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Abstract  
The purpose of the present study is to review and explain development and dynamism of Shi'ite 

jurisprudential tradition from the view of political rights. The research method is descriptive-analytic and by 

using Alasdair Maclntyre's view about procedures of transformation in intellectual traditions, it has 

distinguished three stages of change in Shi'ite jurisprudential tradition in terms of public political rights: 

Most theories in Soltāni Fiqh emphasize on the guardianship of Mujtahedin or the authority of just kings 

and they do not pay much attention to public political rights. Upon the crisis in the royal system and 

constitutional movement, its theoretical backup needed epistemic reconstruction and therefore, 

constitutional Fiqh for solving this epistemic crisis, in addition to the authority of kings and canonical 

guardianship of Mojtahedin, emphasized on public political rights and people's participation in power. The 

third transformation in Shi'ite political Fiqh is related to contemporary theories which negate the legitimacy 

of royal systems and emphasize on "people'' and their political rights and freedom. Therefore, the results 

show that jurisprudential-political tradition of Shi'ites in terms of public political rights has changed from 

authoritarianism to democracy.  
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 چکیده

 -هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین سیر تطور و پویایی سنّت فقهی شیعه از منظر حقوق سیاسی است. روش پژوهش توصیفی
فکری، سه مرحله از تحول سنّت فقهی های  ینتایر در مورد مراحل تحول سنّتاگیری از دیدگاه السدیر مک تحلیلی بوده با بهره

توان از یکدیگر تفکیک نمود: در فقه سلطانی، بیشتر نظریات بر والیت  شیعه را در ارتباط با مسأله حقوق سیاسی مردم می
و  مجتهدان یا اقتدار شاهان عادل تأکید داشته و حقوق سیاسی مردم چندان مورد توجه نبوده است. با بروز بحران در نظام سلطنت

های تئوریک آن نیز نیازمند بازسازی معرفتی بود و به همین جهت، فقه مشروطه به منظور  خواهی، پشتوانه وقوع جنبش مشروطه
رفت از این بحران معرفتی، در کنار اقتدار شاهان و والیت شرعی مجتهدان، بر حقوق سیاسی مردم و مشارکت آنان در قدرت  برون

های سلطنتی، بر  های معاصر است که با نفی مشروعیت نظام ر فقه سیاسی شیعه مربوط به نظریهنمود. سومین تحول د تأکید می
سیاسی شیعه  -دهد که سنّت فقهی های سیاسی آنان تأکید دارد. بنابراین، نتایج تحقیق نشان می و حقوق و آزادی« مردم»عنصر 

 تحول و دگرگونی شده است. گرایی دچار در مسأله حقوق سیاسی مردم، از اقتدارگرایی به مردم
 

  ساالری. فقه شیعه، فقه سیاسی، حقوق سیاسی، فقه مشروطه، مردم های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

ای از فقه عمومی است که بر اساس منابع معتبر شرعی، به استنباط احکام سیاسی  فقه سیاسی شاخه
؛ شکوری، 30: ص3111پردازد )برای تعاریف دیگر ر.ک: عمید زنجانی،  مربوط به فرد و حکومت می

نظام (. منظور از احکام سیاسی در معنای عام آن، حقوق و تکالیف سیاسی افراد جامعه و 11: ص3101
گیرد.  ای وسیع از حقوق و تکالیف سیاسی را در برمی سیاسی است. بنابراین، موضوع فقه سیاسی، گستره

ای که امروزه برای این شاخه از دانش فقه در نظر گرفته شده است، در طول  تردید، چنین قلمرو گسترده بی
های بشری، از زمان تأسیس و  نشتاریخ فقه سیاسی یکسان و ثابت نبوده و این دانش نیز همچون سایر دا

سر گذاشته است. تحلیل و بررسی این  گیری آن تاکنون، تحوالت و تطورات مختلفی را پشت شکل
ها و مباحث مهم فقه سیاسی است و پژوهشگران بسیاری، این تحوالت را در  تحوالت، یکی از سرفصل

اند. کدیور  مورد بحث و بررسی قرار دادهابعاد گوناگون روشی و محتوایی، و در ادوار مختلف تاریخی آن 
چهار مرحله تطور فقه سیاسی شیعه را از یکدیگر تفکیک نموده و بر این باور است که فقه شیعه از مرحله 

پردازی در باب سیاست و دولت در دوران  شکوفایی فقه فردی و خصوصی به مرحله فقه عمومی و نظریه
(. عمید زنجانی، سه دوره تاریخی را در این رابطه 00-31ص: 3101معاصر تحول یافته است )کدیور، 

های شیعی و نظریات دولت در فقه معاصر  بیان نموده و اوج تحول فقه سیاسی را مربوط به دوره حکومت
به های سیاسی شیعه،  (. جمیله کدیور نیز ضمن بررسی تحول در گفتمان3101داند )عمید زنجانی،  می

شیعه از آغاز عصر غیبت تا پیروزی انقالب اسالمی پرداخته است )کدیور،  تبیین تحول در فقه سیاسی
های تحول یافته و بایسته تحول در فقه سیاسی شیعه  سید باقری در اثری مستقل، ساحت(. همچنین 3110

را تبیین نموده و سازوکارهای این تحول را مورد بحث و بررسی قرار داده است. وی بر این اعتقاد است که 
ه سیاسی شیعه از قدرت مطلقه به قدرت مقیده، از نگاه فردی به نگاه جمعی گذر کرده است و حوزه فق

عرفی را در کنار حوزه شرعی پذیرفته و مسأله عدالت و آزادی را همزمان مطرح کرده است )سید باقری، 
یخ و ادوار فقه (. سید جواد ورعی نیز در بخشی از درسنامه فقه سیاسی، به بیان تار313-331: ص3100

: 3101سیاسی امامیه پرداخته و تحوالت آن را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار داده است )ورعی، 
ای، تحول فقه سیاسی شیعه را از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی  (. حقیقت نیز در مقاله10-00ص

 (.081-301: ص3100اعمال قدرت به بحث گذاشته است )حقیقت، 
ر درصدد است تحول در فقه سیاسی شیعه را از منظر حقوق سیاسی مورد بررسی قرار پژوهش حاض
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اند، نشان  دهد. مروری اجمالی بر آثار فوق و سایر آثاری که به بررسی تحوالت فقه سیاسی شیعه پرداخته
بخشی دهد که تطور در فقه سیاسی از این منظر مورد توجه قرار نگرفته است. منظور از حقوق سیاسی،  می

که بر  -از حقوق مردم در ارتباط با حوزه قدرت و سیاست است که بر اساس آن، هر یک از افراد جامعه
. توانند در فرایندهای سیاسی، آزادانه و به طور برابر مشارکت نمایند می -اساس قانون واجد شرایط باشند

تعیین نوع حکومت و ساختار آن بر توانند با  پذیرش این حق برای افراد جامعه بدین معناست که آنها می
سرنوشت و مقدرات سیاسی خود حاکم باشند؛ در اداره امور عمومی از راه انتخاب زمامداران و مقامات 
سیاسی شرکت کنند؛ متصدی مشاغل عمومی و سیاسی کشور خود شوند و یا در مجامع، آزادانه عقاید و 

 (.01: ص3118یی مؤتمنی، افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نمایند )طباطبا
تحلیلی و بر اساس منابع مهم فقه شیعه، درصدد است جایگاه  -پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی

حقوق سیاسی مردم را در ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه نشان دهد. بر این اساس، پرسش اصلی آن است 
ر ارتباط با حقوق سیاسی مردم گیری، چه تحوالتی را د فقه سیاسی شیعه از زمان تأسیس و شکل»که 

توان مطرح نمود این است  ای که به عنوان پاسخ احتمالی به این سؤال می فرضیه«. سر گذاشته است پشت
گرایی دچار  فقه سیاسی شیعه در مورد حقوق مردم در عرصه سیاست و قدرت، از اقتدارگرایی به مردم»که 

ی قدیم فقه سیاسی، اقتدارگرایانه بوده است، نسل جدید ها تحول و دگرگونی شده است. در حالی که نظریه
ینتایر در مورد ابرای آزمون این فرضیه از دیدگاه مک«. گرایانه دارند این نظریات، بیشتر گرایشات مردم

توان مراحل  های فکری بهره گرفته شده است. بر طبق این نظریه، عالوه بر اینکه می مراحل تاریخی سّنت
ای وجود دارد که  شیعه را در ارتباط با حقوق سیاسی توصیف نمود، چنین امکان بالقوه تحول سّنت فقهی

منطق حاکم بر این تحوالت نظری را نیز تبیین نمود. بر این اساس، پس از توضیح چارچوب نظری، به 
 شود. تبیین جایگاه حقوق سیاسی در فقه شیعه و سیر تحول تاریخی آن پرداخته می

 . چارچوب نظری2

انجام شده است.  1اینتایر شناسانه السدیر مک های معرفت پژوهش حاضر در چارچوب دیدگاه
های مختلف دانش مانند فلسفه، اخالق،  اینتایر یکی از متفکران و فیلسوفان معاصر است که در حوزه مک

ترین  همای ارائه کرده است. یکی از م ها و آثار قابل مالحظه شناسی، پژوهش تاریخ، سیاست و معرفت
                                                           

1. Alasdair MacIntyre 
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های  آید، بحث از مراحل تحول تاریخی سّنت شناسی که به کار این پژوهش می مباحث وی در حوزه معرفت
استداللی است که در طول زمان گسترش یافته و در »اینتایر، یک سّنت فکری  فکری است. از دیدگاه مک

شوند: یکی تضاد منتقدان و  های بنیادین خاصی بر اساس دو نوع تضاد، تعریف و بازتعریف میآن توافق
کنند و دیگری تضاد  های کلیدی آن را رد میمخالفان بیرونی است که همه آن توافقات یا حداقل بخش

کنند و با  منتقدان و مخالفان درونی است که معنا و عقالنیت توافقات بنیادی را از طریق تفسیر، اظهار می
 (. Macintyre, 1988: p. 12« )شود ها یک سّنت ساخته می بسط آن

  پذیرد: اینتایر، تحول و پیشرفت هر سّنت فکری از خالل سه مرحله تاریخی صورت می از دیدگاه مک
ترین مرحله یک سّنت فکری   مرحله اقتدار سّنت فکری است. در این مرحله که ابتدایی مرحله اول،

در این مقطع از حیات یک سّنت  ند.ا است، باورها و متون و مراجع مربوطه هنوز مورد سؤال قرار نگرفته
ها، متون، و  پرسشی، یا دست کم بدون پرسشگری منظم، از باورها، گفته  فکری، همگان بدون هیچ

 کنند. شوند، تبعیت می اشخاصی که واجد مرجعیت تلقی می
ا که گردد؛ بدین معن می شناختی مواجه  است که یک سّنت فکری با بحران معرفت ای  مرحله مرحله دوم،

از تاریخ خود ممکن است با این واقعه مواجه شود که پیشرفت   هر تحقیق مبتنی بر سّنت، در هر مقطعی
های تحقیق آن که  متوقف شده و روش -[ پیشرفت برحسب معیارهای درونی خودش در مورد ]سنجش -آن

است ناسازگاری و عدم ثمر شده است. به عالوه، ممکن  تا بدینجا موجب پیشرفت عقالنی بوده، عقیم و بی
های جدید که به  انسجام منطقی نظام باورها و عقاید رسمی آشکار گردد، یا به دلیل رویارویی با موقعیت

های اجتماعی فاقد امکانات و  زند، معلوم شود که نظام مستقر باورها و کنش می  های جدید دامن پرسش
های ارائه شده است. در تمامی این  نو یا توجیه پاسخ های برای ارائه پاسخ به این پرسش  منابع درونی الزم

های  حل تواند یک سّنت را از خطر اضمحالل نجات دهد بازسازی معرفتی و یافتن راه چه می حاالت آن
  مناسب برای غلبه بر بحران است.

 شناختی است. در این مرحله، های فکری، مرحله پاسخ به بحران معرفت در تاریخ سّنت مرحله سوم
 ها بندی ای از صورت ها؛ به ظهور مجموعه ها و رفع نارسایی اعضای سّنت به منظور غلبه بر محدودیت  واکنش

های مختلف مانند طرد و تکمیل  ها ممکن است به صورت شود. این واکنش های مجدد منجر می و ارزیابی
و تصحیح باورها، ارزیابی مجدد مراجع، تفسیر دوباره متون، ظهور صور جدید مرجعیت و اقتدار، و تولید 

 (.Ibid: p. 355-369متون نو نمود یابد )
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شناختی و غلبه بر آن، مستلزم ابداع یا کشف مفاهیم جدید و ارائه  بنابراین، پاسخ به یک بحران معرفت
حلی برای مسایل  نوع یا انواع جدیدی از نظریه است که اوال  به لحاظ مفهومی آنقدر غنی باشد که بتواند راه

، در موضع دفا  ای منظم و منسجم ها به شیوه ارائه دهد که حل و فصل آن ع از قبال  ناممکن بوده است؛ ثانیا 
حقانیت دعاوی خویش، بتواند خطاهای سّنت رقیب را به خوبی تبیین نماید. این دو شرط باید به نحوی 

نظری و مفهومی جدید و عقاید و  تحقق یابند که نمایانگر وجود نوعی پیوستگی بنیادین میان ساختارهای 
است. بنابراین، اعضای سّنتی باورهای مشترکی باشد که این سّنت تا بدین لحظه برحسب آنها تعریف شده 

حلی برای غلبه بر  که دچار بحران شده است، در صورتی که نتوانند بر اساس معیارهای درون سّنت خود راه
را تصدیق کنند که در   شوند که به یک سّنت بیگانه روی آورند و این واقعیت بحران ارائه کنند، ناچار می

های خاص آن، به چیزی دست یافت که  تفاده از مفاهیم و نظریهتوان با اس چارچوب این سّنت بیگانه، می
اند. در این صورت است  خودشان از ارائه آن به یاری منابع و امکانات نظری و مفهومی خویش عاجز بوده

های دیگر اعتماد  که آن سّنت فکری دچار اضمحالل و شکست گردیده و طرفداران آن ناگزیر باید به سّنت
 کنند.

مثابه یک سّنت فکری در نظر گرفته و تالش نموده است مراحل  ضر، سّنت فقهی شیعه را بهپژوهش حا
ینتایر و با تمرکز بر مسأله حقوق سیاسی مردم بیان اهای مک گانه تحول و پیشرفت آن را با الهام از دیدگاه سه

با مسأله حقوق  سیاسی شیعه در ارتباط -نماید. در چارچوب این نظریه، مراحل تحول در سّنت فقهی
 باشد: سیاسی به شرح زیر می

 . اقتدارگرایی در سنّت فقهی7

فقهای شیعه از ابتدای عصر غیبت تا زمان به قدرت رسیدن شاهان صفوی در ایران )قرن دهم هجری(، 
 -بنا به دالیل متعدد -های سّنی مذهب داشته و هرچند رویکردی سلبی نسبت به نظام خالفت و سلطنت

(، لکن در ضمن مباحث 038-080: ص3101قدامی برای تأسیس حکومت نکردند )فیرحی، گونه ا هیچ
هایی ایجابی نسبت به برخی اختیارات فقهای در حوزه عمومی، مانند قضاوت بین  فقهی خود، داللت

آوری وجوه شرعیه، و برخی از امور حسبیه ابراز  مردم، اجرای حدود و تعزیرات، جواز اقامه جمعه، جمع
گاهی بیشتر ر.ک: آذری قمی،  هداشت (. در ادوار بعدی فقه، این ادعا به 181-311: ص3110اند )برای آ

صراحت مطرح گردید که نیابت فقیهان از امام معصوم)ع( منحصر به موارد مذکور نیست، بلکه نیابتی عام 
ردم والیت دارند. به و فراگیر است و فقهای جامع شرایط در همه امور عمومی، نائب امام)ع( هستند و بر م
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که در مورد حکم نماز جمعه در عصر غیبت نوشته است، با استناد به  ای  عنوان نمونه، محقق کرکی در رساله
الشرایط، نائب امام زمان )عج( و منصوب از  مقبوله عمر بن حنظله بر این باور است که مجتهدین جامع

(. 311، ص3ق: ج3180مدخلیت دارد )عاملی، سوی او جهت تصدی همه اموری هستند که نیابت در آن 
اردبیلی، دیگر فقیه عصر صفوی نیز قائل به والیت عامه فقیه است و دلیل آن را اجماع و مقبوله عمر  محقق

الغطاء و  (. این دیدگاه در آثار شیخ جعفر کاشف318، ص0ق: ج3130کند )اردبیلی،  بن حنظله ذکر می
(. سید 11، ص3تا: ج ؛ قمی، بی101: ص3108ی کاشف الغطاء، شود )نجف میرزای قمی نیز دیده می

داند که در اثر معارضه  جعفر کشفی از فقیهان عصر قاجار نیز به لحاظ نظری حکومت را حق فقیهان می
(. مولی احمد نراقی نیز در 088-001: ص3103سالطین با آنان، از ایشان سلب شده است )کشفی، 

ا برای فقیهان ذکر کرده و نظم بخشیدن به امور دنیای مردم را یکی از این کتاب عوائد االیام ده وظیفه ر
پذیرد و معتقد است که  (. صاحب جواهر نیز والیت فقیه را می111ق: ص3131داند )نراقی،  وظایف می

، 03م: ج3003اگر کسی درباره والیت عامه فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده است )نجفی، 
 (.101ص

هایی در بین فقهای شیعه مطرح شد که حکومت  ظهور سلطنت شیعی صفویه در ایران، دیدگاهبا 
نمود. به عنوان نمونه، محقق سبزواری  توجیه شرعی می -بنا به عناوین ثانویه -سالطین عادل و مقتدر را

ن که در آن زما»نویسد:  ق( در کتاب روضه االنوار عباسی در ضرورت پادشاهی چنین می3831-3808)
ها، چون این زمان که حضرت  ها و مصلحت امام )عج( از نظرها غائب و پنهان باشد، به حسب حکمت

چون آفتاب در حجاب سحاب پنهان  -علیه صلوات الله الملک المنان -صاحب الزمان و خلیفه الرحمن
شد، کار این است، اگر پادشاهی عادل مدّبر که کدخدایی و ریاست این جهان نماید، در میان خلق نبا

جهان به فساد و اختالل انجامد و منتظم نشود و هیچ کس را تعیش ممکن نباشد، بلکه البد و ناچار و 
ضرور است خلق را از پادشاهی که به عدل زندگانی نماید و پیروی سیرت و سّنت امام اصل کند و در دفع 

 (.11-10: ص3103)محقق سبزواری، ...« شّر ظالمان بکوشد 
داند  می ق( نیز عالوه بر اینکه سلطنت را ادامه نبوت و امامت شیعی 3338-3811لسی )عالمه مج

کنند، در  (، برای پادشاهانی که بر دین حق هستند و با رعیت به عدالت رفتار می00: ص3111)نصیری، 
ها  دهند، حقوقی را برشمرده است که مردم به رعایت آن برابر وظایف و خدماتی که به مردم ارائه می

(. مال احمد نراقی نیز در عین حال که والیت الهی را مالک سلطنت 111: ص3103اند )مجلسی،  موظف
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داند )نراقی،  داند و چنین سلطنتی را بعد از پیامبر و امام برای فقهاء ثابت می و حکومت مشروع می
نویسد:  می امام کاظم)ع( (، اطاعت از شاهان عادل را نیز الزم دانسته و با نقل روایتی از 111ق: ص3131

همچنان که بر شهریاران و ملوك، معدلت گستری و رعیت پروری الزم، و بر ایشان متحّتم است که سایه »
شفقت و مرحمت بر سر کاّفه خالیق بگسترانند. همچنین بر کاّفه رعایا، و عاّمه برایا واجب است که از 

رنگی و اخالص، مسلوك دارند و  همواره طریق یك جاده اطاعت و انقیاد ایشان انحراف جایز ندانسته،
ها را بر ذّمه خود اسامی سامیه ایشان را در خأل و مأل، به تعظیم و تکریم، بر زبان جاری سازند و دعای آن

 (.131: ص3110)نراقی، « الزم شمارند
ن سلطنت نیز به خوبی بیانگر به رسمیت شناخت -از حکمای دوره قاجاریه -عبارات سید جعفر کشفی

اسالمی و لزوم اطاعت رعیت از پادشاه است. وی پس از آنکه وجود حکام و سالطین و پادشاهان را به جهت 
انتظام امور معیشت و دفع فتنه و هرج و مرج، الزم و ضروری دانسته، با استناد به روایت کوتاه و مشهور 

گیرد که اطاعت پادشاهانی که در  د و نتیجه میدان ، نظام سلطنت را توأم با شریعت می«الملک و الدین توأمان»
پردازند، از باب نیابت واجب است و اطاعت  ضمن نظام دادن به معیشت مردم، به اقامه دین و شریعت نیز می

ها بر وجه مذکور نباشد، نه از باب نیابت، بلکه از جهت انتظام نظام و عدم حصول  پادشاهانی که سلطنت آن
 (.000-088: ص3103رورت الزم و واجب است )کشفی، هرج و مرج و از باب ض

بنابراین، فقهای شیعه به ویژه در دوران سلطنت اسالمی، به لحاظ نظری بر والیت عامه فقیه یا ضرورت 
شوکت تأکید داشتند و در اندیشه آنان حق حاکمیت سیاسی مردم یا حق/  سلطنت سلطان عادل و ذی

ر سیاست و حکومت مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع، حقوق وظیفه مشارکت و مداخله آنان در امو
قرار داشته « نااندیشیده»سیاسی مردم در این دوره، دغدغه و دشواره فقه شیعه نبوده و در زمره موضوعات 

گیری دولت مشروطه و استقرار نظم جدید همچنان بر سّنت فکری اسالمی  است. این نظریات تا شکل
 کرده است. ر دوگانه شاهان یا مجتهدان را توجیه میغالب بوده و اقتدا

 . بازسازی معرفتی سنّت فقهی0

مرحله دوم در سیر تحول و پویایی فقه سیاسی شیعه، مرحله بازسازی معرفتی است. فقه شیعه هرچند 
کید  در دوران پیشامشروطه، بر والیت سیاسی فقیهان یا ضرورت سلطنت شاهان عادل و لزوم تقویت آن تأ

به ویژه در  -گاه زمینه تأسیس حکومت والیی و بسط ید فقیهان فراهم نشد و شاهان وقت اشت؛ لکن هیچد
نیز به دلیل خودکامگی و استبدادورزی، وضعیت جامعه ایران را به جایی رساندند  -اواخر سلطنت قاجار
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ی مواجه شد. برخی از های جد های عوام و خواص به اوج خود رسید و نظام سلطنتی با بحران که نارضایتی
شوکت  بر لزوم همکاری با سالطین شیعه مقتدر و ذی -هرچند از باب ضرورت -فقهای شیعه، پیش از این

کردند، لکن، شاهان قاجار نه چنان اقتدار و تدبیر الزم را برای اداره امور مسلمین و دفاع از آنان در  تأکید می
ان آمادگی برای ایفای مقاصد شریعت و ترویج مذهب داشتند. برابر اجانب و کّفار دارا بودند و نه آن چن

شد و  طور کلی در طول قرن نوزدهم، معارضه و ستیز میان علما و سلطنت مطلقه پیوسته شدیدتر می به
: 3118گسست )الگار،  های پیوند میان دین و دولت از هم می برخالف دوران صفویه به تدریج، رشته

های سلطنت اسالمی و عدم بسط ید  اجهه با چنین وضعیتی )یعنی بحران(. سّنت فقهی در مو13-18ص
 دید که فهم دیگری از حکومت و رابطه دولت و مردم ارائه دهد. فقیه( خود را نیازمند بازسازی معرفتی می

آید. در این  شمار می خواهی در ایران، نقطه عطفی در تاریخ فقه سیاسی شیعه به وقوع جنبش مشروطه
گرا همچنان بر اقتدار دوگانه شاهان و مجتهدان تأکید داشتند و مداخله  ای از فقهای سّنت هرچند عدهدوره 

بینانه و به  کردند، لکن برخی از فقیهان، با رویکردی واقع مردم در امور سیاسی را بدعتی در شرع تلقی می
و مشارکت آنان در امور « مردم» رفت از بحرانی که سّنت فکری به آن دچار شده بود، بر عنصر منظور برون

کردند با اقتباس برخی از مفاهیم و واژگان مطرح در گفتمان  ورزیدند. آنان تالش می سیاسی اصرار می
های  مدرنیته و تطبیق آن با سّنت اسالمی، نظم سیاسی مطلوبی را ترسیم کنند که پذیرش حقوق و آزادی

ترین تحولی که در فقه سیاسی  آمد. از این منظر، مهم ر میشما ترین استلزامات آن به سیاسی مردم از مهم
کید بر حق مشارکت مردم در قدرت و شکل گیری مفهوم حاکمیت ملی است.  شیعه قابل مالحظه است، تأ

پردازی خود در باب مشروطیت به این مسئله همت گماشت،  ترین فقیهانی که در نظریه  یکی از برجسته
شمار آورده و فقها را قدر متیقن کسانی  هرچند حکومت را از امور حسبیه بهآخوند خراسانی بود. ایشان 

کید دارد که در صورت عدم  می داند که مباشرت یا اذن آنان در امور حسبیه اعتبار دارد؛ لکن، بر این نکته تأ
شان (. بر این مبنا، ای01ق: ص3181تمّکن آنان، عدول مؤمنان چنین موقعیتی خواهند داشت )خراسانی، 

داند و  موضوعات عرفیه و امور حسبیه را در زمان غیبت به عقالی مسلمین و ثقات مؤمنین مفّوض می
ای به علمای بالد  (. وی همچنین در نامه0: ص3101مصداق آن را مجلس شورا دانسته است )خراسانی، 

مدار امور مملکت ق( مردم را باالصاله و باالستحقاق، مالک و زما3100درباره انتخابات مجلس )رجب 
مدت  داند و انتخاب نمایندگان از سوی ایشان را نوعی تفویض اختیار به آنان و حاکمیت مطلقه دادن در می

(. با چنین استداللی بود که آخوند 31: ص3100کند )همان،  مقرره بر همه امور مملکت تلقی می
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عصر غیبت را متعلق به جمهور مردم خراسانی و مازندرانی در تلگرافی به محمدعلی شاه، حق حکومت در 
 (.013، ص0: ج3111االسالم کرمانی،  دانسته، این نظریه را ضروری مذهب قلمداد کردند )ناظم

ضمن توجیه شرعی نظام « تنبیه االمه و تنزیه المله»ق( نیز در کتاب 3111-3011محقق نائینی )
هایی که در دفاع از  طلقه و رد استداللسیاسی مشروطه، تالش کرده است با نفی مشروعیت نظام سلطنت م

های سیاسی آنان  آن مطرح شده بود، برای برخی از حقوق سیاسی مردم مانند مشارکت در حکومت، آزادی
و برابری آنها در مقابل قانون و محاکم، دالیل و مستندات فقهی فراهم نماید. ایشان مشارکت سیاسی مردم 

کند. وی  اثبات می« حسبه»و ادّله « امر به معروف و نهی از منکر»ه و ادلّ « شورا»را با استناد به نصوص 
ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم  همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات

(. از نگاه نائینی نیز تصدی شخص فقیه در امور 330: ص3110در امر حکومت دانسته است )نائینی، 
، بلکه اذن و اجازه او در صّحت و مشروعیت کافی است. بنابراین، مفهوم حسبه که در حسبیه الزم نیست

اندیشه نائینی از امر افتا و قضا به تدبیر امور جامعه و سیاست توسعه یافته، یکی از مفاهیم فقهی است که 
نائینی آحاد  (. از نظر331نائینی سعی دارد بر اساس آن، حضور مردم در سیاست را توجیه کند )همان: ص

ملت حق انتخاب وکالء و مراقبت بر امر آنان را دارند و هر یك از نمایندگان را نیز در برابر مردم مسئول 
دهد. بنابراین، سلطنت نیز به طور غیرمستقیم  داند و سلطنت را نیز تحت نظارت نمایندگان مردم قرار می می

ترین وسیله برای محدود نمودن  ندترین عامل و بزرگباشد. نائینی این امر را نیروم تحت نظارت مردم می
 ای که آن را جایگزین مناسب برای عصمت معصوم تلقی کرده است. داند؛ به گونه قدرت غاصبان می

ترین حقوق سیاسی است که در این دوره از تحول  های سیاسی نیز یکی از مهم حق برخورداری از آزادی
پیش از دوره مشروطه، آزادی به مفهوم سیاسی آن چندان مورد توجه  فقه سیاسی بر آن تأکید شده است. تا
آزادی »شود.  ها برای تبیین آن به فقه سیاسی دوره مشروطه مربوط می فقهای شیعه نبوده است و اولین تالش

 آزادی انتقاد و اعتراض»و « آزادی در بیان مصالح نوعیه»، «به معنای رهایی از قید استبداد و رقیت حاکمان
های مشروطه بر آن تأکید شده و برای  های سیاسی است که در نظریه برخی تعابیر از آزادی« به حاکمان

؛ 108-100: ص3111؛ محالتی غروی، 13-10: ص3110اثبات آن ادّله دینی اقامه شده است )نائینی، 
 (.11: ص3111کاشانی، 

قبل از آن، نوآوری و پویایی فقه شیعه  به طور کلی، تأمل در فقه سیاسی مشروطه و مقایسه آن با دوران
کید بر حقوق سیاسی مردم را به خوبی نشان می دهد. چنین نگرشی  در باب مناسبات مردم و حکومت و تأ
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اگرچه اقتدار نهاد سلطنت و والیت عامه مجتهدان را همچنان مورد نظر داشت، ولی به اعتبار عناصر و 
شد و با وارد کردن برخی مفاهیم نوین به فقه  می محسوب  مفردات آن گامی مثبت در تحول سّنت فقهی

گرایانه سّنت اسالمی معطوف ساخت. ضرورت مشارکت شیعه، توجه فقها و عالمان دینی را به ابعاد مردم
مردم در سیاست و حکومت، حق مراقبت و نظارت، برخورداری آنان از موهبت آزادی و برابری، ضرورت 

م محدود نمودن اختیارات سلطنت با وضع قانون، برای نخستین بار در فقه شیعه شورایی بودن نظام، و لزو
های  های بعد و در اندیشه مطرح گردید. ثمرات چنین نگرشی به رابطه مردم و حکومت را در دهه

 توان مالحظه نمود. می گرایانه فقهای نواندیش شیعه  مردم

 گرایی در سنّت فقهی. مردم5

ز منظر حقوق سیاسی در سنت فقهی شیعه پدید آمده است، نفی مشروعیت از ترین تحولی که ا مهم
گونه که پیش از این بیان گردید، ساالر است. همان های مردم پردازی در مورد نظام های سلطنتی و نظریه نظام

 نظم سیاسی مطلوب در اندیشه فقهی پیشامشروطه، بر مدار اقتدار دوگانه شاهان و مجتهدان قرار داشت.
ورزید.  فقه مشروطه نیز با حفظ این اقتدار دوگانه، بر مشارکت سیاسی مردم و تحدید نهاد سلطنت تأکید می

در فقه مشروطه، ترکیبی ناهمگون بود « حقوق مردم»و « والیت مجتهدان»، «اقتدار شاهان»ترکیب سه گانه 
های سلطنت مشروطه  بحرانکه در نهایت نتوانست نظم سیاسی مطلوب را فراهم سازد. به همین جهت، 

خواهی، به تدریج فقه سیاسی شیعه را به سمت و سوی  های تئوریک تفکر مشروطه بست همراه با بن
 های جدید فقه سیاسی، های جمهوری و دموکراسی سوق داد. نظریه پردازی در مورد نظام گرایی و نظریه مردم

های  نشاند و بیشترین قرابت را با نظام الیی میهای سیاسی مردم را در منزلت و جایگاه وا حقوق و آزادی
 گرا دارد. مردم

کید قرار گرفته است، حق حاکمیت سیاسی  یکی از مهم ترین حقوق سیاسی که در این نظریات مورد تأ
گاه مطرح نبوده و حتی بر  و تعیین سرنوشت است. این حق اساسی و مهم، در نزد فقهای پیشامشروطه هیچ

(. در فقه 301: ص3111نژاد،  شد )زرگری اساس برخی از نظریات فقهی این دوره به صراحت انکار می
مشروطه نیز به عنوان یکی از مراتب حسبه و در طول اختیارات فقهاء و با حفظ نهاد سلطنت مطرح بوده، 

گرایانه را  های مردم گرایشلکن امروزه به عنوان حقی مستقل و باالصاله برای مردم مورد پذیرش قرار گرفته و 
شیعه به وضوح مالحظه نمود. برخی از فقهای  سیاسی بسیاری از فقهای معاصر -توان در نظریات فقهی می

الهی و مردمی طراحی  -، نوعی نظام سیاسی«شورا»اند با تمّسك به مفهوم  نواندیش معاصر درصدد برآمده
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های دینی سازگار باشد. از این دیدگاه حاکمیت  کنند که هم بر مشارکت مردم مبتنی بوده و هم با آموزه
زمان غیبت معصوم)ع( بر عهده خود مردم گذاشته شده است و مردم سیاسی و تدبیر اّمت اسالم در 

توانند امور اجتماعی خود را در چارچوب شریعت و بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و  می
ق( در نظریه سیاسی 3188-3111محمدباقر صدر )سیدشهید دهند، سامان دهند.  مکانی تشخیص می
مطرح کرده است، حق حاکمیت امت اسالمی را بر اساس « ابی اسالمیدولت انتخ»خود که تحت عنوان 

بر اساس ادّله قطعیه، امت »نویسد:  ایشان با استناد به آیات شورا چنین می رساند. اصل شورا به اثبات می
باشد، تا زمانی که نص خاصی برخالف آن وارد  گرفتن امور خود از طریق شورا را دارا می  شایستگی برعهده

ق: 3103)صدر، « باشد د. نتیجه این امر پیروی از شورا و رأی اکثریت در زمان تعارض آراء مینشو
 (.313-318ص

، حق حاکمیت سیاسی امت را تبیین کرده و بر این «خالفت انسان»وی همچنین بر اساس مفهوم قرآنی 
این حق حاکمیت را به باور است که سلطه و حاکمیت تشریعی و تکوینی حقیقتا  از آِن خداست و خداوند 

خلیفه خود در زمین، یعنی نوع بشر اعطاء کرده است. بدین جهت حکومت انسان بر خود و بر سرنوشت 
(. 311خود حقی شرعی است که مبنای آن استخالف انسان از سوی خداوند است )همان: ص

از اصل اولیه عدم والیت گیری  الدین، فقیه معاصر لبنانی نیز در آثار متعدد خود با بهره محمدمهدی شمس
، حق حاکمیت سیاسی مردم را در دوران غیبت امام معصوم)ع( «شورا»بر غیر و با استناد به مفهوم دینی 

 (.00ق: ص3130؛ 110-110ق: ص3131الدین،  کند )شمس توجیه شرعی می
ان امام خمینی نیز با نفی مشروعیت سلطنت، حق حاکمیت سیاسی مردم را در کنار والیت مجتهد

سلطنت و والیتعهدی همان است که اسالم بر آن خط »مطرح کرده است. ایشان بر این باور است که 
: 3101)امام خمینی، « بطالن کشیده و بساط آن را در صدر اسالم در ایران و رم شرقی برانداخته است

کند که بر پایه  می معرفی « جمهوری»(. ایشان با چنین موضعی نسبت به سلطنت، بدیل آن را نظام 30ص
اراده مردم و حاکمیت آنان استوار است. حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت از نگاه ایشان یکی از 

پذیرد  ترین حقوق سیاسی بشر و از حقوق اولیه هر ملتی است که امری عقلی بوده و هر عاقلی آن را می مهم
 (.101، 111، ص1: ج3110)امام خمینی، 

اند که عقل مستقل  حق حاکمیت ملی را از حقوق فطری و طبیعی هر فرد دانسته برخی دیگر از فقها نیز
(. از این منظر، 101، ص3ق: ج3180کند و با نصوص دینی نیز قابل تأیید است )منتظری،  بر آن حکم می
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یا کردن افراد دیگر   مردم حق دارند نسبت به کارگزاران و زمان تصدی آنها و نیز کیفیت حاکمیت و جایگزین
تغییر قانون، راهکاری مشخص کنند که در زمان ما این حق مردم، از طریق برگزاری انتخابات آزاد 

 (.11: ص3101شود )منتظری،  می اعمال 
های سیاسی نیز به طور گسترده مورد توجه  عالوه بر حق حاکمیت ملی، حق برخورداری از آزادی

هایی نظیر آزادی بیان، آزادی  امام خمینی، آزادینظریات جدید فقه سیاسی قرار گرفته است. از نگاه 
ترین حقوق بشر و  تلویزیون، و تبلیغات، عالوه بر اینکه از ابتدایی -آزادی رادیو  انتخابات، آزادی مطبوعات،

: 3110از حقوق اساسی مردم بوده، با اصول شریعت و سیره معصومین)ع( نیز سازگار است )امام خمینی، 
در کنار حق برخورداری از آزادی بیان، حق نظارت، انتقاد و سؤال از حکومت را نیز (. ایشان 188، ص1ج

، 1داند )همان: ج حق مردم دانسته و آن را عامل اصلی کنترل قدرت و مهار آن در حکومت اسالمی می
 (.180ص

بنیادین  مثابه یکی از حقوق سیاسی های فقهی معاصر، برابری سیاسی زن و مرد نیز به همچنین در نظریه
های پیشین، مسأله حقوق  به رسمیت شناخته شده و مکرر بر آن تأکید شده است؛ در حالی که در نظریه

گرفت. امام خمینی مکرر در بیانات خود )در دوران جمهوری  سیاسی زنان چندان مورد توجه قرار نمی
کید قرار داده و به صراح زنان همچون »کنند که  ت اعالم میاسالمی( برابری سیاسی زنان با مردان را مورد تأ

مردان در ساختن جامعه اسالمی فردا شرکت دارند. آنان از حق رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند. در 
)امام « مبارزات اخیر ایران، زنان نیز سهمی چون مردان دارند. ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد

 (.108، ص1: ج 3110خمینی، 

طوری که علم مخصوص یک طبقه  امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همان»شان، از دیدگاه ای
ها هم  طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن نیست. همان

های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها  ها هم باید در فعالیت باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن
 (.181، ص30)همان: ج « ند؛ البته با حفظ آن چیزی که اسالم فرموده استباش

خورد، به طور آشکار، پویایی  ها که در آثار برخی دیگر از عالمان نواندیش نیز به چشم می این دیدگاه
دهد که تحت تأثیر تحول در ساخت قدرت و الزامات عملی دوران مدرن امکان بروز و  فقه شیعه را نشان می

ور یافته است. در نزد برخی از فقهای نواندیش، زنان در صورتی که شرایط و توانایی آن را داشته باشند، ظه
توانند برخی از مناصب مهم سیاسی و حکومتی نظیر قضاوت و حکومت را نیز بر عهده بگیرند  حتی می
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؛ 01ص: 3101آبادی،  ، صالحی نجف18م: ص3001الدین،  ؛ شمس00-11ق: ص3130الله،  )فضل
 (.101-113، ص3: ج 3103جناتی، 

دهد؛  اشارات فوق، تحول در فقه سیاسی شیعه را پس از پیروزی انقالب اسالمی به خوبی نشان می
های سیاسی مردم، به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و به عنوان  تحولی که طی آن مسئله حقوق و آزادی

شناخته شده است. این مسأله در هیچ یک از نظریات فقهای حقی اصالی و استقاللی برای آنان به رسمیت 
 پیشین چنین به صراحت مطرح نشده است.

 گیری . نتیجه6

در این پژوهش، تحوالت فقه سیاسی شیعه از منظر حقوق سیاسی مردم مورد بحث و بررسی قرار 
توان از  حول آن را میمثابه یک سّنت فکری، سه مرحله در تاریخ ت گرفت. با در نظر گرفتن فقه شیعه به

 یکدیگر تفکیک نمود:
در دوران پیشامشروطه، فقه سیاسی شیعه بر والیت شرعی مجتهدان تأکید داشت و از باب  مرحله اول:

ها و  نمود. در سیاستنامه شوکت را نیز توجیه شرعی می ضرورت نیز اقتدار پادشاهان عادل و ذی
ه از سوی حکیمان، سیاستمداران و فقیهان نوشته شده است، هایی که در دوره صفویه و قاجاری نامه شریعت

هم اقتدار سلطان و ضرورت نهاد سلطنت توجیه شرعی شده و هم اقتدار و والیت شرعی مجتهدان مستند 
های اسالمی است. بنابراین، در هیچ یک از نظریات فقهای شیعه در دوره سلطنت  به متون دینی و آموزه

اسی مردم مطرح نبوده و این مقوله از مفاهیم مدرنی است که به دنبال تحوالت اسالمی، بحث از حقوق سی
خواهی در فقه سیاسی شیعه مطرح شده است. فقه سیاسی دوره مشروطه را در واقع دوران بازسازی  مشروطه

توان  معرفتی سّنت فکری شیعی در مواجهه با مسائل و مقتضیات دوران مدرن از جمله حقوق سیاسی می
 مار آورد.ش به

با وقوع جنبش مشروطیت در ایران، فقه سیاسی شیعه وارد مرحله جدیدی گردید. در این  مرحله دوم:
دوره برخی فقیهان نواندیش، در همان چارچوب روشی اجتهاد سّنتی و البته از منظری جدید، به مسئله 

کید نموده و  یحکومت و جایگاه مردم نگریسته، و برای نخستین بار بر مسأله حقوق و آزاد های سیاسی تأ
کنند. در فقه مشروطه هرچند حقوق سیاسی مردم در کنار اقتدار نهاد  آن را از نصوص دینی استنباط می

سلطنت و والیت مجتهدان مورد توجه قرار گرفته است و با حقوق سیاسی مدرن که حق مستقل مردم در 
داخله عموم مردم در سیاست امت را منوط به شناسد، نسبتی ندارد و م اعمال حاکمیت را به رسمیت می
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گرایانه در آن نهفته است که در  داند، اما نگرشی واقع عدم تمّکن و قبض ید فقها یا وابسته به اذن آنان می
غیاب حکومت آرمانی معصوم)ع( و با توجه به مقتضیات دوران مشروطه، زمینه را برای حضور مردم در 

ای خاص از  های سّنتی را به نفع گونه ساالرانه مکنون در نظریه یش نخبهساخت قدرت فراهم نموده و گرا
 ساالری در هم شکسته و تصور سّنتی نسبت به حکومت و مناسبات آن با مردم را تغییر داده است. مردم

ترین تحول در فقه سیاسی شیعه مربوط به نظریات جدیدی است که پس از پیروزی  مهم مرحله سوم:
ایران و تأسیس نظام جمهوری اسالمی مطرح گردید. در این نظریات با نفی مشروعیت  انقالب اسالمی

های سیاسی مردم تأکید شده است. حق  سابقه بر حقوق و آزادی طور گسترده و بی نظام سلطنت، به
های سیاسی، برخی از  های سیاسی و برابری حاکمیت و تعیین سرنوشت، حق برخورداری از آزادی

ق سیاسی بنیادین است که در فقه معاصر شیعه مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی نظریات ترین حقو مهم
جدید این است حق حاکمیت و اراده عمومی افراد جامعه را یکی از ارکان مشروعیت نظام سیاسی قرار 

را  ها، از والیت سیاسی مجتهدان نیز گذر کرده و مشروعیت حکومت دهد و حتی برخی از این نظریه می
 اند.  ناشی از انتخاب و رضایت عامه مردم دانسته

دهد که چگونه فقه سیاسی شیعه، تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و  تحوالت فوق به خوبی نشان می
های سیاسی قدیم بوده است، به  با تغییر موضوعات و مصادیق، از اقتدارگرایی که وجه غالب نظریه

ای مرادف با  ی مردم متحول شده است. منظور از اقتدارگرایی در اینجا واژهگرایی و توجه به حقوق سیاس مردم
های سیاسی  استبدادورزی و تحکم در حکمرانی نیست، بلکه منظور این است که مسأله حقوق و آزادی

هایی  مردم در چنین نظریاتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. البته در دوران جدید نیز هرچند نظریه
، 1ق: ج3130باشد که به اقتدارگرایی تمایل دارند )به عنوان نمونه ر.ک: حسینی تهرانی،  میمطرح 

(؛ لکن بسیاری از فقهای نواندیش، حق حاکمیت سیاسی را اصالتا  و استقالال  متعلق به 308-300ص
تخاب قائل مردم دانسته و برای آنان در چارچوب قوانین شریعت و اوصافی که برای حاکم بیان شده، حق ان

های سیاسی و برابری سیاسی را  اند و به دنبال آن، سایر حقوق سیاسی مانند حق برخورداری از آزادی شده
  شناسند. برای عموم مردم به رسمیت می
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 بیروت: مؤسسه المنار. فی فقه المرأه المسلمه. مسائل حرجهم(. 3001الدین، محمدمهدی ) شمس

 . تهران: امید فردا.قضاوت زن در فقه اسالمی(. 3101الله ) آبادی، نعمت صالحی نجف
 الصدر. للشهید التخّصصیة و الدراسات األبحاث قم: مرکز االسالم یقود الحیاة.ق(. 3103صدر، محمدباقر )

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .های عمومی و حقوق بشر آزادی(. 3118طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )
الله المرعشی  . تحقیق شیخ محمد الحسون. قم: مکتبه آیهالرسائلق(. 3180عاملی)المحقق الکرکی(، علی بن الحسین )

 .3النجفی، ج
 . تهران: امیرکبیر.رانفقه سیاسی: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسالمی ای(. 3111عمید زنجانی، عباسعلی )
 . تهران: امیرکبیر.فقه سیاسی: تحول مبانی اندیشه سیاسی در فقه شیعه(. 3101عمید زنجانی، عباسعلی )

 . بیروت: دارالثقلین.قرائه جدیده للفقه المرأه الحقوقیق(. 3130الله، محمدحسین ) فضل

 چاپ سوم. تهران: سمت، .نظام سیاسی و دولت در اسالم(. 3101فیرحی، داود )



 119 پویایی و تحول در فقه سیاسی شیعه از منظر حقوق سیاسی

 

 .3نا، ج . تهران: بیجامع الشتاتتا(.  قمی، میرزا ابوالقاسم )بی
 نژاد، رسائل مشروطیت. تهران: کویر. . در: غالمحسین زرگریرساله انصافیه(. 3111کاشانی، مالعبدالرسول )

 تهران: نشر نی، چاپ هفتم. های دولت در فقه شیعه. نظریه (.3101کدیور، محسن )

 تهران: طرح نو، چاپ دوم. های سیاسی شیعه در ایران. تحول گفتمان(. 3110جمیله ) کدیور،
 . به کوشش عبدالوهاب فراتی. قم: بوستان کتاب.تحفه الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی(. 3103کشفی، جعفر )

 .ترجمه مرتضی اسعدی و حسن چیذری. تهران: نشر قلم انقالب اسالمی ایران.(. 3118الگار، حامد )

 زمان. . تهران: نشر بیعین الحیات(. 3103مجلسی، محمدباقر )
نژاد، رسائل  . در: غالمحسین زرگریاللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه(. 3111محالتی غروی، محمداسماعیل )

 مشروطیت. تهران: کویر.

 . تهران: سرایی.رساله حقوق(. 3101منتظری، حسینعلی )
 .3. قم: المرکز العلمی للدراسات االسالمیه، جاسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیهدرق(. 3180منتظری، حسینعلی )

 .0. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، جتاریخ بیداری ایرانیان(. 3111ناظم االسالم کرمانی، محمد )

 . تهران: شرکت سهامی انتشار.تنبیه األمه و تنزیه المله(. 3110نائینی، محمدحسین )
 قم: دفتر تبلیغات اسالمی. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء.(. 3108کاشف الغطاء، جعفر ) نجفی

 .03بیروت: داراالحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج جواهر الکالم.م(. 3003نجفی، محمدحسن )

 . تهران: کتابفروشی علمی.معراج السعاده(. 3110نراقی، احمد )

 . قم: مکتب االعالم االسالمی.عوائد االیام فی بیان قواعد االحکامق(. 3131نراقی، احمد بن محمدمهدی )

 افشار. محمود دکتر موقوفات بنیاد. تهران: دستور شهریاران(. 3111نصیری، محمدابراهیم )

 های اسالمی. ژوهش. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بنیاد پدرسنامه فقه سیاسی(. 3101ورعی، سیدجواد )
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