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 محوريت انسان در نظام تشريع

1محمدجواد سلمانپور

 چكيده

زىو عقل شناسىشناس انسانىبر نوعىدانش فقه مبتن فقـهىرا موضـوع اصـلياست،

و مهم ميتر انسان مكلف و عقلىن منبع آن عقل و اساسا انسان و مقـوم تشـر باشد عيمحور

و عقل بحث. استىاسالم فقه به حسـابیو از مبادىكالمىاما از آنجا كه شناخت انسان

ميآىم و مستقد، به طور و اصول فقه مورد بررسـيتمركز ق قـراريـو تحقىم در دانش فقه

هميگىنم و اصـوليفقىو انسانشناسىشناسن رو عقليرد، از ه در خـارج از دانـش فقـه

م عيگىشكل ايرد، در و اصـول فقـهین حال مباحث متفرقه در سه دانش فقه، قواعد فقه

غيميمستق و عقلير مستقيا و انسانشناسم در باره انسان بهىخاصىوجود دارد كه عقل را

م ا. دهدىدست اىن مقاله برخيدر ق قرار گرفتـه اسـتيو تحقىن مباحث مورد بررسياز

ز و عقل را در نظام فقه اسالمیاديكه تا حدود مىانسان .دهدىنشان

، انسان، عقلى، احكام شرعىشناس ع، انسانينظام تشر:ها دواژهيكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اصولدانشيار دانشگاه شيراز.١ و معارف اسالمى بخش فقه  msalman@rose.shirazu.ac.ir، دانشكده ادبيات
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ـ مقدمه1

اىاحكام شرع بىجاد نوعياسالم به دنبال و اعمال اوستينسبت .ن خداوند، انسان

و شـرىن نسبت را با موضع عملياىفقه اسالم ويمشخص انسـان در قبـال خـدا عت

ج1980 صـدر،:ك.ر(كانسان در قبال حكم مشكوىفه عمليوظ ص1م، نيمعـ)36،

ا. كندىم هوىموضوعىن نظام حقوقيانسان در آنتيـبا و بـر خـاص فـرض شـده

ا|رسول. نظامند تشريع شده است اساس احكام ميدر من«:ديفرماىن رابطه دوست

د پ[ىن اسالم مانند درختيجبرائل فرمود؛ مثال ، 1385صدوق،(»...است] وستهيبه هم

ر] واره[ك درختينيد«:ديفرماىم×ىعل). 249ص و رضايشه آن تسلياست كه م

ص1373،یآمد(»باشدىم ،1255 .( 

هویها مؤلفهىبررس شريآن را از انسان بـه دسـتىعت إسالميت مفروض، نگاه

اسالم به طور منسجم صورت نگرفتهىاز منظر نظام فقهىشناس تا كنون انسان. دهدىم

و قواعد فقه مطـالب امـا. دربـاره انسـان آمـده اسـتىو اگر چه در خالل كتب اصول

درىاز منظـر فقـه اسـالمىشناسـع انسانخواستگاه آن مباحث موضو نبـوده، بلكـه

د از دانش اصول فقه، قواعد فقهيالبته نبا. بوده استىا فقهيىمسئله اصولكيیراستا

زىشناس پارچه انسانكيا فقه انتظار بحثي یو از مبـادىرا مسـئله كالمـيـداشت،

در.ن سه دانش استياىقيو تصدیتصور د امـا از آنجـا كـه انسـان گـر بـايعلـوم

ازىبـه برخـ قرار نگرفته، به ناچار فقهـا بـه مناسـبتىمورد بررسىفقهیريگ جهت

. اندز پرداختهينىمطالب انسان شناس

سعيا در انسـان مفـروض بـا تأمـل در مباحـثیها شـده اسـت مؤلفـهىن مقاله

و فقـه مـورد تحقيـسه دانش اصول فقه، قواعد فقهىانسانشناخت گيـه ويق قـرار رنـد

.محوريت انسان در نظام تشريع به نحو مختصر بيان گردد
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ـ دو نوع زندگي پيش روي انسان2

نیاسالم انسان موجودىدر نظام فقه وريمختلف، تأثیازهايصاحب عقل، با گذار

ايـافتـهي سـامانىر فرض شده است، لذا انسان در اين دنيـا دو نـوع زنـدگيپذريتأث

درىب و و فقـطيسعادتمندانهىزندگ آخرتسامان دارد ا شقاوتمندانه خواهد داشـت

ا دنيآنانكه در نىا از زندگين سـعادتمندىز زنـدگيـباسامان برخوردارند در آخـرت

مـنعكسیسه فرض مزبور به نحـوىف حكم شرعيدر برخى از تعار. خواهند داشت

ج1980صدر،(شده است  ص1م، ف65، ص1380ض،يو ،117.(

كل همه انسان«اسالمى در تشريع  نـديرش بنمايه احكام، خواه به اقرار به پـذيها در

خي] مسلمان[ ز»داردندكاشترا] كافر[ريا ىرا سه فرض مورد اشـاره دربـاره تمـامي،

و جغراف انسان اديها با تمام اختالف نژادها و ميان به طـورياها . كنـدىكسـان صـدق

پذيليتحمیحركت امروز در جهان برا ویريپـذرياز تأثىناشكن مشتريقوانرشيا

نيو تـأمىافتگيـسـامانیگر در راستايكديىها در زندگ انسانیگذارريتأث ازهـاين

مىحقوق نظامین امر اقتضايا. است بكقاعده اشترا. كندىواحد وياحكام ن مسـلمان

ص1374،ىدثانيشه(كافر بیو بجنورد77، ،جى، ص2تا فق4، ص1407ه،يو ،)32ق،

ص1407ه،يفق(قاعده جب جىو مكارم،ب40ق، ص1تا، ف كفـاريو قاعده تكل) 171،

ص1408،ىنراق(بر فروع هميمب)94ق، . استىشناختن فرض انسانين

ـ سامان يافتگي زندگي با تعادل تأمين نيازها3

تعىتشريع اسالم وظيانسانىن موضع عملييبا در پرتو تـأمين متعـادلىفه عمليا

مىانسان به زندگیازهاين زىزندگ سامان. دهدىوی سامان ر استواريانسان بر اصول

 است؛
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ن دنیازهاياوالً تمام بایو معنوی، مادیو اخرویويانسان اعم از د مورد توجـهي،

گ نيثان.رديقرار بايانسان تعبىا جمعيیازها كه خداوند در وجود فرديًا، تمام ديه كرده

نيامكان تأم ثالثًا،.ن گردديتأم بين نىت خواهينهاىازها بر اساس . سـتيانسان ممكن

ن حديباىازها در قالبيرابعا،ً تمام و تا ساين گردد كه به تأميد تأميبایسته نين ازهـاير

نم. لطمه نزد هريحد تأميىتواند به تنهاىخامسًا، انسان نكين ىازها را بـه خـوبياز

دركدر نيحدود تأمكدر كند، لذا به خداوند متعال و قالبين ن آنهـايتـأمیبند ازها

مين . باشدىازمند

ب نينظام تشريع اسالمى در واقع و شكل عمليان تمام نيتـأمىازهای انسان، حدود

م غ. باشدىآنها حقىرمـاليتمام حقوق حقيـزوج ماننـد حقيـوال ت، و ت، حضـانت

نیازيقصاص در واقع امت حق نيانسان را تـأمىو اخالقىعاطفیهایازمندياست كه

اىم حقىنكه تمـام حقـوق مـاليكند، كما حقيتسـل ماننـد حقيـمالك ط، و ت، شـفعه

ــتايتحج حــق ــأمیر در راس نيت ــاين ــالیازه ــل ارزيو تنظىم ــا قاب ــات آنه ــم ىابي

ص1358،ىمحمصان(است نيتـأمیا مسنونه بـراياز عبادات مفروضهیاريبس).23،

و معناانسیو معنوىروحیازهاين .ع شده استياو تشرىزندگىابيان

پىو وضعىفيتمام احكام تكل نيـكيـنيتأمىدر دريـا چنـد ا چنـديـكيـاز

مىبعد از ابعاد زندگ ن. باشدىانسان ايتشريع اسالمى دنيازها را در ا از بدو تولد تـاين

ن نمیو مادىمالیازهايمرگ در نىمحدود ،ىاخالقـ،ىعـاطفیازهـايدانـد، بلكـه

و اصـیو معنوىروح مليرا معنادار فقىن رو برخـياز همـ. شناسـدىتر درياز هـان

بـىغزال( اند مباحث فقه اين حقيت را به روشنى منعكس كردهیبندميتقس جى، ،1تـا،

ف3ص بيو جىض، ص1تـا، ج1408،ىو حلّـ5، ص1ق، ج 163و19، و53ص2و

شه135 ص1360د اول،يو شه4، بيو صىد اول، ق، 1404و فاضـل مقـداد،7و6تا،

).4ص
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و ثانويه4 ـ انسان در مدار حالت اوليه

میانسان در نظام تشريع اسالمى دارا درىدو حالت و همواره اىكيباشد دوياز ن

و آزاديه انسان أراده سالم، اختيحالت اول. كندىمىت زندگيوضع و حالـتیار اسـت

اسيوب، اختيدوم اراده مع و دائمـياصىه حالتيحالت اول.تار ناقص و بـا جبلّـتىل

و اساس تشريانسان آم ىه، عارضـي، ثانويىاما حالت دوم استثنا. استىع اسالميخته

.ا جامعه استيانسانىو روانىو عدم تعادل روحىجه نابسامانياست كه نت

دریانسان فطر. ده نگرفته استيع احكام حالت دوم را ناديدين در تشر را انسـان

ميموقع اصىت نخست امـا.ع كـرده اسـتين موجود تشريایل را برايداند، لذا احكام

طبیر از انسـان فطـريغیت دوم را موجوديانسان در موقع ىعـيو خـارج از حالـت

همىم بسيتشریوین رو نوع احكام كه برايداند، از ار متفاوت با احكام نوعيع نموده

و برايدر حالت دوم، قوانىام اسالمدر واقع احك. اول است عبور دادنین حال بحران

غ ويا. استیبه حالت فطریر فطريانسان از حالت یهاىژگين نوع نگاه به انسان از

.اسالم استىخاص نظام فقه

 حالت اوليه انسان-1-4

ده شـد عاقـل، آزاد،يـدين اسالم ابتدا انسان را همانگونه كه به دست خداونـد آفر

ممخ و با اراده سالم و نظام فقهىتار .ه استوار ساخته استيخود را بر احكام اولىداند

ويـو استمرار حالت اولیحفظ آزادیبرایود آزاديقعيه تشرياول قت احكاميدر حق ه

و سامانیفطر حقىزندگىابي است اريـقت نهفته است كه انسان عاقل بـا اختيدر اين

و با اراده آزاد، قسالم و محدوديخودش میت آزاديود ميپذىرا و استقبال .كندىرد

ا دنيانسان در و طلب تشرين و كـار داردىعيا با اراده ق، 1414مكـارم،(خداوند سـر
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ص1ج و طلب تكو) 229، و آزاديتا اختىنينه با اراده كلیار . از انسان سـلب گـرددىبه

تريخداوند انجام م عًايرا از انسان تشریكاركا انسانىنيتكویآزادىكند، لذا نافىطلب

می ار خود خواستهيست، اما انسان با اختين و آزاديپـذىخداوند را خـود را محـدودیرد

چىشناختق انسانيدقىكند، اگرچه با موشكافىم جز طلب خـود انسـانیزي، طلب خدا

هىباشد، لذا در باطن امر، مقررات اسالمىنم قيبه آنید آزاديـچ وجـه و محـدود كننـده

آىنم و بسا مفاد نفيباشد دىه آ2:بقره(نياكراه در هم) 256هي، حقياشاره به .قت باشدين

ق ناتمـام خواهـدىل شود سامان زنـدگيبه اجبار بر انسان تحمیود آزاديچنانچه

ز زيماند، نیاديرا قسمت نميتأمىازها در بعد روحانياز شود، اگرچه ممكن اسـتىن

قيز سامانينیاهرظىزندگ و روزه كه در ظاهر ازیود آزاديابد، مثًال نماز است، اگر

نمیرو و اكراه انجام شود نىترس و بـهيرا تـأمیو معنوىروحیازهايتواند ن كنـد

حقىزندگ .ببخشدىقيسامان

مىاز نگاه فقه اسالم یشـود، لـذا اعطـاىانسان عاقل، آزاد، با اراده سـالم متولـد

بیآزاد و فقط سلبىاز جانب غير خداوند به انسان یا محدود كردن آزاديمعنا است

ا.ت دارديواقع بسيآنچه در مين ساحت اىار مهم مطلق انسانین است كه آزاديباشد

میموجب سلب آزاد ازىپوشـ ضـمن چشمىحقـوقیها شود، لذا تمام نظامىانسان

قیآزاد كيمطلق انسان، به دنبال ارائه نايـبا مقـررات نوشـتهیآمد آزادارود نوشـتها

ص1358،ىمحمصان( دا 109، ص1364د،يويو رنه اما تا چه حـد. هستند) 307و33،

قيا غ ود كارين و خود جار بحرانيآمد .تأمل داردیزا است

هین است كه آزادياىفرض فقه اسالم قچيانسان و فقـط خـالقیديگونه نـدارد

م راىانسان، و محدود سازد، لذا تا برايمقتواند آن و در موارديفقید خـودیبـرایه

ق قید آزاديمكلف علم به و محدودياز جانب خداوند متعال حاصل نشود، وجودىتيد

جىبـ،یانصـار(البرائه مانند اصالتیو قواعد اصول. داشت نخواهد  ،)313،ص2تـا،
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، 1380،ىنراق(العدم ه، اصالتيالحل، اصالت)417ص،2ج تا،ىب مكارم،( اصالت الطهاره

و حال الشرع، استصحاب حال)27ص همان،( االباحه، اصالت)119ص ،ىنراق(العقل

صص1380 حي، قاعده تسل)164-245، و قاعـده و انفـس  ازهيـط بر اموال، حقـوق

ب( جىمكارم، ص2تا، هم) 420، ميهمه ناظر به .باشندىن فرض درباره انسان

 انسانحالت ثانويه-2-4

و عوامل وي، مانند سوءتدبیفردىممكن است انسان بنا به علل ر، فقـدان مهـارت

ويريمد س،ىعوامل اجتماعت و دولت وء ملتمانند روابط غلط، روابط ها از حالت ها

و دچـار حـاالتاري، اراده سالم، اختیآزادیو فطرهياول و عقل آزاد خارج شود تام

من. گرددى، عارضیثانو اىظر نظام فقهاز ىت دچـار نـوعيـن موقعياسالم، انسان در

و عدم تعادل است، لذا برخ پيغىامور واجب حكمىبحران مير از وجوب وىدا كنـد

مىبرخ نم. گرددىمحرمات حالل اىانسان وىن نـوع احكـام مصـالح واقعـيتواند با

و ابدياصیازهاين ايخود را تأمیل داصینكه حالت ثانوين كند، مگر بخودىميورت

ا.رديگ مىن صورت، خداوند متعال از باب امتنان جبران مصالح واقعيدر .دينماىرا

مىحاالت مختلف گيت ثانويشود كه انسان در موقعىباعث رد، مانند اجبار،يه قرار

واكراه،  شك اضطرار، عسر ان، جهـل، عجـز، سـفه،ي، سـهو، نسـحرج، ضرر، اضرار،

و امتناع حقيقـت ايـن حـاالت بـا بحـث ). 216،ص1380محقق داماد،( جنون، حجر

كياعمال انسانیمبادىشناخت انسان ت صدور فعل از انسان كه دانشمندان اصـوليفيا

و طلب مطرح كرده مى فقه در بحث اتحاد اراده .گردد اند آشكار

و كيفيت صدور اعمال-3-4  مبادي

ىاست كه در فلسفه اسالمىميقدىاعمال انسان بحثیا مباديت صدور افعاليفيك
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ــ( ج1425،ىطوس ــدرالمتاله 2،352ق، ج1980ن،يو ص ص6م، ــا 342، ،يىو طباطب

ج1372 ص2، غا) 155، و در كـالمیمندتيدر بحث ق، 1413،ىحلّـ(افعال انسان

ص1362،ىنيخم( مطرح شده است فقهو اصول) 123ص ج1414و مكارم،40، ،1ق،

ج1412،ىو خراسان 229ص ص1ق، ،131.(

و فطري-1-3-4 و كيفيت صدور افعال در حالت اوليه  مبادي

ك طبيـانسان در حالت اولیاريت صدور افعال اختيفيدانشمندان در یو فطـرىعـيه،

و تصد و شوق مؤكديچهار مرحله تصور، سنجش مرحلـه. اندا أراده بيان كردهيق، شوق

و تصم پيم نام دارد، ارادهيچهارم كه اجماع، عزم ميا طلب فعل تحقق به مجـرد. كندىدا

ميد آمدن شوق مؤكديپد نىا اراده، نفس منفعل و انجام كار را درون عضالتیرويگردد

ا.زديرىم رویارين صورت كار اختيدر میآزادیاز .شودىو اراده سالم انجام

و متكلم عياكثر فقها مانند بسياری از حكما اندا شوق مؤكد دانسـتهين ارادهين طلب را

ج1369،ىنينـائ(نيياز اصولى، اما برخ)375،ص2،ج1381،ىنراق( و88-92، صـص1،

ج1412 ص1، ج1410،ىو خوئ131، و عمل به مرحلهيب)16،ص2، یگـريدین اراده

بـه تبـع&البته امـام. عضالت استكبه نام طلب معتقدند كه موجب انفعال نفسو محر

ج1981(نيألهالمت صدر ص6م، غ) 388، زيأراده را كيـرا شوقير از شوق مؤكد دانسته،

وىانفعالیمعنا و متصـل بـهیريگميحالـت تصـمكيـدر نفس، اما اراده از مقوله فعـل

خم4،ص1362،ىنيخم(كار است صدور ).210،ص1،ج1376،ىنيو

كيیـ مباد4ـ3ـ2  فيت صدور اعمال در حالت ثانويهو

و مبادتيفيك همیه از حالـت فطـرياعمال درحالت ثانویصدور افعال ىشـگيو

م وكيدرهر. شودىخارج از حاالت اكراه، ضرر، اضرار، عسر، حـرج، سـفه، جنـون
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كیدر مبادىامتناع نقص و پديفياعمال ميت صدور فعل مثال در انسـان مكـره.ديآىد

میتمام مراحل مباد و سالم نـدارد،یق حالت فطريشود، اما مبدأ تصدىاعمال محقق

ميسنجش تحمیبه فضاىخارجىبلكه عامل و فـرد در فضـاىل ويـغیشود ر آزاد

و نهاىليتحم ميتًا تصديدرون به سنجش در حالت اكراه اكثر احكام، حقوق. پردازدىق

تغيو تكال مييف نسبت به مكره ،ىو نراقـ75-76، صـص1374،ىد ثـانيشـه(كندىر

ص1408ق گر92، ص1،ج 1365،ىجو و اول) 319، و برائت از خدا اءيمگر در قتل

ص1400،ىنجفـ( خداوند ن).40ق، و افعـاليـز حالـت ثانويـانسـان مضـطر ه دارد

نیاضطرار طیز تمام مبادياو عىمىچهارگانه عمل را ويـكند، اما مبدأ دوم دچار ب

تـام را در هنگـاماريو اختیاز درون انسان آزادىعامل. استیخارج از حالت فطر

و تصــد ميســنجش ج1365،ىگرجــ:ك.ر( كنــدىق از مضــطر ســلب ص1، و 332،

ص1358،ىمحمصان ا)260، ني، در وىز برخين صورت ژه محرمـاتيـاز احكـام بـه

تغىن انسانيدرباره چن ميي، مگر قتل مؤمن ج1410د،يمف( كندىر ص9ق، قاعده).15،

تب«ىفقه آ»ح المحـذوراتيالضرورات االيـو و 173هيـآ2:بقـره(ماننـدىحكـامات

ج1391،ىحّر عـامل(ث متعددیيو احاد) 119هيآ6:و انعام 115هيآ16:نحل ،18ق،

هم)35ص و مكره.ه انسان استين حالت ثانويناظر به نميالبته مضطر باشند،ىكسان

و نافـذ اسـت،ياز هم و مجبـور معتبـر ن رو معامالت مضطر بر خالف معامالت مكره

ج1366،یسجاد( ص1، نوىو جمع 230، ج1372سندگان،ياز ص2، ،253 .( 

و عجز نمونه و78هيـآ22:حـج(ات متعدديآ. های ديگر هستند عسر، حرج، ضرر

آ5:و مائده 185هيآ2:بقره ج1391،ىحرعـامل:ك.ر(یاريات بسـيو روا)6هي، ،1ق،

كل 120و113و327ص ج1363،ىنيو ص1، ج11، ص10و بىو طوس 292، ا،تـى،

ص1ج ج1457،ىو مجلس 103، ص2ق، دارد كـه نظـام تشـريع بـه بيان مـى) 273،

تىانسـان مبتنـیو فطـرىحالت اولیاقتضا و سـهولتيسـيبـر ، 1374،ىخزائلـ(ر
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شيبر اساس تحل. است) 760ص از مفاد دو قاعده الضـرریخ انصاريل فقيهانى مانند

بیانصار( صى، نف) 524تا، تىو و و حرج، احكام كـه انسـان را دچـارىفيكـالعسر

ميحالت ثانو و او را در موقعىه غيكنند میر فطريت ميگىقرار شود، زيراىرد برداشته

تيأساس تشريع بر حالت اول و سهولت استيسيه، .ر

ایمباد طبيچهارگانه اعمال درباره دىو اولىعين نوع افعال در حالت نيـانسان بـه

م و تصـد رد كه پس از تصوريگىگونه شكل ق حكـم بـهيفعل، انسان در مبدأ سـنجش

م مىمفسده آن پيكند، لذا نه تنها و شوق به آن نميل ق منشـاءيگردد بلكـه آن تصـدىدا

م پيگردد، لذا شوق مؤكدىكراهت نميـا اراده در جهت انجام آن شـود، بلكـه شـوقىدا

پكمؤكد به تر ميآن ا.شودىدا قبيحال اگر شارع مقدس ىرا به احكام الزامـل اعمالين

و انسانيا حرام بر مكلفيمانند واجب ىقيل كند در واقع از خارج در مبدأ تصديها تحمن

و فضا اعمال سلب نمـودهیسنجش را در مبادیآزاد برایو سنجش آنان تصرف كرده

پ. است و ارادت بـه شـارع و اراده هم به عمل بر حسـب تعبـد دا شـود،يـلذا اگر شوق

و اكراهيمعیا اراده و در واقع شارع با جعل آن احكـام مكلـف را در حالـتىوب است

ویآزادىعنـيهيبر اساس حالت اولىاما از آنجا كه احكام اسالم. قرار داده استیثانو

و تام استوار شده، چنانچه احكام و حرجىاراده سالم ويانسان را از جهت عسر ا ضـرر

ىع دو قاعـده نفـيبـا تشـرىباشد، حقوق اسالمه سوق دادهياضرار به طرف حالت ثانو

و نف و حرج انسان را به حالت اولىضرر ميعسر اىه باز و قبيـگردانـد رايـن ل احكـام

بـدن ضـرر داشـتهیمثًال وضو واجب است اما اگر بـرا. داردىمبرىن انسانيدرباره چن

نمىباشد، حقوق اسالم اورزد، بلكه بـهىنه تنها بر وجوب آن اصرار نيـحرمـت آن در

م یبـراىا اسالم حق طالق را به دست مرد داده است، اما اگر زندگي. كندىحالت حكم

نم زن مشقت و حـق طـالق را از دسـت مـردىآور باشد بر استمرار نكاح اصرار ورزد

م و بــه دســت زن (ســپاردىخــارج جى، بــیبجنــورد:ك.ر. ص1تــا، و 209و 176،
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ص1373،یمحمد ص1408،ىو نراق 169، فق57و15ق، ص1407ه،يو ).184ق،

ان5 و عنصري از حكومتـ  سان عنصر منفرد

م تواند بر اساس دو نـوع نگـاه نسـبت بـه انسـانىاستنباط احكام در دين اسالم

و به دو دسته تقسيصورت بپذ و محور تشـر.م گردديرد، ىع اسـالميانسان كه موضوع

وياست، در هر عصر به ناگز ازىبرخـ. كنـدىمىتحت حكومت آن زندگر در جامعه

و نوع حكومـت تشـر و مستقل از جامعه وياحكام درباره انسان منفرد ع شـده اسـت

ه و حكومت هميا. در آن نداردىتيچ نوع مدخليجامعه و ىشـگين نوع احكام ثابـت

هي، انسان را در حالت ثانوىا روحيىمانند ضرر جسمانىدرونىاست، مگر آنكه حالت

مقرا ویو عنصـریكـه جـزوىاز مقررات درباره انسـانیا پاره. دهدىر از اجتمـاع

م و تشريآىحكومت به حساب ن نوع احكام بـر اسـاس نـوعيا.ع شده استيد جعل

و جامعه انسان مسلمان تشر دريـایريگ جهت.ع شده استيحكومت ن نـوع احكـام

غ و جامعه بو دوری، جداسـازىر إسالميحكومت ازيسـاختن هـر چـه شـتر انسـان

و اسالمى شود. حكومت است و جامعه. تا آنكه حكومت دچار تحول اما اگر حكومت

اىاسالم و جزويباشد، از حكومت هر چـهین نوع مقررات انسان را، به عنوان عنصر

و اجتماع نزديب مىكيشتر به حكومت .سازدو متحد

اينوع نگاه فق زيه به انسان از بسياون . رگذار استيار تأثيه در استنباط احكام شرعى

و برداشت فق و منفرد از حكومت تلقیكه انسان را عنصرىهياستنباط باىمىمستقل كند

میمجتهدی كه انسان مكلف را جزو و حكومت ار متفـاوتيداند، از ادله بسـىاز جامعه

فقين فرض قابل تحقيا. است ايق است كه سـالمى، بـه ويـژه قبـل از هان قبل از انقالب

و حكومـت حـاكم تلقـیه انسان را به عنوان عنصـريدوران صفو ىمسـتقل از جامعـه

میكردند، اما فقه بعد از انقالب انسان را جزوىم و جامعه .نديبىاز حكومت
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و عارضي انسان در احكام6 ـ مدخليت عناوين ذاتي

مىمختلفنياحكام تشريع اسالمى بر اساس عناو عيشود، تشـرىكه بر انسان حمل

بسياست، اما عناویانسان اگر چه موجود واحد. شده است و در طـولیارين متعدد

مىزندگان كلين عناويا.رديگىبه خود ىذاتىنيرد؛ عناويگىمیجاىن در چهار دسته

الزم،ىعارضـىنيعنـاو. مانند، عنوان موجود، مخلوق، انسان، مكلف، مختار، عاقـل

غىعارضىنيعناو. نند زن، مرد، بالغ، قادرما غنيفق:، مانندىر شرعيمفارق ، پدر،ىر،

م شاى، ساهىت، ناسيمادر، فرزند، ن،ي، مشـكر، امـى، مسافر، حامل، حائل، مـدعك،

بايوك ، ماننـد كـافر، مسـلمان، مرتـد،ىمفارق شرعىن عارضيو عناو.یع، مشتريل،

، جنـب، حـائض،كبل، امـام، مـأموم، شـايس ابنم، غارم،يتي،ريصغ،محتضر محجور،

ق نفساء، مستحاضه، مبتدأه، ذات .حاج، محرم، محل، متمتع، ناذر م، نائب،يالعاده،

اينىاحكام اسالم ازیا لـذا پـاره. اندع شـدهين چهار نوع عنوان تشريز با توجه به

ا و مخلوق اسـتكياند كه انسانن اساس مقرر شدهياحكام بر ن عنـوانيـا. موجود

و همسان سا حكر مخلوقات، مانند مالئيانسان را همانند و جمـادتي، وانات، اشجار،

ا. فرض نموده است سايانسان در اصـل. اسـتكر موجودات مشـترين نوع احكام با

و حجج اله وىعقلىكه حكمىوجوب اطاعت خداوند اسـت، وجـوب حفـظ نفـس

مح، وجوب حفظ)ق1360داول،يشه:كر(ىحرمت خودكش زياموال، ىست، سالمتيط

ب و تبذيو حرمت از و موجودات به عبث، اسراف )ق1408،ىنراق:كر(رين بردن اموال

و مخلوق بار شدهىهمه احكام ن واجبـاتيا. اند هستند كه بر انسان به عنوان موجود

ساىنيبه نحو تكو نيدر پير موجودات .و مشاهده استیريگىز قابل

ز و دارااز احكامیاديقسمت عينفـس ناطقـه تشـریبرای مكلف به عنوان انسان

و مختص به انسان است و لذا تمام انسان. شده و مـرد، عـالم ها با هر عنوان ماننـد زن
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و به طور و مسلمان در آنها مشتركند و مساويجاهل، كافر میكسان باشـند،ىمكلف

بايزيرا در اصل انسان و نفس ناطقه هيكديت .كنندىنمىچ تفاوتيگر

نهىاحكام از منكر، وجوبىمانند نماز، روزه، خمس، حج، زكوه، امر به معروف،

بسيرعا و ، حقوق الناس دیاريت حقوق اّهللاٰ بر عنوان انسان بـارىگر فقهياز فروعات

.شده است

و مـرد بـارىاز احكام مربوط به انسان بـر عنـوان عارضـیا پاره الزم ماننـد زن

و مرد تفاوت انداخته استيبیاحكام به طور قهرن نوعيا. اند شده عـدم قبـول.ن زن

وياست همچنانكهىشناس انحراف در انسانىن نوع تفاوت نوعيا كسان پنداشـتن زن

ا ويمرد در جرين نوع احكام و اجتهاد فقهيان عمليا در وىنوعىات استنباط انحراف

مىدر حقوق اسالمیرو كج و پـارهيـز احكـام ثانوایاريبسـ.ديآىبه حساب ازیاه

نياحكام اول مىن عارضيز بر اساس عناويه شود بار شـدهىمفارق كه بر انسان اطالق

و تكاليا. است و تا هنگامىف الهين احكام، حقوق برىكه عنوان عارضىموقت است

م .شود دوام داردىانسان اطالق

ايبكيتفك بين و تفاوت انداختن انين چهار نوع احكام ن چهـاريانسان به اعتبار

صحينوع عنوان در تحل و دفع پارهىح نظام حقوقيل بسیا اسالم گشا ار راهياز شبهات

ا كيـن تفكيـاىاسـتنباط احكـام اسـالمىعنينكه در عرصه عمل اجتهادياست، كما

.گشا استو مشكلیضرور

و جوارحيـ انسا7 ن با دو نوع عمل جوانحي

بسین دارادر تشريع اسالمى انسا یز است كه هر كـدام دارايار متمايدو نوع عمل

و لوازم خاص خود را دارند و آثار بـا هـمیاگرچه به نحـو. ظرف مخصوص به خود

و تأث درريمرتبط ميكديگذار و روان را فراهم .سازندىگرند كه بستر ارتباط تن
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دیو ظاهرى، عمل جوارح نوع عملكي و نوع ىا باطنيىجوانحگر، عملياست

گىهر دو نوع عمل ممكن است متعلق احكام شرع. است احكـام اعمـال. رنـديقـرار

د، اعتمـاد بـه فقاهـتيمرجع تقلیا فتاويبه احكامىجوانحى مانند وجوب التزام قلب

و قطع در پـارهيد، موضوعيتحقق تقلیمجتهد برا از احكـام ماننـد صـحتیات علم

شه 523صق،1403مقداد، فاضل(شهادت  بـىد ثـانيو جى، ص3تـا، ،صـحت)135،

ص1403مقداد، فاضل(لعان وى، توقف صحت قسـامه بـر علـم مـدع)191و 620ق،

از لـوثىاحكام، مثل توقف صحت قسامه بر ظن ناشىدر برخىت ظن نوعيموضوع

ج1400،ىنجف( شه43ق، بىد ثانيو جى، ص10تا، بىد ثانيوشه73، ، وجـوب)تـاى،

ق، 1403مقداد، فاضـل(از منكـرىنهـین مرحلـهينكر بـه عنـوان اولـمىانكار قلب

ن)265ص ــوب ــ، وج ــتمرار آن در عبادي و اس ــت ــاز، روزه ي ــد نم ــل(ات مانن  فاض

ص1403مقداد، شه 169ق، بىد ثانيو جى، ص1تا، حاالتىدر تشريع اسالم). 252،

شىو افعالىنفسان نسكمانند ني، مىز متعلق احكام شرعيان، سهو مانند. رنديگىقرار

ش نسكاحكام ،ىد ثـانيشـه 291-309، صـص1374،ىد ثانيشه(ان، سهو در نمازي،

جىب ص1تا، ایا فقها در پاره). 342و 323، ن نوع اعمال اختالف بـه هـمياز احكام

ر رسانده وسعيحرمت تشرمثال: آنها داردىشه در تفاوت انسانشناسياند كه غيبه ريله

كهىموضوعشارع طرحىو واقعیمباحث اجتماع امر ظاهرو مباحث قطعدر است

بىعراق(ده استيو محل اختالف انظار واقع گرد جى، ص2تا، ق، 1418،یو حائر26،

ص2ج صص3جق، 1412،ىنينائو19، ص1جق، 1415،ىنـيخمو 129و42، ،145.(

و افعال جوانحىات استنباط احكام شرعيدر عمل انسان مجتهد ماننـد قطـعىحاالت

بیانصار(ىقيطر جى، ص2تـا، ص1403مقداد،و فاضـل4، وى، ظـن نـوع)487ق،

ج1403مظفر،(ىشخص ص2ق، طر)14، بیانصار(ىو موضوعىقيو ظن جى، ،1تـا،

ش)7ص وك، بـیانصار(أسي،ىا موضوعيدر حكم جى، تخ)528ص2تـا، و ييـ، ر



 �63 محمدجواد سلمانپور

� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم �) ۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

عرىانتخاب ذوق و اعتماد در ایهاصهو وثوق و فقاهـت نقـش فـايمختلف اجتهـاد

همىم هريكنند از اكين رو انسـان در حقـوقىا افعال جوانحيىن حاالت نفسانياز

وىاسالم ميو تحقىژه در اصول فقه مورد موشكافيبه و دربـاره آنهـايـگىق قـرار رد

اىابي مختلف دستیها راه. شودىمیپردازهينظر ميانسان مجتهد به و زانين حاالت

.استىاز مباحث مهم حقوق اسالمىكياعتبار آنها 

و حقيقت انسان منشاء الزامي بودن قوانين8 ـ باطن

و مقررات حقوقيقوانىاساسىژگيو و انسان در زنـدگىالزامىن ىبودن آنها است

ص1358،ىمحمصـان(جز اطاعت از قانون نداردیا چارهىاجتماع  ان،يـو كاتوز50،

ص1365 ،28.(

ر و بسيشه الزامات قوانيمنشاء یهـا اسـت كـه در تمـام نظامىار اساسـين بحث

كه. مطرح استىحقوق با«اين سئوال و به آنهايد قوانيچرا افراد جامعه ن را اجرا كنند

و اساسيبس» ملزم هستند؟ و هر مكتبىار مهم آنیبراىكه بتواند پاسخ مستقلىاست

م لـذا مكاتـب. مسـتقل اسـتىنظام حقـوقكيیادعا كند كه دارا تواندىارائه كند،

و انسانشناختى خود سعى در ارائه پاسخ اند مستقل كرده مختلف بر أساس نظام فكری

ــان:كر( ــص1358،ىمحمص ــو كاتوز68-50، ص ــص1365ان،ي ــه18-6،ص و رن

).1364د،يويدا

ت انسـانيو واقعىسشنا به نحوه انسانیقبل از هر امرىپاسخ نظام تشريع اسالم

ا ميدر ا. گرددىن نظام بر آن مسئله پرداختهيدانشمندان اصول فقه به ا ماده امـرياند كه

ص ميو نىغه امر داللت بر وجوب و نهيكند صىز ماده نهيو ا داللت بـر حرمـتيآىغه

اىد؟ تمام كسانينماىم بن امر پاسخ مثبت دادهيكه به وياند، به ظهـور ان نحوه داللـت

و حرمت پرداخته ،یانصـار(ىنياز اعالم مانند مرحوم نائىبرخ. اند آن دو در وجوب
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ج1403(، مظفر)1ق،ج1414مكارم،(، امام)1تا،جىب بـه)ق1412(ى، خراسـان)1ق،

و پاسخ دادهيعناىن سئوال اساسيا ا. اندت كرده كهيپاسخ آنها بر ن اصل استوار است

و حكم عقل، میانسان را به طور قهرفطرت سالم و ل خـالقيـبه دنبال اظهار رغبت

و معشوق حق مىقيانسان اتىمنبعث و او را به ويكند و انجام عمل مطابق با رغبـت ان

ميم و انسان را تا هنگامىل شارع مقدس سوق كه از درون اقناع نشـود راحـتىدهد

و زمانىنم مىگذارد پىاز درون اقناع كيگردد كه علم مدا و رايـند كـه نظـر ل شـارع

ويتأم و . را خشنود ساخته استین

نيياصولىف برخين پاسخ در تعريا و حرمت ز مـنعكس شـده اسـتين از وجوب

ص1980صدر،( ).69ق،

و حقوق اسالم-9 ي يا پيوند انسان با شارع در عقلعقل منبع فقه

ىنباط احكام شرعاسالم مربوط به منبع استىنظام فقهىشناخت كرد مهم انسانيرو

ردىنيو مظهر اراده تكوىعقل به عنوان حجت باطن. است ويـخداونـد، در ف قـرآن

در باب عقـل سـه موضـوع. شودمىىخداوند است تلقىعياراده تشرىسنت كه تجل

طرىاصل وى، عقل عملیعقل نظر: مطرح استىن الهيبه قوانىابيق دستي، به عنوان

و به عنوان)ق1410د،يمف(ات استنباطيدر عملیبه عنوان ابزاریعقل نظر. بناء عقالء

ج1403مظفر،(مطرح استىمنبع احكام شرع ص2ق، كه به عنوانىالبته عقل). 114،

مىمد نظر برخىمنبع شناخت احكام اله است كه بر اسـاسىباشد عقل عملىاز فقها

و قبح ذاتكادرا كمىحسن و با ببهیحكم عقل نظركافعال ن حكـم عقـليمالزمه

ردىوحكم شرعىعمل و در ميمنبع فقه و سنت قرار ق، 1403مظفـر،(رديگىف قرآن

ج 220،ص1ج ص2و س). 116، ىعاقـل در زنـدگیها ره انسـانيبناء عقالء در واقع

م^نياست كه متصل به عصر معصـومىعمل و ج1403مظفـر،(باشـدىبـوده ،2ق،
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بىنوع در باب اعتبار بناء عقالء). 154ص ميرابطه و خداوند مطرح كهىن انسان شود

نىشناخت انسانیهار حوزهيدر سا ا. سـتيمطرح ها از تبـار انسـانینجـا عقـاليدر

رئىمىخداوند تلق و چنانچه عقالء در زندگيشوند كه خداوند ىعملـىس آنان است

مىتا كنون روش خاص^نيمستمر خود از زمان معصوم كهىداشته باشند گفته شود

طريا تأىق اولين روش به رئييمورد ميد خداوند به عنوان ن نـوعيـا. باشدىس عقالء

و اصـول مـثًال. از مباحث اصول فقه منعكس شده اسـتیارينگاه در بس درنييفقهـا

و بس و خاص دیاريبحث عام نگر الفـاظياز مباحث دريـو ظـيـحجز اوات نيـهر

باند كردهمطرح موضوع را عنوان متكلم در مخاطبـات خـود همـان روشه كه شارع

پ و عـرف را زمـوده اسـتيعقالء ویورايـ، ميرئـبخشـنده عقـل  باشـدىس عقـال

ص2ج، 1373،ىنيخم( ص96، .)275و

حدييمانند اخبارىالبته برخ و اهل ايثين و بر ن بـاور بـهيكسره منكر عقل شده

نم انحراف رفته و منبعىاند كه عقل هرگز گىشناخت احكـام الهـ تواند مبنا رديـقـرار

ص1366ض،يف:كر( پـىو برخ)42، وىانـد، حتـ گرفتهىراه افـراط را مظنونـات

ردينىعقلیپسندها و سنت اعتبار بخشيز در حق. انددهيف قرآن اياما ن است كـهيقت

و پا طركعقل آزاد وىاست منبـع كشـف احكـام شـرعىرسق قابل دستيكه از دو

فقيطر. پروردگار است استىنيترجمان اراده تكو هويق نخست عقل یهان وارسته از

طرىع امر موليو مط ملیق دوم حرف واحد عقاليو ا،يت، نژاد،جغرافيعالم كه فارغ از

و . ابراز شده است...مذهب

 نتيجه گيري

ز ميموارد  نمود،ىج آنچه گذشت تلقين نتايتوان به عنوان مهمترىر را

بىاسالم انسان به ناچار دو نوع زندگىفقهاز نگاه نظام-1 و درىباسامان سـامان
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ا.ش رو دارديپ رونياز همـ. افته استيسامانىو زندگىجاد تعادل روانيفقه به دنبال

و امور و زندگیكه به نحویتمام افعال دنىدر تعادل یو سعادت اخرویويبا سامان

ا متوجـهيـىلذا تمام احكام شرع. فقه استا از انسان متأثراست مد نظريانسان مؤثر

غيميباشد كه مستقىمیا مربوط به اموريفعل انسان است م ناظر به اعمـالير مستقيا

.او است

و متعلق پارهيانسان مستق-2 ايـتياز احكام است كه حالت، وضـعیا مًا موضوع

مياو ترسیرا براىخاصىژگيو ميد كنند كه به نوبه خود بستر احكامىم .باشندىگر

حقيماهىفقه اسالمیمبنا-3 همىقيت و اصول فقـهيانسان است، از ن رو در فقه

.ع شده استيشده كه احكام فقه بر اساس آنها تشر فرضىدر باره انسان امور مسلم

و اصول فقه به حسـابیاز مبادىكيدر واقعىفقهىانسان شناس-1-3 مهم فقه

ايآىم و تا حدودیدو دانش جارنيد كه در سراسر هاىشناسـر انسانياز سـایاست

.ز استيمتما

حقیت فطريموقعكيینخست داراۀانسان در فقه در مرحل-2-3 اسـتىقـيو

ويو اختیكه آزاد هم. مهم آن استىژگيار ت انسان استوار شدهين موقعياساسًا فقه بر

و تمام احكام اول حالـت.ه اسـتيو اولی، فطرىاصلتيه متوجه انسان در موقعياست

و اگر چه موقتىو عارضیدوم انسان در فقه حالت طار و گذراست، اما روابطىاست

مياجتناب ناپذیانسان امریحالت دوم را براىاجتماع ا.ديـنماىر ن حـاالتيـفقـه

و عارضيثانو تغيرا نادىه ت دوميـه براسـاس موقعيـر احكـام اولييده نگرفته، لذا به

دان و احكام .را وضع نموده استیگريسان دست زده

د-3-3 وىكـيدانـد كـهىمىتيگر فقه انسان را موجود دو موقعياز جهت ثابـت

و متغيتابع شراىكيوىشگيهم ت نخسـت، انسـانيـدر موقع.ر استيط زمان، مكان

دیعنصر و مستقل ميمنفرد وىو مكانىت زمانيشود كه در هر موقعىده ثابت اسـت
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دىربط اشيها گر انسانيبه و موجودات ندارديا وياما در موقع. اء ت دوم، انسان عنصر

وكيازيىجز میاز اجزاىكيمجموعه و جامعه نكه كدام انسـانيا. باشدىحكومت

م فقىموضوع فقه و و فقه اكيه انسان را در كداميباشد ت مد نظر قرارين دو موقعياز

بسىم .ار مهم استيدهند

و هـر دو نـوع آن مـدىو جوارحىدو نوع افعال جوانحیانسان دارا-4-3 است

و اعمال جوانح پىنقش اساسىا باطنيىنظر فقه است و نسـبتيدر و روان وند جسم

. اعمال به خداوند دارند

مياست اما سه نوع عناویانسان اگر چه موجود واحد-5-3 ويـگىن به خـود رد

رايم از آن عناوبر حسب هر كداىفقه اسالم و مخصوص هر عنـوان ن احكام مختلف

.ع نموده استيانسان تشریبرا

و قواعد فقه مباحث مختلف انسان-4 و بر اساسيراهىشناس در دانش اصول افته

اىاختالفات ان علم در آن مباحث به هم رساندهيكه دانشمندان و اصـول نيـاند، قواعد

و به تبع مختلـف شـدهىفقهـیت فتاويو در نهاىاستنباط فقهدو دانش مختلف شده

.است
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 نامه كتاب

تمیآمد.1 و دررالكلـم). 1373(ىمـي، عبدالواحد بـن :تهـران.یمحمدخونسـار شرح.غـررالحكم

.انتشارات دانشگاه تهران

.ىاالسالممؤسسه النشر:، قمفرائد االصول).تاىب(ىخ مرتضيش،یانصار.2

سیبجنورد.3 بص:قم.یجلد7. القواعد الفقهيه.)تاىب(د حسني، .ىرتيمكتبه

مك)داوليشه(ىعاملىجبع.4 بص: قم . ذكري الشيعه).تاىب.(ى، محمد بن .ىرتيمكتبه

و الفوائد).ق1360(ــــــــــــ.5 .مطبعه اآلداب: نجف. القواعد

علين الدي،ز)ىد ثانيشه(ىعاملىجبع.6 . فـي شـرح اللمعـه الدمشـقيهالروضه البيهـه).تاىب(ىن بن

.ىالعرب اء التراثيداراح:روتيب

.ىمكتب اإلعالم االسالم:قم.تمهيد القواعد).1374(ــــــــــــ.7

.ناىب: تهران. مقدمه عمومي علم حقوق). 1342(یلنگرودیجعفر.8

نوىجمع.9 شه: تهران. دايره المعارف تشيع،)1372( سندگانياز سعينشر ىد محبيد

قم)ق1418(مي، عبدالكریحائر.10 .هيمؤسسه النشر االسالم. الدررالفوائد،

.ىاء التراث العربياح:روتيب. وسائل الشيعه).ق1391(خيش،ىعاملحر.11

بنىحل.12 .انيلياسماع:قم. شرائع االسالم)ق1408( وسفي، حسن

.ىمؤسسه النشر االسالم:قم. االعتقادكشف المراد في شرح تجريد.)ق1413(ـــــــــــ.13

كبيام: تهران. احكام قرآن). 1374(، محمدىخزائل.14 رير

.ىمؤسسه نشر اسالم:، قمكفايه االصول.)ق1412( محمد كاظم،ىخراسان.15

.انيليمؤسسه اسماع: قم . الرسائل).ق1385(، روح اّهللاٰىنيخم.16

و شرح فهر.و اراده طلب). 1362(ـــــــــــ.17 ىو فرهنگىانتشارات علم:تهران.یترجمه

و نشر آثار امام:تهران.یر اشتهارديتقر. تنقيح االصول).1376(ــــــــــــ. 18 )ره(مؤسسه
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� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم �) ۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

و نشر آثار اماميمؤسسه تنظ:تهران،انوارالهدايه).ق1415(ــــــــــــ. 19 .ىنيخمم

.م ونشر آثار اماميمؤسسه تنظ:تهران،الوصول الي علم االصول مناهج). 1373(ــــــــــــ. 20

یالصـار دار:قـم. محاظرات في اصـول الفقـه.)ق1410.(ابوالقاسمديس،ىخوئــــــــــــ. 21

. للمطبوعات

دا.22 مركز نشر:، تهرانىن صفائيترجمه دكتر حس.نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر). 1364(ديويرنه

ىدانشگاه

سیسجاد.23 ا: تهران.فرهنگ معارف اسالمي). 1366(د جعفري، و مترجمان .رانيشركت مؤلفان

.ىاننرالكتاب الباد: روتيب. في علم االصول دروس). 1980( صدر، محمد باقر.24

:روتيـب.الحكمه المتعاليه في اسـفارالعقليه االربعـه).م1981(ميمحمد بن ابراه،نيالمتأله صدر.25

.ىالعرب التراثاءيداراح

عل.26 .ىاء التراث العربياح: روتي،بعلل الشرايع). 1385(ىصدوق، ابوجعفز محمد بن

.ىغات اسالميانتشارات دفترتبل:قم. نهايه الحكمه). 1372(، محمد حسنىطباطبائ.27

عل)خيش(ىطوس.28 .دارالتعارف: روتيب. تهذيب االحكام).تاىب(ىمحمد بن حسن بن

نصىطوس.29 و تنب)1425(نيرالدي، قمي، شرح االشارات .بوستان كتاب. هات،

ضىعراق. 30 قمیبروجردري، تقرنهايه االفكار،)تاىب(نياء الدي،آقا .ىمؤسسه النشر االسالم:،

باحياء علوم الدين).تاىب( ابو حامد محمد،ىغزال.31 .دارالمعرفه:روتي،

آ:قم. نضد القواعد الفقهيه).ق1403(یوريفاضل مقدادس.32 ىالمرعشىه اّهللاٰ العظميمكتبه

.ىمگتبه المرعش:قم.یف الكوه كمريق عبدالطيتحق.ح الرائعيالتنق).ق1404(ــــــــــــ.33

شيفق.34 تقيه،  داراالضواء: روتيب. قواعد الفقيه).ق1407(ىخ محمد

عليف.35 و اصول،)1380( رضايض، .انتشارات دانشگاه تهران:تهران. مبادي فقه

و بررس. ارزش ادراكات عقلي). 1366(ــــــــــــ.36 . ات تهرانيمجله دانشكده اله.هايمقاالت

.43ـ44دفتر



 محوريت انسان در نظام تشريع� 70

� �ين� سا� هشتم� شما��� )۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(�انز�هم عقل

.ىدفتر انتشارات اسالم:قم البيضاء في تهذيب االحياء، المحجه).تاىب( محسن،ضيف.37

. بهنشر: تهران. مقدمه علم حقوق). 1365( ان، ناصريكاتوز.38

عیكشور.39 غ: تهران. كاربرد قواعد فقه در حقوق).1374(ىسي، .اثينشر

و الروضه). 1363(، محمدىنيكل.40 و الفروع .هيدارالكتب االسالم:، تهرانالكافي االصول

و ارشاد اسالم: تهران.1ج.مقاالت حقوقي). 1365(، ابولقاسمىگرج.41 .ىوزارت فرهنگ

ببحاراالنوار).ق1457( محمد باقر،ىمجلس.42 .مؤسسه الوفا:روتي،

.سمت:تهران.2قواعد فقه بخش مدني ). 1380(ىمحقق داماد، مصطف.43

.لداينشر: تهران. قواعد فقه). 1373(، ابوالحسنیمحمد.44

كبيام:تهران.ىترجمه گلستان. قانون گذاري در اسالم فلسفه). 1358(ىصبح،ىمحمصان.45 .رير

باصول الفقه).ق1403( محمد رضا،مظفر.46 .دار التعارف للمطبوعات،:روتي،

ال. المقنعه).ق1410( د، محمد بن نعمانيمف.47 .دارالوفا: روتيب.هيع الفقهينابيسلسله

ال.الفقه التذكره باصول).ق1410(ــــــــــ. 48  الوفا دار:روتيه،بيع الفقهينابيسلسله

ام مدرسه:قم.اول جلد.فقهيهالقواعد).تاىب( ناصرمكارم،.49 ×نيالمؤمنرياالمام

.انتشارات نسل جوان:قم.ىر احمد قدسيتقر. انواراالصول).ق1414(ــــــــــ. 50

حسىنينائ.51 .ىمؤسسه نشر اسالم:قم. فوائد االصول).ق1412(ني، محمد

د:قم.ىرخوئيتقر،التقريراتاجود.)1369(ــــــــــ. 52 .ىنيمؤسسه مطبوعات

.ىپژوهش كانون:اصفهان.یخوانسارىرات نجفيتقر. قاعده الضرر).1379(ــــــــــ. 53

حسىنجف.54 .ىاالسالمدارالكتب:تهران.6چاپ. جواهر الكالم.)ق1400(ني، محمد

بص:قم. عوائد االيام).ق1408(، مال احمدىنراق.55 .ىرتيمكتبه

.ىالنراقیمهدىمؤتمر المول:قم.یق رضا استاديتحق. جامعه االصول) 1380(ــــــــــ. 56

و ناقد االنظار). 1381(ــــــــــ. 57 .انتشارات حكمت: تهران. جامع االفكار


