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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

ر آرای ب رویکردینیت با ام فقه رحکم شناسی د مباحث رابطه با تاثیر کنکاشی در

 1)ره(امام خمینی

 چکیده

، وب گردیدهمحس فقه بنایی در دانشاز مسائل بنیادین و زیر شناسی، مسائل مرتبط با منظومه حکم

. باشدیم حکم شناسیمباحث  شناسایی و تحلیلو پایه و اساس بسیاری از مباحث فقهی، در گرو 

یگاه و نقش محوری در حکومت ای از دانش فقه، به دلیل اهمیّت جابه عنوان شاخهنیز  فقه امنیت

اس اس بر ،های فقهی در این حیطهتا پژوهش ،باشدعلمی و نگاه کالن میهای بررسی نیازمند اسالمی،

 حثاتبیین نقش و جایگاه مب این پژوهش با هدف صورت پذیرد. اصول کلّی حاکم بر فقه امنیت

 یابی به اینانجام گردیده و دست بر آرای امام راحل )ره(، رویکردیفقه امنیت با  حکم شناسی در

طه با اصولی در رابو کالن فقهی  مبانیپیرامون  با امعان نظرو  ،یتحلیلو  یتوصیف هدف، با روش

از  بسیاریاین مطلب است که  روشن شدن . نتیجه این پژوهش،استشناسی، میسر مباحث حکم

قانونی یا انحاللی بودن احکام، انقسام احکام شناسی، همچون مباحث مربوط به مباحث مهم حکم

قه امنیت فمباحث مختلفی از ، در ومتی و غیر آنشرعی به اولی و ثانوی، انقسام احکام شرعی به حک
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 مقدمه
کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت گفته شده که فقه امنیت، فقه امنیت، در تبیین 

ای دارای جایگاه ویژه در میان ساحات گوناگون فقه، فقه امنیت (51: 5931)علیدوست،  باشد.می

ترین مطلوب جامعه ایمانی است که در ترین و بدیهیمهم ،امنیتموضوع آن، یعنی ، چرا که است

روایات شیعه، تأمین آن از وظائف مهم حکومت اسالمی قلمداد شده است. )موسوی کاشمری، 

علمی در ساحت فقه امنیت مورد توجه محققین حوزه های لذا شایسته است که پژوهش (19: 5911

نماید، این است که چه ضرورت پرداختن به این مباحث را بیشتر می. آنعلوم اسالمی قرار گیرد

 ورزیهفقشن و مدوّنی برای رو قواعدتا اصول و  شود، موجب میامنیت فقهپیرامون  کالن هایبررسی

ه ود بو از این رهگذر کمک شایانی به پژوهشگران این عرصه در ور ،مدهبه دست آ منیتا نپیرامو

ررسی فقه امنیت، یعنی ب به یکی از مباحث مرتبط بااین پژوهش  .صورت گیرد مباحث فقه امنیت

با توجه به نبوغ علمی و نگاه حکومتی  و شناسی در فقه امنیت، پرداخته است،جایگاه مباحث حکم

قرار گرفته  مورد توجه، شناسیهای ایشان در مباحث حکمهامام راحل )ره( به فقه، آراء و اندیش

ت، های اخیر در مورد فقه امنیچه در سالتاریخچه این مبحث باید گفت که اگر در مورداست. 

و مقاالت و کتب مفیدی در این زمینه به رشته تألیف در آمده های خوبی صورت گرفته، فعالیت

 فقه امنیت، هیچ شناسی درف، در مورد مطالعات پیرامون نقش مباحث حکملکن با این وص 5،است

 گردد.و این اثر پژوهشی جزء اولین آثار در این زمینه محسوب می ،یافت نشدهی مستقلاثر پژوهشی 

 مفهوم شناسی

                                            
به 1931مجله حکومت اسالمی در سال  87اثر استاد ابوالقاسم علیدوست، که در شماره « شناسی فقه امنیت و فقه امنیتیماهیت و چیستی»توان به مقاله . از جمله این مقاالت می1

 چاپ رسیده اشاره نمود.  
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 الف( حکم شرعی

به  ضاوتق و ،علم، فقهباشد و معانی منع، حکمت، حکم در لغت مصدر فعل حکم یحکم می

 (545 /51 :5454؛ ابن منظور، 141 /1 :5450ذکر شده است. )اصفهانی، در کتب لغت برای آن ، عدل

: از عبارترا حکم  برخیر گرفته است. هاى مختلفى مورد تعریف قرادر اصطالح به صورت اما

، 5(91: 5450؛ احسائی، 1 /5: 5911)حلی،  «افعال مکلّفین تعلق گرفته استبه که خطاب شرع »

و  (11 /1: 5451خوئی، ) ،حکم را عبارت از اراده و کراهت مولى دانسته دیگربرخی  .انددانسته

براى منظم ساختن زندگى  ی متعالاند که از طرف خداآن را عبارت از تشریعی دانسته نیزای عده

 (561 /5: 5451)صدر،  انسان صادر شده است
 فقهب( 

 /6 :5450فقه در لغت به معنای فهم، ادراک شیء و علم به آن، به کار رفته است. )جوهری، 

اند. )فراهیدی، از لغویین نیز آن را به معنای علم دین دانستهای عده( 441 /4 :5404؛ ابن فارس، 1149

به احکام استداللی علم  به ی، غالباًاصطالح معنای و اما در( 941 /9: 5454 :؛ ابن عباد910 /9: 5450

ن واژه در معنای هر چند ای (1 /5 :5404گردد. )حلی، ادلّه تفصیلی، اطالق میاز طریق  ،شرعی فرعی

به کار رفته است  که از آن مجموعه مسائل و مفاهیم دینی، اعم از اعتقادیات و نیز  اصطالحی اعمی

(، لکن این معنی از فقه مورد نظر 94: 5411اخالقیات و احکام، اراده شده است )مکارم شیرازی، 

 طلبد.   های آن، مجال دیگری را میاین پژوهش نبوده، و توجه به همه ساحت
 منیتا فقه( ج

 ، و متضمّندهد یرا مورد بحث قرار م تیاز فقه  است که مسائل امن یبخش ت،یمراد از فقه امن

جهت اصطالحات مقابل آن،  نیبد باشد.می تیبه امن نید یو دستور یکشف نگاه هنجار اتیعمل

                                            
 (2، ص 1ق: ج  1978)حلی، « باالقتضاء او التخییر او الوضعخطاب الّشرع المتعّلق بافعال المکّلفین، . »1
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ر د تیفقه چون فقه عبادات، فقه معامالت، فقه اداره، فقه جزاء و ... خواهد بود. امن گرید یهابخش

 ود.ش یبه کار بسته م استیچون حکومت، اقتصاد، فرهنگ و س ییدر مقابل نهادها دگاه،ید نیا

 (51: 5931)علیدوست، 

 منیتا جایگاه مباحث حکم شناسی در فقه
در قالب فصل مستقلى مورد بحث قرار نگرفته  شناسی در متون فقهیمباحث مربوط به حکم

 و برخی از احکام آن ،هاى گوناگون در البه الى کلمات فقهاء مطرح گردیدهاست، بلکه به مناسبت

مباحث مربوط به تعریف و بیان ماهیت حکم شرعی، انقسامات ( 10: 5911)اسالمی، ذکر شده است. 

 متعلق، تضاد یا عدم شرعی، رابطه حکم با موضوع وحکم شرعی، مبادی احکام شرعی، مراتب حکم 

 تضاد احکام با یکدیگر، نحوه جمع بین حکم ظاهری با واقعی، قاعده اشتراک حکم میان عالم و

 شناسیحکم مباحث باشند که داخل در منظومهاز مباحثی می ،قاعده عدم خلو واقعه از حکم جاهل، و

 که اساس بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونمباحث حکم شناسی عالوه بر ای باشند.می

، در ندباشمی و برخی دیگر از مباحث مالزمات عقلی در باب غیر مستقالت عقلی ،نهی، ضد، ترتب

 (ره)به عنوان نمونه دیدگاه امام خمینی ( 15 :)همان د.نای داراستنباطات فقهی نیز نقش تعیین کننده

شود، حلّال بسیاری از یاد می "خطابات قانونیه"که از آن به نظریه  ،در باره ماهیت حکم شرعی

یا مباحث مربوط به حکم ( 411 /9: 5451 ینیخممصطفی ) .باشدمیالت فقهی و اصولی معض

 (561: 5911مظاهری، ) د.نباشرا دارا می مهمیکاربرد  ،نظام حل معضالتگشایى و حکومتی در گره

تنباطات ای در اسنقش تعیین کننده ،که مباحث مربوط به عناوین ثانویه و احکام متفرّع بر آنکما این

ه به توجاین قضیه مستثنا نبوده و از  ز،ین منیتفقه ا (444 /9: 5415رک: عمید، ) د.نباشفقهی دارا می

. اشدبیاحکام آن، دارا م حی، و استنباط صحپیدانو در حل مسائل را ینقش مهمّ یشناسمباحث حکم

دا یپ منیته ابا فق یشتریکه ارتباط ب یشناساست که به اهمّ مباحث مطرح در منظومه حکم ستهیلذا با
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تر شنبه رو یتا کمک ،مییاشاره نما باشند،یبرخوردار م امنیتدر فقه  یتررنگ نموده، و از نقش پر

 .می، نموده باشمنیتکالن فقه ا یشدن مبان

 تیآن در فقه امن امدیو پ شناسی حکم شرعیماهیتمبحث  -1

احکام و خطابات  تی، مباحث مربوط به ماهشناسیمنظومه حکماز مباحث مهم مطرح در  یکی

 یا چگونگدر رابطه ب عه،یش نیی. مشهور اصولباشدیم نیاحکام به مکلّف نیتعلّق ا تیفیو ک ،یشرع

ه ی( مطابق نظر515: 5931 ان،یاند. )فرهادانحالل شده هیقائل به نظر ن،یبه مکلّف یتعلّق حکم شرع

موضوع و  قیانشاء دارد، لکن به تعداد مصاد کیخطاب صادر شده و  کیانحالل، اگرچه حکم با 

گویا براى اکرام  "أکرم کلّ عالم": دیگردد. مثال چنانچه شارع مقدس بفرما یمتعلّق، حکم منحلّ م

 نوجوبات متعدّد با یک انشاء بیا نیرده است، هر چند اهر دانشمندى، وجوب مستقلى انشاء ک

 (616 /5: ج 5410از پژوهشگران،  یاند. )جمعشده

 هیاحکام شرع ریرا در تفس یدیجد هیانحالل، نظر هی)ره( ضمن ردّ نظر ینیمقابل، امام خم در

ره( ) ینیخم مشهور گشته است. در نگاه امام "هیخطابات قانون" هیمطرح نمودند که امروزه به نظر

 باتابا تعدّد مخاطبان، به خط باشند،یم نیمتوجه عموم مخاطبو بوده  یکلای که هیخطابات شرع

 فیکه مانع جعل تکل یعدم وقوع قبح ایوقوع  صیدر تشخ دیو لذا با گردند،یمتعدّد منحلّ نم

که اگر همه  نحو نیخود آن خطاب عام صادر از طرف شارع را مدّ نظر قرار داد، به ا گردد،یم

 هیولا طبعبه حسب  ایعنه را دارا نبودند، و  یٌبر انجام منه ینحو توان عاد چیخطاب، به ه نیمخاطب

 در فرض زیدر اوامر ن کهنی. کما اباشدیم حیها قبخطاب به آن کنند،یعنه را ترک م یٌمنه شیخو

ظر به با قطع نمامورٌ انیات یبرا نیدر مکلّف یوجود غرض طبع ایو  نیمخاطب کی چیعدم قدرت در ه

. اما اگر گرددیمحسوب م حیها هرچند در قالب خطاب عام، قباز تعلّق امر، توجه خطاب به آن

عاجز  گرید یانجام مامور به بوده و برخ ایعنه  یٌقدرت بر ترک منه یدارا ن،یاز مخاطب یچنانچه برخ

 یطبع زهیانگ یدارا ن،یاز مخاطب یبرخ ای اگر همه نیها قادر باشند، و همچنآن یهمگ ایباشند، و 
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محسوب  حیها قبو توجه خطاب عام به آن فیانجام مامورٌ به نباشند، تعلّق تکل ایعنه  یٌترک منه یبرا

. )امام باشندیم رینوع اخ نیاند از اامر وارد شده ای یکه در مقام نه یو همه خطابات شرع گردد،ینم

 (515: 5411 ،ینیخم

است،  یجا که یک مبنای عام و کالن در مباحث مربوط به حکم شناساز آن هیخطابات قانون هینظر

از  کیهر  یبررسهای مختلف فقهی و اصولی در پی دارد، و حوزهرا در  یمتعدّد یهاامدیآثار و پ

دوده در مح هینظر نیا امدیپ نیترمجال به مهم نیلکن در ا ،طلبدیرا م یپژوهش مستقل ،هااین حوزه

 . میینمایاشاره م تیفقه امن

 امدیپ نیترمهم ،را تیگرا به فقه امنگرا در مقابل نگاه فردجامعه کردیرورسد بتوان به نظر می

ما  هیانونخطابات ق هیحاکم بر نظر روح کهبرشمرد. توضیح این تیدر فقه امن هیخطابات قانون هینظر

گذار با مردم است. بر خالف که رابطه شارع با مردم، رابطه قانون سازدینکته رهنمون م نیرا به ا

و  شده، فیکه رابطه شارع و مردم در آن، به نحو رابطه موال و عبد تعر ،یانحالل احکام شرع هینظر

( به 514: 5916 ه،ی. )رک: خطابات قانونگرددیم میظتن یارابطه نیبر اساس چن زیمسائل ن ریسا

به ارتکازات جامعه آن روز، که روابط  دیبا یانحالل، در فهم خطابات شرع هینظر بنابر گر،یعبارت د

موال و  نیتوجه نمود، و نحوه مواجهه عبد با فرام نمودند،یم لیرا بر اساس نظام موال و عبد تحل

طابات خ لیدر فهم و تحل گذارریتأث یرا، به عنوان عامل یعرف یموال راتاو در مقابل دستو یهاکنش

افراد از جمله  هیشخص اتینوع از رابطه، خصوص نیمدّ نظر قرار داد. لذا همان طور که در ا یشرع

ز ا لیقب نیا دینگاه، با نیقهراً با ا زین یدر خطابات شرع رد،یگیقدرت و علم مورد نظر قرار م

 خطابات هینظرمورد توجه قرار داد. بر خالف  ،یدر خطابات شرع یودیعنوان ق بهرا،  اتیخصوص

 ردکی. در روباشدیگذار با مردم ماز جنس رابطه قانون ،یآن به خطابات شرع کردیکه رو هیقانون

ر، محوو قانون گذار با نگاه جامعه گردد،یموضوع منحل نم قیبر اساس مصاد هیحکم قض ،یقانون

تک  تک هیو حاالت شخص اتیکه خصوصبدون آن کند،یطبق مصالح کل جامعه جعل م رقانون را ب
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قانون  تیقدرت و عجز مخاطب، مانع شمول لیاز قب یافراد را مدّ نظر قرار داده باشد. و لذا حاالت

ظام که در ن. چنانگرددیتنها به حکم عقل، معذور محسوب م یشخص نیو چن گردد،ینسبت به او نم

 یلحت کلمص نیتام یشود، در پ وضع یبه صورت کل یاست که اگر قانون گونهنیا زین عالم یعقالئ

 یفرادا یمصلحت تک تک افراد باشند، و لذا ممکن است، برخ نیتام یکه در پجامعه هستند، نه آن

 ( 961: 5931 ،یمتضرر گردند. )مومن کنند،یجامعه حرکت م یکه بر خالف مصلحت کل

 نیمربوط به محدوده شمول ادلّه ال حرج و ال ضرر، به ا ی)ره( خود در ضمن مطالب ینیخم امام

 : ندیفرماینکته اشاره نموده و م

 هانیمانند ا یافقهاء مشهور شده است که ادلّه حرج و رفع و ضرر و سائر ادلّه نیمطلب در ب نیا»

 است یموارداز جمله  نیندارند ... ا یکه خالف امتنان باشد، اطالق یدر مورد باشند،یم یکه امتنان

ت که اس نیا قیاشتباه نموده است. و تحق جادیا ،یو احکام شخص یاحکام قانون نیکه در آن خلط ب

. شودیمن نیها مالحظه تک تک مکلفو در آن باشند،یم یامتنان یبه حسب قانون، کل ،یاحکام امتنان

اگرچه فرض شود  باشد،یم یپس چنانچه در جعل قانون، امتنان بر امت وجود داشت، حکم، امتنان

ق ها را از حآن تیرومتصادم داشته باشد و موجبات مح ،یاشخاص ای یامتنان در مورد شخص نیکه ا

که  ستین یمعن نیمصالح و مفاسد در احکام، به ا ه،یبنابر نظر عدل کهنی. کما ادیفراهم نما یملک ای

 نیرا. بنابیو جزائ یاسیام ساست در احک نیمصلحت باشد. و همچن یدارا یحکم نسبت به هر کس

وجود داشته  تکاریبر جنا یها ضرر و حرجاگرچه در آن باشند،یامتنان بر مردم م زیاحکام ن نیا

 (116 /5: ج 5415 ،ینی)امام خم« باشد.

خواهد داشت، چرا که توجه به  یمهم ریتاث تیدر فقه امن ،یبه خطابات شرع کردینوع رو نیا

هم و نقش م ،یتیدر درک درست احکام امن ،یو مکان یزمان اتیمصالح کالن جامعه با توجه به مقتض

 یهداشته باشند. گا فیاز تکال یدرک درست یطیدر هر شرا دیبا یتیامن یهادارد. دستگاه یاساس

در هنگامه انتخابات، مکالمات  د،ینمایمتناسب با زمان و مکان، مصلحت جامعه اقتضاء م اوقات
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 یتینام یهااهدستگ ،یاجتماع یهاضرورت یگاه ایکنترل گردد،  ،یانتخابات یهابا نامزد نیمرتبط

و  ،شده یساز ضرر عمومبستر یاجتماع یهااز شبکه یکه برخ رساند،یم جهینت نیکشور را بد

مصالح کالن  دیبا هیموارد، فق ایناند. در جامعه را مورد هدف قرار داده یهاو هنجار ت،یفرهنگ، هو

 ایکسب و کار شخص  نو صرف در خطر افتاد د،یخود لحاظ نما یتیامن یاجتماع را در فتاوا

شکل گرفته است(، مانع لحاظ مصلحت کالن جامعه  یاجتماع یا)که در بستر شبکه ،یاشخاص

 یراداف ایمالک، مصالح کل جامعه است، اگر چه با مصالح فرد  ،یقانون ینگردد، چرا که در احکام کل

 در تضاد باشد.
 منیتآن در فقه ا گاهیو جا هیو ثانو هیبه احکام اول یانقسام احکام شرع -2

 یو حکم ثانو یبه حکم اول ،یانقسام حکم شرع ،یشناسجمله مباحث مربوط به منظومه حکم از

احکامى هستند که با قطع نظر از عوارض  ه،یاحکام اولیه گفته شده که، احکام اول فی. در تعرباشدیم

اند. مانند وجوب نماز و روزه و حاالت ثانوى عارض بر موضوع، بر موضوعات معینى قرار داده شده

صحت بیع و بطالن معامله ربوى. اما در مقابل، احکام ثانوى، احکامى هستند که به جهت  ایو  ،و حج

. در این گونه هیّضرر، و یا تق ،شوند. مانند موارد عسر و حرجض بعضى حاالت خاص، وضع مىعرو

. دنسازمى مبدّلد و به حکم دیگرى ندهموارد، احکام ثانویه، احکام اوّلیه را تحت تأثیر قرار مى

 ( 151 :5411 ،یرازی)مکارم ش

از  یاریحدود و صغور آن، در بس قیو شناخت دق هیاست که توجّه به موارد احکام ثانو نیا حق

فقه  طهیدر استنباط احکام در ح ه،یاست که فق ستهیبا ، وراهگشا باشد تواندیم امنیتفروعات فقه 

موضوع،  نیا گاهیجا تی. با توجه به اهمدیمبذول نما یاژهیتوجه و ه،یموارد احکام ثانو ری، به تاثمنیتا

 .میپردازیم امنیتدر فقه  یاز موارد احکام ثانو یبرخ ریبه رابطه و تاث

 امنیتعسر و حرج با فقه  نیمتفرّع بر عناو ی( رابطه احکام ثانوالف
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اعم از فقه  یابواب فقه یکه در تمام باشدیم یاز قواعد معروف فقه اسالم یکیحرج ال قاعده

ه است ک نیقاعده در اصطالح فقهاء، ا نی. مراد از اابدییم انیجر امنیتعبادات، فقه معامالت و فقه 

 یناموجب تنگ ةًاستدام ایرا، که ابتداءً  یالزام یِوضع ایو  یفیخود، حکم تکل نیمتعال در د یخدا

 ست،یگردد که عادتاً قابل تحمل ن یو شدت یموجب وقوع او در سخت ایمکلّف گردد، و  یبرا دیشد

خمینی )ره( در موارد متعددی در کتاب فتوائی خود، امام ( 455: 5916 ،ینیجعل ننموده است. )مشک

به عنوان نمونه ایشان  5اند.به این قاعده توجه داشته، و احکام متعددی را بر این عنوان متفرع نموده

شود. )امام خمینی، اند، که عادتاً تحمل نمیاز جمله مسوّغات تیمم را حرج و مشقّت شدیدی دانسته

 (504 /5: ج 5913

را که قاعده، توجه نمود، چ نیمتفرع بر ا یبه احکام ثانو دیبا زین امنیتفقه  رامونی، پشپژوه در

 ها،به آن یتوجه یامکان رخداد دارند، که ب ،امنیت های مرتبط بازمینه در یمسائل و موارد متعدّد

امنیت اقتصادی امروزه دارد. به عنوان نمونه  یدر پ یعموم آحاد جامعه اسالم یحرج و مشقّت را برا

: 5913ی، باشد. )تصدیقگذار میشود که بر امنیت اجتماعی نیز تأثیریکی از اقسام امنیت محسوب می

مؤسسه  ایبنگاه  سیبخواهد اقدام به تأس ،یشرکت ایچنانچه شخص  ( حال با توجه به این نکته،565

آن خواهند بود، در صورت  ریگاز مردم در یکه عدّه قابل توجّه د،یبنما یدر کشور اسالم یکالن مال

دم، وجود مر از یاریافتادن بس یالزم، احتمال بروز موجبات عسر، و به سخت یمال یهانداشتن پشتوانه

 هیموجّه، حسب ادلّه اول لیبدون دل یتجسّس نمودن از شهروندان عاداگر چه  ،خواهد داشت. لذا

، لکن با توجه به باشدی(، محکوم به حرمت م401 /90: 5413 ،ی، و بروجرد51)رک: حجرات/ 

خص ش نیا یفعل طیالزم است تا از سوابق و شرا یحکومت اسالم یامنیت یروهایبر ن حرج،قاعده ال

 از مردم نگردد. یمتوجه جمع ،یشرکت، تجسّسات الزم را به عمل آورند تا حرج نوع ای

                                            
 (511؛ ص 921؛ ص 219؛ ص171؛ ص 181، ص 2: ج 1983. )رک: امام خمینی، 1



11 

 

 تیمتفرع بر عنوان اضطرار با فقه امن ی( رابطه احکام ثانوب

ته مکلّف برداش ۀاضطرار از عناوین ثانوى است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط، از عهد عنوان

آن، جواز ارتکاب  ةکند که نتیجشود؛ بدین معنا که مکلّف را از موضوع حکم شرعى خارج مىمى

حرام یا ترک واجب در حال اضطرار است. مانند خوردن مردار یا ترک نماز که در شرایط عادى، 

از  یشود. )جمعاضطرار تعبیر مى ۀو در حال اضطرار، حالل است. از این عنوان به قاعد ام،حر

 (141 /5: 5416پژوهشگران، 

که خوردن  یبعد از ذکر موارد له،یالوس ری)ره( در باب اطعمه و اشربه کتاب تحر ینیخم امام

تمام محرمات مذکور در حال اضطرار، »اند: به حکم اضطرار اشاره نموده و فرموده باشد،یها حرام مآن

قاعده در نظر حضرت امام )ره( اختصاص به  نی( ا133 /9: 5411 ،ینی)امام خم« شوندمباح مى

 دست یلکه در صورتى که ضرورت، اقتضاخود شخص ندارد، ب یبرا یاضطرار طیحصول شرا

با ترک  کهنیخواهد داشت، مانند ا انیقاعده جر نیا د،یرا نما یارتکاب حرام ای یجباز وا دنیکش

 هتک یحرمت شخص محترم ایشود، و  یرهبر جامعه اسالم ایمتوجه حوزه مسلمانان،  یانیز ،یعمل

 دانقاعده را، خوف به تحقق امور مذکور دانسته نیتحقق ا اریمع شانی( ا41 :5410 ،ینیگردد. )امام خم

: 5411 ،ینی. )امام خمگرددیداشته باشد، حاصل م یکه منشأ عقالئ یصرف احتمال ایکه با علم، گمان 

9/ 133) 

ه دارند. ب یعیکاربرد وس تیاست که احکام مترتب بر آن، در فقه امن یاز قواعد زیقاعده ن نیا

همچون حفظ  یامر اهمّ تیرعا یبرا ت،یانجام مأمور نیدر ح یتیامن نیعنوان نمونه چنانچه مأمور

 حاظلقاعده و با  نیهمچون کذب، گردند، با تمسّک به ا یمضطرّ به انجام محرّمات ،یاتیپوشش عمل

 /4: 5403 ،یآبادمحرّمات نمود. )نجف نیحکم به جواز ارتکاب ا توانیباب تزاحم، م یهااریمع

911) 
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در مورد استفاده کردن از  ی)ره( در جواب استفتائ ینیقاعده است که امام خم نیجهت هم به

اند که اگر ضرورت دفاع واجب اقتضاء فرموده ،یاسالم نیدفاع از سرزم یمنازل خالى اشخاص برا

 مواردبه  دیبا تی( لذا پژوهشگران فقه امن44 /9: 5411 ،ینیمالک شرط نیست. )امام خم ۀکند، اجاز

 داشته باشند. یقاعده و حدود و صغور آن، اشراف کامل نیکاربرد ا

 تیبا فقه امن هیّمتفرع بر تق ی( رابطه احکام ثانوج

 هیقعنوان ت دانند،یم رییرا قابل تغ هیبا عروض آن، احکام اول عهیش یکه فقها ینیجمله عناو از

مطرح  هیکراراً مسأله تق زیما ن اتی( در روا11 :5400 ،ی؛ طوس564 :5459 د،یمف خی. )شباشدیم

 /1 :5401 ،ینیندارد.  )کل نیندارد، د هیکه تق یشده است که کس انیب یتیدر روا یو حت ده،یگرد

ها اطالق حق، به جهت در امان ماندن از ضرر آن نیبا مخالف یعمل ای یبه موافقت قول هی( تق153

عرض شخص در  ایکه جان، مال و  ییجا نیب ی( و در انجام آن فرق15 :5454 ،ی)انصار گرددیم

 (10 :5911 ان،ینیوجود ندارد. )ام گردد،یم نیمتوجه عموم مسلم یکه ضرر ییخطر باشد، و جا

 یاند و ضمن برخخود مورد توجه قرار داده یعنوان را در کتب فقه نیا زیامام )ره( ن حضرت

حفظ  شهیهم ه،یاند که، هدف از تقکرده حینکته تصر نینمودند، به ا نییتب ه،یکه در مورد تق یماتیتقس

 نندما شود،یم هیموجب تق ،یگریاهداف د یبلکه گاه ست،یاز خطر و ضرر ن یجان و مال و دور

اکثر  شانی( ا1: 5410 ،ینیاز ضرر به آن. )امام خم یریحفظ اسالم و جلوگ ایو  ینیحفظ برادران د

 ( 55 :اند. )هماندانسته انشانیعیالسالم( را به جهت حفظ ش همی)عل نیائمه طاهر هیموارد تق

مدّ  یتیفروعات امن رامونیخود پ یفقه یهادر پژوهش زیعنوان را ن نیا دیبا تیفقه امن پژوهشگر

ن دارد. به عنوا یرا در پ هیلزوم توجه به مسأله تق ت،یامن یهااز ساحت ینظر قرار دهد، چرا که برخ

 قتیحق نیباشد. ایم یبا سائر مذاهب اسالم یحفظ اتحاد و همبستگ ت،یامن یهانمونه از جمله مؤلّفه

ه( به )ر ینیمطلب، در پاسخ امام خم نی. توجه به اردیمورد توجه قرار گ زین یفقه یدر فتاوا دیبا

امروزه »سؤال نموده است که:  شانیاز محضر ا یگرقابل مشاهده است. پرسش نهیزم نیدر ا یاستفتائ
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و غیره احتیاج به اتّحاد داریم، و  هما در خارج از کشور ایران با مسلمانان کشورهاى دیگر مانند ترکیّ

کنیم، آیا این صحیح است که ما هم پیشانى از این رو ما در مساجد و نماز جماعتهاى آنان شرکت مى

ام )ام« در مورد تقیّه جائز است.»در پاسخ فرمودند:  شانیا« را روى موکت قرار داده و نماز بگزاریم؟

 (655 /9: 5411 ،ینیخم

به  یمنظام اسال یتیو امن یلزوم توجه مأموران اطالعات ت،یدر فقه امن هیاز کاربرد تق گرید نمونه

 توسط مأموران یاطالعات یها. تالشباشدیم یاتیو عمل یکیبه اهداف تاکت دنیعنوان در رس نیا

 هیتق موضوعزا، فساد یهاندیبردن فرآ نیهمچون از ب ،یبه اهداف اطالعات افتنیدست  یبرا یتیامن

ف بر متوق ،یگردد که دفع ضرر فرد یمتوقف بر رفتار ی. چرا که اگر کار اطالعاتسازدیرا محقق م

 (15: 5931 ،یاست. )صرام هیگرفتن تق شیدر پ ،یمأمور اطالعات فهیآن بود، وظ

 امنیتمتفرع بر عنوان ضرر با فقه  یاحکام ثانو( رابطه د

که در ابواب مختلف فقه به آن استناد  باشدیال ضرر یکى از مشهورترین قواعد فقهى م قاعده

عده اختصاص قا نیشود. بسیارى از فقهاء از گذشته تا کنون در تألیفات خود رساله مستقلى را به امى

 نیمعتقدند ا اء. اکثر فقهدهدیقاعده را نشان م نیا گذارریتاث گاهیو جا تیامر، اهم نی، که ا5اندداده

 یفآن، نظرات مختل ری. لکن در تفسباشدیمقدم م هیکه بر سائر احکام اول ستا یاله یقاعده، حکم

اند. هضرر دانست جادیاز ا یفیتکل ینه یقاعده را به معنا نیا یاابراز شده است. عده هانیاز جانب فق

. اندموضوع پنداشته ینف لسانحکم به  یقاعده را نف نیمفاد ا زین ی( برخ51: 5450 ،ی)اصفهان

اند. )مکارم دانسته یاحکام ضرر یمقصود از قاعده را نف گرید یا( دسته915: 5403 ،ی)خراسان

اضل اند. )فنموده انیمتدارک ب ریضرر غ یمفاد قاعده را نف زین گرید ی( برخ11 /5: ج 5455 ،یرازیش

اند که ارائه نموده ثیحد نیاز ا یگرید ریتفس ره ینیامام خم انیم نی( اما در ا534: 5451 ،یتون

                                            
( رفع 1511الصی، محمد باقر، )؛ خ«( قاعدة ال ضرر، قم: دفتر انتشارات اسالمی1511اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح الّله بن محمد جواد. )»توان اشاره نمود به: .  از باب نمونه می1

 ( حاشیة علی رسالة ال ضرر، قم:  مجمع الذخائر اإلسالمیة.1911الغرر عن قاعدة ال ضرر، قم: دفتر انتشارات اسالمی؛ مامقانی، مال عبد الّله بن محمد حسن. )
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 ینه یمفاد قاعده را به معنا شانی. ادهدیم یقاعده در حلّ معضالت اجتماع نیبه ا یشتریب تیظرف

و  یسلطان یهمانند حرام بودن شرب خمر باشد، بلکه نه یشرع یضرر، حکماند، تا الندانسته یاله

و آله( به سبب آن که رهبر و حاکم بوده صادر شده  هیاهلل عل یصل) امبریاند، که از پدانسته یحکومت

 (40 /5 :تا یب ،ینی. )امام خم5است

دارا  منیتادر فقه  یاریصورت گرفته از آن، کاربرد بس یهاریتفس شتریقاعده ال ضرر در ب اگرچه

 گردند،یم هیمتبدّل به احکام ثانو ،یامنیت یهاتیاز فعال یبرخ هیآن، احکام اول هیچرا که بر پا باشد،یم

 یقاعده در حل معضالت اجتماع نیبه ا یشتریب تیامام راحل )ره( ظرف ریتفس رسدیلکن به نظر م

اع، امور اجتم انیجر یبرا یاسالم معناست که، حاکم نیا دیّمؤ ریتفس نی. چرا که ادهدیم یتیو امن

 نیدست به جعل قوان یدر موارد متعدد تواندیجامعه، م تیاز وارد شدن ضرر به امن یریو جلوگ

تصرفات، عموماً در  نی. ادیمردم تصرف نما یو حقوق اجتماع یزده، و در امور شخص یحکومت

 یعدالت و کنترل نظم عموم یاجتماع، اجرا تیاسالم، حراست از امن انیحفاظت از ک یراستا

افرادی که قرار است صاحب منصب و مسئولیت در نظام اسالمی  در مورد به عنوان نمونه. باشندیم

ناپذیر های جبرانها صورت نگیرد، خوف وارد شدن ضررنچه تحقیقات الزم در مورد آنشوند، چنا

ضرر، حاکم اسالمی ای قاعده الها وجود دارد، و لذا به مقتضبر پیکره جامعه اسالمی توسط آن

ها توسط نیروهای امنیتی را صادر نماید. این مطلب از تواند حکم به جواز تجسّس از سوابق آنمی

                                            
ز آن شئون مقام اند که یکی است: نبی اکرم)صلی الله علیه و آله( دارای شئونی بودهمقدمه نخ»اند، که خالصه آن چنین است: . ایشان این نظریه را در طی مقدماتی بیان نموده1

چه که از باشد. مقدمه دوم: هر آنباشد، شأن سوم ایشان هم مقام قضاوت بین مردم مینبوت و رسالت ایشان بوده است. شأن دوم ایشان، مقام سلطنت و ریاست سیاسی ایشان می
وارد شده است، ظهور در این دارند که آن احکام از آن حضرات، به عنوان « أَمر»یا « َحَکم»یا « قضی»الله علیه و آله( و امیر المومنین )علیه السالم( به لفظ  گرامی اسالم )صلیرسول 

(، رامی اسالم )صلی الله علیه و آله( و امیر المومنین )علیه السالمگکه مبلغ احکام الهی هستند.  مقدمه سوم: در اوامری که از رسول مقام حکم و قضاء، صادر شده است، نه به عنوان این
و امثال آن وجود ندارد، لکن با توجه به قرائن حالیه و مقامیه، به این نکته پی « حکم»یا « قضی»خوریم که لفظ به عنوان مقام ریاست و قضاوتشان صادر شده است، به مواردی بر می

های بسیاری از احکام سلطانی یا قضاوتی پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در روایات وجود دارد. اند. مقدمه چهارم: نمونهقام ریاست یا قضاوت صارد شدهبریم که این دستورات، در ممی
یث الضرر، به عنوان حکم سلطانی و بر این گیرند، حد( حضرت امام )ره(، از مقدمات مذکور نتیجه می512، ص 13: ج 1515؛ مجلسی، 313، ص 11: ج 1511)رک: فیض کاشانی، 

ین شرعی، و مفاد این حکم سلطانی، ا اساس که پیامبر، سلطان و حاکم امت اسالمی بوده است و به منظور دفاع از مظلوم، از سوی آن حضرت، صادر شده است، نه به عنوان حکم الهی
 (11الی  11، ص 1: ج 1971)امام خمینی، « ندارند.است که مردم در حکومت اسالمی، حق زیان رسانیدن به یکدیگر را 
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پاسخ امام راحل )ره( به سؤالی در این زمینه قابل دریافت است. ایشان در پاسخ به سؤالی با این 

 ها درها و نهادکنندگان ارگاناخل شوند، تحقیقهادهاى انقالبى دخواهند در نافرادى مى»مضمون که: 

ا چه حد مجاز ت (یا أیها الذین آمنوا ال تجسّسوا)آیه  الذکر با توجه بهرابطه با بررسى سوابق افراد فوق

حیت تحقیق در فرض مرقوم تا تحصیل اطمینان به صال»فرمودند: « باشند؟به بررسى سوابق افراد مى

 /9: 5411)امام خمینی، « مزبوره نیست. ةشریف ةانقالب مشمول آی ینهادهاشخص براى خدمت در 

611) 

 امنیتو نقش آن در فقه  یحکومت ریو غ یانقسام احکام به حکومت -3

کنند فقه سیاسى نوعى منبع اختصاصى وجود دارد که فقها از آن به احکام حکومتى تعبیر مى در

ت مشروعی السالم( و زمامدارى که از همیو آله( و ائمّه )عل هیاهلل عل یکه شامل فرامین پیامبر )صل

 شهیردر نگاه امام خمینی )ره( (. 119 /1: 5415 ،یزنجان دیگردد. )عماسالمى برخوردار است، مى

اهلل  یلّاکرم )ص یّنبکه چرا . گرددیو آله( بر م هیاهلل عل یاکرم )صلّ یّاحکام، به زمان نب نیاتاریخی 

ه پرداختند، والى بمیتشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسالم  و آله( هیعل

فرمودند، سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه فرستادند، قاضى نصب مىاطراف مى

ام احک نمودند. همه این موارد مستلزم صدوربستند. جنگ را فرماندهى مىو معاهده و پیمان مى ،کرده

 (16: 5419باشد. )امام خمینی، یمحکومتی 

 است یاحکام یمنظور از احکام حکومت: »دینفرمایم یحکم حکومت فیدر تعر امام خمینی )ره(

 واندتیو در پرتو آن م شودیم یناش یو حاکم اسالم یبه ول یاله مفوضه تیو وال اراتیکه از اخت

هد و د رییتغ ایرا صادر کند و  یحکم دهدیم صیکه تشخ یاملزمه با توجه به مصلحت و مفسده

 (510 /10 :5911)امام خمینی، . «دیرا وضع نما یمقررات زین

طه و مستنبَ هیاعم از احکام اول ه،یفق یفتاوا نیو همچن ییاحکام قضا ،یمقابل احکام حکومت در

در این است  ،هیفق یبا احکام قضایى و فتاوا یمستنبَطه قرار دارد. تفاوت احکام حکومت هیاحکام ثانو
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از  ستکه فتوا عبارت است از اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس، و حکم قضایى عبارت ا

ها و احقاق حقوق افراد، در حالى انشاء حکم جزئى منطبق با احکام شرع، براى فیصله دادن به نزاع

چه که به مصالح عمومى مسلمانان )اعم از آن ۀعبارت است از انشاء حکم دربار یکه حکم حکومت

 (961 /9: 5416از پژوهشگران،  یشود. )جمعسیاسى، اجتماعى و اقتصادى( مربوط مى

 یتامنبه پژوهشگر فقه  تواندیو مصادر آن م ،یاحکام حکومت تیاست که شناخت ماه نیا حق

الکات اصدار م نینکته، الزم است تا به دو امر از مهمتر نیا شتریب حیتوض ی. برادیبنما یانیکمک شا

 .میده حیتوض امنیترا در فقه  کیو نقش هر  مییاشاره نما یحکم حکومت

 امنیت( حفظ نظام و رابطه آن با فقه الف

از جانب  یآن، موجب صدور احکام حکومت تیاست که لزوم رعا ینظام از جمله مسائل حفظ

به دو معنى به کار برده شده  عه،یش ی. عنوان حفظ نظام در لسان فقهاگرددیم یحاکم جامعه اسالم

 ،(4 /1 :5450 ،یاز زوال آن، اراده شده است )حل رىیاست. گاه از آن، حفظ اساس اسالم، و جلوگ

از هرج و مرج  یریو جلوگ ،یامورات جامعه اسالم افتنیعبارت، حفظ نظم و سامان  نیگاه از ا و

 ( 404 /15 :5404در درون جامعه، اراده شده است. )نجفى، 

و لذا  باشدیم یزمان حاضر حفاظت از اساس اسالم، در گرو مراقبت از حکومت اسالم در

 ض،یاست. باالتر از تمام فرا یاله ضهیفر کیحفظ اسالم »رابطه فرمودند:  نیحضرت امام )ره( در ا

 یهاهضی. اگر حفظ اسالم جزء فرستیسالم باالتر از حفظ خود اسالم ندر ا یا ضهیفر چیه یعنی

 نیحفظ ا ونیاست، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحان ضهیفر نیتربزرگ است و بزرگ

 (913 /51 :5911 ،ینیامام خم«)است. ضیاز اعظم فرا یاسالم یجمهور

مر توجه ا نیبه ا دیبا امنیتپژوهشگر فقه  ه،یحفظ نظام در فقه امام گاهیو جا تیتوجه به اهم با

 کیبا حفظ نظام به هر  ،یامنیت یهاتیدر خالل فعال هیاز احکام اول یبرخ تیکه چنانچه رعا دینما

 یباالتر تیاهم درجهفوق الذکر، تزاحم داشت، از آن جا که عقالً و شرعاً حفظ نظام از  یاز دو معنا
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ور حاکم و به دست شودیصرف نظر م یامنیتبه مقدار اقتضائات  هیاحکام اول نیاز ا باشد،یبرخوردار م

رار مدّ نظر ق یامنیتو اقتضائات  طیمسئول منصوب از طرف او، احکام متناسب با شرا ای یاسالم

 . رندیگیم

اگر » با این مضمون که ی)ره( در پاسخ به استفتائ ینیامام خمکه  ستیحفظ نظام در حد تیاهم

اى از مسلمانان )از قبیل زنان، کودکان و پیرمردان( را سپر قرار دهند آیا باطل عدّهدر جنگ، نیروهاى 

اگر دفاع از إسالم و مسلمین و سرکوب » اند:فرموده« کشتن مسلمانان مذکور جائز است یا خیر؟

که روشن است ( با این41 /9: 5411)امام خمینی، .« کردن مهاجمین متوقّف بر آن باشد جائز است

  5باشد.حفظ جان یک مسلمان در نظر اسالم از چه اهمیتی برخوردار میکه 

 امنیت( مصلحت نظام و رابطه آن با فقه ب

 نیتامو توجه بدان در فقه  گردد،یم یصدور احکام حکومت سازنهیکه زم یگرید نیاز عناو یکی

 میومتذکر ش دیاست، عنوان مصلحت نظام است. قبل از ورود به بحث از مصلحت نظام، با یضرور

باشند. چرا که عنوان حفظ نظام در مواردى  یکه عنوان مصلحت نظام و حفظ نظام با هم متفاوت م

رج و ه ختگىیبه آن، جامعه اسالمى دستخوش از هم گس ىیاعتنامى شود، که در صورت بى مطرح

افتد. اما عنوان مصلحت نظام  یبه خطر م یاسالم و حکومت اسالم انیک ایومرج و فساد مى شود و 

نمودن آنها به سود و صالح جامعه است، بدون  تیموارد، وابسته به امورى است که رعا ارىیدر بس

سبت ن دیموجب تهد ایو فساد در جامعه شود، و  ختگىیها سبب از هم گسکه به کار نبستن آن آن

 (151: 5911 ،یبه اساس اسالم گردد. )کالنتر

                                            
م»گردد: سوره مائده کامال روشن می 92. این مطلب با توجه به آیه شریفه 1 نَّ

َ
ْحیاها َفَکأ

َ
َتَل الّناَس َجِمیعًا َو َمْن أ

َ
ما ق نَّ

َ
ْرِض َفَکأ

َ
ْو َفساٍد ِفي اْْل

َ
َتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس أ

َ
ْحَیا الَمْن ق

َ
 ّناَس ا أ

 از قتل و مرگ برهاند، چنان است که تمام َجِمیعًا؛ هر کس انسان مؤمنی را بکشد. با آن که مقتول کسی را کشته باشد، چنان است که تمام مردم را کشته باشد و هر کس جان مؤمنی را
 «مردم را از مرگ رهانیده باشد
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امام و سرپرست : »سدیحاکم اسالمى مى نو اریاى از حوزه اخت گوشه انیدر ب )ره( ینیامام خم

 ای تهامیتواند کارى را که به صالح مسلمانان است انجام دهد، مانند ثابت نگه داشتن قمسلمانان مى

)امام « ها از آن چه که در نظام و صالح جامعه نقش دارد نیا ریغ ایصنعت، محدود کردن تجارت 

 (616 /1: 5913 ،ینیخم

 یار پارهد ینکته توجه نمود، که اگر مصلحت جامعه اسالم نیبه ا دیتوجه به آن چه ذکر شد، با با

 یحاکم جامعه اسالم یحق برا نیا د،یطلب نما یامنیت یهاتیرا در فعال یاز موارد، اقتضائات خاصّ

صادر  یامنیت را به حسب اقتضائات یمحفوظ است، که دستورات خاصّ شانیمنصوب از طرف ا ایو 

که اقتضاء  گرددیم یمصلحت مهم یموارد، دارا یتجسّس در برخ ی. به عنوان نمونه گاهدینما

 نیبدهد. سر ا راس اجازه تجسّ یامنیتبه دستگاه  ،یاز باب حکم حکومت یحاکم اسالم د،ینمایم

نظام جامعه مسلمین را بر عهده  تیکه حکومت اسالمى که مسئولیت حفظ امن است  نیمطلب در ا

که در مظانّ ارتکاب  یدارد، براى انجام رسالت و مسئولیّت خود در این زمینه، الزم است از افراد

 ای( و 45 /1 ،یالعامل موشالزم را به دست آورد، )رک: دع طالعاتاقرار دارند،  یتیاقدامات ضد امن

همگانى جامعه را، تحت نظر  هاىکارمندان و مأموران دولتى، و نیازمندی ،یصاحب منصبان حکومت

کنند که تجسّس ( لذا عقل سلیم و شرع مقدّس هر دو حکم مى19 :و مراقبت دقیق قرار بدهد. )همان

 تیمجاز است به جهت رعا یو حاکم اسالم باشد،یم یگونه موارد به مصلحت جامعه اسالم نیدر ا

 بدهد. موارد گونهنیحکم به جواز تجسّس در ا ن،یممصالح نظام و مسل

 جهینت

  گردد:این نتائج حاصل میچه گذشت توجه به آن با

 یشرع حکم تیماه لیمربوط به تحل یاز مبان یخصوصاً برخ ،یاحث منظومه حکم شناسالف( مب

 . اشندبیم یگذاررینقش و کارکرد مهم و تاث ی، داراامنیتدر فقه  ،یاز انقسامات حکم شرع یو برخ
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 دای هیخطابات قانون هیکه از آن به نظر یحکم شرع تی)ره( درباره ماه ینیامام خم دگاهیدب( 

 .دینما فاءیرا ا ینقش اساس ت،یبه فقه امن هیدر نگاه کالن فق تواندیم شود،یم

گشایى و عبور در گره ،اصدار آن یو مبان یحکم حکومت راجع به های امام خمینی )ره(ج( دیدگاه

 .باشندیرا دارا م یکاربرد مهم ،یتیهاى اجتماعى و امنبستاز بن

در  یاکننده نییو احکام متفرّع بر آن، نقش تع هیثانو نی)ره( در مورد عناو ینیامام خم یآراد( 

 دارد. یتیامن یهاتیو عبور از معضالت حادث در فعال تیاستنباط فروعات فقه امن

 یاژهیتوجّه و یشناسمباحث حکم گاهی، به نقش و جاامنیت زهپژوهان در حواست فقه ستهیلذا با

در مباحث  حیصح یخود را متناسب با اتخاذ مبان یکالن فقه یهایریگمبذول نموده و جهت

 .ندینما میتنظ یشناسحکم

 منابع

 .5454، اولچاپ عالم الکتاب،  بیروت:، المحیط فی اللغة ،بن عباد، اسماعیل بن عبادا -5

، سالمىفتر تبلیغات ا، قم: انتشارات دمعجم مقائیس اللغة ،ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا -1

 .5404، مجلد 6چاپ اول، 

، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ لسان العرب ،ابن منظور، محمد بن مکرم -9

 .5454، مجلد 51سوم، 
 ، قم: انتشاراتاألقطاب الفقهیة على مذهب اإلمامیة ،بن على احسایى، ابن ابى جمهور، محمد -4

 .5450، کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى قدس سره، چاپ اول

نامه کاوشی نو در فقه، شماره ، فصلشناسی در اندیشه اصولی امام خمینیحکم ،اسالمی، رضا -1

16 ،5911. 

 .5451، ت: دار العلم، چاپ اول، بیرومفردات ألفاظ القرآن ،اصفهانى، حسین بن محمد راغب -6
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 ،، قم: دفتر انتشارات اسالمىرقاعدة ال ضر ،اصفهانى، شیخ الشریعة، فتح اللّه بن محمد جواد -1

 .5450، چاپ اول
 .5411، پنجم چاپ، دفتر انتشارات اسالمىقم: ، استفتاءات ،موسوى هخمینى، سید روح اللّامام  -1

 ،، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رهصحیفه امام ،امام خمینی، روح اهلل الموسوی -3

5911. 

 .5913، ، چاپ اول، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار العلمتحریر الوسیله، امام خمینی، روح اهلل -50

 شاراتانت ، قم: دفترالوسیلة تحریر ،على اسالمى،: مترجم موسوى، هخمینى، سید روح اللّامام  -55

 .5411، اسالمى

، ل، چاپ اویم و نشر آثار امام خمینى، تهران: مؤسسه تنظکتاب الطهارة ،امام خمینی، روح اهلل -51

5411. 

 ،م خمینى، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار اماکتاب البیعامام خمینی، روح اهلل،  -59

5415. 

 .5911، ، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اولالرسائل( 5911امام خمینى، روح اللّه. ) -54

 چاپ خمینى، امام آثار نشر و تنظیم تهران: مؤسسه ،فقیه والیت ،هروح اللّ خمینى،امام   -51

 .5419، دوازدهم

 .5911، ، قم: صحیفه خرد، چاپ اولعناوین ثانویه و احکام آن ،امینیان، محمد علی -56

بزرگداشت شیخ اعظم انصارى،  ، قم: کنگرهرسائل فقهیة ،انصاری، مرتضى بن محمد امین -51

 .5454، چاپ اول

ارات فرهنگ سبز، چاپ ، تهران: انتشجامع أحادیث الشیعة ،بروجردى، آقا حسین طباطبایى -51

 .5413، اول
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 ،قم: مجمع الفکر االسالمی، چاپ دوم الوافیة فی أصول الفقه،، فاضل تونى، عبداهلل بن محمد -53

5451. 
 .5450، دوم چاپنشر هجرت، قم:  کتاب العین، ،فراهیدى، خلیل بن احمد -10

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل  ،از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمىجمعى  -15

قم: مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، بیت علیهم السالم، 

 .5416، چاپ اول

ن، العلم للمالیی ، بیروت: دارالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،جوهرى، اسماعیل بن حماد -11

 .5450،پ اولچا
، مشهد: مجمع البحوث اإلسالمیة، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، حلی، حسن بن یوسف -19

 .5451،چاپ اول

 ، قم: دفترفتاوىالسرائر الحاوی لتحریر ال ،حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد -14

 .5450، ، چاپ دومانتشارات اسالمى

 ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد، حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف -11

 .5911،مجلد 4قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 

ابخانه آیة اهلل ت کت، قم: انتشاراالتنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى -16

 .5404، مجلد 4ره، چاپ اول،  مرعشى نجفى

 .5403، قم: آل البیت، چاپ: اول صول،کفایة األ ،خراسانى، آخوند، محمد کاظم بن حسین -11

 .5451، ، قم: مکتبة الداوری، چاپ پنجممصباح األصول ،خویى، ابوالقاسم -11

 .5451، ، قم: انتشارات اسلمی، چاپ پنجمدروس فی علم األصول ،صدر، محمد باقر -13
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است نامه سی، فصلنقش تقیه در پیشبر اهداف اطالعاتی نظام اسالمی، صرامی، سیف اهلل -90

 .5931، متعالیه، سال چهارم، شماره چهاردهم

 .5911، ، قم: موسسه بوستان کتاببررسی های اسالمی ،طباطبایی، محمد حسین -95

، بیروت: دار الکتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى ،طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن -91

 .5400، العربی، چاپ دوم

 ،تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهذیب األحکام ،طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن -99

5401. 

مه حکومت نا، فصلشناسی فقه امنیت و فقه امنیتیماهیت و چیستی ،علیدوست، ابوالقاسم -94

 .5931، 11اسالمی، شماره 

 .5415،مجلد 9، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، فقه سیاسى ،عمید زنجانى، عباس على -91

ی کتابخانه امام امیر المؤمنین علاصفهان: ، الوافی، کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى ضیف -96

 .5406، اول چاپعلیه السالم، 
اپ ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چحکم ثانوی در تشریع اسالمیکالنتری، علی اکبر،  -91

 .5911، اول

 .5401، الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهران: دار الکافی ،کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب -91

 ،، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اولبحار األنوار ،مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى -93

5450. 
تب دار الک تهران:، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، -40

 .5404، دوم چاپاإلسالمیة، 
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، مجلد 4، تهران: مرکز نشر علوم اسالمى، چاپ دوازدهم، قواعد فقه ،محقق داماد، سید مصطفى -45

5406. 

 .5916، ، قم: الهادیمصطلحات الفقه، مشکینى، میرزا على -41

 .5911، 53نامه فقه اهل بیت، شماره ، فصلابعاد فقهی امام خمینی ،مظاهری، حسین -49

پ ، چاههزاره شیخ مفید رنى ، قم: کنگره جهاالمقنعة ،مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى -44

 .5459، اول

، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازى، ناصر -41

 .5411ل، علیه السالم، چاپ او

 ،، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السالم، چاپ سومالقواعد الفقهیة ،مکارم شیرازى، ناصر -46

5455. 

)احکام حکومتی ومصلحت( امام خمینی و حکومت اسالمی  ،شر آثار امامموسسه تنظیم و ن -41

 .5911، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار، چاپ اول

، ، تهران: موسسه تنظیم و نشر، چاپ دومانونیهخطابات ق، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى -41

5916. 
خانه مجلس خبرگان رهبری، دبیر، قم: دولت اسالمی و امنیت ،موسوی کاشمری، سید مهدی -43

 .5911، چاپ اول

، قم: مؤسسه کیهان، چاپ اول، مبانى فقهى حکومت اسالمى، آبادى، حسین على منتظرىنجف -10

 .5403، مجلد 1

، قم: ارغوان دانش، چاپ هاى اسالمى و حقوق بشرمجازات ،آبادى، حسین على منتظرىنجف -15

 .5413، اول
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، بیروت: دار جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمنجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن،  -11

 .5404،  إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم
 


