورت بروز اينسازمان
شكل   كه حاصل تفريق درآمد از هزينه است، در اين عقود به،فت سودسود بين افراد، بايد گ

...) مضاربه، مزارعه و(ها ، هريك از اين گروهجهتياز. دگرد مي بين طرفين عقد تقسيم ،كسر
ديگرسخن، قراردادي  د و بهنشوهايي را متقبل ميهاي خود، هزينهدادن فعاليتبراي انجام

ها در تعبير رساتر، درآمد و هزينه به. دنكن منعقد ميانمقاصدشها براي پيشبرد با ديگر گروه
شده در بين طرفين تعيينپيشها به شكل كسري ازها به شكل تيمي ولي سودبين گروه

تواند مطابق قرارداد، بابت  نيز ميها آن هريك از درصدي از ميزان درآمد. دگرد ميتوزيع 
در اين . تحويل داده شود باشيبه نهاد سازمانمديريت و ايجاد هماهنگي در بين اجزا 

نظام جعاله،  خردهمثال ؛مها هستينظامخورندگي در بين خرده سيستم فرضي، شاهد پس
پذيرد و از طرف باشي اثر مينظام سازمان از خرده،براي ايجاد هماهنگي در اجراي امور خود

نيازمند دريافت اطالعات ) سازمان(دادن به كل باشي براي سازماننظام سازمانديگر، خرده
  . استها نظام نظام جعاله، براي ايجاد هماهنگي در بين ديگر خردهاز خرده
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  تصور نمود كهتوان ميرا اي عمراني  از پروژه»وارسيستم« فرآيندي ديگر، يدر مثال
يا جعاله  تيم  را از طريقها آن آنگاه كردهسازي آپارتمانمضاربه نظامي از طريق فرضاً خرده

  . رساندبه فروش ميك تمليشرطبهاجاره

  
در . نظام جعاله، مساقات و مضاربه تشكيل شده است سيستم از سه خرده،زيردر مثال 

جعاله، ايجاد باغ و تحويل آن به گروه مساقات براي پرورش ميوه و آنگاه تحويل آن به گروه 
كنيم كه در اين تصوير مشاهده مي. ودشمضاربه براي امر فروش محصوالت انجام مي

نظام سمت چپ بر  تنها خردهبلكهآيد؛ خورندگي در اين سيستم به چشم نميوضعيت پس
خطي   سيستمي تك،جهت و سير اين سيستم. نظام سمت راست خود اثرگذار استخرده

؛ بدين اي بوده كه با يك پيكان به نمايش درآورده شده استمرحلهاي سهمتشكل از پروسه
  :نحو

  
   

ها  اين طرحي هتوان از ارائمي. داشتن سيستم براي مديريت جامعه ضروري است
مساقات، (ها تيماجزاء و هريك از ، چراكه در سطح كالن،عنوان سيستم حمايت كردبه

تشكيل هايي مبني بر انجام وظائف محوله ها يا شركتتوانند از افراد، گروهمي...) جعاله يا
توانند در ها ميهريك از اين تيم. هايي نيز باشندتوانند صاحب زيرمجموعهه خود مي كيابند

) مثالً در عمران و فالحت(هدفمند هايي براي سيستم سان زيرمجموعه به،تعامل با يكديگر
  .عمل كنند

 

  گيرينتيجه. 7

 در الب تفكر در ميان فقها منطق ارسطويي بوده و همين امر باعث مشكالتيغمنطق 
 در ،تبع به مربوط به اجتماع و  امروزي در مباحث فقهيِي تنيده و پيچيده تبيين روابط درهم

 ي ه دانستيم كه سرماي،شدهبا توجه به مباحث ياد . استشده اسالمي ايران ي جامعهحقوق 
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 ولي امروز ،عظيم الهي ما، فقه، با چندين سده عمر، پاسبان نظم جوامع اسالمي بوده
اش از  دليل بافتار ارسطويي به ، با علوم مدرنبودن مواجهغييرات در جوامع و تدليل  به
، سيستماتيكاستفاده از فقه در قالب منطق با . استناتوان ديريت جوامع اسالمي م

 ي ه براي جامعآنپيچي  و نسخهفقه و در قوام يمآورتوانيم ظرفيت بديعي به وجود مي
شود  مشاهده مي،در زمان حاضر .بگيريم از آن بهره اسالمي و همچنين در مديريت جامعه،

اند و بايد توجه كرد كه جامعه و مملكت، خود تر شدهتر و پيچيدهتنيدههم به،كه جوامع
جديد با نگريستن هايي ها و ايده؛ بنابراين نياز مبرم به خلق طرحنددار سيستماتيك قالبي

   .رسد به نظر مي امري واضح و آشكار ،يك حقوق در قالب منطق سيستماتتبع بهفقه و به 
  

  ها يادداشت
1. relarion    2. connection    3. feedback       4. interaction        5. form 

 منطـق صـوري  هاي  توانيد مراجعه كنيد به كتاب مي  براي اطالعات بيشتر درباره منطق ارسطويي       . 6
 ). 13 (منطق كاربرديو ) 2 و 1: ، ج14(

7. formating  
نظريـه  توانيـد مراجعـه كنيـد بـه كتـاب        منطق سيـستماتيك مـي   ي  براي اطالعات بيشتر درباره   . 8

 .)15 (ها سيستم

9. Convetion of the Rights of Child, Signed:  20 Novamber 1989, 

Effective: 20 September 1990. 

10. subsystems            11. government                     12. state 

 در سازمان كشاورزي، هماني است كه در ميـان مـردم اسـتان گلـستان                »سازمان«منظور ما از    . 13

هـاي     زمـين  المثـل   فـي . هـا در آن وجـود دارد        اي از كشتزار    مصطلح است؛ يعني جايي كه مجموعه     
 چنـد  ها آنكشاورزي وسيع همراه با امكاناتي، هم براي كشت و هم براي زندگي كه در كنار             

كنند تا از آن نگهباني كنند يـا بـه امـور كاشـت، داشـت و                   زندگي مي ) اعم از كارگر  (خانوار  
ها ممكن است يـك دامـداري يـا مرغـداري            در كنار اين زمين   . ها بپردازند   برداشت آن زمين  

وجود داشته باشد، همچنين بـاغ يـا باغچـه بـراي تـأمين سـبزيجات يـا                  ) كوچك تا بزرگ  (
 ... .ها  شده باشد و مانند اينشان كاشته ميوه

به معنـاي سرپرسـت   (başı) و باشي ) در زبان فارسي(باشي از دو جزء سازمان  سازمان. 14
برگرفته از فرهنگ واژگان مردم شهرستان راميان، استان    . ساخته شده است  ) در زبان تركي  (

  .گلستان
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