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چکيده

يكي از مباحث مهم در حوزۀ انديشۀ سياسي ،ريشهيابي مسئلۀ التزام سياسي و توجيه
التزام در برابر دستورات حاكم ،عليرغم بهرهمندي انسان از آزادي اوليه است.
نويسندگان غربي ،نظريات خود را بر مبناي لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در
برابر تعهدات مشترك بنيان نهادهاند .اين نظريات نتوانسته است براي تعارض و
تزاحم التزامات در درون يك جامعۀ سياسي و بين جوامع و نظامهاي سياسي راهحل
جامعي ارائه دهد .مبتني بر مباني فقه اماميه ،خداوند مصدر همه التزامات است ،و
التزام سياسي كه التزام در برابر حاكمان مشروع است ،يا به نصب الهي يا بهواسطۀ
قراردادي كه انسان با حاكم در قالب بيعت يا انتخابات منعقد مينمايد ،محقق
ميشود .در فقه اماميه وجود ضوابط معين در همۀ التزامات كه آنها را به التزام در
برابر اوامر الهي هدايت نموده است ،موجبات حل تعارض و تزاحم التزامات را فراهم
ميآورد؛ و تبعيت از دستورات حاكم عادل را كه در طول تبعيت الهي است،
توجيهپذير مينمايد .در اين مقاله با روش توصيفي -تحليلي در مقام تبيين منبع التزام
سياسي و وجه هماهنگي التزام سياسي با ديگر التزامات و راهحل فقه اماميه براي
مديريت تزاحم و تعارض التزامات و جلوگيري از تخلف التزامات ميباشيم.
واژههاي کليدي

التزام سياسي ،بيعت ،فقه اماميه ،قرارداد ،تعارض

 دانشيار گروه فقه دانشكده الهيات ،معارف اسالمي و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)
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مقدمه

مسئله تبعيت از نظام سياسي و حمايت از نهادهاي آن يكي از مباحث مهم حوزه
سياست است كه مورد بحث صاحبنظران قرار گرفته است .آنچه در قرون اخير مورد
توجه دانشمندان غربي در زمينه اطاعت از حاكمان و نظام حاكم قرار گرفته است،
توجيه مشروعيت اين اطاعت است .مشروعيت الهي كه آن را در قالب مشروعيت سنتي
مطرح مينمايند ،مشروعيت كاريزماتيك و مشروعيت پيشرفته از اقسامي است كه
دراينباره مطرح شده است (رك .اكبر ،0731 ،ص .)071يكي از مشهورترين نظريات
مشروعيت پيشرفته ،نظريه روسو با عنوان قرارداد اجتماعي است .روسو با وجود
پذيرش اصل آزادي اوليه هر انساني و اينكه انسان آزاد آفريده شده است ،لزوم تبعيت
از قدرتهاي مشروع را يادآور ميشود و نظريه قرارداد اجتماعي را براي توجيه اين
تبعيت ارائه مينمايد؛ زيرا به اعتقاد او زور نميتواند منشأ قدرت مشروع باشد (روسو،
 ،0731صص.)37-15
از جمله منابع قابل توجهي كه توسط نويسندگان غربي در حوزه التزام سياسي نوشته
شده ،اثر مارگارت گيلبرت با عنوان «تئوري التزام سياسي» است 0.مهمترين دغدغه
نويسنده دراينباره يافتن پاسخي براي لزوم تبعيت از قوانين كشور و حمايت از نهادهاي
آن ميباشد .او در مقام پاسخ به اين سؤال است كه آيا بين عضويت در يك جامعه
سياسي و التزام در برابر قوانين آن ارتباط مفهومي وجود دارد؟ هسته اوليه نظريه گيلبرت
در زمينه التزام سياسي توافق و قرارداد است؛ اما در توليد نظريه خود ،اين هسته را به
توافق چندجانبه گروههاي اجتماعي و نهايتاً به جامعه سياسي بسط داده است .نوآوري
نظريه او در خصوص التزام سياسي ،پيوند زدن مسئله عضويت و تعهد مشترك است.
يعني عضو يك گروهشدن به معناي پذيرش التزامات تعهد مشترك در آن است .جامعه
سياسي نيز شكل توسعهيافته همان گروههاي اجتماعي است كه عضويت در آن بهمنزله
پذيرش التزامات آن جامعه سياسي است .بنا بر نظريه گيلبرت بعد از تحقق تعهد مشترك،
مسئله التزام نسبت به تعهد مطرح ميشود و اطراف تعهد مشترك وظيفه اطاعت از تعهد
را دارند؛ بنابراين ،اگر كسي بر خالف تعهد مشترك عمل كند ،بايد نسبت به همه
طرفهاي تعهد پاسخگو باشد .به اعتقاد گيلبرت ادامه تعهد مشترك در بين اعضاء الزم

التزام سياسي در فقه اماميه

454

ميباشد و لغو يك طرف تعهد مجوز شكايت طرف مقابل را فراهم ميسازد؛ مگر اينكه
در ضمن يك تعهد اطالع از احتمال لغو تعهد داده باشد .گيلبرت اصل لزوم تنبيه در
مقابل كساني را كه از قوانين يك كشور تبعيت نميكنند ،ميپذيرد؛ چراكه عدم تبعيت از
قوانين كشور ماهيت قانون و فلسفه آن را زير سؤال ميبرد .يكي از سؤاالتي كه براي او
در اين زمينه مطرح است اين است كه چه نوع تنبيهاتي براي جرائم و خطاهاي شخصي
قابل اجراست .به نظر او نوع تنبيه بايد متناسب با آثاري باشد كه تخلف و سرپيچي از
قانون به دنبال دارد و مسلماً جرائم مختلف تبعات متفاوتي دارند (گيلبرت،0731 ،
صص 702 ،711 ،77و  .)703مطالعه نظريات نويسندگان غربي در حوزه التزام سياسي ،ما
را به اين نتيجه ميرساند كه نظرياتي كه مبتني بر عقل و بناء عقالء ميباشند ،در مواردي
مانند التزام نسبت به قراردادها ،با مباني فقه و شريعت اسالم سازگاري دارند ،ولي به دليل
عدم بهرهمندي از تعاليم وحياني كه بر اساس شناخت كامل انسان و جامعه ميباشند،
نميتوانند نظريه كاملي براي تبيين روابط انساني در حوزه فرد و جامعه ،فرد و حكومت
ارائه دهند؛ و راهحل مناسبي براي تزاحم و تعارض التزامها كه منشأ تعارضات ملي و
بينالمللي ميشود ،ارائه دهند ،زيرا اين نظريات مديريت خداوند بر جهان هستي و
توحيد افعالي را مدنظر قرار نميدهند .البته هر چه اين نظريات ،مبتني بر شناخت دقيقتر
عدالت و نگاه جهانشمول باشند و مصالح و منافع عموم بشر را بر منافع فردي ترجيح
دهند به مباني فقه اماميه نزديكتر ميشوند.
در اين مقاله در صدد هستيم كه به مهمترين سؤاالتي كه در حوزه التزام سياسي
مطرح ميباشد ،با روش توصيفي -تحليلي پاسخ دهيم .اصليترين سؤال درباره مصدر
التزام است كه آيا مبتني بر فقه اماميه منبع و مصدر التزام در برابر اوامر حاكم چيست؟
در اين خصوص الزم ميآيد تا چند سؤال فرعي مورد بحث قرار گيرد؛ از آن جمله،
التزام سياسي بهعنوان زيرمجموعهاي از نظام التزام در شريعت اسالم چه جايگاهي دارد
و رمز هماهنگي آن با التزام در برابر خداوند و ديگر افراد جامعه كه در قالب قرارداد
محقق ميشود ،چيست؟ و نظام فقه براي تعارض و تزاحم التزامها در مقام تشريع و
اجرا داراي چه ضوابط و مالكهايي است؟ و با توجه به اينكه منشأ تعارض و تنازع در
جامعه جهاني عدم هماهنگي بين التزامات مختلف است ،براي همسانسازي و
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هماهنگي به التزامات براي رسيدن به نظام هماهنگ التزامات بين گروههاي اجتماعي و
جوامع سياسي فقه اماميه چه راهكاري ارائه ميدهد؟ و در نهايت به اين سؤال پاسخ
دهيم كه فقه اماميه براي ضمانت اجراي عمل به التزامات چه اصولي دارد و مجازات در
برابر تخلف از التزام بر چه مباني استوار است؟
 .4چارچوب نظري :مباني التزام

التزام سياسي در فقه اماميه بهعنوان زيرمجموعهاي از سائر التزامات است كه با يك نظام
كلي حاكم بر التزامات ،هماهنگ ميباشد .فهم نظريه التزام سياسي ،مبتني بر شناخت
مباني اين التزامات و نظام حاكم بر آن است .اين مباني مطابق با گفتمان سياسي اسالم
عبارتاند از:
 .4-4توحيد و التزام

خداوند واليت ذاتي تكويني و تشريعي بر انسان دارد؛ و لذا واليت او قابل جعل و رفع
نيست؛ بنابراين ،اراده او در مقام تكوين ،نافذ است« :فرمان نافذ او چون اراده خلقت
چيزي كند بهمحض اينكه گويد« :موجود باش» بالفاصله موجود خواهد شد.
(يس 7»)37:و در مقام تشريع نيز در آيات زيادي از قرآن به اين مطلب تصريح شده كه
«حُكم» مختص خداوند است ...« :حكم فقط به دست خداست ( »...انعام« ،)13:و او
هيچكس را در حكم خويش شريك نميسازد» (كهف )751 :و «هرچه در آن اختالف
كنيد ،حكم آن با خداست» (شوري 7.)01:و لذا عقل در اوامر تشريعي حكم به التزام
نسبت به دستورات الهي ميكند .بر اين اساس و بنا بر بيان فقها ،امر به اطاعت خداوند
در آيه  13سوره نساء ارشاد به حكم عقل است (خوئي ،بيتا ،ج ،5ص .)73التزام در
برابر خداوند با عمل به دستورات شرعي محقق ميشود ،كه به واجب و حرام و
مستحب و كراهت و اباحۀ تقسيم ميشود.
 .2-4اصل اولي در مسئله التزام

جز واليت ذاتي خداوند بر انسان ،اصل بر اين است كه هيچ انساني بر انسان ديگر
واليت ندارد (شيخ انصاري0201 ،ق ،ج ،7ص )123و بر اين اساس هيچ انساني حق
الزام ديگران به كاري را ندارد و مأمور نيز ،ملتزم به تبعيت از او نيست .اين معنا

التزام سياسي در فقه اماميه

459

موضوع قاعده تسليط است كه حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» (احسائي،
 ،0211ج ،0ص ،)777ناظر بر آن است .گرچه اين روايت ،استقالل انسان در مسائل
مالي را نشان ميدهد ولي بر مبناي بناء عقالء( ،مكارم شيرازي0200 ،ق ،ج ،7ص )73يا
به طريق اولي داللت بر تسلط انسان بر نفس خويش دارد .پس هرگونه تصرف در
شئون زندگى و اموال مردم و تحميل چيزى بر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آنان
محسوب مىشود (منتظري ،0213 ،ج ،0ص .)000مفاد برخي از روايت ديگر نيز اين
معنا را تأييد ميكند .اميرالمؤمنين علي(ع) ميفرمايد« :برده ديگري نباش درحاليكه
خداوند تو را آزاد آفريده است» (سيد رضي ،0202 ،ص 2)722و در فرمايشي ديگر
ميفرمايد« :مردم همگى آزادند ،لكن خداوند كار برخى را به برخى ديگر واگذاشته
است» (كليني ،0213 ،ج،5

ص.1)33

 .9-4خروج از اصل اولي

هر امر مجعول و مخلوقي بايد به امري كه وجود آن ذاتي است ،متصل باشد وگرنه
مستلزم تسلسل باطل است (حكيم0333 ،م ،ص .)77مبتني بر مباني شريعت اسالم،
اساس و مصدر همه التزامها ،التزام در برابر خداوند است و سائر التزامها در طول التزام
الهي است؛ و اعطاء واليت تكويني و تشريعي توسط او صورت ميگيرد« :بگو :خدايا
مالك همه موجودات ،به هر كه خواهي حكومت دهي و از هر كه خواهي حكومت را
ستاني( »...آلعمران 5)75:كه مراد از ايتاء ملك ،ايتاء تكويني يا تشريعي يا هر دو است
(اراكي0271 ،ق ،ص .)11از طرفي چون انسان بر نفس خويش مسلط است ميتواند در
مواردي خود را متعهد به امري نمايد ،اين تعهدات چنانچه مورد امضاي شارع قرار
گيرد ،الزامآور خواهد بود.
 .2گونه شناسي التزام سياسي

التزام در حوزه سياست و حكومت كه به آن التزام سياسي ميگوييم ،يا بهواسطه اعطاء
واليت به فردي خاصي صورت ميگيرد و يا اينكه ناشي از توافق و قراردادي است كه
فرد با حاكم بسته است و خود را ملتزم به مفاد قرارداد نموده است .گفتمان حاكم بر

451

دانش سياسي ،سال یازدهم ،شمارة دوم ،پایيز و زمستان  ،4931پياپي 22

نظريات غربي كه در بررسي اجمالي به آن اشاره شد ،ناظر بر اين نوع دوم از التزام
است .التزام ناشي از نصب و قرارداد را در حاكميت نظام اسالمي ،بررسي مينماييم.
 .4-2التزام ناشي از نصب الهي

اولين حاكم مشروع در شريعت اسالم ،پيامبر اكرم(ص) است كه خداوند در آياتي از
قران به آن پرداخته است .بنا بر آيه شش سوره احزاب ،واليت پيامبر بر انسانها نسبت
به واليت خودشان اولويت دارد؛ 3يعني او ميتواند براي اداره جامعه اسالمي و در
جهت مصالح مسلمين در جان و مال مردم تصرف نمايد و درواقع اطاعت او در اين
حوزه اطاعت از خداوند است 3.بعد از ايشان نيز با نصب الهي 3و ابالغ پيامبر(ص)
(كليني ،0213 ،ج ،0ص 01)731نوبت به اميرالمؤمنين علي(ع) و ديگر ائمه اطهار(ع)
ميرسد .خداوند از مردم ميخواهد كه از دستورات پيامبر(ص) و اولي االمر(ع) -كه به
اعتقاد اماميه مراد امام معصوم است -اطاعت نمايند« .اي اهل ايمان از خدا و
پيامبر(ص) و امامان -كه از اهل بيت(ع) هستند -اطاعت كنيد» (نساء 00)13:پيامبر
اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) داراي شأن تبليغي ،حكومتي و قضائي بودهاند كه شأن
تبليغي ايشان ناظر به بيان احكام الهي است؛ اما اوامر حكومتي ايشان كه براي اداره
جامعه صادر ميشود تابع شرايط زماني و مكاني و در چارچوب مصالح امت اسالمي
است .كه امر خداوند مبني بر اطاعت از رسول و اولياألمر ناظر بر اين اوامر است
وگرنه اطاعت از ايشان در مقام تبليغ احكام الهي در واقع التزام به احكام الهي است
(موسوي خميني ،0201 ،ج ،7ص)007؛ بنابراين ،تفاوت بين حكم شرعي و حكم
حكومتي در باعث و حاكم است .اگر عامل بعث ،شارع و خداوند باشد حكم را شرعي
و چنانچه حاكم يا قاضي باشد ،حكم را حكومتي و قضائي اطالق مينماييم (موسوي
خميني ،بيتا ،ج ،0ص.)717
التزام به دستورات پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) به دليل مصون بودن از خطا و
اشتباه ،الزم است .چنانچه در روايات تفويض آمده است ،حضرت رسول(ص) مؤدب
به آداب الهي بوده و در اداره امور مردم دچار خطا و لغزش نميشود (كليني0213 ،ق،
ج ،0ص 07)751و در مقام تشريع نيز فرمايشات ايشان دقيقاً بيان احكام الهي بدون
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تغيير در آن است (الحر العاملي ،بيتا ،ج ،03ص 07)30حضرت امير(ع) در بيان كاملي
مالك اطاعت از حاكمان را عدم عصيان الهي ميدانند و تنها اطاعت را مختص خداوند و
رسول(ص) و اولياء امر ميدانند؛ زيرا ايشان مطهرند و امر به معصيت او نميكنند (الشيخ
الصدوق ،0757 ،ص 02)073در عصر غيبت بنا بر روايات صادره از پيامبر(ص) و ائمه
اطهار(ع) اين مقام به فقها ميرسد .وجوب شرايطي مثل اجتهاد و عدالت مالك اصلي
براي مشروعيت التزام در برابر دستورات ايشان و ضامن عادالنه و در چارچوب شرع
بودن آن ميباشد و بنا بر بيان شهيد صدر اطاعت ولي امر ،نبايد با اطاعت الهي و احكام
عامه تعارض داشته باشد (صدر ،0217 ،ص.)375
 .2-2التزام ناشي از قرارداد

در فقه اماميه يكي از احكام واجب ،التزام در برابر قراردادهايي است كه يكي از افراد
جامعه با ديگران منعقد نموده است .خداوند در قرآن از مردم مؤمن ميخواهد به
قراردادهايي كه با ديگران منعقد نمودهاند پايبند باشند .اي اهل ايمان به عهد و پيمان
خود وفا كنيد (مائده 01)0:فقهاي عظام از اين آيه وجوب وفاي به قراردادها و اصل
لزوم در آن را برداشت نمودهاند (بجنوردي0203 ،ق ،ج ،1ص 713و مراغي0203 ،ق،
ج ،7ص)737؛ در واقع خداوند مردم را به آنچه خود بدان ملتزم شدهاند ،الزام نموده
است (حسني ،بيتا ،ص .)010گرچه مصداق بارز اين آيه شريفه قراردادهايي است كه
افراد جامعه با خود منعقد نمودهاند ،اما عالمه طباطبائي بنا بر اطالق آيه آن را شامل
پيمانهايي كه انسان با خداوند بسته است كه مشتمل بر همه احكام تأسيسي و امضايي
اسالم ميشود ،نيز ميداند (طباطبائي ،بيتا ،ج ،1ص .)013در روايات نيز بر لزوم وفاي
به عقد تأكيد شده است (ابن شعبه حراني ،0757 ،ص 05)010و مسلمانان را پايبند به
شروط خود ميداند (شيخ صدوق0207 ،ق ،ج ،7ص 03.)717در روايت اخير در اينكه
مراد از شرط ،شروط ضمن عقد است يا اينكه اصل قرارداد را نيز شامل ميشود در
بين فقها محل اختالف است (حائري0277 ،ق ،ج ،0ص .)773به نظر ميرسد ،حتي
اگر مراد از روايت شروط ضمن عقد باشد؛ چنانچه وفاي به شروط ضمن عقد الزم
باشد به طريق اولي به وفاي به عقد نيز الزم است .عالوه بر ادله نقلي بناء عقالء نيز
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بهعنوان يكي از ادله لزوم وفاي به قراردادها مورد استناد فقها قرار گرفته است
(بجنوردي0203 ،ق ،ج ،1ص.)713
التزام ديگر ،تعهد با خود در قالب مباحث نذر و عهد و يمين است كه انسان در
بيان عبارت خاصي خود را متعهد به انجام عملي مينمايد .انجام آنچه در قالب اين
ايقاعات انسان متعهد ميشود واجب و الزم ميباشد ،و ترك آن مستلزم مجازات مقرر
در شريعت است .عهدي الزم الوفاء است كه داراي شرايط معين باشد .يعني با لفظ
خاص «عاهدت هلل» منعقد شود ،وگرنه مجرد عهدي كه در ميان مردم معمول است،
هرچند نقض آن خالف اخالق حميده است ولي الزم الوفاء نيست (جرجاني،0212 ،
ج ،7ص.)725
 .9نقش بيعت در التزام سياسي

بيعت عقد شرعي است كه بين امام و امت منعقد ميشود كه مفاد آن التزام امت به
اطاعت از امام و ياري او و التزام امام به تالش براي اقامه عدالت و رعايت مصالح امت
است؛ بنابراين ،بيعت قراردادي است كه عموم آياتي كه داللت بر وجوب وفاي به عهد
و پيمان دارند و رواياتي كه داللت بر لزوم وفاي به شرط دارند ،شامل آن ميشود
(اراكي0271 ،ق ،ص .)727با توجه به اينكه رسالت و واليت پيامبر(ص) و امامت براي
ائمه معصومين(ع) با جعل و نصب الهي است ،نقش بيعت مردم نسبت به آنها پس از
قبول نبوت و رسالت و امامت آنها ،براى عمل به دستورات و دفاع از آنها است .بر
اين اساس بيعت تأكيدى بر اعتراف قلبى و ميثاقى است بين آن امت و امام ،براى تنفيذ
آنچه بدان ملتزم شدهاند (منتظري ،0270 ،ج ،7ص )777و به تعبير ديگر تحقق
حاكميت اسالمي نيازمند به قدرت و مشروعيت است .بدون عنصر اول حكومت ،تحقق
خارجي و عيني نمييابد و بدون عنصر دوم ،اعمال حاكميت با فقدان مشروعيت
روبهرو ميشود و نظام حكومتي به نظامي ظالمانه تبديل و مصالح امت تهديد ميشود و
لذا امت بايد در جهت زوال آن اقدام نمود (اراكي0271 ،ق ،ص.)03
در زمان غيبت نظر قريب به اتفاق فقها بر اين است كه فقيه جامعالشرائط از طرف
ائمه(ع) براي واليت بر مردم منصوب است (قاسمي و پژوهشگران ،0275 ،ج،0

التزام سياسي در فقه اماميه

451

صص .)51-52گرچه در دامنه اين واليت اختالفنظر وجود دارد .بر اين اساس بيعت
مردم ،در فعليت بخشيدن و تحقق عملي واليت فقيه است؛ اما چنانچه منطبق بر نظر
عدهاي براي انتخاب مردم نقش محوري واقع شويم ،انتخاب مردم در زمان غيبت و
بيعت و رضايت عمومى آنان در مشروعيت حاكميت اسالمى شرط خواهد بود .البته بر
مبناي اين نظريه فقهاى كانديد شده براي رهبري امت اسالمي ،بايد پيش از بيعت
شرعى و انتخاب مردم شرايط و صالحيت واليت را دارا باشند (منتظري ،0270 ،ج،3
 .)755بر اين اساس توافق مردم نهتنها در عنصر قدرت نقش خواهد داشت بلكه در
عنصر مشروعيت نيز محوريت خواهد داشت .اين توافق نيز مانند سائر تعهدات فرد با
فرد ديگر در صورتي مورد امضاي شارع قرار ميگيرد كه شرايط صحت قراردادها را كه
در ادامه خواهد آمد ،دارا باشد.
 .1انسجام نظریه التزام سياسي

مهمترين عنصر يك نظريه ،سازگاري و هماهنگي آن با نظام كل حاكم بر آن نظريه و
سائر التزامات درون آن نظام كلي و با مقاصد و اهداف آن است .نظريه التزام سياسي
بهعنوان زيرمجموعهاي از شريعت اسالم با ديگر التزامات درون اين شريعت و نظام حاكم
بر تكوين و تشريع هماهنگ است .در ادامه سطوح دوگانه اين هماهنگي تشريح ميشود.
 .4-1هماهنگي با دیگر التزامات

در فقه اماميه در مواردي كه التزامي وجود دارد ،مباني آن مطرح شده است .اين التزام را
به التزامات در برابر دستورات الهي ،التزام در برابر توافق و قراردادهايي كه با ديگر افراد
جامعه و خود منعقد نمودهايم و التزام در برابر دستورات حكومت و نهادهاي آن ،تقسيم
نموديم .مباني اين التزامات و وجه هماهنگي التزام سياسي با ديگر التزامات را در مقام
تشريع و اجرا تبيين مينماييم.
 .4-4-1مقام تشریع

اگر بين منابع التزام و قوانين ناشي از آن تعارضي وجود داشته باشد ،شهروندان و
عاملين به قانون را دچار سردرگمي خواهد نمود؛ بنابراين ،عدم تعارض در تشريع و
قانونگذاري ،از بايستههاي يك نظام متقن حقوقي است .با توجه به اينكه قوانين
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شريعت اسالمي همه از منبع وحي تغذيه ميشوند ،بين دو قانون در مقام جعل و تشريع
ناهماهنگي و تكاذب واقعي كه از آن به تعارض ادله تعبير ميشود ،وجود ندارد .آنچه
در مورد حوزه التزامات در شريعت اسالم مالحظه ميشود اين است كه همه التزامات
حول محور واحدي شكل ميگيرند؛ يعني التزام اصلي در برابر اوامر خداوند است و
سائر التزامات در طول آن التزام اصلي قرار ميگيرند و لذا نبايد با التزام اصلي در
تعارض باشند در برخي از روايات اين مطلب با عبارت «شرط خدا ،مقدم بر شرط شما
است» تعبير شده است (طوسي0731 ،ق ،ج ،7ص)770؛ 03يعني التزام در برابر خداوند
مقدم بر همه التزامات است .اين مسئله عالوه بر اين كه موجبات اتحاد و عدم نزاع در
بين ملتزمين را فراهم ميكند ،فرد ملتزم را نيز از تعارض دروني و تشتت در عملكرد
بازميدارد .همان چيزي كه در قرآن كريم بهعنوان ركن وحدت و هماهنگي از آن ياد
شده است« :اي دو يار زندان من! آيا معبودان متعدد و متفرق بهتر است يا خداي يگانه
مقتدر؟» (يوسف 03)73:بر اين اساس ،التزام در برابر دستورات الهي مطلق و ديگر
التزامات مقيد به حدود الهي ميباشند .اين مطلب را تبيين ميكنيم.
الف .التزام مطلق در برابر دستورات الهي:

اطاعت و التزام نسبت به دستورات الهي مطلق است ،زيرا خداوند عالم حكيم و خبير
و عالم و ...است و دستورات او بر مبناي عدليه مطابق عدالت و مصلحت عموم مردم
است و اگر اختالفي هم وجود دارد در مقام صغراي قضيه است كه آيا اراده خداوند در
موضوعي به دليل اجمالي كه ادله وجود دارد به چه حكمي تعلق گرفته است ،وگرنه
بعد اثبات حكم تبعيت از آن واجب خواهد بود .احكام و دستورات الهي در قالب
احكام تكليفي و وضعي از طريق وحي الهي در آيات قران و از طريق سنت كه قول و
فعل و تقرير معصوم(ع) را شامل ميشود ،به بشر منتقل شده است كه به دليل عصمت
ناقل ،آنچه از طريق آنها به ما منتقل شود متضمن حكم و اراده الهي خواهد بود .مگر
اينكه در جهت استنباط از آن ادله دچار اشتباه شويم.
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ب .التزام مشروط در برابر قراردادها

نوع دوم ،التزام در برابر قراردادهايي كه فرد با ديگر افراد جامعه و با خود برقرار نموده
است .ضوابطي براي صحت قراردادها و شروط ضمن آن در روايات صادره از
معصومين(ع) مطرح شده است .عدم مخالفت شرط و قرارداد با كتاب الهي «قرآن»
(شيخ طوسي ،0213 ،ج ،3ص ،)77عدم معصيت خداوند (مغربي ،0731 ،ج ،7ص)12
و عدم تحليل حرام و تحريم حالل (حر عاملي0207 ،ق ،ج ،3ص ،)777از آن جمله
است .از ضابطه آخر چنين برداشت ميشود ،همانگونه كه قراردادهاي مشتمل بر امور
حرام مثل قتل ،فحشاء ،كذب و كمك به دشمن و ...باطل بوده و التزامآور نيست،
قراردادهايي كه متضمن ترك امور حالل باشد نيز جايز نخواهد نبود .مثل اينكه انسان
در ضمن قراردادي بپذيرد كه براي هميشه ازدواج نكند .يعني شريعت اسالم همانگونه
كه با انجام امور حرام موافق نيست ،ترك امور حالل را نيز جايز نميداند و سعادت و
مصلحت مردم را در ترك حرام و ارتكاب حالل الهي ميداند .البته حالل بودن امري
منافات با ترك موقت آن ندارد؛ و لذا مراد از تحريم حالل ترك حالل براي هميشه
است (بجنوردي0203 ،ق ،ج ،7ص 751و طباطبائي0733 ،ق ،ص .)000در روايات،
ضابطهاي كه براي سائر التزامات آمده است؛ در مسئله نذر و عهد كه نوعي قرارداد با
خود ميباشد ،نيز وجود دارد كه همان عدم معصيت است (شيخ صدوق0207 ،ق ،ج،7
ص .)751موضوع عهد و نذر اموري است كه انسان نسبت به انجام و ترك آن داراي
اختيار است كه از آن به مباحات ،مستحبات و مكروهات ياد ميشود؛ بنابراين ،در نذر
انسان خود را ملتزم به انجام مباح يا مستحب و يا اينكه ترك امر مكروهي مينمايد.
ج .التزام مقيد در برابر حاکم مشروع

مالك اصلي در التزام نسبت به دستورات حاكم رعايت احكام الهي است .بر مبناي
روايات فرمانبري از مخلوق در معصيت الهي و اطاعت كسي كه خداوند را عصيان
نموده است ،جايز نخواهد بود (الشيخ الصدوق ،0757 ،ص .)073شهيد صدر(ره) با توجه
به همين مسئله و با طرح نظريه «منطقةالفراغ» حوزه اعمال واليت ،حوزه مباحات ميداند
و از آثار او چنين برداشت ميشود كه دو ضابطه اصلي براي قوانين مجعول در
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«منطقةالفراغ» وجود دارد .يكي عدم مخالفت با قانون اساسي كشور (صدر0217 ،ق،
ص )00و ديگري عدم مخالفت با قوانين شرعي؛ به اين معنا كه دولت اسالمي ميتواند
هر فعاليت و اقدامي كه صريحاً از طرف شرع حرام يا واجب نشده باشد ،بهعنوان ثانوي
ممنوع نمايد؛ اما افعالي مثل ربا ،كه حرمت آنها يا نفقه زوجه كه وجوب آن از طريق
شرع اعالم واجب شده ،قابل تغيير نخواهد بود (صدر0217 ،ق ،ص.)375
 .2-4-1مقام اجرا

در مقام اجرا ممكن است بين دو قانون تزاحم ايجاد شود .مراد از تزاحم عدم امكان
عمل به دو قانون در مقام اجرا است؛ درحاليكه هر دو قانون داراي مالك و مصلحت
اجرا باشند (مظفر ،0731 ،ج ،7ص .)707انسان ممكن است با افراد و گروههاي
مختلف اجتماعي قراردادي منعقد كرده باشد كه ملتزم به رعايت آن است از طرفي
نسبت به اجراي قوانين حكومتي نيز ،متعهد است .تعهد نسبت به تكاليف الهي نيز در
رأس همه التزامات است .حال ممكن در مقام اجرا بين موارد مختلف التزام ،تزاحم
ايجاد شود .وجود ضوابط معين براي حل تزاحم و تقدم يك التزام بر التزام ديگر از
ضروريات يك نظريه است .برخي از نويسندگان غربي در حوزه التزام سياسي به طرح
اين سؤال پرداختهاند كه آيا مسائل مهمتر موجب توجيه دست برداشتن از التزامات
مشترك ميشوند؟ مثل اينكه انسان براي نجات كودكي كه بهشدت زخمي شده است و
رساندن او به بيمارستان ،داراي التزام اخالقي است اما اگر به پيرزني كه در بيرون از
خانه دچار حمله قلبي شده است برخورد كند كه نجات او اهميت بيشتري مييابد .از
التزامات نوع دوم به التزامات داراي شرايط حساس ياد ميشود .تقدم نوعي از قانون بر
قانون ديگر از موارد ديگري است كه مطرح شده است؛ براي مثال آيا قوانين عرفي كه
بدون تقنين رسمي يك مقنن يا قانونگذار الزامآور است ،آيا قوانين عرفي بايد فداي
قوانين اساسي شوند؟ (گيلبرت ،0731 ،صص 77و  .)775اصوليون اماميه ضوابط دقيقي
را براي مقام تزاحم بين دو حكم و وجوه تقدم يكي از آن دو تعيين نمودهاند .ضابطه
اصلي براي اين موارد ،عمل به حكم اهم و ترك التزام مهم است .تقديم حكم مضيق بر
موسع ،تقديم واجبي كه بدل دارد در آن كه بدل ندارد ،تقديم واجب مشروط به قدرت
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عقلي بر واجب مشروط به قدرت شرعي ،برخي از اين ضوابط ميباشد (حكيم،
0203ق ،ص .)717بنا بر نظريه امام خميني ،حكومت كه شعبهاي از واليت مطلقه
رسولاهلل(ص) است ،يكي از احكام اوليه اسالم و مقدم بر تمام احكام فرعيه ،حتي نماز
و روزه و حج است (موسوي خميني ،بيتا-ب ،ج  ،71ص.)210
 .2-1هماهنگي با نظام تکوین و تشریع
 .4-2-1عنصر عدالت

همانگونه كه در مقام تكوين ،عالم مادي بر اساس عدالت پيريزي شده است (شهيد
ثاني ،0270 ،ج ،0ص)57؛ 71در عالم تشريع نيز هدف از خلقت قيام انسانها به قسط
بيان شده است و هدف اصلي احكام شريعت اسالمي ،رسيدن به عدالت اجتماعي است
كه اين مهم در قالب تشريع احكام وضعي و تكليفي خاصي كه برخي از آنها واجب و
برخي مستحب ميباشند صورت پذيرفته است .شهيد مطهري اصل عدالت در نظام
شريعت اسالم را در سلسله علل احكام دانسته كه همهچيز بايد بر آن منطبق شود
(مطهري ،0213 ،ص .)02امام خميني(ره) نيز همه احكام اسالم مطلوب بالعرض و از
امور آلي ميداند كه منظور از اجراي آن گسترش عدالت ميباشد (موسوي خميني،
-0201ب ،ج ،7ص .)577حكومت اسالمي هماهنگ با نظام تكوين و تشريع با اجراي
احكام شرعي كه علت غايي آن گسترش عدالت است و جعل قوانين موضوعه در
راستاي احكام شرعي ،در جهت تحقق عدالت در جامعه اقدام ميورزد .امام صادق(ع)
با نقل آيه شريفه« :و چون حاكم بين مردم ميشويد به عدالت داوري كنيد».
(نساء 70)13:ائمه(ع) را مأمور حكومت عادالنه و مردم را مأمور به تبعيت از آنان
ميدانند (قمي ،صدوق ،0207 ،ج ،7ص.)7

77

 .2-2-1عنصر مصلحت

عنصر دوم در اعمال حاكميت ،رعايت مصالح عمومي است .بر مبناي روايتي از امام
رضا(ع) احكام شريعت اسالمي در مقام تشريع تابع مصالح و مفاسد ميباشند (صدوق،
0735ق ،ج ،7ص .)137عالوه بر آن احكام حكومتي كه براي اداره جامعه در حوزه
منطقةالفراغ ،جعل و اجرا ميشوند نيز تابع مصالح در شرايط مختلف زماني و مكاني
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قرار ميباشند« .احكام حكومتي ،تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و
رعايت موافقت آنها بهحسب مصلحت زمان اتخاذ و طبق آنها مقرراتي وضع ميكند
و به اجرا درميآورد .مقررات مزبور الزماالجرا و مانند شريعت داراي اعتبار است؛ با
اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي ،قابل تغيير و در
ثبات و بقا تابع مصلحتي هستند كه آنها را به وجود آورده است .جامعه انساني در
تحول و رو به تكامل است ،طبعاً اين مقررات بهتدريج تبدل پيدا ميكنند و جاي خود
را به بهتر از خود ميدهند» (طباطبائي ،بيتا ،ص .)007همه فقهاء تصرفات ولي فقيه در
عصر غيبت را تابع مصالح ميدانند (قاسمي و پژوهشگران ،0275 ،ج ،0صص.)51-52
آنچه معموالً در اداره جامعه محل اختالف قرار ميگيرد تشخيص مصلحت در مقام
جعل قوانين موضوعه و در حوزه اجرا ميباشد كه در كشورهاي مختلف براي
جلوگيري از تشتت آراء در حوزه تصميمگيري اين امر به نهادهايي سپرده شده است.
در جمهوري اسالمي ايران اين امر به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
 .5تخلف از التزامات

هر نظام حقوقي براي تخلف از التزامات ،تنبيهاتي را لحاظ نموده است .بايد گفت اصل
تنبيه از ضروتهاي پذيرفتهشده در نظام فقهي است بهگونهاي تقريباً ثلث مباحث
مطروحه در كتب فقهي بحث از حدود و قصاص و ديات است كه مربوط به مجازاتي
است كه براي مجرمين لحاظ شده است .اين مجازات شامل مجازات جاني و مالي
ميشود .فلسفه و حكمت اين قوانين نيز جلوگيري از تحقق جرم و فساد در جامعه
است .نكته ديگر مسئله حق نظام اجتماعي براي مجازات مجرمين است .اصل اين قضيه
نيز در نظام فقهي امري پذيرفته شده است كه دو اصطالح «حقالناس» و «حقاهلل» ناظر
بر همين مطلب است .در حق النّاس ،متعلق الزام شرعي به لحاظ مصلحت مردم تشريع
شده است؛ مانند «وجوب اداي امانت به صاحب آن» و «حرمت تصرف در مال
ديگري»؛ و مراد از حقاهلل ،متعلّق الزام شرعى به لحاظ مصلحت مخاطبان تشريع شده
است ،مانند وجوب نماز ،روزۀ ماه رمضان (جمعي از پژوهشگران0275 ،ق ،ج،7
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صص .)727-773بهتبع همين حقوق ،براي متخلفين از اين الزامات ،مجازاتي در نظر
گرفته شده است.
مسئله ديگر تناسب بين جرم و مجازات است .بر مبناي فقه اماميه ،اساس احكام
و از جمله احكام جزائي است مبتني بر عدالت است و لذا بين احكام جزائي و نوع
جرم تناسب وجود دارد البته امكان خطاي قاضي در مقام تطبيق و مجتهد در مقام فتوا
با پذيرش مبناي مخطئه در مكتب اماميه وجود دارد كه با توجه به تبعيت احكام اسالمي
از مصالح و مفاسد و حكمت الهي ،توجيه مواردي كه فقيه و قاضي به حكم و موضوع
واقعي نميرسند از مباحث مهم اصول فقه اماميه است .ارائه نظريه مصلحت سلوكيه
توسط شيخ انصاري (شيخ انصاري0273 ،ق ،ج ،0ص )27و مصلحت تسهيل توسط
مرحوم مظفر (مظفر ،0731 ،ج ،7ص .)73از مهمترين نظريات ارائهشده دراينباره
است .البته لزوم شرايط اجتهاد (تخصص) و عدالت در قاضي و مجتهد موارد خطاي در
حكم و موضوع واقعي را در مقام استنباط و قضاوت به حداقل ميرساند.
سؤال مطرح در اينجا اين است كه آيا التزامات اخالقي نيز تعهدآور هستند؛ و آيا
تخلف از آنها موجب استحقاق مجازات را بهدنبال دارد .برخي از حقوقدانان اسالمي
در تبين التزام اخالقي به عنصر پاسخگويي توجه نمودهاند .بر اين مبنا چنانچه
پاسخگويي در برابر خداوند و وجدان باشد مسئوليت اخالقي است و چنانچه
پاسخگويي در برابر خلق و قوانين موضوعه باشد مسئوليت حقوقي است كه مسئوليت
حقوقي خود به دو بخش مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري تقسيم ميشود .شاخصه
ديگر مسئوليت اخالقي قلمرو مسئوليت اخالقي است .مسئوليت اخالقي نهتنها شامل
گفتار و كردار شخص ميشود ،بلكه پندار او را نيز در برميگيرد؛ بنابراين ،گمان بد
درباره ديگري امري ناپسند است ولي مسئوليت مدني ندارد .مسئوليت مدني زماني
متوجه شخص ميشود كه پندار زشت به منصه ظهور برسد (ر.ك :طاهري0203 ،ق،
ص .)702بر اين اساس كسي كه مال ديگري را تلف نموده است ،ضامن خسارت
ميباشد؛ ولي فردي كه غيبت ديگري را نموده است در دادگاه الهي مؤاخده ميشود.
برخي از فقها مسئله التزام اخالقي را در قالب شكل توافق را مطرح نمودهاند .بر اين
اساس چنانچه توافق به مرحله عقد و قرارداد برسد از جهت حقوقي الزامآور است و
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ميتوان طرف قرارداد را چنانچه به مضمون قرارداد عمل نكند از طريق مراجع قانون
الزام نمود .ولي توافقي كه صرف وعده است و به مرحله قرارداد نرسد ،الزام حقوقي
ندارد گرچه فرد داراي التزام اخالقي نسبت به آن ميباشد (ر.ك :جمعي از نويسندگان،
بيتا ،ج ،10ص)773؛ براي مثال فروشنده از جهت حقوقي ملتزم به تحويل كاالي
فروخته شده است .ولي اگر كسي قول دهد ماشين خود را به فردي معين بفروشد ،الزام
حقوقي ندارد ولي داراي التزام اخالقي براي فروش ماشين به آن فرد ميباشد.
جمعبندي

التزام سياسي به معناي التزام در برابر حكومت و قوانين حكومتي در فقه اماميه در
شرايط حكومت معصومين ،مبتني بر نصب الهي است و متصل به واليت ذاتي خداوند
بر بندگان است؛ اما در دوران غيبت نيز اين التزام بنا بر نظريه مشهور در فقه اماميه
مبتني بر نصب الهي و بر اساس برخي ديگر از نظريات ديگر چارچوب توافق و قرار
دارد ،شكل ميگيرد كه در فرض اخير بايد ضوابط صحت قراردادها بر آن حاكم باشد.
با توجه به اينكه محور همه التزامات فرامين الهي است و سائر التزامات (فرد با فرد-
فرد با حكومت -فرد با خود) بر محوريت آن شكل ميگيرد ،نظام هماهنگ التزامات
تحقق مييابد؛ بنابراين ،عمل به مباني شريعت ،عالوه بر اين كه موجبات رهايي افراد
جامعه را از تعارض دروني فراهم ميآورد ،وحدت و هماهنگي بين گروههاي مختلف
اجتماعي و جوامع سياسي نيز محقق مينمايد؛ بنابراين ،فقه اماميه قراردادها و توافق بين
افراد جامعه و عضويت در گروههاي مختلف اجتماعي و احزاب سياسي را منشأ التزام
ميداند ،ولي همه التزامات بايد در طول التزام الهي شكل گيرد.
نظريه التزام سياسي در فقه اماميه با نظام تكوين و تشريع هستي هماهنگ است؛
زيرا اساس خلقت مبتني بر عدالت و مقصود نهايي قوانين شرعي رسيدن به عدالت و
تحقق مصالح در جامعه انساني و دفع مفاسد است .حاكمان نظام اسالمي نيز مأمور به
تحقق عدالت با اجراي قوانين شرعي و تدوين قوانين موضوعه در حوزه ترخيص ،در
جهت مصالح عمومي ميباشند .در فقه اماميه عالوه بر اعمال مجازات در قالب حدود و
قصاص و ديات ،اصل مجازات و پاداشها را در بعد از اين دنيا و در آخرت ميبيند؛ و
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اين مسئله ضمانت اجراي تخلفات را دوچندان ساخته و تبعيت از التزامات عادالنه و
مبتني بر مصلحت را در نهان و آشكار ممكن ميسازد.
یادداشتها
 .0اين كتاب در سال  7115ميالدي با عنوان « »A Theory of Political Obligationچاپ رسيده
و در سال  0731توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) با ترجمه دكتر ارسالن قرباني
شيخنشين منتشر شده است.
« .2إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (يس.)22:
...« .3إِنِ الْحُكْمُ إِال لِلَّهِ( »...انعام« ،)75:وَال يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» (كهف« ،)22 :وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ
شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» (شورى.)01 :
« .4وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً» (سيد رضي ،0404 ،ص.)344
« .7وَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ خَوَّلَ بَعْضَكُمْ بَعْضاً» (كليني ،0415 ،ج ،2ص.)28
« .2قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ( »...آلعمران.)22 :
« .5النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ( »...احزاب.)2:
« .2مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ( »...نساء.)21:
« .8يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ( »...مائده.)25:
« .01مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ( »...كليني ،0415 ،ج ،0ص.)287
« .00يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي األمْرِ مِنْكُمْ( »...النساء.)78:
« .02إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ ...و كانَ مُؤَيَّدا بِروحِ الْقُدُسِ اليَزِلُّوَ ال يُخْطِيءُ في شَيْءٍ مِمّا يَسوُسُ بِهِ
الْخَلْقَ» (كليني0415 ،ق ،ج ،0ص.)227
« .03ان رسول اهلل(ص) لم يكن ليحرم ما احل اهلل وال ليحلل ما حرم اهلل وال ليغير فرائض اهلل
واحكامه» (الحر العاملي ،بيتا ،ج ،02ص.)20
« .04احذروا عن دينكم ثالثة  ...ورجالً آتاه اهلل سلطاناً فزعم أن طاعته طاعة اهلل و معصيته معصية اهلل
وكذب ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،الينبغي أن يكون المخلوق حبه لمعصية اهلل فال
طاعة في معصية وال طاعة لمن عصي اهلل انما الطاعة هلل ولرسوله(ص) ولوالة األمر وانما امر اهلل
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بطاعة الرسول(ص) ألنه معصوم مطهر ال يأمر بمعصيته وانما أمر بطاعة اولي األمر النهم معصومون
مطهرون ال يأمرون بمعصيته».
« .07يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( »...المائده)0:
« .02وإذا عاقدتم فأوفوا».
« .05قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا».
« .02شرط اهلل قبل شرطكم».
« .08يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (يوسف.)38:
« .21وبِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ االْرْضُ».
...« .20وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ( »...نساء.)72:
« .22أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَأُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ».
کتابنامه

قرآن كريم.
احسايى ،ابن ابى جمهور ،محمد بن على (0417ق) ،عوالي (غوالي) اللئالي العزيزية ،قم :دار سيد الشهداء
للنشر.
اراكى ،محسن (0427ق) ،نظرية الحكم في اإلسالم ،قم :مجمع انديشه اسالمى.
اكبر ،علي ( ،)0351سيري در انديشههاي سياسي معاصر ،تهران :انتشارات الست.
انصاري ،مرتضى بن محمد امين (0407ق) ،المكاسب المحرمة والبيع والخيارات ،قم :كنگره جهانى
بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
همو (0422ق) ،فرائد األصول ،قم :مجمع الفكر االسالمي.
همو (بيتا) ،االجتهاد و التقليد (مطارح األنظار) ،قم :مؤسسه آل البيت(ع).
بجنوردى ،سيد حسن بن آقا بزرگ موسوى (0408ق) ،القواعد الفقهية ،محقق /مصحح :مهدى مهريزى-
محمد حسن درايتى ،قم :نشر هادي.
جرجانى ،سيد امير ابو الفتح حسينى (0414ق) ،تفسير شاهى ،محقق /مصحح :ميرزا ولى اهلل اشراقى
سرابى ،تهران :انتشارات نويد.
جمعى از مؤلفان (بيتا) ،مجله فقه اهل بيت)ع( ،قم :مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت(ع).
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حائرى ،سيد كاظم حسينى (0423ق) فقه العقود ،قم :مجمع انديشه اسالمى.
حر عاملي ،محمد بن حسن (بيتا) ،وسايل الشيعة ،بيروت :دار احياء التراث العربي.
همو (0402ق) ،هداية األمة إلى أحكام األئمة -منتخب المسائل ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمية.
حراني ،ابن شعبة ( ،)0323تحف العقول ،تحقيق :تصحيح و تعليق :علي أكبر الغفاري ،قم :مؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
حسنى ،هاشم معروف (بيتا) ،نظرية العقد في الفقه الجعفري ،بيروت :منشورات مكتبة هاشم.
حكيم ،محمد تقى بن محمد سعيد (0402ق) ،االصول العامه للفقه المقارن ،قم :مجمع جهاني اهل بيت(ع).
روسو ،ژان -ژاك ( ،)0321قرارداد اجتماعي (متن و در زمينه متن) ،ترجمه مرتضي ،كالنتريان ،تهران:
مؤسسه انتشارات آگاه.
سيد رضى ،محمد بن حسين موسوى (0404ق) ،نهج البالغة ،محقق /مصحح :عزير اهلل عطاردى ،قم:
مؤسسه نهج البالغه.
صدر ،سيد محمد باقر (0412ق) ،اقتصادنا ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات.
همو (0413ق) ،االسالم يقود الحياة ،تهران :وزارت ارشاد اسالمي.
صدوق ،محمّد بن على بن بابويه ( ،)0322الخصال ،قم ،جماعة المدرسين في الحوزة العلميه.
همو (0403ق) ،من ال يحضره الفقيه قمّى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم.
طاهرى ،حبيب اهلل (0402ق) ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
طباطبائي ،سيد محمد كاظم (0352ق) ،حاشية المكاسب ،قم -تهران :مؤسسة دارالعلم ،دار التعارف.
طباطبائي ،محمد حسين (بيتا) ،تفسير الميزان ،قم :منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية.
همو (بيتا) ،فرازهايي از اسالم ،به كوشش سيد مهدي آيتاللهي ،قم :انتشارات جهانآرا.
طوسى ،ابو جعفر ،محمد بن حسن(0381ق) ،االستبصار فيما اختلف من األخبار ،تهران :دار الكتب
اإلسالمية.
همو (0415ق) ،تهذيب األحكام ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.
عاملى ،شهيد ثانى ،زين الدين بن على (0420ق) ،رسائل الشهيد الثاني ،محقق /مصحح :مختارى ،رضا
و شفيعى ،حسين ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم.

486

دانش سياسي ،سال یازدهم ،شمارة دوم ،پایيز و زمستان  ،4931پياپي 22

قاسمى ،محمد على و جمعي از پژوهشگران (0422ق) ،فقيهان امامى و عرصههاى واليت فقيه ،مشهد
مقدس :انتشارات دانشگاه علوم اسالمى رضوى.
قمّى ،صدوق ،محمّد بن على بن بابويه (0322ق) ،علل الشرائع ،قم :كتابفروشى داورى.
كلينى ،ابو جعفر ،محمد بن يعقوب (0415ق) ،الكافي ،محقق /مصحح :على اكبر غفارى ،تهران :دار
الكتب اإلسالمية.
گيلبرت ،مارگارت ( ،)0381تئوري التزام سياسي ،ترجمه ارسالن قرباني ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
مراغى ،سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى (0405ق) ،العناوين الفقهية ،قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
مطهري ،مرتضي (0418ق) ،مباني اقتصاد اسالمي ،تهران :انتشارات حكمت.
مظفر ،محمد رضا ( ،)0357أصول الفقه ،قم :اسماعيليان.
مغربى ،ابو حنيفه ،نعمان بن محمد تميمى (0327ق) ،دعائم اإلسالم ،قم :مؤسسه آل البيت(ع).
مكارم شيرازى ،ناصر (0400ق) ،القواعد الفقهيه ،قم :مدرسه امام امير المؤمنين(ع).
موسوي خميني ،سيد روحاهلل (0401ق-الف) ،تهذيب االصول ،قم :دار الفكر.
همو (0401ق -ب) ،كتاب البيع ،قم :مؤسسة اسماعيليان.
همو (بيتا-الف) ،مناهج الوصول الي علم االصول ،تهران :مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
همو (بيتا-ب) صحيفه امام ،تهران :مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
نجفآبادى ،حسين على منتظرى (0418ق) ،مبانى فقهى حكومت اسالمى ،ترجمه محمود صلواتى و
ابوالفضل شكورى ،قم :مؤسسه كيهان.

