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  امامیه و سنت اهل سیاسی فقه در تطبیقی
 

  2 سیدصالحی سادات زهرا ،1آبادی نجف سجادی سمیه

 الٌفیسِ اصَل ٍ فقِ تخصصی هشکض اص اصَل ٍ فقِ ػلویِ حَصُ سِ سطح  1

 ًَس پیام داًشگاُ اص اسالهی حقَق هثاًی ٍ فقِ اسشذ کاسشٌاسی خَاّشاى، ػلویِ حَصُ حضَسی غیش آهَصشْای هشکض اصَل ٍ فقِ ػلویِ حَصُ سِ سطح 2

 کاشاى

 

 چکیده

هؼتقذ تِ هکتة ٍحیاًی اسالم تِ ػٌَاى طشح ّادی ٍ ًقشِ ساّثشدی  شیؼِ ٍ سٌی دٍ فشقِ اص هزاّة هسلواًاى ّستٌذ کِ

تأسیس، ساهاًذّی ٍ اداسُ اهت، دٍلت ٍ ًظام اسالهی ّستٌذ. ّش دٍ هزّة شیؼِ ٍ سٌی اقاهِ هکتة دیٌی ٍ سیاسی کاهل ٍ 

شتش یا فاضلِ سا کِ حاٍی ًظشیِ سیاسی ٍ ًظام سیاسی کاسآهذ است ضشٍسی، هفیذ ٍ ػولی داًستِ ٍ اجشا ٍ پیادُ کشدى آى سا ت

هذػی اکوال ٍ اتوام « الیَم اکولت لکن دیٌکن ٍ اتووت ػلیکن ًؼوتی»سسالت خَیش هی داًٌذ. شیؼِ تش اساس صشیح قشآًی 

ی دس قثال هسائل ًاهتٌاّی یا ًظشیِ اکوال ًص ٍ ضشٍست اهاهت تِ ػٌَاى هفسش، هکتة هذًی اسالم است ًظشیِ اصَل هتٌاّ

ػالن ٍ ػاهل ٍحی، اساس ًظشیِ فقْی سیاسی شیؼِ هی تاشذ. دس هقاتل، اّل سٌت تا ػذم اّتوام تِ اهاهت تِ ػٌَاى سکي دٍم 

اّی، ًقض ًص ٍ ًاسسایی هکتة سا تِ هکتة دس فقِ سیاسی خَیش، حتی تا طشح ًظشیِ تٌاّی احکام دس هقاتل هسائل ًاهتٌ

ػٌَاى طشح ّادی تذاػی هی کٌٌذ. تلقی اجتْاد تِ ػٌَاى تذل ٍ جایگضیي ًقص یؼٌی هکول ًص ًیض تش ایي تلقی ٍ تذاػی داهي 

صدُ است. ایي هَضَع سثة آسیة ّای دیٌی ٍ سیاسی جذی ٍ جثشاى ًاپزیش گشتِ ٍ ساص ٍ کاسّای ّوچَى قیاس، استصالح، 

ٍ استحساى ًِ تٌْا هشکل سا کاّش ًذادُ تلکِ تشداهٌِ ّشج ٍ هشج فقْی افضٍدُ است؛ ّشج ٍ هشجی کِ سثة اًسذاد  استصَاب

 تاب اجتْاد فقْی دس جْاى اّل سٌت ٍ فتح هجذد آى تذٍى اصالح تٌیادیي اشکاالت فَق شذُ است. 
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