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Systematization in jurisprudence is one of the serious questions that has been 

considered in the last few decades, especially after the Islamic Revolution, and 

has aroused many proponents and opponents. Systematization is a methodical 

endeavor based on value and normative principles and using intellectual and 

narrative resources to build and create a set of software elements and 

interconnected ideas that guide the process of exercising power. 

systematization, by referring to the sources of each idea, the principles, goals, 

rules, ethics, and structure of the political system are considered. This article 

tries to follow the approaches and capabilities of Shiite political jurisprudence 

in systematization and the hypothesis, it emphasizes that by passing through 

the individual approach, political jurisprudence in the maximum systematic 

approach has capabilities such as the Ijtihad method, rules and teachings of 

governing society in jurisprudence and rational principles that help the jurist 

to understand the political system and the perception of human experience. 

This is done by the descriptive-analytical method. 
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  :شیعه سیاسی فقه در سازینظام
 هاتوانمندی و رویکردها

 
 21/7/2955تهریخ پایرش:     27/9/2955تهریخ دریهف : 

 سیدباقری سیدکاظم

(102-124) 

 چکیده
  ده چم  در ک  اسلل  ج ی ۀنهشللهن  ههیپرسللش از یه  فق   در سللهزینظه،

 ه  خهلف و  هافقه  و بهد  تهج   هرد اسلللی    انقیب از پس ویژ ب  گاشلللت 
 و ارزش   بهن  بر  ته  روشمم   تههپهی  سهزینظه، اس . برانگسخت  را بسلسهری
 از ای جمهع  ایجهد و سللهخ  برای نقا  و عقا   مهبع از گسریبهر  به و همجهری
 در را ق ر  اعمهل فرایم  ک  اسلل  پسهسللت همب  ایان یشلل  و افزارینر، عمهصللر
 از بحث ب  ان یشلل   هر  مهبع ب  رجه  به سللهزی نظه، در کم .   قهنهنمم  جه ع 
 تیش  قهل  این .شللهد   تهج  سللهختهر و اخی  احهه،  اه اف  اصللهل   بهن  

 و کم  پسگسری را سهزینظه، در شلسع  سلسهسل  فق  ههیتهانمم ی و رویهردهه دارد
 رویهرد رد سلسهس  فق  فردی  رویهرد از گار به ک  دارد کس أ ت ا ر این بر فرضلس  در

 و احهه، اجتهلهد  روش  لهنمل  هلهی تهانممل ی دارای پردازانل نظله، حل اکثری
 در را فقس  ک  اس  عقیی -عقا  اصلهل و فق  در سلسهسل  نظه، ۀادار  ههیآ هز 

 دین ههیآ هز    ار بر بشری  تجرب از گسریبهر  و سلسهسل  نظه،  قهصل  کشلف
 اس . ش   انجه، اسا تح-تهصسف  روش به  هم این .کم    راهبری

 عقیی  -عقا  اصهل اجتههد  روش سهزی نظه، سلسهس   فق  :یکلید واژگان
 فقه . احهه،
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 مقدمه

 عدم یا حضــور و فقه ها توانمند  از بحث گذشــته، ۀده در برانگیزچالش مباحث از یکی
 به و شــکافته آن متعدد زوایا  باید که بحثی ؛اســ  بوده ســاز نظام ۀگســتر در آن حضــور
 مبانی و اصول ۀپای بر سیاسی نظامی آنکه ویژهبه شود؛ هداد پاسـخ آن ۀنوشـوند ها پرسـش

  .ش گذ توجهبی آن مشکالت و مسائل کنار از تواننمی و اس  شده طراحی فقهی
ــاس بر جامعه هر اگر  نظام یک ایواد جه  در خود، خاص ها ارزش و هنوارها اس

 نظام در گیرد.می شکل بومی و متعادل اجتماعی نظام آغازین ها گام کند، حرک  سـیاسی
 جهتی در و گیرندمی شکل اجتماع کل هماهنگ ها ارزش اسـاس بر هانظامخرده متعادل،

 داشــته ســاز نظام باید و تواندمی فقه آیا» که اســ  آن بحث اکنون کنند.می حرک  واحد
 در را گویایی و منسوم ها نظریه و دهد ارائه نظامی پراکنده، احکام ال البه از یعنی باشد؛

 ،2463 )مهریز ، «کند؟ ارائه و... فرهنگ سیاس ، اقتصـاد، قبیل از زندگی مختل  ابعاد
  نیس . آن طراحی پی در و ندارد رویکرد  چنین شریع  و فقه اصوالً  آنکه یا (415 :2 ج

ــ  آن واقعی   در همه و اندوارگینظام و نظم یک دارا  فقهی، پراکندۀ ظاهربه احکام که اس
ن جهتی ــیدن برا  و معی  ــخص، اهدافی به رس  فقه ویژهبه فقه دانش لذا کنند.می باز  نقش مش

 اســالم جهان در که را ســاختارهایی یا جدید دنیا  ســاختارها  که دارد را آن توانمند  ســیاســی
   دهد. ارائه را بدیل گزینۀ جدید، نظام طراحی و پرداز نظام با و کند ارزیابی و نقد اس  موجود
 پرداز نظام در ســیاســی فقه ها توانمند  بررســی پی در نوشــته این فرض،پیش این با
 پردازظامن حداکثر  رویکرد در سیاسی فقه که اس  شده کیدأت امر این بر فرضیه در و اس 

 مانند هاییتوانمند  دارا  دارد، نیز حکوم  تشکیل و اندیشیجامعه ۀدغدغ خود درون که
 پذیرش و عقالیی -عقلی اصــول و فقه در ریزبرنامه ها آموزه و احکام اجتهـاد، روش

 ساخ  را مطلوب سیاسی ها نظام آنها، بر تکیه با توانیم که اس  الفراغۀمنطق ها عرصه
 اس . تحلیلی-توصیفی لهئمس این بررسی روش رد.ک ارائه و

 ساز نظام بحث به که دارد وجود الغر  ادبیات اس ، داشته که اهمیتی همۀ با بارهدراین
 به بحث این به که شــودمی اشــاره هاییمقاله یا هاکتاب برخی به اینوا در پردازد.می فقهی

 یهانظام فقه ،یفرد فقه :یفقه یکردهایرو کتاب اند:پرداخته غیرمســتقیم یا مســتقیم نحو



 253  /   (251-275ا سیدکاظم سیدباقری ) ...و رویکردها: یعهش یاسیدر فقه س یسازنظام

 

 مقایسه هم با را مذکور گانۀسه اسـ  کرده تالش (2437 ی،واعظ) یحکومت فقه ،یاجتماع
 یعهش سیاسی فقه کتاب در سطور این نویسندۀ همچنین سازد؛ برجسـته را هانظام فقه و کند

ــیدباقر ، ــاح  برخی به (،2477 )س ــاز نظام لوازم و هاس ــ ؛ پرداخته س  مقالۀ در اس
ی درون  ها یظرف هب نویسنده (2432 ، برکا) « سازنظام  برای اسیسـ فقه  ها یظرف»

  جمهور ۀتورب بهباتوجه یاسیس نظام سـاخ ی چگونگ و رو شیپ  ازهاین و الزامات فقه،
 «یعقل علوم رویکرد با فقهی ساز نظام بر درآمد » مقالۀ در اس ؛ پرداخته رانیای اسالم

کیدت (،2433 )فضــائلی، ــ  هاییویژگی و هالفهؤم بر نویســنده أ  و والی  پرتو در که اس
 و فقهی ها ارهگز در مندنظام رویکرد کند.می ســاز نظام دارا  را بی اهل فقه امام ،

ــکوالر تفکر نقد ــنده ها دغدغه از س ــ ؛ نویس ــندگان اس  گاهیجا  بازکاو» مقالۀ نویس
ــازنظام در الفراغةمنطق ک با یفقه  س ــه  آرا بر دیتأ ــدر دیش  و یبابوکان  اکبریعل) «ص

 امر ی  ول که اندکرده طر  را الفراغةمنطق بحث فقه، در انعطاف بهباتوجه (2437 همکاران،
 به ییگوپاسخ ۀکنندنیتضم تواندمی غیرمنصوص و منصوص حوزۀ اینکه و ،دکنیم پر را آن

  دهد. ارائه کامل نظامی فقه و باشد یاجتماع و یخیتار اتئاقتضا
 کرده شتال و افتهی نگارش فقه به کردیرو و  نظر دیتمه بر دیکأت با رو شیپ ۀمقال اما
 را آنها اساس بر  سـازنظام  ها یظرف سـپس و  سـازنظام رشیپذ عدم و رشیپذ اسـ 
 ضرورت عدم و ضرورت ۀدربار ریاخ سال سه در که  دیجد مباحث به ناظر و کند یبررسـ

 هک اســ  آن بر کیدأت همچنین .ببرد جلو به گام کی ار بحث شــده، ارائه یفقه  ســازنظام
ــ  ممکن ــته فقه به هم شیاندحکوم  و شیاندجامعه ، حداکثر نگرش فقیهی اس  داش
ــد ــازنظام نگرش اما ،باش ــته س ــد نداش ــپس و ،نقد هانگرش نیا مقاله نیا در .باش  به س

 اس . شده توجه  سازنظام  برا فقه  ها توانمند

 مفهومی تبیین

 وندیپ نیمعی   شکل به آنها میان که شـودمی گفته عناصـر  موموعۀ به 1«نظام» :یز سهانظام
 دارا  نظام .(762 :2474 راد، افشار  و آقابخشی) آورندمی وجودبه را واحد کلی و س ه

                                                           

1. System. 
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 و رییتغ اند؛وابسته یکدیگر به که اجزاس  از منسوم و واحد ا موموعه :اس  ویژگی چند
 بقا  برا  شدهتعری  نقشی جزء هر و گذاردمی اثر دیگر اجزا  بر اجزا از هریک دگرگونی

  .دارد دیگر اجزا  و کل
 عنوانبه را سیاسی نظام 2آلموند لیگابر شـود.می تعری  راسـتا این در هم 1سـیاسـی نظام

 و یگانگی  کارکردها آن، طریق از ا جامعه هر که کندمی تعری  متقابلی ها کنش نظام
 ،مقننه قوۀ شامل هم ،نظام نیا دهد.می انوام مشروع اجبار و تهدید کارگیر به با را سـازگار 

ــتگاه ،هیمور  هاییپدیده و طبقاتی ها گروه هم و نفعذ  ها گروه و احزاب ادار ،  هادس
 ســیاســی، نظام در (.264 :2466 ،همکاران و آلموند) شــودمی تظاهرات و هاشــورش مانند

 هدفی تحقق جه  در که دارد وجود پیوســتههمبه و متقابل اجتماعی  هانقش از  اموموعه
 و هاروش از ا هموموع دارا  یاسیس نظام .انددرآمده منسوم واحد  صـورتبه و اندخاص
 هر ۀژیو روش به یاســیســ نظام دیگر،بیانبه اســ . یاســیســ یزندگ یدهســامان  برا ابزارها
 بر مکحا نیقوان رو  و وم کح ساختار آن، یدهسامان ی،اسـیسـ رفتار و یزندگ  برا جامعه

 گیرد.می شکل جامعه آن  هنوارها و هاارزش پایۀ بر که شودمی گفته آن
 هماهنگ، اجزا  و هامؤلفه کشــ  و ارائه ســاخ ، وجو،جســ  ســاز نظام از منظور

 عناصــر موموعه این دارند. را خود ویژۀ کارکردها  هریک که اســ  هدفمند  و منســوم
ــتههمبه ــمند تکاپویی با و دهدمی قرار هم کنار در را افزار نرم ها مؤلفه از پیوس  و روش

 از بهره با ساز نظام آید.می دس به مکتب هر هنوار  و ارزشی عقلی، منابع از گیر بهره
 شود.می انوام آن نظام ساختار و اخالق احکام، اهداف، اصـول، مبانی، اندیشـه، هر منابع
 ساز نظام در بنابراین، اس . شوندهدگرگون و متغیر نیز برخی و ثاب  آن عناصر برخی طبعاً 

 امر  که دارند، ترتیب و نظم فقهی ها آموزه و احکام عناصر، که نیسـ  آن از بحث صـرفاً 
 بلکه باشند، داشـته باور آن به اسـ  ممکن هم سـاز نظام مخالفان حتی و اسـ  مفروض

 ساخ  و هامؤلفه برخی کشـ  امکان و دار هدف به اجزا، نظم از پس که اسـ  آن بحث
 شود. توجه نیز مطلوب ساختار عناصر از دیگر برخی

                                                           

1. Political System. 

2. Gabriel Almond. 
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 ادامه در اما ساز ،نظام نه اس ، مکلفان احکام بیان فقه کار که شود گفته شاید سـو، دیگر از
 ساز،نظام حداکثر  نگرۀ در اما اس ، معنادار حداقلی تلقی در احکام بیان صرف که آمد خواهد

 عقلی ها موزهآ و فقهی قواعد پشتوانۀ به را سیاسی ساختار کلی  فراگیر، نگرشی در تواندمی فقه
 کند. بینیپیش الهی حرام و حالل پایۀ بر را آن دستورها  سازْند و دهد پیشنهاد

 بهتر جهاتی از 1«پرداز نظام» تعبیر ،«ساز نظام» جا  به شاید که باورند این بر برخی
 آن خواهیممی ما و ندارد وجود نظامی که اس  چنین فرض گویی ساز ،نظام در زیرا باشد؛

 کش  پی در ما و دارد وجود اسالم سیاسی اندیشۀ و منابع در نظام این آنکهحال بسازیم؛ را
 توجه باید سو، دیگر از رسـاند.می بهتر را معنا این «پرداز نظام» وصـ ،بااین هسـتیم. آن

 نظام این که کرد ادعا تواننمی نیز سادگیبه و نیس  ا ساده کار نیز نظام پردازش که داش 
 هکآن خاصه کرد؛ کش  را آن باید صرفاً  و اس  شده بینیپیش و دارد وجود دینی معارف در

 که ،کند ذکر را هازمان همۀ در زندگی جزئیات همۀ که اس  نداشته را آن قصد مقدس شارع
  رسد.می نظربه ناممکن امر 
ــ  متحول و ثاب  نیازها  دارا  انســان» ــاد و یاجتماع  هانظام و اس  یزمان  اقتص

 که ریمتغ  هاجنبه  دارا هم و باشند ثاب  ۀجنب  دارا هم که باشند داشته استمرار توانندیم
 نظام اتیجزئ ۀهم که س ین معقول ،رونیازا .سازند برآورده را انسان شوندۀدگرگون  ازهاین

 ناهم به زین آنها ۀهم بودن ریمتغ که گونهآن ؛باشــد ثاب  و ذکرشــده  اقتصــاد و یاجتماع
 که داش  باور توانمی بنابراین، .(443 :2462 ،صـدر) «اسـ  ورآانیز و نادرسـ  مقدار
 سیاسی فقه در نظام بالفعل حضور   معنا  به منسـوم دسـتورها  و عناصـر موموعۀ وجود

 با تا دارد نیاز موتهدانه ها کوشش و ورز تأمل به آن به دستیابی و آن ساخ  بلکه نیس ،
 وییالگ و مطلوب نظامی بتوان مکان، و زمان نیازها  و شریع  رو  و کلی  گرفتن نظر در

 واژگان از توانمی مختل  ها حیث به رســدمی نظربه همه،بااین داد. ارائه عملیـاتی
ــاز نظام» ــتفاده «پرداز نظام» یا «س ــته، این در که گونهآن کرد؛ اس  ترکیب دو هر از نوش

 اس . شده استفاده
                                                           

پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـۀ اسـالمی با جناب اسـتاد رشاد طر  شد. ایشان « فقه نظام». این بحث در حلقۀ 1
 باشد. « ساز نظام»را پیشنهاد کردند که شاید بهتر از « پرداز نظام»اصطال  
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 شـناسیروش بر تکیه با که اسـ  عمومی فقه از ا شـاخه سـیاسـی فقه سییاسیی: فقه
 میاسال دول  ارتباط دول ، با شهروندان پیوند نحوۀ سیاس ، و اجتماع عرصۀ در اجتهاد،

 الگوها  ارائۀ و اجتماعی-ســیاسـی مشـکالت گشـایش نوپدید، مســائل ها،دول  دیگر با
 (.13 :2477 سیدباقر ، ک. )ر. کندمی بررسی را مطلوب

 نظری تمهید

 سیاسی فقه به نظری رویکردهای

 رویکرد و حداقلی رویکرد :دارد وجود کلی رویکرد دو فقـه، بـه نگرش خصــوص در
 .حداکثر 

 حداقلی رویکرد .1

 :کرد رصد قلمرو دو در توانمی را حداقلی رویکرد
 امور  به محدود را فقه که اس  آن حداقلی رویکرد جوهر فردی: حداقلی رویکرد الف(

 در فرد  قلمرو در هم آن بســته، و محدود دخالتی و حضــور فقه و بیندمی خاص و محدود
 رد دخالتگر  بدون اس ؛ سردرالک دانشی فقه نگره، این در دارد. اجتماعی-سـیاسـی امر

 نهای  باشــد. داشــته حکوم  و ریز برنامه در دخال  ادعا  آنکه بدون و ســیاســی نظام
 یزندگ حیطۀ در که اس  مکل  فرد برا  سیاسی احکام برخی بیان دهدمی انوام که کار 

 ومتیحک و سیاسی امتداد فقه رویکرد، این در آن. از بیش نه کند، رعای  باید خود شخصی
 دارد. متون از خود فهم در را فرد  زندگی اصــال  دغدغۀ صــرفاً  فقیه و ندارد گذار قانون و

 به حتی و ندارد قدرت تنظیم و حکوم  و ســیاســ  امور به جامع توجهی اصــوالً  نگاه این
 که گاهآن حتی عرصه این در فقیه یعنی دارد؛ بردکوتاه و محدود نگرشی نیز سـیاسی مسـائل

 بسنده محورمکل  فتوایی به صرفاً  پردازد،می مشارک  یا حزب مانند سـیاسی امر  به دارد
 ســیاســی بحثی وارد که گاه و کندمی تحلیل تکلیفی و شــخصــی حیطۀ در را آن و کندمی
 ستیز به منور اجتماعی، جامع نگرۀ نبود موارد، برخی در حتی اس . بسته نگاه باز شود،می

ــود.می نیز نگرجامعه یا جامع ها نگرش با تقابل و  هفتۀ مقابل در برخی نمونه، برا  ش
 )رســتگار کنندمی تعبیر نکب  به وحدت از و کنندمی برائ  هفتۀ از بحـث وحـدت،
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 و فرد  نگاه ســیطرۀ فرد ، حداقلی رویکرد در اصــلی بحث پس (.37 :2471 جویبار ،
 گاه و عباد  خاص ابواب به محدود بیشــتر فقه اســ . ســیاســ  امر در متحورانـه

 تشکیالتی نگرش و ساز نظام حکوم ، تشکیل دغدغۀ فقیه و شـودمی برانگیزحسـاسـی 
 الزمۀ و پیامد کند،نمی انکار را سـیاس  و فقه رابطۀ شـود، پرسـیده او از اگر هرچند ندارد.

 متداد ا که گاه و بود؛ خواهد حکومتی-سیاسی استمرار بدون حداقلی فقه او تحلیل و فتاوا
  اس . ویرانگر باشد، سازنده آنکه از بیش و پیش کند،می پیدا سیاسی
 ،ندداد انوام ساز نظام برا  عمل و نظر ۀعرصـ در را تالش بیشـترین که خمینی امام

 ها حوزه در هاقرن که باور  همان ند؛کرد نقد جد  صــورتبه را حداقلی فقه و نگاه این
 ۀقضــی آن، از باالتر و ...بود بعد کی علمیه ها حوزه» :بود شــده حاکم و جاافتاده هیعلم

 .بردب را سیاس  اسم آخوند  کی توانس نمی .بود عیب شور ک و سیاسی امور در دخال 
 از گذار در .(47 :26 ج ،2467 خمینی، موسو  ک. )ر. «دارد؟ ربط چه شـما به گفتندمی
 یفی ک و ماهی » و اس  تکالیفی و قوانین دارا  فقه که ندبود باور این بر یشـانا تلقی، این
 امعهج فرهنگی و  اقتصاد و سیاسی ۀادار برا  و دول  وینکت برا  هک رساندمی قوانین این

 شامل را زندگی ها سـاح  همۀ و )17 :2464 خمینی، )موسـو  «اسـ  گشـته تشـریع
 ؛شودمی

 به تواندمی دین، و فقه به حداقلی نگرش دیگر ۀســوی سههکوالری: حداقلی رویکرد ب(
 سمسکوالری نوعی از سر که بینوامد حکوم  و سیاس  به مربوط امور از فقه و دین جدایی
 را آن یا شــودمی بازداشــته حکوم  امر در دخال  از اصــوالً  فقه نگرش، این در .آورددرمی
 اس  آن قبلی نگرش با رویکرد این تفاوت ند.ندامی امور این در تدبیر و ساز نظام از ناتوان

 و پردازدمی محورمکل  و فرد  صورتبه سـیاسـ  امر به فقیه فرد ، حداقلی تلقی در که
 اما ،ندارد پرداز نظام و ورز سیاس  ۀدغدغ فقیه ناتوانی، یا توانمند  نظر  بحث از فارغ

 پرداز نظام ظرفی  دارا  اساساً  فقه که شودمی تحلیل گونهاین امور سکوالر ، رویکرد در
گاهانه و نیس   فقه برا  که گونههمان سکوالر ، ۀنگر در بنابراین، شود.می انکار نقش این آ

ــ ، یموال اجتماعی پرداز نظریه در  ظرفی  و توانایی توانینم دانش این برا  طبعاً  نیس
 فقه، ینیآفرظراف  و ییزدالکمشــ ی،بخشــســامان» نگاه، این در بود. قائل نظام ســاخ 
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ب و سـاده یجوامع مخصـوص  به را انیآدمک اند یحاجات و ساده یروابط هک بود افتهیناتشع 
 مکترا گره گشودن که شودمی گفته همچنین .(47 :2477 )سـروش، «دادیم وندیپ گریدکی

ــ ها،ابانیخ در خودروها ــیترکال مبودک و برق یخاموش  هووم هوا، یآلودگ ، انرژ و تهیس
 مگر اسـ ؟ فقه توان در مگر یهمگان  یترب و میتعل و یجهان  وهایراد ســازنگهفر امواج

ــوار ۀهم ــوار اتیح و جهان  ها دش ــ  یحقوق  ها دش  متوقع فقه از را حلش هک اس
 و طرا  ساز،جامعه یعنی ؛روس دنباله علمی فقه علم نگرش، این در .(43 )همان: م؟یباش

 فقه ،گرف  خود به خاصی ۀصبغ و شکل و شد شناخته جامعه وقتی بلکه ،نیسـ  ریزبرنامه
 اصوالً » :گویندمی نگرش این به باورمندان .(12 :2467 )سروش، کندیم صادر را آن احکام

 عصر  هاپرسش به ییگوپاسخ مقام در فقها یاسیس اتینظر و فتواها استناد مورد نصـوص
 آن ورود عصر در هک بوده ییهاپرسش به ییگوپاسخ مقام در نصـوص نیا هکبل ،اندنبوده ما

ــوص ــدد در و بوده مطر  نص ــ  بوده ها یواقع همان یاخالق و عادالنه میتنظ ص  «اس
 و فرد  خصلتی دین که کندمی کیدأت شـبستر  ،دیگر بیانی در .(77 :2463 )شـبسـتر ،

 در ویژهبه دین به پرسشی هر ارائۀ شود. وارد هاحوزه همۀ در نباید و تواندنمی و دارد محدود
 توانمی که کار  بیشترین و ،نیس  صـحیح آن از خواهیچاره و سـیاسـی و اجتماعی امور

 .اســ  اخرو  امور و مسـائل تبیین و خداوند با انسـان معنو  رابطۀ تنظیم نهاد، آن برعهدۀ
 ۀعادالن عرف به و نبوده ابواب آن در ا ویژه نظام تأســیس صــدد در اکرم پیامبر ،بنابراین

 به گوییپاسـخ در حتی فقه نگرش، این در ،پس .(263 :همان) اندکردهمی عمل خود ۀزمان
 ارائه نظامی بخواهد آنکه به برســد چه ؛بود خواهد روهروب مشــکل با نیز خود زمانۀ مســائل

 .کند

 حداکثری رویکرد .2

 سه این اما کرد، تفکیک هم از و بازشناخ  را عرصـه سـه توانمی نیز حداکثر  رویکرد در
 :دهدمی پوشش را بحث این از خاص ا زاویه کیهر

 مســائل، به فرد  نگاه از گذر با رویکرد، این در اندیش:جامعه حداکثری رویکرد الف(
 را نآ سیاسی لوازم گاه و اجتماعی مسائل و دارد آنها به سیاسی حتی و اجتماعی نگاهی فقیه
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 کند پرداز نظام و نهد فراتر گامی بخواهد فقیه که نیســ  آن معنا  به امر این اما پذیرد،می
-سـیاسی احکام برخی که پذیردمی فقیه نگرش، این در درواقع، دهد. تشـکیل حکوم  یا

 به را فقیه تلقی این اما دهد،می تأثیر نیز خویش استنباط در و دارد وجود اسالم در اجتماعی
 رد.ک کش  و کشید بیرون را خاص نظامی بتوان احکام، آن میان از که رساندنمی دغدغه این

ــ در برداشــ  این گف  توانمی بنابراین، ــاز نظام ۀعرص ــور و تداوم س  باآنکه ندارد؛ حض
 ها صــورت در هم آن اســالم اجتماعی احکام برخی به آنکه نهای  دارد. اجتماعی دغدغۀ
 عملیاتی و شدن فراگیر برا  برخی و شود،می توجه ازمنکرنهی و معروفامربه مانند محدود

 کنند؛می تالش کوچک قلمروها  و محدود ها گروه ظرف در آنها شدن
 گذر صرف اندیشیجامعه از فقیه رویکرد، این در اندیش:حکومت حداکثری رویکرد ب(

ــکیل آن و دارد،برمی جلو به رو گام یک و کندمی ــ . حکوم  تش ــه این در فقیه اس  عرص
 رب را جامعه امور و دهد تشکیل حکومتی اسالم، اجتماعی-سیاسی احکام اساس بر کوشدمی

 و احکام  ،اقتصاد و یاسسی ی،اجتماع مختل  ها عرصه در فقه بخشـد. سـامان پایه همان
 توانمی مکان، و زمان مقتضـیات با متناسـب روزشـدهبه و موجود قوانین همین با و دارد قواعد

 دید ج اقتصاد  یا سیاسی نظام استنباط و کشـ  به نیاز  و داد تشـکیل اسـالمی حکوم 
 )ر. کرد برطرف احکام باب در را بشــر  ازهاین ۀهم توانیم موجود فقه نیا موموع با نداریم.

 حکوم  فقهی، قواعد و ظواهر احکام، اطالقات، با توانمی پس (.4 :2436 لنکرانی، ک.
 باشد. پرداز نظام به نیاز  آنکه بدون کرد، اداره و داد تشکیل اسالمی

 و تبیین را فقه حکومتی ها ظرفی  نیز خمینی امام که بس همین ،تلقی این از گذار در
َبشؤونداَاسةیالسَنیدَاإلس الم» :دننویسـمی ایشـان ند.نشـد متوق  آن در اما ،ندکرد تحلیل

  )موســو «هیوالقتص ادَةیوالجتماعَةیاس  یوالس َةیومکالحَِهَامَِکأحیَفَرتابَََّأدنیَلهَنلم ََظدری
 و ومتیکح فقه و اجتماعی فقه سم    به را عهیشـ فقه» ایشـان .(143 :2 ج ،2466 خمینی،

 بزرگ وک وچک مسائل گو پاسخ دیبا و ندک اداره را هامل  زندگی نظام خواهدمی هک فقهی
 از مییعظ موموعۀ ای مل یک  و نظام خواهدمی هک ســیک آن ]برد[. باشــد... هامل 

 در را از ین هر پاسخ و بشناسد را زمان طیشرا بتواند ستییبا ند،ک اداره را هامل  و هاانسـان
 در مهم مطلب اما (.23/4/2435 تاریخ در ا خامنه امام )بیانات «بدهد آن به ازین آن هنگام
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 بســترها  و زمینه لذا .بود حکومتی نگرش صــرف به نکردن بســنده ،خمینی امام ۀاندیشــ
 ند؛کرد فراهم را شریع  و فقه از سیاسی نظام کش  و ساخ  فهم، برا  هاندیش

 سیاسی فقه از وقتی حداکثر ، رویکرد از سوم تلقی در ساز:نظام حداکثری رویکرد پ(
 امور تدبیر و سـیاس  با مرتبط امور فقه، در که دارد وجود فرضپیش این کنیم،می صـحب 

ــاخ  و جامعه ــ  انتظار فقهی ها آموزه از توانمی را نظام س  موموعۀ از توانمی و داش
 این در کرد. بازساز  و آورد فراچنگ را فقه در شدهنهاده نظام فقهی، قوانین و قواعد احکام،
 دول  روابط تنظیم و شــهروندان زندگی ادارۀ برا  که دارد را آن توان ســیاســی فقه نگرش،

 به سیاس » نگرش، این در کند. طراحی و بسـازد نظام بریزد، برنامه گذارد، قانون اسـالمی
ــ  عبارت آن حقیقی معنا   در هاانســان اجتماعی زندگی تنظیم و یهجتو و مدیری  از اس
 اصال  هدایتگر  سیاس ، این در بنابراین، (.36 :2473 )جعفر ، «معقول حیات مسـیر

 مدیری  از اس  عبارت سیاس » و اس  آنان مدیری  و هاانسان خدم  در قدرت و دارد
ــان حیات ــول برا  اجتماعی حال  در چه و رد ف حال  در چه ،هاانس  نیتریعال به وص
  (.124 :2467 )جعفر ، «معنو  و ماد   هاهدف

 فقه ویژهبه آن، از برآمده ها دانش و دین از توانمی اجتهاد، روش و مبانی بهباتوجه ،پس
 تعبیر سازنظام فقه به آن از که ،باشد نقش دارا  سیاسی، نظام ساخ  برا  که داش  انتظار

 جامعه امور تدبیر برا  آن ها بهره از و پذیردمی نیز را عقل شرع، کنار در نگره این شود.می
 و فرد  ها عرصــه و جامعه امور تدبیر بار تواندمی فقه توانش، این با گیرد.می یـار 

 در» :کند راهبر  خوب ۀجامع سو به و گیرد برعهده را پرداز نظام و ساز نظام اجتماعی،
 کس خمینی امام از قبل اس . ساز نظام آن و اس  جدید زیچ کی شـیعه، سـیاسـی فقه

 که کسی اول بود. نیاورده وجودبه نظام یک مختل ، ابواب در فقهی ملتقطات این از دیگر 
 والی  و دینی ســاالر مردم که ،بود امام کرد، ایواد نظام یک عمل مقام در و نظر مقام در

 .(26/7/2435 تاریخ در ا خامنه امام بیانات ک. )ر. «کرد مطر  را فقیه
-2132) نراقی مالاحمد و (335-772) کرکی محقق مانند فقها برخی ۀاندیشــ در
ــاس بر توانمی که بود آن نهای  ،پهلو  و قاجار ۀدور فقها  دیگر و (2272  امور فقه، اس
 داد. سامان را جامعه
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 بیندمی دستگاهی دارا  و توانمند را فقه بینانهواقع و نگرجامعه نگر،جامع نگاه بنابراین،
ــنویده ارتباطی یکدیگر با آن اجزا  همۀ که ــ  جامع و هدفمند دارند، س  موموعۀ و اس

 اعمال چگونگی و فکر  ها پایه و هازیرســاخ  تبیین گشــا راه تواندمی آن دســتورها 
 سیاسی ۀاندیش در را دستگاه این از عمده بخشی باشـد. اجتماعی-سـیاسـی نظام در قدرت
 دهد.می انوام فقه اسالم،
 دانش این در که نیس  آن معنا  به فقه، پرداز نظام به باور که اس  الزم نکته این تذکر

 شده تنظیم ویژه ا برنامه سیاسی و  اقتصاد شهر ، پیچیدۀ ساختار و زندگی مراحل همۀ برا 
 مسائلی در دیگر،بیانبه آید.می نظربه نامعقول امر  که باشد، شده امور آن جزئیات وارد و باشد

 وجهت عقالیی-عقلی دستورها  و ارهایمع شرعی، کالن ضوابط به اس ، خارج فقه قلمرو از که
 شود.می

 سازنظام فقه به حکومتی یا فردی فقه از گذر

 احکام با که اســ  این به نکردن بســنده حتی و فرد  فقه از گذر ســاز نظام لوازم از یکی
 موموع از بتوان که اســ  آن مهم یاف . دســ  مطلوب نظام به توانمی موجود فقهی فرعی

 ها افق در که فقیهی اســ . نظام ارائۀ همانا که یاف  دســ  فراتر امر  به قوانین و احکام
 زندگی اجتماعی-سـیاسی شـرایط و مکان و زمان شـرایط لحاظ بدون محدود و شـخصـی

 احکام» که آورد یادبه باید نکته، این بهباتوجه ندارد. هم پرداز نظام ۀدغدغ طعباً  کند،می
 فرد یک ۀادار به مربوط فقهی احکام جور کی :داد قرار مطالعه مورد شودیم جور دو را فقهی

 حکم همین وق  یک ؛فرد یک عنوانبه ،کندیم زندگی عالم کوا  در فرد این کهآن منها 
 امام )بیانات «کندیم بررسی انسـان جامعه، یک ۀادار چگونگی از بخشـی عنوانبه را فقهی
 با را شــهروند یک حتی فقیه پردازانه،نظام رویکرد این در (.24/1/2467 تاریخ در ا خامنه
 گیرد.می نظر در جامعه ۀادار و سیاسی مسائل لحاظ
 کند، رگذ حکومتی و فرد  فقه از فقیهی اس  ممکن که اس  مهم نکته این به تفطن اما

 بر و ســاز نظام به نیاز بدون پندارد شــخصــی اینکه مانند ؛نیابد دســ  ســازنظام فقه به اما
  کرد. اداره را سیاسی نظام و جامعه توانمی موجود، فقه اساس
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 هاییگام و شــده فراهم رویکردها این از گذر ها زمینه تدریجبه اســالمی، انقالب از پس
 راک افراد به اســالم که اسـ  باور این بر  مطهر شــهید اســ . شــده برداشــته بارهدراین جد 
 ند.کیم وادیا  یقابلی نوع ارک نیا و ،بردیمی لک نیعناو و اتیثیح  رو را مکح هکبل ،ندارد

 در را ایاش ع یطبی عنی ؛اس  ردهک وضع هیقیحق  ایقضا لکش به رده،ک وضع قانون هک اسالم
 دیدگاهی چنین به رسیدن (.23 :2467 )مطهر ، اس  بردهی مکح ع یطب  رو و گرفته نظر

 از سـیاسـی فقه که شـودمی فراهم یزمان اجتماعی،-سـیاسـی بنیادین ها نظریه به رسـیدن و
 تواندمی فقه بزند. ساز نظام به دس  امروز ، جامعۀ برا  بتواند تا آید بیرون محور مکل 
 هاییافق شود،می آن در اجتماعی و یسیاس تحول موجب که زمان مقتضـیات به توجه ضـمن
 حقوقی و تییترب ،اقتصاد  سیاسی،  هانظام بگشـاید. نیز پرداز نظام جه  در اعتنا درخور

 خود دنبال به تحوالت آن که شوند، جامعه تحول ساززمینه توانندیم ،ندیآیم دس به فقه از که
 طلبند.می را مطلوب ساختار و هنوارها ها،ارزش
 توجه ارزشی و کالن ها گذار سیاس  و اس یسـ اجتماع، راهبرد  یمبان به دین، در

 مبانی آن راستا  در سـیاسی نظام حرک  سـاز ،نظام فرایند در که اسـ  آن مهم .دشـومی
 برا  فقه د.شون یتخط اصول، آن توسط شدهترسـیم مسـیر و ارزشـی ارچوبهچ از و باشـد

 الزم را حکومتی نگاه به رسیدن و فرد  نگاه از گذر تنهانه اصول، آن از هریک کردن اجرایی
 هاتن اصول، این کردن عملیاتی رایز ؛باشد داشته وجود نیز سازنظام نگرشـی باید بلکه دارد،

 ســپس و قانون به فقه تبدیل ۀزمین پرداز نظام با بود. خواهد ممکن ســیاســی نظام قالب در
 شود.می فراهم سیاسی نهاد و ساختار

 سازینظام در سیاسی فقه هایتوانمندی

 در آن گشاییافق و قلمرو توسـعۀ موجب فقه به جامع و نگرجامعه نگرش ،معاصـر ۀدور در
ــه ــد؛ اجتماع مختل  ها عرص  ارائه فقه از متفاوت تعریفی خمینی امام کها گونهبه ش

 )موســو  «اســ  گور تا گهواره از اجتماع و انســان ۀادار املک و واقعی تئور  فقه» :دادند
 امر این و اســ  جامعه راهبر  ســیاســ  کار نگره، این در .(173 :12 ج ،2473 خمینی،

  دهد.نمی رخ سیاسی نظام ذیل پرداز نظام بدون
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 روشــگانی دســتگاه از بهره با خویش در روزآمد  و بازســاز  توان شــیعه سـیاســی فقه
 دانش این پردازاننظریه اختیار در را ظرفی  بیشترین که اسـ  روش همین و ،دارد را اجتهاد

 موجود ها توانمند  از بهره با که اس  آن مهم کنند. برآورده را پرداز نظام نیاز تا گذاردمی
 داد. پاسخ نو ها پرسش به بتوان ،فقه در

 تواندمی انسان که اسـ  آن اصـل انسـانی، خردورز  و اختیار و اراده الگو  اسـاس بر
 فقه و دین مسیر، این در و کند ریز برنامه خود، اجتماعی-سیاسی زندگی سـاز بهینه برا 

 را نظام ها سازه و هاآموزه هماهنگی و انسوام ، هدفمند ،واحد رو  اوس . یاور و راهبر
 اس  ساز نظام جه  در بنیادین مبنایی این و ،کرد استنباط دین امکاح ۀموموع از توانمی
 بخشد.می خاص چینشی اجزا به که

   اند:عدال  گسترش خدم  در شرعی قوانین و احکام که بودند باور این بر خمینی امام
َبلَش  ؤوندا َمنَش  أنَیوهَاإلس  المَنیقوانَواْلحکامَبش  ؤونداَالحکومةَهوَاإلس الم
مورَبالعرضَمطلوباتَاْلحکام

 
َخمینی َموس  وی)َهالعاالَوبس   َإلجرائداَةیََّآلَوأ

ََ.(388َ:2َجَ 5831
 که است اسالم قوانین شرعی احکام و اسات آن شائون ۀهم با حکومت همان اساالم

 برای ابزاری اموری و بالعرض مطلوب احکام بلکه اسااات، حکومت شااائون از یکی

 است. عدالت گسترش و حکومت اجرای

ــترش خدم  در امور همۀ بنابراین، ــلی هدف و گیردمی قرار عدال  گس  آن اجرا  اص
 یند در عدال  اجرا  برا  سیاسی نظام جزئیات همۀ که نیس  این ایشان نظر طبعاً  اسـ .

 ها قالب تواندمی زمان گذر در اسالم دین که اس  آن اساسی بحث بلکه اس ، شده وارد
 هک س ین نیا ،اس  الهی نیقوان فقط مکحا نیقوان هکنیا از مقصـود» گیرد: خود به گوناگون

 هکـ اســـ  نیا مقصــود ؛بـاشـــد داشــتـه وجود الهی میکح ،جزئی امر هر مورد در
 تریجزئ موارد در انســان  یلکت هک اســ  شــده نییتع الهی وحی ۀیناح از ییهاارچوبهچ
 اسالمی جمهور  قالب که گونهآن ؛(72 :2467 ،یوانیالر) «باشد مستند هابدان تواندیم

 نظام، این در ،بنابراین اس . شریع  دستور و قوانین حفظ با اصال  بلکه نیس ، همیشگی
  .نددار اعتبار اسییس ۀتورب و عقل
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 اس  عمل و شهیاند اساسی ۀیپا دو توربه و تعقل ،اجتماعی اتییح ها  یفعال همۀ در
 ر.) برندمی وافر ۀاسـتفاد موهب  دو نیا از الهی نیقوان و وحی پرتو در مؤمن ها انسـان هک

 شود.می بیان هاتوانمند  این از برخی ادامه در (.212 :1 ج ،2463 زنوانی، دیعم ک.

 سازینظام در اجتهاد روش توانمندی .1

ــوالً  ــی معانی و مفاهیم خود دنبال به هاروش اص ــانآن ؛آورندمی خاص  هر درون در که س
ــاخۀ آن بودن «دانش» در وگرنه ،دارد وجود نیز آن پژوهش روش دانش،  توانمی فکر  ش
 اعتبار .ســ ین تصــور قابل روش بدون یدانشــ چیه و اســ  دانش ۀالزم روش» کرد. تردید

 استفاده مورد آن در که اس  وابسـته ییهاروش ای روش قانیا به زین دانش هر  دسـتاوردها
 که اسـ  چنین غالباً  امر، این بهباتوجه .(17 :2 ج ،2467 )ســاروخانی، «اسـ  گرفته قرار

ــی و مطالعات در فراگیر نحو  به بتواند باید و طلبدمی بومی روش بومی نظریۀ  ها بررس
 ساخته گرجلوه اجتهاد روش در را خود شیعه، فقه در که امر  ؛باشد گیر بهره قابل اسالمی

 اس .
گاهزمان و خردورز اجتهاد اگر  مســیر  تواندیم باشــد، داشــته فعال  حضــور فقه، در آ

  قواعد و اصول روش، این در بگشاید. سـیاسـی اندیشـۀ پژوهشـگران رو  پیش دیگرگون
 به خطاب صادق امام .اس  فراهم احکام اسـتنباط برا  زمینه آنها اسـاس بر و دارد وجود

لَ » :ندفرمود سـالم بن هشـام ایع  ََن  ا   ق  وِلََِإل  لَ َاْل  ص  ع  ِرََم َیکو  ف  َیالتَّ  :24 ج ،2473 ،یعامل )حر «ع 
 دیگران و دنکنمی بیان را کلی قواعد و اصول ایشـان که ندنکمی گوشـزد را امر این امام .(16
 هر با متناسب هابرداش  این و کنند برداش  را مسائل و فروع کلی، اصول آن اساس بر باید

 دیشــه ،منظر نیهم از اســ . پذیرامکان اجتهاد روش قالب در جامعه ها واقعی  و زمان
 با هکلب ،نداردی چندان ۀدیفا ،مسـلمانان خیتار به بازگشــ  صــرف که بود باور این بر صـدر
  بود. دواریام نآیی اراک به توانیم « انتقاد  بازنگر» روش

 آن با و دارد دکیأتیی گراعقل رب هک اسـ  فقه اصـول ،عرصــه نیا در اجتهاد گریاری علم
 نیا با .اس  الفراغةمنطق آن ۀمحدود از بخشی هک پرداخ  میمفاه در نظر دیتود به توانیم

ــیاند روش، ــتهی نظام توانینم رای اســالم ۀش ــ  بس ــتمری تیفعال اجتهاد رایز ؛دانس  و مس
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 توانیم روش نیا با .اسـ ی مبتن  ریپذانعطاف و  یواقع به توجهی ژگیو دو بر و سـ ایپو
  .(243 :2471 ، عبدالالو) گف  پاسخ مدرن  ایدن دری اسالم ام   هادغدغه به

 و هماهنگ عناصــر  تا دهدمی یار  آن کاربر به روشــگانی، دســتگاه این ها ظرفی 
 عقالیی، و روشمند تکاپویی با و دهد قرار هم کنار در مشخص هدفی جه  در را بسـتههم

 یابد. دس  کارا و مطلوب نظامی به
 ورود به صدر دیشـه اجتهاد، روش ها توانمند  و روزآمد  بهباتوجه راسـتا، همین در

 پیش بایستۀ ها افق از یکی را جه  این در حرک  و داشـ  باور جدید ها عرصـه به فقه
 ها رویداد رایز ؛یابد تحول باید همیشه فقه که بود باور این بر شـانیا .دانسـ می فقه رو 

 جدید ها گستره زندگی، حوادث در .اس  تکثر حال در همواره و شـدن نو حال در زندگی
 کند، آغاز زندگی واقعی  از و دشو دگرگون باشد، رشد در همواره باید ناچار و شـودمی زاده
 زمان برا  طبعاً  و اندزیستهمی آن در حلی محقق و طوسی شیخ که محدود  واقعی  نه اما

 انسان رو  به تدریجبه که جدید ها ساح  و مسائل از بسیارچه .اسـ  بوده مناسـب آنان
 و نو ها عرصه به را فقه و کرد عرضه شریع  به را ابواب این باید ،پس .اس  شـده گشـوده

 (.47-46 :ق2317 الصدر، ک. .ر) ساخ  وارد سابقهبی
 ،ینقل روش در .دارد وجود گوناگون  سازکارها و هاوهیش ،نظام اسـتنباط و اجتهاد  برا

ــ از ــ قابل هانظام یبرخ ،میکر  رآن فاتیتوص ــ  کش  نگرش با .طاغوت نظام مثل ؛اس
  اقتصاد نظام صـدر دیشـه کهچنان ؛کرد  بندطبقه و اسـتنتاج را هانظام توانیم  نگرکل

 و اصول ، فکر یمبان ۀسیمقا راه از یقیتطب روش با اس . کرده کش  قیطر نیا از را اسالم
 استنتاج را مطلوب یاسیس نظام ساختار توانیم گر،یکدی با موجود یاسیس  هانظام عناصر

 هب افتنی دســ   برا بلکه احکام، اســتنباط منبع عنوانبه نه ،ع یشــر مقاصــد به توجه کرد.
 این (.23 :2437 احمد ، و )ایزدهی ندکیم کمک ســاختارها وادیا  برا عام قواعد یبرخ
 شود.می حاصل آن ها ظرفی  از گیر بهره و فهم و اجتهاد روش بهباتوجه امر

 مقتضیات بهباتوجه و سـوازیک دینی متون به رجوع با توانمی ها،توانمند  این لحاظ با
 که  یاف دس  سیاسی نظامی به عقالنی ، عنصر گرفتن نظر در و سو دیگر از مکان و زمان

 کند. حل را اسالمی ۀجامع مشکالت بتواند
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 فقه در سیاسی نظام ۀادار  هایآموزه و احکام .2

 توجه آن اجتماعی-سیاسی ابعاد همۀ به و ،خارج ساحتیتک از انسان شیعه، سیاسی فقه در
 و ریز برنامه نوعی به اخرو ، و دنیو  صــال  ســم  به هاانســان هدای  برا  .دشــومی

 جامعه رسیدن منتظر ،افتو و حکم بیان صرف به تواننمی طبعاً  .اس  نیاز ساز نظام سـپس
 در .باشد ساز نظام سپس و عمل شیوۀ برنامه، با همراه باید دستورها بلکه بود، سـعادت به

 رسید. نخواهد مطلوب ۀنتیو به و ماند خواهد ناقص قوانین و احکام وضع صورت، این غیر
ــیرۀ در ــوم ۀائم س ــبه، دفترها  ،هاوانید وادیا که یمبینمی نیز معص  نقبا  ایواد محاس

ــان، از پس و کاظم امام دوران در وکال  نهاد النبی، نةیمد در گانهدوازده ــیوه ایش  ها ش
 جه  در ریز برنامه برا  تمهید  همه قضاوت، و حکوم  نهاد ایواد و داور  و قضاوت
 کلش بشر  عقالنی ۀتورب و دینی دستورها  اساس بر که آیندمی حساببه ساختار طراحی

 حســبه، ازمنکر،نهی و معروفامربه مشــورت، مانند هاییآموزه اجرا  کههمچنان ؛اندگرفته
 به لسبی نفی و بازدارنده آمادگی جهاد، و دفاع شایستگان، حاکمی  خیرخواهی، و نصیح 

  دارد. نیاز ساز نظام
 یک قالب در توانمی را هابرنامه آن، از پس و شودمی انوام برنامه با قانون و حکم اجرا 

 ســامان آن در امر این فقه، اجتماعی-ســیاســی هوی  بهباتوجه که کرد، یدهســامان نظام
 و شــرعی ها آموزه با که اســ  مطلوب الگویی ارائۀ برا  ســاز نظام آن الزمۀ و گیردمی
  گیرد. بهره دیگران سیاسی توربۀ از بتواند حال،درعین و باشد؛ داشته همخوانی یعقل

ــاز  و نظام طراحی رویکرد دارد، اهمی  میان این در آنچه ــاختارس  به باور و فقه به س
ــتنباط عنیی» ؛گیرند برعهده را نظام ۀادار توانندمی فقهی ها آموزه .اســ  آن توانمند   اس

 به اظرن دیبا ات،ید تا طهارت از ما فقه فرد. ۀادار فقه نه ،باشد نظام ۀادار فقه اسـاس بر فقهی
 ای مطلق ماء به راجع هک هم طهارت باب در حتی شما باشد. نظام و جامعه شور،یک ک ۀادار

 نیا زندگی ۀادار از جایک در نیا هک دیباش داشته توجه دیبا د،ینکمی رکف الحمام ماء فرضـاً 
ــ ؛ خواهد ر یتأث جامعه ــد تا داش  احوال و عامه امکاح ابواب و معامالت ابواب به برس

یک  ۀادار ۀموموع از یئجز عنوانبه را نهایا ۀهم ستییبا دارد. وجود هک ابوابی ۀیبق و شخصی
 حکومتی نگرش این .(42/7/2465 تاریخ در ا خامنه امام بیانات) «مینکب استنباط شـورک
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 در را متناســب ســاختارها  و بپردازد نظام ســاخ  به مســیر این در تا دهدمی یار  را فقیه
  کند. کش  مختل  جوامع
 س ا گرفته شکل خاص جغرافیایی در که اس  فکر  منظومۀ از ینشان سیاسی نظام هر

ــاخته تاریخ گذر در و آرام فرایند  طی نیز منظومه آن و ــده س ــ  ش  توربه هر ،پس .اس
 هب را دیگران توسعۀ و نوساز  فرایند که داش  امید تواننمی و دارد را خود خاص اقتضائات
ــور   در نداد. تغییر  گونههیچ آن در و پذیرف  کامل طور به را آن کرد، منتقل دیگر کش

 نظریه این باورمندان اس . مطر  2«نوساز  نظریۀ» عنوان با بحث این 1«توسعه مطالعات»
 اند،پیموده پیشرف  برا  غربی کشورها  که روشـی و راه و توربه همۀ» که اندعقیده این بر

 میان واقعاً  کهحالیدر یابند؛ دس  پیشرف  به تا کنند طی باید غیرغربی کشـورها  را همان
 در کشور یک توربۀ تواننمی و دارد وجود بسـیار  هاتفاوت جغرافیایی، و تمدنی حوزۀ دو

 دیگر به فکر ، هنوارها  و هاارزش به توجه بدون را اجتماعی مطالعات و توســعه عرصــۀ
ــورها  در وقتی ،بنابراین .see: Inglehart & Baker, 2000: 19-51)) «کرد منتقل کش
 به ،آن ساخ  برا  که اس  طبیعی کنیم،می سیاسی ساز نظام از بحث اسالمی کشـور 

 .شود مراجعه سامان آن گذار قانون ها سازه سپس و معرفتی-فکر  ها زیرساخ 
 اجتماعی-ســیاســی زندگی به بخشــینظم در را نقش بیشــترین که دانشــی میان، این در
 مانند هادانش دیگر از که نیس  آن  امعن به امر این هرچند ؛اس  فقه دانش دارد نانامسلم
 گیرد.نمی یار  سیاسی ۀفلسف و کالم

 فقهی سازینظام در عقالیی-عقلی اصول نقش .3

 دهیامانس و اجتماعی-سیاسی امور با را پیوند و تعامل بیشترین که اس  یدانشـ فقه دانش
ــئون به ــتورها، فقه دارد. جمعی ش ــه رۀدربا راهکارهایی و احکام دس  مختل  ها عرص

 گیرد.می قرار چالش و الؤس مورد ناپذیردور  نحو  به و دارد اقتصاد و اجتماع سـیاسـ ،
 منقول روایتی یا آیه بر منطبق کامالً  دهد،می هاپرسش این به فقه که هاییپاسخ ندارد لزومی

                                                           

1. Development Studies. 

2. Modernization Theory. 
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 باشد، نداشته مخالفتی آن ها آموزه و دین با نظامی یا برنامه یا حکم که همین بلکه باشـد،
 پردازنظام اذهان و فقه رو  پیش را وسیعی ۀگستر تواندمی امر این .دهدمی آن جواز به حکم

 کند. باز
  تکلی از برائ  مانند یاحکام ؛کرد اســتنباط را احکام برخی توانمی عقلی تکاپو  با

ــتغال بیان، بدون عقاب قبح دلیل به احتمالی  زومل عدم اجمالی، علم هنگام تکلی  به اش
 بر اهم تقدیم مانند عقلی ترجیحات به حکم و آن آوردن جابه از پس واجب قضــا  یا اعاده
 جانشــین و بدل آنچه بر ندارد بدلی که امر  میتقد و مشــروط، بر مطلق واجب میتقد مهم،
 مقدمۀ وجوب و امر  وجوب) وجوب دو بین مالزمۀ بر کندمی حکم عقل همچنین .دارد

 امر  وجوب بین ۀمالزم ،(آن مقدمۀ حرم  و امر  حرم ) حرام امر دو بین ۀمالزم ،(آن
 آن فساد و معامله از نهی بین ۀمالزم آن، فساد و عبادت از نهی بین ۀمالزم آن، ضد حرم  و
ــبحان)  روند به تواندمی که عقلی ها ظرفی  برخی به ،ادامه در (.16-13 :2474 ی،س

 .شودمی اشاره رساند یار  ساز نظام

 دین هایآموزه مدار بر بشری ۀتجرب از گیریبهره امکان (الف

 آن ها مطلوبی  و هاخواســته ســو به جامعه هر حرک  یطراح ســیاســی نظام هر ویژگی
ــ . ــی-فکر  نظام هر در اس ــیاس ــترش ثروت، و قدرت توزیع چگونگی س  فرهنگ، گس

 طراحی ســعادت و رفاه ســو به جامعه گذر مطلوب فرایند و انســانی ها ارزش و هنوارها
 دهش ترسیم جامعه حرک  کلی مسیر و هنوارها شیعه، سیاسی فقه مطلوب نظام در شود.می

 نآ مهم شود. دگرگون زمان گذر در آنها کردن اجرایی چگونگی و سازکارها که اس  طبیعی و
 سیاسی، نظام این در شود.نمی متغیر نظام این ارزشـی چهارچوب و برنامه کلی  که اسـ 

 اجتماعی عدال  جه  در ریز برنامه و احکام به التزام وجوب آن و دارد وجود کلی یاصل
 به شیدنبخ رسمی  با شیعه سیاسی فقه .اس  آن تمرکز و قدرت از سوءاستفاده ممنوعی  و

 پذیرد.می را آنها بر نظارت و قوا تفکیک اصول، آن کردن اجرایی برا  انسان، عقالیی توربۀ
 چرخد،می اســتبداد از جلوگیر  مدار بر که دارد وجود فقه در هاییآموزه آنکه ضــمن

 اســالمی، حاکم ح ینصــ ،مشــورت ،ازمنکرینه و معروفامربه مـاننـد هـاییآموزه
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 ها زمینه و سازدمی نظارت قابل را حاکم قدرت هم حاکمان  ریانتقادپذ و  ساالرستهیشا
ــو به آن انحراف عدم ــویب و تأیید عقل را امور این کند.می فراهم را خودکامگی س  تص
 را هاییبرنامه باید و توانمی کلی، ها برنامه این کردن عملیاتی و اجرایی برا  البته کند.می

 رود.می شماربه ساز نظام اولیۀ ها گام که امور  کرد؛ طراحی و تدوین

 سازینظام و شریعت مقاصد برخی به عقل رهیابی ب(

 را عمده هدف چند شارع که گف  توانیم نگریم،می ام  امور در شریع  مقاصد به وقتی
 ظمن ضرورت و ام  ساختار و نهاد تنظیم اول مقصد اس : گرفته نظر در اسالمی ام  برا 

 قرار دیگر، احکام و عادات ،نیقوان بر شــریع   برتر ام ، وحدت با که اســ  اجتماعی
ْم » از الهام با مشـکالت حل برا  روشـی عنوانبه شـورا دادن ه  وَر  َوَأْمر  ْم یبَ  ش   )شور : «َنه 
 خواه اســ ؛ امنی  حفظ دوم مقصــد شــود؛می عملی ازمنکرنهی و معروفامربه با و (47

 مردم اموال و آبرو جان، از حمای  مانند احکامی داخلی، امنی  حوزۀ در خارجی. یا داخلی
ــ  ــ  شــده گرفته نظر در حدود  امور این به متواوزان برا  که اس  امنی  حوزۀ در و اس

 کشــور به بیگانگان تواوز از جلوگیر  برا  نظامی ها توانمند  تقوی  و ایواد خارجی،
 عدم و استقالل ی،آزادگ اسالمی ام  نأش که گونهآن شد؛ تشریع دفاع برا  جهاد و اسالمی
 برابر در عدل  ،فرد عدل اس ؛ عدل ییبرپا سوم مقصـد اسـ ؛ بیگانگان برابر در فروتنی

 مقاصد از یکی را عدل  رآن حکم. نظام در عادالنه داور  و دیگران با پیوند در عدل خانواده،
َ» اسـ : کرده ذکر شـریع  اسـاسـی ا  ق  اَل  ن  ل  س   ر 

 
اَأ ن  ل  س  ب ََر  اِتَیِبال  اَن  ن  ل  ز  ن 

 
أ م ََو  د  ع  َکالَ َم  اب  ِمََت  ال  َیو  ان  َز 

وم َیلَِ ََق  اس  ِ ََالنَّ ِقس   آنها اب و فرستادیم ارکآش لیدال با را خود امبرانیپ راستیبه (؛12 )حدید:َِبال 
 خداوند نیز گوناگونی موارد در و ،«زندیبرخ عدال به مردم تا میآورد فرود را ترازو و تابک

 مقصــد (؛22  :شــور ؛27 :نســاء ؛35 :نحل ؛13 :اعراف ک. )ر. اســ  کرده عدل به امر
ــ  اجتماعی همکار  و تعاون چهارم ــامل که اس  و یاجتماع فرهنگی، ها حوزه همۀ ش

 ها بنیاد در بلکه ندارد، آمرانه سلطۀ و قانون در ریشه امر این آنکه جالب .شودمی اقتصاد 
 و ؛اس  ام  خردورز  و عقل حفظ و علم نشـر پنوم مقصـد ؛دارد پایه ایمانی و انسـانی
 مانند احکامی در که اس  اسالمی جامعۀ و ام  ثروت حفظ و زمین یآبادان شـشم مقصـد
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 :ق2313 ،هیعط) یابدمی جلوه خیریه مؤســســات وادیا و صــدقات ،انفاق ،زکات خمس،
223-273).  

 عقال ۀسیر و کندمی حکم آنها برتر  به انسان عقل که اسـ  امور  از همه مقاصـد این
 خویش جوامع در را آنها به ناظر ها برنامه یا هاآموزه این تا اسـ  گرفته قرار امور این بر نیز

-عقلی فرایند  در هرحالبه نیس ، قطعی و نهایی مقاصد این کش  هرچند کنند. اجرایی
 یار  سیاسی سـاز نظام به آنها از بهره با تا کندمی کمک ریزبرنامه و طرا  ذهن به عقالیی
 و مصــالح نیا و هســتند  االمرنفس مفاســد و مصــالح تابع امکاح» دیگر،بیانبه رســاند.

 قانون خودش تواندیم هم بشر عقل پس .اس  بشر عقلک ادرا دسترس در غالباً  هم مفاسد
 :2466 )مطهر ، «دارد حو  دو خداوندی نید متون اساس بر رایز ؛ندک شـ ک را اسـالم

 و هستندی خارج عقل هک نداامبرانیپ  ظاهر حو  .یباطن حو  و  ظاهر حو  (:47
ــ  عقلی باطن حو  ــ ی درون غمبریپ هک اس َ» :اس ِهََِإنَّ لَ َِللَّ اِسََیع  ت ََالنَّ جَّ ةًََِن یح  جَّ ةًََح  َظاِهر 
ةًَ جَّ ح  ًة َو  اَباِطن  أمَّ ةَ َف  اِهر  ََالظَّ ل  س  الرُّ بََِف  ن  ال  َیو  ةَ َا   ِئمَّ ال  اَو  مَّ

 
أ ةَ َو  باِطن  ََال  ول  ق  ع  ال   ج ،2427 )مولسی، «ف 

 نیاز تأمین برا  و شریع  مقاصد با متناسـب تا دهدمی یار  فقها به ظرفی  این (.257 :2
 باشند. داشته خود ها برنامه و هابرداش  در را ساز نظام مسلمانان،

  ساز نظام و عقل از گیر بهره ؛اسالم جامعی  پ(
ــالم دین ــ  جامعی  و خاتمی  ویژگی  دارا اس  در عقل احکام زوایا  و ابعاد و اس
 هک اس  آن اسالم جامعی  و کمال اقتضا  اسـ . شـده فتهپذیر مسـلمانان جمعی زندگی
 قدرت و دهد ارائه را اجتماعی-سیاسی ها نظام مکان، و زمان مقتضیات با متناسـب بتواند
 باشد: داشته ساز نظام

 از تأییدشده عقل ویژهبه شده،پذیرفته معرفتی یهاروش بهباتوجه اساالم بینیجهان

 ؛درآورد اجرا ۀمرحل به و کند ریزیطرح را دینی ۀجاامعا توانادیم شااارع، ۀیانااح

 و نظری عقل احکام از مرکب و هاارزش و هاروش از یامجموعه برنامه کههمچنان

 شیعه، فقه در مصالحت عنصار مانند ایپایه مباحث از یاپاره همچنین .اسات عملی

 ازمنکرنهی و معروفامربه احکام دارد. را عقالیی یهانظام در سااازیموضااوع توان

 شااورا اصاال از نیز انت،ابات ۀلئمساا .اساات اجتماع سااازیسااالم برای عملی یابرنامه
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 این از گوناگونی مصااادیق تواندیم بشااری تدبیر و آدمی عقل اساات. اسااتفاده قابل

 )خسااروپناه، کند اسااتنبا  را فقهی دسااتورهای از کارآمد الاوهای نیز و کلی احکام

1382: 24.)  

ــالم احکام بودن فرامکانی و فرازمان لحاظ با ،بنابراین ــرورت و اس ــور ض  در آن حض
 مواق  از بسیار  در عقال ۀسیر و عقل از گیر بهره ،اجتماعی و سیاسی متغیر ها موقعی 

  باشد. کارگشا گوناگون امور در تواندمی آن ها راهبر  و گشاس راه مسیر
  برا مردم، از گروه هر عقلی و جمعی ارادۀ با ســازگار  ضــمن اســالم ســیاســی نظام»

 و دول  برا  واال یگاهیجا مطلوب، ها بایسـته به رســیدن و خود الگو  و مطلوب دول 
 ،نیبنابرا نهد.می ما برابر در روشنیبه را دول  آرمانی نمونۀ اسـالم اسـ . قائل سـاز نظام

 محیطی هر و دوره هر در را خود بخشسعادت و رفاهی ها برنامه تواندمی اسـالمی دول 
 به توانمی فقه به عقالنی نگرش با براین،بنا (.(Choudhury, 1990: 227 «کند طراحی

 و نوشــونده ها پرســش گو پاســخ مکان، و زمان نیازها  با هماهنگ منســوم، نظام یک
 رسید. اجتماعی-سیاسی ها دشوار  گشایشگر

 مداخلهی زندگ ونئش ۀهم در ،گرید طرف از و داردی جاودانگ  دعو ،یطرف از اسـالم»
 و فرد طرواب ،یخانوادگ روابط افراد،ی اجتماع روابط تا گرفته خدا با فرد ۀرابط از ؛اس  ردهک

 فاتیتشر سـلسلهیک  به گرید انیادی برخ مانند اسـالم اگر جهان. و انسـان روابط اجتماع،
 نیا با اما نبود؛ی لکمش چندان بود، ردهک قناع ی اخالقک خش  هادسـتورالعمل و  عباد
 توانیم چهی خانوادگ وی اجتماع ،یاســیســ ،ییقضــا ،ییجزا ،یمدن نیقوان و مقررات همه

ــتورها این .(267 :2464  ،مطهر) «؟ردک ــیدن برا  را زمینه دس  و نهادینه قوانین به رس
ــاز  ــاختارس  نظام و جامعه در تحرک و پویایی منزلۀبه که قوانینی ؛کندمی فراهم فقهی س

 بر توانمی بنابراین، اســ . آن طراحی و نظام پردازش دســتورها این ۀالزم اســ . ســیاســی
 هآنک عین در تا نهاد بنا را مطلوب سیاسی نظام عقالیی،-عقلی ها دریاف  و هاآموزه اساس

 باقی ناپذیرخدشه نیز آن فقهی مبانی و اصال  ندارد، تضـاد عقالیی-عقلی اصـول برخی با
 در همه برابر  قوا، تفکیک گذار ،قانون مولس جمهوری ، چون اصولی که گونهآن بماند؛

 پذیرفته اسالمی جمهور  نظام در نهادها دیگر از بسـیار  و شـهروند  حقوق قانون، قبال
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 پاسبانی به که عقلی همان لذا نداشتند. شیعی فقه نظام در ا سابقه گونههیچ آنکهبا اند،شده
 نیس ، اصطیاد قابل شریع  از صریح حکمی که موارد  در کند،می حکم الهی احکام از

 و «فیه ماالنص» ها حوزه در فقه، مووز بـا توانمی و کنـدمی عقلی برائـ  بـه حکم
 پرداخ . ساز نظام به الفراغ،منطقة

 نتایج برخی و بندیجمع

 شود:می بیان بحث نتایج برخی شده،طر  نکات بهباتوجه
 قیطر از اسالم در اسییس و یفرهنگ ی،اجتماع ،اقتصـاد  مختل  مسـائل از بسـیار 

 ساختارها  باید ،نظام این در بنابراین، .دشـویم عرضـه و طراحی فقه یعنی آن حقوقی نظام
 بر نظارت ،ییشورا گیر میتصم اسالم اسـییسـ نظام در ،نمونه  برا کرد. ارائه را متناسـب

 و انســانی کرام   یرعا آزاد ، و عدال  بســط قانون، وجود ضــرورت کارگزاران، و قدرت
 سیاسی نظام به مسائل نیا کردن اجرایی .دشـومی فتهپذیر ازمنکرنهی و معروفامربه اجرا 

 ؛شودمی ساخته مکان و زمان شرایط بهباتوجه که نظامی ؛دارد نیاز
–فکر  نظام و قلمرو وارد مدرنیته، ورود با و اندسابقه بدون که دارند وجود اصول برخی
 تضاد  سیاسی فقه فکر  مبانی با اصول نیا اگر اند.شـده سـیاسـی فقه و اسـالم سـیاسـی

 ساز نظام در آنچه ،نیبنابرا شوند.می استفاده و پذیرفته سـیاسـی فقه نظام در طبعاً  ندارند،
 باشد؛ آمده دین در آن جزئیات تمام با لزوماً  دینبا شود،می طر 

 ها تالش با و اخرو  و دنیایی زندگی ها عرصه در دین دخال  به باور با ینیخم امام
 ۀوزح مسائل به پرداختن ضمن و ندبرد فراتر حکم حوزۀ از را فقه قلمرو خود، عملی و فکر 
ــاز نظام و ریز برنامه به را آن اجرا،  ها مکتب فکر  مبانی نقد با شــانیا .ندکرد وارد س

 و طر  با و ندکرد آغاز را بومی-اسالمی ها ارزش اساس بر سـاز نظام  بسـترها بیگانه،
 یعهش سـیاسـی فقه ظرفی  از روزآمد الگویی ندتوانسـت اسـالمی، جمهور  الگو  پذیرش

 کنند؛ ارائه
 اســاس بر که اســ  بوده آن اخیر دهۀ چند فقها  برخی و ینیخم امام  تکـاپو

 در که احکامی و دستورها ها،داده مسائل، انبوه کنند. سـیاسـی سـاز نظام دینی ها ارزش
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 قرار امضـایی احکام ۀحوز در که دیگر امور از بســیار  و دارد وجود یسـیتأسـ احکام حوزۀ
 و هماهنگ اجزایی با ســیاســی نظامی فقه، دانش در که اســ  آن نشــانگر همه گیرند،می

 توانمی دانش، این ها توانمند  کاربســ  با که دارد وجود مشــخص ۀکارویژ با هدفمند
 رائها و ساخ  مکان و زمان شرایط با متناسب را دیگر برخی و کرد کش  را آن اجزا  برخی

 رتفط با هماهنگ ،ثاب  کلی، احکام که اس  آن سـیاسی فقه و اسـالم دین اقتضـا  کرد.
 دستورها  و باشد داشته هاانسان معنو  و  ماد ی،جمع فرد ، ها جنبه بهباتوجه و انسانی
 با هماهنگ نیز شوندهدگرگون شرایط و نیازها و شودن کهنه زمان گذر در آن فرامکان و فرازمان
 باشند. داشته سیاسی نظام در حضور برا  جایی اجتهاد، روشگانی دستگاه

 بنامهاکت
 کریم. قرآن

 در شیعه سیاسی فقه ساختارسازی ظرفیت» (.1398) احمدی محمدزکی و سایدسجاد ایزدهی،

  تابسااتان، ،86 ش ساایاساای، علوم پژوهشاای-علمی فصاالنامۀ قم، ،«مطلوب ساایاساای نظام

 .28-7 ص

 چاپار. نشر تهران، سیاسی، علوم فرهنگ (.1383) راد افشاری مینو و علی آقاب،شی،

 ترجمۀ ،یقیتطب اسااتیساای بررساای برای نظری چارچوب (.1377) همکاران و لیگابر آلموند،

 .یدولت تیریمد آموزش زکمر  تهران، ب،یط رضایعل

 البالغه.نهج بنیاد تهران، اسالم، سیاسی اصول حکمت (.1369) محمدتقی جعفری،

 پژوهشااه انتشارات تهران، نصری، عبدالله تدوین دین، فلسفۀ (.1378) اااااااااااااااااااااااااااااااا

 اسالمی. اندیشۀ و فرهنگ

 .تیالبآل مؤسسة قم، عه،یالش وسائل (.1369) حسن بن محمد عاملی، حر

 ،1 ش نظر، و نقد فصااالنامۀ قم، ،«نید اهداف و نید امکاح» (.1373) محمدرضاااا می،کیح

 .122-117 ص زمستان،

 .14/3/1376 تاری  در خمینی امام رحلت سالارد در ایخامنه امام بیانات

  .14/3/1391 تاری  در خمینی امام رحلت سالارد در ایخامنه امام بیانات

 .31/6/1371 تاری  در فقه خارج در  آغاز در ایخامنه امام بیانات

 .32 ش قبسات، پژوهشی-علمی فصلنامۀ ،«فقه فلسفۀ گفتمان» (.1383) عبدالحسین خسروپناه،

 دفتر قم، عیدالزهرا، حکمت و دین در وحدت حقیقت (.1382) الدینیعسوب جویباری، رساتاار

 جویباری رستااری الدین یعسوب ایشان.
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 و انسانی علوم پژوهشااه تهران، اجتماعی، علوم در تحقیق هایروش (.1378) باقر سااروخانی،

 فرهنای. مطالعات

  .الصادق االمام مؤسسة قم، اصولیه، رسائل (.1383) جعفر سبحانی،

 ز،ییپا ،5 و 4 ش فرهنگ، مجلۀ تهران، ،«احیا تن بر تهذیب جامۀ» (.1368) عبدالکریم سروش، 

 .11-3 ص

 .21-14 ص ،46 ش کیان، نشریۀ ،«ترازو در فقه» (.1378) ااااااااااااااااااااااااا

 اسالمی. اندیشۀ و فرهنگ پژوهشااه تهران، شیعه، سیاسی فقه (.1388) سیدکاظم سیدباقری،

  االسالمی. االعالم مکتب قم، اقتصادنا، (.1375) باقر سیدمحمد صدر،

 والدراسات االبحاث مرکز قم، القرآنیه، المدرسة ش(.1384/ ق1426) اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 الصدر. للشهید ةیالت،صص

 هااای)شاااااخ  یاساااالمی اجتماااع علومی شاااناااساااروش» (.1382) محمااد ،یعباادالالو

 و حوزه فصاالنامۀ ،یاریاساافند لیاسااماع ترجمۀ ،«گزین(جای پاساا  و شااناختیمعرفت

 .164-135 ص تابستان، ،35 ش دانشااه،

 الفکر. دار دمشق، الشریعه، مقاصد تفعیل نحو ش(.1382 / ق1424) الدینجمال عطیه،

 سااازینظام در الفراغمنطقة جایااه بازکاوی» (.1396) همکاران و احسااان بابوکانی، اکبریعلی

  ،51   اسااالمی، حقوق مبانی و فقه فصاالنامۀ تهران، ،«صاادر شااهید آرای بر تأکید با فقهی

 .192-169 ص تابستان، و بهار ،1 ش

 امیرکبیر. تهران، سیاسی، فقه (.1379) عباسعلی زنجانی، عمید

 .http://ijtihadnet.ir در: دسترسی ،9/9/1397 تاری  در لنکرانی فاضل محمدجواد س،نرانی

 تهران، ،«عقلی علوم رویکرد با فقهی سااازینظام بر درآمدی» (.1399) محمدحسااین فضااائلی،

 .221-195 ص ،89 ش قضایی، حقوق هایدیدگاه فصلنامۀ

 زمستان، ،6 ش ،2   ،یاسالم ومتکح فصلنامۀ قم، ،«ایدن و نید» (.1376) صادق ،یجانیالر

 .78-52 ص

 نو. طرح تهران، دین، از رسمی قرائت بر نقدی (.1379) محمد شبستری، مجتهد

 ه.یاالسالم تبةکالم تهران، االنوار، بحار (.1358) باقر محمد مجلسی،

 صدرا. تهران، نبوت، (.1373) مرتضی مطهری،

 صدرا. تهران، زمان، اتیمقتض و اسالم (.1377) ااااااااااااااااااااا

 امام آثار نشاار و تنظیم مؤسااسااۀ تهران، امام، صااحیفۀ (.1384) اللهساایدروح خمینی، موسااوی

 .خمینی

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، البیع، کتاب (.1385) ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .نییخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسۀ تهران، ه،یفق تیوال  (.1373) ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 العلم. دار مطبوعات مؤسسۀ قم، له،یالوس ریتحر (.1377) ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت نشر تهران، پژوهی،فقه (.1379) مهدی مهریزی،

 حکومتی، فقه اجتماعی، هاینظام فقه فردی، فقه فقهی: رویکردهای (.1398) احمد واعظی،

  .باقرالعلوم دانشااه قم،
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