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 دهچکی
 است طیالشراجامع مجتهد ای شرع حاکم فیوظا جزء یعموم و مهم امور یتصد و یشرع احکام یاجرا

 فقه در حدود چون یاحکام .ستین دهیپسند امور نیا در جامعه آحاد شرع حاکم اذن بدون و خودسرانه اقدام و

 طهیح در کهیدرحال شده، دهشمر زیجا یعاد مردم یبرا هاآن یاجرا رسدیم نظر به امر بدو در که دارد وجود

 با نوشتار نیا است. یعموم نظم ریمغا ظاهرا   و دهیانجام جامعه در ومرجهرج به هاآن گرفتن قرار عموم عمل

 با عموم دست به هاآن سپردن ایآ که است سؤال نیا به ییگوپاسخ یپ در احکام نیا از یشمار یمصداق یبررس

 حکومت استقرار عدم  ظرف در احکام لیقب نیا نکهیا آمده دست به جهینت .ریخ ای رددا رتیمغا یعموم نظم

 طیشرا در اما است. شده صادر ،یعموم مصالح بر یشخص مصالح حیترج  و یفرد فقه طرهیس و یاسالم
 است. محکوم یحکومت احکام برابر در ،یاسیس و یاجتماع فقه طرهیس و یاسالم صالح حکومت استقرار

 نیا اثبات است. اضطرار طیشرا به دیمق و شده صادر اضطرار باب از زین یعموم نظم ریمغا احکام از یبرخ
 از زین است یعموم نظم مقصودشان اندکرده ادی «نظام» از معاصران، یبرخ جز عظام، یفقها هرجا که نکته

 است. شده نیدوت یلیتحل یفیتوص روش به و یاکتابخانه صورتبه که است پژوهش نیا یدستاوردها
 

 اذن ،یحکومت فقه ،یعموم نظم ریمغا احکام ،یعموم نظم با رتیمغا ،یعموم نظم ها:کلیدواژه

 حاکم.

                                                 
 .11/31/3131: یینها بیتصو خی؛ تار31/13/3131وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  3
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Abstract 

Execution of religious precepts and managing the important and public affairs is 

among the duties of the sharia ruler or the highly qualified religious jurist and the 

arbitrary action as to these affairs by members of society without the authorization of 

sharia ruler is not acceptable. There are precepts in the Islamic jurisprudence 

including prescribed punishments whose execution by ordinary people, at first sight, 

appears to be permitted while if they fall within the competence of the public, this 

leads to chaos in the society and is, apparently, against public order. The present 

paper, through case studies on a number of such precepts, seeks to answer the 

question whether assigning them to the public contradicts the public order or not. 

The conclusion is that such precepts were issued at a time when the Islamic state was 

not established and the individual jurisprudence prevailed and private interests were 

preferred over public interests. However, in situations the righteous Islamic state is 

established and the social and political jurisprudence prevails, the precepts of the 

governmental jurisprudence are given priority over the above said precepts. Some 

precepts which contradict the public order and have been issued due to necessity are 

restricted to exigent circumstances.  Proving the point that whenever the great jurists 

have mentioned order they have intended public order is also an achievement of this 

research which has been performed using library tools and through descriptive-

analytical method. 

Keywords: public order, contradiction with public order, precepts contradicting the 

public order, governmental jurisprudence, the ruler’s authorization     
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 مقدمه

ویژه اموور مربووب بوه نظوام اجتمواع، همموون اموور مربووب بوه تصدی امور مهم و عمومی جامعه به
سیاست، حکومت، امور حسبیه، اجرای حدود و قصاص و... بر عهدۀ رئیس و حاکم جامعه است؛ اعوم از 

اشد. ایون اموور اینکه حاکم جامعه، پیامبر یا امام معصوم یا منصوب از جانب امام به نصب عام یا خاص ب
خمینوی، توانند متصدی چنوین امووری شووند  اذن حاکم میها تنها بهجزء وظایف افراد عادی نیست و آن

(، در غیر ایون صوورت 11؛ همو،191-121ظام الحکم في اإلسالم،ن؛ منتظری، 14مصطفی، والیت فقیه،
  شود.نظمی ایجاد میومرج و بیدر جامعه هرج

رسود ببوا ایون احکوام، در فقه احکامی وجود دارد که در بدو امر بوه نظور می اما در کنار این مسئله،
اقدامات خودسرانۀ آحاد مردم در مواردی تجویز شده است؛ یعنی در برخی موارد، آحاد مردم بدون کسوب 

بور مستقیم اقدام کنند و ایون تجوویز ظواهرا  بوا نظوم توانند نسبت به برخی امور بهاجازه از حاکم شرع می
بوه اینکوه نظوم عموومی جوزء شود کوه باتوجهاین سؤال در ذهن تداعی می؛ از این رو عمومی مغایرت دارد
ای است، وجود احکامی مغایر با نظم عمومی چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این احکام ضروریات هر جامعه

ت آیوا راهوی بورای واقعا  با نظم عمومی مغایرند یا این مغوایرت ظواهری اسوت؟ اگور مغوایرت واقعوی اسو
عنوان دغدغوۀ اصولی ایون پوژوهش، ها بوهرفت از این مغوایرت و تعوارو وجوود دارد؟ ایون پرسوشبرون

دقت بررسوی کننود. احکام مغایر نظم عمومی را به عنوان یک ضرورت،نویسندگان را بر آن داشته است تا به
یکردی مثبوت، دالیول صوحت ارائوه بودن، با روذیل هر یک از احکام ذکرشده، در صورت مستند و مستدل

ها، درنهایت با هدف توجیه و پس از بررسی شده و در صورت نامعتبربودنش، دالیل بطالن تبیین شده است
 رفت از تعارو ارائه شده است.و تبیین این احکام، راه برون

 
 تبیین مفهوم نظم عمومی .0

 معنای لغوی
دادن، به رشوته کردن، شکلآوریار هم چیدن، جمعکردن، کنمعنای مرتبو به است نظم واژه ای عربی

؛ 8/166؛ فراهیودی، 6/176 عمید، ذیل واژه؛ دهخدا، ذیل واژه؛ بریحی، کشیدن، سروصورت دادن است
معنای گسوترده و فراگیور اسوت  دهخودا، ذیول به« عمومی»؛ بندر ریگی، ذیل واژه( و 11/878منظور، ابن

 واژه(.
 معنای اصطالحی نظم عمومی 

؛ 33؛ جعفوری لنگورودی، 131نظر وجود دارد  مدنیان و دیگران، ربارۀ تعریف نظم عمومی اختالفد
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سوبب کثورت رسود ایون اخوتالف به(. به نظر می99نیا و دیگران، شهبازی ؛183؛ حدادی، 39صادقی، 
 شود:مصادیا نظم عمومی باشد که در ادامه، تعاریف نظم عمومی بیان می

ی و قوانین، وابسته به ُحسن جریان الزم امور مربوب به کشوور یوا راجوع بوه مجموعه تأسیسات حقوق»
« ها بالاثر باشدصیانت امنیت و اخالق در روابط آحاد مردم است که ارادۀ افراد جامعه در جهت خالف آن

 (.118  مدنیان و دیگران، 
شوده و  شناسوایی نظم عمومی، جریان و روند مستمر و مداومی است که بر اساس قواعود موضووعه،»

 (.همو«  دربرگیرندۀ نیازهای اساسی و عمومی جامعه باشد
نظم عمومی عبارت است از حالت ناشی از ترتیب موجوود تأسیسوات حقووقی جامعوه کوه در حقووق 

  (.11،  احمدی واستانی« تحققی تضمین شده است
وتی از نظم عمومی شده دهد که کثرت مصادیا، سبب ارائۀ تعاریف متفابررسی تعاریف فوق نشان می

است. اما همۀ دانشمندان این عرصه، برداشتی مشترک از نظم عمومی داشته و بر این باورند که نظم عمومی 
های بر قوانون و قانونگورار، مصوالح عموومی و فوردی جامعوه را در هموۀ عرصوهای است که با تکیه مقوله

تأثیر برخی از شرایط کن است این مصالح تحتکند، هرچند که مماجتماعی، تعریف، تضمین و تأمین می
 هممون زمان، مکان و... تغییرات مصداقی داشته باشد اما مفهوم آن هممنان پایدار خواهد بود.

اگر چه متولی دستگاه قضایی کشور فقها هستند ولی چون در تدوین قووانین موضووعه بیشوتر رویکورد 
استفاده شده است و از برفی چوون مبنوای  1ح نظم عمومیحقوقی وجود دارد، در متن این قوانین از اصطال

ای تطبیقی جایگاه واژۀ نظم عمومی در فقه نیوز حقوق موضوعه، فقه اسالمی است ضرورت دارد در مطالعه
گرایی مثبت بین علم فقه و علم حقوق حاصل خواهد شد و ایون مشخص شود که در این صورت نوعی هم

 هش و هم در اخر نتیجه، مثمر ثمر خواهد بود.گرایی قطعا  هم در روند پژوهم
شود که فقها نیز به موضوع نظم عمومی توجه از مطالعۀ تطبیقی متون فقهی و حقوقی چنین استنباب می

اختالل »تنهایی و یا همراه واژگانی چون به« نظام»( و در عبارات خود از واژۀ 1/151 کاتوزیان، ویژه داشته 
استفاده کرده و هیچ فعل یا ترک فعلی را که موجب اختالل در نظوام یوا مخوالف « اماخالل النظ»یا « النظام

است که مورد « نظم عمومی»ها از این واژگان همان اصطالح دانند و منظور آنمصالح نظام بوده جایز نمی
فر و ؛ امیودی9؛ ورعوی، 15 مدنیان و دیگران،  اندصراحت از آن صحبت کردهدانان است و بهتوجه حقوق

(. حاصل استقرای نگارنوده در متوون فقهوی 141تا142دوست، ؛ علی11-149افضلی، ؛ ملک51دیگران، 
نظوام معیشوتی و »معنای در فقوه بوه« نظوام»ترین کاربرد کلموۀ که در ادامه خواهد آمد، این است که شایع

                                                 
 .361اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصلقانون  .3
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تورین عمومی دارد؛ زیرا مهماست و این معنا بیشترین همخوانی را با نظم « نظام اجتماعی»و « زندگی مردم
آوربودن قوانین و مقررات تحت هر شرایطی است که این ویژگی هوم در قاعودۀ فقهوی اثر نظم عمومی الزام

 مشاهده است.مطرح و در علم حقوق، قابل « نظم عمومی»و هم در « اختالل نظام»
 لف، بورخالف و بورعکس.اند: مغایر یعنی مخواای عربی است. گفتهمغایر نظم عمومی: مغایرت واژه

معنای مخالفت، بیگانگی، جدایی، غیریوت، دوگوانگی اسوت. مغوایرت داشوتن، بوا یکودیگر ُمغاَیَرة نیز به
و تغوایرت اششویاء: اختلفوت  معین، ذیل واژه؛ دهخودا، ذیول واژه(داشتن، مخالف یکدیگربودن  اختالف

پژوهش، آن دسته از احکام فقهی اسوت  در این« مغایر نظم عمومی»منظور از عبارت . (3/131بریحی،  
ومورج نظموی، هرجمغایرت دارد و در صورت اجرا توسط مکلفان منجر بوه ایجواد بی« نظم عمومی»که با 

 اجتماعی خواهد شد.
 
 نظم عمومی در فقه .2

اخوتالل در »و حرموت « حفظ نظام»در بسیاری از ابواب فقهی تحت عناوین و واژگانی مانند وجوب 
 گاه نظم عمومی توجه ویژه شده است. ازجمله:به جای« نظام

 علم فقه -2-1
دانشمندان فقه معتقدند علم فقه نسبت بوه دیگور علووم مزیوت و شورافتی خواص دارد؛ زیورا  -1-1-1

فاضول لنکرانوی، شود  وسیلۀ این علم، نظام معاش و معاد و حفظ سعادت هر دو سرای بندگان تأمین میبه
 (.1؛ قدیری، 1/11

 تهاد و تقلیداج  -2-2
بر غیر فقیه واجب است که در احکام شرعی به فقیه مراجعه و از او تقلید کنود و اگور چنوین   -4-4-1

الرسائل آید؛ چون مجتهدشدن بسیار سخت است  بهبهبانی، نکند، عسروحرج و اختالل در نظام پیش می
 (.154تا94؛ نجفی مرعشی، 59صدر، ؛ 11الفقهية،

گر اجتهاد واجب عینی باشد برای مکلفوان عسوروحرج شودید، تکلیوف بموا فقها معتقدند ا -4-4-4
 (.1/29، شرح العروة الوثقى؛ خویی، 1/590آید  قدیری، الیطاق و اختالل در نظام پیش می

الشورایط شود که در امور حسبیه برای فقیوه جامعفقیه خوانده میفقیه به این جهت ولی ولی  -4-4-1
شوود. برخوی از ومورج در جامعوه میو تصدی این امور توسط غیر فقیه سبب هرجوالیت عامه وجود دارد 

فقیه از این فراتر رفته و در تمامی اموری که موجوب انتظوام امور معواش و فقها، در خصوص گسترۀ والیت 
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ه وسیلۀ فقواند؛ زیرا حصول این انتظام ممکن نیست مگر بهمعاد مردم است، قائل به والیت مطلقۀ فقیه شده
 .(1/12 شرح العروة الوثقى،الشرایط  خویی، و مجتهد جامع

بخشیدن ها و سامانهمان عقلی که به وجوب انتصاب امام از سوی خدا برای حفظ سرزمین -4-4-2
کند، هممنین به وجوب انتصاب نائبی برای امام در زمان غیبتش حکم به امور دینی و دنیوی مردم حکم می

به بندگان و شیوع فساد در بالد جلوگیری شود و اگر این انتصاب نباشد، اختالل نظام  کند تا از بروز ظلممی
 (119-111-1/121، عليالغطاء، شود  آل کاشفایجاد می

 طهارت -2-3
اگر قول صاحب ید در ثبوت بهارت و نجاسوت اعتبوار نداشوته باشود، نواگزیر استصوحاب  -4-1-1

الطهراةة،  -شررح العرروة الروثقى تالل نظام است  غروی، شود که خود موجب عسروحرج و اخجاری می
 (.4/111سبزواری، ؛ 1/151

واجب یا اختالل در نظام شود، حرام است؛ مثل وسواسی  وسواس اگر سبب تأخیر یا تفویت -4-1-4
 (.1/190همان، النفقه و... شود  همو، که سبب فوت نماز یا فوت نفقه واجب

 صالة -2-4
نماز جمعه بر کسانی که حضور آنوان در نمواز جمعوه سوبب آشوفتگی نظوم حاضرشدن در  -4-2-1

 (.420، 1121 مسئلۀ، توضيح المسائلشود، واجب نیست  منتظري، اجتماعی می
 صوم -2-5
الشرایط دارای مناصب متعوددی اسوت کوه اگور ایون منصوب در ثبوت هالل: مجتهد جامع -1-8-1

جمله این مناصب از نظر فقهای متوأخر، ثبووت خواهد شد. ازاختیار دیگران باشد، موجب اختالل در نظام 
 (.1/111نجفی مرعشی، هالل است  

 معامالت -2-6
ها متوقف اسوت و نبودشوان موجوب ایجواد برخی از انواع تجارت که نظام بالد و عباد به آن -4-9-1

اند  بحرالعلووم، نام نهاده ها را واجبات نظامیهشود، از نظر فقها واجب است و لرا آناختالل در زندگی می
 (.112-14/15؛ حسینی عاملی، 4/5

زدن نظم عمومی و ماننود آن باشود، احضار ارواح چنانمه موجب هتک یا اذیت آنان یا برهم -4-9-4
 (.225-222، توضيح المسائلجایز نیست  منتظری، 

 خمینوی،  خووردن نظوم عموومی اسوتکردن با سحر جایز نیست، زیرا موجب برهمکسب -4-9-1
 (.1/244، مستند تحرير الوسيلة
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 (.215، همان ومرج و اخالل نظام است  همو،احتکار موجب اضرار، هرج -4-9-2
 مزارعه -2-7

شود و فتح بابی است که موجوب وآمد سبب ضرروزیان فراوان میهای پررفتالماره در مکانجواز حا
حاشرية مممرا الفائردة والارهران، شد  بهبهوانی،  ضرر و فساد و اختالل نظام در زندگی کشاورزان خواهد

161). 
 نکاح -2-8
که زیادی جمعیت موجب اختالل نظم عمومی شود، بر همۀ مردم واجب کفوایی درصورتی» -4-1-1

، توضريح المسرائل روحواني، محمدصوادق، « های مشوروع جلووگیری کننوداست که از آن به یکی از راه
 .(9/511مسئلۀ
ق مرد بر زن این است که زن از شوهرش اباعت کند. مستند این حقوق عوالوه جمله حقواز -4-1-4

کند کوه بقوای نووع انسوان و حفوظ نظوم اجتمواعی بر روایات، اجماع مسلمانان است و نیز عقل حکم می
 (.45/191متوقف بر این مسئله است  سبزواری، 

 قضاوت -2-9
شوود. فقهوا قضاوت نباشد، نظام مختل میعقل بر مشروعیت قضاوت داللت دارد؛ زیرا اگر  -4-9-1

شرح العرروة اند  غروی، دلیل اینکه حفظ نظام متوقف بر آن است، جزء واجبات کفایی دانستهقضاوت را به
 (.15/9، ةياض المسائل؛ بباببایی، 1/12 الوثقى، التقليد

ود، بلکه شخوردن نظم عمومی میشرب عدالت برای قاضی منصوب و تحکیم، موجب برهم -4-9-4
 (.1/15عدم فسا کافی است  جواهری، 

 ومرج وظیفۀ قاضی استایجاد و حفظ نظام معاش، برقراری نظم و قانون و جلوگیری از هرج -1-3-3
 (.11/151، شرح العروة الوثقى خویی، 

خوردن نظوم عموومی، رجووع بوه همجهت دفع فساد و جلوگیری از بوهدر اجرای قصاص به -4-9-2
 (.4/91اجازه واجب است  گلپایگانی، حاکم و اخر 

 مسائل مستحدثه -2-11
شود، جایز نیست و مقررات دولوت بورای ومرج و اختالل نظام معاش انسانی میاموری که باعث هرج

 (.691اراکی، شده است  حفظ این دو جهت، تصویب
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ون کهون فقهوی واژۀ نتیجۀ مبحث این است که در اکثر ابواب فقهی به نظم عمومی توجه شده اما در مت
بیشتر به کار رفته که حسب موضوع، مقصود همان نظم عمومی است اما فقهوای معاصور بیشوتر از « نظام»

 اند.واژۀ نظم عمومی استفاده کرده
 

 احکام مغایر نظم عمومی -3

ترین عامل ایجاد و حفظ نظوم عموومی قانونگرار و در جامعۀ اسالمی، احکام شرعی و قانون، اساسی
ه است و بدون تصویب و اجرای قوانین آمره توسط حاکم اسالمی عمال  ایجاد و حفظ نظم عمومی در جامع

ای که گونهبه (19، خطبۀنهج الاالغه  1ممکن نیست. بنابراین وجود رهبر و حاکم ضرورت اجتماعی است
ایجواد  ای به وجوود حواکم بسوتگی دارد و نبوودن حواکم سوبب تعطیلوی احکوام و قووانین،قوام هر جامعه

 (.1/401، محمدحسین، الغطاءشود  آل کاشفرفتن نظم عمومی میومرج در جامعه و ازبینهرج
بنابراین بر مردم واجب است از رهبر جامعه اباعت کنند و خودسرانه اقدامی انجام ندهند که البته ایون 

قبال این اباعت، تودبیر (. از سوی دیگر در 41اباعت دربارۀ پیامبر و امام، مطلا است  صابری همدانی، 
و امنیوت اجتمواعی و درنهایوت توأمین شئون جامعه، جلوگیری از ظلم و فساد، رفع اختالفات، ایجاد نظم 

امور معاش و معاد مردم از وظایف رهبر جامعه است و در این خصوص فرقی ندارد که رهبر جامعه در چوه 
اعمال خودسرانۀ آحاد جامعه جایگواهی  .(1/112، عليالغطاء، ای از مراتب رهبری باشد  آل کاشفمرتبه

شده و اگر کسی با فساد و تعدی، نداشته و هرگونه سرپیمی از قوانین و دستورات رهبر جامعه مردود شمرده 
در نظام جامعه اختالل ایجاد کند، بور حواکم اسوالمی واجوب اسوت چنوین افورادی را ادب و تعزیور کنود 

قرآن کریم نیز این اقودامات را نکووهش کورده و وعودۀ عوراب داده  (.420 تنقيح مااني األحكام، تبریزی، 
دةاسات فري باشد  منتظری، هممنین حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه از وظایف حکومت می 4است.

(. حکومت باید مصالح و منافع عمومی را بر مصالح و منافع فوردی مقودم دارد؛ لورا از 1/19والية الفقيه، 
 (.811 دوست، علی حکومتی بر مصالح فردی نیز مقدم است این جهت احکام

رغم توجه فقه اسالمی به حفظ نظم عمومی، در فقه احکامی وجوود دارد کوه اگور بوا دیودگاه فقوه علی
حکومتی بدان نگریسته شود، ظاهرا  با مبانی نظم عمومی مغایرت دارد. فقه اسالمی در مووارد متعوددی بوه 

ت بدون کسب اجازه از حاکم شرع، نسبت به انجوام برخوی اموور اقودام کننود کوه آحاد مردم اجازه داده اس
کید بر ایجاد نظوم  ظاهرا  این اقدامات با نظم عمومی مغایرت دارد. جای تأمل دارد که قانونگرار با وجود تأ

                                                 
 «.وانه البد للناس من امیر بر او فاجر» .3
وََ لَیْكُمُ الِِْیمَانَ وَََیَّنَهُ فِی قُلُوبِكُمْ وَوَاعْلَمُوا أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطِیعُكُمْ فِی كَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِ .2 كَرَّهَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُُ

 (38(، )النساء:16(، )االحراب:7)الحجرات:وَالْعِصْیَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ 
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اشود،. ومرج و فتنه، خود قوانینی را تصویب کند که با نظم عمومی مغایر داشته بعمومی و مخالفت با هرج
 شود.در ادامۀ مطلب، برخی از این احکام ذکر می

 جهاد -3-1
جهاد دفاعی، یعنی جنگیدن برای حفظ اسالم و دفاع از سرحدات بالد اسالمی به هر وسویلۀ  -1-1-1

ممکن ازجمله برل جان و مال، بر تمام مسلمانان واجب است و در این امر نیازی به اذن حاکم شرع نیست 
 (.1/191؛ میرزای قمی، 201توضيح المسائل، ، هاللخمینی، روح 

دلیل عدم جواز جهاد ابتدایی بودون اذن اموام، متفواوت اسوت؛ زیورا البته این مسئله با جهاد ابتدایی به
 .(1/221 ، ةياض المسائل،باشد  ببابباییجهاد از وظایف امام می

شوود. بنوابراین می محقا میوجه مغایرت: بدون شک نظم عمومی در سایۀ مدیریت واحد و نظم عمو
اقدام مستقیم هر شخص برای رفع خطر عالوه بر  که سرحدات بالد اسالم در معرو خطر باشد،درصورتی

که در زمان بحران، وجوب تبعیت شود؛ درحالیومرج، سبب ابتالی جامعه به تعدد مدیریت میایجاد هرج
 از مدیریت واحد الزم است تا نظم عمومی از بین نرود.

در میدان جنگ چنانمه دشمن بلب مبارز کند، مبارزۀ بوا او بودون اذن اموام واجوب اسوت  -1-1-4
 (.201، توضيح المسائلالله، ؛ خمینی، روح1/151، فخر المحققین 

وجه مغایرت: چنانمه در میدان جنگ هر یک از سپاهیان بدون اذن و خودسرانه اقدام بوه مبوارزه کنود، 
 رود.شود و انسجام سپاه اسالم از بین میزلزل میجایگاه فرماندِه لشکر مت

در زمان غیبت امام ع( هر آنمه از دارالحرب به دست آیود، تملکوش بودون اذن اموام جوایز  -1-1-1
 .(4/210تحرير األحكام، است  عالمه حلی، 
 تصرف در غنائم دارالحرب پس از اخراج خمس آن، متعلا به مسلمانان است. لرا اگور وجه مغایرت:

مخصووص در اموور آیود؛ بهوجود میومرج و اغتشاش به در این تصرف، اذن امام در نظر گرفته نشود، هرج
 مالی که نسبت به آن اشتیاق بیشتری در مردم وجود دارد.

دادن به هر یک از افراد دشمن توسط هر یک از افراد سپاه اسالم بدون اذن امام جایز است پناه -1-1-2
 .(11/441  مروارید،

 بوسوی، تسلط و شناخت بیشتر امام از دیگر سپاهیان نسبت به سپاه دشمن یقینا  وجوه مغوایرت بووده 
کند. لرا اقدام خودسورانۀ و این مسئله اغلب در مورد فرماندهان غیرمعصوم نیز صدق می (1/13، الماسوط

رسوو  دشومن و ورود  دادن افوراد سوپاه دشومن سوبب افوزایش احتموالهر یک از افراد سپاه نسبت به پنواه
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ومورج، جو به داخل سپاه اسالم شده و درنهایت، این مسوئله عوالوه بور ایجواد هرججاسوسان در غالب پناه
 کند.مقدمات و بستر جاسوسی دشمن را فراهم می

 معروف و نهی از منکرامربه -3-2
گانه را ذکور همعروف و نهی از منکر شکی نیسوت. فقهوا بورای ایون فریضوه مراتوب سودر وجوب امربه

های مختلف اند: مرتبۀ اول انکار قلبی؛ آمر و ناهی در این مرحله، تمایل یا انزجار قلبی خود را به روشکرده
دارد. مرتبۀ دوم انکار زبانی؛ در این مرحله آمر و نواهی، تمایول یوا کشیدن ابراز میمثل لبخند یا چهره درهم

آورد. مرتبۀ سوم انکار عملوی؛ در ایون مرحلوه آمور و زبان می انزجار خویش را نسبت به معروف یا منکر به
انود. . برای این مرحله نیز مراتبی را ذکور کردهکندمیناهی، عمال  عامل به معروف یا منکر را تشویا یا تنبیه 

مرتبۀ اول و دوم البته به شرب استطاعت علمی و عملی یک وظیفۀ عمومی است. انجام مرتبوۀ سووم توسوط 
 1م ع( یا نائب او، مشروب به اذن امام ع( اسوت. اموا در موورد مرتبوۀ سووم برخوی از قودمای فقهوا غیر اما

اند: چنانمه در این مرحله نیاز به ضرب یا جرح باشد، انجامش جایز بوده و نیاز به اذن امام یا حاکم و گفته
 .(4/421، تحرير األحكام عالمه حلی، ؛111تا  131 مکارم شیرازی،  فقیه نیست

 اند:برخی از فقها نیز گفته
معروف معروف و نهی از منکر واجب نیست مگر آنکه مورد امربهدر مواردی که توقع ضرر باشد، امربه

تر از ضرر متوقع باشد که در ایون صوورت نیوازی بوه اذن حواکم و غیور حواکم نیسوت و نهی از منکر مهم
شوود مگور بوا معروف انجوام نمیاگور امربوه (. شیخ بوسی معتقد است که1/119، صراط النماة خویی، 

 (.599-4/529، القرآن التايان فى تفسيرجنگیدن، باید این کار انجام شود و نیازی به اذن سلطان نیست  
معروف و نهی از منکر، جزء وظایف امام ع( یا به اینکه والیت بر مرتبۀ سوم امربهباتوجه وجه مغایرت:

(، واگراری این وظیفه به مردم که غالبا  نسبت بوه 1244/200رم شیرازی، منصوب از ناحیۀ امام است  مکا
دةاسات فري واليرة ومرج شده  منتظری،احکام این فریضه آگاهی کامل ندارند، عالوه بر اینکه موجب هرج

 آورد. از دیگر عواقب این امور نیوز نداشوتن(، موجبات سوءاستفاده برخی از افراد را فراهم می4/111 ،الفقيه
ای جوز معروف است که معموال  نتیجوهضمانت اجرایی و عدم نفوذ کالم افراد عادی جامعه در بحث امربه

 وهن آمر و ناهی ندارد.
 
 
 

                                                 
 سید مرتضی، شیخ طوسی و عالمه حلی. .3
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  خمس -3-3
توان سهم امام را در راه فقرا هزینه کرد و در این زمینه اذن مجتهد شورب نیسوت. دلیول ایون حکوم، می

دادنود  میورزای قموی، هم حضور داشتند، این کوار را انجوام میشاهد حال امام است؛ یعنی اگر خود امام 
1/401). 

کردن سوهم اموام در اوال  تصرف در سهم امام بدون اذن امام ع( حرام است؛ ثانیا  هزینه وجه مغایرت:
شود. لرا اقدام خودسورانه در ومرج در نظام اقتصادی جامعه میزمان غیبت بدون اذن مجتهد، موجب هرج

 رسد.ف خمس صحیح به نظر نمیزمینۀ مصر
 زکات  -3-4

نوه و یموین فقها بر این نظر اجماع دارند که هر شخصی زکات مالش را می توانود بودون اذن حواکم و بی 
 (.1/241 ة،یمغندهد  الله انجام میوجهبپردازد، چون این کار را فی

ایون فرموانی اسوت کوه در قالوب »فرماید: در نامۀ خود به مالک اشتر میامیرالمومنین  وجه مغایرت:
نویسد. در زمانی کوه او را بوه والیوت حارث اشتر میبنای، بندۀ خدا علی، امیرالمؤمنین، به مالکعهدنامه

آوری و با دشمنانش جهاد و مردموانش را اصوالح و سورزمینش را آبواد مصر گماشت تا َخراج آنجا را جمع
حضرت قبل از آنکه مالک را به تقوای الهی امر کنود، بوه جبایوه  در این نامه، (.83، نامۀ الاالغهنهج  «کند

تجمیوع و شناسوایی امووال  دارد. لوراکند و این امِر به جبایه خراج، اهمیت موضوع را بیان میخراج امر می
دهی موارد مصرف این اموال، یکی از مصادیا، اسباب و نمودارهوای ایجواد و حفوظ نظوم عمومی و سامان

تجمیع این اموال ضروری است و قطعا  پراکنودگی و سووءمدیریت در ایون زمینوه، موجبوات  عمومی بوده و
کردن عادالنۀ آن باید توسوط . بنابراین تجمیع اموال عمومی و هزینهآوردرفتن نظم عمومی را فراهم میازبین

ادی خواهود ویژه نظم اقتصوحاکم اسالمی انجام شود، در غیر این صورت سبب آسیب به نظم عمومی و به
 شد.

 نکاح -3-5
خابر عیوب دیگری نکاح را فسخ نمایند و در این امور نیوازی بوه برای هر یک از زوجین جایز است به

جواهر، ؛ صواحب194، المسائل المنتخارة؛ سیستاني، 4/492، تحرير الوسيلة خمینی،  اذن حاکم نیست
 (4/524؛ محقا حلی، 10/122

شود اما صدور مجوز فسوخ نکواح بورای موجب فسخ نکاح می ظهور برخی از عیوب، وجه مغایرت:
مردم عادی که غالبا  از احکام شرعی مطلع نیستند، موجبات وهن جایگاه حاکم شرع را فراهم کرده و دیگور 
وجود حاکم شرع فرقی نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر قرار باشد هر شخصی خارج از هرگونوه تشوریفات 
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و بوا عودم  ام به فسخ نکاح نماید، زمینۀ سوءاستفادۀ بسیاری از افوراد فوراهم شودهبور مستقیم اقدقانونی به
 . 1رودو نظم عمومی جامعه از بین می شودرعایت مصلحت حفظ نسل، کیان خانواده متالشی می

 احیای موات -3-6
هد جایز برای مسلمانان احیای اراضی موات، حیازت معادن و رؤوس جبال و بطون اودیه بدون اذن مجت

 (.1/401است  میرزای قمی، 
اراضی موات، معادن، رؤوس جبال و بطون اودیه جزء انفال و انفال نیز متعلوا بوه اموام  :وجه مغایرت

الشرایط است. در صوورت اسوتقرار حکوموت معصوم است که در زمان غیبت امام، اختیار آن با فقیه جامع
الشورایط قورار شرب آنکوه در رسس حکوموت، فقیوه جامعاسالمی اختیار انفال با حکومت اسالمی است به 

داشته باشد. برخی از فقها هممون میرزای قمی معتقدند در زموان غیبوت کوه حکوموت اسوالمی اسوتقرار 
برداری از انفال  اراضی موات، معادن و رؤوس جبوال و بطوون اودیوه توانند نسبت به بهرهندارد، شیعیان می

برداری از این اموال در زمان غیبوت، بودون اذن هد اقدام کنند؛ لرا چنانمه بهرهو...( بدون اذن حاکم و مجت
ماندن شویعیان از برداری آزادانۀ غیر شیعه از اموال امام ع( و محرومحاکم و مجتهد جایز نباشد، سبب بهره

و مجتهود بورداری از ایون امووال را منووب بوه اذن حواکم شود، درنتیجوه برخوی از فقهوا بهرهاین مزیت می
 دانند.نمی

نگارنده بر این باور است اگر قرار باشد حتی در زمان استقرارنداشتن حکومت اسالمی، مردم بدون اذن 
مخصوص امروزه بوا ومرج ایجاد خواهد شد. بهبرداری از آن اقدام کنند، هرجحاکم و مجتهد نسبت به بهره

ود دارد کوه در کمتور از یوک سواعت، مسواحت وجود ادوات پیشرفتۀ کشاورزی این امکان برای افوراد وجو
 بسیاری از اراضی موات را احیا کنند و این مسئله قطعا  نظم عمومی جامعه را بر هم خواهد زد.

 تقاص -3-7
تقاص همان استیفای حا یا اثر جنایت توسط صاحب حا از کسی است که حا بور ذموۀ اوسوت و از 

 الی و جانی.کند. تقاص دو نوع است: مادای حا امتناع می
 تقاص مالی -1-9-1

 شدن تقاص:شروب اجرایی
 صورت متعارف توسط صاحب حا ممکن نباشد؛حا بهوصول به

                                                 
طالَ( را منوط به گذراندن مراحلى علت مصالحى مهم، صحت بعضی عقود یا ایقاعات )مثل اَدواج یا تواند بهسؤال : آیا دولت اسالمى می .3

الشُرائ،، آن هُم خاص كند؟ جواب: )باسمه جلت اسمائه( دولت اسالمى مانند سایر دول حق چنین كُار  نُدارد م ُر بُا اقن فقیُه جام 
 34: كننُد )تُاریخ جُواب اسُتفتاءمی «اختالل نظات  »كه بر تُر  آن مفاسُد مهمُى مترتُب شُود كُه در فقُه اَ آن تعبیُر بُه درصورتی
 .16(. ر : روحانی، سیدمحمدصادَ، استفتائات قوۀ قضائیه، 3833االولىجماد 



            13                                              در فقه ینظم عموم ریاحکام مغا یبررس                                         0011بهار 

 از بریا حاکم شرع یا محکمه ممکن نباشد؛
 بدهکار اصل حا را منکر شود؛

 کند؛بدهکار حا را منکر نیست اما در پرداخت آن امروز و فردا می
 بدهکار سقوب حا را ادعا کند؛

 بدهکار غایب باشد؛
 تقاص، ایجاد فتنه و ضرر نکند.

تواند در صورت تحقا شرایط مرکور و توانایی صاحب حا بر اخر حقش از بدهکار، صاحب حا می
؛ 4/11، صرراط النمراة؛ خوویی، 1/410؛ بحرالعلووم، 2/195محقا حلی، بدون اذن حاکم، تقاص کند  

و  11/214؛ مرواریوود، 491، تلخرريا المرررامحلووی،  عالمووه ؛9/141، العررروة الرروثقى بباببووایی یووزدی،
11/151.) 

حفظ نظم عمومی و رفع ظلم و فساد، وظیفۀ رهبر حاکم است. اگر قرار باشد هر کسوی  وجه مغایرت:
 خودسرانه و بدون اذن حاکم، مستقیما  برای استیفای حقوق خود اقدام نماید، نظم عمومی جامعوه بور هوم

 شود.ومرج ایجاد میخورده و هرج
 قصاص جانی  قتل مهدورالدم( -1-9-4

 توان بدون اذن حاکم اقدام کرد.قتل مهدورالدم از دیگر مواردی است که می
؛ وحیود خراسواني، 51/159،تكملرة المنهرا ؛ خوویی، 9/192 شهید ثانی،  مهدورالدم انواعی دارد:

1/201.) 
 النبیمهدورالدم نسبت به تمام مردم، مثل ساب .3
حا قصواص  ت به تمام مسلمانان، مثل کافر حربی، مرتد قبل از توبه یا کسی که بهمهدورالدم نسب .2

 اش را در حال زنا بکشد؛شده است یا مثل اینکه زوج، زوجه شده یا کسی که از باب دفاع کشته
مهدورالدم نسبت به امام ع( و نائبش، مثل الئط، زانی محصن و مرتد فطری بعد از توبه که به حد  .1

 اند؛شدهه شرعی کشت
 دممهدورالدم نسبت به ولی   .8

تواننود النبی و االئمه( باشد، اکثر فقها معتقدنود هموۀ موردم میاگر مهدورالدم از جنس نوع اول  ساب
؛ 422شرب آنکه خوف فتنه و ضرر نباشود  خرسوان، نسبت به قتل او بدون اذن حاکم اقدام نمایند، البته به

 (.1/201؛ وحید خراسانی، 9/192؛ شهید ثانی، 109مدنی کاشانی، 
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تواند در دفاع از نفس، عرو و مال، متجاوز را در مورد نوع دوم مهدورالدم برخی معتقدند که انسان می
نیز بر قاتل مترتب نیست  وحید خراساني،  بکشد و نیازی به اذن امام و حاکم نیست و قصاص، دیه و کفاره

 (.429تا422؛ خرسان، 141تا1/115؛ علوی، 1/201
دانند و اگر بودون اذن اقودام خوردن نظم عمومی الزم میبرخی نیز اذن حاکم را برای جلوگیری از برهم

 (.1/119علوی،   به قتل مهدورالدم نماید، دیه و قصاصی بر او نیست اما گناه و معصیت کرده است
ظیفۀ اموام ع( اسوت در خصوص نوع سوم، اقدام بدون اذن اشکال دارد. برخی معتقدند این امر فقط و

اما برخی از فقها بر این باور هستند کوه اگور  (.4/159؛ خویی، تکملة المنهاج، 1/199 وحید خراساني، 
ای بر او نیسوت  شوهید ثوانی، کسی مثال  زانی یا الئط را بدون اذن امام به قتل برساند، قصاص، دیه و کفاره

 .(19/491و  12/102، ةياض المسائل؛ بباببایی، 10/99
دم دم یک نفر باشد، بعود از اثبوات جورم، ولوی  در خصوص نوع چهارم برخی از فقها معتقدند اگر ولی  

، مصرااح الفقاهره؛ خوویی، 5/291، تحريرر األحكرامتواند بدون اذن حاکم قصاص کند  عالمه حلی، می
 (.4/541، تحرير الوسيله؛ خمینی، 109؛ مدنی کاشانی، 1/991

النبی( و موورد دوم  دفواع از نفوس، مهدورالدم، فقها نسبت به مورد اول  سواب از میان انواع چهارگانۀ
نظر ویژه متقدمان در ایون خصووص اتفواقعرو و مال( شدت بیشتری به خرج داده و تقریبا  اکثر فقها و به

 دارند.
 در خصوص مورد سوم اکثرا  معتقدند بدون اذن امام جایز نیست.

توانود دم میدم و اثبات جرم در نوزد حواکم، ولوی  دو شرِب واحدبودن ولی   با مورد چهارم هم بادررابطه
 بدون اذن حاکم اقدام به قصاص کند.
نیوز آموده  1194قانون مجوازات اسوالمی مصووب  104و مادۀ 159مضمونی از مباحث فوق در مادۀ

 است.
وظایف مجتهد  قضاوت، صدور احکام، اجرای حدود، تعزیرات و مجازات مجرمان، از وجه مغایرت:

و حاکم شرع است. صدق عنوان مهدورالدم بر افراد نیز از مباحوث بسویار مشوکل و پیمیودۀ مبحوث قضوا 
ویژه مبحث قضا آگواهی باشد. اقدام به قتل مهدورالدم توسط افراد عادی که اکثرا  به احکام شریعت و بهمی

ومرج معه را بر هم زده، موجب فتنه و هرجالزم ندارند، قطعا  مفسدۀ عظیم به همراه خواهد داشت و نظم جا
 شود.می
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 حدود -3-8
توان بدون اذن امام و حاکم، حد جاری کرد: سوید بور مملووکش در زمان غیبت امام ع( در مواردی می

؛ سووبزواری، 191فهوود حلووی، ؛ ابن1/11 الماسرروط،؛ بوسووی، 4/424، تحريررر األحكررام عالمووه حلووی، 
اش ( و شووهر بور زوجوه191فهود حلوی، ؛ ابن4/424، همرانمه حلی، (؛ پدر بر فرزندش  عال15/410

 (.101، النهايه؛ بوسی، 191فهد حلی، ؛ ابن4/424، همان عالمه حلی، 
شوده کوه در صوورت البته در عبارات شیخ بوسی آمده است که در زمان غیبت امام ع( رخصوت داده 

 (.1/11، الماسوطد فوق اقامۀ حد کرد  توان در موارامنیت از ضرر مالی و جانی بر مؤمنان، می
تواند هممنین در موارد عدم حا دسترسی به ائمه و غلبۀ ظالمان، در صورت امنیت از ضرر، انسان می

 (.101، النهايه همو،  بر فرزند و اهل و مملوکش حد جاری کند
؛ 110-454مفیود،  اقامۀ حد جزء وظایف امام ع( یا منصووب از بورف اموام اسوت  وجه مغایرت:

، اسر  الحردود و التعريررات؛ تبریوزی، 21/199جواهر، ؛ صواحب5/111، تحرير األحكامعالمه حلی، 
(. بنابراین اقامۀ آن توسط افراد عادی اقدامی خودسرانه، مخالف نظم عمومی و موجب اختالل در نظام 191
 باشد.می

 
 بررسی و تحلیل -0
 تحلیل کلی و عام -4-1

دهد. در همۀ این احکام نوعی اضطرار مومی وجوه مشترکی را به دست میدقت در احکام مغایر نظم ع
توان به شود. از عمده دالیل بروز این اضطرار هم میدر عدم دسترسی به حاکم و حکم حاکم شرع دیده می

عدم دسترسی به امام معصوم یا عدم استقرار حکومت اسالمی و صالح اشاره کرد. فقوه شویعه نیوز در بوی 
هوایی را حلمنظور پاسخگویی به مسائل و برای خروج از این اضوطرارها، راهر اساس وظیفۀ خود بهدوران، ب

ضرورت رعایت احکام شرعی و عدم تعطیلی دین، در زمان اضطرار باعث جریوان فقوه در  ارائه داده است.
« م عمومیرعایت نظ»بستر فردی شده و نتیجۀ این جریان، صدور احکامی اضطراری است که با مصلحت 

در تزاحم قرارگرفته است. نظم عمومی بر اساس رعایت مصوالح عموومی و تورجیح آن بور مصوالح فوردی 
 ( و رعایت آن الزامی شده است.81تا 87فر،گرفته، بر دیگر احکام تقدم یافته  امیدیشکل

یری دیگر چنین است:تزاحم به ف ضرورت اجرای احکام اسوالمی و تعیوین تکلیو وجودآمده به تقر
سو با ضرورت ترجیح مصلحت عمومی بور فوردی کوه سوبب ایجواد نظوم مکلفان در زمان اضطرار از یک

عمومی است از سوی دیگر در تزاحم است. این احکام نیز اکثرا  در زمان عودم اسوتقرار حکوموت اسوالمی 
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ن حواکم صادر شده است. لرا فقها برای رفوع ایون مشوکالت، در مووارد بسویاری اقودام فوردی را بودون اذ
خابر عدم برخورداری نظام سیاسی حاکم از مشروعت الزم بوده اسوت؛ زیورا اند که البته این امر بهپریرفته

تقدم دارد مگر آنکوه « حفظ نظم اجتماعی»، «حفظ نظام سیاسی»و « حفظ نظم اجتماعی»در َدَوران بین »
یش از مفسودۀ اخوتالل نظوم نظام سیاسی فاقد مشروعیت و مصداق حکومت جائر که مفاسود بقوای آن بو

 (.18، همان همو، « اجتماعی است، باشد
حکوموت و  در صورت استقرار حکومت اسالمی مشروع، فقه رنگ اجتماعی بوه خوود گرفتوه و نقوش

یابد؛ زیرا نتیجۀ تحکیم شود و بسیاری از این فتواها دچار تغییر شده و وضعیت دیگری میحاکم، آشکار می
توانود و حکومتی، تقدیم مصالح عمومی بر فردی است نه برعکس. کدام فقیوه می سازوکارهای فقه سیاسی

در زمان استقرار حکومت اسالمی به ترجیح منافع فردی بر منافع اجتماعی قائل شود؟! چراکوه ایون نظریوه 
شود. همان بور که اکثور فقهوا معتقدنود عالوه بر تضعیف فقه سیاسی و حکومتی، منجر به سستی دین می

ومرج است حمت حکم حاکم شرع توسط حاکم یا فقیه دیگر جایز نیست و مستلزم اختالل نظام و هرجمزا
 (.1/115، مصااح الفقاهه؛ خویی، 111، اإلجتهاد والتقليد ؛ خمینی،731دوست،  علی

الید و تقدم مصالح فردی نگرش فردی به قضایا در زمان وجود حکومت و حاکم مبسوب حاصل اینکه
تر از آن سسوتی دیون و عالوه بر تزلزل نظم عمومی، نتایج نامطلوبی هممون ایجاد تزاحم و مهمبر عمومی 

هایی کوه نظوام حکوومتی و تضعیف نظام سیاسی در پی خواهد داشت. بنوابراین ضورورت دارد در عرصوه
ت سیاسی تحت نظارت فقه است، در احکام مغایر نظم عمومی بازنگری شده و ساحت فقه از این تزاحموا

 پیراسته شود.
 تحلیل موردی و خاص -4-2
 جهاد دفاعی -4-2-1

ولی  برای نظم و »نویسد: داند، میاز اینکه دفاع را منوب به اذن حاکم شرع نمییکی از فقها پس  :الف
گاه و مورد اعتموادی را بوا نظور هماهنگی برنامه های دفاعی، باید در صورت امکان، فرمانده یا فرماندهان آ

برخی از فقهای معاصر معتقدند کوه فقیوه از بواب (. 4/199هاشمی خمینی، بنی«  ع تعیین کنندحاکم شر
حسبه باید در امر مهم جهاد با اهل خبره و بصیرت مشورت نماید تا مطمئن شوود کوه مسولمانان از ُعوده و 

دارد که دستوراتش در  کنند و چون این امر مهم نیاز به فرماندهیِعدۀ کافی برخوردار بوده، بر کفار غلبه می
شود و اگر فقیه این امر مهوم الشرایط متعین میبین مسلمانان نفوذ داشته باشد، ناگزیر این امر در فقیه جامع

؛ 1/366، منهرا  الصرالحي  خوویی،  شوودومرج میرا به شخص دیگری تنفیر کند، این کار موجب هرج
 (.1/111وحید خراسانی، 
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ر معرو خطر بودن سرحدات اسالمی و ضرورت دفع آنی دشومن، کسوب نکتۀ دیگر اینکه با وجود د
بودن امر دفاع به اذن حاکم، نظم و امنیت عمومی بوه خطور اذن الزم نیست و در چنین شرایطی، با مشروب

سنجی فوردی و سوریع و انتظوار بورای دریافوت حکوم حواکم، در این موارد امر دایر بین مصلحت افتد.می
ماندن بیشتر از مفسدۀ اقدام فردی سریع باشد؛ لورا  سدۀ ناشی از به انتظار حکم حاکمبسا مفشود و چهمی

در این مسئله، فقه از باب اضطرار راهی برای رفع مفسده گشوده است و در حقیقت حفظ نظوم عموومی در 
 این وضعیت، اقدام سریع و دفع آنی دشمن است نه در انتظار اذن و حکم حاکم نشستن.

بلبد اوال  ضرورت دفع آنی وجود دارد؛ ثانیا  روایات که دشمن در میدان جنگ مبارز می در زمانی ب:
باب جهاد که در کتاب وسائل الشیعه مالحظه شد، روایات دال بر وجوب مبارزه بووده اموا صوحبتی از اذن 

راین در این مورد نیز شده که اگر دشمن مبارزه بلبید، باید پاسخ او را داد. بنابنشده است. در روایات، عنوان 
 مغایرتی با نظم عمومی وجود ندارد.

 معروفامربه -4-2-2
وجرح یوا اتوالف امووال و نظر برخی از فقهای معاصر با فقهای متقدم متفاوت است و توسل به ضورب

هاشمی خمینوی، بنی  دانندالشرایط جایز نمیکس بدون اذن حاکم یا مجتهد جامعباالتر از آن را برای هیچ
مصوطفی خمینوی آن را . (4141/204، مسوئلۀ ةساله عمليره؛ خمینی، 41/111 جواهر،؛ صاحب4/110

یعنی این امر در حود افوراد عوادی نبووده و  (؛13، واليت فقيه ،ثالث ةسائل  داندجزء واجبات سیاسی می
مینی باشد که اگر در سرز»باره نیز معتقد است: جزء وظایف حاکم اسالمی است. مقام معظم رهبری دراین

شود، احتیاج بوه اذن حواکم و است و به این فریضۀ اسالمی اهمیت داده می دارای نظام و حکومت اسالمی
الغطاء، ؛ آل کاشف4/110هاشمی خمینی، بنی « های صالح داردربط و پلیس محلی و دادگاهمسؤالن ذی

 (.1/945، علي
 خمس -4-2-3

هوای عموومی در ذن مجتهد نیز باید گفت: تجمیع امووال و ثروتکردن سهم امام بدون ادر مورد هزینه
دلیل اینکوه بوه الشورایط بوهتر است. ضمن اینکوه مجتهود جامعزمان غیبت امام عصر ع( به صواب نزدیک

گاه باشد. عالوه بور آوری و توزیع عادالنۀ این اموال اصلح از مردم عادی میتر است، بر جمعمصالح عامه آ
ای نیست و نیز ایون یوک نظور شواذ اسوت و بسویاری از فقهوای حال، دلیل قوی و پسندیده این دلیل شاهد

 هاشومی خمینوی،بنی ؛114داننود  میالنوی، معاصر در مصرف سهم امام، اذن مجتهد و حاکم را شرب می
4/59.) 
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 زکات -4-2-4
وب پرداخت زکات شیخ مفید معتقد بر وجپرداخت زکات توسط خود افراد و بدون اذن حاکم،  مورد در

به امام معصوم ع( یا نائب خاص ایشان است و در صورت نبود سفیر آن حضرت در بین موردم، زکوات بوه 
گواه ؛پرداخت شود« فقهاء المامونین من اهل والیته» تر اسوت زیرا فقیه به موارد مصرف زکوات از دیگوران آ
یخ بوسی و بسیاری از معاصران هممون (. در این نظریه بسیاری از بزرگان فقها هممون ش181، المقنعه 

انود. البتوه برخوی از فقهوا در دوران آیات عظام امام خمینی، سیستانی و مکارم شیرازی با شیخ مفیود همراه
، 4152، مسوئلۀ شرح العروة الوثقى، الركاةبروجردی، اند  غیبت احتیابا  دفع زکات به فقیه را افضل دانسته

الک از فقیه ابصر نسوبت بوه امور زکوات باشود، مالوک را اولوی از فقیوه که م( و برخی درصورتی42/404
تر است. مکوارم شویرازی که البته این مسئله به صواب و نظم عمومی نزدیک( 4/11 خوانساری،  انددانسته

معتقد است که منابع درآمد حکومت اسالمی برای حل مشکالت جامعه از محل همین وجوهوات شورعیه 
(. نگارنده بر این باور است که اگر قرار باشد افراد با نظر و سلیقۀ خودشان 211 مهمة،بحوث فقهية   .است

المال مسلمانان همیشه خالی بوده و عمال  حکوموت اسوالمی قودرت وجوهات شرعیه را هزینه کنند، بیت
نظر  ند.مالی نداشته، قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود و جز وهن چیزی برای حکومت باقی نخواهد ما

مکارم   الشرایط  پرداخت شودفقهای معاصر و بعد از انقالب اسالمی این است که زکات باید به فقیه جامع
( و در صوورت امتنوواع 1697-1838؛ سیسوتانی، مسوئلۀ 133 وسريله النمراة، ؛ خمینوی،118، شویرازی

 اسر  القاراو والارهادة، ،تواند به جبر متوسل شود  تبریوزیصاحب مال، فقیه یا مأذون از سوی فقیه می
441). 

 نکاح -4-2-5
؛ محقوا 39/313جواهر، ؛ صواحب1/133تحرير الوسريله،  خیار فسخ نکاح، فوری است  خمینی،

و مراجعه به حاکم و اخر اذن برای فسخ قطعا  نیاز به زمان دارد، بنابراین چنانمه زوجوین بوا  (1/811حلی،
پس قید فوریت با اخر اذن حاکم تزاحم دارد. در این  ؛رودن میفوریت اقدام به فسخ نکنند، خیار فسخ از بی

ضمن اینکه امروزه قانونگرار بورای  ،مورد نیز مفسدۀ انتظار برای اذن حاکم بیش از مفسدۀ کسب اذن است
اقدام خودسرانۀ زوجین چه در این موضوع و چه در موضوعات دیگر مربوب به بحث نکاح، بوالق و فسوخ 

جمله نکاح، بالق و فسخ بایسوتی در دفواتر رسومی دولتوی و ه و همۀ احوال شخصیه ازراهی باقی نگراشت
بوه ومرج در جامعه جلوگیری شوود. عوالوه بور ایون باتوجهنظمی و هرجتا از ایجاد بی 1شده حکومتی ثبت

 تصویب قوانین موضوعۀ مزبور، حکم فقهی مرکور ضمانت اجرایی نیز ندارد.

                                                 
قُانون حمایُت اَ خُانواده مصُوب  21ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالَ، رجوع و اعالم بطالن نكاح یا طالَ الزامی است )مُادۀ 3.
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 احیای موات -4-2-6
 ؛ بوسوی،1انفوال:نظری وجود ندارد  نکه مالکیت انفال متعلا به امام معصوم ع( است، اختالفدر ای
تغییوری در حضور و عدم حضور امام نیز  .(150، كتاب الخم ؛ خویی، 411؛ مفید، 1/441، الماسوط

ت بر عهدۀ ولوی کند. بر اساس ادلۀ والیت فقیه، تسلط بر انفال در زمان غیبملکیت امام بر انفال ایجاد نمی
فقیه بوده و از مناصب اوست و استفادۀ از انفال بدون اذن او جوایز نیسوت. بعود از اسوتقرار حکوموت فقوه 

بور جدی فقه تجربی به منصۀ ظهور رسوید و فقیوه در خابر پیروزی انقالب اسالمی در ایران، عمال  و بهبه
بوود. بوه هموین دلیول اموام گو میپاسخرسس حکومت اسالمی بایستی برای رفع مشکالت موجود جامعه، 

خمینی در خصوص احیای اراضی موات در قبل و بعد از انقالب دو نظریۀ متفواوت دارنود. ایشوان قبول از 
باشد و در زمان غیبت برای هر کسی جایز انقالب بر این عقیده بودند که اراضی موات متعلا به امام ع( می

(. اما در بعود از انقوالب نظور 4/195، تحرير الوسيلةمالک آن است  است که آن را احیا کند و احیاکننده، 
ایشان تغییر کرده و معتقد بود که این اراضی متعلا به حکومت است و باید تحت والیت سلطان باشد و این 

لوه در پاسوخ اسوتفتائی کوه از (. معظم1/49، كتراب الايراها نیز رایج است  خمینوی، امر در جمیع دولت
کوه  (11/111، صحيفۀ نوة  1«امر اراضی مرکور با حکومت اسالمی است»نویسد: ت شده، میاراضی موا

 در این دو نظریه، تفاوت فقه استنبابی و فقه تجربی کامال  مشهود است.
 دوران از اعم باشد، فرماحکم جامعه اسالمي بر عدل حکومت کهدرصورتي»نویسد: پژوهشگری می

 در حکومت اذن بدون تواندنمی کسي و دارد قرار حکومت در اختیار انفال غیبت، دوران یا معصوم حضور
از ائموه ع(  کوه روایاتي اساس بر انفال در تصرف باشد غیراسالمي حکومت، اگر اما تصرف کند اموال این

 .(52 فرد، امین« است مباح براي شیعیان غیبت، دوران در چه و معصوم حضور دوران در چه است؛ رسیده
 تقاص -4-2-7

جهت رعایت مصلحت حفظ موال، از بواب اضوطرار، به 4در صورت تحقا شرایط تقاص مالی، :الف
جواز تقاص صادر شده است که مسئله همان دیدگاه فقه فردی است. اما اگر شرایط مرکور در تقاص فراهم 

زموان حواکم نباشد قطعا  اقدام صاحب مال، اقدام خودسرانه محسوب شده و مخل نظم عمومی است و در 
 شدنی نیست.الید این حکم توجیهمبسوب

بودن توسوط آحواد موردم بسویار در تقاص جانی نیز وضع به همین منوال است. اثبات مهدورالودم ب:
مثال، برخی از فقها و محققان معاصر، ادلۀ جوواز  عنوانباشد. بهها نیز نمیسخت بوده و در حد وظایف آن

                                                                                                                   
 ت.در ایران تصویب و اجرا شده اس 3133(. این قانون اَ سال3/32/3133
 پاسخ به استفتای محمدكاظم سیفیان شهردار تهران. 3.
 عدم احتمال وجود فتنه، عدم وجود ضرر، عدم امكان احقاَ حق اَ طریق محاكم، عدم دسترسی به حاكم اسالمی. .2
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ویژه در زموان ( و بوه31زاده،؛ حبیوب1/81، المنهرا  ماانى تكملرة خویی،  قتل در فراش را کافی ندانسته
که درک این مسئله برای عامۀ مردم تقریبوا  محوال اسوت. لورا در سوایۀ دانند، درحالیحاضر آن را جایز نمی

 الید این مسئله نیز قابل بازخوانی است. مصلحت عمومی و وجود حاکم مبسوب
رالدم هممون توهین به مقدسات اسالمی، انکار ضروری دین و ارتکواب برخی از مصادیا دیگر مهدو

معاصی کبیره، اعالن جنگ علیه بالد اسالمی و ایجاد نواامنی، تجواوز بوه حوریم دیون و مملکوت و کیوان 
دار به اینکه این اعمال احساسوات عموومی را جریحوهخانواده و... در هیچ شرایطی پریرفته نیست و باتوجه

کند که حاکم اسالمی برای رعایت مصلحت حفظ دین، مال، نفوس و عورو و وجووب ضا میکند، اقتمی
گونه اعمال اقدام نماید؛ در غیر این صوورت دیون، سرعت علیه ایندفع متجاوز و حفظ عرو و ناموس، به

 مال، جان، عرو و ناموس همه فدای نظم عمومی شده و از اسالم چیزی باقی نخواهد ماند.
 حدود -4-2-8

اجرای حدود بر مملوک، فرزند و زوجه در زمان غیبت نیز مشمول قاعدۀ اضوطرار، رعایوت مصولحت 
شخصی و جریان فقه در بستر فردی است. عدم استقرار حکومت اسالمی، عدم دسترسی به اموام ع( و نیوز 

ه احکوام گونورسد که در اینرعایت مصلحت حفظ دین در این مورد نیز جاری است. البته چنین به نظر می
شاید حالت تخویف و بازدارندگی نیز مدنظر فقها بوده است، اما در صورت اسوتقرار حکوموت اسوالمی و 

 الید، این مسئله نیز قابل بازخوانی است.وجود حاکم مبسوب
 

 نتیجه

در فقوه « اخوتالل نظوام»و « حفظ نظوام»بررسی متون فقهی نشان داد که بدون تردید منظور از عبارت 
های فقهوای باشد؛ به همین دلیل واژۀ نظم عمومی در نوشتهمطرح در علم حقوق می« عمومی نظم»همان 

 معاصر هم ورود پیدا کرده است.
ای اسوت و در از ضروریات هور جامعوه« حرمت اختالل نظام»و « وجوب حفظ نظام»ببا نظر فقها 

موومی وظیفوۀ نظوام و حواکم های فقهی جاری بوده و بر همۀ احکام تقودم دارد. حفوظ نظوم عتمام عرصه
 اسالمی است و نباید در برقراری آن هیچ خللی ایجاد شود.

نداشتن بوه اموام معصووم و حواکم اسوالمی و استقرارنداشوتن حکوموت اسوالمی صوالح در دسترسی
های گرشته، سبب نگاه فردی فقها به فقه شده؛ چراکه نظام حاکم مشروعیت نداشته است و فقها اقدام زمان

انود؛ درنتیجوه سوبب دون اذن حاکم را پریرفته و عمل بر اساس رعایت مصالح فردی را تجویز کردهفردی ب
گونه احکام در زمان استقرار حکومت اسالمی و سیطرۀ فقه بور ورود احکامی مغایر با نظم عمومی شد. این
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ر اینکوه قابول دفواع امور اجتماعی و غلبۀ فقه سیاسی بر جامعه، مشروعیت خود را از دست داده و عالوه بو
 نیستند، نیاز به بازخوانی جدی دارند.

گونه موارد، مفسودۀ خابر ضرورت اقدام، فوری است. در اینبرخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز به
به انتظار حکم و اذن حاکم ماندن بیش از مفسدۀ اقدام فوری است و در حقیقت انتظار و عدم اقدام فوری، 

 اندازد. برای این احکام که از باب اضطرار است، مستنداتی در فقه وجود دارد.خابره مینظم عمومی را به م
 
 منابع

 قرآن كريم
 ق1112مطبعة اآلداب،  النجف اششرف: النوة الساطا في الفقه النافا،آل کاشف الغطاء، علي، 

 .1159، تهران: مکتبة النجاح، تحرير المملةآل کاشف الغطاء، محمدحسین، 
هوای ، مهودي رجوائي، چواو اول، قوم: بنیواد پژوهشالمقتصر فى شررح المختصررمحمد، د حلی، احمدبنفهابن

 ق.1210اسالمی آستان قدس رضوی، 
 ق.1205، قم: ادب الحوزه، لسان العربمکرم، منظور، محمدبنابن

 .1121نا،  رسالۀ دکتری(، چاو اول، تهران: بی نظم عمومى دة حقوق خصوصىاحمدی واستانی، عبدالغنی، 
 .1111جا: دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه قم، ، بیتوضيح المسائلاراکی، محمدعلی، 

، 2، شومارۀهرا  اخالقرىنارريۀ ژووه ، «دلیل عقلی منع اختالل نظام»زاده، محمدجواد، فر، عبدالله؛ باقیامیدی
 .14تا 51، صص1191

 دیودگاه از غیبت دوران در از انفال استفاده فقهي حکم بر سیاسي حکومت تأثیر»فرد، محمد؛ مشکانی، زینب، امین
 .59تا  11، صص1194، 99، شمارۀ مملۀ حكومت اسالمى، «شیعه

 توا49صوص، 89، زمسوتان3شمارۀ ،اسالمى حقوق و فقه مطالعات ، «تقاص»ایزانلو، محسن؛ میرشکاری، عباس،
21. 

 ق.1201چاو چهارم، بهران: مکتبة الصادق، ، آل بحرالعلوم، محمدتقی، بلغة الفقيهبحرالعلوم، محمد، 
چاو دوم، قم: إحیاء آثار االمام  ،موسوعة اإلمام الخوئي(-شرح العروة الوثقى )الصالةبروجردی، مرتضی، 

یي،   ق.1249الخو
، چاو دوم، قم: إحیاء آثار اشمام الخویي، موسوعة اإلمام الخوئى( -الركاة  شرح العروة الوثقى___________، 

 ق.1249
 .1114، چاو نهم، تهران: اسالمی، منمد الطالببندر ریگی، محمد، 

 .1119، چاو پانزدهم، قم: اسالمی، توضيح المسائل مراجا، محمدحسنهاشمی خمینی، بنی
 ق.1219جا: العالمة الوحید البهبهاني، ، چاو اول، بیالرسائل الفقهيةبهبهاني، محمدباقر، 
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 ق.1211جا: العالمة الوحید البهبهاني، بی، چاو اول، ة والارهانحاشية ممما الفائد___________، 
 .1111چاو سوم، قم: دار الصدیقة الشهیده،  تنقيح مااني األحكام )الحدود والتعريرات(،تبریزي، جواد، 

 ق.1241، چاو اول، قم: مهر، اس  الحدود و التعريرات___________، 
 ق.1215نا، جا: بیاول، بی ، چاواس  القااو والاهادة___________، 

 .1119، تهران: کتابخانۀ گنج دانش، ةوش جديد دة مقدمۀ عمومى علوم حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
 ق.1241چاو اول، قم: اإلمام الخوئي،   تقریر بحث السید الخویی(،القااو و الاهادات جواهري، محمد، 

، 11910094، شومارۀ مسلسول ژووهاركد  شروةا  نبهاران، «آشنایی با مفهوم حقوق عموومی»زاده، هادی، حاج
1191. 
 .92، ص1111، 2، شمارۀ ها  حقوق تطايقىژووه ، «قتل در فراش»زاده، محمدجعفر؛ بابایی، حسین، حبیب

نارريۀ ، «هوای حقووق ملویالملل بوا نظاممقایسۀ مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین»حدادی، مهدی، 
 .112تا  151، صص 1119، سال هفتم، بهار و تابستان19شمارۀ، حقوق خصوصى

 ق.1219النشر اإلسالمي، مؤسسة ، چاو اول، قم: مفتاح الكرامةمحمد، حسینی عاملي، محمدجوادبن
 .1114، چاو اول، السبطین ع( العالمیة، محاضرات السيد الخويى في المواةيثخرسان، محمدعلی، 

 .1119، چاو اول، تهران: تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمیني، لتقليداالجتهاد و االله، خمینی، روح
 ق.1214، چاو اول، تهران: تنظیم و نشر آثار اإلمام الخمیني، كتاب الايا_________، 
 .1114، چاو نهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، توضيح المسائل_________، 
 ق.1190اآلداب،  ، چاو دوم، نجف:تحرير الوسيله_________، 

 ق.1211، چاو اول، تهران: تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمیني، الطهاةة الكايرخمیني، مصطفی، 
 .1119، چاو اول، تهران: تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمیني، مستند تحرير الوسيلة__________، 
 .1119خمیني، ، تهران: تنظیم ونشر آثار اإلمام الثالث ةسائل، واليت فقيه__________، 

 تا.، چاو اول، قم: مکتبة الداوري، بیمصااح الفقاههخویی، ابوالقاسم، 
 .1192، قم: العلمیه، كتاب الخم __________، 
 ق.1219جا: برگزیده، چاو اول، بی ،، به تعلیا: میرزا التبریزيصراط النماة__________، 

 ق.1210هر، وهشتم، قم: م، چاو بیستمنها  الصالحي ___________، 
 ق.1210وهشتم، قم: مهر، ، چاو بیستتكملة منها  الصالحي ___________، 
 ق.1199، چاو دوم، قم: العلمیة، ماانى تكملة المنها  الصالحي ___________، 

 ق.1249، قم: إحیاء آثار اإلمام الخویی، شرح العروة الوثقى )موسوعة اإلمام الخويى(خویی، محمدتقی، 
 ق1205اکبر الغفاري، چاو دوم، قم: مکتبة الصدوق، ، علیجاما المداةكمد، خوانساری، اح

 تا.نامۀ دهخدا، بیجا: مؤسسۀ لغت، بینامهلغتاکبر، دهخدا، علی
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 تا.نا، بیجا: بی، بیتوضيح المسائلروحاني، محمدصادق، 
 ق.1211، بیروت: مکتبة اإلیمان، المسائل المنتخاةروحاني، محمد، 

جا: مکتب آیة الله العظموی السوید ، چاو چهارم، بیمهذب األحكام في بيان الحالل والحرامعبداشعلی، سبزواري، 
 ق.1211السبزواري، 

 .1199جا: امام علی ع(، ، چاو دوم، بیالاالغهنهجحسین، رضی، محمدبن سید
 ق.1212یستاني، چاو سوم، قم: مکتب آیة الله العظمی السید الس المسائل المنتخاة،سیستانی، علی، 
 ق.1215، چاو چهارم، قم: مهر، توضيح المسائل_________، 

الملول مفهووم نظوم عموومی در حقووق بین»نیا، مرتضی؛ تفرشی، محمدعیسی؛ علمی، حسوین، شهبازی
فصرلنامۀ حقروق مملرۀ داناركد  حقروق و علروم ، «المللویخصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین

 .111تا  91، صص1194، بهار 21، دورۀسياسى
 ق.1210، چاو اول، قم: مکتبة الداوري، الروضة الاهية في شرح اللمعة الدماقيةعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

، تقریر درس سید محمدرضا گلپایگوانی، قوم: دارالقورآن الکوریم، الهداية الى م  له الواليةصابری همدانی، احمد، 
1111. 

 .1191، علي آخوندي، چاو نهم، بهران: دارالکتب اإلسالمیة، جواهر الكالم، باقربنجواهر، محمدحسنصاحب
مملۀ داناكد  ، «های نوین آنمفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه»صادقی، محسن، 

 .12، تابستان91، شمارۀحقوق و علوم سياسى
 ق.1240التابع لمکتب االعالم االسالمي، ، چاو اول، قم: النشر اإلجتهاد والتقليدصدر، رضا، 

 ق.1219، چاو اول، قم: النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین، ةياض المسائلمحمد، بنبباببایي، علي
 ق.1241، چاو اول، قم: النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین، العروة الوثقىبباببائي یزدي، محمدکاظم، 

 .1194، چاو دوم، تهران: مرتضوی، ممما الاحري مد، محبنبریحی، فخرالدین
 .1111، تهران: المکتبة المرتضویة إلحیاء آثار الجعفریة، الماسوطحسن، بوسی، محمدبن

 ق.1209جا: مکتب اإلعالم اإلسالمي، ، چاو اول، بیالتايان فى تفسير القرآن_____________، 
 تا.، قم: انتشارات قدس محمدي، بیتاو النهايه فى ممرد الفقه و الف_____________، 

 ق.1240ابراهیم البهادري، چاو اول، قم ،  تلخيا المرام في معرفة األحكام،یوسف، بنعالمه حلی، حسن
 ق.1240، چاو اول، قم: االمام الصادق، تحرير األحكام_________________، 
 ق.1212إلحیاء التراث، ، چاو اول، قم: آل البیت تذكرة الفقهاو_________________، 

: مکتبوة آیوة اللوه المرعشوي،  تقریر بحث السوید المرعشوی(، قوم القصاص على ضوو القرآن والسنةعلوی، عادل، 
 ق.1215

 .1111جا: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، ، چاو اول، بیفقه و مصلحتدوست، ابوالقاسم، علی



 328 شمارة                                                     اصولفقه و                                                                           71

 .1119رشد،  ، چاو اول، تهران: راهفرهنگ فاةسىعمید، حسن، 
دوم، قوم: إحیواء آثوار االموام الخوویي،  چاو التقليد )موسوعة اإلمام الخويى(، -شرح العروة الوثقى غروی، علی، 

 ق.1249
چواو دوم، قوم: إحیواء آثوار اشموام الخوویي،  الطهاةة )موسوعة اإلمام الخويى(، -شرح العروة الوثقى _______، 

 ق.1249
 ق.1240، چاو دوم، قم: مرکز فقه اشئمة اشبهار، تقرير في مااحث الصالةنهاية الفاضل لنکرانی، محمد، 

 .1111، چاو اول، قم: المطبعة العلمیة، إيااح الفوائد محمدبن حسن، ،فخرالمحققین
 ق.1209جا: دار الهجرة، ، مهدی مخزومی، ابراهیم سامرائی، چاو دوم، بیالعي احمد، بنفراهیدی، خلیل

جا: تنظیم ونشر آثار اإلموام الخمینوي، چاو اول، بی ، تقریر بحث السید الخمیني،تاب الاياكقدیری، محمدحسن، 
1119. 

 ..1114، چاو اول، قم: شکوری، صيغ العقود واإليقاعاتقزویني زنجاني، مالعلي، 
 تا.نا، بیجا: بیچاو سوم، بی حقوق مدنى )قواعد عمومى قراةدادها(،کاتوزیان، ناصر، 

 ق.1210قم: مطبعة الخیام،  كتاب القااو،حمدرضا، گلپایگانی، م
 ق.1209، چاو دوم، تهران: استقالل، شرايا االسالمحسن، محقا حلی، جعفربن

 ق.1201، چاو اول، قم: آل البیت، جاما المقاصدحسین، بنمحقا کرکی، علی
 ق.1210 جا: االسالمي،، چاو دوم، بیكتاب القصاص للفقهاو و الخواصمدنی کاشانی، رضا، 

امکان یا امتنواع تبیوین مفهووم نظوم عموومی در »اللهی، حسین؛ خالقی دامغانی، احمد، رضا؛ رحمتمدنیان، غالم
 .154تا  111، صص1190، پاییز15، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀها  حقوق تطايقىناريۀ ژووه ، «حقوق

 ق.1210راث، ، چاو اول، لبنان: دار التالينابيا الفقهيةاصغر، مروارید، علی
 م. 1914ه  1214مراهب الخمسة ،قم، مؤسسة الصادق، الطبعة السابعة،  یمغنیه، محمد جواد، الفقه عل

 ق.1210، چاو دوم، قم: اإلسالمي، المقنعةمحمد، مفید، محمدبن
 ق.1204بالب ع(، ابیبن، چاو اول، قم: مدرسة اإلمام علیبحوث الفقهية المهمةمکارم شیرازی، ناصر، 

، مملرۀ مطالعرات اسرالمىق فقره و اصرول، «مفهووم نظوام و کواربرد آن در فقوه و اصوول»لک افضولی، محسون، م
 .150تا  145، صص1191، بهار1/11شمارۀ

 .1111جا: تفکر، ، چاو شانزدهم، بیتوضيح المسائلمنتظري، حسینعلی، 
 ق.1201راسات االسالمیه، المرکز العالمی للد چاو اول، قم: دةاسات فى والية الفقيه،___________، 
 .ش 1211 ،ینا، اشول یاإلسالم، قم، ب ینظام الحکم ف ___________،

 .1244چاو اول، تهران: تنظیم ونشر آثار االمام الخمیني،  وسيله النماة،موسوي اصفهاني، حسن، 
 .1111جا: کیهان، ، چاو اول، بیجاما الاتاتمحمدحسن، بنمیرزای قمی، ابوالقاسم
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 ق.1200نا، بی جا:بی ،، فاضل الحسیني المیالنیمحاضرات في فقه اإلمامية )الخم (ی، محمدهادی، میالن
 .1110، چاو اول، قم: مکتبة آیة الله المرعشي، القول الرشيد في االجتهاد والتقليدالدین، نجفی مرعشی، شهاب

 تا.نا، بیجا: بی، بیمنها  الصالحي وحید خراساني، حسین، 
، شومارۀ اول، فصرلنامۀ حكومرت اسرالمى، «قاعودۀ اخوتالل نظوام، مفواد و قلمورو آن در فقوه»یدجواد، ورعی، سو

 .14تا  5، صص1191بهار
 افزارها:نرم

 .صحيفۀ نوة، الاامله، الايتمكتاة اهل


