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The position of jurisprudence in the Islamic government in the system of the Islamic 

Republic of Iran 

Abstract: 

In the field of governmental jurisprudence, three approaches can be imagined; Methodological 

approaches, subject approaches Cognitive and supervisory approaches to total inference. The 

methodological and thematic approach states that governmental jurisprudence and traditional 

jurisprudence are not fundamentally different. What distinguishes the two is the way they look at 

issues and the change in the type of rulings involved and the executive branch of government. These 

theories are a kind of methodological and thematic expansion from (individualistic view) to 

(sovereign view), although their subject matter is the same as the existing jurisprudential chapters. 

Approaches to holistic inference also have two theories. Martyr Sadr's theory, which believes that 

Islamic rulings should not be studied as terms that are not related to each other and each of them 

expresses an independent and irrelevant ruling to other rulings; Because these rulings seem 

irrelevant at first. On the other hand, if they are examined collectively and as a whole, we will find 

that they are in fact moving in a circle and discovering the basic goals, rules, and theories of Islam, 

in other words, the foundations of the school. they do. The second theory is related to some writers 

and the Academy of Islamic Sciences. The advantage of these two theories is the attention to 

systematic inference of rulings and elaboration in the principled methods of inference, which is 

further discussed in the second theory. Each of the above approaches has strengths and weaknesses, 

the most important feature of which is the relative explanation of achieving the position of 

jurisprudence in the Islamic government and the systematic presentation of rulings that can be 

efficient and active in the field of social objectivity. 

Keywords: position of jurisprudence, Islamic Republic of Iran, governmental jurisprudence, 

governance view 
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 چکیده
-توان متصور شد؛ دیدگاهدرحوزه فقه حکومتی سه دیدگاه را می  

روش دیدگاههای  موضوع شناسانه،   های 
دیدگاه و  روش شناسانه  دیدگاه  کل.  استنباط  بر  ناظر  های 

سازد که فقه حکومتی و فقه شناسانه و موضوع شناسانه روشن می
سنتی، از جهت ساختاری اختالفی با یکدیگر ندارند. آنچه سبب  

شود، زاویه دید این دو جدایی این دو دیدگاه از یکدیگر می
مسائل و دگرگونی در نوع احکام مشابه و ملزومات دیدگاه به  

بخش روش شناختی و ها نوعی وسعتاجرایی حکومت است. این تئوری
موضوع شناختی از)نگاه فردگرایانه( به)نگاه حاکمیتی(بوده، 

ای از رئوس و مسائل فقهی مایهها، درونهرچند ماهیت این تئوری
نگر حاوی دو فکر و موجود است. دیدگاههای متناظر بر فهم کلی

باور است. تئوری شهید صدر که بر این پایه استوار است که، 
بایست به عنوان دستوراتی که قرابتی دستورات اسالم را هرگز نمی

ی دستوری جداگانه و بایکدیگر ندارند و هر کدام ارائه کننده
غیروابسته نسبت به دیگر دستورات است، مورد پژوهش قرار داد؛ 

رسند. در ارتباط به نظر میین احکام در بدو امر بیچرا که ا
ای و به صورت یک کل مورد بررسی حالی که اگر به شکل مجموعه

شویم که در حقیقت در یک مدار حرکت قرار بگیرند، متوجه می
کنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسالم و به تعبیری می

ه دوم نیز مربوط به کنند. نظریاز زیر بناهای مکتب کشف می
برخی نویسندگان و فرهنگستان علوم اسالمی است. مزیت این دو  

های مند احکام و تفصیل در روشنظریه، توجه به استنباط نظام
اصولی استنباط است که در نظریه دوم بیشتر مورد بحث قرار 
گرفته است. هر کدام از رویکردهای فوق دارای نقاط ضعف و 

مهمتر که  هست  آنقوتی  ویژگی  به ین  دستیابی  نسبی  تبیین  ها 
جایگاه فقه در حکومت و تبیین سیستماتیک دستوراتی است که در 

 ساحت وحدت اجتماعی امکان کارآمدی و فعالیت دارند.

ایران، فقه حکومتی، جایگاه فقه، جمهوری اسالمی    کلمات کلیدی:
 نگاه حاکمیتی
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 مقدمه

مرسوم به طور کلی به دین به عنوان یک دیدگاه فردنگر فقه  

اشاره دارد و شاید ماموریتی جز این نداشته و ندارد. این 

ها امورات ملل اسالمی را حل وفصل سطح از تفقه، اگرچه قرن

کرده است، اما اکنون اقتضای آن دارد که در مقابله با مسائل 

دوب آن  درونی  منطق  در  جامعه،  اداره  و  اندیشیده جدید  اره 

شود. در نظر قائالن به نظریه فقه حکومتی، اهمیت تشکیل دولت 

اسالمی مالزم با آن است که دانش فقه در تنظیم مناسبات )حکومت( 

دینی(   )حکومت  دهد.  حکومتی)دینی(ارائه  و  کرده  پیدا  ورود 

آنگاه محقق خواهد شد که اداره و سرپرستی جامعه بر مبنای 

های امی ابعاد و زوایای حکومت در الیه)دین( واقع شده و تم

مختلف هم جهت و هم آهنگ با آن حرکت کند. از دیدگاه این 

و  حکومتی(  نوپدید  به)مسائل  پاسخگویی  عدم  طیف، 

و  )مدیریت  تصدی  و  اجتماعی(  نظامات  و  ارائه)ساختارها 

کاربست  با  است  برابر  دین،  نهاد  توسط  اجتماعی(  سرپرستی 

تماعی برگرفته از تمدن غرب و حرکت در های اجالگوها و نظام

مسیر تحقق مبانی و اهداف مدرنیته و دنیای متجدد. مدعیان 

این نظریه فقهی معتقدند، فقه حکومتی ضرورت فقه فردی را نفی 

کند، بلکه از نپرداختن به قواعد، احکام و ابعاد اجتماعی نمی

باط، فقه گالیه دارد و بنابراین، در روش فقاهت و منطق استن

اگرچه متعبد به )حجیت(و مستند به شارع است، اما قائل به 

 های آن است.تکامل در استنباط فقهی و روش

برخی دیگر نیز آن را فقه استنباط احکام، منوط به اتخاذ 

(. این گفتمان با 144،  1376اند)مهریزی،رویکرد حکومتی دانسته

جهان  و جامعه تمام ابعاد آن، تنها در صورتی امکان حرور در  

را دارد که دارای ذهنیت به »شکلگیری« در سطوح معرفت دینی 

ای با فقه و علمی باشد. اینکه فقه حکومتی چیست و چه رابطه

رایج دارد، ادعایی است که قبل از وجود یافتن باید با سؤاالت 

به  مربوط  سواالت  برخی  شود.  روبرو  برانگیزی  چالش  و  متعدد 

 شناختی و معرفت شناختی فقه حکومتی است.مبانی کالمی، جامعه

 درفقه حاكمیت اثبات

 دلیل عقل

عقل به روشني بر بداهت قبح هرج و مرج و لزوم اقامه نظام و 

حفظ مصالح عمومي اجتماعي، بسط و توسعه معروف، رفع ظلم و 

نماید و این فساد و دفاع ازجامعه در مقابل تهاجمات حكم مي

گردد. لح عادل قدرتمند محقق نميامور جز در سایه حكومت صا

استقرار دولتي این چنین نیز جز به واسطه پذیرش امت و اطاعت 

فراهم  آنان میسر نخواهد بود. این همه به حكم عقل واجب است

گردد و هرچه عقل بدان حكم نماید،شرع نیز به آن حكم خواهد 

پذیر حال پدیداري دولت به یكي از سه طریق زیر امكان.نمود

 :اهد بودخو

 نصب از طرف خداوندي كه مالك همه چیز است ❖

 قهر و غلبه بر امت و ملت ❖

 انتخاب آن از طرف ملت ❖
درزمینه صورت اول در زمان حاضر فرض این است كه نصب از سوي 

است نشده  ثابت  ادله  واسطه  به  ج1408،منتظري)  خداوند  ، 1ق، 

یح شكل دوم پدیداري دولت ظالمي است كه عقل آن را قب(.  493

این امر خالف سلطه انسانها بر اموال و نفوس خودشان  .شماردمي

در مي تسلیم  و  حكومت  ازچنین  اطاعت  به  حكم  عقل،  و  باشد 
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ماند، راه دهد.بنابراین تنها راهي كه باقي ميبرابرآن را نمي

خداوند در ضمیر انسان غریزه انتخاب را .  انتخاب مردم است

بر   را  خویش  وبندگان  داده  نموده قرار  ستایش  احسن  انتخاب 

 ت.اس

 سیره عقال

دلیل دیگر بر مبناي شرعي و دیني حاكمیت ملي استمرار سیره 

عقال درهمه اعصار و قرون است. عقال همواره دربرخي از كارها 

مستقیم  اجراي  كه  را  امورخویش  از  بعضي  گرفته،انجام  نایب 

دیگران به  دشواراست  ایشان  بر  از ميواگذار    آنها  نمایند. 

جمله امور عمومي كه جامعه بدان نیازمند بوده و تحقق آنها 

باشد، اموري نظیر دفاع متوقف بر مقدمات فراوان وقدرت زیادمي

باشد. در این مي....از كشور،راهسازي، وسایل ارتباط جمعي و

نمایند وامور را ها مردم زمامدار توانایي را انتخاب ميزمینه

همین   رسانند. ه او را در انجام كارها یاري ميبه دست او سپرد

نسبت به اجراي حدود و تعزیرات و فصل دعاوي كه امكان   طور

سبب و  هریک از افراد جامعه در آن امکان پذیر نیست  تصدي  

. بنابراین شودایجاد می  در نظام   به همریختگیو    نظمیبی  ایجاد

دراجرا آنان  نماینده  و  نایب  منزله  به  جامعه  امور والي  ي 

به اعتقاد برخي آنچه عقال   (.1،494ق،ج1408،منتظري)عمومي است

اند نوعي استنابه و حكومت انجام داده  امر  در طول تاریخ در

توكیل است. در حقیقت والي وكیل و مردم موكل و مورد وكالت، 

باشد.این امرعقالئي مستمردرهمه اعصار شرع مقدس حكومت مي امر

 ت.نیز امضا نموده اس

 عتبی

آن  از  پس  خلفاي  و  اكرم)ص(  پیامبر  زمامداري  تاریخ  در 

حضرت،عنصر بیعت همواره مطرح بوده است.البته بیعت تقسیماتي 

ازجمله،تقسیم به  . تبحث قرار گرفته اس  دارد كه درجاي خود محل

بیعت  بیعت كه  نیست  است.تردیدي  ونامشروع  مشروع  هاي   هاي 

تأیی مورد  برآن نبوده  د  نامشروع  مبتني  حاكمیتي  وهرگونه 

هایي كه مورد تأیید   وجاهت شرعي ومبناي دیني ندارد.اما بیعت

گرفته قرار  ميشرع  بحث اند  این  در  ما  استناد  مورد  توانند 

امیرالمؤمنین  با  مردم  بیعت  آنها  گیرند.ازجمله  قرار 

علي)ع(  سراغ  به  وقتي  آنان  است.  عثمان  قتل  از  علي)ع(پس 

عت كنند،حضرت ابتدا از پذیرش استنكاف نمود رفتندتا با او بی

رها   مرا  : )و با این عبارت آنها را مورد خطاب قرار داد

من   كنید و سراغ غیر من روید ...درصورتي كه مرا رها كنید

نیزهمانند یكي ازشما خواهم بود و چه بسا نسبت به كسي كه او 

صبحي )1تر وشنواتر باشم اید از شما مطیعرا به والیت گماشته

توان استنباط نمود كه از این جهت مي(.  92،271بی تا،خصالح،

طالب، امرحكومت و حاكمیت، ابيمطابق با این فرمایش، علي بن

به دست خود مسلمانان است و آنان هستند كه تولیت امور را به 

مي ميدست  شرایط  واجد  افراد  وبه  نقل .سپارندگیرند   مطابق 

امرخالفت و به هنگام بیعت مردم با حضرت در ارتباط با    دیگري،

مردم این خالفت و حكومت امر شما و مربوط به شما  )  :وي فرمود

احدي را در آن حقي نیست مگر آنكه شما امارت و خالفت   باشد.مي

 
َدعوني و اْلَتِمسووا غیري ... َو ِان ترْكتمموني فانا َكَاحِدكمم ولعليي َاسْومعمكممم ) 1

 (و َاطَوعمكمم ِلَمْن َولَّْیتمموه َاْمَركممْ 
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منطق صریح این (.  193()ابن اثیر،بی تا،را به او داده باشید

سیاسي  سرنوشت جمالت، گویاي حقانیت و مشروعیت دخالت مردم در

 باشد.و اجتماعي خود مي

 

 

 امت

دهند و ترین بخش حاکمیت را تشکیل میامت یا مردم مسلمان مهم

مقبولیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است. بنابراین، حاکمیت 

مردمی است که در آن رهبر، حاکمیت   –مورد نظر یک حاکمیت شرعی  

کند خود را هم از جانب شرع و هم از جانب انتخاب مردم کسب می

و به عبارت دیگر، مشروعیت و مقبولیت را با هم داراست. او 

تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات  گوید:باره میدر این

بینی شده است؛ ولی و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش

تطبیق آنها با مراجع، به عهده خود امت است که باید مسئولیت 

 (54ق،1399انتخاب را آگاهانه انجام دهند )صدر،

 وحل و فصل حکومتی شورا

 آیات قرآن مرتبط با شورا -الف

و الذین اسَتجابوا ِلَربِيِهم و َاقاموا الصلوَة وره شوری: )س  28آیه-

 و َامرمهمم شورا بینهم؛

 :آیات فوق بر اموري چند داللت دارند

 .تأكید و تشویق بر اصل مشورت -1

زیرا ؛مقبولیت مشورت در امرحكومت و امور سیاسي و اجتماعي -2

حكومت (امر)كلمه   به  وروایات،انصراف  شریفه  درآیه 

علي)ع(مي حضرت  كه  باالمر )فرمایددارد،نظیرموردي  نهضت  فلما 

وقتي اقدام به حكومت  (3بی تا،صبحي صالح،()نكثت طائفة ...

 .... كردم، گروهي پیمان شكستند

اگر   ریزي حكومتيگیري و برنامهثبوت مشورت در مراحل تصمیم  -3

ازآیات فوق نتوانیم مبناي دیني تنفیذ و اجرا را از طریق 

ها بر گیريورا اثبات نماییم حداقل این آیات در زمینه تصمیمش

دانیم همه مي.داللت دارد  اساس مشورت و استفاده از آراء دیگران

كه اصل والیت و حكومت پیامبر از طریق شورا انجام نگرفته است 

اما پیامبر با همه عظمت و عصمتي كه از آن برخوردار بوده 

ا مسلمانان درامور آنان به مشورت است مأموریت داشته است كه ب

بپردازد. این جهت جایگاه كلیدي شورا در اسالم را به خوبي 

گردد وظیفه  دهد وقتي پیامبر مأمور به چنین امري مينشان مي

نیزبهره عصمت  مقام  از  كه  خواهد دیگران  معلوم  نیستند  مند 

 .بود

 روایات مرتبط با شورا -ب

یات فراواني درمقام تأكید درزمینه مورد بحث،احادیث و روا

اموراجتماعي و سیاسي وجود دارد. از مجموعه این  در(شورا)بر

باشد. مبناي مرتبط با زمامداران مي احادیث كه بعضًا مستقیماً 

گردد.در زیر دو شرعي شورا در محدوده خود به خود استفاده مي

 :شودنمونه ازاین روایات نقل مي
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هر د)قل گردیده است كه فرمودنروایتي ازپیامبر اكرم)ص( ن -1

كه بخواهد میان گروه مسلمانان تفرقه بیندازد وحكومت بر امت 

راغصب نماید وبدون مشورت با مردم متولي امر آنان گردد او 

 .(1،497ق، ج1408، منتظريد)را بكشی

: نقل گردیده است كه فرمودند(علي)عنیز ازحضرت    روایتي  -2

باشد هالك خواهد گردید و هر كه با هركه استبداد رأي داشته )

است جسته  مشاركت  آنان  عقول  در  نماید  مشورت  صبحي )مردم 

 .(152بی تا،حکمتصالح،

 مبانی حکومت، ضرورت واهداف آن در اندیشه اسالمی

 دراندیشه اسالمی مبانی حکومت

حاكمیت مطلق بر جهان از آن خداست و انسان در اندیشه اسالمی 

و اختیار بر دیگر موجودات برتري دارد.   عقل  به جهت دارا بودن

اختیار خود قرار داده   لذا خداوند اداره سرنوشت انسان را در

 است. از طرفي جهان بر اساس سنن الهي بنا شده و انسان در 

چهارچوب این سنن و قوانیني الهي آزاد است. بر این اساس 

قسط ندارد. همه رسل مامور به اقامه    هیچكس بر دیگري سلطه

ن قرار الرسو  اند كه در همین راستا دو وسیله در اختیاربوده

کتاب همان قانون است داده شده است، اول كتاب؛ دوم میزان.  

ن را مالك و القوه عصمت دارد كه رفتار رسوو میزان اشاره به 

؛  76-1380،77؛ جوان آراسته،1387،5)جمشیدی،    دهدمعیار قرار مي

 (. 1391،50اراکی،

دیني مبنا اعمال حاكمیت الهي است. اعضا و اركان   در حكومت

مي و در جهت تامین اهداف مكتب البر مدار اصول اس حكومت همگي

قانونگذاري، اجرا و قضاوت كه از شوون   .دارندمي گام بر ميالاس

هاي دیني است. به ارزش  باشند همگي برخاسته از دین وحكومت مي

ساختار براي    علت تشكیل   تر فلسفه وجودي حكومت و عبارت روشن

 ي غیر مي و تحت سلطه السازي واجراي احكام اساعمال قدرت، پیاده 

نبودن مسلمانان است. چرا كه بسیاري از احكام در سایه حكومت 

حكومت، نوع (.   54  –  1388،55)امام خمینی،    تجلي پیدا خواهد

قدرت سیاسي كه جز تشكیل  سازماندهي و تجلي بیروني حاكمیت و

به   باشد. به بیان دیگر دولته دولت یا كشور است، ميدهند

كند. از حكومت به عنوان وسیله حكومت است كه اعمال حاكمیت مي

وجود قدرتي براي فراهم كردن محیطي  .شودنیز یاد مي  رژیم سیاسي

حل و  رسیدگي  همگان،  براي  انسانالاخت  مناسب  میان  و فات  ها 

 به زندگي اجتماعي از جملهدهنده  گذاري و نظمهمچنین مقررات

مي نیز الباشد. در آیات و روایات اسئل عقلي تشكیل حكومت ميالد

هاي دیني در حكومت.در باب ضرورت مطرح شده است  ئل گوناگونيالد

حالیكه در   مبناي حكومت اجراي احكام و دستورات الهي است. در

سكوحكومت اجتماعي، الهاي  قرارداد  اساس  بر  دیني  غیر  یا  ر 

 .باشدكه اساس مي است ت انسانالتمای واسته وخ

 

 گیرینتیجه

ردهای کروی توان تقسیم کرد؛درحوزه فقه حکومتی سه رویکرد را می

انه و رویکردهای ناظر بر سشنا  عوضرویکردهای مو روش شناسانه،

 «.کل»تنباطسا
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استنباط   بر  ناظر  دو    نیز  نگر«کل»رویکردهای  نظریه دارای 

به  یداحکام اسالمی را نبا،است  شهید صدر که معتقداست. نظریه  

ر حکمی گیک بیان  و هرندارند  رداتی که ارتباطی باهم  فنوان مع

 مستقل و بی ربط نسبت به سایر احکام است، مورد مطالعه قرار 

و امر بی ارتباط به نظر می بدکه این احکام در    چرا؛  ادد

ل مجموعی و به صورت یک کل مورد  حالی که اگر به شک  . درسدر

ار مدمتوجه می شویم که در حقیقت در یک  د،بررسی قرار بگیر

و نظریات اساسی اسالم و به    عداف و قوادو از اه  کنند  حرکت می

ف می کنند. نظریه دوم نیز شبناهای مکتب ک  تعبیری از زیر

و فرهنگستان علوم اسالمی است. مزیت برخی نویسندگان  مربوط به  

احکام و تفصیل در  مند تنباط نظامسدو نظریه، توجه به ا نای

روش های اصولی استنباط است که در نظریه دوم بیشتر مورد 

 گرفته است. اقه قرارمد

انق جریان  اسالدر  نظریه الب  نیز  سوی می  از  شده  ارائه  های 

در الانق خصوص  به  دوم،  پهلوی  مستقر  نظام  مخالفان  و  بیون 

شی بود برای تالاز یکسو    سیاسی امام خمینی،    یهچهارچوب اندیش

 مبانی  ی هساختارشکنی و واسازی نظم موجود، و از دیگر سو، ارائ

و اصول جدید برای تأسیس نظام سیاسی جایگزین و ایجاد الگوی 

و مشروعیت شرعی این نظام سیاسی به شمار   جدید مقبولیت عرفی

ای ها و شرایط تازهمحدوده  ها،  رفت. این دوالگوی جدید، قالبمی

- را برای نظم جامعة مدنی، و فعالیت و کنش نیروهای سیاسی

کرد که از نظم پیشین به کلی دور شده اجتماعی مختلف ارائه می

مه نائینی و امام خمینی، با نواندیشی دینی براساس البود ع

مبانی فقه اصولی و اجتهادی در شرایط اجتماعی دوران خود، دو 

م سیاسی  امام  الگوی  دادند.  ارائه  نقش   باتفاوت  به  توجه 

 حداکثری فقیه و مشروعیت حکومت در دوران غیبت و با موضعی 

ب البی و سیاسی در قامت یک رهبر فکری و سیاسی در راه انقالانق

ریزی کرد که در آن ولی فقیه،  نو را پایه  گام نهاد و نظامی 

نکه نقش سیاسی دارد؛ ضمن ای   نقش حداکثری در حکومت و حاکمیت

اص به  نائینی  عالمه  است.  پررنگ  بسیار  و   حاتالمردم  سیاسی 

اجتماعی بسنده کرد و با توجه به مبانی فکری خود مبنی برعدم 

حکومت در دروان غیبت نقش فقیه را به افتا، قضا،   مشروعیت  

 .ارشاد و نظارت محدود ساخت

قدرت سیاسي    حكومت، نوع سازماندهي و تجلي بیروني حاكمیت و 

باشد. به بیان دیگر ه جز تشكیل دهنده دولت یا كشور است، ميك

كند. از حكومت به وسیله حكومت است كه اعمال حاكمیت مي دولت

وجود قدرتي براي فراهم .شودنیز یاد مي به عنوان رژیم سیاسي

فات میان الاخت  كردن محیطي مناسب براي همگان، رسیدگي و حل

دهنده به زندگي اجتماعي گذاري و نظم ها و همچنین مقرراتانسان

باشد. در آیات و روایات ئل عقلي تشكیل حكومت ميالد  از جمله

دالاس نیز  گوناگونيالمي  است  ئل  شده  مطرح  ضرورت  باب  در .در 

الهي حكومت دستورات  و  احكام  اجراي  حكومت  مبناي  دیني  هاي 

ر یا غیر دیني بر اساس الهاي سكوحالیكه در حكومت  است. در

 بوده است.ت انسان اساس التمای قرارداد اجتماعي، خواسته و

ای باشد که مقاصد بایست به گونهحکم حکومتی میدر جامعه اسالمی  

دهد و یا اینکه راه رسیدن به مقاصد شریعت را   شپوش  شریعت را

 ترین اصلی که می مهم با دشواری روبرو نسازد. بر این اساس، 

 ل مستحدثه زمان است که ئباشد، مسا گر حکم حکومتی  تواند توجیه

اگر در راستای مقاصد شریعت دنبال شود، حرمت تنفیر را نیز 

این اساس، عنوان تنفیر از دین   دهد. برحظه قرار میالمورد م

اولی را تغییر  است که حکم عناوین  «ضرر»عنوانی ثانوی چون 

بدینمی شرایدهد.  در  که  آنگاه  حرام  عمل  ارتکاب   ص خا  طسان 
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گریزی مردم شود، دارای حرمت مشدد خواهد بود. التزام وجب دینم

که   احکام شریعت در صورتی  ای ازو اجرای پاره  به واجبات  

مایه بیزاری مردم از دین شود، وصف وجوب و لزوم اجرای خود 

یعنی اباحه، کراهت  دهد. ادله احکام غیرالزامیرا از دست می

محکوم ادله حرمت تنفیر از دین اولی  و استحباب نیز به طریق

 .است

 منابع

 قرآن -1

 نهج البالغه -2

 جا، دارالفكرالكامل في التاریخ،بي بی تا،اثیر،ابن -3

سیاسی،،1383آشوری،داریوش، -4 چاپ دانشنامه 

 تهران:مرواریددهم،

المورد،م،1980،بعلبكي،منیر -5 دارالعلم بیروت،موسوعه 

 یینالللم

امام 1415جعفر،سبحانی،   -6 موسسه  االربع،قم،  ق،الرسائل 

 صادق.
 بیروت: دارالفراتاالسالمیه، االسس ق،1410،صدر،محمدباقر -7
و  ق، 1399،---------- -8 االنسان  هاده شخالفه 

 دار التعارف للمطبوعات،،بیروتءاالنبیا

 .ق،»المستصفی«،بیروت1413غزالی، ابوحامد احمد، -9

ق،»قوانین االصول«. تهران: چاپخانه حاج 1303محمد،قمی،   -10

 ابراهیم.
هللا، -11 خمینی،روح  فقیه،الو،1388موسوی  آثار تهران،ت  مؤسسه 

 امام خمیني
 


