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  مشی عمومی: ومتی و خطکفقه ح
  ها و نتایج ها، تفاوت شباهت مشی عمومی بررسی رابطۀ فقه حکومتی و دانش خط

  *محمدحسن جعفري
  چكيده

ويـژه   كه در چند سال اخير، موضوع بحث محافل علمي، بـه اي است  مقوله »ومتيكفقه ح«
دانشـي اسـت    »مشي عمومي خط« ،ز سوي ديگرا. علميه قرار گرفته است ةدر درون حوز

مشخص. اين دو مقوله هرچنـد در دو فضـاي متفـاوت علمـي      داراي ادبيات علمي نسبتاً
دقت نظر بيشتري در هـر دو مقولـه   توان با مقايسة اين دو مفهوم،  مي مطرح شده است، اما

 ي اصلي خود تحليـل ها فهبا روش تحليلي، ابتدا دو مفهوم به مؤلّكرد. در اين تحقيق، پيدا 
هـاي دو   ها و تفـاوت  ميان اين دو مقايسه صورت پذيرفته و شباهتشده و بر اين اساس، 

ظـاهري و  لحـاظ  ه دو مفهوم از كنظري اين مقايسه آن است  ةمفهوم بيان شده است. نتيج
ايـن   ةاربردي نيز نتيجلحاظ كبا هم شباهت دارند، اما در مباني مختلف هستند. از  ييروبنا

هـاي   توان از ساختارها و روبنا مي ومتي صرفاًكدانش فقه ح ةه در توسعكاست آن ايسه مق
  رد، اما بايد به تفاوت در مباني به دقت توجه شود.كمشي عمومي استفاده  دانش خط
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  مقدمه
گیري آن  لکش ۀه سابقکی است ترین علوم اسالم ترین و اصیل ی از مهمکعلم فقه اسالمی ی

1ه در دینتوان فرمان قرآن به تفقّ گردد. می میس اسالم بازبه عصر آغازین پیدایش دین مقد 
قولی ایشان در ترغیـب و تشـویق بـه     ةو سیر 2در پرورش فقها اطهار ۀعملی ائم ةو سیر

ترش ایـن  ترین عامل پیدایش این علم دانست. سـرعت رشـد و گسـ    را عمده 3یادگیري فقه
افـزایش   ،در ارجاع شیعیان به فقهـا  ۀ اطهارگشاي ائم علم با آغاز عصر غیبت و تدبیر راه

خـود را   ۀمایـ  علما و اندیشمندان بسیاري عمر گـران  ،رد و در طول بیش از هزار سالکپیدا 
هـاي متعـددي از    ها و رسـاله  تابکاند و  دهکریفی این علم کی و مکصرف ترویج و توسعه 

تـرین علـم    ترین و مهم توان علم فقه را گسترده اند. در عصر حاضر نیز می جا گذاشتهخود ب
  هاي علمیه شیعی دانست. رایج در حوزه

 حیـث هـا از   م رفتـار انسـان  کـ ح ةن است و دربارافلّکموضوع علم فقه اعمال و رفتار م
ت ت و بطـالن بـه عنـوان صـف    راهت و اباحه، و نیز صحکوجوب و حرمت و استحباب و 

تـرین علـم    اربرديکـ ترین و  توان علم فقه را عملی می ،بنابراین 4.ندک ن بحث میافلّکرفتار م
 ،ه هر انسانی در طول زندگی خودچراک؛ نیاز نیست بی از آن فیلّکه هیچ مکاسالمی دانست 

م ایـن اعمـال و   کـ ه حکـ دهد و تشـخیص این  متعددي انجام می هايبه ناچار اعمال و رفتار
  علم فقه است.  ةبر عهد ،رفتار چیست

اربرد علم فقه ارائه شـد،  کاهمیت و گستردگی و  ةه دربارکبا توجه به توضیح مختصري 
ومـت و رفتـار   کی از موضوعات قابل طرح در علـم فقـه، موضـوع ح   که یکشود  ار میکآش
ها  ه انسانکومت موضوعی است کم است. حکم در قبال مردم و رفتار مردم در قبال حاکحا

چـه از   ،به آن نیازمندند و تحقق این موضوع، موجب پدید آمدن رفتارهاي متعـدد  و جوامع
ام ایـن رفتـار از   کـ شود و تعیین و تشخیص اح می ،ومانکمان و چه از سوي محکسوي حا

. از منظر واقعی و تحقق عینی نیز اگر به منابع فقهـی مراجعـه شـود،    نیستفقه خارج  ةدایر
م کحـا  ۀم شـرع یـا وظیفـ   کومت و ارجاع به حاکبه ح ه مباحث مربوطکار خواهد شد کآش

ي به مباحث مربوط بـه  شرعی، در موضوعات متعددي مطرح شده و فقه موجود نیز تا حد
  5.م شرع پرداخته استکومت و حاکح

ومت در منـابع فقهـی، اصـطالح    کم و حکمربوط به حا گوناگونطرح مباحث  با وجود
 ،و در منـابع رایـج فقهـی، چنـین اصـطالحی      نیسـت رایـج  ، در ایـن منـابع   »ومتیکفقه ح«
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با توجـه بـه طـرح     رو، ایناز 6.است نیامده ،شود از آن اراده می ه اخیراًکبا معنایی  بخصوص
توانـد   هاي اخیر، بررسی چیستی این مفهوم امري الزم و ضروري اسـت و مـی   این مفهوم در سال

  فهوم در مسیر درست شود. فهمی و اشتباه و سبب قرار گرفتن توسعۀ این م مانع از کج
ه مدتی نه چندان طوالنی کموضوعی است  7»عمومی مشی  خط«موضوع  ،از سوي دیگر

وتـاه،  ک البتـه در همـین مـدت نسـبتاً     8.است در ادبیات علمی روز دنیا مطـرح شـده اسـت   
ه امـروزه  کـ ي حـد  اسـت، تـا  ارهاي علمی فراوانی در این زمینه انجـام شـده   کتحقیقات و 

ه دو کـ این تحقیـق آن اسـت    ۀفرضی 9.دانند علمی مستقل می ۀرشت کن مقوله را یای معموالً
ایـن   ۀارتباط وثیقی با هم دارند و بررسـی رابطـ   »مشی عمومی خط«و  »ومتیکفقه ح« ۀمقول

در موضـوع   ویـژه  بـه ند و کبهتري از هر دو مقوله ایجاد  كتواند در می یکدیگردو مفهوم با 
ه کـ دي ایجاد نماید. البته باید توجه داشـت بـه همـان نسـبت     هاي جدی افق ،»ومتیکفقه ح«

توانـد مضـر باشـد و     نگري در این مقایسه می تواند مفید باشد، سطحی دو مفهوم می ۀمقایس
هم  ،ه در مقام مقایسهکاست  آنتالش بر  ،گیري نادرست شود. در این تحقیق نتیجه موجب

   و هم مبانی و سطح عمیق دو مفهوم. ظواهر و سطح بیرونی دو مقوله با هم مقایسه شود
شود و احتمـاالت   به صورت مستقل تحلیل می »ومتیکفقه ح«ابتدا مفهوم  ،ارکبراي این 
 ،شـود. در ادامـه   تـر توضـیح داده مـی    گردد و احتمال مناسـب  آن بررسی می ةمختلف دربار

سپس ه شود. افتکابعاد مختلف این مفهوم شتا  تبیین گردد. عمومی مشی  خطشود  تالش می
شـود و در  بررسـی  آنهـا   و وجوه تشابه و تفـاوت  گیردمیان این دو مفهوم مقایسه صورت 

تبیـین   »عمومی مشی  خط«و  »ومتیکفقه ح«تحقیق نسبت دو مفهوم  ۀبه عنوان نتیج ،نهایت
  . شود گردد و ثمرات نظري و عملی این مقایسه توضیح داده 

  ومتيكفقه ح
امـا در اصـطالح   ؛ موضوع و فهـم آن اسـت   کردن به یکم پیدا به معناي عل ،در لغت »فقه«

ه علم دین داراي شرافت و فضیلت نسبت بـه  چراک؛ ردهکاختصاص پیدا  »علم دین«به  ،عام
اربرد کـ ر از ثّأدیـن، متـ   بـه علـم  بعید نیست اختصاص یافتن معناي فقه  10.سایر علوم است

ـ     ـ  ه شده اشارکگونه  همان ـ  زیرا؛ قرآنی و روایی فقه باشد ه در در قـرآن و روایـات بـر تفقّ
خـاص   معنـاي تواند سبب نقل به ایـن   ید زیاد میأکید شده است و خود این تأکت زیاد دین

ه کـ در حد اختصاص آن به علم دین باقی نمانـده، بل  »فقه«شده باشد. البته تخصیص معناي 
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 »فتـاري آن ر کام عملـی و مناسـ  کـ اح دیـن در حـد   علـم «در اصطالح جدیدتر، بـه   »فقه«
علمـی   :از اسـت  عبـارت  ،در اصطالح رایج امروزي »فقه« ،بنابراین 11.اختصاص یافته است

پردازد. البته گاهی فقه بـه محصـول    ن میافکلّم رفتار و اعمال مکبررسی و استنباط ح به هک
شود. بر اساس اصطالح  نیز گفته می »کام و مناسکاح«این علم و نتایج حاصل از آن، یعنی 

علمی نیسـت   ،اول ۀشود و مراد از آن در وهل تقسیم می »معامالت«و  »عبادات«فقه به  ،دوم
ام عبادات یا معامالت بـه عنـوان   که خود احکپردازد، بل ام معامالت یا عبادات میکه به احک

  نتایج حاصل از علم، مصداق فقه در این اصطالح است.
تـوان بـا دقـت بیشـتري      ، مـی »فقـه «نون با توجه به توضیح اجمالی معناي اصطالحی کا

تـه الزم اسـت   کر ایـن ن کتذ ،ارک  رد. پیش از اینکرا بررسی  »ومتیکفقه ح«مفهوم اصطالح 
علم از همان جهت علم بودن آن، چنـدان روشـن    کبه ی »ومتیکح«ه اضافه شدن وصف ک

 ،اینبنـابر  .ومتیکاقتصاد ح کومتی یاریاضیات ح :ه گفته شودکمعنا ندارد  ـ  مثالً ـ  نیست و
در ایـن قسـمت بـه    رو،  ازایـن . استنیازمند تبیین و توضیح بیشتر  »ومتیکفقه ح«اصطالح 

  :شود پرداخته می »ومتیکفقه ح«اصطالح  ةن دربارکطرح و بررسی احتماالت مم

  به معناي علم فقه يا احكام فقهي مورد حمايت حكومت» فقه حكومتي«الف. 
ومت از این علم یا از نتایج این علـم  که حکت به این معناس »ومتیکح«وصف  ،در این معنا
هـاي   رسـانه « :شود وقتی گفته می ،مثالً؛ شود میآن  ۀند و سبب ترویج و توسعک حمایت می

ه اشاره کگونه  . همانشود میومت حمایت که از طرف حکهایی است  ، مراد رسانه»ومتیکح
بـه   »ومتیکـ فقـه ح «معنـا از  اما ایـن   12.در برخی منابع گاهی این معنا اراده شده است ،شد

عنوان یک اصطالح، در کاربرد امروزي قطعاً مراد نیست. البته ممکن اسـت برخـی احکـام ماننـد     
ها قـرار گیـرد، امـا در ایـن صـورت، بـه چنـین         حجاب یا مالکیت مورد حمایت برخی حکومت

معنـاي قـوانینی    قوانین حکومتی ـ بـه  آنها  شود، بلکه معموالً به گفته نمی» فقه حکومتی«احکامی 
شود. همچنین اینکـه یـک علـم بخواهـد مـورد حمایـت        که حکومت پشتیبان آنهاست ـ گفته می 

ت و    حکومت قرار گیرد قابل تصور است، اما این مسئله موجب آن نخواهد شد که آن علـم هویـ
توانـد جنبـۀ احتـرازي داشـته      نمـی » حکومتی«شخصیت ممتازي پیدا کند و در این صورت، قید 

ه مـورد حمایـت   کـ ام خاصـی  کبه اعتبار اح و چنین استعمالی مرسوم نیست، مگر اینکـه  باشد
 بنامیم. »ومتیکفقه ح«پردازد  ام خاص میکه به آن احکومت قرار گرفته، علمی را هم کح
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  ومت در فقه موجودمربوط به حك ١٣به معناي احكام» فقه حكومتي«ب. 
اسـت و   »ام و نتـایج علـم فقـه   کاح«ناي وصف براي فقه به مع »ومتکح«قید  ،در این معنا

ه در کـ گونـه   شـود. همـان   مـی  آن ومت و غیرکمربوط به ح ۀام به دو دستکسبب تقسیم اح
بخشـی   ام فقه اسالمی داراي شمول و گستردگی زیادي است و قطعاًکمه اشاره شد، احمقد

عتبـاري بـه   ام فقه موجود به اکه احکگونه  حال همان .ومت مربوط استکام آن به حکاز اح
ام کـ توان به اعتبار دیگري آن را به اح ، میشود میام معامالت تقسیم کعبادات و اح ،امکاح

آن بخـش از   ،رد. در ایـن صـورت  کـ تقسـیم   آنغیر  مربوط به امکومت و احکمربوط به ح
نامیـد و البتـه    »ومتیکـ فقـه ح «توان  می ،ومت استکه مربوط به حرا، کام فقه موجود کاح
 رد.کتعبیر  »ومتیکفقه ح«پردازد به  ام میکه به این دسته از احک هم علمین است از کمم

 کیـ  به این معنا، صرفاً »ومتیکفقه ح«ه اصطالح کباید بیان داشت  ،در بررسی این معنا
ن است این تقسیم جدید از جهـاتی  کند و هرچند ممک ام ایجاد میکبندي جدید در اح دسته

ه بخش عظیمی از فقـه بـه مباحـث    کند کاثبات  ـ  مثال يـ براداراي خاصیت و اثر باشد و  
علـم، سـبب گسـترش و     کبنـدي جدیـد از یـ    دسته ۀومت مربوط است، اما صرف ارائکح

شود. ل آن علم نمیتحو  

  ومتيبه معناي احكام مورد نياز حكومت و رفتار حك» فقه حكومتي«ج. 
ه کـ توجـه شـود    ،سـوي دیگـر  ن بـدانیم و از  افـ لّکاگر موضوع علم فقه را اعمال و رفتار م

ومـان دارد، بـه ایـن    کمان و هـم بـراي مح  کهم براي حا ،ومت اقتضاي رفتار خاصی راکح
ومـان  کمح لحـاظ مان و هـم از  کحا لحاظهم از  ،ومتیکه بررسی رفتار حکرسیم  جه میینت

بخشـی از   ،هـاي گذشـته   ومـت در دوران کموضوع علم فقه است. حال با توجه به وجود ح
آن بیـان   ةامی دربـار کـ ومتی در فقـه گذشـته متبلـور شـده و اح    کبه رفتار ح مسائل مربوط

در  ویـژه  ، بـه ومتک. اما حاست »ومتیکفقه ح«ام معناي دوم از که بررسی این احک گردیده
مسائل و موضوعات متعدد دیگري بـراي بررسـی    هاي جدید، قطعاً دوران معاصر و با شیوه

بـر   .ومتی اسـت کـ موضوع معناي سوم براي فقـه ح ا آنه ه پرداختن بهکآورد  فقهی پدید می
ه کـ ام بسـیاري  کـ ه احکـ شـود، بل  نمـی  نگـاه ام موجود در فقه کبه اح اساس این معنا، صرفاً

گیـرد و   نظر قرار می اما در فقه موجود به آن پرداخته نشده نیز مد کومت استمربوط به ح
 ند. ک ام جدیدي تولید میکاحآنها  ه پاسخ بهکشود  براي علم فقه طرح می يمسائل جدید
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 که یکتقسیم جدید، بل کی نه صرفاً »ومتیکفقه ح«بر اساس این اصطالح، طرح بحث 
ی و مکگسترش  موجبتواند  میآنها  بررسیو ام جدید براي فقه ایجاد کدسته مسائل و اح

ه صرف پرداختن بـه مسـائل جدیـد و گسـترش     کاما باید توجه داشت  .یفی علم فقه شودک
توان وصـف جدیـدي    شود و نمی تی آن علم نمیل هویتحو موجبعلم،  کیفی یکو ی مک

براي این معنـا   »ومتیکام حکفقه اح«رسد تعبیر  به نظر می ،رد. بنابراینکبراي آن علم ایجاد 
چند برخـی بـراي تعبیـر از آن    ، هراست »ومتیکفقه ح«تر از اصطالح  مناسب ،و معناي قبل

یـا   »فقـه الخالفـه  «یا  »فقه سیاسی« ةپردازد، واژ ومت میکام حکه به بررسی احک ،بخش فقه
  14 .اند تر دیده را مناسب »ومهکفقه الح«

  به معناي فقه دستورات حاكم» ومتيفقه حك«د. 
هـا بـر اسـاس قواعـد و      ومـت کخاص است. هرچند ح یومت، وجود دستوراتکاقتضاي ح

نـد و  کتفـا  کلـی ا کبه قواعد  صرفاًتواند  ومتی نمیکنند، اما هیچ حک ومت میکلی حکام کاح
لـی  کام و قـوانین  کومت اسالمی نیز هرچند احکدستور و فرمان خاصی نداشته باشد. در ح

بـه آن   توانـد صـرفاً   م اسـالمی نمـی  ک، اما حـا باشدتواند موجود  در فقه وجود دارد و یا می
ن ام معـی کـ اح ه در مصـادیق مشـخص،  کجامعه نیاز دارد  ةند و براي ادارکتفا کلی اکام کاح

از سنخ اخبـار   کاماول از اح ۀدست ،در نگاه اسالمی ،ناداشته باشد. بنابر تصریح برخی محقق
 ۀامـا در دسـت   .پـردازد  م الهی و اخبار از آن میکشف حکبه  ها، صرفاً آن ةاست و فقیه دربار

این دو توان تفاوت  می ،به تعبیر دیگر 15.م استکو ایجاد ح کم شأن انشان فقیه حاأش ،دوم
  ن ارجاع داد.  ام در اصطالح فقها و اصولیکام را به توان میان فتوا و حکدسته از اح

اول بود، و آنچه در معناي چهـارم   ۀآنچه در معانی گذشته به آن اشاره شد، از سنخ دست
دسـتورات و   ،ومت خـود کفقیه در ح ،دوم است. بر اساس این معنا ۀاراده شده از سنخ دست

 ةننـد ک ، و به دانـش بررسـی  »ومتیکم حکح«ه به خود آن دستورات کند ک یفرامینی صادر م
 16.شود گفته می »ومتیکفقه ح«ومتی کام حکاح

المی شـیعه و بـر اسـاس مراتـب     کبا توجه به مبانی  :توان گفت می ،در بررسی این معنا
 17.توحید، حق تشریع منحصر در خداوند متعال است و غیر او حق تشـریع مسـتقل نـدارد   

کـم از سـوي    دسـت ه فقیه حق تشریع داشته باشـد،  کومتی به معناي اینکام حکاح ،براینبنا
دلیـل ایـن    .سی نیز به آن متلـزم نیسـت  که ک گردیدهو ادعا  کار شدهبه شدت ان برخی فقها
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امل اسـت و چیـزي در آن فروگـذار نشـده تـا      که دین خدا کگونه بیان شده  اینهم مطلب 
ه بـه  کـ ام والیی نه به معناي تشریع مستقل، بلکاح ،بنابراین ند.کمیل کسی بخواهد آن را تک

ام کـ ه اگـر اح کـ ل وجـود دارد  کایـن مشـ   ،البته در اینجا 18.لی استکام کمعناي اجراي اح
جاسـت؟ آیـا   کلـی اسـت، ضـمانت اجرایـی آن در     کام کـ اجرا و تطبیق اح ومتی صرفاًکح

اگـر آن   ،ایـن صـورت   ه درکـ لی اسـت  کام کضمانت اجرایی آن همان ضمانت اجرایی اح
تبعیـت از   ،آید و در واقـع  لی پیش نمیکلی به صورت دیگري هم تطبیق شود، مشکام کاح
 برآمدهآنها  انجام ةند، از عهدکلی عمل کام کاح به اگر صرفاً کسم الزامی نیست و هر کحا

لی تبعیت از فقیه ارجـاع شـود، در   کم کبه ح کومتیام حکاست. اما اگر ضمانت اجرایی اح
د مـی  ا شـود؟ البتـه در ایـن     ین صورت، چرا لزوم تبعیت از فقیه به صرف تطبیق احکام کلی، مقیـ

خصوص، جاي بحث بسیار وجود دارد که از فرصت این مقاله خارج است، اما به هـر حـال، اوالً   
کم، از سـوي برخـی فقهـا ـ      اصل وجود حکم حکومتی به معناي انشاي حکم توسط فقیه ـ دست 

 . ثانیاً، فقه حکومتی به معناي فقه احکام و انشائات حکومتی چندان روشـن محل تأمل است
، آوردن آن ه در این صورتکومتی است کام حکبه معناي همان اح ،نیست. آیا فقه در اینجا

 ؟است »استنباط ةشیو«به معناي  ،د است. آیا فقه در اینجایند و زاک افاده نمی معناي جدیدي
 ه صـرفاً کـ گیـرد، بل  ومتی استنباطی صورت نمـی کام حکدر اح هکگفته شد  ،در این صورت

م کـ ه منجـر بـه ح  کـ  ،لـی کام کـ ه اسـتنباطی از اح کم است. آیا منظور این است کح يانشا
ه ایـن اسـتنباط   کـ باید تبیین شود  ،در این صورت است؟» ومتیکفقه ح«شود،  ومتی میکح

چند افـق  که این معنا هررسد  به نظر می ،ومتی دارد. در هر صورتکچه تفاوتی با فقه غیرح
، اما ابهامـاتی  سازد متمایز می لیکام کومتی را از احکند و موضوعات حک جدیدي ایجاد می

 دهد. ومتی ارائه نمیکفقه ح ةآن وجود دارد و معناي مشخصی دربار ةهم دربار

  رد متمايز به فقهبه معناي يك رويك» فقه حكومتي. »  ه
ردهاي متفاوتی وجود داشته کها و روی رشته علمی، شیوه کی به عنوان ،در تاریخ فقه شیعی
اتـب  کم«و برخـی نیـز اصـطالح     19»ادوار فقـه «هـا اصـطالح    این شیوه ةاست. برخی دربار

هـا و   از شـیوه  گونـاگون، هـاي   در دوره ،ار فقهـی خـود  کاند. فقها در  ار بردهکرا به  20»فقهی
سـان  کرچند در بسیاري از مبانی و نتـایج ی ها ه ه این شیوهکند ا هردکتبعیت  متفاوتیاتب کم

اجتهـادي و   ةشـیو  ،مـثالً ؛ ه استنیز وجود داشتآنها  هایی در مبانی و نتایج ، اما تفاوتهبود
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هـایی   تفاوت ،ه در برخی اصول و برخی نتایجکاستنباط فقهی است  ةاخباري دو شیو ةشیو
هـاي   متمـایز بـا شـیوه    ةشیو کومتی را یکتوان فقه ح می ،با هم دارند. حال بر همین اساس

متفـاوت  ومتی کتواند در برخی مبانی و نتایج با فقه غیرح ه میکقبلی استنباط فقهی دانست 
 ،در این معنـا  22».تیفقه سنّ«و برخی نیز به  کنند تعبیر می 21»فقه فردي«برخی از آن به  باشد.

ه کـ از آن پـیش  وصـف این شیوه و نگاه متمایز به فقه است و  کبیانگر ی »ومتیکح«وصف 
 ۀدانـش اسـت و شـامل همـ     کام فقهی باشد، وصف خـود فقـه بـه عنـوان یـ     کوصف اح

رد متمایز به فقـه  کدو روی که فقه اجتهادي و فقه اخباريگونه  شود. همان هاي فقه می بخش
ها و قواعد متمایزي در خـود علـم فقـه     ه در عین داشتن هدف واحد، مقتضی شیوهک ،است

  23دارد.ها و قواعد متمایزي  ه شیوهک استمنظري متمایز به فقه ومتی نیز کاست، فقه ح

  ومت از منظر اسالمبه معناي بررسي مباحث علمي و اعتقادي مربوط به حك» فقه حكومتي«و. 
دیدگاه اسـالم نسـبت بـه مباحـث      كبه معناي فهم و در »ومتیکفقه ح« ،بر اساس این معنا

سیاسی اسالم دانست. بر اساس  ۀبا اندیش توان آن را مساوي ومت است و میکمربوط به ح
و  كیعنی در ،تر از اصطالح امروزي و به معناي اصلی آن به معنایی گسترده »فقه« ،این معنا

توان این معنا براي فقـه   می ،. بنابرایننیستام عملی کار رفته و مختص علم به احکبه  ،فهم
  ست.ومتی را خارج از اصطالح رایج فقه دانکح

رد، امـا بـه نظـر    کـ ومتی تصـویر  کـ د نیست بتوان معانی دیگري نیز براي فقه حالبته بعی
نـد و بـر اسـاس احتمـاالت     ک فایـت مـی  کرسد همین حد از بررسی براي غرض تحقیق  می

ار کـ جویی نمود. براي این  پی با این مفهوم تر تر و مناسب توان احتمال دقیق شده، می  مطرح
احتمـال   ةدربـار  ،مـه اشـود و در اد  ارائه میآنها  سیاحتماالت و برر ۀخالصذیل، در جدول 

  .گردد شده توضیح بیشتري ارائه می  پذیرفته
  بررسی  ومتیکفقه حمعانی   
  براي این معنا سازگارتر است. »ومتیکقوانین ح«اصطالح رایجی نیست و تعبیر ومت کام فقهی مورد حمایت حکعلم فقه یا اح  1

تر  دقیق »ومتیکام حکفقه اح«تقسیم جدید در مسائل فقه است. تعبیر  کی صرفاً  موجودومت در فقه کام مربوط به حکاح  2
  است.

ند. ک لی در فقه ایجاد نمیتحو اما مستقالً ،دهد مسائل جدیدي در برابر فقه قرار می  ومتیکومت و رفتار حکام مورد نیاز حکاح  3
  تر است. دقیق »ومتیکام حکفقه اح«تعبیر 

یب آن قدري ابهام دارد و کند، اما ترک هرچند موضوع جدیدي براي فقه طرح می  ام سلطانیه)کم (احکفقه دستورات حا  4
  ام مشخص نیست.کارتباط فقه با این اح

  سازگار است، اما نیازمند تبیین و توضیح است. »ومتیکفقه ح«با اصطالح   رد متمایز به فقهکروی کی  5

بررسی مباحث علمی و اعتقادي مربوط به   6
  ومت از منظر اسالمکح

براي  »فقه سیاسی«در معناي اصطالحی خود استعمال نشده است و اصطالح  »فقه«
  شود. آن بیشتر استفاده می
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صـورت   شـده  ه بـین احتمـاالت مطـرح   کـ اي  با توجه به توضیحات ارائـه شـده و مقایسـه   
فقـه  «ي تـرین معنـا و مفیـدترین اصـطالح بـرا      رسد معناي پنجم دقیـق  پذیرفت، به نظر می

ه در ضـمن  کـ رد جدید به فقه است کروی کومتی یکاست. این معنا براي فقه ح »ومتیکح
 لحـاظ توانـد از   مـی  ــ  نافـ لّکام رفتـار م کـ یعنـی اسـتخراج اح   ــ  حفظ غرض اصلی فقـه 

تـوان   مـی  ،ومتی متفاوت باشد. در واقـع کها، قواعد، و حتی موضوع با فقه غیرح فرض پیش
ه فقـه  کـ رد کـ تـه خالصـه   کومتی را در ایـن ن کبا فقه غیرحومتی کوجه اصلی تمایز فقه ح

ام و نتایج آن با ایـن  کاح تمامنگرد و  ومت میکومتی به مسائل و موضوعات از منظر حکح
ام و قوانین اسالم فروعات کومت دینی است و احکه اساس اسالم حکشود  فرض تولید می

  فرمایند: در این خصوص می ومت است. امام راحلکح
ـ که اسالم همان حکتوان گفت  ه میکباشد، بل ام اسالم نمیکصرف اح ون ئومت به همراه ش

ـ بل ،ومت اسـت کحشئون نی از أشآنها  ام قوانین اسالم است وکآن است و اح ـ ه احک ام ک
  24.ومت استکمطلوبات عرضی و ابزاري براي اجراي ح

هاي آن  و تفاوت کردبحث  »ومتیکفقه ح« ةتر دربار توان به صورت دقیق می ،با این توضیح
 ـ  هکـ تـه الزم اسـت   کر ایـن ن کومتی تبیـین نمـود. البتـه تـذ    کرا با فقه موجود یا فقه غیرح

رد جدید به فقـه اسـت و معنـاي آن نفـی     کروی کومتی یکفقه ح ـ  ه اشاره شدکگونه  همان
ه فقه اجتهادي کگونه  ه درصدد رشد و ارتقاي آن است و همانکامل فقه موجود نیست، بلک

اسالمی و پدید آمدن مسائل جدید  ۀنیاز جامع ۀه با توجه به توسعکه روایی نبود، بلنافی فق
همـان فقـه روایـی بـه      ۀگر شد و فقها بـر پایـ   افی نبودن فقه روایی، نیاز به اجتهاد جلوهکو 

 ۀومتی هم بر پایـ کشیده شدند، فقه حکتدریج به سمت اجتهاد در فروعات و مسائل جدید 
دهد و افـق جدیـدي پـیش روي آن     آن را گسترش می ۀست، اما دامنفقه اجتهادي موجود ا

برخـی   ،ر بیـان شـده  کنـون بـا توجـه بـه تـذ     کشود. ا تر شدن آن می گشاید و سبب غنی می
  شود: تبیین می در مقایسه با فقه موجود ومتیکهاي فقه ح ویژگی

  هاي فقه حكومتي در مقايسه با فقه موجود ويژگي
  ه موجود جزءنگرست و فقنگر ا الف. فقه حكومتي كل

ثر به صورت تعامل میـان دو یـا   کم رفتار افراد به صورت مجزا و یا حداکح ،در فقه موجود
ومـت اسـت و   کح کـارش   ۀه پایـ کومتی با توجه به اینکشود، اما فقه ح چند فرد بررسی می
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م مجمـوع رفتـار را بیـان    کـ نگر اسـت و ح  لکل مطرح است، ک کومت نیز به عنوان یکح
هـم   کـم رفتـار اجـزا   م مجموع رفتار، حکه با مشخص شدن حکد. البته روشن است نک می

در  شود، م اجزا مشخص میکل، حکم کنگر، با توجه به ح لکاما در نگاه ؛ شود مشخص می
 گردد. زا به صورت مستقل تعیین میم اجکدر نگاه جزءنگر، ح که حالی

سـاس عضـویت خـود در    ومت اصل است و افـراد بـر ا  کومتی، جامعه و حکدر فقه ح
و  هسـتند ومتی، افـراد اصـل   کـ اما در فقـه غیرح ؛ شوند ام میکداراي اح ،ومتکجامعه و ح
م اصـلی و  کومتی، حکرد فقه حکبر اساس روی ،. به تعبیر دیگراستومت فرع کجامعه و ح

نسـبت بـه   را ه موضع خود کومت است و افراد ابتدا موظفند کابتدایی مربوط به جامعه و ح
در صورتی  ،شوند. در نتیجه ام فردي خود میکمشمول اح ،نند و به تبع آنکیین تع کومتح
مفید نخواهد بود. امـا در  آنها  ام فرديکنند، احکومت اتخاذ نکه موضع درستی در قبال حک

ام فـردي خـود   کـ ومـت، داراي اح کح ةومتی، افراد مستقل از اتخاذ موضع دربارکفقه غیرح
، خالصـه  طـور ومـت اسـت. بـه    کمربـوط بـه ح  آنهـا   ديام فرکثر برخی احکو حدا هستند

امـا  ؛ ومت اسـت کم حکم فردي افراد در طول حکومتی، حکبر اساس فقه ح توان گفت: می
 . هستندام فردي کومت، داراي احکام مربوط به حکومتی، افراد در عرض احکدر فقه غیرح

  محور ب. فقه حكومتي فرايندمحور است و فقه موجود مرحله
د، توالی اعمـال و رفتـار موضـوعیت دار   فرایندها و  ،ومت و جامعهکه در حکاین با توجه به

ند، اما فقـه  ک م توالی اعمال و رفتار را مشخص میکپردازد و ح ومتی به فرایندها میکفقه ح
 . نماید م آن را مشخص میکح ،ردهکموجود رفتار فرد را مستقل بررسی 

  گرا لگراست و فقه موجود فع ج. فقه حكومتي نتيجه
ند، ک آن تعیین می ۀل را با توجه به نتیجکم کنگر است، ح لکومتی که فقه حکبا توجه به این

ند و توجه چندانی به نتایج حاصـل از  ک ام افعال خاص را بیان میکاح اما فقه موجود صرفاً
 ندارد.   ها، آنیند انتایج حاصل از بر بخصوص ،افعال

  است، ولي فقه موجود فارغ از شرايط و اوضاع د. فقه حكومتي ناظر به شرايط و اوضاع
رد بـه فقـه بـر اسـاس شـرایط و اوضـاع       کومتی، این رویکگرا بودن فقه ح با توجه به نتیجه

فرایند با توجه به شرایط و  کی ۀه نتیجچراک؛ پردازد م رفتار میکان) به تعیین حک(زمان و م
 کم یـ کـ بـه بررسـی ح   ،و اوضـاع  توان فارغ از شرایط نمی ،بنابراین .شود اوضاع محقق می
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فـارغ از شـرایط و اوضـاع بیـان      ام رفتـار معمـوالً  کـ اح ،اما در فقه موجود؛ فرایند پرداخت
مطلـوب   ۀیـا عمـل بـه آن نتیجـ     در موارد بسـیاري قابـل عمـل نبـوده     ،شود و در نتیجه می

یـن  ا ، ولی عموماًکلی مطرح شدهبحث تزاحمات به صورت  ،. البته در فقه موجوددهد نمی
تزاحمات به صورت اجمالی در سطح فرد دیده شده و به صورت تفصیلی بـه بیـان مـوارد    

 پرداخته نشده است. ،در سطح تزاحمات اجتماعی ویژه ، بهآن

  كند، اما فقه موجود فتاواي كلي . فقه حكومتي احكام جزئي و مديريتي صادر مي  ه
اوضـاع، حکـم جزئـی و شخصـی صـادر       با توجه به نکتۀ قبل، فقه حکومتی با توجه به شرایط و

اما فقـه موجـود بـه صـورت فتـاواي      ؛ پردازد کند و به یک معنا، به مدیریت و ادارة اوضاع می می
 گیرد. کند و شرایط و اوضاع را مفروض می کلی، به صورت قضیۀ حقیقیه حکم صادر می

   عمومي مشي  خط
 مشـی   خـط «و  »ومتیکـ ه حفقـ «ه هدف از تحقیـق بررسـی تطبیقـی مفهـوم     کبا توجه به این

پـس از   ،ها و نتایج این بررسی اسـت، در ایـن قسـمت    ها و تفاوت و بیان شباهت »عمومی
رسـد.   مـی  »مشی عمومی  خط«، نوبت به بررسی مفهوم »ومتیکفقه ح«مفهوم  ةتوضیح دربار

قـه  ف«بیشـتري از   نسبتاً ۀداراي سابق »عمومی مشی  خط« ۀمقول ،ه اشاره شدکگونه  البته همان
در بررسـی ایـن    رو، ازایـن ل گرفتـه اسـت.   کي شبوده و ادبیات علمی آن تا حد »ومتیکح

احتمال و توضیح  ک، به طرح احتماالت و گزینش ی»ومتیکفقه ح«به خالف مفهوم  ،مفهوم
 مشـی   خـط «مفهـوم   ،ه از ابتدا بـر اسـاس ادبیـات علمـی موجـود     کشود، بل آن پرداخته نمی

 شود. توضیح داده می »عمومی

 عمومي مشي  خط شناسي مفهوم
تعاریف اصطالحی متعددي بیان شـده و در برخـی    »عمومی مشی  خط«چند براي مفهوم هر

یـا چنـد جنبـه از     کبر ی ،و در هر تعریف 25اي از این تعاریف اشاره شده منابع به مجموعه
حی یـا چنـد تعریـف اصـطال     کتفا به یـ ک، اما اتأکید گردیده استابعاد این مفهوم گسترده 

بهتـر   ،را بیـان دارد. بنـابراین   »مشی عمومی خط« ةتواند حقیقت مفهوم گسترده و پیچید نمی
تر شدن این مفهوم و بیان ابعاد آن،  وتاه اصطالحی، براي روشنکاز بیان تعاریف  پیشاست 

ه پـس  کـ است  روشندر این موضوع، توضیحاتی ارائه شود.  شده با توجه به مباحث مطرح
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ه در کـ اتی کـ تواند مفیدتر باشـد و ن  وضیحات، توجه به تعاریف اصطالحی میاین ت ۀاز ارائ
شود. ارتر میکآش است، نظر بوده و یا از آنها غفلت شده هر تعریف مد  

  با عموم »عمومي مشي  خط«ارتباط مفهوم 
ار است و در ادبیات علمی این موضوع نیـز  کآش» مشی عمومی  خط«ه از عنوان کگونه  همان

بـه تعبیـر    .دارد »جامعـه «و  »عمـوم «مشی عمومی ارتباط وثیقی با مفهـوم    خط  ،تصریح شده
 ،مشی عمومی فضاي جامعه و عموم مردم است. بنـابراین   موضوع و محل تحقق خط ،دیگر

و در  شـده ها نیز استفاده  هرچند در مدیریت سازمان »مشی خط«ه مفهوم کباید توجه داشت 
ی از سلسـله مراتـب   کـ ریزي به عنوان ی موضوع برنامه بحث مبانی سازمان و مدیریت و در

 ،شـود  مـی  »عمـومی « ۀلمکد به مقی »مشی  خط« ةه واژکاما زمانی  26است،ریزي مطرح  برنامه
از آغاز طـرح آن در   »عمومی مشی  خط«مفهوم  ،. به تعبیر دیگراستداراي مفهومی متفاوت 

 27سیاسی و اجتماعی بوده اسـت   ة، مفهومی مرتبط با حوزهارولد السولتوسط  1951سال 
هـا بـراي    محـدودیت  سلسله کتر از ی مفهومی گسترده  ،»عمومی مشی  خط«مفهوم  ،بنابراین

مفهـومی آن عمـوم و جامعـه و     ةه حـوز کـ انجام فعالیت در سازمان اسـت و عـالوه بـر این   
مفهوم تقسیمات متعدد این  و ست، خود مفهوم نیز عام و شامل استها تر از سازمان گسترده

 شاهد گستردگی مفهوم آن است.

  ها اي از رشته علمي يا مجموعه ةاي از يك رشته يا يك رشت عمومي به عنوان شاخه مشي  خط
ه از علومی مانند کشاخه از علم سیاست است  کی مشی عمومی ه خطکاند  ردهکبرخی ادعا 

 ،تـر  طحی گسـترده در سـ  28 .نـد ک شناسی استفاده مـی  شناسی، و روان اقتصاد، جامعه  حقوق،
در  ،دوم جهانی ه پس از جنگکدانند  علمی جدید می ۀرشت کعمومی را ی مشی  خطبرخی 

هـا و   پی تالش اندیشمندان علوم سیاسی براي رسیدن به شناخت نوینی از روابط بین دولت
اربردي در کـ علمـی   ۀرشـت  کرا ی مشی  خطبرخی نیز تحلیل  29شهروندان پدید آمده است.

از  30.نـد ک تحقیق و بحث استفاده می ۀهاي چندگان ه از روشکاند  ردهکتعریف  اجتماع ةحوز
هـاي   ها و گـروه  عمومی به تعیین روابط بین سازمان مشی  خطه کبا توجه به این ،سوي دیگر

پردازد و این امر توجه بـه ایـن شـاخه در علـوم      هاي عمومی می نفع در دولت و سازمان ذي
ی کـ علمی را ی ۀتوان این رشت است، می را برانگیختهت دولتی مدیریت و به ویژه علم مدیری

مشـی   برخی خط ،در سطحی باالتر 31.مدیریت دولتی دانست ةهاي نوظهور در حوز از دانش
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در  32انـد.  هاي علمـی دانسـته   اي از رشته ه آن را مجموعهکعلمی، بل ۀرشت کعمومی را نه ی
چـه در   ،و برخـی آن را ذاتـاً    کـرده یـد  أکاي آن ت رشـته  بسیاري نیز بر ماهیت بین ،عین حال

عمـومی را   مشـی   خـط  نیز برخی 33.اند اي دانسته رشته بین ،تحقیق و چه در تحقق موضوعی
آنهـا   هـاي  ها و یافتـه  ها، شیوه الگوه کهایی است  رشته ۀه محل تقاطع همکاند  دانشی دانسته

 34.سـهیم باشـد   ،دشـو  ومت مطرح مـی که توسط حک ،الت اساسیکتواند در بررسی مش می
 انـد  ردهکل عمومی در نظریه و عمل را به این صورت مدلّ مشی  خطاي بودن  رشته برخی بین

هـاي   ه مربوط بـه رشـته  کچندگانه هستند  یهای فهالت سیاسی داراي مؤلّکمش ۀهم ه تقریباًک
رشته قابـل   کانحصاري ی ةبه حوز ،ارکه به صورت آشکبدون این ،است عمتنو فرهنگستانی

هاي مرتبط بسیاري  رهیافت ،امل این پدیدهک كیافتن به در براي دست ،بنابراین .قلیل باشدت
ه در ایـن موضـوع   کـ نظرهـایی   جـداي از اخـتالف   ،در مجموع 35.باید تلفیق و متحد شوند

تحقق عینـی و   ۀعمومی عالوه بر جنب مشی  خطه کله مورد اتفاق است ئوجود دارد، این مس
 . هستمی و نظري نیز عل ۀخارجی، داراي جنب

  »حكومت و دولت«با » عمومي مشي  خط«رابطة مفهوم 
 مشـی   خـط له ارتبـاط  ئمسـ  مشی عمومی قابل توجه است، بحث خطه در کموضوع دیگري 

میتی کگذاري را از وظایف و اعمـال حـا   مشی  خطومت است. برخی کعمومی با دولت و ح
یـا   »دولت«مفهوم  »عمومی مشی  خط«یف در برخی از تعار روي، بدین 36.اند ها شمرده دولت

به نحوي از مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. در یـک تعریـف خـاص، اساسـاً          » حکومت«
 37نـد. ک می ی آن چیزي است که حکومت براي انجام دادن یا انجام ندادن انتخابمعمو مشی  خط

 امالًکـ ایی فض عمومی مشی  خطه فضاي کله مورد اتفاق است ئاین مس ،در مجموع ،بنابراین
 این ارتباط اختالفاتی وجود دارد. ةنحو ةچند دربار، هرومت استکمرتبط با دولت و ح

  عمومي با مشكالت عمومي مشي  خطارتباط 
مشـی عمـومی بسـیار اثرگـذار اسـت،       تر مفهوم خـط  دقیق كه در درکموضوع مهم دیگري 

، مفهـوم  سـو  کله از یـ ئالت عمـومی اسـت. ایـن مسـ    کارتباط این مفهوم بـا موضـوع مشـ   
 ،ه در ایـن خصـوص  ـ ک ندک متمایز می »سازمانی مشی  خط«را از مفهوم  »عمومی مشی  خط«

جـدایی ایـن مفهـوم از علـم      موجـب  ،دیگـر  سويو از  ـ  در مباحث قبل توضیح داده شد
مشـی   خـط  ،بیشتر بر مباحث نظـري اسـت. بـه تعبیـر دیگـر     آنها  زکه تمرکشود  سیاسی می
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پـردازد و درصـدد    الت عمومی جامعـه مـی  کعینی و واقعی و مشعمومی بیشتر به مباحث 
مباحـث نظـري مربـوط بـه      ةه دربـار کـ الت اسـت، تـا این  کگونه مشـ  حل براي این راه ۀارائ
تواند مبناي بحـث اول باشـد. ارتبـاط     هرچند بحث دوم می ،ندکومت و سیاست بحث کح

 یـا صـریحاً   حـاً ه تلویکـ موضـوعی اسـت    ،الت عمـومی کبا مش »مشی عمومی خط«مفهوم 
هاي تاریخی علـوم   ه در خصوص ریشهکاي  نویسنده اند: بر آن تأکید کردهن این رشته امحقق
  گوید: چنین می باره در این است، ردهکتحقیق  مشی  خط

 مشـی   خـط الت کآگاهانه به مش امالًکبه صورت ؛ محورند لکمش صریحاً مشی  خطعلوم 
ار که بـه صـورت آشـ   کـ در حـالی   ،پردازنـد  میا آنه جویی هایی براي چاره عمومی و توصیه

در  38»سپس چـه «اجتماعی نند. این سؤال سیاسی یا ک موضوع را رد می کنفسه ی بررسی فی
بـه ایـن صـورت دیـده      مشی  خطالت کمش سان، دیناست. ب »مشی  خطعلم «ب رهیافت قل

بـر حسـب    هم ،ه باید به صورت دقیقکمتنی ؛ افتد متن خاص اتفاق می که در یکد شو می
  39.هاي بعدي مورد توجه قرار گیرد تحلیل و هم بر حسب توصیه

  عمومي مشي  خطتعاريف اصطالحي 
مشی عمومی، اشاره به برخی تعـاریف اصـطالحی ایـن مفهـوم      هاي خط پس از بیان ویژگی

خاصـی از   ۀننـدگان بـه جنبـ   ک از تعریف کباشد و سبب شود توجه هری کارسازترتواند  می
واحـد دولتـی بـا     کیـ  ۀرا رابطـ  »مشـی   خط« آیستون ،مثالً؛ ارتر شودکآشعمومی  مشی  خط

عمـومی   مشـی   خطاین تعریف کلی است و فقط به ارتباط مفهوم  40.ندک محیط خود تعریف می
هـا انتخـاب    آن چیزي است کـه دولـت  » عمومی مشی  خط«مدعی است  دايبا دولت اشاره دارد. 

عمـومی   مشـی   خطارتباط  ۀدر این تعریف نیز بر جنب 41.کنند که انجام دهند یا انجام ندهند می
ه انجـام  کمشی عمومی از سنخ اقدامات عملی است  ه خطکته کومت و این نکبا دولت و ح

هـاي   را بیانگر مجموعه اقدام »عمومی مشی  خط« آندرسونید شده است. أکشود ت می كیا تر
اي از بازیگران براي پرداختن  مجموعهفرد یا  کی ۀه به وسیلکداند  ثابت و هدفمند می اًنسبت
و » ثابـت «در ایـن تعریـف نیـز بـر سـه نکتـۀ        42.شـود  له یـا دغدغـه دنبـال مـی    ئمسـ  کبه یـ 

عمومی تأکیـد شـده اسـت. در تعریـف دیگـر،       مشی  خط» ناظر به مشکل بودن«و » هدفمندبودن«
انـد   ع شدهشور وضکصالح در  مراجع ذي ۀه به وسیلک اصولی دانسته شده» عمومی مشی  خط«

  43.نندک هبري میرا در جامعه ر هاي الزم راهنما، اقدامات و فعالیت يالگو کو به عنوان ی
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تـوان   مـی  ،عمومی و نیز اشاره به تعاریف اصـطالحی  مشی  خطهاي  پس از بیان ویژگی
یل جامعـه و ایجـاد   که پـس از تشـ  کـ بنـدي نمـود    گونه جمع عمومی را این مشی  خطبحث 

ه کـ شـود   رو می هالتی روبکبا مسائل و مش زندگی اجتماعی و قطعاً  ،یومت در سطح ملّکح
الت کبا مسـائل و مشـ   ولی از لحاظ ماهیت،ن است با آحاد افراد مرتبط باشد، کهرچند مم

هـایی نیـاز    حـل  فردي متفاوت است. براي برطرف کردن این مسائل و مشکالت، بـه تـدابیر و راه  
هـا،   حـل  شود. به ایـن تـدابیر و راه   لت و حکومت اتخاذ میاست که عموماً این تدابیر از سوي دو

شـود. از سـوي    گفته مـی » عمومی مشی  خط«شود،  که براي حل مشکالت عمومی اتخاذ می
دیگر، براي اینکه اتخاذ این تدابیر بر اساس اصول و قواعد علمی صورت پـذیرد، رشـته یـا    

بـه ایـن رشـته یـا      پـردازد  دابیر میة اتخاذ این تبررسی نحوبه ه کعلمی ایجاد شده  گرایشی
عمـومی ابتـدا    مشی  خط ،شود. بنابراین گفته می »عمومی مشی  خط«گرایش علمی نیز دانش 

اما به تبـع ایـن   ؛ حقیقت در متن جامعه تحقق دارد ۀ عینی و واقعی دارد و به عنوانجنب کی
  گویند.  می »عمومی مشی  خط«پردازد  ه به بررسی این واقعیت میکعلمی  به حقیقت،

  عمومي با فقه حكومتي مشي  خط ةرابط
 ،»ومتیکـ فقـه ح «و  »عمـومی  مشـی   خط«دو مفهوم  ةبا توجه به توضیحات ارائه شده دربار

هـاي ایـن دو مفهـوم را     هـا و تفـاوت   این دو مفهوم پرداخـت و شـباهت   ۀتوان به مقایس می
  :بررسی نمود

  ها شباهتالف. 
 مشـی   خـط «و هـم   »ومتیکـ فقـه ح «هـم   هر دو مفهوم:. وجود دو جنبۀ علمی و عملی در 1

علمـی دانسـت. از    ۀرشـت  کرد در یـ کـ روی کعلمی یا ی ۀرشت کتوان ی را می »عمومی
ام اطـالق  کـ هم فقه بر خـود اح ؛ هستنداین دو مفهوم ناظر به عمل و اقدام  ،سوي دیگر

 عمومی شیم  خطرسد  به نظر می اینکهقابل توجه  ۀتکعمومی. ن مشی  خطشود و هم  می
ه بـه بررسـی ایـن اقـدامات و     کـ به علمـی   ،ابتدا ناظر به اقدام و عمل است و به تبع آن

ماهیت علمی  ومتی اصالتاًکاما فقه ح شود.  اطالق میعمومی  مشی  خطپردازد،  اعمال می
فقـه  «نیـز   آیـد  مـی آن  در پـی ه کـ به محصوالت آن و اقـداماتی   ،دارد و به تبع این علم

 ده است. گفته ش »ومتیکح
ومـت  کبـا ح  ،به صورت صریح »ومتیکفقه ح«اصطالح  . ارتباط هر دو مفهوم با حکومت:2
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ایـن مفهـوم بـه صـورت     نیز بیـان شـده   » عمومی مشی  خط«مرتبط است و در توضیح مفهوم 
مستقیم با حکومت مرتبط اسـت. البتـه ممکـن اسـت ماهیـت حکومـت در دو       مستقیم یا غیر

 مرتبطند. »حکومت«ه هر حال، هر دو مفهوم با حقیقتی به نام اصطالح متفاوت باشد، اما ب
ومت با عموم و جامعه، فقـه  کبا توجه به ارتباط ح . ارتباط هر دو مفهوم با عموم و جامعه:3

، »عمـومی  مشـی   خـط «. همچین در درون مفهـوم  داردومتی با عموم و جامعه ارتباط کح
 ار است. کارتباط آن با عموم و جامعه آش

 »فقـه «ه از کـ اي  با توجه به تعریف اولیـه  تباط هر دو مفهوم با مسائل و مشکالت عملی:. ار4
به  ،ومتی هم در هدفکفقه ح .است مرتبط ارائه شد، این علم با مسائل رفتاري و عملی

ـ  داردعملـی   ۀنیز جنبـ  »عمومی مشی  خط« .پردازد همین مباحث می مسـائل عملـی    او ب
  جامعه مرتبط است. 

د، دهـ  هاي دو مفهوم را پوشش مـی  یژگیتمام و ه تقریباًک ،هاي بیان شده ه شباهتبا توجه ب
و  ردبـا هـم تنـاظر دا    »عمـومی  مشـی   خط«و  »ومتکفقه ح«ه دو مفهوم کرد کتوان ادعا  می

 هماننـد تـوان   مـی  ،شـود  یاد مـی  »عمومی مشی  خط«در ادبیات غربی از آن با عنوان  را آنچه
با دقت در این دو مفهوم و توجـه بـه    ولی؛ ات اسالمی دانستدر ادبی »ومتیکفقه ح«بحث 

  هاي این دو مفهوم نیز پی برد.   توان به تفاوت می ک،مبانی و لوازم هری

  ها ب. تفاوت
  مشـی عمـومی بـر موضـوع عمـوم:      . تمرکز فقه حکومتی بر موضوع حکومت و تمرکز خط1

 ولـی ارنـد و هـم بـا عمـوم،     ومت ارتباط دکهم با ح ،ه این دو مفهومکهرچند بیان شد 
ومتی بـر  کـ ز اصطالح فقـه ح کار است، تمرکه از لفظ این دو مفهوم نیز آشکگونه  همان

ومتی کفقه ح ،عمومی بر عموم و جامعه. به بیان دیگر مشی  خطز کومت است و تمرکح
ومـت بـه بررسـی مسـائل جامعـه و افـراد       کنـد و از منظـر ح  ک ومت شـروع مـی  کاز ح
 ،الت عمـومی کز بر عموم است و براي حل مشکعمومی تمر مشی  خطپردازد، اما در  می

 شود. ومت نیاز پیدا میکبه ح
عمومی بر مسائل و مشکالت:  مشی  خط. توجه فقه حکومتی به رشد و ارتقاي عموم و توجه 2

است و به  مرتبط ه این مفهوم با مسائل عمومیکعمومی اشاره شد  مشی  خطدر توضیح 
گـوي   ومتی هرچنـد پاسـخ  کـ امـا فقـه ح  ؛ پردازد الت عمومی میکمشحل براي  راه ۀارائ
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گویی به دنبال رشد و ارتقاي جامعـه اسـت. بـه     در این پاسخ ولیمسائل عمومی است، 
جامعـه و عمـوم وجـود نـدارد و اگـر       يی وراتغـای  ،عمـومی  مشی  خطدر  ،تعبیر دیگر

 ،ومتیکا در فقه حام؛ الت عموم حل شود، افراد خود به غایت خود خواهند رسیدکمش
رسـاندن جامعـه بـه آن     در پـی ومتی که فقه حکعموم وجود دارد  يهدف و غایتی ورا

 هدف و غایت است. 
. ارادة الهی مبناي تشکیل حکومت و جامعه در فقه حکومتی و ارادة انسانی مبنـاي تشـکیل   3

ی یل جامعـه بـر مبنـاي الهـ    کتشـ  ،»ومتیکفقه ح«در مفهوم  مشی عمومی: جامعه در خط
شـود و فقـه بـه دنبـال رسـاندن وضـع        است و جامعه مطلوب از منظر الهی تعریف می

خواست و تمایل افراد جامعـه تصـویر    يه وراکمطلوبی است  حدموجود جامعه به آن 
افراد  مندي بیشتر کیل جامعه بهرهعمومی، مبناي تش مشی  خطاما در موضوع ؛ شده است

یل کنند، اقـدام بـه تشـ   کسب کمندي فردي بیشتري  ه بتوانند بهرهکاست و افراد براي این
 مشـی   خـط  ۀه وظیفـ کـ شوند  التی مواجه میکبا مش ،ارکنمایند و البته در این  جامعه می

خواسـت افـراد     يل جامعـه و عمـوم ورا  کشـ  ، وگرنـه الت استکعمومی حل این مش
ر مبـانی  شی از تفـاوت د نا ، تفاوت این دو مفهومداراي مطلوبیت نیست. به تعبیر دیگر

قـرار   »والیـت «اصـل   »ومتیکفقه ح«دو مفهوم است. در مبناي نظري  ةنندکنظري تولید
شود و جنبۀ الهـی دارد.   دارد که بر اساس آن، حکومت حق نازل والیت الهی شمرده می

نتیجه، حکومت نسبت به افراد و جامعه و عموم، داراي تقدم بوده و مبتنی بر حکومـت و   در
 مشـی   خـط «گیرد. اما در نگاه حاکم بر مفهـوم   عه و عموم شکل میوالیت است که جام

ه با توجه به تمایل و خواست خود، عمـوم و  ک اوست، اصالت با انسان است و »عمومی
  ند.ک ومت پیدا میکجامعه نیاز به ح ،دهد و به دنبال آن ل میکجامعه را ش

  گيري نتيجه
هـا و   و بیان شباهت »عمومی مشی  خط«و  »ومتیکفقه ح«هاي دو مفهوم  پس از بیان ویژگی

 ۀتـوان بـه دو نتیجـ    می ،شده  هاي بیان ها و تفاوت هاي دو مفهوم، با دقت در شباهت تفاوت
در  ه وجـوه تشـابه دو مفهـوم عمـدتاً    کنتیجه نظري این :اربردي دست یافتکنظري و  ةعمد

شـود. امـا    ل مـی نگاه اولیه و غیرعمیق به دو مفهوم حاصـ  ،جهات ظاهري است و در نتیجه
هاي میان دو مقولـه   شود، تفاوت ها با نگاه عمیق و دقیق بررسی می ه همین شباهتکزمانی 
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 بـراي  .شود تبدیل میشود و همین وجوه تشابه به منبعی براي ایجاد وجوه افتراق  ار میکآش
مربـوط  کومـت  بـه ح  »عمـومی  مشـی   خـط «و  »ومتیکـ فقـه ح «هرچند هر دو مفهوم  ،مثال
ومت از منظر دو مفهوم متفـاوت اسـت   کبه مبانی، ح مراجعهو با  لی با نگاه دقیقو شود، می

 ،ومت محصول اعمـال اراده و والیـت الهـی اسـت، امـا در نگـاه دیگـر       کح ،نگاه کو در ی
اربردي نیـز  کـ عملـی و   لحـاظ جمعی بشر است. از  ةخواست انسانی و اراد ۀومت نتیجکح

تـوان از نتـایج و    مـی  ،ومتیکـ و تولید دانش فقه حه در ایجاد اولیه کبحث این است  ۀنتیج
امـا در تعمیـق و گسـترش ایـن     ؛ ردکـ عمومی اسـتفاده   مشی  خطمحصوالت ظاهري دانش 

را ومتی کـ علـم فقـه ح  ، و بر اساس مبانی صحیح کردباید به تفاوت در مبانی توجه  ،دانش
بـه مبـانی    ،ومیعم مشی  خطردن دانش کالزم است براي دینی  ،از سوي دیگر گسترش داد.

عمومی از منظر دینـی   مشی  خطدانش  ،ها ومتی توجه شود و بر اساس آنکمربوط به فقه ح
  تدوین شود.
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
 به( نمایند کوچ) دینى علمى مراکز یا جنگ جبهه سوى به( همگى که نباشد ممکن و جایز و نسزد را مؤمنان و. 1

 کـوچ ) معـدود ( گروهـى  آنـان  از معیتـى ج هـر  از چرا پس ،)است خاص مکانى و زمان به مخصوص طبعا که جهاد ویژه
 خـود  قـوم  و نماینـد  عمیـق  دانش تحصیل) دین معارف در حوزویان و تجربى، توحید معرفت در رزمندگان( تا کنند نمى

 )122(توبه:  .باشند حذر بر) عمال و باطنا( آنها که باشد دهند، هشدار بازگشتند آنها سوى به که گاه آن را

یافتنـد و   پاسخ به سؤاالت رایج فقهی مردم و مراجعین خود، هر زمان که فرصت مـی  ائمه معصومین عالوه بر 2
پرداختند که هر یک از آنان در حد خود داراي جایگاه و  زمینه اجتماعی فراهم بود به تربیت شاگردان و فقهایی می

ه عنـوان مثـال در شـرح    دادند. ب البیت پاسخ می منزلت فقهی بودند و به سؤاالت فقهی مردم بر اساس مکتب اهل
به او فرمود: در مسجد مدینه بنشین و براي مردم فتوا بده  امام باقر«چنین آمده است: رباح بن  تغلببن  حال ابان

 )10(نجاشی، ص .» چرا که من دوست دارم در میان شیعیانم مانند تو دیده شود

بن عثمـان از امـام   علـی الوشـاء از حمـاد   بن محمد از  بن محمد از معلی حسین« ی چنین آمده است:. در حدیث3
(کلینی،  گرداند. اش می اي خوبی اراده کند، در دین فقیه زمانی که خداوند براي بنده  کند که فرمود: نقل می صادق
 )32، ص کافی

 .94. حر عاملی، وسائل الشیعه، ص 4

تاب فقه تفریعی مراجعه کـرد. در  توان به کتاب تحریر الوسیله به عنوان یک ک به عنوان یک نمونه کوچک می. 5
این کتاب شریف موضوع حاکم در ابواب مختلفی مانند روزه، خمس، زکات، حجر، قضـاوت، وقـف، وصـیت،    

  ، ذیل بحث).تحریرالوسیله، (امام خمینی، و ... مطرح شده است  لقطه، نکاح،
در صدد ترویج آن بوده به کار در یک کاربرد اصطالح فقه الحکومه به معناي منفی و فقهی که حکومت جور . 6

هاي ظالم به دنبال ترویج برخی آراي خاص فقهی بودند چرا کـه   رفته است. در متن زیر اشاره شده که حکومت
شود.  باعث شناخت مخالفین هم میبخشی داشت و از سویی  این آراي خاص به نوعی براي حکومت جنبه هویت

طرح برخی آراي فقهی باشد که طالبیون آنها را قبول ندارند زیرا  و بعد از این شک نداریم که حکومت پشتیبان«
شـود چـرا کـه     بخشی به شیوه و فقه حکومت است و باعث شناسایی مخالفین می در طرح آن آراء نوعی هویت

(عبـدالکریم  » احکام فقهی بهترین مجال براي شناسایی مخالفین و کسانی کـه حکومـت را قبـول نـدارد اسـت.     
  )381، ص ملل و النحلالشهرستانی، 

7. Public policy 
دانند کـه ایـن رهیافـت     مشی می مشی عمومی را به دنبال طرح رهیافت علوم خط برخی پدید آمدن رشته خط. 8

 Deleon, The Historical Roots of The Field, p. 39   میالدي طرح است 50و  40توسط هارولد السول در دهه 
9. Rhodes, R., Policy Network Analysis, p. 441. 

  .522ص ، قم، ادب الحوزه، لسان العربمنظور،  . محمدبن مکرم ابن10
 .5، ص جامع المقاصدبن حسن کرکی حلی،  علی 11

 .381. عبدالکریم شهرستانی، همان، ص 12
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ه گیرد نیسـت بلکـ   باید توجه داشت که احکام در اینجا به معناي اصطالح خاص آن که در برابر فتوا قرار می 13

 شود مراد است. معناي عام آن که شامل فتوا می

 .142ص ، 4، ش نقد و نظر، »فقه حکومتی«، مهریزي، م 14

 .25، ص ی از اساتید حوزه و دانشگاهعاصول فقه حکومتی: گفتگو با جم، ر، اسالمی 15

 .24همان، ص  16

 .11، ص مصادر الفقه االسالمی و منابعه، سبحانیج.  17

 .500، ص وث فقهیه هامهبحمکارم شیرازي، ن.  18

 .ادوار فقه، م، شهابی؛ ر.ك: ادوار فقه و کیفیت بیان آن .م. ا، جناتی شاهرودير.ك:  19

 .تاریخ فقه و تحوالت آن، س، مدرسی طباطباییر.ك:  20

 .142ص ، 4، ش نقد و نظر، »فقه حکومتی«مهریزي، م.  21

 .161ص ، حکومت اسالمی، »مقام معظم رهبريدرآمدي بر فقه حکومتی از دیدگاه «مشکانی سبزواري، . ع. 22

ها و قواعد آن بـدانیم، طبیعتـا فقـه حکـومتی دانشـی ممتـاز از فقـه         بنابراین اگر وحدت یک علم را به شیوه 23
غیرحکومتی خواهد بود اما اگر وحدت علم را به هدف و غرض آن باشد، هر چند فقه حکومتی علمی متمایز از 

ها و قواعد و چه بسا در موضوع، متمایز از فقه غیرحکومتی خواهد  اما باز در شیوهفقه غیرحکومتی نخواهد شد، 
ها و حتـی در نگـاه    فرض ها و قواعد و پیش بود. به عنوان مثال مکانیک نسبیت و مکانیک نیوتن هرچند در شیوه

ردازنـد، هـر دو   دقیق در موضوع بررسی متفاوت هستند، اما از این جهت که هر دو به بررسی حرکت ماده می پ
 شوند. مکانیک خوانده می
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