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ABSTRACT 

 

Muslims always agree on the finality, eternity and universality of the rules 

of Islamic law. Also, the Shiite jurists believe that the divine 

commandments are based on real expediency and corruption of actions 

and that there are no obligations unless there is expediency in it, and there 

is no prohibition unless the practice is corrupt. Despite such a belief, the 

fundamental question arises that if due to a major change in lifestyle, a 

ruling loses its practical expediency or an obligation causes corruption, is 

it possible to change it permanently or temporarily by Guardian Jurist  who 

is in charge of the Islamic society? In this study, we seek to answer the 

important question of how much of the Islamic rules can be changed and 

adapted to the requirements of modern society. Therefore, we examined 

the position of the Supreme Leader in the eyes of Imami jurists and came 

to the conclusion that the Supreme Leader, due to his special position in 

the Islamic society, can change governmental and judicial rulings, harmful 

rulings and also personal ruling temporary and permanent to the 

requirements of time and place, without being against to the immortality 

and perfection of the religion of Islam, but on the contrary, it is a kind of 

guarantee for it. 
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 مقاله پژوهشی

 (61 - 39)ص.  1401 بهار ،1 ، شماره2دوره

  
 

 ویل فقیه در اکرآمدسازی احکام بر اساس مقتضیات زمان و مکان  نقش  
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 هادی رحیمی
 چکیده

 

مسلمانان همواره بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسالم اتفاق نظر دارند. از طرف 

دیگر، اصولیون شیعه بر این اعتقاد هستند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی اعمال و 

امی نیست مگر افعال وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر آنکه مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حر

شود که اگر به واسطه آنکه مفسده انگیز بوده است. علی رغم چنین اعتقادی، این سوال بنیادین ایجاد می

تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده 

در جامعه اسالمی است وجود  گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر

دارد و کدام یک از احکام اسالمی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین 

ایم که روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام اسالمی دارد میای که در جامعه ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه

 خارجیهامضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه 

را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال 

 تضمین برای جاودانگی آن است. دین اسالم باشد بلکه برعکس نوعی

 ایمیل:
hadi.rahimi1365@gmail.com 

 9/10/1400تاریخ دریافت: 

 19/01/1401تاریخ پذیرش: 
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 بیان مسأله 

دهد، ها بواسطه توسعه و پیشرفت تکنولوژی رخ میتغییراتی که به نحو روزافزونی در شیوه و سبک زندگی انسان

هایی چارچوبجوامع اسالمی را با دو چالش عمده روبرو کرده است. از یک سو دین مبین اسالم دارای اصول و 

های بنیادین اعتقادی مسلمانان سرتارسر جهان را تشکیل داده و در طول جامع، کامل و جاویدانی است که پایه

هایی فراگیر، منطقی و معقول در سرتاسر جوامع انسانی گسترش یافته و ضامن حفظ قرون متمادی به عنوان ارزش

جاودانگی اسالم اقتضا دارد که احکام آن بتواند در همه و توسعه جوامع اسالمی بوده است.  و از طرف دیگر 

ها جاری بوده و موجبات نظم، امنیت و رفاه زندگی دنیوی مسلمانان و سعادت اخروی ایشان را ها و مکانزمان

 فراهم آورد.

 چالش اول، نیاز روزافزون به وضع قوانین جدید جهت تنظیم مناسبات اجتماعی پیچیده جهان معاصر است که

شود و به طور عمده از زمان انقالب مشروطه ذهن در قالب »مسائل مستحدثه غیر منصوص« از آن نام برده می

علمای شیعه را به خود مشغول ساخته است. به طور سنتی فقها و کالمیون امامیه اعتقاد به انحصار مقام تشریع و 

جوامع امروز با عصر تشریع و عدم دسترسی مستقیم قانونگذاری در خداوند هستند و با توجه به فاصله بسیار زیاد 

ای در متون شرعی ندارد، به شارع مقدس، این سوال اساسی پیش آمده که در خصوص مسائل جدید که هیچ سابقه

توان به مسائل مستحدثه پزشکی مانند پیوند اعضا،، تغییر جنسیت، چگونه باید قانونگذاری کرد؟ به طور مثال می

، 1و شبیه سازی انسان اشاره کرد. و یا در حوزه مسائل مستحدثه اقتصادی از مالکیت فکریتلقیح مصنوعی 

یاد کرد. پاسخ به این سوال بحث مفصل و مجزایی  3و تولید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال 2ایبازاریابی شبکه

ید صدر یا نظریه »قانونگذاری به « شهمنطقة الفراغطلبد و فقها در قالب نظریات گوناگونی همچون نظریه »را می

بررسی چالش اول و بیان نظرات گوناگون فقهی در  .اندمثابه مقدمه واجب« سید محمد باقر صدر به آن پرداخته

 خصوص آن خارج از هدف پژوهش حاضر است لذا تمرکز اصلی بر چالش دوم خواهد بود.

ائلی که علی رغم وجود سابقه در عصر چالش دوم، مربوط به »مسائل مستحدثه منصوص« است. یعنی مس

شارع و متون شرعی و فقهی، به علت تغییر عمده شرایط جامعه یا تغییر موضوعات، کاربرد اولیه خود را از دست 

اند و به نوعی، دیگر قابلیت اجرا به همان شکل کهن خود را در جامعه معاصر نداشته و در نگاه انسان معاصر، داده

توان به قاعده فراش و قاعده لعان اشاره کرد فایده به نظر برسد. به طور مثال میل اجرا و یا بیناهمگون و غیر قاب

که در منابع فقهی و روایی جهت اثبات و نفی نسب مورد تایید قرار گرفته بودند. بر اساس قاعده فراش، ازدواج 

 
1. intellectual property 

2  . network marketing 

3. Digital currency 
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شود و مردان ه به زوج شرعی را اثبات میشده که بر اساس آن تعلق کودک متولد شد قرار داده شرعی نوعی اماره

دیگر هیچ حقی نسبت به آن ندارند. در مقابلِ »قاعده فراش« که برای اثبات نسب و رابطه پدر و فرزندی مورد 

گیرد. مقصود از لعان در گیرد، »قاعده لعان« وجود دارد که برای نفی ولد مورد استفاده قرار میاستفاده قرار می

باهله بین زوجین برای اسقاط حد، یا نفی ولد است که با لفظ خاص و نزد حاکم اسالمی انجام اصطالح شرعی، م

تواند کودکی را که نطفه او در زمان زوجیت (. بر اساس قاعده لعان، مرد می6/181 تا،بی شود)شهید ثانی،می

در نتیجه آن عالوه بر انفساخ  شرعی منعقد شده، از طریق مالعنه همسرش و اتهام زنا به وی، از خود نفی کند و

شود و هیچ گونه توارثی بین کودک و نکاح و حرمت ابدی زن و مرد و سقوط حد قذف، کودک از شوهر نفی می

رسد انسان، به نظر می DNAشوهر نخواهد بود. با این حال با پیشرفت علم پزشکی درعصر حاضر و کشف 

تری برای اثبات یا نفی نسب تر و منطقیده و دلیل بسیار قویجایگاه اماراتی همچون فراش و لعان متزلل گردی

فراهم آمده است. امروزه بر اساس مراجعه به آزمایشات ژنتیک، هرگونه اختالفی بر سر نسب حاصل شود و 

شخصی در صدد اثبات نسب یا نفی آن برآید، دیگر نوبت به قاعده فراش برای اثبات نسب و قاعده لعان برای 

واهد رسید. از طرف دیگر هیچ انسانی نخواهد پذیرفت فرزندی را که بر اساس آزمایش ژنتیک به نفی نسب نخ

 طور قطعی مشخص شده که فرزند وی نیست، بر اساس قاعده فراش به فرزندی بپذیرد.

توان به آن اشاره کرد، حوزه فقه قضایی و احکامی مانند مسئولیت عاقله در پرداخت از دیگر مسائلی که می

ای داشته و با مقتضیات جامعه مدرن و شهر رسد اختصاص به جوامع قبیلهیه در قتل خطائی است که به نظر مید

های سنگین و خشنی همچون به صلیب کشیدن محارب، سنگسار نشین معاصر ناهمگون باشد. همچنین مجازات

در جوامع اسالمی به عنوان ابزاری  زانی و زانیه محصنه وقطع ید سارق، از دیگر احکامی است که برای صدها سال

رفته است اما امروزه به واسطه تحقیقات متداول جهت پیشگیری از وقوع جرم و مجازات مرتکبان جرایم به کار می

های جدی قرار گرفته و با چالش عدم تناسب، شکنجه جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی، مورد تردیده

ی و فقدان قابلیت بازدارندگی و عدم تامین اهداف موثر در مجازات روبرو گردیده گری و عدم رعایت کرامت انسان

 است.

های مختلف جزایی، اقتصادی، پزشکی و اجتماعی فراوان است از این نوع مسائل مستحدثه منصوص در حوزه

الم به نحو مطلق که موجب گردیده علما و اندیشمندان را به این سوال اساسی برساند که آیا جاودانگی احکام اس

شامل همه احکام است یا اختصاص به نوع خاصی از احکام دارد؟ آیا احکامی وجود دارند که بنا بر ضرورت و 

یا بر اساس تغییر جوامع و شیوه زندگی، قابل تغییر باشد؟ نقش ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط و رهبر 

وص تطبیق احکام اسالم با مقتضیات و تغییرات زمان و مکان جامعه اسالمی )مطابق نظریه والیت فقیه( در خص

 چیست؟
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های مختلف احکام از نظر منشاء صدور به جنبه جامع و کاملجهت پاسخ به این سوال، ضروری است که توجه 

 آن داشته و قواعد و اصول مورد قبول عموم مسلمانان همچون »خاتمیت نبوت پیامبر گرامی اسالم)ص(«

( ، »ممنوعیت اجتهاد در مقابل نص« و اخبار و روایاتی مانند 3)مائده/ »جاودانگی و کمال دین« (،33)احزاب/

( را که همگی ثبات و تدوام احکام اسالمی را ایجاب  1/58: 1363»حالل محمد حالل الی یوم القیامة« )کلینی، 

( و »تابعیت احکام شرع از 158)اعراف/ کنند، در کنار اصول و عقایدی مانند »جهان شمول بودن اسالم«می

مصالح و مفاسد واقعی« که مستلزم تغییر احکام در صورت تغییر مصالح و مفاسد هستند را در کنار هم مد نظر 

 داشته باشیم و از هیچ یک از این اصول غافل نگردیم. 

»اولوا االمر منکم« ای است که بر جایگاه ولی فقیه به عنوان مصداق بارز ویژگی بارز این پژوش، تاکید ویژه

جهت پاسخ به این مساله مهم دارد، به نحوی که ولی فقیه را بمثابه یگانه راه حلی در نظر گرفته که به واسطه دو 

جایگاه ممتاز در جامعه اسالمی، نقشی اساسی در تطابق احکام اسالم با مقتضیات زمان و مکان دارد. جایگاه 

ها و ت که ضامن جهان شمولی و جاودانگی احکام اسالم در همه زماناول، »مجتهد جامع الشرایط و اعلم« اس

ها بوده و جایگاه دوم، »حاکمیت و والیت جامعه اسالمی« است که نگرانی بدعت و اجتهاد در مقابل نص مکان

تواند در صورتی که حکمی کند. به عبارت دیگر این ولی فقیه است که میرا در صورت تغییر احکام برطرف می

ا فاقد مالک مصلحت تشخیص دهد، یا آن را در عصر حاضر مفسده انگیز بیابد و یا مصلحت حکمی را در تضاد ر

 تر تشخیص دهد، به نحو موقت یا دائم نسبت به تبدیل یا تغییر یا تعطیلی آن حکم اقدام کند.با مصلحت مهم

 پیشینه

ی از تألیفات، مورد جستجو و تحقیق قرار گرفته ابا توجه به ماهیت ترکیبی موضوع این پژوهش، پیشینه گسترده

پردازیم که و جایگاه و حوزه اختیارات »ولی فقیه« در است. در بخش اول پیشینه، به معرفی آثار و تالیفاتی می

کنند و بخش دوم به بیان تالیفات مربوط به نقش زمان و مکان جامعه اسالمی و »نظریه والیت فقیه« را تبیین می

 د و ثابت و متغیر در احکام پرداخته است.در اجتها

با توجه به سادگی و عدم پیچیدگی نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در عصر تشریع و  بخش اول:

پس از آن، حدود اختیارات حاکم اسالمی نیز محدود بوده و با پیچیدگی های جهان معاصر قابل مقایسه نبوده 

ریه والیت فقیه در میان فقهای امامیه، ناچار بابد به ابوابی که نشانگر نوعی اعمال است. لذا برای بررسی پیشینه نظ

حاکمیت هستند مراجعه کنیم؛ ابوابی همچون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر و  اجرای حدود که نشانگر 

ل مجهول المالک، جایگاه قضایی حاکم اسالمی است، و ابوابی همچون خمس و زکات، بیع، احتکار، لقطه، اموا

تواند نقطه شروع مناسبی برای امور حسبه، وقف، حج و ارث که نشانگر جایگاه اجرایی حاکم اسالمی است، می

 جستجوی سرنخ های نظریه والیت فقیه باشد.
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توان گفت که فقهای امامیه نقش در خصوص نقش ولی فقیه در جامعه اسالمی آثار فراوانی تالیف گردیده و می

از فقها تحت عناوینی  نیز در منابع روایاند و ه را به عنوان نائب عام امام معصوم)ع( به طور کلی پذیرفتهولی فقی

(، »مصابیح االرض« و »خلفاء 3/76 :تا«) کاشف الغطاء، بیاُمَناءُ اُمَّتی(، »1/34«)کلینی، وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ مانند »

های از آثار تالیف شده در خصوص ه شده است. در ادامه به نمونه( نام برد2/191، 1401االنبیاء« )سیوطی، 

 گردد:جایگاه والیت فقیه اشاره می

شیخ مفید در کتاب »مسائل العشرة« و کتاب »المقنعة«، شیخ طوسی در کتاب »النهایه«، سید مرتضی در کتاب 

ن برّاج در کتاب »المهذّب«، قطب »رسائل الشریف«، سالر دیلمی در کتاب »المراسم فی فقه االمامی«، قاضی اب

الدین راوندی در کتاب »فقه القرآن«، ابن ادریس حلی در کتاب »السرائر« و محقق حلی در کتاب »شرائع 

االسالم«، عالمه حلی در کتاب »تذکرة الفقها« و محقق اردبیلی در کتاب »مجمع الفائده و البرهان« همگی به 

مستقیم به تشکیل حکومت اند و هرچند به نحو یی و اجرایی اشاره کردهجایگاه ولی فقیه در امور مختلف قضا

توان از فحوای کالم ایشان برداشت کرد که اگر موقعیت اند، لکن میتوسط مجتهد جامع الشرایط تاکید نکرده

معروف و حکومت و حاکمیت برای فرد صالح عالم به احکام شرعی الهی برای حکومت،  اجرای حدود، امر به 

نهی از منکر، دریافت خمس و زکات و سایر امور پیش آید، به واسطه نیابت عام از طرف ائمه هدی)ع( اجازه 

 تصرف در این امور را دارند.

توان اوج توجه به مساله والیت فقیه در فقه شیعه را، قرن سیزدهم دانست که به دوره» تصعید اجتهاد و می

(. مال احمد نراقی در کتاب »عوائد االیام 1/303انی، جعفر، ادوار الفقه االمامی، شود)سبحنشاط فقهی« شناخته می

ای را به والیت فقیه اختصاص داده و فقها را به عنوان حاکمان جامعه فی بیان قواعد االحکام« باب جداگانه

گسترده بیشتری برخوردار اسالمی در عصر غیبت تعیین کرده است. پس از ایشان، نظریه والیت فقیه در فقه شیعه از 

گردید و فقهای نامداری مانند محمد حسن نجفی در کتاب »جواهر الکالم«، شیخ مرتضی انصاری در کتاب 

»المکاسب« و کتاب »القضاء و الشهادات«، سید محمد آل بحر العلوم در کتاب »بلغة الفقیه« به مساله والت فقیه 

نیز با ظهور فقهای بزرگی مانند امام خمینی)ره(، والیت فقیه چهره  به نحو تفصیلی پرداخته اند. در دوره معاصر

ای به خود گرفت و همزمان با بیان نظریه والیت مطلقه فقیه و اجرای آن در قالب نظام جمهوری اسالمی تازه

      ایران، باب جدیدی در فقه شیعه امامیه گشوده شد.

توان در ابواب ش مجتهد جامع الشرایط در تغییر احکام را میبخش دوم: نمودهایی از مساله ثابت و متغیر و نق

مختلفی از فقه امامیه مشاهده کرد. از یک طرف در مباحثی همچون حرمت اجتهاد در مقابل نص و حرمت بدعت 

انّ األحکام الشرعیّة ثابتة فی کلّ زمان الى یوم » در دین و عدم حجیت استحسان و مصالح مرسله و عباراتی مانند

شویم که تغییر احکام در اسالم را بر (، با مطالب مواجه می1/643 :1376« )حر عاملی، لقیامة إلّا ما خرج بدلیلا
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دانند و از طرف دیگر اشارات صریح و مستقلی مانند »یجوز تغیر األحکام بتغیر خالف اصل و غیر قابل قبول می

( 1/159 :1422حکام بتغییر األزمان«)کاشف الغطاء، ( و »ال ینکر تغییر األ1/151 :1400العادات« )شهید اول، 

 شمارند. گردد که تغییر احکام در صورت تغییر عرف و عادت را جایز میمشاهده می

 ای کهتغییرات گسترده علتو به  میان فقهای معاصرمباحث مربوط به ثابت و متغیر، در  اغلب حال،با این 

و چالش عدم هماهنگی  ده متداول گشته که هدف از آن، رفع شبههپیدا کر نسبت به عصر تشریع معاصر جامعه

همچون »االسالم ای گستردهبا تالیف آثار  و اندیشمندان معاصر است.  فقها بوده احکام اسالمی با جامعه معاصر 

»االحکام  ،و متطلبات العصر أو دور الزمان و المکان فی االسالم«، »خواطر حول الثابت و المتغیر فی فقه االسالمی«

 «،کوشش براى هماهنگى دین با مسائل روز»الثابت و المتغیر فی االحکام الشرعیة«، »، الشرعیة ثابتة ال یتغیر«

االسالم ثابت ال یتغیر و ال  «، »نقش زمان و مکان در اجتهاد»تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسالم«،  »

«  سعی در بررسی تفصیلی حکام بتغیر االزمان او تغیر الفتوى بتغیر الزمانتغیر اال»و  « یتطور بتغیر الزمان و المکان

 اند.نقش زمان و مکان در اجتهاد و تعیین ثابت و متغیر در دین داشته

مقاالت فراوانی نیز در این خصوص توسط صاحب نظران معاصر به رشته تحریر درآمده است.به طور نمونه 

های بدنی«، نوشته حجة اسالم، مقاله »امکان سنجی فقهی گذار از مجازاتدر باب امکان تغییر احکام کیفری 

های بدنی حدی و تعزیری، با استناد به عدم االسالم رحیم نوبهار، تالشی در راستای تحلیل امکان تغییر مجازات

موضوعیت شکل و شیوه اجرای مجازات و موضوعیت و اهمیت مقاصد شارع در اجرای مجازات است. مقاله 

های اسالمی)حدود و تعزیرات( متناسب با مقتضیات زمان«، نوشته سعید هادی »تبدیل و جایگزینی مجازات

های آبادی و سیدمحمدرضا آیتی، نمونه دیگری از این نوع دیدگاه است که تبدیل و جایگزینی مجازاتنجف

 داند.نه را امکان پذیر میهای متعارف و اصالح گرایاها و روشمنصوص و غیر منصوص شرعی را با مجازات

های بدنی معین( در اسالم« نوشته توان به مقاله »تبدیل ناپذیری حدود)مجازاتدر مقابل این رویکرد، می

محمد علی خادمی کوشا اشاره کرد که تغییر ناپذیری حدود را امری مسلّم و بدیهی در میان همه مذاهب اسالمی 

ی تاریخ مندی احکام جزایی اسالم« نوشته غالمرضا پیوندی، یا تقسیم دانسته است.همچنین مقاله »نقد و بررس

های نامعین، صرفا امکان های معین)شامل حدود و قصاص( و مجازاتهای اسالمی به دو نوع مجازاتمجازات

 داند.ها را موجه میتغییر نوع دوم از مجازات

دکتر حسین صابری، تالشی در راستای تبیین ها« نوشته ها و فرضیهمقاله »قلمرو ثابت و متغیرّ دشواری

های مواجهه فقه با تغییرات زمان و مکان است؛ قواعد و احکامی در فقه وجود دارد که تبعیت احکام دشواری

داند، در حالی که قواعد دیگری، دائمی بودن احکام اسالم را اقتضا دارد. اسالم از مصالح و مفاسد را ضروری می
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ها، هدف اصلی های مبتنی بر تمایز عرصهینی برای رفع این مشکل با بهره جستن از طرحجستجوی سازوکار مع

 مقاله مذکور بوده است. 

»روش کشف مالک و نقش آن در تغییر احکام«، نوشته سعید رحیمیان، در صورت تغییر  همچنین در مقاله

حکم، تغییر حکم امکان پذیر دانسته ذات موضوع، قید موضوع، تحول مصادیق موضوع و تغییر مالک و مناط 

هایی برای تبیین نقش زمان و مکان در شده است. مقاله »عقل و وحی در بستر زمان« نوشته  نیز از جمله تالش

باشد که با توجه به اموری همچون منطقه الفراغ و ظرفیت باالی حکم عقل امکان تغییر احکام را تغییر احکام می

 اند.تجویز نموده

 تنقیح محل نزاع .1

در اسالم و همچنین مساله تغییر احکام، به علت حساسیت بسیار فراوان  آنو انواع  شرعی ت حکمیبحث از ماه

در بخش اول لذا از یک طرف و پیچیدگی و گستردگی مطالب مربوط به آن، همواره دچار نوعی ابهام بوده است. 

و همچنین تغییر و انواع آن  شرعی اقسام حکم بیانه این پژوهش جهت روشن شدن جایگاه اصلی بحث، نسبت ب

 پردازیم.پرداخته و سپس به نقش ولی فقیه در تغییرات احتمالی احکام می

 اقسام حکم .1-1

های مختلفی تقسیم بندی شده است. در ادامه با توجه به اهمیت هر یک از در متون فقهی و اصولی، حکم از جنبه

 هایی از آناز این اقسام و بیان نمونه توسط ولی فقیه، به تعریف هر کدام احکام سنجی تغییراین اقسام در امکان 

 خواهیم پرداخت:

 حکم اولی و حکم ثانوی .1-1-1

ثانوی« تقسیم کرد. مقصود از حکم حکم اولی« و »حکم توان حکم را به »با مالحظه حاالت و شرایط مکلّف، می

ها حاصل اوال و بالذات و بدون مالحظه عوارض مختلفی که ممکن است بر آن ،اولی، حکمی است که برای اشیاء

جعل شده است. مانند وجوب نماز و روزه یا حرمت شرب خمر یا زنا که بر اساس مصلحت و مفسده واقعی  ،شود

 مشکینی، -73 :1979افعال و اشیاء و توسط خداوند متعال و به نحو قضیه حقیقیه جعل گردیده است)حکیم، 

(. در مقابل، حکم ثانوی حکمی است که از طرف خداوند نسبت به موضوعی که موصوف به اوصافی 124 :1371

(. به عبارت دیگر 124 :1371همچون اضطرار، اکراه یا سایر عناوین ثانوی است، تعلق گرفته باشد.)مشکینی، 

یّه و سایر عناوین ثانویه  قرار گیرند، هرگاه افراد در معرض شرایطی همچون عسر و حرج، اضطرار، اکراه، ضرر، تق

به طور  گردد.ها الزم االجرا میها برداشته شده و حکم ثانوی به عنوان جایگزین بر آنحکم اولی از عهده آن

در گردد. مثال در صورتی که وضو گفتن برای بدن انسان مضر باشد، حکم ثانویه وجوب تیمم جایگزین آن می
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همچون نذر، عهد، قسم، مقدمه حرام، مقدمه واجب، اعانت بر اثم و قاعده اهم و مهم نیز متون فقهی امور مختلفی 

   .(1/481: 1427از جمله عناوین ثانویه ذکر شده است)مکارم شیرازی، 

 حکم تاسیسی و امضائی: . 1-1-2

امضائی تقسیم شده است. حکم ازجنبه وجود سابقه یا عدم سابقه در میان عرف و عقال، به دو نوع تاسیسی و 

اى مقصود از حکم تاسیسی یا حکم ابتدائی، حکمی است که شارع مقدس آن را براى نخستین بار، بدون هیچ پیشینه

شود که پیش احکام امضایی به آن دسته از احکام گفته می ،نزد عرف و عقال اختراع و تشریع کرده است. در مقابل

ها اند و اسالم در مواجهه با آنمعتبر دانسته، یا وضع کرده و به آن عمل نمودهاز ظهور اسالم، عرف و عقال آن را 

)کاظمی خراسانی،  را پذیرفته و امضاء کرده است آن احکام اندک یا بدون هیچ تغییری و یا با اعمال اصالحاتی

 (.3/354 :1385هاشمی شاهرودی،  -4/386تا، بی

 خارجیهو  هاحکام حقیقی. 1-1-3

ای است که قضیه حقیقیه، قضیهاند. احکام حقیقیه، احکامی است که به نحو قضیه حقیقیه وضع گردیدهمقصود از 

موضوع در آن، به نفس االمر و طبیعت تعلق گرفته است، و شامل افراد محققة الوجود و مقدرة الوجود همزمان 

(. به عبارت دیگر 166فر، بی تا، )مظ گرددشود، به نحوی که هرگاه وجود موضوع تصور شود، حکم شامل آن می

شود که آینه تمام نمای افراد مقدرة الوجود خود است، میوضع در قضایای حقیقیه، حکم بر روی عنوانی ثابت 

اعم از اینکه به صورت بالفعل دارای افراد و مصادیق باشد یا نباشد. به طور مثال هرگاه شارع، حکم به حرمت 

گردد بدین معنا که هرگاه وهرکجا خمر تصور شود، و قضیه حقیقیه شامل خمر میشُرب خمر دهد، این حکم به نح

در این حالت (. 2/385 :1426بحرانی،  -(1/170تا، )کاظمی خراسانی، بی حکم حرمت نیز همراه آن خواهد بود.

هیچ یک از شرایط اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی امور مربوط به زمان و مکان، هیچ دخالتی در ماهیت حکم 

   توان زمان یا مکانی را تصور کرد که نوشیدن شراب در اسالم مجاز گردد. ندارد و نمی

ج تحقق پیدا کرده، به نحوی که ای است که موضوع آن در عالم خاراز قضیه خارجیه، قضیهدر مقابل، منظور 

های سه گانه ماضی، مضارع و افراد موجود در یکی از زمان یعنی کند.پیدا می قضیه اختصاص به افراد موجود

(. به 166تا، مستقبل است به نحوی که بر اساس زمانِ نسبت، موضوع در خارج وجود داشته باشد )مظفر، بی

گیرد، به ف یا حکم بر روی شخص یا اشخاص خاصی صورت میعبارت دیگر در قضیه خارجیه، ثبوت وص

توان این گونه احکام را در لذا نمی (.1/170تا، کند.)کاظمی خراسانی، بینحوی که به دیگران تسرّی پیدا نمی

 :1362این نوع قضایا در کتب فقهی تحت عناوین »قضیّة فی واقعة«)نجفی،  های دیگر جاری کرد.ها یا مکانزمان

(، به کار رفته و مقصود از آن 2/289 :1410خمینی،  -1/805 :1377( و »قضیّة شخصیّة«)خوئی، 42/94

توان از آن حکم شرعی کلی استنباط روایاتی است که حکم آن اختصاص به شخص یا اشخاص خاصی دارد و نمی
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ی و قضایی پیامبر)ص( و توان به روایات در بردارنده احکام حکومتاز جمله مصادیق قضایای خارجیه می .کرد

ای های این احکام، جزئی بودن و مرتبط بودن آن به واقعهائمه معصوم)ع( اشاره کرد. چرا که از جمله ویژگی

 (.1/320 :1400شهید اول،  -4/525 :1430)میرزای قمی ، خاص است

 خطابات شارع، سنت معصومین و فتاوای فقها. 1-1-4

: 1362)نجفی، شودخطابات شارع، سنت معصومین)ع( و فتاوای فقهی تقسیم میحکم از نظر مرجع صدور آن، به 

منشاء اشتباه بسیار زیادی عدم توجه به آن رسد، اما هر چند این تقسیم بندی بسیار بدیهی به نظر می(. 40/100

 پردازیم:در ادامه به تعریف هر کدام از این نوع احکام می در مباحث مربوط به تغییر احکام گردیده است.

 اول: خطابات شارع

(، 57که از اصل توحید در تشریع و آیات صریح قرآن )انعام/ شیعه امامیههای کالمی فرضمهمترین پیش از جمله

در خداوند  و تشریع است، منحصر بودن مقام قانونگذاریگرفته شده ( 70)قصص/ (،44(، )کهف/40)یوسف/

»خطاب الشرع« )عالمه  ،(1/85تا/»خطاب الشارع« )آمدی، بی مشهور فقهای شیعه حکم را از همین روی،است؛ 

 اند. ( تعریف کرده1/29تا، ( و خطاب اهلل )شهید ثانی، بی1/39، 1400شهید اول،  -50تا، حلی، بی

عی را به از طریق وحی منزل خطابات و دستورات شر متعال است که مقصود از شارع خداونددر این معنا،   

لذا (. 1/85تا، )آمدی، بی .ها رسانیده استها و مکانها در همه زمانپیامبر)ص( و از طریق ایشان به عموم انسان

نازل گردیده قرآن کتاب آسمانی نصوص یا مدلول الفاظ  خطابات الهی است که در قالب یکی از اقسام مهم حکم، 

معروف است. بدیهی است که بحث از تغییر خطابات الهی القرآن«  »آیات االحکام« یا »احکامو در میان فقها به 

توان آن را با سایر احکام یعنی سنت معصومین)ع( و یا فتاوای فقها با سایر احکام تفاوت بنیادین داشته و نمی

 مقایسه کرد.

 )ع(:ینمعصومپیامبر)ص( وسنت دوم: 

بنا بر اعتقاد امامیه، قول، فعل و است؛  پیامبر)ص( و معصومین)ع(یکی دیگر از مصادیق حکم در فقه شیعه، سنت 

به نحو غیر مستقیم و از  های سایر اعصار،انسانبه نحو مستقیم و برای  و حاضرین برای مشافهین ،ایشان تقریر

 .دهدهای زندگی را شکل میکرده و رفتار مسلمانان در همه جنبه ایجاد بعث و زجر و روایات،طریق اخبار 

محدثین و فقهای شیعه در طول سالیان متمادی، سبت به جمع آوری احادیث مصومین )ع( اقدام کرده تا امروزه 

 مردم جامعه معاصر بتوانند به اوامر و نواهی معصومین)ع( در قالب اخبار واحد و متواتر دست پیدا کنند.

و وظایف گوناگونی در جامعه اسالمی  با این حال، باید توجه داشت که پیامبر)ص( و ائمه معصوم)ع(، شئون

ای دیگر مربوط اند؛ تعدادی از افعال، اقوال و تقریرات ایشان، مربوط به زندگی عادی و روزمره بوده و عدهداشته

اغلب به علت اینکه در قالب قضایای شخصیه  است وایشان به شأن حاکمیت جامعه اسالمی و یا مقام قضاوت 
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توان آن را حکم شرعی جاودانه و جهان شمول تلقی زمان و مکان خاصی بوده و نمیمربوط به  اند،صادر شده

همچنین اغلب احادیث نقل شده از معصومین)ع( از نوع اخبار واحد هستند که قطعی الصدور نبوده و از این  کرد.

های این تفاوت جهت تفاوت بنیادین با خطابات الهی دارند. لذا در امکان سنجی تغییر این دو نوع حکم باید

 بنیادین را مورد توجه قرار داد.

 سوم: فتوای فقها

رسد که از نظر ویژگی منجزیت فقهای امامیه میان فتوا و صدور حکم تفاوت قائل هستند، لکن به نظر می هر چند

حکم بیان و معذریت، حکم و فتوا تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند. میرزای قمی در مورد تفاوت فتوا و 

ای است... در حالیکه مقصود از حکم، الزام یا دارد: »مراد از فتوا، اِخبار از خداوند متعال در مورد حکم مسالهمی

ای خاص مرتبط با معاش مردم است که مورد اختالف واقع شده و مجتهد مطابق اطالقی خاص و متعلق به واقعه

 (. 4/525 :1430ی، کند.)میرزای قماحکام الهی حکم آن را صادر می

ای است دارد: »فتوا صرفا اِخبار از خداوند متعال در مورد حکم مسالهشهید اول در همین خصوص بیان می

در حالیکه حکم انشاء یا الزامی است که در مسائل اجتهادی و غیر آن، همراه با در دسترس بودن مدارک آن، در 

 :1400شود«)شهید اول، اند صادر میدر آن به اختالف برخوردهای که مربوط به معیشت مردم است وافراد مساله

1/320 .) 

کند: »مراد از فتوا، اِخبار از حکم شرعی متعلق به صاحب جواهر تفاوت بین فتوا و حکم را این گونه ذکر می

انی است شود. اما مراد از حکم، فرمکلیات است مانند اینکه گفته شود هر چیزی با نجاست برخورد کند نجس می

ها در مورد اجرای حکم شرعی)تکلیفی( یا وضعی یا موضوع آن -و نه از سوی خداوند متعال -که از سوی حاکم

توان گفت که فتاوای فقها (. با این حال می40/100 :1362)نجفی،  شود«ای خاص  صادر میدر مورد مساله

جزیت و معذریت است. یعنی در صورت مطابقت برای ایشان و مقلدینشان حجت شرعی بوده و لذا دارای ویژگی من

با واقع، ویژگی تثبیت تکلیف را دارد و در صورت عدم مطابقت با واقع برای مجتهد و مقلدینش عذر آور 

 شود. ( و در نتیجه نوعی حکم محسوب می2/14 :1388است)سبحانی، 

نظریه تخطئه دارند و با توجه به اینکه  از طرف دیگر با توجه به اینکه فقهای امامیه در باب اجتهاد اعتقاد به

دانند، ممکن است مجتهد در مسیر استنباط طبق تعاریف مذکور، فتوا را نوعی اِخبار از حکم خداوند متعال می

حکم شرعی دچار خطا یا اشتباه گردد. بر همین اساس است که هر فقیه جامع الشرایطی موظف است که تمام 

نباط احکام شرعی به کار ببرد و از تقلید از سایر فقها خودداری کند. بر همین تالش و جهد خود را برای است

تواند به مخالفت با فتاوای سایر فقهای متقدم یا معاصر اساس است که ولی فقیه به عنوان مجتهد جامع الشرایط می
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)فاضل ود نداردخود، حکم جدیدی را مطابق با نیاز جامعه صادر کند و هیچ منعی در خصوص این مخالفت وج

 (.4/533 :1430قمی،  -1/491 :1403مقداد، 

 ولی فقیه و حدود اختیاراتش در جامعه اسالمی .2

این بخش از پژوهش، متکفل بیان جایگاه ولی فقیه در فقه امامیه و حدود اختیارات آن است. تعریف مفهوم والیت 

گستره اختیارات ولی فقیه در ادامه بحث خواهد آمد.  و بیان نظریه والیت فقیه و تشریح نظرات فقها در زمینه 

اند پرداخته بدیهی است که در این مجال،صرفا به بیان نظرات فقهایی که راهکارهایی برای تغییر احکام ارائه داده

 شده و از تحلیل و بررسی نظرات مخالف، به علت عدم تناسب با بحث خودداری گردیده است.

 طالحوالیت در لغت و اص .1-2

والیت در منابع لغت عرب، به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر، بدون وجود فاصله میانشان است.الزمه 

به کار رود، به  »وَالیة«باشد. لذا واژه ولی اگر با فتحه و به نحو چنین امری قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر می

گردد، به معنای تولیت و سلطنت و سرپرستی  « بیانیةواَل»معنای محبت، قرب و نزدیکی و اگر با کسره و به صورت

      دار اداره آن باشد.شود که زمام امور دیگری را در دست خود گیرد و عهدهباشد و ولی به کسی گفته میمی

 (.1/455: 1362 ،)طریحی

شرعی بر غیر است والیت در اصطالح فقهی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته و به معنای »سلطنت عقلی یا 

 :1403ها باالصالة یا بالعرض« به کار رفته است.)بحر العلوم، و اعم است از سلطنت بر نفس یا مال یا هر دوی آن

3/210.) 

 نظریه والیت فقیه  .2-2

ای در فقه و کالم شیعه است که بر اساس آن، مقام حاکمیت جامعه اسالمی، پس از »نظریه والیت فقیه«، نظریه

پیامبر)ص( و امام معصوم)ع( و در زمان غیبت امام زمان)عج( بر عهده فقیه جامع الشرایط است. با توجه به اینکه 

ها حضور و اجرای کامل دین در جامعه، منوط به برپایی حکومت اسالمی است و این ضرورت در همه دوره

(، مقام حاکمیت جامعه 19 :1434 شود و محدود به عصر پیامبر)ص( و معصومین)ع( نیست)خمینی،احساس می

اسالمی، پس از پیامبر)ص( و ائمه معصوم)ع( و در زمان غیبت، به نواب عام ایشان یعنی فقهای جامع الشرایط 

(. در میان فقهای شیعه، علی رغم این که فقیه 21/395 :1362نجفی،  -1/142تا رسیده است)محقق کرکی، بی

امام زمان در حوزه مسائل مختلفی من جمله امور حسبه، تولیت اموال  جامع الشرایط را به عنوان نائب عام

اند، در حوزه اختیار مفقودین، اطفال و سفها و همچنین تصدی مصرف خمس و زکات ووو مورد قبول قرار داده

، حکومت با یکدیگر اختالف نظر دارند؛ لذا نظریه والیت فقیه دارای موافقانی همچون کاشف الغطاء، شیخ مفید

 محمدحسن نجفی و امام خمینی»ره« و مخالفانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی و 
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 باشد.اهلل خوئی میآیت

در این پژوهش  -طلبدکه تحقیق مجزایی را می-فارغ از بحث میان موافقان و مخالفان نظریه والیت فقیه 

ایم تا از طریق نظرات ایشان، حدود اختیارات ولی فقیه در داده فقیه« قرار تمرکز خود را بر نظر موافقان »والیت

 تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار دهیم. 

 حدود اختیارات ولی فقیه . 1-2-2

 یقوای حاکم در یک جامعه را تحت سه قوه مجزا ، نظریه تفکیک قوا سدررژیم های سیاسی معاصر و بر اسا

دانند. و این قوای سه گانه را مظهر اعمال حاکمیت در یک جامعه سیاسی می دهدمقننه، قضائیه و مجریه قرار می

اگر اختیارات ولی فقیه را تحت سه عنوان کلی »صدور  با نگاهی به حدود اختیارات ولی فقیه در جامعه اسالمی،

وت« و »امور اجرایی سیاسی« به رسمیت بشناسیم، نظریه والیت مطلق فقیه را پذیرفته و بر اساس فتوا«، »قضا

 توانیم زمینه تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکان را به رسمیت بشناسیم.آن می

فقهای شیعه امامیه اتفاق نظر دارند که خداوند برای فقهای جامع الشایط سه منصب شرعی مهم را مشخص 

ده است: منصب اول، صدور فتوا و استنباط احکام شرعی از طریق مراجعه به ادله تفصیلی احکام است. منصب کر

دوم، قضاوت و صدور حکم جهت رفع اختالفات میان مردم است و منصب سوم، والیت تصرف در اموال و نفوس 

تصرف در اموال قاصرین و  یا همان زمامداری امور جاری جامعه است، مانند جاری کردن حدود و تعزیرات،

 اجبار افراد به رعایت حقوق دیگران.

ها خواهیم پرداخت و نقش هر یک از این مناصب در تطبیق و تغییر در ادامه به بیان هر یک از این جایگاه

 احکام با مقتضیات زمان و مکان را تبیین خواهیم کرد.

 اول: مقام صدور فتوا

الشرایط، منصب صدور فتوا است و مردم عامی باید جهت آگاهی از حکم شرعی ترین جایگاه فقیه جامع اصلی

( در این زمینه 2/80 :1411کنند)مرتضی انصاری، مسائل فرعی و موضوعات استنباطی به فقها رجوع می

برخی، صدور فتوا برای فقیه جامع الشرایط را عالوه بر منصب، نوعی وظیفه و واجب کفایی دانسته و پیروی و 

 .(1/405 :1425اند.)مکارم شیرازی، قلید از فتوای ایشان را بر مقلدین واجب عینی اعالم کردهت

تر ذکر گردید، فقیه جامع الشرایط حق تقلید در فتوا را نداشته و مکلف است شخصا با جستجو همانطور که پیش

توانند در راستای تطبیق ویژه ولی فقیه میدر ادله استنباط حکم هر قضیه را استنباط کند. بنابراین فقهای معاصر به 

احکام با مقتضیات زمان و مکان، قتاوای جدیدی صادر کنند. از جمله در در مورد لعان و فراش یا عاقله که 

تر به آن اشاره گردید، با توجه به تغییرات عمده در جامعه از یکسو و وجود پیشرفت تکنولوژی پزشکی از پیش

 ییر این احکام و فتاوا اقدام کنند.سوی دیگر، نسبت به تغ
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 دوم: مقام قضاوت

ای که فقهای امامیه به اتفاق آراء آن را متعلق به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام دومین منصب و وظیفه 

هایی از نظرات فقهای نمونهاند، منصب قضاوت و صدور حکم است. در این زمینه به بیان معصوم)ع( دانسته

 کنیم:پردازیم و اختیارات مجتهد در امور قضایی را بررسی میمی امامیه

عهده فقیه جامع الشرایط  همنصب قضاوت و اجرای حدود الهی را در زمان غیبت ب شیخ مفید در کتاب المقنعة

 کند: »اقامه حدود، برعهده سلطان منصوب از طرف خداوند، یعنی ائمه هدی علیهم السالم و هربیان می دانسته و

آن کس از اُمرا و حکامی است که از طرف ایشان منصوب گردیده باشند. همانا ائمه هدی)ع( نظارت بر آن را در 

 اند.صورت امکان، به فقهای شیعه تفویض کرده

کند: »اما حکم بین شیخ طوسی نیز معتقد است که قضاوت از جمله مناصب فقها جامع الشرایط بوده و بیان می

دو نفر که با هم اختالف دارند، نیز جایز نیست مگر برای کسی که از طرف سلطانِ بر حق، مردم و قضاوت بین 

اجازه قضاوت داشته باشد و چنین امری در صورتیکه ائمه نتوانند به شخصه فردی را منصوب کنند،  به فقهای 

 (1/301تا، )شیخ طوسی، بی شیعه تفویض شده است«

فقهای متقدم جایگاه و منصب قضاوت در زمان غیبت را بر عهده فقیه جامع شود همانطور که مشاهده می

 الشرایط دانسته و در این مورد هیچ گونه اختالف نظری ندارند. 

 )والیت سیاسی( سوم: انجام امور اجرایی جامعه

ن آن را نوعی توااز مهمترین اختیارات ولی فقیه انجام امور اجرایی در جامعه اسالمی و اقداماتی است که می 

اعمال حاکمیت دانست. فقهای امامیه در این خصوص اختیاراتی را برای ولی فقیه در امور جاری، حسبه و 

 کند. اند که جایگاه قوه مجریه را تداعی میتشکیل حکومت بر شمرده

داشته  مقصود از امور حسبی، عبارت است از همه آنچه که در بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط

داند. در نگاه فقهای امامیه تصرف فقیه در و شارع اهمال نسبت به آن را جایز ندانسته و انجام آن را ضروری می

خورد. در این امور حسبی واجب شمرده شده است، هرچند در مورد گستره آن اختالف نظراتی به چشم می

گونه بیان شده است: »هر فعلی که به امور خصوص در کتاب العناوین مجموعه وظایف فقیه در امور حسبی این

عباد در دین یا امور دنیوی ایشان مربوط است و از نظر عقل یا عادت ناچار باید انجام گردد و امکان شانه خالی 

کردن از آن وجود ندارد و از طرفی نظم امور دین و دنیا شرعا منوط به آن است ..... لکن هیچ فرد یا جماعتی به 

 (2/571 :1417مسئول انجام آن نباشد....انجام آن وظیفه فقیه است«)میر عبد الفتاح، نحو مستقیم 

به طور نمونه شیخ مفید در امور مختلفی مانند مبارزه با احتکار، امر به معروف و نهی از منکر برای فقیه جامع 

کند: الشرایط جایگاه اجرایی قائل است. ایشان در باب تنظیم نیازهای ضروری جامعه و مقابله با احتکار بیان می
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غالت کرده و در صورتی که مردم بدان نیازمند باشند،  تواند محتکر را ملزم به خارج کردنحاکم و سلطان می »

داند اقدام کند«. سالر دیلمی از فقهای قرن پنجم نسبت به فروش آن در بازار مسلمین و به قیمتی که مصلحت می

ل کند: »»اما قتداند. وی بیان میای مینیز در باب امر به معروف و نهی از منکر یدی، فقیه را دارای جایگاه ویژه

و ضرب جرح در راستای نهی از منکر، اختصاص به سلطان و منصوب از طرف وی دارد.. و اگر به علت وجود 

مانعی دخالت سلطان و منصوب او امکان پذیر نباشد، ائمه)ع( اقامه حد و بین مردم را به فقها تفویض کرده اند 

یت کنند. و به عموم شیعیان امر شده که مشروط بر آنکه خود واجبی را ترک نکرده باشند و حدود شرعی را رعا

ادریس، از فقهای نامدار قرن ششم هجری در کتاب  (. ابن1/261در این راه فقها را یاری کنند«. )سالر دیلمی، 

»السرائر« نظرات خود در مورد اختیارات فقیه را در ابواب مختلفی همچون باب امر به معروف و نهی از منکر، 

 احتکار بیان کرده است.قضاوت، اجرای حدود و 

کند:»اقامه حدود فقط از جانب سلطان بر حق زمان که از جانب خداوند در باب اقامه حدود ایشان بیان می

منصوب گردیده جایز است و یا شخصی که به منظور اقامه حد از سوی امام منصوب گردیده باشد و به غیر از آن 

 (.2/24 :1410ادریس،  )ابن هیچ کس دیگری حق اقامه حدود را ندارد«

اند. محقق کرکی در میان فقهای متاخر نیز نقش اجرایی بسیار وسیعی برای فقیه جامع الشرایط در نظر گرفته

کند: »اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل در خصوص جایگاه والیت برای فقیه جامع الشرائط بیان می

شود، از جانب ائمه هدی)ع( نیابت دارد تا در زمان غیبت در همه تعبیر میامامی جامع الشرائی که از آن به مجتهد 

هر چند اصحاب در مورد نیابت مطلق و اجرای حدود  -اموری که امکان نیابت وجود دارد، والیت داشته باشد

تواند مال بنابر این تحاکم به فقها و پذیرفتن رای ایشان بر عموم مردم واجب است. فقیه می -اختالف نظر دارند

کند، به فروش برساند و از اموال غائب و اطفال و سفها و مفلسین محافظت کند کسی را که از اداء حق امتناع می

و الی آخر همه آنچه که برای حاکم منصوب از طرف امام معصوم)ع( ثابت است، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت 

 (.1/142 :تااست«)محقق کرکی، بی

 قیه در تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکاننقش ولی ف .3

گردد، اعتقاد به  نیابت و والیت فقیه در صدور فتوا، امور قضایی و اقدامات اجرایی، در همانطور که مشاهده می

میان فقهای امامیه دارای  سابقه طوالنی بوده و موافقان فراوانی را دارد. آنچه در این پژوهش مورد توجه ویژه 

ته، نقش ولی فقیه در تطبیق احکام اسالم با مقتضیات زمان و مکان است. یعنی پاسخ به این سوال که آیا قرار گرف

فقهای امامیه، در کنار همه اختیاراتی که برای ولی فقیه در جامعه اسالمی قائل هستند، آیا امکان تغییر احکام 

والیت سیاسی قائل هستند. در ادامه به نظرات اسالم را نیز برای ولی فقیه به عنوان صاحب مقام صدور فتوا و 

 اند خواهیم پرداخت.فقهایی که چنین تغییراتی را میسر دانسته
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 تغییر دائمی احکام خارجیه .1-3

همانطور که در تعریف اقسام حکم اشاره گردید، مقصود از قضیه خارجیه، حکم یا روایتی است که موضوع آن 

ها و اختصاص به فرد یا افراد و جامعه مشخصی اختصاص دارد و در نتیجه امکان سرایت حکم به سایر زمان

 اشت. هایی از احکام خارجیه خواهیم دها وجود ندارد. در ادامه به نمونهمکان

 اول: احکام حکومتی و قضایی

توان آن را از جمله مصادیق احکام خارجیه دانست، احکام حکومتی و قضایی صادر شده می از جمله موارد که 

(، یا »احکام 4/590 :تا)صدر، بی به »حکم والیی«از سوی پیامبر)ص( و ائمه معصوم)ع( است. این احکام که 

انشائی بودن، جزئی بودن و تبعیت از مصالح  ویژگیبه اند، اصوال نیز نامیده شده( 182 :1394)سبحانی، سلطانیه«

اند، به ای که در خصوص آن صادر شدهگردند و از واقعهوضع می خارجیهو مفاسد اجتماعی، نوعا به نحو قضیه 

توان گفت که می الذ(. 1/320 :1400شهید اول،  -4/525 :1430کند )قمی، پیدا نمی سرایتسایر موارد تعدی و 

هرچند بر است،  احکامی که از سوی پیامبر)ص( یا ائمه معصوم)ع( در جایگاه حاکم جامعه اسالمی صادر شده

آنکه بر مبنای مصلحت وقت و برای تنظیم و اداره امور  به علت اماالزم االجرا است،  زمان صدور عموم مسلمین

 :1410خمینی،  -79 :1434.)خمینی، گردندنمیلهی محسوبجاری جامعه صادر شده، حکم ثابت و جهان شمول ا

تواند نسبت به تغییر این احکام اقدام کرده و احکام و در نتیجه ولی وفقیه می (2/43 :1387طباطبایی،  -2/477

دارد: »از آنجا که احکام حکومتی تابع مصالح بیان میخصوص محقق نائینی در همین  حکومتی جدید صادر کند.

شود و در این جهت فرقی میان احکام حکومتی معصومین)ع( ات زمان است، لذا به اختالف آن مختلف میو مقتضی

(. عالمه طباطبایی نیز معتقد است هر چند تصمیمات و احکام صادر شده 67و فقها نیست«)نائینی، تنبیه االمة، 

ات و دوام، تابع مصلحت وقت بوده و با توسط ولیّ امر  الزم االجرا  و همچون شریعت معتبر است، اما از نظر ثب

توجه به اینکه جامعه پیوسته درحال تحول است، این مقررات نیز تدریجا تغییر کرده و جای  خود را به بهتر از 

بین احکام تشریع و قائل شدن  با تفکیک  شهید صدر نیز(. 1/164 :1387خود خواهند داد )عالمه طباطبایی، 

شده است را به ی و تدبیری که از پیامر)ص( به عنوان رهبر و حاکم جامعه صادر میاحکام تدبیر، احکام ادار

این  فقها و اندیشمندانمعتقد است که وظیفه  شهید صدرداند. متغیر می وقت، تبعیت از مصالح و اوضاع اجتماعی

ی را از احکام است که ازطریق بررسی صیغه نهی و سایر نصوص، نوع تعابیر را تشخیص دهند و احکام تشریع

دارد: »هر حدیثی که از در همین مورد بیان می )ره( نیز(. امام خمینی1/393 :1385اداری تمیز دهند)صدر، 

پیامبر)ص( و امیر المومنین)ع( با الفاظ »قضی«، »حکم« یا »امر« و امثال آن نقل گردد، مراد از آن، بیان حکم 

ضاوت ایشان صادر شده است. در مورد سایر ائمه نیز، هر شرعی نیست بلکه به واسطه مقام حاکمیت شرع و ق
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اند، لکن به حسب واقع دارای همان شأن هستند و لذا چند به حسب ظاهر عهده دار مقام ریاست و قضاوت نبوده

 (.1/51: 1410گردد)خمینی، روایات نقل شده از ایشان با الفاظ فوق الذکر نیز، حمل بر حکم شرعی نمی

 هادوم: فتاوای فق

از دیگر احکامی که نوعا به نحو موقتی صادر شده و برای فقها و مقلدینشان و تا زمانی که فقیه در قید حیات  

توان نسبت به استنباط ولی فقیه به عنوان مجتهد جامع الشرایط میاست اعتبار دارد، فتوای مجتهدین است. لذا 

. به حکام صادره از فقهای ماقبل خود را تغییر دهد.رده و ااقدام ک حاضر احکام مطابق با شرایط و مقتضیات زمان

ای، احکامی واقعی را وضع کرده که عبارت دیگر مطابق نظریه تخطئه در اجتهاد، شارع مقدس در مورد هر واقعه

، ادله و حجج معتبربا تبعیت از  کندسعی میبین عالم و جاهل مشترک است. مجتهد در مسیر استنباط حکم شرعی 

در این مسیر گاه ممکن است مصیب باشد و حکم خداوند را به درستی کشف  .عی الهی دست پیدا کندبه حکم واق

شود، و گاه در مسیر استنباط دچار خطا شده و قادر که در این صورت دو ثواب برای او در نظر گرفته می -کند

 -1/623 :1979حکیم،  -1/229 :1370به کشف حکم واقعی خداوند نگردد که در اینصورت معذور است)مظفر،

 (. 1/468 :تاآخوند خراسانی، بی

شود و برای مجتهد و مقلدینش نوعی حکم شرعی محسوب میرغم آنکه علی به همین دلیل، فتاوای فقها 

مخالفت با آن و  و درمعرض خطا قرار دارد همواره ،است از حکم شرعی به علت آنکه اِخبار لکن دارد،حجیت 

تواند با مقتضای دارد: »هر یک از مفتی و مستفتی میجایز است. شهید اول بیان میاز سوی ولی فقیه  تغییر آن

فتوا مخالفت کند. برای مفتی که علت روشن است و برای مستفتی نیز این حق محفوظ است که به مجتهد دیگری 

 (.1/220 :1400علم و اورع عمل کند«)شهید اول، مراجعه کند و در صورت اختالف، به قول مجتهد ا

 سوم: احکام امضایی 

همانطور که در بیان اقسام احکام ذکر گردید، به احکامی که قبل از ظهور اسالم در میان مردم رایج بوده و توسط 

ساس عرف جامعه شود. با توجه به اینکه این احکام بر ااند، احکام امضایی گفته میاسالم مورد تایید قرار گرفته

عصر تشریع مورد تایید و امضای شارع قرار گرفته، اصوال خاصیت جاودانگی و دوام را همچون احکام تاسیسی 

رسد ولی فقیه ندارند و در صورت تغییر عرف در طول زمان، قابل تغییر است. از جمله احکامی که به نظر می

رسد این نوع احکام صرفا بواسطه تحمیلی است. به نظر می تواند نسبت به تغییر آن اقدام کند، احکام امضاییمی

رواج و شیوع گسترده در جامعه عصر تشریع و وجود محذورات اجتماعی مورد پذیرش اسالم قرار گرفته و در 

اند. یکی از فقهای معاصر با تفکیک میان احکام امضایی مطلوب و تحمیلی، واقع بر شریعت اسالم تحمیل شده

تحمیلی مانند برده داری را از جمله احکام موقت دانسته که قابل تغییر توسط ولی فقیه  احکام امضایی

 (.1/7 :1406هستند.)محقق داماد، 
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، از بین رفته باشد عرف و سیره عقال پشتوانه آن که یهمه احکام امضایی را در صورت)ره( نیز  امام خمینی

رات و طرق عقالئی امضائی، اصوال هیچ حکمی از سوی اما خصوصداند. ایشان معتقد است در قابل تغییر می

شارع هیچ تصرفی در طرق عقالئی ندارد و همانند آنچه . و معنای امضاء، انشاءحکم نیست نشده استشارع جعل 

(. 1/425 :1420خمینی،  -1/204 :1427)خمینی،  1کندکنند، عمل میعقال در معامالت و سیاسات خود رفتار می

ابراز  پشتوانه آن حکم رضایت خود را نسبت به عرف و سیره صرفا یک حکم، به عبارت دیگر شارع با امضاء

با توجه به اینکه شارع حکمی از پیش خود صادر نکرده است، علی رغم اینکه  در نتیجه(.  1405دارد)خمینی، می

آن نیز به تبع  امضایی ، حکمیا تغییر عرف ز بین رفتندانیم، با این حال با اعرف را از عناصر رکنی موضوع نمی

  کند.تغییر می

دارای ماهیت تاسیسی و اختراعی از جانب شارع هستند،  عمدتااحکام مربوط به عبادات باید گفت که  

از جمله احکام  و همچنین احکام کیفری درحالیکه احکام مربوط به معامالت، عقود و مبادالت رایج در اجتماع

توان به مواردی همچون قطع دست سارق، رجم فرد زناکار، می نمونه(. به طور 1/98 :تاائی هستند.)خوئی، بیامض

های حرام و قسامه اشاره کرد که در زمان اعراب جاهلی در جامعه تعیین صد شتر برای دیه قتل غیر عمد ، ماه

                القلقشندی، – 11/225 -10/232:تابی جاری بوده و اسالم نیز این نوع احکام را امضاء کرده است.)علی،

با توجه به نظر امام خمینی)ره( احکام امضایی، فارغ از آنکه مطلوب یا  (.3/76 :تابی اآللوسی، -1/495 :تابی

ام تحمیلی بوده باشند، با تغییر عرف و گذر زمان، قابل تغییر هستند و ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط و مق

تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند بدون آنکه هیچ گونه معذور فقهی از جمله اجتهاد در والیت، می

 مقابل نص یا بدعت در دین ایجاد شود.

 تغییر موقت احکام حقیقیه .2-3

موضوع تعلق گرفته و اند، به طبیعت یک همانطور که ذکر گردید، احکامی که به نحو قضیه ححقیقیه وضع گردیده

گیرد. بنابراین تغییر زمان و مکان اصوال در هر زمان که یک موضوع تصور شود، حکم نیز بر آن موضوع قرار می

هیچ تاثیری بر این گونه احکام ندارد. با این حال در موارد خاصی ممکن است بنا به شرایط جامعه و تشخیص 

م وجود داشته باشد. در ادامه به مواردی از احکام که امکان تغییر ولی فقیه، امکان تغییر موقت این گونه احکا

 .موقت آن وجود دارد، اشاره خواهیم کرد

 
 

 

 
 (.4/388تا، برای مشاهده نظر مخالف رجوع کنید به )کاظمی خراسانی، بی . 1
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 اول: احکام غیر قابل اجرا

ای تغییر فرهنگ و شیوه زندگی جامعه و گسترش حکومت اسالمی، ممکن است منجر به غیر قابل اجرا شدن پاره

تواند نسبت از احکام عمدتا فردی اسالم گرد. در این شرایط است که ولی فقیه به عنوان حاکم جامعه اسالمی می

 41آیه شریفه غنائم جنگی بین سربازان اشاره کرد. توان به تقسیم به تغییر این احکام اقدام کند. به طور مثال می

دارد که یک پنجم غنیمت)چه از جنگ باشد و چه غیر آن( از آنِ خداوند و رسول سوره مبارکه انفال، بیان می

خدا )ص( است و در نتیجه مفهوم آیه این است که چهار پنجم دیگر غنایم، متعلق به خود مجاهدین و مقاتلین 

هایی همانند که اجرای چنین حکمی در عصر حاضر امکان پذیر نیست زیرا غنایم جنگی وسالح است. بدیهی است

هواپیما و تانک، قابلیت مصرف و تملک شخصی ندارد و هیچ عقل سلیمی امکان اجرای حکم فوق در عصر 

د غنایم جنگی تواند متصور شود. از همین رو فقهای معاصر، آیه غنیمت را منصرف از مصادیق جدیحاضر را نمی

 (.1/479 :1427دانند)مکارم شیرازی، دانسته و در عمل حکم آیه فوق را غیر قابل اجرا می

همچنین نمونه دیگر، حلیت انفال برای عموم شیعیان است. مقصود از انفال در فقه امامیه، اراضی موات، اراضی 

( که 126-16/120 :1362غنائم است)نجفی، ها، معادن و ها، درهها، جنگلمالک همچون ساحل دریا، کوهبدون 

از جانب خداوند به پیامبر)ص( و پس از ایشان به ائمه معصوم)ع( تعلق گرفته است. مطابق مشهور فقهای امامیه، 

(. بدیهی است 2/85 :1386در عصر غیبت تصرف و تملک انفال برای همه شیعیان مطلقا مباح است)شهید ثانی، 

تواند موجب امعه کنونی امکان پذیر نیست زیرا پیشرفت صنایع و ماشین آالت میکه اجرای چنین حکمی در ج

شود . رویه  و تصرفات گسترده در منابع طبیعی تخریب و از بین رفتن طبیعت و محیط زیست در اثر استفاده بی

ت و به خطر ها و محیط زیسامام خمینی نیز اجرای چنین حکمی در جامعه امروز را موجب از بین رفتن جنگل

 (.21/151 :1389داند)خمینی، ها میافتادن جان انسان

 های بسیار خشنی مانند به صلیب کشیدن محارباز جمله موارد دیگر از احکام غیر قابل اجرا، مجازات

 :1386سوزاندن یا پرت کردن از بلندی یا خراب کردن دیوار بر روی  لواط کار )شهید ثانی، ، (33)مائده/ 

( است بدیهی است که در عصر حاضر 42/47 :1362ممسک در قتل عمد)نجفی، میل کشیدن چشم  ( و9/144

تواند عمال و از نظر عقلی، بهداشتی و عرفی امکان اجرای چنین احکامی وجود ندارد و در نتیجه ولی فقیه می

 ها اقدام کند.نسبت به تغییر آن

 دوم: احکام متزاحم

تواند حکمی دائمی بر خالف احکام اولیه اسالم صادر کند چرا که این امر اجتهاد در ، هرگز نمیولی فقیههرچند 

سبحانی،  -513 -512 :1380و منجر به تعطیلی شریعت خواهد شد)مکارم شیرازی،  شودمیمقابل نصّ محسوب 

به طور  تواندمیمصلحت،  بر اساس در مقام اجرای احکام و به منظور حفظ نظام اجتماع ولکن (، 1/601 :1429
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اجرا و  ،موقت حکم شرعی را تغییر دهد و حکم دیگری را جایگزین آن کند. یکی از وظایف مهم حاکم اسالمی

اگر در مقام اجرای احکام شرعی، بین دو حکم تزاحم ایجاد شود به نحوی که اجرای  .تطبیق احکام شرعی است

بر قاعده اهم و مهم، بر حاکم اسالمی الزم است که حکمی که از ، بنا گرددهر دو یا ترک هر دو حکم نا ممکن 

مکارم شیرازی،  -2/215 :تااهمیت بیشتر و مفسده کمتری برخوردار است را بر حکم دیگر مقدم دارد)صدر، بی

 دارد: »با توجه به اینکه مصالح و مفاسد دارای یک وزنبیان میدر این خصوص (. آیت اهلل سبحانی 1/212: تابی

اند که در آن حکم اهم را بر حکم مهم مقدم و اندازه نیستند، فقها باب خاصی را برای تزاحم احکام در نظر گرفته

دارند. چه بسا واجبی وجود داشته باشد که در مسیر احراز و تحقق آن، ارتکاب بعضی از محارم مُجاز باشد، می

ه جایز نیست و چه بسا حرامی وجود داشته باشد چرا که مشتمل بر مصلحت بزرگی است که ترک آن به هیچ وج

که به علت مفسده بسیار زیاد، ارتکاب آن جایز نباشد، هرچند مستلزم ترک واجب یا واجباتی باشد)سبحانی، 

 (.44 :تابی

: »حکومت.... یکى از احکام اولیه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى معتقد استامام خمینی نیز 

تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صالح روزه و حج است... حکومت مى نماز و

تواند در صورت بنابراین ولی فقیه می (.20/452 :1389کشور اسالمى دانست موقتاً جلوگیرى کند«)خمینی، 

 تر اجرا شود.مهم تزاحم احکام در مقام اجرا، به نحو موقت از اجرای حکمی جلوگیری کرده تا حکم

 احکام ضرری سوم:

با تفکیک میان مقام ثبوت و اثبات، تبعیّت مطلق احکام تکلیفی از مصالح و مفاسد واقعی و نوعی  مشهور امامیه

 :1371طباطبایی قمی،  -4/87 :تااند.)خوئی، بیموجود در متعلق آن را در مقام ثبوت و تشریع الهی پذیرفته

از طرف شارع  عی نیز، این احکام را تابع مصالح و مفاسد نوعی در نفسِ جعل آن( در مورد احکام وض2/15

بر اساس این دیدگاه مشهور، فارغ از احکام امتحانیه، هر موضوعی، پیش از  .(4/372 :تاد )خوئی، بیاندانسته

این مصالح و مفاسد را  ،تعلق امر و نهی شارع از مصلحت و مفسده ذاتی برخوردار بوده و شارع در تشریع احکام

کینه در به علت آنکه نجاستی است که موجب زوال عقل، عداوت و  خمرمد نظر قرار داده است. از همین رو، 

( حرام اعالم شده و نماز به علت آنکه موجب 90میان مردم و باز داشتن از نماز و ذکر خداوند است)مائده/

در مقام اثبات و  لکن(. 45پاکیزگی روح، و بازدارنده از فحشا و منکر  است، واجب اعالم شده است)عنکبوت/

استنباط حکم کلى الهى  پشتوانه توسط مجتهد را مصلحت تشخیص داده شدهتوان نمی فقهای امامیه معتقدند عمل،

از نظر فقهای شیعه، مقصود از  ،دیگر عبارت به. قرار داد، مگر آنکه روش کشف مصلحت قطعی و یقینی باشد

د)مکارم باشو یقینی  توان به آن تمسّک کرد، مصلحتى است که دخالت آن در حکم، قطعى مصلحتى که می
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 امکان شناخت مصلحت س این دیدگاه  در عمل مجتهد هرگز به نحو مستقل. بر اسا(1/291 :1427شیرازی

 را نخواهد داشت. احکام

تشخیص مفسده«، امکان »و  «» تشخیص مصلحت توان با تفکیک قائل شدن میانمی رسدمیحال آنکه به نظر 

 ک تمام زوایای مصلحترا فراهم آورد؛ اگر مطابق نظر مشهور بپذیریم که در ضرری توسط ولی فقیه تغییر احکام

 ولی فقیه در مورد تشخیص و درک مفسده، مساله کامال متفاوت است واما برای مجتهد امکان پذیر نیست  حکم

احکام ضرری اقدام کند. به  موقت تواند با درک ضرر و بر اساس عمل به »قاعده الضرر«، نسبت به تغییرمی

موضوع ممکن است نامقدور باشد، اما درک حتی یک جنبه عبارت دیگر هر چند درک تمام جوانب و مصالح یک 

دهد که به قاعده الضرر برای نفی آن استناد کند. لذا گروهی از فقهای فقیه میولی  مهم از ضرر، این امکان را به 

است)انصاری، شیعه در تحلیل قاعده الضرر معتقدند مقصود از نفی ضرر، نفی تشریع احکام ضرری از سوی شارع 

د: »مقصود نفی ضرر، نفی ماهیت ضرر و ضرار در کن( مال احمد نراقی در همین زمینه بیان می2/460 :1419

اسالم است. بدین معنا که هیچ گونه ضرر و ضراری در اسالم محقق و موجود نیست و هر آنچه موجب ضرر و 

خداوند سبحان راضی به هیچ گونه ضرری برای آید. به طورخالصه: ضرار گردد، از احکام اسالم به حساب نمی

 باشد،خداوند ضرر متضمن که آنچه هر و نیست -یکدیگر بر بندگان جانب از نه و خداوند جانب از نه– بندگانش 

 ولی فقیه(. بنابراین هر گاه 1/18 ،1408 نراقی،)شود«نمی محسوب خداوند احکام از و نیست راضی آن به

تواند زایی شده است، میمشاهده کند حکمی در عصر حاضر موجب ضرر و اختالف بین مردم و حتی موجب جرم

حکم ضرری را تغییر داده یا حداقل مانع از  «قاعده الضرر»و  و مفاسد« تبعیت احکام از مصالح»با استناد به

 اجرای آن به نحو موقت شود.

تواند یک حالل منصوص شرعی مجتهد می ارد: »ای بسا که یکدبیان می همین خصوصشهید مطهری نیز در 

 کرده تحریم کند، یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم را به خاطر مفسده ای که عقلش کشف

        (.2/30 :1390مصلحت الزم تری که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند«)مطهری، 

گیرینتیجه   

تواند نسبت به تطبیق احکام با مقتضیات فقیه به واسطه جایگاه ویژه مجتهد جامع الشرایط و حاکم اسالمی میولی -

 زمان و مکان اقدام کند به نحوی که برخی از احکام را به نحو دائم یا موقت تغییر دهد.

ضایی اقدام کند هر چند این تواند به نحو دائمی نسبت به تغییر احکام حکومتی، قضایی و احکام امولی فقیه می-

احکام در قرآن یا سنت معصومین)ع( ذکر شده باشند. چرا که ویژگی و ماهیت این احکام موقتی بوده و اختصاص 

 اندبه زمان خاصی داشته
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تواند به عنوان حاکم جامعه اسالمی و در مقام اجرای احکام اسالم به نحو موقت از اجرای احکام ولی فقیه می -

 ل اجرا، احکام متزاحم و احکام ضرری خودداری کند و حکم دیگری را مطابق با مصلحت اجرا کند.غیر قاب

اند قابل تغییر در عالم تشریع نیستند »آیات االحکام قرآن« به دلیل آنکه اصوال به نحو قضایای حقیقیه وضع شده-

ه به واسطه انتفاء موضوع، حکم سالبه تواند حکمی بر خالف آن تشریع و قانونگذاری کند مگر آنکو هیچ کس نمی

به انتفاء موضوع شده و غیر قابل اجرا گردد. همچنین آن دسته از احکام که به نحو امضائی صادر شده یا در عصر 

حاضر ضرری هستند، قابل تغییرند. همچنین تغییر موقت این احکام بنا بر تشخیص ولیّ امر و در قالب صدور 

 ست. حکم حکومتی امکان پذیر ا

»سنت پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع(« در صورتی که به نحو قضیه خارجیه و یا در قالب احکام حکومتی -

 و قضایی صادر شده باشد، قابل تغییر هستند. 

فتاوای فقها نیز علیرغم حجیت داشتن برای مقلدین، به علت آنکه مطابق نظریه تخطئه، فقها همواره در معرض  -

 قرار دارند، قابل تغییر هستند. اشتباه و خطا
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 ، چاپ چهارم، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.کتاب البیع، 1410، _____________

 .مؤسسة تنظیم ونشر تراث اإلمام الخمینی، چاپ سوم، تهران: أنوارالهدایة فی التعلیقیة علی الکفایة، 1427، _____________

 اسماعیلیان.، چاپ دوم، قم: موسسة المکاسب المحرمة، 1410، _____________

 مؤسسة النشر االسالمى التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.، قم: تهذیب االصول، 1405، _____________

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.، چاپ اول، تهران: معتمد االصول، 1420،_____________

 آثار االمام الخویی. ، قم: موسسة احیاءالبیان فی تفسیر القرآن، 1430، خوئی، ابوالقاسم

 لجنة ادارة الحوزة العلمیة بقم المقدسة.، چاپ اول، قم: القضاء و الشهادات، 1428، __________

 جا: موسسة المنار.، بیالشروط و التزامات التبعیه فی العقودتا، خوئی، سید محمد تقی، بی

 ، بیروت: دار القلم.المفردات فی غریب القرآن،  1412راغب اصفهانی، ابوالقاسم، 

 (.مؤسسة اإلمام الصّادق)علیه السالم، قم: االیضاحات السَّنیّة للقواعد الفقهیة،  1394سبحانی، جعفر، 

 ، تهران: مشعر.الخاتمیه فی الکتاب و السنه و العقل الصریحتا، ، بی_________

 ، چاپ اول، موسسه امام صادق)علیه السالم(: قم.رسائل فقهیة، 1429، _________

  .بیروت :دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیعالجامع الصغیر،  ،1401جالل الدین،  سیوطی،

 ، چاپ اول، کتابفروشی مفید: قم.القواعد و الفوائده، 1400شهید اول، محمد بن مکی، 

 جا.نا، بی، بیدروس الشرعیه فی فقه االمامیهتا، ، بی_______________

 جا.: بیتمهید القواعد، مکتب اإلعالم االسالمیتا، شهید ثانی،زین الدین، بی

 ، دار البشیر: قممباحث االصول، 1430صدر، سید محمد باقر، 

 ، موسسه بوستان کتاب: قم.اقتصادنا، 1385، _____________

 ، چاپ اول، محالتی: قمآراؤنا فی اصول الفقه، 1371طباطبایی قمی، سید تقی، 

 ، بوستان کتاب قم)انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(: قمهای اسالمیبررسی، 1388طباطبایی، محمد حسین، 

 ، تشیع: قم.معنویت تشیع به ضمیمه چند مقاله دیگر، 1387، ______________

 ، مجمع البحرین، چاپ اول، انتشارات کتابفروشی رضوی: تهران.1362خر الدین، طریحی، ف

 جا.، بیفی مجردالفقه و الفتوی ةالنهایتا، طوسی، محمد بن حسن، بی

 جا.، موسسة االمام علی علیه السالم: بیتهذیب الوصول الی علم االصولتا، عالمه حلی، ابومنصور، بی

 ، دار العلم للمالیین: بیروت.المفصل فی تاریخ العربتا، علی، جواد، بی

 ، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر: تهران.فقه سیاسی، 1367عمید زنجانی، عباسعلی، 
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 ، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی: قم.نضد القواعد الفقهیه علی مذهب االمامیه،  1403فاضل مقداد، 

 ، چاپ اول، احیاءالکتب االسالمیة: قم.القوانین المحکمة فی االصوله، 1430 قمی، میرزا ابوالقاسم،

 ، دار الکتب العلمیة: بیروت.صبح االعشی فی صناعه االنشاءتا، قلقشندی، احمد بن علی، بی

 ، مؤسسة االمام الصادق علیه السالم: قم.تحریر المجلة، 1422کاشف الغطاء، محمد حسین، 

 ، موسسة النشر االسالمی: قم.فوائد االصولتا، خراسانی، محمد علی، بیکاظمی 

 ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت علیهم السالم: قم.1414کرکی، نور الدین، 

 ، چاپ پنجم، دار الکتب االسالمیة، تهران.الکافی، 1363کلینی، محمد بن یعقوب، 

 تهران. ، چاپ دوازدهم، مرکز نشر علوم اسالمی:قواعد فقه، 1406محقق داماد، سیدمصطفی، 

 (: قم.مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب) ع، تمهید الوسائل فی شرح الرسائل، 1428مروجی، علی، 

 ، صدرا:تهران.مجموعه آثارش،  1390مطهری، مرتضی، 

 ، چاپ چهارم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.اصول الفقهش،  1370مظفر، محمد رضا، 

 (: قم.مدرسه االمام على بن ابى طالب) ع، چاپ دوم، الفتاوی الجدیدة، 1385مکارم شیرازی، ناصر، 

 (: قم.ى طالب) عمدرسه االمام على بن اب، چاپ اول، تعزیر و گستره آن، 1425، _____________

 (: قم.مدرسه االمام على بن ابى طالب) عچاپ اول،  انوار الفقاهة)کتاب البیع(،، 1425، _____________

 ، چاپ اول، مدرسة االمام علی بین ابی طالب)ع(: قم.بحوث فقهیّه هامّه، 1380، ____________

 نا: قم.، بیموسوعة الفقه االسالمی المقارنتا، ، بی____________

 ، چاپ اول، مدرسة االمام علی بن ابی طالب)ع(: قمدائرة المعارف فقه مقارن،1427، ____________

 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. تنبیه االمة و تنزیه الملةتا، نائینی، محمد حسین، بی

 هفتم، دار احیاء التراث العربی: بیروت.، چاپ جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالمش، 1362نجفی، محمد حسن، 

 ، چاپ دوم، مکتبة بصیرتی: قم.عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام، 1408نراقی، احمد، 

 مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث: قم، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ___________

 ، چاپ دوم، موسسه دائرة المعارف فقه اسالمی: قم.یفرهنگ فقه فارس، 1385هاشمی شاهرودی، سید محمود، 

 چاپ اول، بوستان کتاب: قم. درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن،، 1387یوسفی مقدم، محمد صادق، 

 

  


