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 :معنای فقه
 .تأمل و تعمق و استنتاج با مهراه علم و آگاىی نوعی :لغت در فقه•
 
 یا اعتقادی مسائل شاخو در خواه دین؛ جمموعو در بصریت و فهم :آیات در فقه•

 .عملی فرعی مسائل یا اخالقی
 
 بو اما بوده، آن غری و اخالق مجلو از عملی عقل احکام مهو شامل :روایات در فقه•

   .است یافتو ختصیص ظاىری شرعی احکام بو متأخر کاربردىای  در و تدریج
 



 معنای اصطالحی فقه
  از اعم دینی مفاىیم و مسائل جمموعو در فقو واژه استعمال ىجری، اولیو قرون در•

  .است بوده شایع امری احکام و اخالق ،اعتقادات
 

 تر تنگ فقو وگسرته شدند جدا ىم از علوم این دینی، علوم تکامل و گسرتش  اثر در•
   .دربرگرفت را احکام خبش تنها و شد

 

 طریق از کو  است عملیو شرعیو احکام بو علم فقو» :گوید  می فقو تعریف در شافعی•
 .«آید می دست بو تفصیلیو ادلو

 

 .است بوده فقو غالب تعریف کنون  تا فقو از تعریف این•
 



 فقه سیاسی
 رابطو در آن، کارگرییبو چگونگی و قدرت توزیع ۀحنو بو مربوط کو فقو از خبشی 

 .توحید حمور بر متکامل ایجامعو اجیاد جهت در افراد، و حکومت



 معانی نظام 
 نظام بو معنای سامان داشنت زندگی و معیشت مردم-1

 نظام بو معنای کیان کشور اسالمی و مسلمانان-2

 نظام بو معنای حکومت یا رژمی سیاسی-3

 نظام بو معنای ساختار سیاسی یا اقتصادی یا فرىنگی یک جامعو-4

 «سیستمنظریو »نظام در -5
نظام جمموعو ای از اجزای مرتبط با یکدیگر است کو بر اساس مبنای مشخصی ىدف »

 «مشخصی دارد
 



 اصول منطق سیستمی
 جزءکل و اصل  1.
 اصل ربط 2.
 جهت داریاصل 3.
 هماهنگیاصل 4.

 
اصل کل و جزء 

  عنصر یا جزء، واحدی است کو خاصو ىا و کارکردىایش از طریق موضعش در چهارچوب آن
 .کل تعینی می شود

 بر اساس بینش سیستمی ىر جزء یا عنصر بر اساس نقشی کو آن جزء یا عنصر در پدید آوردن
 .یک کلّیت و نیز عملکرد کل دارد، تبینی و مشخص می شود

 
 



ربط اصل   
نیست گوناگونی  اجزای یا عناصر حمصول و نتیجو تنها جتزیو قابل غری کلّ  یک  

  با ارتباطش بو اجزاء این از یک ىر ماىیت بلکو آورند، می وجود بو را آن کو
 .دارد بستگی (سیستم)کل

کل،  یک تشکیل و ىم با ترکیب و ارتباط اجیاد از پس اجزاء این از یک ىر 
 .ندارند اند، داشتو خود جزءگونو حالت در کو  را ىایی ویژگی دیگر

کل  در اجزاء جای گرفنت  نظر در با توانند می فقط اجزاء رفتار بر حاکم قواننی 
 شوند بیان

 



داری جهت اصل 
ویژگی شوند می مالحظو نظام یک در یکدیگر با ارتباط در کو  عناصری و اجزاء 

 نقش، کارایی،  را آن توان می کلمو  یک در کو  آورند می وجود بو را مشرتکی
 .نامید سیستم آن ىدف یا و جهت

 
هماهنگی اصل 

بستگی عامل چند بو است خاصی روابط بر مبتنی کو  نظامی در مهاىنگی حتقق 
 .باشند می مبنا و ىدف اجتماعی ىای سیستم در ىا آن ترین مهم کو  دارد

 



 قواعد کلی رویکرد سیستمی در نظام سازی حقوق عمومی

قاعده سیستم ىای شامل و مشمول 
قاعده اولویت و امهیت الیو ىا و اجزای سیستم 
 قاعده حلاظ جهت معنی برای ىر جزء سیستم 
 قاعده تعینی جهت نظام مشمول متناسب با نظام شامل آن 
قاعده پوشش سیستم 



 آثار بکارگیری منطق سیستمی
توجو بو ربط بنی الیو ىا و گزاره ىای فقهی حقوق عمومی 
توجو بو مهاىنگی سیستماتیک نظام فقو حقوق عمومی 
توجو بو جهت کلی نظام فقو حقوق عمومی 



 
 از حسن توجه شما

 سپاسگزارم


