
 2020 يوليو (6العدد )  - لثالثاجمللد                                    جملة الناطقني بغري اللغة العربية

 

 

79 

 مدخل على فقه املكان
Entrance to the place's jurisprudence 
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Doi: 10.12816/jnal.2020.105858 

 2020/ 7/  20القبول  :                                                   2020/ 7/ 3االستالم :   

 

 : صلخست  الم

يحدد هذا المدخل ، يعبر عن طبيعة فقه المكان، مكانته في الفقه اإلسالمي، و  

هو مصطلح حديث،و ال يوجد فی فقة اإلمامية و آلسنة  بهذا العنوان. و من الضروری 

ان يتفرع من الفقه لتبيين احکام الفرد و االشخاص الحقيقيون و الحقوقيه المتاثرة 

المختلفة عن بعض، و هذا الفرع هو فقه المكان، وتوصلت بالمناخي السياسية و القانونية 

فقه المكان من -هذه الدراسة وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي إلى النتائج التالية: اوال

فروع الفقه االسالمي و علم األحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من األدلة التفصيلية في 

ه المكان هو االحكام العملية و التكاليف إطار سياسي و قانوني لألشخاص. موضوع فق

الفقهية المتقابلة، و له مراجع مشتركة مع علم الفقة، و يستخرج من مراجع فقه االستنباط 

نفسها. و من مبادئ الفقه المكاني نظام سياسي متشكل من  الحكومة و الدولة المستقلة مع 

جاه حديث فی مجال االستنباط و عناصرها و والنظام القانوني المؤهل . فقه المکان هو ات

 استخراج اآلحکام لالشخاص الحقيقيين و الحقوقيين لمكانين مختلفين.

 فقه المكان، موضوع، مراجع، المبادئ مفردات:

Abstract: 

 Income  to the jurisprudence of the place This entry, 

which reflects the nature of the jurisprudence of the place, 

determines its position in Islamic jurisprudence, which is a modern 

term. It is necessary to branch out from the chapter to clarify the 

judgments of the individual and the real and human rights that are 

affected by the different political and legal climatesThis section is 

the jurisprudence of the place, and reached this study and using the 

analytical descriptive approach to the following results: First - the 
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jurisprudence of the place of the branches of Islamic jurisprudence 

and the knowledge of the jurisprudential provisions derived from 

the detailed evidence in the political and legal framework for 

people The topic of the jurisprudence of the place is the practical 

rulings and the corresponding jurisprudential costs, and it has 

common references with the science of jurisprudence, and 

extracted from the references of jurisprudence itself. And the 

principles of spatial jurisprudence political system formed from the 

government and the independent state with its elements and the 

legal system qualified. The jurisprudence of the place is a modern 

trend in the field of the development and extraction of judgments 

for real and juridical persons of two different places. 

Key word: Jurisprudence of place, subject, references, principles 

 

 مشكلة البحث:

لم يحدد مكانة خاصة لفقه المكان  في أبواب علم الفقه رغم كونه حاجة كامنة  

في الفقه المعاصرو له أداء مهم للغاية في عصرنا هذا، ولم يبين الحدود و األحكام 

لجديدة من جانب ، و شروطه، و يتطلب  فكرة التخصيص تبلور المصطلحات الفقهية ا

البحث للحصول علي طبيعته ، يتبين فقه المكان حد القضائي و القانوني للمواطنين 

المسلمين  و غيره، و لم تذكر  العلوم االسالمية عنوان خاص  بل لم تفرد له اهتماما في 

و   الجانب في متون الفقه ما عدا آراء و االفتاءات  مستدلة من فقهاء االسالم في النوازل

الفقه االفتراضي بين المسلم و غيرمسلم  و غيرالمسلمين بدار االسالم كمعاهد و 

المستأمن و... أوتبادل مسلمين في غير دار االسالم  مع مواطنيه، و وردت هذا الجزء 

المهم من اآلحكام تحت أبواب الفقهية مع مباحث أخرى و لم يخصص جزء خاص 

الفقه المكان ليست في عالمنا الحاضر إنما تكون  لتناول هذه القضايا. و عصرية قضايا

في كل العصور، لذالك يجب انشاء فرع يختص بفقه المكان، و لفقه المكان اطار محدد 

يختص به على الرغم من عدم وضع خريطة شاملة له بشكل مستقل  و لكنه مثل 

دولة، فقه المصطلحات الحديثة والمستمدة من علم الفقه مثل: الفقه السياسي، فقه ال

 االجتماع، فقه االقتصاد،و... يتناول جزء من القضايا الفقهية بشكل محدد و خاص.

يهدف  هذا البحث تبيين طبيعة فقه المكان و تحديد عنوان خاص لألحكام و  

المواضيع المذكورة للذين اختلفوا في الدار تحت اثر الحدود القضائية و القانونية  
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ن تجاه اآلخر تحت عنوان القضايا القانونية و خاصة، و يشکل موضعين مختلفي

 القضائية.

و االسئلة المطروحة في هذا البحث عبارة عن: ما هو معنى و مفهوم فقه المكان، و ما 

 ينطبق عليه من القضايا و ما هي أسس و المراجع المأخوذة منها.

ين كثرت القضايا المطروحة في األبواب المختلفة أكثر في األشخاص الحقيق  

و الحقوقيين بداعي القضايا العلمية و االقتصادية و السياسية في العصر الحديث  

للمجتمع االسالمي يشمل المسلمين و غيرالمسليمن مع بعض الجوامع األخرى ، هذه 

القضايا يمكن أن تكون من قضايا المعامالت مثل اثر المكان علي العقود الكترونية، او 

و اصدار الحكم للجرائم المرتكبة من قبل انظمة االقتصادية القضايا الجنائية  كالبحث 

المتعددة او التحقيق في خرق حق العمال في الشركات غير الوطنية و جرائم االعالم 

غير القومي، لذلك من الضروري الهيكلة  الفقهية المتقدمة إلدارة هذه القضايا، و هذا 

يا من منظار فقهي، و هذه يتطلب فرع خاص و نظام فقهي مختص للبحث عن القضا

 الضرورة تتطلب وجود فقه المكان.

واما  عن السوابق في موضوع فقه المكان يجب أن نشير بأن هذا العنوان لم  

يسبق في فقه االمامية و فقه اهل السنة و ال يمكن حصوله  في كلمة مصطلحة بهذا 

و أيضا في الوصف و المعنى، ولكن يوجد قضايا بشکل متفرق  في ابواب الفقه 

المناكحات و المعامالت و قسم الجنايات و أحكام أهل الذمة و أيضا رويت مقدمات  عن 

 مواضيعه في كتب السير و االحكام السلطانية   ولكن هذا العنوان حديث و طريف.

 طبيعة فقه المكان -1

هو مصطلح جديد ينبغي تعريفه وشرحه بمفهومه ونطاقه، بالطبع  فقه المکان 

عندما يتعلق األمر كونه جديد وهذا ال يعني أنه ال يوجد مصدر لرؤية ولكن يمكن القيام 

به باستخدام المصادر القانونية و الفقهية واستخدام العلوم األخرى للدراسة عميقة 

في الفقه و فی غير الفقه سيكون فعاال، وال ومعترف بها،وفيما يتعلق بفقه المكان،البحث 

سيما عندما يتعلق االمر باإلقليم و تنقلية الفقه سوف تكون كافية لتحقيق النقطة الرئيسية. 

للحصول على طبيعة الكلمات يمكن أن تستخدم المعاجم أو تاريخ الروائی والعرفي و 

القديمه او الجديده،اما ان هذا فی الموضع اللذی يمكن اکتشاف نفس الكلمة في المعاجم 

کلمه، من کلمات الجديده، مثل الكلمة المركبة فقه المکان، حتما ينبغي استخدم طريقة 

منطقية،  الکتشاف الکلمه فی النصوص المستخدمه، ثم شرح و تبين.اما من طريق 

ثانی:من خالل التحليل المنطقي لمكونات المصطلح المركب، يتم الحصول على النتيجة 

عنى المطلوب من الجمع بينهما. الطريق األول هو للكلمات والمجموعات التي لديها والم

الكثير من التاريخ، ولكي تصل إلى طبيعتها، فإنها تحتاج إلى الرجوع إلى النصوص 

في قواعد اللغة ، مورفيمس هي مجموعتين. وتسمى مجموعة منهم "مورفيمس القديمة. 
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حد ذاتها، المجموعة الثانية تسمى مورفيمس  هذه مورفيمس لها معناها في مورون"

"قاعدة مورفيم" وهذا يعني أن معناها يقتصر على الدور الصرفی . على سبيل المثال، 

"كتاب" و "بيع" التشكل الجملى و "قد" و "هي" هي مورفيمس. واحدة من أساليب 

نحن نخلق صنع الكلمة هو "تكوين"، وبهذه الطريقة، وضعنا معا مورفيم بناء الجملة 

(. فقه المكان هو أيضا 11/  ۵كلمة جديدة مثل "متجر ضيف"، "بيع كتاب")صفوی: 

شكلت من قبل غرق مستنقع، كل منها له معنى مستقل، الذي يجمع بينهما لحصول 

مصطلح جديد. في هذا الجمع، الفقه و المکان كالهما طويلة األجل،و شکل من خالل 

ات مغزى، وذلك للوصول إلى طبيعة فقه المكان الجمع بينهما هناك مصطلح هادف وذ

 نقوم بتحليل وتوضيح مكوناته.

 الفقه 1-1

ابو -2/479الِفْقهُ: فَهم الشَّیِء قَاَل اْبُن فَاِرٍس َو ُکلُّ ِعْلٍم ِلَشیٍء فَُهَو فِْقهٌ؛)فيومی، بيتا: 

علوم ( ولكن بما أن المسلمين جعلوا معرفة الدين أكثر نبالء من ال289/ 1: 1408حبيب،

األخرى، فقط مفهوم الدين يسمى الفقه، وهذه هي الطريقة التي جاء بها مصطلح الفقه. 

الِفْقهُ: العلم بالشیء و الفهُم له، و غلَب علی ِعْلم الدين لِسيادَتِه و شرفه و َفْضِله علی 

األَثير: و سائر أَنواع العلم کما غلب النجُم علی الثَُّريَّا و العُودُ علی الَمْندَل؛ قال ابن 

فَها هللا تعالی، و  ً بعلم الشريعة، َشرَّ ا اْشِتقاقهُ من الشَِّقِّ و الفَتْح، و قد َجعَله العُْرُف خاصِّ

ً بعلم الفروع منه )ابن منظور،  ( فقه في اصطالح أهل 15/86:، 1414تَْخصيصا

حبيب،االصول: هو العلم باالحكام الشرعية الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية)ابو 

( فقه هو المعرفةاكتساب قواعد دينية إسالمية فرعية من خالل أساليب 289/ 1: 1408

 (180: 1416معينة من مصادر الفقه. )مشکينی، ميرزا علی، 

 المكان1-2

مكان في اللغه: اسم المكان هو من ماده "مکن" وبمعني موقف و موضع)ابن منظور،

ينتقل الجسم عنه واليه و. . . ) طباطبايی ،( المکان هو الذی يصح ان 13/163: 1414

(. المكان قسمين؛ حقيقي وغير حقيقي:    أ( المكان الحقيقي: هو موقع 273/ 1: 1363

 الكائن إذا كان هذا المكان فقط لديه قدرة ذلك الكائن.

ب(المکان غير الحقيقی:هو موقع الكائن، إذا كان هذا المكان يتجاوز قدر هذا الكائن، 

ما نقول: "مكان زيد هو المنزل" ومن الواضح أن المنزل لديه قدرة أكبر من مثل عند

 (1۴۵/ 2: 1391زيد. )مصباح يزدی،

 تحديد الصحيح المکان، في طريق التی أنه خال من أي شكل هو من بعض حجم العالم

وهو ما يساوي حجم الكائن المنسوب إلى المکان،منحيث انه فی ذلک. )مصباح يزدی 

 (2/145پيشين:
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 فقه المکان 1-3

وبالنظر إلى معنى المكان، المكان هو الموقع والسطح الذي يتضمن شيئا  

آخر، وفي الحالة قيد النظر، اضافه المكان اإلى الفقه، ينبغي موقع لتنفيذ نظام سياسي 

وقانوني، لذلك سيكون معادال للبلد، عندما فقه أو قانون معين في أرض محددة، فضال 

ينتمون إلى تلك األرض والقوانين، هناك يأتي فقه المكان؛ وهكذا، فإن عن أولئك الذين 

العناصر الثالثة في تحقيق فقه المكان هي الموقع والقوانين واألفراد. في عبارة فقه 

المكان و اعتمادا على نوع النهج القائم على المواد القادمة نسبة إلى البالدوالقوانين، التی 

، وأيضا بسبب حدود دار اإلسالم ودار الكفار، في بعض يعتبرها الفقهاء والعلماء

األحيان يتم تحقيق المعنى الحقيقي للمكان وأحيانا المعنى غير الحقيقي، ألنه في تعريف 

المكان حيث البالد اإلسالمية، يجری االحکام اإلسالمية ، هناك بعض الخالف، إذا أخذنا 

ه كجزء من تنفيذ القوانين اإلسالمية ودار فقه المكان من وجهة نظر الذي يعتبر العالم كل

السالم، واالعتماد على عالمية اإلسالم، فقه المكان للعالم كله ألنه يعتبر العالم كله حاوية 

ومكانا لألحكام اإلسالمية، وإذا نظرنا إلى الرأي القائل بأن هناك خطا بين دار اإلسالم 

ناحية أخرى من وجهة نظر االحکام هل ودار الکفر، منطقة فقه المكان تقع مختلفا، ومن 

ينطبق فقط على اإلسالم أو فی غير اإلسالم ينطبق أيضا، وهل هو فقط لمواطني العالم 

اإلسالمي أو لغيرهم، يشارك المعنى الحقيقي وغير الحقيقي للمكان. بشكل عام، فقه 

وقانونية و المكان تطبيق الوالية القانونية أو القضائية بلد مع وجود هياكل سياسية 

قضائيه محددة، نسبة إلى األشخاص الطبيعی واالعتباري، ومع النهج الفقهى، فقه 

المکان علم باحکام شرعی فرعی مستنبط من ادله تفصيليه، لألفراد في اإلطار فإنه 

يؤثر على مكان أو إقليم.مکان هو اإلقليم أو الوالية القضائية حيث يمكن تطبيق هيكل 

 ن.سياسي وقانوني  معي

 علوم ذات الصلة بفقه المکان -2

وفقا لتعاريف الفقه و فقه المکان هذه هي النتيجة، ان فقه المكان متفرع من  

الفقه، والعالقة بين الفقه والفقه مكان عام ومطلق، ألن جميع القضايا فقه المکان تقع 

تحت الفقه، على الرغم من بعض القضايا الفقهية وفي مجال آخر متخصص يتم 

 او اجاب عنهاو خارج عن حدود فقه المکان.فحصه

 فقه السياسی 2-2

الفقهی، و  –هذه الكلمة المركبة، انتج في إطار الخطاب اإلسالمي السياسي  

فقه »(، 1/1: 1409وقعت  مرادفا لكلمات نحو "فقه الدولة اإلسالمية")منتظری،

1376زنجانی، )عميد « االحکام السلطانيه»( يا 1: 1361)حسينی شيرازی،« السياسه

الجزء األكثر عملية من المنح اإلسالميةو يستبدل عمليا الفلسفة  فقه السياسی( 2/51: 

السياسية في اليونان القديمة، وربما هذا هو السبب اللذی الفارابي في تصنيف 
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العلوم،قداستخدم مصطلح الفقه المدني كفرع من العلم المدنيه العامة والحكمة 

، يشمل مجموعة من «فقه السياسى»( مصطالح 1/117: 1973المدنية.)فارابی، 

الموضوعات الفقهية التی  ترتبط بالسلوك السياسي والمعرفة السياسية والواجبات الدينية 

تحدد الحياة السياسية للمؤمنين، ولكن أيضا للمواطنين و وصف باإلدارة السليمة استنادا 

( السياسة فی اإلسالم هی: 154: 1394إلى مصادر دينية حقيقية وحجج. )ايزدهی،

مراعاة كرامة األمة داخل البلد وخارجه من خالل أمور ليست ضد الشريعة اإلسالمية) 

( لذلك، فالسياسة الشرعية أو الفقه السياسي ال يقوم على ذلك أن 9: 1418عنبري، 

كلمات الشارع تأتي في جميع الحاالت واألمثلة، ولكن الحالة الدينية لفعل في مجال 

لسياسة، فهو ال يتعارض مع نصوص القرآن والسنة، فضال عن قواعد الشريعة ا

( ونتيجة لذلك"الفقه السياسي اإلسالمي 19: 1417ومبادئها العامة. )محمود مصطفي،

هو مجموعة من القواعد والمبادئ الفقهية والقانون التی هو المسؤول عن تنظيم العالقات 

الدول غير اإلسالمية في العالم إلى مبادئ العدالة اإلسالمية مع الناس انفسهم وتستند 

 (39: 1361وهو يدرك الحرية والعدالة فقط في ضوء الوحدة العملية)شکوری،

اتضح بتعريف الفقه السياسی و  بتعريف فقه المكان الذي يسعى إلى تنظيم التفاعل 

قه السياسی و والعالقات بين المواطن اإلسالمي والمواطن غير اإلسالمي،الصلة بين الف

فقه المکان،ينظم الفقه السياسي عالقات أمة اإلسالم مع دول أخرى و فقه المکان ينظم 

العالقة بين شخص مسلم وغير مسلم،أيضا هذين الفرعين من الفقه اإلسالمي مشتركة 

 فی مصادر قوانينهما.

  موضوع فقه المکان-3
والفالسفة موضوع العلم على النحو التالي: الذی يبحث  وقد حدد المنطقيون 

( أي أنه في ای علم، هناك مسألة واحدة ۵:  1423فيه عن عوارض الذاتيه)طباطبايی، 

 أن العلم يتحدث عن ذلك،

الطبية، الموضوع هو الجسم على سبيل المثال عندما يقال في العلوم  

 لحديث عن جسم اإلنسان.، وهذا يعني أن جميع المسائل الطبية، ايالبشر

موضوع أي علم هو من تلك الذی يتم فيها مناقشة العلم حول ظروفه وآثاره ويتم حل 

نظرياته.من خالل فهم قضايا أي علم وتجربة القضايا توضح ذلك ان كل هذه القضايا 

تعبر عن األحکام واآلثار والعوارض وحاالت شیء معين و نفس هذا الشیء المعين ، 

كل هذه القضاياأسرة من الناس وندعوها "موضوع" ذلك العلم)مطهری،  والتي جلبت

( الفقه، المعرفة اإلسالمية للحصول على الواجبات العملية أو الدينية 6/472ش: 138۶

تحقق في وضع وأفعال الملتزم،و فقه المکان في السعي إلى القوانين العملية لعالم 

حاظ و ترکيز علی اعمال المکلفين،له وحده اإلسالمي وموقف المواطنة إالفراده، لسبب ل

الموضوع مع الفقه وبطبيعة الحال، فإن القضايا الفقهية اوسع من مسائل فقه المکان، 
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عامة وفقه المکان هو مجرد جزء من الفقه وبهذا المعنى، يمكن أن تكون عالقتهم 

س على فقه المکان يضح قضايا معينة مثل أثر أراضي وإقامة النا ومطلقة تماما.

أحكامهم وتخطيط األجانب في األراضي اإلسالمية و احکام المسلمين في أرض الكفر و 

 اجب عن تضارب القوانين والمحاكم.

 . مصادر فقه المکان4

يحتاج كل علم إلى مصادر لتجميع، فقه المکان هو فرع من الفقه ولذلك، فهما  

الفقه اإلسالمي تضمين مشترک من حيث المصادر، واستنتج من مصادر الفقه. مصادر 

مجموعة من المقترحات)سواء كان السبب مفهوما من قبل هذه المقترحات عقل أو 

أعرب عنها فقط من قبل الراوي( أن يكون الشخص على بينة من العلوم الالزمة)مثل 

و...( يمكن استخدامها للحصول على أحكام  علم الحديث، اصول الفقهالفقه، 

( من وجهة نظر الفقهيين الشيعة، هذه المصادر هي في األساس 9: 1407دينية)ايزدی،

العقل و النقل،التي تستخدم تقليديا للمقارنة مع األديان اإلسالمية األخرى وهي رقمين:

( وقد طرح العديد من 3/62، :1410تصنف إلى أربع:کتاب،سنه،عقل،اجماع)شهيد ثانی

السنيين أسباب االحکام اربعه:کتاب،سنه،اجماع، قياس و ايضا دگر استحسان و 

 (158: 1427زى،  استصحاب و... من مصادر الفقه)مکارم شيرا

 مبادی فقه المکان -5

وقبل توجه الی هذه القضايا، يحتاج العلم إلى سلسلة من المعارف السابقة،  

بعض هذه المعرفية ليست بديهية وتتطلب التعبير والتفسير، هذه هي مبادیء 

العلم.تقسمها الی تصوری و تصديقی. مبادی التصوری  لنفسها هي تعاريف وجوهر 

تجري مناقشتها و طرح عادة في العلم نفسه وفي شكل مقدمة و لکن مبادی  األجسام التي

( 1/87التصديقی يختلف وغالبا ما تناقش في العلوم األخرى)مصباح يزدی،پيشين:

مبادی فی مصطلح هو بعض المعرفة أن الوعي بالموضوع، مكوناتها وتفاصيلها، فضال 

وعي بقضايا العلم ومسائله. وأساسا من المعرفة، تعتمد على ذلك وهذا ليس عن المنطق 

من قضايا أخرى من العلم الذي هو بسبب الحاجة فحص في بداية المعرفة ومن وجهة 

 نظر مختلفة الستخدامها لتحقيق الغرض الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن بعض العلماء المعاصرين اعتبروا المبادی علم  

العلم المبادی هو معرفة سلسلة من مستقل، ووضعها على التعريف والموضوع والفوائد: 

تصورات أو تصديقات التي تعرف ذلك من الضروري لفهم العلوم األخرى. موضوع 

العلم هو تصحيح الذات للعلوم ألن القضايا التي نوقشت في تلك المسندات هي للمواضيع 

ن دون التی تم مصطلحات العلم. وهذا يكفي القول عن فائدة العلم المبادی، أن نقول أنه م

 (1/35: 1387،زاده جاللی  معرفة مبادی علم ولن يتحقق النجاح في العلم. )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.ensani.ir/fa/98114/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/98114/profile.aspx
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التي هي فعالة في تحقيق فقه المكان ومن أجل معرفة قضايا  مبادی فقه المکان مصاديق

ومسائل فقه المكان، يجب أن يكون لديهم حتما هذه المبادی. النظام السياسي والنظام 

القانوني هما مصدران لفقه المکان، و الواليات القضائية التابعة لهما رعاتهما. وأهمية 

ي اال يكون فيه أي من هذه العناصر إن وجود هذه العناصر الثالثة حتى اآلن إلى الحد الذ

 وتنفيذ فقه المکان سيكون مستحيال.

 النظام السياسی 5-1

النظام في لغة يعني: العادة، طريقة، الزينة، الجيش، النظام، الحكومة)معين، 

( الخيط من اللؤلؤ، ما هو األمر، واألساس منه، والزينة من كل 474: 13۶2

اما فی المصطلح: مجموعة العناصر التي تربط نفسها  (و27/588: 1346شيء)دهخدا،

بشكل معين ويخلق وحدة كاملة،مجموعة من العناصر التي من خالل خلق العالقات 

 (671، 1389المتبادلة، يولد وحدة كاملة. .)علی آقا بخشی و ديگران، 

: 13۶2ن،لسياسة لها العديد من المعاني في كلمة: الحكم، الحكومة، التحكيم، العقاب)معي

وفي المدى هو: اإلدارة وصنع القرار على قضايا وأحداث المجتمع الذي هو  (196

( إن النظام السياسي هيكل معقد 16: 1386واالنضباط والتخطيط والتنفيذ.)واعظی،

ومتسع الذي يدرك و يحفظ وجود المجتمع ككيان واحد وحكمها سلطة سياسية مركزية، 

اعية األخرى تتميز بقيادتها. بالمعنى المحدود وعادة  النظام السياسي من ناظم االجتم

تعتبر الحكومة الهيئة الرئيسية للنظام السياسي الذي لديه قوة الجهاز، وبمعنى واسع، 

الدولة هي التعبير الرسمي للمجتمع بأكمله. ومفهوم الحكومة مرادف للنظام السياسي) آقا 

للدولة، والحكومة تعادل الدولة.  ( النظام السياسي هو مرادف526بخشی و ديگران، 

 ولذلك، فإن الحكومة والحكومة موضحة أيضا.

الدوله هي قوة سياسية منظمة أي المؤسسات السياسية والحكومية و االداريه،  

/1: 1377وكذلك الناس في األرض ويعيش البلد يستغرق) اسکندری و دارابکاليی، 

ولكن وجودها في الحياة اليومية ملموس. الدولة  ( فالدوله ليست فكرا وواقعا خارجيا61

هي خلق اصطناعي لظهور قوة وأخيرا، تشير الحكومة إلى مجتمع سياسي منظم 

( نوع آخر من العلوم 3: 1389وأخيرا، تشير الحكومة إلى مجتمع سياسي منظم)فيليپ،

فة الذي التي تتماشى عادة مع الدوله هو الحكومة، هذه الكلمات لها استخدامات مختل

يستخدم في السياسة والقانون والفقه،حکم بمعنی القضاء وكذلك هيمنة وبمعنى المرسوم 

(لكن المعنى الحقيقي للحكم هو 51و 50:  1380والقيادة واالمر والقانون)داربکايی،

ويمكن اعتبار إمام الدولة معادال للدولة   ):ماده حکم 1410الحظر)فارسی بن زکريا،

حو مجموعة من المنظمات السياسية والهيئات اإلدارية الذي يشمل ويعرف على هذا الن

جميع المؤسسات السياسية، والمؤسسات التنفيذية واإلدارية والقضائية وغيرها من 
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المؤسسات في بلد واحد والتي تسيطر جماعيا على السكان المستقلين الذين يعيشون في 

 (55: 1380أرض ) دارابکاليی،

 تشارك في تحقيق وتشكيل كل دولة وحكومة:أربعة عناصر ووكالء 

أوال، يجب أن تجمع المجموعة لتشكيل حكومة، ويمكن اعتبار السكان عنصرا ماديا 

للدولة، ويؤثر هذا العنصر على الحكومة بعدة طرق: وفي تشكيل الحكومة، في قوتها 

ن توجد وبقائها، في تعزيزها أو إضعافها، وكذلك في تطور وتنوع الحكومة وال يمكن أ

حكومه بدون سکان، القدرة على القيادة يتم تنفيذه بمجموعة بشرية. وينبغي تقسيم هذه 

المجموعة إلى مجموعتين بحيث مجموعة تدير المجموعة وتنظم العالقات القانونية 

والسياسية للمجموعة األخرى المجموعة األولى هي الهيئة الحاكمة والمجموعة الثانية 

( و اما ملة: إن ملة رغبة جماعية في 140-135: 1370)مدنی،  هي األمة أو السكان.

1370الحياة،وهذا هو، اإلرادة للعيش معا في تاريخ مشترك وذكريات مشتركة) مدنی، 

( وبطبيعة الحال، جنبا إلى جنب مع ملة، وعادة ما يناقش مفهوم األمة أيضا: األمة 7: 

مكن المفاهيم الشاملة مثل الشعبية، هي كلمة مع مجموعة واسعة جدا من المعاني التي ي

القبيلة، القوم والجماعات العرقية وكذلك المله أو الطوائف الدينية التی هو تحت إشراف 

( ويحمل الفقهاء األمم على أساس العقود التي لها لقب 1/30: 1368) ترکی، .النبی

م األقاليم والبلدان خاص في الفقه نحو الصلح و المهادنه و الذمه و االستيمان . وبعد تقسي

التي تقيم هذه المجموعات من وجهة نظر الجغرافيا السياسية انقسم إلى كتل أو مخيمات 

 (3/200: 1376أو أقطاب التی يقال لکلهم فی مصطلح الفقهاء،الدار.)عميد زنجانی،

ثانيا: أن يكون للمجموعة األولى السلطة والسيطرة للعمل وفقا لواجباتها 

ى المفكرون السياسيون تفسيرات مختلفة لطبيعة ومفهوم القدره،نحو : ومسؤولياتها.أعط

( أو إنشاء األعمال المطلوبة)راسل،59: 1375انها نوع من القوة االجتماعية)ويليام،

( معنى القدره في نظريات النظام السياسي، كيفية تمرير المعلومات، 31: 1367

( ثالثا: أي 294: 2005سي )فريحي قرارات وأوامر من شبكات مختلفة من النظام السيا

نظام حكومي ليحكم المجتمع وليحمي قيمه المقبولته ،تحتاج إلى جهاز توجيه والقيادة 

لتغطية مختلف أنشطة األفراد ومن خالل االستفادة من المرافق المتاحة يحفظ كيان 

ن ووجود المجتمع فضال عن مجال النمو والتنمية بأبعاد مختلفة، إلى أقصى حد ممك

لتلبية االحتياجات االجتماعيةواالحتياجات الفردية. كلمة القيادة هي معنى كلمة )اإلمامة( 

باللغة العربية، قد تم کالميون تعريف اإلمامة على هذا النحو اإلمامة هو تدبير العام في 

بما في ذلك التعبير عن األحكام، وإنفاذ الحدود، وإدارة - جميع جوانب الدين و الدنيا

لشخص معين من الجنس  -مع، وإقامة العدالة االجتماعية، والحرب والصلحالمجت

 (109) طوسى ،بيتا:  البشري كنائب  وخلف للنبي )ص(
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رابعا: بعد أربعة من ما سبق، لخلق االنضباط وتاتی مسألة التقسيمات األرضية 

دولة من الدول األخرى يمكن أن تفرض سيادتها داخل اإلقليم  والجيوسياسية إلى الي

وحدودها الجغرافية المحددة. واألرض من حيث القانون الدولي، بما في ذلك األرض، 

البحر اإلقليمي ومنطقة المياه العالية والغواصة والبحر تحت سطح البحر. كما تعتبر 

الي فإن البحر اإلقليمي وأرض الجزر وشبه الجزيرة والصخور جزءا من األرض. وبالت

سفوح ومساحة عالية تحكمها تلك الحكومة. بطبيعة الحال، استخدم مصطلح األراضي 

واالقليم بدال من األرض هو أكثر مالءمة، وقد تم االعتراف معظم العلماء و السياسيين 

السيادة الحدود الجغرافية ومجال الحكومات وفقا للمعاهدات واللوائح الدولية ويتم تشكيل 

 (79و78و57و56: 1380السياسية والقانونية لكل دولة وفقا لذلك. )دارابکاليی،

وبالنظر إلى حدود اإلسالم،اتضح بعد التامل فی مبادی و اصول السياسية ان إدراك 

الحكومات اإلسالمية مختلفه وحتى تصورها ليس مقبوال، وبالتالي، ال يعرف سوى دولة 

بر عنها داراالسالم و فی مقابها دارالکفر. المحجورة عن واحدة للدولة اإلسالمية يع

اإلسالم و الکفر،الدار بمعنی مكان أو بلد أواقليم أو منطقة التي هي تحت سيطرة 

( في اإلسالم، الدين أكثر أهمية من األرض والجنسية 4/355: 1995معينة)ابن عابدين،

ق أو الغرب، ومن ناحية حق لجميع الناس الذين يتكلمون االستشهاد سواء في الشر

وألن األرض هي رکن للدولة اإلسالمية، دار اإلسالم  أخرى، فإن األرض مهمة أيضا

أرض أو بلد التی جری احکام هللا واسمه و قوانينه و اوامره، التغلب والتفوق مع وصايا 

2004هللا، سواء كان معظم سكانها من المسلمين أو غير المسلمين.) مبروک االحمدی، 

عند الحنفيه في  (وفي حالة معيار هذه الحدود بين الفقهين، توجد اآلراء التالية:117: 

/3: 1986الحافة، اإلسالم هو المكان الذي تكون فيه القيادة اإلسالمية علنية)كاساني،

(قال سرخسی: دار اإلسالم هو االسم ما في أيدي المسلمين، مشيرا إلى أن 131

( وفي األرض التي هي في أيدي 1/250: 1971، المسلمين آمنون هناك. .) سرخسی

المسلمين تجری قوانين اإلسالم ألن المسلمين عندما يستطيع يجری القوانين أن األرض 

تحت سيطرتها وفي أيديهم.عند المالكي دار السالم حيث تجری قواعد اإلسالم، قال ابن 

ها هم من اها الذمه حجر: دارا اإلسالم هو مكان تحت سيطرتنا، على الرغم من أن سكان

والمعاهدة.عند الحنابله داراالسالم حيث، التي يعيش فيه المسلمين وتجری القوانين 

اإلسالمية ولن يكون دار اإلسالم حتى يتم تمرير القوانين اإلسالمية على الرغم من أنه 

ة يلصق بدار اإلسالم.عند الظاهريه داراالسالم حيث التي تهيمن عليها الهيمنة اإلسالمي

ونتيجة لهيمنة األحكام اإلسالمية وطالما تغلب الهيمنة اإلسالمية تجری احکامهاايضا. 

( عندالشافعية دار اإلسالم هو مكان تحت 118و117: 2004)مبروک االحمدی، 

/8: 1419سيطرة قائد الحکومه االسالميه، على الرغم من  ليس فيه مسلم. )ماوردی،

معيار لحدود بين دار اإلسالم ودار الكفر، وقد  ( وضع بعض الفقهاء سکان فی البلد43
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صنف الشيخ طوسي عنوان الدار في البداية إلى فئتين عامتين من دار اإلسالم ودار 

اإلقليم  -2الحرب ودلرسالم ثالثة أجزاء: األرض التي خلقها المسلمون مثل البصرة 

ض التي كانت في . األر3الذي كان في األصل دارالکفر لكن المسلمين يهيمنون عليها

البداية تحت سيطرة المسلمين ولكن بعد ذلك، أصبح الكفار والمشركون 

( ويعتقد بعض الفقهيين اآلخرين معيار فصل أراضي 3/334: 1363مهيمنين)طوسی،

الدولة اإلسالمية عن أرض کفر السيادة والسيطرة السياسية ال سكانها. قبل عالمه حلی 

من األراضي التي حددها الشيخ الطوسي على أنها  هذا الرأي ومن بين ثالثة أنواع

اإلسالم فقط وضع النوعين األول والثاني في اإلسالم أما النوع الثالث من األراضي فهو 

خارج دار السالم وألن عنصر السيادة والسيطرة على البلد هو معيار فصل دار اإلسالم 

أرض لم تكن أبدا لمسلمين مثل . 1عن دار الكفار ، وبالتالي، يعتبر دار الکفر اثنين: 

األرض التي كانت تحت سيطرة المسلمين، ولكن الكافر في وقت الحق -2الهند وروما. 

( 276و2/275سيطرت عليه على الرغم من أن جزءا من سكانها مسلم)عالمه حلی،بيتا:

صاحب الجوهرة رجح وجهة نظر عالمه حلي و قال :بل ال معنی لدار االسالم معه اال 

 (186-185/ 38: 1412نجفی، ه نفوذ احکام االسالم فيها و ان کان اهلها کفارا.)باراد

 النظام القانوني 5-2

ولدى بلدان القوانين والحقوق الخاصة التی تشكلت، وفقا للظروف والعناصر المستدامة، 

ومتطلباتها الخاصة، وهم يدعمون بنظام السياسي وتنظيم البرنامج الجراها، وتشكل 

 لقضائية أيضا لهذا السبب.السلطات ا

. عناصر ثابتة أو مستقرة: يتضمن عناصر 1وتتألف عناصر النظام القانوني من نوعين: 

غير قابلة للتغيير مثل األساسيات ،األهداف والهيكل الذي ينبع من القيم التي تحكم 

 المجتمع، التفكير االجتماعي والثقافة في بلد.

الثابتة: وتشمل متغيرات من القواعد العناصر غير المستقرة أو غير  - 2

واللوائح،المصطلحات و الکلمات العلميه، والفنون القانونية للتعبير عن قواعدها القانونية 

( وبطبيعة الحال، قد يتضمن أي نظام قانوني أنظمة 10: 2006وتفسيرها )حسيني، 

 ةقانونية متعددة، النظم القانونية هي مجموعات لها نفس العناصر الثابت

وهذه المجموعات تشكل نفسها نظاما قانونيا. على سبيل المثال، النظام القانوني لإلسالم 

يشمل دول الشرق األوسط وبعض الدول اإلسالمية األخرى التي لها نفس األهداف 

والمصادر واألسس، ولكن في تفسير القواعد وكيفية تحقيق القواعد وتنقسم النظم 

و في إيران، األساس القانوني للنظام القانوني الشيعي و القانونية الشيعية والسنية.نح

يشمل ايضاالنظام القانوني لألقليات الدينية والسنة. لذلك يمكننا القول الفرق في عناصر 

النظام المستدامة والسبب هو عدد النظم القانونية و االختالف في العناصر غير المستقرة 

 (10: 1385م القانونية)حسينی،للمجموعات القانونية يؤدي إلى تعدد النظ



 Doi: 10.12816/jnal.2020.105858 بلبان آباد يفراست حممد
 

 

90 

 النظام القانوني لإلسالم 5-2-1

في النظرة التوحيدية لإلسالم والديانات اإلبراهيمية األخرى، التشريع له، و طاعة 

اآلخرين هو شرك ويعتقد المسلمون أن واضع القانون هو هللا،الن هللا العزيز الحکيم، 

انون . لحظ مصالح و مفاسد مما يجعل من ووفقا للحالة اإلنسانية، فقد قام بتشريع الق

 المستحيل عليه أن عبث القانون. ويمكن تقسيم مصادر الشريعة اإلسالمية إلى فئتين:

مصادر االکتشاف. إن أصل الحقوق وعودتها إلى أساس التحقق  -2مصادر المتاصله -1

هو نفس  من قواعد القانون تتم بواسطة الموارد المتأصلة الذي في الموقف اإلسالمي

إرادة هللا.و اما الوسائل واألساليب التي توجه الرجل إلى اإلرادة اإللهية من هللا هي 

مصادر االكتشاف. لهذا السبب، يطلق عليهم أدلةاالحکام وفي الفقه والشريعة اإلسالمية، 

الحصري للقرآن، والسنه والحكمة من بعض األساليب، مثل القياس، استحسان و 

 (11: 1385استصحاب. )حسينی،

 االختصاص المحلي للنظام القانوني 5-2-2

القانون هو قاعده مجرده ، عام ودائم، غير ملزمة لشخص ومكان معين وال تقتصر على 

 وقت محدد، ولكن هذه القاعدة يجب أن تحكم الحياة االجتماعية بحيث تصبح خارجية.

ر سيادة القانون والصالحية ويتم تحقيق سيادة القانون من خالل مراقبتها وتنفيذها. وتقتص

وسيادة القانون على حدود البلد وهكذا يطلقون عليه اصل محلية القانون. )کاتوزيان، 

( يحدث النزاع المكاني للقواعد عندما ويحدث حدث تحت سيادة القانون 262: 1377

( 263: 1377عدة بلدان و يطرح إضافة وتفضيل السلطة العليا للحكومات.) کاتوزيان، 

ا كانت هناك عالقة قانونية بين عدد قليل من البلدان بسبب عنصر خارجي واحد أو وإذ

أكثر، ونظرا لالختالفات القانونية الداخلية في مختلف البلدان، ما القانون تجری فی هذه 

العالقه؟ وهذا يثير تنازع القوانين، غير أنه ال يوجد في بعض األحيان تعارض، ألن كال 

دة. ومع ذلك، في حالة وجود نزاع بين القوانين والمحكمة، أي واحد هو البلدين يقبل السيا

األفضل للتعامل معها،تتعلق بالوالية القانونية والوالية القضائية وبطبيعة الحال، فإن 

؛ صفايی 247و237/ 1:، 1376تعارض القوانين يسبقه تعارض في المحاکم. )مدنی،

ي النظام القانوني لإلسالم وفقا لنوع ( ف1/15:، 1368؛ الماسی، 25و1۶/، 1: 1374

القانون،و تعلق القوانين بای الباب الفقهی، إن القضاء على نزاعات القانون مختلف، 

وأحيانا تكون ملزمة لقواعد عالم،دار السالم، و في بعض األحيان تطبيق القوانين 

وافق مع الشخصية. فعلى سبيل المثال، فإن الفقهاء بشأن شروط زواج األجانب، ال أ

بعضها البعض، ويعتبر بعض الزواج عموما صحيحا وقد جعلت المجموعة خاضعة 

لصحة حدوثها من حيث قوانينها وبعضهم اآلخر يراهنون على ذلك أن قانون األحوال 

الشخصية لألجانب ال يتناقض مع قوانين الدولة اإلسالمية وبعضهم لم يقبل هذا 

ـ1/3۵۶: 1982، ؛زيدان،2/21.22تا: ،؛حلی، بي2/259: 1406الشرط)ابن براج،
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( هذا جزء من قاعدة حل النزاعات وكيفية 38۴ـ379/ 1: 1381؛ دانش پژوه،3۶7

العمل و ای طرفين حقيقی او حقوقی وفع فی اخنالف درا ويمكن أن يكون هذا النزاع 

 في المسائل المدنية أو الجنائية، يجري التحقيق في مجال فقه المكان.

 استنتاج

ه المكان العلم باألحكام الشرعيه الثانوية مستنبط من ادله تفصيليه لألفراد في إن فق-1

 سياق والمتأثرين بمكان أو إقليم.

للحصول على فقه المکان، ننظر  في  علم الفقه و الفقه السياسی ،من أجل تقاسم  -2

 المواضيع والمصادر فيما بينهما، وسيكون المفيد لتحصيل االحکام.

 المكان هو قواعد اشخاص  مختلفي الدار. موضوع فقه -3

ووفقا للمبادئ المذكورة في فقه المكان، للحكومة والدولة والنظام القانوني دورا  - 4

رئيسا في تشكيل فقه المکان، النه وفقا للتعريفات والحدود التي قدمها الفقهاء من دار 

قه المکان،و عدم فقه االسالم ودار الکفر بدون هذه العناصر، عمليا لن يكون هناك ف

المکان أي عدم وجود نظام للتعاون التنفيذي والتشريعي والقضائي بين مختلف 

الجنسيات و هذا في المرحلة األولى، سيكون هناك عدم يقين لشخص مسلم ثم خالء في 

المجتمع الدولي. وذلك من أجل تحقيق االمر ، وجود كل من المبادی المذکور  و و ايضا 

من الضروري للكمال حياة األفراد المسلمين فضال عن الكمال من النظام فقه المكان ف

 القضائي والقانوني لإلسالم.

فقه المکان ألنه مصطلح جديد، هناك الكثير من التنمية واالزدهار، وألن القضايا -5

المثارة موجودة في العصر الحالي، وشهدت المشاكل المتزايدة لهذه المؤسسة وبسبب 

علمية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية للناس في جميع أنحاء العالم، لذلك التبادالت ال

تحقق ومراجعة تفاصيل القرارات القانونية والقضائية لهذه المسائل ا لذي يتفاعل مع 

األفراد والمواطنين في الواليات على المستوى الدولي يكون هناك وسوف يكون هناك 

 فمن الضروري .

 

 عالمصادر والمراج

، حاشية رد المحتار ،  م1995محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،  دين،ابن عاب .1

 نشر دار الفكر بيروت.

دار  ، جمال الدين، محمد بن مکرم، لسان العرب،  ق1414ابن منظور، ابو الفضل .2

 احياء التراث العربی بيروت.

اج، عبدالعزيز ابن .3  ، الُمَهذِّب، موسسه نشر اسالمی، قم . ق1۴0۶بَرِّ

ق ، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، نشر دار الفكر  1408أبو حبيب، سعدي  .4

 دمشق ،چاپ دوم
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 ش ، فقه سياسي اسالم ، نشر حر، قم.1361الشكوري، ابوالفضل  .5

اختالف الدارين وآثاره في أحكام ،  م 2004االحمدي،عبد العزيز بن مبروك .6

 الشريعة، نشر الجامعه االسالميه، مدينه.

ش ، در آمدی بر حقوق 1377محمد حسين و اسماعيل دارابکاليیاالسکندری،  .7

 اساسی، انتشارات سمت تهران.

ش ،نگرشی بر فلسفه سياسی اسالم، نشر بوستان 1380دار ابکاليی، اسماعيل  .8

 کتاب قم

 44ش ، ماهيت فقه سياسی، فصلنامه حقوق اسالمی شماره  1394ايزدهی،سجاد، .9

 بهار 

مه نجف دريا بندی، انتشارات خوارزمی، ش ،قدرت، ترج13۶7برتراندراسل .10

 تهران

ش، قدرت سياسی،ترجمه بزرگ نادرزاده،نشروپژوهش 137۵ويليام،اليپر ژان  .11

 فرزان،تهران

ش ، حقوق اساسی و نهاد های سياسی ، نشرهمراه، 1370المدنی ،جالل الدين  .12

 تهران

 ش ،مبادی و اصطالحات علم فقه، نشر احسان تهران1387جاللی زاده،جالل .13

 ش ، الفقه السياسه، نشر دارااليمان، قم1361حسينى الشيرازى، محمد  .14

، مبانی،منابع،ساختار و امتيازات نظام حقوقی اسالم ،  ش1385الحسينی، ابراهيم .15

 مهر  106شماره   مجله معرفت

 تذکره الفقها، مکتبه المرتضويه،تهرانالحلی،حسن بن يوسف، بيتا،  .16

د .17 ق ، فقه السياسة الشرعية في ضوء القرآن و 1418العنبري، خالدبن علي بن محمِّ

 السنة ، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر،رياض

الملل خصوصی، نشر  ش ، اسالم و حقوق بين1381پژوه ، مصطفی  دانش .18

 قمپژوهشکده حوزه و دانشگاه 

 ش ،فقه سياسی ، نشر امير کبير تهران1377زنجانی عميد  .19

، احکام الذميين و المستأمنين فی داراالسالم، بغداد  ق1۴02زيدان، عبدالکريم  .20

 نشر جامعه بغداد 

ش ،نهادهای سياسی و حقوق اساسی،ترجمه رشيد 1389ژاردان،فيليپ، .21

 انصاريان، نشر دانشگاه شهيد چمران ، اهواز

، نشر الشركة الشرقية ،شرح السير الكبير  م1971السرخسی، محمد ابن احمد  .22

 قاهره ،لإلعالنات 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/3601
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/3601
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 .الملل خصوصی، نشر ميزان ش ،مباحثی از حقوق بين 137۴الصفائی، حسين  .23

 تهران

 «واژه و واژه سازی، شيوه های برابر سازی و برابر يابی» الصفوی ،کوروش، .24

 زبان و ادبيات فارسی، سايت 11/  ۵شماره ی نوشته: 

ق، ، بدايه الحکمه، موسسه النشر االسالمی قم 1۴23الطباطبايی، سيد محمد حسين .25

 ، چاپ نوزدهم، 

 الطوسى، نصيرالدِّين ، بی تا ، قواعد العقايد، نشر دارالغربه بيروت .2۶

 ش ،المبسوط،مکتبه المرتضويه،تهران13۶3الطوسی، نصير الدين   .27

ق ،الروضة البهية فی شرح 1410شهيد ثانیالعاملی، زين الدين ،معروف به  .28

وضة البهيِّة. تحقيق سيد محمد کالنتر،  چاپ  اللمعة الدمشقية اللمعة الدمشقية و الرِّ

 اول، انتشارات داوری قم

  اسالمی  ،  نشر تحقيقات«  مؤمنان  امت  اجماع»،  ش13۶8 الترکی، عبدالمجيد  .29

  تهران

م ، احصاء العلوم، تصحيح محمد عثمان امين، نشر 1931الفارابى، ابونصر محمد .30

 مطبعه السعاده، مصر

،معجم مقاييس اللغه،بتحقيق و  ق1۴10بن زکريا، ابن الحسين احمد بن  الفارسی .31

 بيروت ضبط عبدالسالم محمد هارو ،الداراالسالميه،

،المصباح المنير فی غريب الشرح الکبير  بيتا الفيومی، احمد بن محمد مقری، .32

 بيروت ،للرافعی، نشر المكتبة العلمية 

،بدائع الصنائع في  م198۶بن أحمد الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود  .33

 الشرايع، دارالکتب العلميه، بيروتترتيب 

 ش ،فلسفه حقوق ، نشر شرکت سهامی انتشار تهران1377الکاتوزيان، ناصر .34

 ش ، تعارض قوانين، مرکز نشر دانشگاهی تهران13۶8الماسی، نجاد علی .35

دار الكتب الحاوي الكبير، نشر ، ق1419أبو الحسن علي بن محمد  دی،الماور .36

 العلمية، بيروت

 ش(1378الملل خصوصی، نشرپايدار، تهران) الدين  ، حقوق بين المدنی ، جالل .37

المشکينی، ميرزا علی ، اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ، نشر الهادی  .38

 ق(  1۴1۶قم)

مصباح اليزدی، محمد تقی، تعليم فلسفه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى  .39

 ش( 1391امام خمينى،قم)

دتقى  ، حقوق و سياست في قرآن، انتشارات مؤسسه  .40 مصباح اليزدی، محمِّ

 ش(1392آموزشي و پژوهشي خميني، قم)

http://aryaadib.blogfa.com/post-297.aspx
http://aryaadib.blogfa.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ش(138۶المطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران) .41

المکارم شيرازى، ناصر ، دائره المعارف فقه مقارن، نشر مدرسه امام على بن  .42

 ق(1۴27ابى طالب عليه السالم، قم)

المنتظرى، حسينعلى ، دراسات فى واليه الفقيه و فقه الدوله االسالميه، نشر  .43

 ق(1409المرکز العالمى للدراسات االسالميه، قم)

المصطفي،  نادية محمود و غيره ، الدولة االسالمية وحدة العالقات الخارجيه في  .44

 ق(1417االسالم، المعهد العالمي للفكر االسالمي، القاهره)

، محمد حسن ، ،جواهر الکالم، بيروت موسسه المرتضی العالميه و النجفی .45

 ق(1۴12دارالمورخ العربی)

لقاسم خويی ،التنقيح فی شرح ، محاضر ابوايزدی، محمد کاظم بن عبدالعظيمال .46

 ق( 1407عروه الوثقی، نشر لطفی قم)

اآلقابخشی،علی اکبر، مينو افشاری راد ، فرهنگ علوم سياسی، تهران نشر چاپار  .47

 ش(1398)

 (13۶2، انتشارات اميرکبير، طهران)المعين، محمد، فرهنگ عميد، ج چهارم .48

اسالم(، قم، انتشارات  الواعظی ،احمد ، حکومت اسالمی)درسنامه انديشه سياسی .49

 ش(1386مرکز مديريت حوزه علميه قم.) 
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