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  حكومت اسالمي و مقاصد شريعت از ديدگاه فقها 
  با تأكيد بر نظرات امام خميني(ره)

  

  يمهدي شوشتر

  حسين ناصري مقدم

  دهيچك
ثيرات فراواني در استنباط ايشان داشته اسـت. ايـن أتوجه برخي فقهاي اماميه به مقاصد شريعت، ت

در پاسخ به  هثر بوده است. اين مقالؤعلم در ابواب مختلف فقهي، ازجمله حكومت و حاكم اسالمي م
نظـرات امـام  فقهـا، مخصوصـاً تتبـع در آراي و ي با مقاصد شريعتچگونگي ارتباط حكومت اسالم

با اين فرضيه كه تعامـل  ؛تدوين شده استخميني(ره) پيرامون حكومت اسالمي و اهداف شريعت، 
بـه ايـن  .مين مقاصد شارع اسـتأحكومت اسالمي درصدد ت دو برقرار است و اصوالًكاملي بين اين

بر آنكه توجه حكومت به اهداف شارع الزم است، مقاصد شريعت مجوز صدور عالوه ،نتيجه رسيده كه
برقراري امنيـت،  حفظ نظام اسالمي است و و اختيارات حاكم اسالمي در چارچوباحكام حكومتي 

  مت است.و حفظ مصلحت جامعه از اهداف شارع درباره حكوعدالت، حفظ نظام 

   .مقاصد شريعت، احكام حكومتي، اهداف شارع، حفظ نظام :واژگانكليد

                                                               
 الملل دانشگاه فردوسيفقه و مباني حقوق پرديس بين يكترآموخته دانشد )mahdishoshtari@chmail.ir(  
  حقوق دانشگاه فردوسيدانشيار گروه فقه و مباني 

 تخصصي انديشنامه واليت-دوفصلنامه علمي
  1394 ستانپاييز و زم، 2 شماره، اولسال 

 63 - 82صفحات 



  1394ستان پاييز و زم، 2 شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

64  

  مقدمه
 ،1432(خادمي،  كمك به مكلّفان در اقناع تعقل آنان ،)122ص ،1426(حسني،  تفسير درست نصوص

 گويي بهراهكاري براي پاسخ ،)286ص ،4، ج1402(آمدي،  مرجِّحي در تعارض ميان روايات ،)51ص
و مجوز براي صدور  )380ص ،2، ج1341(شاطبي،  هاي شرعيمستحدثه، جلوگيري از حيلهاحكام 

  ترين اهداف علم مقاصد شريعت ذكر شده است. احكام حكومتي از مهم
طور كلي و وضع كه از وضع شريعت بهدي است يريعت، اهداف، نتايج و فوامراد از مقاصد ش

عت به هدف تحقق تعبير ديگر، غاياتي است كه شري ؛ بهرودانتظار ميطور جزئي، احكام آن به
 .)7ص ،1993(فاسي، آنها وضع شده است 

 عقل دسترس از دور و مخفي احكام، مصالح كه نكته اين بر كيدتأ با شيعه برخي فقهاي
 احكام مناطات و مصالح كشف درصدد كمتر )130ص ،4همو، ج ؛416ص ،20، ج1418ي، ي(خو ،بشرند
 آن از پرهيز بر (ع)معصوم امامان كه( قياس دام در شدن گرفتار از نگراني دليل به و برآمده
 حالاين با. اندكرده اجتناب ممكن حد تا عقلي استنباط هايروش از 1)اندكرده كيدتأ همواره
 ،1جهمو،  ؛138ص ،2تا، جبيشهيد اول، (اول  شهيد مانند شيعه فقه مياني دوران فقيهان برخي

 در و )14ص ،1، ج1404فاضل مقداد، ( فاضل مقداد ،)163ص ،1403محقق حلي، ( محقق حلي ،)141ص
محمد  )288ص ،1399صدر، ( شيعه، برخي مانند مرحوم شهيد صدر معاصر انديشمندان ميان

 و شريعت مقاصد نقش تبيين و امام خميني(ره) به )70- 77ص ،3، ج1421مغنيه، ( جواد مغنيه
 گراييعقل و قياس دام در شدن گرفتار از اجتناب عين درايشان  اند.پرداخته احكام مصالح
  .اندداده قرار توجه مورد اتكا قابل اصل يك عنوانبه  را احكام مناطات افراطي،

فقهاي اماميه، حفظ نفس، حفظ آبرو، حفظ مال، حفظ دين، ايجاد امنيت، عدالت، حفظ 
سبيل، حفظ كرامت انسان و آباداني زمين مصلحت، عدم اختالل نظام، نفي حرج، نفي غرر، نفي 

  اند.كار گرفتههعنوان مقاصد شريعت، در مقام استنباط برا به

                                                               
  الراي و البدع باب الكافي، يعقوب، بن محمد رك: كليني، 1.
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برخي از مقاصد مورد استفاده فقها مانند حفظ دين، حفظ امنيت، حفظ مصلحت و حفظ 
فقهاي اماميه، كاركرد مقاصد  با تتبع در آراي نوشتاري است و اين نظام، ناظر به امور حكومت

  كند.شريعت در حكومت اسالمي را بررسي مي

  حكومت و لزوم توجه به مقاصد شريعت. 1
 هاگيريدر همه تصميمرا مقاصد شريعت است جامعه، موظف  عنوان مجري شريعت درحكومت به

اگر در مواردى اجراى حدود، اهداف و مصالح موردنظر شريعت را تأمين نكند به  در نظر بگيرد؛
 (ع)اجراى آن را متوقف سازد. شيخ طوسي از على ،امام و دولت اسالمى اجازه داده شده است

اقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق  ال«نقل كرده است: 

زمان كه امام  اساس اين مناط و مصلحت منصوص هر بر	)40ص ،10، ج1365 (طوسي، »بالعدو
تواند تا ترى ديد، مىمسلمين با نگاهى ژرف و حكيمانه اجراى حدود را مستلزم مفاسد بزرگ

  مرتفع شدن موانع دست از اجراى حدود بردارد. 
ساير احكام حاكم جامعه اسالمي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با 

تواند در اداره امور مختلف از اين منظر حاكم اسالمى مى .اسالمي، حفظ نظام را مقدم بدارد
عنوان ابزار كار استفاده كشور اسالمى و حل مسائل و معضالت نوپيداى آن، از احكام حكومتي به

گذارى كاالها و مرج، اقدام به نرخوتواند براى حفظ نظام و جلوگيرى از هرجنمايد، مثالً مى
 حسب عنوان اولى آن، جايز نيست و حكمى كه در چنين فرضى ازاجناس نمايد، كارى كه به

ون و اختيارات حاكم ئشود، حكم حكومتى خواهد بود كه از حيطه شسوى حاكم صادر مى
مانند  البته تقدم حفظ نظام بر احكام شرعي در چارچوب ضوابط و اصول متعددي .اسالمى است

 هارعايت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتغايرت با روح و مباني شريعت، عدم م
  است. پذيرامكان

از حفظ نظام اسالمي باالتر است و اساساً » اسالم«بايد توجه داشت كه حفظ اساس البته 
كشور اسالمي، اجراي  مرزهايهدف اصلي تشكيل نظام اسالمي، اجراي احكام اسالمي، حفظ 

مي و استقرار احكام خداوند و قسط و عدل اسالمي در جامعه است. تشكيل نظام حدود اسال
تبلور فرهنگ اسالم و ترويج و  اسالمي براي پياده كردن احكام اسالم و اجراي دستورات الهي
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خميني، موسوي ( ي برخوردار استيسزاهآن است. بر اين اساس حفظ اصل اسالم از اهميت ب

  .)153ص ،19، ج1385
ز صدور احكام شريعت اين است كه اين علم، مجو طرف ديگر، يكي از كاركردهاي مقاصداز 

تواند به جعل قوانين ت نيز مانند شيعه باور دارند كه حاكم ميباشد. اهل سنحكومتي مي
و  »حكومتياحكام «ورد. شيعه نام اين احكام را آوجود هايي بهبپردازد و يا در قوانين، دگرگوني

  ناميده است. »احكام سلطاني«ت  آن را سن اهل
 ايشان آشنايي از نظر. است قرارگرفته توجه مورد مطهري، استاد شهيد بيان در نكته اين

 درضمن و نشود افراط آن در آنكه شرط به كند،مي ايجاد دين در بصيرت نوعي احكام، فلسفه با
 بسيار ،احكام اسالمياجتماعي  هايتوجه به جنبه از نظر ايشان .دهدمي نشان را اهميت درجه

 مهم اين به توجه واست  كشانده انحطاط به را مسلمين موضوع اين از غفلت. دارد اهميت
 بحت فلسفه اجتماعي احكام كاري در و البته از نظر ايشان ؛بردمي اعتال سويبه را مسلمين
  .)234ص ،2، ج1379 (مطهري، است نگرفته صورت

گرفتن مقاصد شريعت اين توانايي را دارد كه از برخي احكام و اجراي  حاكم اسالمي با درنظر
(نجار،  سازدمده هدف حكم را برآورده نميوجود آهآنها جلوگيري كند؛ زيرا شرايط زماني يا مكاني ب

  .)257ص ،1391عليشاهي،  ؛20ص ،2008
 عقوبت اگر ؛مال يا است عقوبت يا درباره اجراي حدود اسالمي نيز بايد توجه شود، حق

 اجازه حاكم و شود ثابت دعوايش اگر پس. است واجب حاكم نزد دعوا اقامه قصاص، مثل باشد
 يا نداشت وجود حاكم اگر بله. كند قصاص در مباشرت تواندمي قولي بنابر شخص خود دهد

   تواند.نمي صورتاين غير در كند ادا را حقش خودش دتوانمي بود متعذر او به دسترسي
 چرا نكند مؤاخذه را او تواندمي حاكم حاكم، وجود با قصاص به مباشرت صورت در نهايتاً 

 فساد موجب نبايد و است خطيري امر دماء، بحث اما نيست او براي حق اين وجود در شكي كه
  .شود ايقبيله و ايطايفه جنگ و دعوا موجب مورد اين اگر خصوصبه شود اسالمي جامعه در

آن  ،او وسيلهبه قصاص اجراي بر اجازه و حاكم وسيلههب دعوا رفع وجوب مقصد شارع از
 مقتولولي  اند: اگربرخي فقها فرموده لذا بشود اسالمي حكومت از اختالل و فساد است كه دفع
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 ،2، ج1413(گلپايگاني، است  جايز او بر كار اين بكشد را قاتل اي،مفسده هيچ ترتب بدون بتواند

  دهد.كه اين مطلب توجه حكومت به اهداف شريعت را نشان مي ،)98ص
اند ازجمله موارد ديگري كه فقها در آن به توجه حكومت به مقاصد شريعت استناد نموده

و  ؟كندميكه احتكار در چه كاالهايي صدق اين درباره .موارد مشمول آن استمبحث احتكار و 
 ،كشمش ، خرما،جو گويند: ذكر گندم،مي؟ برخي حكومت با احتكار چه چيزهايي برخورد كند

خاطر شدت نياز به آنها در آن زمان بوده و حتي رواياتي روغن حيواني و روغن زيتون به
 ديگر در بازار بود احتكار در اينها اشكالي ندارد. سپس از اگر طعام«فرمايند: ند كه ميآورمي

كند كه علت تحريم، شدت ميالدروس نقل مكاسب شيخ و قاضي و صاحب الوسيله و صاحب 
  . »ستا احتياج مردم به آنها

  گويند:دانند ميكه احتكار را فقط در منصوص حرام ميسپس در ادامه خطاب به كساني
آيا شما اعتقاد داريد احتكار نفت و برق حرام نيست؟ با علم به اينكه زندگي بدون آنها محال 

خواهند از خودشان دفاع كنند حالل است و مياي افرادي كه است و احتكار سالح و منع آن بر
نظر من اگر به ؟اشكالي ندارد، بفرماييد احتكار خرما و كشمش امروزه چه ضرري دارد

جا انتشار نوشتند و در همهميدانستند آن را با طال مياستعمارگران امروزه فتواي شما را 
رما و كشمش باشد و طالي سياه و سفيد مشمول آن دادند تا زماني كه احتكار فقط در خمي

جانب جمود بر نص در چنين مواردي طعن از نظر اين ؟كندنشود چه چيزي آنها را تهديد مي
  .)145ص ،3، ج1421(مغنيه،  دين و شريعت سيد المرسلين(ص) است

  حفظ نظام از مقاصد شريعت. 2
(انصاري،  اندشريعت است از واجبات شمردهفقهاي اماميه عدم اختالل در نظام را كه از مقاصد 

معناي حفظ حكومت، در فقه شيعه بحث از وجوب حفظ نظام بهو البته  .)137ص ،2، ج1415
سنت به آن پرداخته شده است، به اين دليل كه مصداق خارجي حكومت  كمتر از فقه اهل

  اند.ر حاكم بودههاي جائاسالمي در بيشتر مقاطع تاريخي محقق نبوده و همواره حكومت
تواند مقصد كه هر سه معنا مي سه معناي متفاوت استعمال شده است از عدم اختالل نظام

 پردازيم:شريعت تلقي شود لذا به معرفي آنها مي
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  معناي حفظ نظام زندگي و معيشتيحفظ نظام به
وابسته است و در مقصود از حفظ نظام زندگي، رعايت اموري است كه قوام جامعه و مردم به آن 

 شودومرج ميافتاده و دچار هرج صورت اخالل در آن، نظم زندگي و معيشت مردم به خطر
  .)69ص ،1389 (جعفر پيشه،

يكي از مواردي كه به وجوب حفظ نظام استناد شده است بحث جواز اخذ اجرت بر واجبات 
النظام عليها تجب كفاية لوجوب اقامة الصناعات التي يتوقف «فرمايد: باره مياست. شيخ انصاري در اين

هايي كه نظام [زندگي مردم] بر آن متوقف است شغل )137ص ،2، ج1415(شيخ انصاري،  »النظام
واجبات «واجب كفايي است زيرا اقامه نظام اجتماعي الزم است. اين دسته از واجبات را 

  .)42ص ،1، ج1413(نائيني،  اندگفته »نظاميه
اند منصب قضاوت است و دليل فقها تصريح به وجوب اشتغال به آن كردهاز موارد ديگر كه 

من فروض  القضاء«فرمايد: اند. عالمه حلي ميآن را وابستگي نظام اجتماعي به آن بيان نموده

 الكالمجواهردر كتاب قضاء  )179ص ،2، ج1415(عالمه حلي،  »... لما فيه من القيام بنظام العالم الكفايات
نيز سخن از وجوب نصب قاضى امام و حرمت مخالفت مردم با قاضي منصوب آمده و دليل آن 

  .)40ص ،40، ج1981(نجفي،  تاختالل در نظام بيان شده اس

  معناي حفظ كشور اسالميحفظ نظام به
وجوب حفظ كشور اسالمي و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسالم و 

م و مورد اتفاق فقهاي شيعه، بلكه همه مسلمانان است. فقيهان ل مسلئاز مسابيگانگان يكي 
دانند. شيخ شيعه، دفاع در مقابل بيگانگان را بدون هيچ قيد و شرطي بر همگان واجب مي

  فرمايد:مي ةنهايطوسي در كتاب 
اوار گناه اش سزدهندهجهاد بدون امام و پيشوا و يا همراه پيشواي ستمگر اشتباه است و انجام

است و اگر كسي را بكشد، پاداشي بر آن ندارد و اگر كشته شود، گناهكار است. مگر اينكه 
خطري از ناحيه دشمن بر مسلمانان وارد شود كه براساس اسالم يا نابودي آن يا گروهي از 

(شيخ طوسي،  رت دفاع و جنگ با آنان واجب استمسلمانان ترسيده شود كه در اين صو
   .)290ص ،1400
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فرمايد: هرگاه كفار بخواهند اسالم را نابود كنند و شعائر آن را از بين صاحب جواهر نيز مي
ببرند و يادي از محمد(ص) و شريعت او نباشد اشكالي در وجوب جهاد حتي با پيشواي ستمگر 

  .)47ص ،21، ج1981(نجفي،  نيست
اختالل نظام و ذهاب بيضه محقق نائينى نيز با استناد به عدم رضاى شارع مقدس به 

قطعيات  ترينواضحتر از تمام امور حسبيه و از اسالم، حفظ و نظم مملكت اسالمي را مهم
و ساير  »محفظ بيضه اسال«دانسته است. وي معتقد است كه اين معنى را در لسان متشرعين، 

  .)40، ص1424(نائيني،  خوانندمي »حفظ وطن«ملل 
 هايجهاد با كفار و دفع آنان از سرزمين ،مصاديق حفظ بيضه اسالمترين بنابراين يكي از مهم

 ،اسالمي و جلوگيري از ظلم و تعرض آنان نسبت به خون و آبروي مسلمانان است. مصداق ديگر
 د برانداختن اساس اسالم را دارندهاي اسالمي قصجهاد با كفاري است كه با تسلط بر سرزمين

   .)288ص ،4، ج1383(كاشف الغطاء، 
شود كه حفظ اصل اسالم و كشور اسالمي و جان و مال و با تأمل در كلمات فوق روشن مي

ناموس مسلمانان، فرض و واجب است، خواه حكومت حاكم بر جامعه، حكومت اسالمي باشد يا غير 
  اسالمي و خواه حفظ اسالم و كشور اسالمي مستلزم حفظ و بقاي حكومت اسالمي باشد يا نباشد.

  حكومت اسالميحفظ 
نظام سياسي داراي مشروعيت باشد ـ مانند  اگرشيعه آن است كه  يقدر مسلم در ميان فقها

طور قطع هاي سياسي جائر و فاسد بهحكومت امام معصوم(ع) ـ حفظ آن الزم است و نظام
مشمول حكم وجوب حفظ نخواهند بود، بلكه برخي از فقها قائل به وجوب قيام عليه حكومت 

تأسيس حكومت اسالمي هستند. آنچه مورد اختالف نظر واقع شده است معناي جور و 
  .)218ص ،1381 (فيرحي، مشروعيت نظام سياسي است

را اجرا كند  يفقه اهل سنت مشروعيت غايي را مدنظر داشته و حكومتي را كه احكام اسالم
داند لكن فقيهان شيعه مشروع مي ،... استقرار يافته باشد ولو از راه زور و غلبه يا از راه شورا و

دانند مشروعيت فاعلي را موردنظر ز مييكه تشكيل حكومت اسالمي را در دوران غيبت جا
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كه از مجاري خاصي استقرار يابد مشروعيت دارد و صورتيداشته و معتقدند كه نظام سياسي در
  ع قرار گيرد.تواند مصداق حكومت مشروهر حكومتي كه احكام اسالمي را اجرا كند نمي

امام خميني با استدالل بر لزوم تشكيل حكومت اسالمي، حفظ و استمرار آن را نيز اثبات 
  نموده و معتقد است: 

هاي افراد را از بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت
آيد و فساد اجتماعي و ميوجود ومرج بهطريق اجراي احكام، تحت نظام عادالنه درآورد هرج

گسيختگي پيش نيايد و ومرج و عنانآيد. پس براي اينكه هرجاعتقادي و اخالقي پديد مي
اموري  اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همهجامعه دچار فساد نشود، چاره

   .)30ص ،1376(امام خميني،  يابدكه در كشور جريان مي
احكام الهي و لزوم استمرار آن تا روز قيامت دليل اصلي تشكيل  ياز ديدگاه ايشان اجرا

كند كه حكومت اسالمي استمرار داشته باشد و حكومت اسالمي است و نفس اين امر اقتضا مي
  .)619ص ،2، ج1421، وهم( اخالل در آن امري مبغوض و ناپسند باشد

كدام مقدم است؟  با ديگر احكام اسالم» وجوب حفظ نظام«درصورت تعارض حكم اما 
مورد بنابر ديدگاهي كه امام قاعده در تزاحم احكام، تقديم اهم بر مهم است و در اين

اند وجوب حفظ نظام اسالمي از احكام اوليه است و داراي چنان مصلحت خميني(ره) ارائه نموده
  فرمايد: قوي است كه مقدم بر ساير احكام شرعي است. ايشان مي

كلى هام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيار است بجانب گفتهين...تعبير به آنكه ا
 ؛اهللا(ص) استاي از واليت مطلقه رسول... حكومت كه شعبه جانب بودهاى اينبرخالف گفته

 فرعيه، حتي نماز و روزه و حج استيكي از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام 
  .)170ص ،20، ج1370، همان(

داند كه حكم مترتب بر آن اي ميرا از عناوين اوليه» مصلحت نظام اسالمي«بنابراين ايشان 
درصورت تزاحم با ديگر احكام مقدم است. مطابق اين ديدگاه اهميت ناشي از مصلحت كه ريشه 

طلبد تا ترين واجبات دارد، ميعنوان مهمدر اصل حفظ نظام و صيانت از منافع عامه مردم به
نمايد حتي اگر برخي از احكام را ت اسالمي نسبت به اتخاذ سياستي كه تأمين مصالح ميحكوم

  فرمايد: نقض كند اقدام كند. وي درمورد حفظ نظام جمهوري اسالمي مي
شود و با له حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا مشاهده ميئمس

از  ،شودست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف ميهايي كه از چپ و راگيرياين نشانه
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كند و از اموري است كه چيز به آن مزاحمت نمياهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ
   .)153،ص19، ج1385، همان( احتمال خلل در آن عقال منجز است

مطابق با تواند به حاكم ياري رساند تا از نصوص، تفسيري ارائه دهد كه مقاصد شريعت مي
عبارت ديگر، حاكم مجتهد دارد. بههاي كلي شارع باشد و حكومت را از جمود در امان نگهآرمان

  بايد در خودِ نصوص نيز به اجتهاد بپردازد و تنها به الفاظ تكيه نكند.
يكي از اهداف شريعت كه ارتباط تنگاتنگي با حفظ حكومت اسالمي دارد،  ،عنوان مثالبه

  .)60، (انفال ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان، نسبت به مسلمانان است
تر از او در هايي در سطح و حد او يا پيشرفتهترسد كه سالحشك، دشمن زماني از ما ميبي

بر حافر و خف و نصل، ، عالوه»سبق و رمايه«اختيار داشته باشيم. محمد جواد مغنيه در بحث 
داند، زيرا در زمان پيامبر فقط همين سه سالح ميهاي جديد را هم مشمول حكم اسلحه

  گويد: شناخته شده بود. او مي
اين مطلب، اجتهاد در برابر نص نيست بلكه اجتهاد صحيح در فهم و تفسير نص است كه با روح 

و سمحه است سازگاري دارد. وي اجتهاد دربرابر نص را ممنوع  شريعت اسالم كه شريعت سهله
 ،4، ج1421(مغنيه،  شماردميداند و جايز سير نص ميدانسته ولي كشف مقصد شارع را تف

  .)236ص
شهيد صدر نيز از فقيهان نوانديشي است كه در فتواهاي خود پيرامون اهداف و مقاصد 

باب  او، به هدف جعل حكم، اشاره كرده است، در شريعت سخن گفته است. يكي از مواردي كه
گرچه فقيهان، از  باشد.سبق و رمايه است كه هدف از آن حفظ و دفاع از حكومت اسالمي مي

باره اند، براي نمونه محقق حلي در اينپرداخته» سبق و رمايه«جعل حكمِ  ديرباز به فلسفه
دا كردن سبق و رمايه، برانگيختن اراده و توانايي پيدا كردن بر رزم و آزمودگي پي فايده«نويسد: مي
توان حال سؤال اينجاست: آيا مي .)462ص ،2، ج1409(محقق حلي، » مانند تيراندازي استكارهايي بر 

و  از مصاديقي كه براي سبق و رمايه در روايات آمده، تجاوز كرد يا اينكه بايد به آنها بسنده نمود
  ها مسابقات را، روا دانست؟الغ، شتر، تير و كمان و مانند اينتنها در چيزهايي مانند: اسب، ا

  نويسد: باره ميشهيد صدر در اين
عنوان ابزارهاي [خاص] مطلق است يا تا زماني است كه اين ابزارها به ت در اين مواردآيا صح

گردد و مصالح جهاد آيد كه با تقويت آنها نيروي نظامي تقويت ميشمار ميجنگ عمومي به
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تر و به حق اقرب حتياط نزديكباشد، ولي وجه دوم به اشود؟ دو وجه محتمل ميرعايت مي
   .)154، ص2، ج1415(حكيم،  است

اي شفاف به آن اشاره كرده، مصالحي در جهاد است كه خواهان گونهآنچه اين فقيه به
توان آنها را، همان تقويت نيروي نظامي براي تشريع چنين حكمي از سوي شارع شده است. مي

را در » رِهان«سخن، صحت عقد  سالمي دانست. اين فقيه در ادامهجهاد و حفظ حكومت ا
  نويسد: پذيرد و ميابزارهاي امروزي نيز مي

آيد، شمار مينظامي جديد بههاي كه از ابزارهاي جنگي و ماشينآنچه درستي عقد رهان در
(حكيم،  و نظر به اين مسئله، بعيد نيستمانند ماشين مسلسل و مانند آن، محتمل است 

  .)154ص ،2، ج1415
  حدود اختيارات حاكم اسالمي در حيطه حفظ نظام .3

واجباتي هستند كه نظام بالد و عباد وابسته به آن  ،اندبرخي در تعريف واجبات نظاميه گفته
در اين نوع  )5ص ،2، ج1403 بحرالعلوم،(آل شوداست و عدم وجود آن موجب اختالل نظام مي

صورت تبرعي، اخذ اجرت جايز دانسته جهت حفظ نظام و عدم ميل به انجام آنها بهواجبات به
نفع اشخاص است نه  ،واجبي است كه هدف از وضع آن ،واجب غيرنظامي ،شده است. درمقابل

  .)42ص ،2، ج1413 (نائيني، حفظ نظام
نظر طرفداران حكومت اسالمي، حدود دخالت حاكم بايد در  اكنون بايد ديد كه آيا از

  تر دارد؟چارچوب حفظ نظام تبيين شود يا قلمرويي وسيع
ين و دفاع از اسالم مصالح مسلمنظر سيد مرتضي حفظ  دليل پذيرش حكومت اسالمي در

شيخ انصاري ولي فقيه را جانشين امام(ع) در امور  .)442ص ،1997(سيدمرتضي،  و مسلمين است
ايشان معتقد است كه اوامر فقيه در امور عرفي واجب  .)552ص ،2، ج1415(انصاري،  داندعام مي

چنين ايشان معتقد هم .)548ص ،3، جهمان( است ليكن سلطنتش بر اموال و انفس ثابت نيست
 ،همان( است در اموري كه عرفاً بايد با مجوز رئيس قوم انجام شود اذن ولي فقيه الزم است

  .)550- 555ص
 دانديايي و معاش و معاد مردم ميناييني واليت فقيه را رياست بر مردم در امور ديني و دن

فقيه داراي صالحيت  فتوا دادنبر منصب قضاوت و عبارتي عالوهبه .)333، ص2، ج1413(نائيني، 
   .)231ص ،2، ج1418، همان( و نظم بالد، جهاد و دفاع نيز هستبراي سد ثغور 
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  فرمايد: داري ميصالحيت فقيه در امر حكومت هخميني دربارقدر مصطفي شهيد گران
مصالح شخصي تواند شود. وي ميرياست فقيه شامل تمام امور سياست در مملكت اسالمي مي

جهت حفظ نظام و هاي عمومي نوعي بهنمايد و در راستاي نياز هنوعي هرا قرباني مصالح عالي
موسوي ( كندا سلطنت هموال مردم تصرف كند و بر انفس آندر ا توانداسالم مي دفاع از حوزه

   .)59ص ،1410خميني، 
ام مسلمين ها براي حفظ نظنداند كه انجام آمي اموريامام خميني واليت فقيه را ناظر به 

  .)124ص ،3، جهمان( به والي سپرده شده است
توان به دو ديدگاه كلي درباره قلمرو صالحيت بندي ميان نظرات فوق ميدر مقام جمع

گروهي از فقيهان موارد دخالت حاكم را محدود به حفظ نظام و بقاي  ،حاكم اسالمي اشاره كرد
كه گروه ديگر هدف از تشكيل حكومت اسالمي را ايجاد درحالي ،دانندزندگي اجتماعي مي

دانند و لذا دولت را بر پايه حمايت از موازين اخالقي و جلوگيري از انحراف اي اخالقي ميجامعه
  دانند.مجاز مياخالقي و معنوي جامعه نيز 

 ،2تا، ج(شهيد اول، بي اند:تقسيم كرده دستهمصالح را به سه  ،شايان ذكر است علماي مقاصد
  )14ص ،1، ج1404فاضل مقداد،  ؛163ص ،1403، محقق حلي ؛141ص ،1ج ؛138ص

 اندع واجب است. اين مصالح عبارتينظر همه شرا مصالح ضروري: مصالحي كه حفظ آن از
  حفظ دين، نفس، مال، عقل و نسل. از

(حاجيات): مصالحي هستند كه ضروري نيستند ولي افراد به آنها نياز پيدا  مصالح حاجي
  كنند. مثل احكام بيع و نكاح براي افرادي كه نسبت به آنها اضطرار ندارند.مي

ري مصالح تحسيني: اموري هستند كه در چارچوب مسائل ذوقي قرار دارند مثل آداب رفتا
هاي رفتاري در عادات انگيزد يا آنچه ما را به رعايت بهترين الگوكه ما را به مكارم اخالقي برمي

  خواند.و معامالت فرامي
بندي مصالح به توان به اولويتبندي ثمرات زيادي دارد كه از آن جمله مياين تقسيم

  هنگام تزاحم آنها اشاره كرد.
استناد به مصالح در  ،كه باره بايد موردتوجه قرار گيرد اين استمهمي كه در اين هنكت

صورت اگر قرار باشد زيرا در غير اين ؛فرآيند اجتهاد بايد از طريق حاكم اسالمي صورت گيرد
هنجارسازي يا  هريك از شهروندان به استناد مصلحت يا اجراي اراده الهي براساس مصالح به
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عبارتي استناد خورد. بهچارچوب هنجاري اجتماع برهم مي ،حكومتي مبادرت كند اجراي احكام
روحاني،  ؛225ص ،1، ج1371ي، ي(خو سوي حاكم جايز است حقوق عمومي و از همصالح در حوز به

  .)35ص ،13، ج1421
درمورد قلمرو عملكرد حاكم در استناد به مصالح و استفاده از آن برخي از فقهاي شيعه در 

حد  كه مصلحت عمومي به باب حكومت اسالمي معتقدند كه ولي فقيه در مواردي واليت دارد
رسد كه نظر ميگفته بهعبارتي باتوجه به مطالب پيشبه .)96ص ،1414(روحاني،  لزوم برسد

مداخله براساس مصلحت درصورتي جايز است كه بيم اختالل نظام برود. در تأييد اين برداشت 
هاي فقها درمورد حجيت بناي عقال اشاره كرد. زيرا ازنظر ايشان درصورتي معيارتوان به مي

(مكارم شيرازي،  هدف بناي عقال حفظ نظام باشد، بناي مزبور حجت و قابل پذيرش خواهد بود

  .)119ص ،1، ج1411
، امام خميني(ره) ضمن اشاره به اين مطلب كه دشمنان اسالمسالح به  فروش مثالً درباره

بسا مصلحت مسلمين اقتضاي بيع سالح و حتي امور سياسي تابع مصالح روز بوده و چه اين
اي از كفار را داشته باشد، مانند زماني كه دشمن بزرگي به اعطاء مجاني سالح به طايفه

كه كفار از تابعين ز با كمك كفار ممكن نباشد يا اينمسلمانان حمله كند كه دفع آن ج
دهند كه البته ميدرصدد دفع دشمنانش توسط كفار باشد، چنين ادامه مسلمانان بوده و والي 

چه زمان جنگ باشد چه زمان آمادگي براي جنگ  ؛گاهي نيز مصلحت در ترك بيع سالح است
و چه دوران صلح باشد، زيرا خوف آن وجود دارد كه تقويت كفار موجب هجمه بر جان و آبروي 

  مسلمانان شود.
دو روايت را قاصر از تبيين موضوع براي عصر حاضر سپس دو روايت ذكر كرده و آن 
اما از  ؛است بودهكه شرايط متفاوت  ،عصر صادقين بوده دو روايت مربوط بهدانند زيرا اينمي

كند كه هرگاه امكان دفع عدو قوي ميتعليل موجود در روايت دوم و فهم مقصد شارع، استفاده 
سالح به كفار براي دفع كفار ديگر جايز است. و با وجود  فروشمون باشد أوسيله عدو مهب

گيرد كه همه اين ميپايان نتيجه  سالح به كفار با بررسي آنها، درفروش رواياتي در عدم جواز 
  كند.روايات چيزي جز حكم عقل را تأييد نمي
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جهت حفظ نظام اسالمي،  فار درسالح با ك فروشايشان ضمن توجه به اختيار حاكم براي 
را جايز يا باطل  فروشداند كه براساس مصلحت عامه مسلمين اين بر والي مسلمين واجب مي

  .)227-334ص ،1، ج1415(امام خميني، بداند 
  حفظ امنيت، برقراري عدالت و رعايت مصلحت از اهداف شارع .4

وجود امنيت جاني و مالي و عرضي  بدونترين وظايف حكومت، ايجاد امنيت است و يكي از مهم
رو تهديد و ايجاد ناامني وجود نخواهد آمد. ازاينهامكان رشد غايي براي آنان ب ،براي افراد جامعه

در همين راستا دين زننده و سزاوار كيفر است. آسيب ،ها همانند ستاندن جان آنهابراي انسان
گيري نموده بسيار سخت 1،آبرو عرض و امنيتمبين اسالم ضمن توجه به اين مهم، براي حفظ 

همگي از مقاصد  4جامعه، امنيت مالي و3،امنيت فيزيكي2،امنيت اخالقي جامعهاست، همچنين 
در فقه شيعه توجه بسياري به اين امور شده است. لذا هرگونه  شارع براي وضع قوانين بوده و
اخروي دارد، محاربه و افساد اشاعه فحشا عذاب دنيوي و و  است تهمت به ديگران ممنوع بوده

و سرقت كيفر شديدي دارد و... كه انجام  ،)257ص ،4، ج1365 (طوسى، في االرض مجازات سخت
  باشد.مت، براي حفظ امنيت بشر ضروري ميهريك از اين امور توسط حكو

 تهاجم فكر از دارنده باز تا نموده است، تشريع را نيرو كردن فراهم خارجي، امنيت حفظ باب در
 طورهمان ،است كرده تشريع حمله، وقوع هنگام در دفاع براي را جهاد همچنين .)60 (انفال، باشد
و عزت، هيبت، شرف و جالل  نباشد غير به وابسته امت اينكه الزم دانسته تا را خودكفايي كه

                                                               
هادَةً أَبَـ وَ الَّذينَ يَرْمُونَ .1 داً وَ أُولئِـكَ هُـمُ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُوا لَهُـمْ شـَ

هاداتٍ بِاللَّـهِ إِنَّـهُ لَمِـنَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَد وَ الَّذينَ يَرْمُونَ )4، الْفاسِقُونَ (نور اءُ إِالَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَـعُ شـَ
 .)23، الْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الĤْخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (نور إِنَّ الَّذينَ يَرْمُونَ )6، الصَّادِقينَ (نور

 ) الزَّانِيَـةُ وَ الزَّانـي19، نـورالَّذِينَ يحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فىِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فىِ الدُّنْيَا وَ االْخِـرَةِ ( إِنَّ .2
هَدْ دينِ  فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَ الْيَـوْمِ الْـĤخِرِ وَ لْيَشـْ

  .)21، عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ (نور
   .)33، (مائده ...ا إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُو. 3
  .)38، مائده( مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَاالً .4
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لذا حفظ امنيت جامعه در  .)367ص ،1406، على بن موسى الرضا(ع)االمام ( مسلمانان حفظ شود
  مين هدف شارع بر حكومت اسالمي و حاكم شرع واجب است.أراستاي ت

ترديدي نيست كه عدالت عدالت نيز از مقاصد شارع و از اهداف تشكيل حكومت اسالمي است و 
؛ 267ص ،5، ج1363(كليني،  »بالعدل قامت السموات و االرض«زيرساخت عالم تكوين و تشريع است؛ 

عدل و قسط و يا به تعبير قرآن  و هدف نهايي بعثت رسل، اقامه )103ص ،4، ج1403، ابي جمهورابن 
برمبناي  ،است. تشريع احكام الهي در تمام شرايع آسماني )25(حديد،  »لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط« كريم؛

شده و دستور  عنوان اصل مهمي از اصول مذهب تلقيجايي كه عدل بهعدالت استوار است تا آن
 )96 (نحل، »إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ«اجراي عدالت رفتاري و اخالقي است؛  ،كلي الهي به آحاد امت

  .)8 (مائده، »اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى«
معامله كردن براساس «، »قيام مردم به عدالت در امور خود«هاي سير، عبارتادر تف

(طوسي، آمده است  »ليقوم الناس بالقسط«در تفسير » مالزم عدالت بودن در بين خود«و » عدالت

از مجموعه اين تعابير استفاده  .)505ص ،1385شبر،  ؛401ص ،9، ج1415طبرسي،  ؛534ص ،9، ج1409
ها بايد آن را است كه انسان صليا ،كه اوالً قسط همان عدالت است و ثانياً عدالت ،شودمي

  د. نزيربناي روابط خود قرار ده
 به را شما جمعيتى، با دشمنى ؛لِلتَّقْوى َأقَْربُ هُوَ اعْدِلُوا تَْعدِلُوا أَلّا عَلى قَْومٍ َشنĤَنُ يَجْرِمَنَّكُمْ ال وَ« 
  .)8 (مائده، » است ترنزديك پرهيزگارى به كه كنيد، پيشه عدالت. نكشاند عدالت ترك و گناه

دليل دشمني و بغض با گروهي در حكم و نبايد به حكومتكه  ترجمه آيه به اين معنا است
در اين آيه اجراي  .)292ص ،3، ج1415؛ طبرسي، 461ص ،3، ج1409(طوسي،  عدالتي كنندرفتار، بي

است؛ همچنين در  تعالي و تبارك پروردگار توصيه مورد ،كردنحكم و اعمال و رفتار عدالت در 
صورت تقوي رعايت اجراي آن نبايد هيچ تبعيضي بين دوست و دشمن قائل شد. در غير اين

لذا اقامه  .)5ص ،1387 (سعادت مصطفوي، ول هستيمئو در پيشگاه پروردگار متعال مساست نشده 
  عدل حتي در چنين شرايطي مقصد شارع است.

  :انددر فرازى از استدالل بر واليت فقيه، چنين نگاشته) امام خمينى(ره
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يمكن ان يقال: االسالم هو الحكومة بشؤونها و االحكام قوانين االسالم و هى شأن من شؤونها بل 
توان گفت: اسالم همان حكومت مى ؛االحكام مطلوبات بالعرض و امور آليه الجرائها و بسط العدالة

 .رودشمار مىاى از جوانب حكومت بهو احكام، قوانين اسالم است و جنبه ؛است با تمام جوانب آن
(خميني،  بالعرض و امورى ابزارى است براى اجراى حكومت و بسط عدالت طلوبم بلكه احكام،

  .)472ص ،2ج ،1410 تاب البيع،ك
 تريناز مهم »مصلحت« در فقه شيعه، بحث مقاصد است، و هايمصلحت نيز يكي از ضروري

، ولي (ره)به اعتقاد امام خميني گيري رهبري مشروع حكومت اسالمي است؛هاي تصميمويژگي
فراتر را را براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا  ...ها و نصب ها، عزل وتصميم هامر بايد هم

المال مسلمانان تأكيد كرده است كه بايد در مصالح بيت هربارد . براي مثال ايشاننگذارد
 غَنِمُْتمْ  أَنَّمَا وَاعْلَمُوا« شريفه هد: تأمل در آيننويسخمس و زكات مي هدربار ومسلمانان صرف شود 

المال است و حاكم، واليت بر بيت آنِ سهام خمس از هدهد همنشان مي )41، (انفال »شَيءٍ ... مِنْ
باره متبع دارد و تصميم و نظر او كه بر طبق مصالح عمومي مسلمانان است در اينتصرف آنها 

ماندگان) را از سهمي است و همو بايد زندگي اين سه گروه از سادات (يتيمان، فقيران و در راه
هزينه كه اختيار  طور، بر حسب تشخيص خود، تأمين كند هماناست مقرر شده هاكه براي آن

و سهام زكات را بر طبق تشخيص است ز در زمان خودش به او واگذار شده ها نيزكاتكردن 
  .)656ص ،2، ج1410(خميني، كتاب البيع،  به اهلش برساند مصلحت

  نتيجه
 احكام است. شريعت عالى مقاصد از اجتماعى، يكى و فردى زندگى در انضباط و نظم برقرارى

 و مردم دنياى با ناسازگارى و تزاحم گونههيچ كهاست  شده طراحى و تعبيه طورى الهى
 با زندگى برپايى حكومت اسالمي، نهادِ و نهان در .باشد نداشته زندگى توسعه و پيشرفت
 باشد زندگى فروپاشى و ماندگىنابسامانى، عقب باعث هرچه و است نهفته سعادت و سالمت
 باعث اگر است، ارزش داراى خود ذات در كه ورزىاحتياط روازاين .است شده شناخته ممنوع
با اهداف  باشد زندگى فروپاشى و دانش و علم و صنعت و بازار ماندگىزندگى، عقب ومرجهرج

   .)202، 233- 255ص ،2، ج1409آخوند خراساني، ( شودمى شمرده ناپسند و شريعت در تناقض و ممنوع
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فتوايي كند تا تشخيص دقيق مقاصد و اهداف احكام شرعي، به حاكم اسالمي كمك مي
جامع و منطبق بر فطرت صحيح و عقل سليم، صادر نموده و با دانستن مقاصد احكام، گرفتار 

جهت غفلت از مصالح و . زيرا كثرت احكام احتياطي در فتاوي فقها، بهنشودجا هاي بياحتياط
   1مالكات احكام و اهداف و مقاصد شريعت است.

 بسيار حجم در صريح سهله و سمحه، مكلفهاي ناروا، و برخالف اصل احتياط نتيجه در
ساز شود؛ و اين خود زمينهترين راه ميو انتخاب سخت احتياط به فقهي، محكوم فروع از زيادي

  عسر و حرج و گريز مكلفان از شريعت و در بسياري از موارد باعث ايجاد وسواس خواهد شد.
 پسنديده صورتى در آن اجراى و احتياط به عملِ كهاست  شده تصريح احتياط اصل در
 ابتال يا و افتادن تنگنا به و حرج، سختى و زندگى، عسر نظام، فروپاشى اختالل باعث كهاست 

   نباشد. وسواس به
 است. شريعت عالى مقاصد از اجتماعى، يكى و فردى زندگى در انضباط و نظم برقرارى

 و مردم دنياى با ناسازگارى و تزاحم گونههيچ كهاست  شده طراحى و تعبيه طورى الهى احكام
 و سالمت با زندگى برپايى الهى احكام نهادِ و نهان در .باشد نداشته زندگى توسعه و پيشرفت
 ممنوع باشد زندگى فروپاشى و ماندگىنابسامانى، عقب باعث هرچه و است نهفته سعادت
 ومرجهرج باعث اگر است ارزش داراى خود ذات در كه ورزىاحتياط روازاين .است شده شناخته

با اهداف شريعت در  باشد زندگى فروپاشى و دانش و علم و صنعت و بازار ماندگى زندگى، عقب
  .شودمى شمرده ناپسند و تناقض و ممنوع

هاي فقهي نوين كه است، اما در بحث بودههاي فقهي سنتي توجه به مقاصد اندك در بحث
نظر برخي از علما سبب اسالمي اتفاق افتاده، چنين نيست. بهدر ايران و بعضي از كشورهاي 

 لكه اسبابي تاريخي دارد كه عمدهگردد، بهاي شيعيان برنميقصور فقه شيعي، به تفكر و انديشه
هاي فردي در فقه و آن دور بودن از قدرت سياسي و اجتماع است. و همين امر سبب نگرش

  .)25ص ،1417(حسيني، هاي بسيار شده است وز احتياطبر

                                                               
خميني، سيد مصطفي، تحريرات في موسوي و  446، ص1رك: ميرزاي قمي، ابوالقاسم، قوانين االصول، ج. 1

 .688، ص3االصول، ج
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باتوجه به تشكيل حكومت اسالمي در ايران، علم مقاصد شريعت در فقه اماميه نيازمند 
  ها و تشريح زواياي آن است.ورود فقها و انديشمندان و تبيين چارچوب

مقاصد،  سايه در حكم مبيِّن نصوص تفسير و مقاصد به حاكم اسالمي هدر سايه توج
 محدود ظاهر در كه دليليبه گاه ،يابد. در سايه اين توجهاتقان بيشتري ميدله، ا از وي برداشت

 مطلق يا عام اول نگاه در كه دليلي اطالق يا عموم از گاهي كهبخشد، چنانمي توسعه است
  .كندمي جلوگيري است

از نصوص  وي با شناخت مقاصد شريعت و توجه حاكم اسالمي به آن در حكومت، فهم
كار نگرفته و فقط بدان توجه داشته خواهد بود، اگرچه مقاصد را در استنباط به شريعت متفاوت

  بخشد.مي را وسعت حاكم الشريعه، افق ذهن باشد. شناخت مقاصد
هاي شدن از تك گزاره دهي به منطق عقل و خارجارزش ، خوداستناد به مقاصد شريعت

اي مقاصد گوناگوني است، اين مقاصد قابل عالوه شارع، دارباشد، بهميظاهربينانه  گونهنقل به
باشد و شناخت اين مقاصد اين توانايي را به حاكم اسالمي يابي از طريق شرع و عقل ميدست
نتيجه  نگر پيدا كند، دردهد كه از ديدي جزئي نسبت به احكام بيرون آمده و ديدي جامعمي

  ود.تر خواهد بتر و اجراييمندتر، ضابطهفتواي او كارآمد
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  ق.1402، االسالمي

، سسه جماعه االسالمي للمدرسينؤم :، تهرانتحف العقولشعبه حراني، حسن بن علي، ابن -
  ق.1404
 ق.1403، سيدالشهداء :قم ،اللئالي عوالي، علي محمدبن جمهور ابي ابن احسايي، -

  ق.1406، البيتآل :، مشهدالرضافقه ، االمام على بن موسى الرضا(ع) (منسوب به ايشان) -
  .ق1415، كنگره شيخ انصاري :، قمالمكاسب ،انصاري، مرتضي -
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، فصلنامه سنت بيت و اهل حق تمرد و وجوب حفظ نظام از منظر اهل ،جعفرپيشه، مصطفي -
 .1389، 33، ش9طلوع نور، سال

، البيتآل :، قموسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهحر عاملي، محمد بن حسن،  -
 .ق1409
المعهد العامي للفكر  :، دمشقنظرية المقاصد عند االمام محمد الطاهر العاشورحسني، اسماعيل،  -

  ق.1426، االسالمي
الدين، محمد مع: محمد مهدي شمس ،حوار علي الورق االجتهاد و الحياةحسيني، محمد،  -

  ق.1417، الغدير للدراسات االسالمية، قم: الزحيلي هوهباهللا، حسين فضل
 :، تعليق محمدباقر صدر، بيروتمنهاج الصالحينحكيم، محمدتقي بن محمد سعيد،  -

  .ق1415، دارالصفوه
  .ق1432، العبيكان :، رياضعلم المقاصد الشرعيّة خادمي، نورالدين، -

خميني(ره)،  امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه قم: ،االصول في تحريرات مصطفي، سيد خميني، - 
  ق.1418
  .ق1418، دارالهادي :، قمالتنقيح في شرح عروة الوثقيي، سيد ابوالقاسم، يخو -

  .1371، وجداني نشر :قم، مصباح الفقاهه، ــــــــــــــــــــ  -
  .ق1418، يمؤسسه إحياء آثار اإلمام الخوي :، قمموسوعة االمام الخويى، ــــــــــــــــــــ  -

  ق.1421، (ع)مدرسه االمام صادق :، قمفقه الصادق(ع)روحاني، محمد صادق،  -
پژوهشنامه ، »جايگاه عدالت در استنباط احكام معامالت« ،سعادت مصطفوي، سيد حسين -

 .1387، 27، شماره 9، دوره حقوق اسالمي
 .م1997، االسالميه العالقات و الثقافه رابطه :قم ،الناصريات مرتضي، سيد -
  ق.1341، دارالفكر :بيروت ،االحكام اصول في الموافقات موسي، بن ابراهيم شاطبي، -
 مرتضى السيد :قاهره داود، حفني حامد الدكتور راجعة ،شبر تفسير عبداهللا، سيد شبر، -

 .ق1385، الرضوي
  تا.بي، كتابفروشى مفيد :، قمالقواعد والفوائد، شهيد اول، محمد بن مكى -
  .ق1399، دارالتعارف المطبوعات :، تهراناقتصادناصدر، محمد باقر،  -
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، للمطبوعات االعلمي مؤسسة :، قمالقرآن تفسير في البيان مجمع حسن، بن فضل طبرسي، -

  ق.1415
 مكتب :تهران العاملي، قصير حبيب أحمد: تصحيح و تحقيق ،التبيان حسن، محمدبن طوسي، -
  ق.1409، اإلسالمي اإلعالم
  .1365، دارالكتب االسالميه :، تهرانتهذيب االحكام، ــــــــــــــــــــــ  -
  .ق1400، دارالكتاب العربي :، بيروتالنهايه ،ــــــــــــــــــــــ  -
، البيت آل :، قمتحرير االحكام الشرعيه علي مذهب االماميه ،عالمه حلي، حسن بن يوسف -
  .ق1415
 :، قممفهوم و حجيت مذاق شريعت در فرايند استنباط احكام فقهي لفضل،ا، ابوعليشاهي -

  .1391، بوستان كتاب
  .م1993، دارالغرب اسالمي :، بيروتمقاصد الشريعة االسالميه و مكارمهافاسي، عالل،  -

- ت آيانتشارات كتابخانه  :، قمالتنقيح الرائع لمختصر الشرائعفاضل مقداد، مقداد بن عبد اللّه،  -

  .ق1404، مرعشى نجفىاهللا 
دانشكده حقوق و علوم مجله  ،»له مشروعيت، بين نظريه و نصئشيعه و مس« ،فيرحي، داوود -

 .1381، 57ش ،سياسي دانشگاه تهران
  .1383، دفتر تبليغات اسالمي :، قمكشف الغطاء ،الغطاء، جعفر كاشف -
  .ق1363، هدار الكتب االسالمي :، تهراناالصول من الكافيكليني، محمد بن يعقوب،   -
  ق.1407، هاالسالمي، بيروت: دارالكتب الكافي ،ـــــــــــــــــــــــ  -
  .ق1413، الكريم دارالقرآن :قم ،القضاء كتاب محمدرضا، گلپايگاني، -
استقالل،  تهران: ،الحرام و الحالل مسائل في االسالم شرائع، محقق حلي، جعفر بن حسن -
  ق.1409
، البيتآل :رضوي، قم محمدحسين ، تحقيقمعارج األصول، ـــــــــــــــــــــــــــ  -
  .ق1403
 .1379، صدرا :تهران ،2ج ،مطهري استاد هاييادداشت مرتضي، ،مطهري -
  ق.1421، مؤسسه انصاريان :، قمفقه االمام جعفر الصادق(ع)مغنيه، محمدجواد،  -
  .ق1411 ،)منين(عؤقم: مدرسه االمام اميرالم ،القواعد الفقهيهناصر،  مكارم شيرازي، -
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مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  :، قمالمكاسب المحرمه ،اهللا روحسيد خميني، موسوي  -
  ق.1415(ره)، خميني
  ق.1385، خميني مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام :، تهرانصحيفه امام ــــــــــــــــــــــ ، -
  .1370،سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي :، تهرانصحيفه نور ــــــــــــــــــــــ ، -
  ق.1421، مؤسسه اسماعيليان :قم، كتاب البيع ــــــــــــــــــــــ ، -
 .1376، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني :، تهرانواليت فقيه ــــــــــــــــــــــ ، -
، االسالمية العلمية المكتبة :، تهرانقوانين االصولميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن،  -

  ق.1378
  .1380، 20ش ،فصلنامه حكومت اسالمي ،»حفظ نظام« ،مهوري، محمدحسين -
  ق.1418، االسالمي ، تقرير خوانساري، قم: النشرمنية الطالبنائيني، محمدحسن،  -

  .ق1413، دفتر انتشارات اسالمي :، قمالمكاسب و البيع ،ـــــــــــــــــــ  -
  .ق1424، دفتر تبليغات اسالمي :، قمتنبيه االمه و تنزيه المله ،ـــــــــــــــــــ  -
  م.2008، دارالغرب االسالمي :، بيروتمقاصد الشريعة بابعاد جديدهالمجيد،  نجار، عبد -

، داراالحياء التراث العربي :، بيروتجواهر الكالم في شرح شرايع االسالم، نجفي، محمدحسن -
  م.1981


