
 

 

 حکومتی و فردی فقه تمایزات و تشابهات

 1)ايران( دکتر حسين عندليب

 03/03/1396پذیرش:                            08/12/1395دریافت: 

 چکیده

است؛  برخوردار باالیی اهمیت از علمی هر در دانشمندان روش شناخت و سیبرر

 چگونگی كه دهدمی را امکان این رشته هر محققان به روش این شناخت كهچه این

 نقد و بررسی و پژوهش و تحقیق برای و فراگیرند، را رشته آن منابع از برداریبهره

 در. نماید اقدام -رشته آن شده ذیرفتهپ شیوه و روش با -دانشمندان دیگر هاییافته

 رفتار بررسی كلی، طور به است. توجه خور در نیز فقه علم شناسیروش میان، این

دارد، كه  وجود گرایانهجمع و فردگرایانه روش دو كه است آن گرنشان فقها علمی

 به ردف به دوم، روش اما دارد؛ توجه او شرایط و فرد به تنها استنباط جریان در اولی

 جامعه بر حاكم پیچیده شرایط و مناسبات و كرده، نظر جامعه یک از عضوی عنوان

 و فردی فقه كه بود، آن پژوهش این پرسش اصلی بنابراین گیرد.می نظر در نیز  را

 روش با كه پرسش این پاسخ دارند؟ هم با هاییتفاوت و هاشباهت چه حکومتی فقه

 برخی در حکومتی فقه و فردی فقه كه بود آن مؤید شد، بررسی تحلیلی -توصیفی

 و اركان چونهم -برخی در و بوده؛ هم شبیه -منابع بودن یکسان چونهم -هاحوزه

 امروز شرایط به توجه با كه داد، نشان پژوهش هاییافته چنینهم متفاوتند. -مقومات

 جیحتر فردی فقه بر حکومتی فقه روش از گیریبهره اسالمی، حکومت تشکیل و

    .نماید ارائه را اسالمی تمدن و حکومت دولت، نظری مبانی تواندمی كه دارد؛ به نحوی

 شناسیروش حکومتی، فقه فردی، فقه: واژگان كلیدی

                                                           

، ايران قم، کاربردی، -علمی دانشگا  اسالمی، معارف و فق  گرو  مدرس -1

hoseinandalib@yahoo.com 
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 مقدمه

شناسی رفتار علمی دانشمندان در هر رشته علمی از اهمیت بسزایی روش

ه تعیین كه وظیف ،علم فقه نیز یکی از علوم مهم است ؛برخوردار است

 ها را دارد. حکم برای پدیده

 لذاشود؛ های زندگی بشر میگستردگی این علم شامل تمام ساحت

 اهمیت فراوانی دارد.  ،شناخت روش فقها برای محققان فقه

به بررسی و تبیین  -در این پژوهش -به جهت این ضرورت و اهمیت

ین دو های اها و تفاوتدو روش فقه فردی و فقه حکومتی و شباهت

 شود.   پرداخته می

 فقه فردی و حکومتی

 1.اندكرده معنا ادراک و علم فهم، ،مطلق به را فقه واژه عرب شناسانلغت

 مجموعه از است عبارت آن مشهور و معروف معنای نیز اصطالح در

 كه قضایایی است؛ االهی اعتبارات و حرام و حالل از كاشف كه قضایایی

 2.شودمی استخراج شرعی مستندات و منابع از فقیه اجتهاد و تالش  با

 آن مستندات از شریعت استخراج انگیزه به كه ،است علمی نیز اجتهاد

 متون خردمندانه فهم، و تفقه كارآمد اجتهاد چنینهم 3گیرد؛می صورت

 شرایط است. بستر در دینی

                                                           

 .522. ص ،13ج ،1405 منظور، ابن ؛442. ص ،4ج ،1404 فارس، ابن ؛2234. ص ،6ج ،1990 جوهری، -1

 .67. ص ،1390 عليدوست، -2

 .68. ص همان، -3
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 خردورزی اضافه به سنت و وحی به معنای تفقه دیگر، تعبیر به

 و خرد ساحت به دینی نصوص كه گاهآن آگاهی است؛ لذامانو ز متمحض

 عرصه به پا عقل وقتی زیرا دهد؛می روی اجتهاد شود، عرضه آگاهی زمان

 1.شودمی تضمین دین كارآمدی د،گذارمی فهمیدن دین

 آگاهی،زمان و عقل كارگیری به با كه است فرایندی تفقه و اجتهاد بنابراین،

 همه پاسخگوی كه دینی ارائه نتیجه در و داخته،پر دینی نصوص فهم به

 باشد.می است، بشر اجتماعی و فردی زندگی شئونات و احتیاجات

 وجود فقها سوی از -تاریخ طول در -فقه علم به نگاه دو همواره

 است: داشته

 گرایانهفرد نگاه -1

 حرام و حالل و داند،می خدا با انسان ارتباط تنظیم دانش را فقه نگاه این

 . كندمی محدود انسان فردی اعمال فردی حوزه به را

 كه حالی در را هابخش همه یا فقه از بخشی تواندمی فقیه نگاه، این در

 در فقیه چرا كه كند؛ استنباط ندارد، وجود هابخش این بین ایوارهنظام

 نیست؛ اسالمی حکومت و اسالمی جامعه برای وارهنظام یک ایجاد صدد

 مسائل از اسالمی جامعه اجتماعی نظامات و مدیریتی مسائل رو، این از

 مدیریت و شده، وارد مسائل در فقها غیر -مرور به و -گرفته فاصله فقه

 خواهند دست در مکان و زمان مقتضیات به توجه با را اسالمی نظام

 نیست. اسالمی نظام اداره دارعهده فقه نگاه، این در چون گرفت؛

 

                                                           

 .35. ص تا،بی رءاد، -1
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 جتماع(اإل فقه)ومتی حک و اجتماعی نگاه -2

 هویت یک دهنده تشکیل ،شانفردی هویت جز به در این نگاه، افراد

 . هستند جامعه نام به جمعی

 جامعه و جمع در و ،كرده پیدا معنی امت، درون در فرد دیگر، بیان به

-می فقیه و ،است احکامی یموضوع نیز جمعی هویت این. شودمی بالنده

 آن سازد؛ روشن را یک هر احکام و اخته،شن را موضوع نوع دو بایست

 این تفکیک ؛ لذاناپذیرندیجدای هویت دو این بلکه یکدیگر، از جدا نه هم

 1.سازدمی فراهم را اول نگاه به شدن كشیده زمینه دو،

 رویکرد دیدگاه، نتیجه دو این تفاوت با بیان رهبری معظم به همین قرینه، مقام

 دیگر جای و در 2دانسته؛ -شخصی مسائل در یحت -فتاوا دگرگونی را حکومتی

 ؛ به نحوی كهنمایندمیبیان  حکومتی فقه به فردی فقه تبدیل را خمینی امام اقدام

 3.باشد اسالمی دولت و هاحکومت كننده اداره و امروز نیازهای پاسخگوی

 های فقه فردی و حکومتیشباهت و تفاوت

ل مستقل به عنوان جامعه را نیز در نظر فقه حکومتی عالوه بر نظارت بر فرد، یک ك

چنین نه دارد؛ و عالوه بر توجه به شرایط فرد، به آثار فتوا در جامعه نیز توجه دارد؛ هم

تنها برای شخص، كه برای نظامات و قوای قضایی، تقنینی و اجرایی نیز به استنباط 

های و دستورالعملپردازد؛ و عالوه بر مشروعیت وجود نهادها، به تبیین الزامات می

 حسن اجرای آن را بر عهده دارد.  پردازد، و سپس نظارت برالزم برای این نهادها می

                                                           

 .105-106.  ص ،1392 ری،سبزوا مشکانی -1

 .1376 ارديبهشت 13 رهبری، مقام معظم: ک. ر -2

 .1376 خرداد 14 همان،: ک. ر -3
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از طرف دیگر، موضوع احکام فردی همیشه یک مفهوم یا عنوان كلی 

است، كه ثابت، مستقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ در حالی كه 

معین یا یک  مسئله حکومتی، همیشه یک مصداق، یک موضوع احکام

 است. كل -و به تعبیر دیگر -خارجیه هقضی

های مختلفی از مکلفان وجود در احکام فردی، دسته از لحاظ مکلف

هاست؛ آن  یک گروه از هدارند، كه عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیف

ز احکام حکومتی كه به حداقل در آن دسته ا -اما در احکام حکومتی

 همکلَفِ حکم، هم -شوندجامعه اسالمی مربوط می سرپرستی كل

 هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه. -اعم از زن و مرد -مسلمانان

در احکام فردی، تکلیف هر فرد، مستقل و مشابه  از لحاظ تکلیف

افراد  هتکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اوالً تکلیفی كه به عهد

ت، كه سرنوشت افراد در انجام آن به جمعی و مشاع اسی آید، تکلیفمی

افراد در ادای این تکلیف، مشابه هم  ههم ههم گره خورده است؛ ثانیاً وظیف

هایش، تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی نیست؛ بلکه هر فردی به

 كند.تکلیفی پیدا می

به معنای تتبع  -از حیث اركان و مقومات؛ فقه فردی فقط ركن فقاهت

دارد؛ اما فقه حکومتی عالوه بر فقاهت، ركن  -رف دینیدر علوم معا

شناسی بر اساس عناصر زمان و مکان و اطالعات عینی و تجربی موضوع

نیز دارد، كه این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه 

 انجامد.حکومتی با فقه فردی می
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قه اصول ف هاز حیث مبادی و مقدمات؛ فقه حکومتی باید بر پای

شناسی حکومتی استوار شود؛ اما در فقه فردی، ممکن است فقیه به جامعه

 یا مبادی دیگر، نیاز پیدا نکند.

ی هافقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینه از لحاظ محصول نیز

كند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع مختلف عبادی و معیشتی تعیین می

  1پردازد.جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می هدارا هشیو هدر زمین

 اما است؛ سنتی فقه ابزار همان حکومتی فقه از طرف دیگر، ابزار

 است؛ مصلحت عنصر و ،یافته ارتقا عقل جایگاه آن و دارد، ایتوسعه

و مقاصد شریعت دارد، و به بیان  نگاه توأمان به نص فقیه همواره چنینهم

است؛  به سند نص حکومتی، فقه در -محقق شیعی -ستعلیدو اهللآیت

 .پذیردمی صورت استنباط مقاصد، بر نظارت با ولی

فقه فردی و حکومتی،  هایدر این بخش، به منظور تبیین بهتر تفاوت

 به دو مثال زیر اشاره می شود: 

با نگاه فقه فردی؛ از ادله نماز جمعه، عدم وجوب شركت بانوان  -

اما اگر حضور زنان در نماز جمعه مصالحی شود؛ استفاده می

چون تقویت نظام، تقویت بنیان های اعتقادی هم -مهمی پیدا كرد

 توان به راحتی حکم به عدم وجوب داد؟آیا می -و فکری بانوان

توان حکم به جواز آن كرد؛ اما در مورد حیل ربا، با نگاه فقه فردی می -

تالالت در سیستم اقتصادی از نگاه فقه حکومتی كه حیل ربا باعث اخ

 د؟توان حکم به جواز داشده، و همان مفسده ربا را در پی دارد، آیا می

                                                           

 .1391 سيديان، و ذوالفقاری -1
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 حکومتی و پویا ،سنتی بندی فقهطبقه

توان به مکاتب سنتی، پویا می را مکاتب فقهی ،گانهبندی سهدر یک تقسیم

 و حکومتی اشاره كرد.

ت، و جامعه و تبعات فقه سنتی تنها در خدمت نص و ظاهر ادله دیگر اس

دهد، كه این نقطه مقابل فقه حکومتی است؛ اما در این آن را مد نظر قرار نمی

میان مکتب فقه پویا وجود دارد؛ هر چند كاربرد و روش ناصحیح آن از 

اند، و متأثر از همان عرفی هستند كه زده شدهعرف -بیشتر -جانب كسانی كه

 كند، وجود دارد.آن را رد می« نيلعدم المباال  فی الد»شیخ انصاری 

 مناسبات فقه و حکومت

ای دیگری كه در شناخت بهتر موضوع، مهم است، بررسی مناسبات عرصه

 فقه و حکومت است. 

 در این زمینه، سه دیدگاه مطرح است: 

  1انکار مطلق؛ -1

 2رابطه حداقلی؛ -2

 3رابطه حداكثری. -3

وجود نداشته باشد؛  ای نظرشود درباره پدیدهبنا به دیدگاه سوم، نمی

كالن، جامعه  هایپدیده از جملهها است؛ و چرا كه موضوع احکام، پدیده

 و حکومت و نهادهای حکومتی است.

                                                           

  راط. انتشارات سروش، عبدالکريم ،«مديريت و مدارا: »ر. ک -1

 نو. طرح انتشارات ءبستری، مجتهد محمد ،«آزادی و ايمان: »ر. ک -2

 معا ر. دوران تا ا حاب قدمای از مسلمان علمای ويکردر: ک. ر -3
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 علل عدم رشد كافی فقه حکومتی 

 توان به دو عامل زیر اشاره كرد:در تبیین این مسئله، می

درک يما ال»اعده های به وجود آمده استفاده كرده، و با توجه به قفقها از فرصت -1

اند، كه یکی از ظهور و بروزهای آن، به احیای دین پرداخته« ترک کل يکل  ال 

دوران صفویه است؛ به نحوی كه فقها در این دوره، ضمن اصرار و اعالم 

مشروعیت انحصاری حکومت فقها، به حاكمان صفوی اذن در حکومت 

 پرداختند.هنگ دینی میدادند؛ فقها نیز به اقامه حدود الهی و اشاعه فرمی

درک  -به درستی -البته برخی در طول تاریخ، اهمیت این مسئله را

گفتند، و یا بر این نکردند؛ لذا به علمای صفوی، آخوند درباری می

اعتقادند كه فقهای آن دوره برای خود والیت در عرفیات قائل نبودند، كه 

 تاریخی است. توجهی به اسناداین مطلب، قلب واقعیت بوده، و بی

 اندیشه جدایی دین از سیاست، عامل دوم است.  -2

كنند؛ به عنوان مثال: البته در این زمینه، برخی عالمان را منتسب به این جریان می

هر چند از  -دانند؛ این در حالی است كه ایشاناهلل خویی را جزو این دسته میآیت

اما با حمایت از نهاد  -رسیدمینظر صناعت اجتهاد و اقتضای ادله به والیت مطلقه ن

االت كه همواره بر اوجب واجب بودن ؤهای فقهی در برابر سوالیت فقیه و نیز پاسخ

  نماید.مبرا می ایشان،ای را از ساحت حفظ نظام اسالمی تأكید دارد، چنین اندیشه

 راهکار رشد و بالندگی فقه حکومتی

 1ست:در این زمینه، توجه به چهار عنصر زیر، مهم ا

                                                           

 .1393 عندليب،: ک. ر -1
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 مکان و زمان مقتضیات -1

 برای -نگهبان شورای فقهای به خود هایتوصیه در خمینی امام

 :فرمایندمی -سیاسی نظام دینی اداره در اساسی هایگیریتصمیم

 و زمان نقش كنونی، آشوب پر دنیای در مهم بسیار مسائل از یکی

 1.هاستگیریتصمیم نوع و اجتهاد در مکان

 شیعه فقه در احکام برخی مفید كه ،لفظی ادله از فارغ چنین ایشانهم

 یادآوری اجتهاد در را مکان و زمان مقتضیات گرفتن نظر در لزوم است،

 زكات برای محدودی مصارف به روایات، در كه حالی در اند؛ لذاكرده

 محدود اندک تعدادی به ورزشی مسابقات مشروعیت شده است، و اشاره

 است؛ اما به شده اعالم شیعیان، مباح برای -اهجنگل مثل -انفال و شده،

 بر مکان، و زمان عنصر به توجه با و نکرده، بسنده روایات این ظاهر

اند؛ نموده تأكید مسابقات انفال و زكات، چونهم اموری شدن عملیاتی

 2.هاستآن ظاهر از فراتر ادله، این مقتضای معتقدند چرا كه

 

 و نشده، وارد منطقه آن در الزامی تشریع كه است، ایهمنطق الفراغ منطقة

 این در دارد حق شرع حاكم اما نیست؛ حکم ترک یا فعل به ملزم مکلف،

 . نماید جعل الزامی حکم و كرده، تصرف منطقه

 صورت به صدر شهید و طباطبایی عالمه نائینی، میرزای سخنان در اندیشه این

 است كرده تصریح نائینی مرحوم كه است؛ به نحوی شده مطرح ایبرجسته

                                                           

 .217. ص ،1373 خمينی، امام -1

 .150-151.  ص همان،: ک. ر -2
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 الزم سیاست و مملکت نظم و حفظ و اداره برای كه وظایفی از برخی

 این ندارد، این است كه در وجود هاآن برای نیز خاصی نص كه است،

 و ،هداد سامان را امور این ،شریعت كلی ضوابط رعایت با ولی امور،

 قابل اعصار مقتضیات به وجهت با نیز قوانین این. نمایدمی وضع قوانینی

 1.شودمی هماهنگ زمان، مقتضیات و شرایط با دائما و است، تغییر

 مصلحت -3

است؛  شده معنا فساد و مفسده مخالف و نقیض ضد، به لغت در مصلحت

  2.است شده تفسیر نیز خیر به كهچنان

 آن دیگر نام كه اسالم گذارقانون نظر مورد به طور كلی، مصلحت

 تفسیر اصول آن به توجه با كه است اصولی دارای است، یشرع مصلحت

 و شرعی نصوص كه است اهدافی همان اصول این ؛یابدمی عینیت و ،شده

 انزال و رسوالن ارسال برای و تکوین، در انسان خلقت برای معتبر عقل

 . داردمی بیان تشریع، در مقررات و كتب

 به انسان رسیدن در كه است مصلحت حركتی و عملی اساس، این بر

 مقدس شارع زیرا باشد؛ موثر انبیاء اهداف تحقق در و ،خلقت نهایی هدف

 و كند،نمی تعقیب را هم از جدا و متفاوت هدف دو تشریع، و تکوین در

 را آن انجام فرمان یا -تکوین -دهدمی صورت خود را اقدامی هر بالطبع

  3.است هدف یک تأمین راستای كه در -تشریع -دهدمی

                                                           

 .98. ص ،1361 نائينی،: ک. ر -1

 .303. ص ،3ج ،1404 فارس، ابن ؛453. ص ،1414 فراهيدی، -2

 .87. ص ،1390 عليدوست، -3
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 است مصلحتی است، معتبر اسالمی فقه دیدگاه از كه مصلحتی بنابراین

 انبیاء اهداف نیز و خلقت، نهایی هدف به انسان رسیدن راستای در كه

 هایسنجیمصلحت و شهوات و نفسانیات و هوس و هوی از و باشد،

 باشد. دور به محوری است،انسان مبنای بر كه غربی تمدن

 در مستقل سند یک عنوان عنوان مصلحت به از طرف دیگر، هر چند

 ماندن رنگكم معنای مطلب به این اما است؛ نشده فقها بیان نزد معتبر اسناد

 پذیرش در امامیه نیست؛ چرا كه فقهای شیعه اجتهاد در عنصر این حضور

 در این دارند؛ نظر اتفاق -كشف معتبر اسناد از یکی عنوان به -عملی عقل

 هامصلحت و هامالک سنجش آن، داوری و عقل درک مبنای كه است حالی

 اساس و پایه كه است عمل انجام در مفسده یا مصلحت وجود این و است،

 بین مالزمه دلیل به و گردد،می آن قبح یا فعل حسن به عقل درک برای

  1.شودمی ثابت شرعی حکم شرع، حکم و عقل درک

 شرعی حکم به را فقیه مصلحت، عنصر مالزمه قانون راه از بنابراین،

 الگوی در قوانین جعل برای تواندمی مقوله این از و كند،می رهنمون

 گیرد. بهره تمدنی

 در مصلحت عنصر تأثیر و اندیشه این به اعتقاد با كبیر خمینی امام

 فرمایند:تمدنی، می الگوی ارائه و اسالمی اهداف پیشبرد

 قبل خودشان كه دهم،مى نگهبان شوراى عزیز اعضاى به پدرانه تذكرى

 عملى فلسفه حکومت،... نظر بگیرند در را نظام مصلحت گیرها، این از

  كند،مى تعیین را خارجى و داخلى معضالت و كفر و شرک با برخورد

                                                           

 .35. ص ،1390 عليدوست، -1
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 نه هاست،تئوری چهارچوب در كه مدارس، طلبگى هاىبحث این و

 به منجر كه ،دكشانمى هایىبستبن به را ما كه نیست، حل قابل تنها

  .گرددمى اساسى قانون ظاهرى نقض

 خالف كه ،بگذارید را خودتان توان تمام باید كهاین عین در شما

 سعى باید تمام -نیاورد را روز آن خدا و -نگیرد صورت شرعى

 اقتصادى، هاىخم و پیچ در اسالم ناكرده خداى كه ،بنمایید را خودتان

 1.نگردد جهان اداره قدرت عدم به متهم سیاسى، و اجتماعى نظامى،

 شریعت مذاق -4

 : اندگفته ذوق و مذاق تعریف در شناسانلغت

 خبرت ... امر ای فالن عند ما ذقت... م اقا و وذواقا  اذوق  الشی ذقت»

  2.«معلوم مجرّب ای مست اق

 را چیز آن حقیقت آزمون، و تجربه طریق كه به این معناست، كه از

 . باشد شده معلوم تجربه با كه ،است امری معنای تذاق بهمس امر دریافتم؛ لذا

 كردن تجربه و آزمودن نوعی ذوق، لغوی معنای در بتوان رسدبه نظر می

 به مذاق و ذوق واژه از لغوی معنای لذا همین 3یافت؛ را دانستن نتیجه، در و

 است. شده واقع پذیرش مورد و كرده، سرایت نیز شیعه فقهای گفتمان

 -فقه سراسر در -شریعت مذاق از فقها استفاده از هاییكلی، نمونهبه طور 

     -نجفی حسن محمد -جواهر صاحب مثال عنوان به خورد؛می چشم به

                                                           

 .218. ص ،20ج ،1373 خمينی، امام -1

 .1479-1480.  ص ،3ج ،1368 جوهری، -2

 .9. ص ،1388 منفرد، عشايری و عليدوست -3
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به  -كه زند،می مهم قاعده یک تولید به دست شریعت مذاق كمک با

  نویسد:كه میدارد؛ چنان فراوان كاربردی اجتماعی مسائل در -ویژه

 موجب آن انجام اما است؛ واجب یا و مستحب یا مباح اقدامی گاهی

 نشده؛ بیان صراحتا هر چند مسئله این حکم گردد؛می جان یا مال تلف

  1.نیست جایز اقدامی چنین كه ،شودمی استفاده شارع مذاق از اما

 و مال احترام رعایت ،عملی هر انجام برای مالكات از یکی این اساس، بر

 شهروندی قوانین و اجتماعی هاینیز آزادی و فردی اعمال است؛ لذا دیگران جان

 اسالمی دولت در باشد؛ بنابراین، دیگران جان و مال حفظ به محدود باید همگی

 خطر به را دیگران جان یا مال كه ،شود وضع قانونی نباید اسالمی تمدن و

 ایهخان شهری، توسعه برای كه كند اقتضا عمومی كه مصلحتمگر این بیندازد؛

 شود.می اجرا حکم این المال،بیت توسط آن جبران با شود، كه تخریب

 خمینی اند، اماماز جمله دیگر عالمانی كه به مذاق شریعت تمسک كرده

  :نویسندمی هابت از نقاشی حرمت كه درباره است

 برای شرک و كفر آثار بقای به كه آوریم،می دست به شارع مذاق از ما

  2نیست. راضی هاآن آثار بقای دوستی و تعظیم

 برای را قرآن فروش و یا در جای دیگر با همین مذاق شریعت،

 اسالمی حکومت چرا كه 3اند؛دانسته جایز كافران هدایت و اندوزیمعرفت

 حتی و ساخته، آماده دینی معارف با را هاآن آشنایی موظف است شرایط

 دهد. قرار آنان اراختی در را -قرآن كریم -خود كتاب ترینمقدس

                                                           

 .328. ص ،40ج، 1392 نجفی، -1

 .269. ص ،1410 خمينی، امام -2

 .725. ص ،2ج ،1421 همان،: ک. ر -3
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 مسائل حوزه در تنها شریعت مذاق كارایی بیان این نکته الزم است، كه

 باشد، نبوده هاآن آغازگر خود شارع، كه است جاییآن بوده، و اجتماعی

 تأیید و امضا به تنها شارع كه االعم بالمعنی معامالت در -به اصطالح -و

 . دارد است، راه پرداخته

 و است واجتماع مقررات، جامعه این اجرای حوزه نچو دیگر، بیان به

 نصوص با آشنا فقیه است، شدن نو به نو و تغییر حال در مدام نیز هاآن

ابتدا  را شارع اغراض شریعت، مذاق از استفاده رهگذر از باید دینی

 كند. ریزیپی هاآن به توجه با را اجتماعی قوانین سپس و دریابد،

 دارای ،شیعی فقه قواعد سایر مانند شریعت اقمذ از استفاده چنینهم

 :است خاص زیر شرایط و ضوابط

 فقها؛ كلمات و سنت و كتاب در تأمل و دقت مراجعه، -1

 عقل؛ حکم داشتن نظر در -2

 متشرعه؛ و عقالئیه ارتکازات به توجه -3

 را نوعی اطمینان كه حدی در قرائن، تجمیع قانون از استفاده -٤

 آورد؛ حاصل

 یا توقیفی احکام بازشناسی و موضوع ختلفم هایحیطه شناخت -5

 . آن غیر از تعبدی

 از ادعا این بلکه پذیرفت؛ كسی هر از را مذاق ادعای تواننمی البته

 سازوكارهای با و بوده، فقاهت دریای غواص عمری كه آیدمی بر فقیهی

   1.باشد داشته كاملی آشنایی الحدیثی، فقه

                                                           

 .129. ص ،1391 ستود ، و همدانی عندليب -1
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 گیرینتیجه

پژوهش گذشت، مشخص گردید با توجه به شرایط چه در این بر اساس آن

گیری حکومت اسالمی، توجه به فقه حکومتی از سوی زمان و شکل

از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چرا كه فقه  -به ویژه علم فقه -محققان

تواند مبانی نظری دولت، حکومت و در نتیجه تمدن اسالمی را حکومتی می

 ه احیای تمدن نوین اسالمی بپردازد. فراهم آورده، و از این رهگذر ب

 چنین بیان شد كه چهار عنصر مهم مقتضیات زمان و مکان، هم

، مقاصد شریعت و مصلحت، نقش مهمی در رشد و بالندگی منطقة الفراغ

 فقه حکومتی دارند.
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