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 مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

 مهدی شوشتری

 حسین ناصری مقدم

 حسین صابری

 دهیچک

گر منابع فقه مطرح شده یآن در قرآن و د یاست که مبان یعت از موضوعات مهمیشر یمقصدها

. رودمی شمار بهآن  یو اثبات کارآمد ییایاز عوامل پو یکیبا نفوذ در اجتهاد  که اینظریهاست؛ 

اجات و ی، احتتحسینیاتات، یم به ضروریجمله: تقس دارد، از یفراوان هایبندیتقسیمعت یمقاصد شر

. شودمیمقاصد مربوط به فرد، خانواده، امت و انسان  چهارگانه که شامل هایحوزهم به یز تقسین

که به  ایویژهاسالم در کنار نگاه  .عت استیشر یمقاصد انسان ،شودمین نوشتار مطرح یدر ا آنچه

ن و مسلک مردم مد نظر قرار داده است. یاز د یز جدایرا ن یمنان و مسلمانان دارد، مقاصد انسانمؤ

، تحقق یدوستت، اقامه عدل، نوعیحفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ نسب، حفظ امن

انسان، اهداف  یو احترام به شرافت ذات یصلح جهان کردنمحققن، یعام انسان در زم ینیجانش

 ن مد نظر داشته است.یهستند که شارع از وضع قوان یانسان

 .عت در فقهیعت، مقاصد شریشر ی، مقاصد انسانیعت، مقاصد انسانیمقاصد شر :هاهدواژیکل
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mahdishoshtari@chmail.ir) 

 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 
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 مقدمه

سعادت انسان  یکه خداوند برا یقیو حقا هاارزشدها، یدها و نبایاز با ستا ایمجموعهن، ید

ت آن یو جامع هازماندر همه  ییایعت اسالم، پویشر یاز عوامل کارآمد یکی .ه استکردنازل 

، اندنگرفتهو دعوت اسالم قرار  یات الهیمسلمانان و مؤمنان، مخاطب آ فقطم یدر قرآن کر است.

ن نکته رهنمون یما را به ا (6 ،)انفطار «هَا الْإِنْسانُیأَ ای» و (21 ،)بقره «هَا النّاسُ اعْبُدُوایا أَی»همانند  یاتیآ

را اسالم بر عقل و منطق و فطرت یز است. یم همه جامعه بشریکه مخاطب قرآن کر کندمی

در آن منازعه ندارد  یسکه مصلحت عامه بشر در آن است و ک یزیاعتماد دارد و به چ یانسان

 ست.یممکن ن هاانسانهمه  یجز با شمول دعوت براقصد ن یدن اشو محقق ؛کندمیدعوت 

 هایتالشمسلمانان و رنسانس،  ین علوم بشریادیدر قرون گذشته، با توجه به تحوالت بن

ر اسالم ین ثابت و متغیدن قوانکرمطرح: جمله از ،دادندن اسالم صورت یقوان ییایپو برای یفراوان

 ؛(2، ج1386) یو مطهر (198، ص19ج ،1389، یی)طباطبا ییهمانند طباطبا متفکرانی یاز سو

موسوی  چونهم یهانیفق یر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام از سویثتأ کردنطرحم

ه ینظرکشیدن پیش ؛(1374، 3ک: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، جن) ینیخم

ابنمتفکرانی همچون ز، که ابتدا یعت نیشر صدامقبه توجه  .1صدر محمدباقراز طرف  الفراغةمنطق

 دا کرد.یعه ورود پیش یفقها ی، در آرانده بودکردعاشور مطرح 

در  یطوالن ایدیرینهاست که با وجود  یعت و مباحث مرتبط با آن از علومیمقاصد شر

مح نظر مطبارها م قرن گذشته یعه، در نیش یپراکنده از طرف فقها یان اهل سنت و اهتمامیم

را در  اییه چه مقاصد انسانیکه فقه امام پرسشن یپاسخ به اقبل از مسلمانان قرار گرفته است. 

 .کنیمیرا تبیین معت ی، مقاصد شراست دادهع مد نظر قرار یتشر

 عتین مقاصد شرییتب .الف

 ی. برایافت یگوناگون یناقصد در لغت، مع یبرا توانمیو  است «مقصد» ، جمع«مقاصد» واژه

هکیت ،رویمیانه، عدالت، یو استوار یراست همچون یین واژه به معناهایا یبرا شناسانلغتنمونه، 

                                                             
 .107، ص1381، زمستان8، ش2، ساقتصاد اسالمیدر: ، «الفراغةمنطقتبیین نظریه »نیا، محمود، ک: حکمتن. 1
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ه و یشدن و پا، انباشته و فشرهیزیآوردن به چیردن، روکاراده را  یزیچردن، در دسترس بودن، ک

؛ ابن524-525، ص2ج ،1407 ،یجوهرال ؛54-55، ص5ج ،1410، یدیفراه) اندکرده، اشاره یزیاساس چ

 .(353-356، ص3ج ،1405منظور، ؛ ابن95، ص5ج ،1404فارس، 

نحل  در سوره، از جمله رفته است کار به یگوناگون هایآیهن واژه در یز ایدر قرآن ن

. (9 ،)نحل «ه راه راست را به بندگان نشان دهدکست ا بر خدا ؛لِیاللَّهِ قَصْدُ السَّب یوَ عَلَ» :فرمایدمی

 «لیقصد السب»دانست و مقصود از  ین و روشنگرییتب یبه معنا توانمیه را ین آیدر ا «قصد» واژه

 .(113، ص14ج ،1415، یطبرال)ست ین یو انحراف یجکه در آن، کاست  یراه راست و درست

و  یکل طور بهعت یاست که از وضع شر یدیج و فوایعت، اهداف، نتایمراد از مقاصد شر

عت به هدف یاست که شر یاتیگر، غایر دیبه تعب .، انتظار بوده استیوضع احکام آن به طور جزئ

 .(7 ، ص1993، ی)فاس تحقق آنها وضع شده است

بر  است. عت توجه داشتهیمقاصد شر لذا به اهداف و ؛یو عقالن یاست فطر ینیاسالم، د

، 1ج ،1427، یرازی)مکارم شاستوار کرده  یعت را بر مصالح و مفاسد واقعیشر ن اساس، اوالًیا

ن مقاصد اشاره کرده است. شعار لزوم مصلحت در یبه اجاهای مختلف در  اًیثانو  ؛(315-418ص

، 4ج ،1414 ،ی)عراق «ةیالواجبات العقل یالطاف ف ةیالواجبات الشرع»و  (305، ص5ج ،1414، ی)حلع یتشر

ن خداوند که چو کندمیدرک  گونهاینز یم نین مطلب اشاره دارد. عقل سلیا هز بین (445ص

 .کندمیرا دنبال  یو مقاصد ردهدف دا یع احکام اسالمیم است در تشریحک

نش انسان است که یاز آفر یدن به اهداف الهیعت، رسین مقصد شریباالتر رسدمیبه نظر 

 ،اتی)ذار «عْبُدُونیلِ اخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّ ما وَ» :از آنها اشاره شده است یات به برخیات و روایدر آ

 ،1403 ،یمجلسال) «اعرَفَ کیاً فَاحْبَبْتُ أنْ اعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِینْزاً مَخْفِکنْتُ ک»ت معروف یروا و ؛(51

ز یند. عقل نامعرفت خدا از اهداف خلقت دو اشاره دارند که عبادت آگاهانه و هر (199، ص84ج

 انسان جز با قرب به کمال محض یاستعدادها و هاظرفیتافتن تمام یتیکه فعل کندمید ییتأ

 عت است.یشر ین همان هدف واالیا ، وشودنمیسر یم
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 یز براین 3اقامه عدل و 2اخراج انسان از ظلمت به نور 1،تیم و تربیمانند تعل یاهداف ،عالوههب

زه، مان، زکات، رویا یز براین ع(زهرا)مثل خطبه حضرت  یاتیروا ؛ندهستعت از اهداف کالن یشر

به پدر و مادر، صله رحم،  یکیحج، عدل، وجوب اطاعت، امامت، جهاد، صبر، امر به معروف، ن

 4.(248و  24، ص1ج ،1386ه، یبابو)ابن کندمیذکر را  یجداگانه مقاصد ... به نذر، و یقصاص، وفا

ت که همان معرف ،ت انسان را به کمالیده که در نهاشم ینظای تبه گونه زین یاحکام اسالم

ن مرحله مقاصد یدن به ایرس یعت است. برایشر یین هدف نهایبرساند، که ا ،خداوند است

 با اینهااستعدادها، که همه  ییمثل قسط و عدل و شکوفا ؛ز وجود داردین یو متوسط یمقدم

 خ بوده است.یان در طول تاریاست که منظور فقها و اصول ایهالشریعمقاصدهم، دربردارنده 

ن یکه در تأم« یمقاصد ضرور» :اندهکردم یعت را به سه دسته تقسید شراهل سنت، مقاص

ا و یبزرگ در دن یست و فقدان آنها موجب اختالل و تباهین یزیا از آنها گرین و دنیمصالح د

 ؛گرددمیمواجه  یبا کاست یدر آنها، نظام زندگ یو به اندازه نقص و کاست شودمیآخرت 

 و ؛یابدنمیآن سامان  یب شانزندگیستند و ین نیازبیاً از آن که مردم عادت «یاجیمقاصد احت»

 .(174ص ،1417 ،یغزالال) دینام یا مصالح تجملیقاصد آن را م توانمی که« ینیمقاصد تحس»

ن، حفظ نفس، یز است: حفظ دیمقاصد، پنج چ یعلما یبه استقرا ، بنایمقاصد ضرور

، یفخر راز یو پس از و یغزال .(39، ص1ج ،1400 ،عاملی) حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل

 چیزن اصول را در پنج یا یده آمکنیتا ا ؛ردندکحصر ن یردند؛ ولکاد ین اصول را یشمار ا

 .(1404، یمداآل) منحصر دانست

 عتیشر یاز مقاصد انسان یقیمصاد .ب

 یدفر هایجنبهکه هم  شودمیاست که مربوط به نوع بشر  ی، مقاصدیمنظور از مقاصد انسان

 یعام زندگ هایجنبهرض و آبرو و حفظ نسل و هم انسان، مانند حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ عِ

 .گیردمیبر  بشر را در یو هم حقوق انسان یزندگ ی، جنبه اجتماعیخانوادگ هایجنبهاو، مانند 

                                                             
 (.129 ،)بقره کمَةَ وَ یزَکیهِمْ إِنَّک أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَکیمُالْحِ تِک وَ یعَلِّمُهُمُ الْکتابَ وَابْعَثْ فیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیا رَبَّنا وَ. 1

 (.9 ،)حدید رَحیمٌ هُوَ الَّذی ینَزِّلُ عَلی عَبْدِهِ آیاتٍ بَیناتٍ لِیخْرِجَکمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِکمْ لَرَؤُفٌ. 2

 (.25 ،)حدید الْمیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَوَ  لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ. 3

 .لْمَغْفِرَةِالْوَفَاءَ لِلنَّذْرِ تَعَرُّضاً لِ یادَةً فِی الرِّزْقِ وَ .... وَالزَّکاةَ زِ اةَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکبْرِ وَالصَّلَ فَفَرَضَ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْک وَ. 4
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 عتیمقاصد شر یفرد هایجنبه .1

 حفظ نفس .1-1

عه و اهل یش یاست که به اذعان علما عت و مربوط به فردیشر یحفظ نفس از مقاصد ضرور

به مرگ شده  ه منجرک یارکه از کحفظ نفس آن است  یمعنا .ستا آنها ترینمهمسنت جزء 

د خود را ید دارد که انسان نبایکقرآن تأ .شودز یزند پرهیبدن صدمه م هایقسمت یا به بعضی

عاملی ؛ 322، ص2ج ،1425مقداد،  )فاضل حفظ جان از واجبات است ،از نظر فقها 1.ندازدیبه هالکت ب

، 15ج ،1415، ینراق؛ 94، ص1ج ،1247، یحل؛ 173، ص10ج ،1403، یلیاردب؛ 24، ص3ج ،1413، جبعی

 شودمیو قاتل انسان قصاص  استرساندن به جسم حرام ضرر .(114، ص5ج ،1404، نجفیال ؛22ص

کل بشر را  ییگو را از مرگ نجات دهد یکس جان انسان است و هر اتین قصاص حیا و در

 2.نجات داده است

ز یاگرچه جا ،ستیگاه هدف محارب اخذ مال باشد پرداختش واجب ن ، هریدر نمونه فقه

و اگر هدفش طلب آبرو باشد پرداخت مال واجب است و اگر طلب نفس کند پرداخت مال  ؛است

 .(16، ص15ج ،1413، عاملی جبعی) واجب است مطلقاً

أَنَّما قَتَلَ النَّاسَ کالْأَرْضِ فَ یرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِیمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَ» که قرآن هین آیا یر برایساتفاز  یکی

دهیناد ات،یدر حق ح هاانسانهمه  یتساو علت بهن باشد که یهم تواندمی (32 ،)مائده «عاًیجَم

، 9ج ،1410 ،ی)عامل ستا هاانسان همه ین حق برایبا انکار ا یک انسان مساویات یگرفتن حق ح

مقرر  یکمال و یکه خداوند برا ،ات رایحق ح تواندنمی یچ انسانیه ،طبق اصل فوق .(57ص

 د.کنمقرر  یجرم یفر مرگ را برایک تواندمیخداوند است که  فقطو سلب کند. ااز  ،داشته

 رد ویاز خود بگ یات را با خودکشیفرصت ح تواندنمی ین اغراض، کسیحقق ات یدر راستا

 تواندمیخود او  یول ،واگذارد یگریات خود را به دیوادار کرد فرصت ح تواننمیرا  یچ انسانیه

فرصت  3دین کار داوطلبانه، مانند شهیاو با ا ،ن صورتیدر ا .نثار کند یگرید یات خود را برایح

                                                             
 .(195 ،)بقره وَ أَنْفِقُوا فی سَبیلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَیدیکمْ إِلَی التَّهْلُکةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُحْسِنینَ. 1

 (.32 ،)مائده جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما أَحْیا النَّاسَ جَمیعاًأَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ . 2

 .(169 ،)آل عمران وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ. 3
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 از جسم از طعام وید آنچه نیبا ،نیهمچن .خود فراهم کرده است یبرا تریبزرگ یمعنو

، کخطرنا و یامراض مسر در مقابلِ ش فراهم شود وین است براکلباس و مس و یدنیشنو

محافظت  ... و هااشعهو انواع مختلف  یل برقیو وسا یشدن، حوادث رانندگغرق، سوزیآتش

 .(142ص ،1424 ه،یعطال) شود

 حفظ عقل .1-2

ت بر سالمت مغز، محافظ یعنیگر از مقاصد مربوط به فرد، حفظ عقل است. حفظ عقل ید یکی

 دادناز انجام یدور طورهمینو  انجامدمیاز آنچه به اتالف عقل  ی، دوریستم عصبیس حواس و

، ات از هویمثل تبع ،شودمیآن  یش برایجاد تشویا ایعقل  وظیفه یلیه باعث تعطک ییارهاک

 .(همان) است مخالف یدگاه اسالمیآنچه با د و بینیبزرگ، خودیورانه، جدال و دشمنکورکد یتقل

ندارد، ثواب و عقاب  یز عبادات، معامالت، اقوال و افعال مجنون ارزشیعه نیدر فقه ش

مانند  ،مترتب باشد یهم اگر عواقب یویدر امور دن یست و حتیبر افعال او مترتب ن یاخرو

اهم از حفظ نفس  ،از نظر فقها ،ظ عقلرو حفاز همین .افعالشان خواهد بوددر خصوص  ،میبها

لذا مسکرات حرام شده و شارب خمر حد . (256، ص1ج ،1422الغطاء، اشفک) کر شده استذ

 .(26، ص1ج ،1412، گلپایگانیموسوی  ؛14، ص1ج ،1359 ،)آل کاشف الغطاء تا عقل حفظ شود خوردمی

بر  دانندمیرا که  یو کسان ندکمینکوهش  کنندنمیرا که تعقل  یشه کسانیقرآن هم

 یه عقل را از فساد جسمانکدارد  یامکعت احیشر لذا .1دهدمی یبرتر ندداننمیکه  یکسان

 تدبر ر، تعقل وک، قرآن به تفطورهمین.  رات و مخدرات و ...کاز مس یمثل نه ،کندمیحفظ 

 دهدمیلت ی، علما را فضداندمیطلب علم را واجب  ،(26، ص1ج ،1371 ،ی)برق دهدمیت یاهم

متعلم را  و آداب عالم وند کمیب ی، خواندن و نوشتن ترغیریادگیو به  (2، ص1ج ،تابی، ی)حل

 .(276، ص15ج ،1409، ی)عامل کندمیان یب

 حفظ آبرو .1-3

ه کشود یاز انسان اطالق م یتیثیآبرو بر ح .عت استیشر یز از مقاصد فردیرض و آبرو نحفظ عِ

با او  یاه به گونهک کسانیا در خانواده و ی، خواه در خود او باشد شودمیا سرزنش یش یستا

                                                             
 .(9 ،)زمر عْلَمُونَ إِنَّما یتَذَکرُ أُولُوا الْأَلْبابِالَّذینَ ال ییسْتَوِی الَّذینَ یعْلَمُونَ وَقُلْ هَلْ . 1
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مانند  یگوناگون فقه یهان عنوان در بابیشود. ایر میز تعبیوند دارند. از آبرو به ناموس نیپ

ختن یر قرار گرفته است. یامکو موضوع اح بررسی شدهطهارت، صالت، حج، جهاد و تجارت 

 .(247، ص4ج ،1406 )محقق داماد، حرام اعالم شده استنیز آبرو 

 ،1404 ،ینجفال) قائل شده است یاژهیانسان همانند جان او ارزش و یآبرو یبراعت، یشر

با گاه ننده به آن را کختن خون تجاوزیده و رکره دفاع از آن را واجب ک تا آنجا (653، ص41ج

 یحفظ آن، روا دانسته است. برا به منظورن واجبات را یترمهم کز تریط آن، و نیحصول شرا

وضو و غسل  یآوردن آب برانماز، فراهم ، ادامه(453، ص2ج ،1409، یزدیال)مثال، رفتن به حج 

 یر، اگر موجب به خطر افتادن آبروکاز من یا امر به معروف و نهی (167، ص7ج ،1380 ،ی)آمل

 ؛48، ص5ج ،1406ه، یبابو)ابن رض باالتر از حفظ مال استحفظ عِ افتد ویانسان شود، از وجوب م

 یه حفظ آبروک ، جایی استاستجایز  بتیغجاهایی که از  .(374، ص22ج ،1417، یاشتهارد

خود و هر فرد  یدفاع از آبرو. (302، ص4ج ،1427 ،یعامل ینی)ترحشونده منوط به آن است بتیغ

 یسکا یرابر تجاوزگر ز دفاع از ناموس در بیدر صورت ظن به سالمت جان، و ن یگریمحترم د

شد، واجب است؛ هرچند به کیاو سر م به درون خانه یسلمانع بر ناموس مالطا زهیه به انگک

 .(83، ص1ج ،1426 ،جمعی از پژوهشگران) نجامدیننده بکشتن تجاوزگر و نگاهک

.. را . و مرکب و خود، خانه یدادن بده یار براکبده ستیه، الزم نیبنا بر فقه امام ،نیهمچن

 طورهمینبفروشد، و  شودمی او صدمه وارد یکه در صورت نداشتن آن به شرف و آبرو

اج با یبه مقدار احت ،تابک یاز فرش و ظرف حت ،اج به آن داردیه در خانه احتک ییزهایچ

 .(283ص ،1422 ،ینیخمموسوی ) مراعات حال خود

 حفظ نسل .1-4

 .(310، ص2ج ،1415، یزدی) ده استکرمساحقه را حرام  حفظ نسل، لواط وبا هدف  شریعت

دانسته و ردن دختران را حرام کگورهزنده ب و دهکرب یحالل را ترغ یسارتباط جنهمچنین، 

م نسل یتنظ یبرا )عزل( یریات عقد ازدواج قرار داده است و جلوگیرا جزء مقتض یارتباط جنس

شدن منع یمردان امت از خص .(516ص ،1413د، ی)مف 1داندنمیز یطرف جا با موافقت دو را، جز

                                                             
 .. این نظر اختالفی است1
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رحم  یاعضانند و از قطع کن کمباشرت را ترنشینی گوشهبا  کندمی هیتوصهم به زنان  .اندشده

 نند.ک یدور

 عتیعام مقاصد شر هایجنبه .2

 حفظ نسب .2-1

ن مقصد یتحقق ا یبرا .حفظ نسب است ،که مربوط به خانواده است ،از مقاصد عام شارع یکی

 اندکردهحد مشخص  آن یقذف حرام شده و براو  واناتیح یلواط و وطو حرمت زنا جعل شده، 

اعالن و اظهار ازدواج و شهادت در آن مستحب شده تا  ،نیهمچن .(38، ص1ج ،1409، ی)عامل

ط یاز شرا هانسبحفظ  یز براین یعفت و پاکدامن .(571ص ،1388، ی)حلحفظ شود  هانسب

 یداشتن، واجب شده و براو عده نگاه (11، ص7، ج1416، ی)فاضل هندهمسر خوب ذکر شده است 

حفظ نسب به صدق انتصاب نسل به  هکست ین کیمشخص شده است. ش هاییراهاثبات نسب 

 .دهدمیسوق  یخوب یسو بهو نسل را  گرددمیاصلش بر

 تیجاد امنیا .2-2

 وجود بهآنان  یبرا ییافراد جامعه، امکان رشد غا یبرا یرضو عِ یو مال یت جانیبدون وجود امن

زننده بیهمانند ستاندن جان آنها آس هاانسان یبرا یجاد ناامنیو ا دیتهد روایننخواهد آمد. از 

ت یحفظ امن یبرا سئله،ن میبه ا کردنن اسالم ضمن توجهین مبید لذافر است. یو سزاوار ک

 ،3یکیزیت فیامن ،2جامعه یت اخالقین امنیهمچن .ده استکر گیریسختار یبس ،1آبرو عرض و

                                                             
هُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِک هُمُ الَّذینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُوا لَ وَ. 1

هِ إِنَّهُ لَمِنَ الَّذینَ یرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یکنْ لَهُمْ شُهَداءُ إاِلَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّ وَ. (4 ،)نور قُونَالْفاسِ

 .(23 ،)نور الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ نُوا فِی الدُّنْیا وَإِنَّ الَّذینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافاِلتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِ. (6 ،)نور الصَّادِقینَ

الزَّانی فَاجْلِدُوا  الزَّانِیةُ وَ(. 19 ،)نور االَخِرَةِ إِنَّ الَّذِینَ یحُبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فی الَّذِینَ ءَامَنُواْ لهَمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فی الدُّنْیا وَ. 2

الْیوْمِ الْآخِرِ وَ لْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ  نْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَأْخُذْکمْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دینِ اللَّهِ إِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَکلَّ واحِدٍ مِ

 .(21 ،)نور مِنَ الْمُؤْمِنینَ

 .(33 ،)مائده سْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا ...إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ی. 3
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عه توجه یدر فقه ش و استن یوضع قوان یقاصد شارع برااز م یهمگ ،1جامعه یت مالیامن و

اشاعه فحشا  است وگران ممنوع یبه د زدنگونه تهمت ن امور شده است. لذا هریبه ا یاریبس

 (257، ص4ج ،1390 ،ی)طوس االرض مجازات سختیدارد، محاربه و افساد ف یو اخرو یویعذاب دن

 .است یت بشر ضروریحفظ امن یبرا هانیک از ایر . هد داردیفر شدیو سرقت ک

 یاله هاینعمتت از یامن .شودمی یت خارجیهم امنو  یت داخلیت هم شامل امنین امنیا

 عراج یامکاح یت داخلیدرباره حفظ امن 2.ش منت گذاشتیآن بر قرسبب  بهه خداوند کاست 

ده تعیین شان به آن کهتا یبرا هاییمجازات وع شده یاموال تشر ت از نفوس، آبرو ویحمابه 

ا یقذف  مثل قصاص، حد سرقت و ،مردم باشد کتکت مربوط به تین حمایه اکنیاعم از ا ،است

 حد مرتد. مثل حد محارب و ،حفاظت جامعه باشد یه براکنیا

ر کده است تا بازدارنده از فکرع یرو را تشریردن نکفراهم یت خارجیدر باب حفظ امن

 ؛رده استکع یدفاع در هنگام وقوع حمله تشر ید را براجها ،نیهمچن .(60 ،)انفال تهاجم باشد

بت، شرف یر نباشد و عزت، هیتا امت وابسته به غاست را الزم دانسته  ییفاکه خودک طورهمان

 .(367، ص1406، الرضا یبن موس ی)عل و جالل مسلمانان حفظ شود

 عدالت یبرقرار .2-3

 «بالعدل قامت السموات واالرض»ع است؛ ین و تشریرساخت عالم تکویست که عدالت زین یدیترد

عدل و  اقامهبعثت رسل،  ییو هدف نها (103، ص4ج ،1403جمهور، یابابن ؛267، ص5ج ،1363، ینی)کل

در تمام  یع احکام الهیاست. تشر (25 ،دی)حد «قُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطیلِ» میر قرآن کریا به تعبی قسط

از اصول  یکه عدل به عنوان اصل مهم ر است تا آنجاعدالت استوا یبر مبنا یع آسمانیشرا

إِنَّ » :ستا یو اخالق یعدالت رفتار یبه آحاد امت، اجرا یاله یشده و دستور کل یمذهب تلق

 .(8 ،)مائده «لِلتَّقْویاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ » ؛(96 ،)نحل «أْمُرُ بِالْعَدْلِیاللَّهَ 

کردن بر اساس معامله»، «دالت در امور خودبه ع ام مردمیق» هایعبارتر، یدر تفاس

، ی)طوسآمده است  «قوم الناس بالقسطیل»ر یدر تفس« ن خودیمالزم عدالت بودن در ب»و « عدالت

                                                             
 .(38 ،)مائده وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیدِیهُمَا جَزَاءَ بِمَا کسَبَا نَکالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ. 1

 .(4 ،)قریش وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. 2
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ر ین تعابیاز مجموعه ا .(505، ص1385شبر، ال؛ 401، ص9ج ،1415، یطبرسال ؛534، ص9ج ،1409

د آن یها بااست که انسان یاً عدالت، اصلینو ثا ؛شود: که اوالً قسط همان عدالت استیاستفاده م

ن خود مردم است که انحراف ین روابط، روابط بیقن اید. قدر متنروابط خود قرار ده یربنایرا ز

ات و یشود و اصل حیم ریزیخونو سبب نزاع، قتل و دارد ار یدر آن مفاسد بس یعدالتیو ب

 اندازد.یبه مخاطره م ،است یهر کمال پایهکه را، ت یت و امنیبا عاف یزندگ

 سد:ینویه مین آیر ایدر تفسطباطبایی 

ام مردم به عدل در معامالت خود است که در ی، قیزان از طرف خداوند تبارک و تعالینزول م

ات انسان یگر ضرر نزنند. قوام حیدکیبه  این اشیب هاینسبتجه به واسطه اختالل در اوزان و ینت

است و قوام معامالت در  کاالهان خود و مبادالت یدر معامالت ب با اجتماع است و قوام اجتماع

 ،1389، یی)طباطبا زان استین شأن مین آنها است که ایب هاینسبتموزون حفظ  یایاش

 .(171ص، 19ج

ن یت عدالت و قسط در بیها در اجتماع و لزوم رعان انسانیان فوق به روابط بیهرچند در ب

ارتباط  است:ارتباطات انسان  یهاطهیح همهرسد مراد از قسط یم، اما به نظر آنها اشاره شده

د بر ین ارتباطات بایا همهخود.  یگران، ارتباط انسان با خود و ارتباط انسان با خدایانسان با د

 .(5ص ،1387 ،و پورموال ی)سعادت مصطفواساس علم و حق روشن شود 

با  یدشمن» ؛(8 ،)مائده «یتَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوأَلّا  یمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلکجْرِمَنَّیوَ ال » 

 ترنزدیک یزگاریه به پرهکد، ینکشه یشاند. عدالت پکعدالت ن ک، شما را به گناه و تریتیجمع

در حکم و  یو بغض با گروه یل دشمنید به دلین نبااست که مؤمنا ه بدان معناین آیا .«است

 ،هین آیدر اخداوند  .(292، ص3ج ،1415، یطبرسال؛ 461، ص3ج ،1409، ی)طوس دکنن یعدالتیرفتار، ب

د یآن نبا یدر اجرا ،نیهمچن .کندمی توصیهرا کردن و اعمال و رفتار عدالت در حکم یاجرا

و در است ت نشده یرعا اصورت تقو اینر ین دوست و دشمن قائل شد. در غیب یضیچ تبعیه

در  یلذا اقامه عدل حت .(5، ص1387 ،و پورموال ی)سعادت مصطفوم یلوئشگاه پروردگار متعال مسیپ

 مقصد شارع است. وضعیتین یچن

 :ها داردانسان ید بر برابریکتأ 1،ات قرآنی، روح آطباطباییبه نظر 

                                                             
 .(13 ،)حجرات عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکمْیا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکمْ مِنْ ذَکرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ . 1
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ست و ین آنان نیدر ب یلتیچ اختالف و فضیهم برابرند و ه ند همه باان جهت که مردمیمردم از ا

لهیو قب شعبهشعبهکه  شودمیده یکه در خلقت آنان د یندارد و اختالف یبرتر یگریبر د یکس

 یگر را بشناسند، تا اجتماعیکدین آنان به وجود آمده که ین منظور در بیله هستند تنها به ایقب

 ،1374طباطبایی، ) نشان تمام گرددیرد، و ائتالف در بینشان منعقد شده نظام بپذیکه در ب

 .(489، ص18ج

ند، با کنم یه العقد را تسلید ما وقع علین باین موضوع که متعاقدیز در این مینیخ موسوی

ر، یکه امساک مال غ داندمیرا آن  یل اصلیعت است، دلیکه از مقاصد شر ،استناد به عدالت

گر حق یکند، طرف د یم مال خودش خودداریاز تسل یکیاگر  یحت ،ظلم )خالف عدالت( است

 .(561، ص5ج ،1421، ینیخمموسوی ) کردن نداردظلم

 مندانهشرافت یزندگ .2-4

وَالَ تُؤْتُوا »داند: یم یو اجتماع یاقتصاد را عامل قوام و دوام امور فرد ظریف یاقرآن با اشاره

داده ( شما قرار یله( قِوامِ )زندگیه خدا )وسک)اموالتان را  «امایمْ قِکجَعَلَ اللّهُ لَ یمُ الَّتِکالسُّفَهَاءَ أَمْوَالَ

مْ کجَعَلَ اللّهُ لَ یالَّتِ»ر یه از تعبکن است یه ایدر آمهم ته کن .(5 ،)نساء د(یهان ندهیاست، به سف

است  یاجتماع یقوام و دوام زندگ مایهن یه در نگاه دیه سرماکشود یاستفاده م یروشنبه «اماًیقِ

 بایده است و یخص سفه مال متعلق به شکنیرو با انیرد. از ایگیل نمکو بدون آن جامعه ش

؛ اموالشان را به دست آنان الَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمُ وَ» :فرمودیم برد ویم کار بهب یر غایضم

؛ اموالتان را به دست آنان مُکالَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَ وَ» برد و فرمود کار بهر مخاطب یضم «دینده

نظر متعلق به عموم جامعه است  یکه مال هر فرد از کدهد یمر نشان ین تعبی. ا«دینسپار

ابد و ییقوام م یخصوص هایمالکیتن یرا جامعه با همیز .(269-270، ص3ج ،1386، یرازیارم شک)م

 .ستیاز آن ن یجدا

ن یخوانده و ا فرا آن ین و آبادانیدر زم یاقتصاد هایفعالیتن منظر بشر را به یقرآن از ا

م مِنَ الْأَرْضِ کأَنشَأَ هُوَ»م: یخوانیخداوند دانسته است. در قرآن م هتحقّقِ اراد یتاار را در راسک

 .(61 ،)هود آن را به شما واگذاشت( ید آورد؛ و سازندگین پدی)او شما را از زم «فیهامْ کوَاسْتَعْمَرَ

مانعش د یز هم نبایرستاخ ییبرپا یه حتکدارد  یتیچنان اهم ینینش دین در بیزم یآبادان
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امت برپا شود، یباشد و همان لحظه ق یاز شما نهال یکیاگر در دست  امبر اسالم فرمودیشود. پ

 .(341، ص12ج ،1405، یمتقال)ند کن یند، چنکاگر بتواند آن را غرس 

از سطح  یافراد جامعه در برخوردار یو تقارن نسب یدن به توازن اجتماعید رسیتردیب

م یم غناکان حیپس از ب قرآن ،نهین زمیدر ا .است یف اقتصاد اسالماز اهدا مندانهشرافت یزندگ

نَ یونَ دُولَةً بَیک ال کی» د:کنین اشاره میع عادالنه آن چنیتوز حکمتر، به ینضیفراوان جنگ بن

این بدان جهت است که این اموال عظیم، تنها میان ثروتمندان شما دست به دست  ؛اءیالْأَغْنِ

دهد. اسالم یاقتصاد در نگاه اسالم را نشان م یوتاه خطوط اصلکن عبارت یا .(7 ،)حشر «نگردد

 یریخاص جلوگ یشدن ثروت در دست افراداز انباشته یعیتوز یارهاک و ن سازیخواهد با ایم

 ع(صادق)امام  کهچنانجامعه برساند.  یاتیح هایرگو آن را مانند خون به تمام  کند

شود،  فرماحکم یها و درآمدها( عدالت اقتصادع ثروتیدم )در توزان مریه مکآنگاه » :دیفرمایم

 .(568ص ،1407، ینیلک) «شوندیاز مینیهمگان ب

 یه در پناه دولت اسالمکرا  یسانکاهل ذمّه و تمام  یاسالم حت یه برنامه اقتصادکجالب آن

 م:یخوانیم یتیلذا در روا .ردیگیبر م نند، درکیم یزندگ

د: یرد، پرسکخواست عبور یم کمکه از مردم ک یینایرمرد نابینار پکع( از ن)امیرمؤمنا یوقت

از  کهنسالیو  یریفرمود: تا سن پ حضرتاست.  یحیاست؟ پاسخ دادند: او مس ین چه وضعیا

ن یالمال تأمتیاو را از ب ید! زندگیاردهکار افتاده است، محرومش که از کد و حال یدیشکار کاو 

 .(292، ص6ج ،1365، ی)طوس دینک

، وقف و مانند یمال هایهفارک، زکاتچون خمس،  ییارهاک و را در ساز« ازین»اسالم عنصر 

ا اختصاص یت کی، با آوردن الم ملاینهاات مربوط به یرده است و در آک یف و طراحیآن تعر

 «نِکیالْمَسَا فُقَرَاءِ وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْ» :آیهر یازمندان است، نظین از حقوق نیه اکرده است کاشاره 

افزون بر  .(41 ،)انفال «یالْقُرْبَ یلِذِ لِلرَّسُولِ وَ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ ءٍشَیاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن  وَ» و (60 ،)توبه

ت ین عده و رفع محرومیا یازهاین نیرا موظف به تأم یبعد دولت اسالم مرحلهن، اسالم در یا

 .(116ص ،1387، یرمعزیم) ده استرکآنها 
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 نیخداوند در زم ینیتحقق جانش .2-5

ن یخداوند از ا .عت استیشر یاز مقاصد اصل یکیز ین نیخداوند در زم ینیتحقق جانش

آنها از حمل  یعرضه شده ول هاکوهن و یو زم هاآسمانکه بر  کندمیر یتعب یبه امانت ینیجانش

خداوند شما را : »فرمایدمی گرید ییدر جا .1اندشده گردانروی رش آنیو از پذ اندزدهآن سر باز 

انش جز به خود یاست که ز یکفر یهلالةفیخلن قرار داد و تخلف از ین خود در زمیفه و جانشیخل

 سایر باه انسان ک کندمیات، قرآن اعالن ین آیدر ا .(39 ،)فاطر «رسدنمیت او یفرد و انسان

که بر عهده او قرار داده شده الزم است  ینیت سنگیتوجه به مسئولو با متفاوت است مخلوقات 

با  ین مقصد الهیکه در تحقق ا یو خداوند به کسان ؛به او اعطا شود یشتریار بیو اخت یآزاد

 .2دهدمیت و آرامش ی، امنیداریوعده پاکوشند می مان و عمل صالحیا

 عت است.یشر یاز مقاصد اصل ،عتیشر ده ویعق وحدت در ینمونه دارا یردن امتکفراهم

ن خالفت از یواجبات ا دادن، مشروط به انجامیخالفت خاص بر امت اسالم یردن معناکاجرایی

 یو برایکارها صفت نکن یه با اک استره یغ مان به خدا ویا ،رکاز من ینه ل امر به معروف ویقب

 ،(55 ،)نور دگردمیقق نش محید ن برکیتم نانش ویبر جانش یوعده اله و شودمیامت حاصل 

 .(133 ،)انعام بوده است یقبل هایامتدرباره  یه سنت الهک طورهمان

 یدار جهانیصلح پا یبرقرار .2-6

قتال  یرا قرآن مبنایز .عت در قرآن استیشر یز از مقاصد انسانین یدار جهانیبرآوردن صلح پا

ن را با یرش دیه پذکلذا عالوه بر آن .شانینه کفر ا داندمیشان با مسلمانان یا یبا کفار را دشمن

از  .5داندمیمان را نادرست یو اجبار کفار به ا 4دهکر یر معرفکّامبر را فقط مُذَیپ 3،داندنمیاکراه 

                                                             
 .(72 ،)احزاب یحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها الْجِبالِ فَأَبَینَ أَنْ الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ. 1

 .(55 ،)نور .. وَ لَیبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یعْبُدُونَنی ال یشْرِکونَ بی شَیئاً. وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ. 2

 هاالرُّشْدُ مِنَ الْغَی فَمَنْ یکفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَک بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی الَ انْفِصامَ لَ ال إِکراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ. 3

 (.256 ،)بقره

 (.21 ،)غاشیه فَذَکرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکرٌ. 4

 (.99 ،نس)یو فَأَنْتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یکونُوا مُؤْمِنینَأَ ی الْأَرْضِ کلُّهُمْ جَمیعاًوَ لَوْ شاءَ رَبُّک لَآمَنَ مَنْ فِ. 5
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امبر به یپ .1ستیت قائل نیجنگ مشروع یو برا ددانمیرا مباح  یجنگ دفاع فقطاسالم  رواین

وْ لَ» :فرمودمیو  کردمیمباحات  ،ت داشتکاره قبل از بعثت در آن مشک ،مردیجوانمان یپ

با  یمانیاگر در دوره اسالم به پ» ؛(168، ص3ج ،1421، ید زنجانی)عم «الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ یهِ فِیتُ إِلَیدُعِ

 .«پذیرفتممی شدممین باشند( دعوت امشرک هاپیماناگر هم  ین )حتازه دفاع از مظلومیانگ

 یبه سو اشویژه یبا استعدادها تواندمیکه  دارد یو شرافت ذاتانسان از آن نظر کرامت 

ح یصح تواندمی اییزادآلذا  .گر است حرکت کندیکه دور از دسترس موجودات د ییت واالیغا

 ،1424، ینیی)نا ت پروردگاریاز عبود یباشد که هدفش خروج از سلطنت طاغوت باشد نه آزاد

 .دانسته شودمحترم  تواندنمیت باشد ین غایس اعکجهت که در  یده و عملیپس عق .(96ص

اقسام جهادها و  ترینمقدس .ز توجه داشته استین هاانسان یالبته اسالم به حقوق معنو

از  ت صورت گرفته باشد.یه به عنوان دفاع از حقوق انسانکاست  یجنگ هاجنگاقسام  ترینمقدس

و حقوق و به عنوان مقدمه آن،  یآزادگت از یو حما ییجا به مستضعفان در هر کمکن باب یهم

 رش دعوتیپس از پذ ه اسالم به آن اهتمام دارد تاکاست  یئلاسجمله م ده ازیر و عقکف یآزاد

 :معتقدندمقصدگرا  یبته فقهاال .نشود آنها گیرگریبان یقاطبه مردم، نظم طاغوت یاسالم از سو

ازمند است؛ یشتر نیبه آن ب ینونکعصر در  یاسالم وجود دارد و جامعه یگرید هایضرورتامروز 

انتخاب شغل،  ر آنان، حقییمان و تغک، حق انتخاب حایاسیتوسعه س یان، آزادیب یآزاد مانند حق

 .(299ص ،1416 ،یحسنال) گریار دین، درمان و حقوق بسک، مسک، خوراکپوشا

 جهینت

ن یاز ا توانمیعت، یشرن علم مقاصد ییعت اسالم و پس از تبیگاه انسان در شریبا توجه به جا

که در  ،مانند حقوق بشر ین نصوص، شناخت احکام اسالم در موضوعاتیرفع تعارض ب یعلم برا

ن ییتب ... عت اسالم در قالب حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ نسل و حفظ نسب ویشر

حکام کاستن از اعبارت است از: وردهای کشف مقاصد شریعت ادستدیگر  بهره برد. ،شده است

ت با تمام یجاد امنیا ؛2است عت بودهیغفلت از مقاصد شر سببفقها، که به  یادر فتاو یاطیاحت

                                                             
 (.61 ،)انفال وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ. 1

 .688ص ،3، ج1411سید مصطفی، خمینی،  ؛446، ص1، ج1378قمی، نک: . برای اطالع بیشتر 2
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فتواها و اتحاد آنها در  سازییکسان یبراتالش  ؛آن در اسالم یشده برامطرح هایجنبه

 یواقع یر متفاوت از معنایدارد و با تفاس المللیبینعدالت که جنبه  یمانند برقرار یموضوعات

خداوند در  ینیتحقق جانش یبرا یاسالم مندانهشرافت یزندگ یمعرف؛ خود خارج شده است

مانند صلح با توجه به  یمسلمانان در موضوعات عام انسانرین و کمک به اقناع عقل غیزم

کره و نظام فقه و سپس توجه به یبه پ یدسترس ؛که درباره اسالم وجود دارد یغات سوئیتبل

 ا.یدر دن یاحکام اسالم یع اخبار اجرایبا توجه به انتقال سر یجامعه اسالم فتوا در یامدهایپ

 منابع

تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی، ، یرازیاهلل مکارم شتیآ :ترجمه ،میقرآن کر -

1380. 

 .ق1359، ةیتبة المرتضوکالم :، نجفةر المجلیتحرن، یاشف الغطاء، محمد حسکآل  -

 .ق1404، یتاب العربکال دار :روتی، بامکاصول االح یام فکاالح، بن محمد ی، علیمداآل -

 .ق1380، جابی :، تهرانیشرح العروة الوثق یف یمصباح الهد، یتقرزا محمدی، میآمل -

 .ق1403دالشهداء، یس :، قمیاللئال یعوال ن،یالدنیبن ز جمهور، محمد یابن اب -

 .ق1406وشانبور، ک یاسالم یفرهنگ مؤسسه :، قمنیروضة المتق، یه، محمد بن علیابن بابو -

 .1386، یداور فروشیکتاب :، قمعیعلل الشرا،  ـــــــــــــ -

 .ق1404، یتب االعالم االسالمکم :، قمس اللغةییمعجم مقاابن فارس، احمد بن فارس،  -

 .ق1405، لحوزةنشر االدب ا :، قملسان العربرم، کابن منظور، محمّد بن م -

 .ق1403، یدفتر انتشارات اسالم :، قمالبرهانمجمع الفائدة و، احمد بن محمد، یلیاردب -

 ق.1417داراالسوه،  تهران: ،العروه مدارک پناه،علی اشتهاردی، -

 .ق1371، ةیتب اإلسالمکدار ال :قم ،2چ، المحاسناحمد بن محمد بن خالد،  ، ابو جعفریبرق -

 .ق1427الفقه،  دار :، قمةیهشرح الروضة الب یة فیالزبدة الفقهد محمدحسن، ی، سیعامل ینیترح -

زیر نظر: سید محمود هاشمی ، ع(بیت)فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل  ،از پژوهشگران یجمع -

 .ق1426، ع(بیت)بر مذهب اهل  یالمعارف فقه اسالمرةیمؤسسه دا: قمشاهرودی، 
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 ن،ییدار العلم للمال :روتی، بةیحاح تاج اللغة و صحاح العربالصل بن حماد، ی، اسماعیجوهرال -

 .ق1407

 .ق1409ت، ی: آل الب، قمعةیوسائل الش، محمد بن حسن، یعامل حر -

 :ا(یکرندن )آمری، هد الطاهر بن عاشورة المقاصد عند االمام محمینظرل، ی، اسماعیحسنال -

 .ق1416، یر االسالمکللف یهد العالمالمع

 تا.البیت، بی ، مشهد: آلتحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة حلی، حسن بن یوسف، -

 ق.1388 ،المکتبة المرتضویةتهران: ، تذکرة الفقهاء،  ـــــــــــــــ -

 ق.1247، قم: آل البیت، ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد،  ـــــــــــــــ -

 ق.1411، تهران: مؤسسه نشر امام خمینی)ره(، تحریرات فی االصولخمینی، سید مصطفی،  -

گاه عدالت در استنباط احکام یجا»، ، سید هاشم؛ پورموالنید حسی، سیسعادت مصطفو -

 .1387، 5-36، ص27ش، ینامه حقوق اسالمپژوهشدر: ، «معامالت

، یالرضو ید مرتضیالس :داود، قاهره یالدکتور حامد حفن راجعه ر شبر،یتفس شبر، عبداهلل،ال -

 .ق1385

 ق.1389، اإلسالمیة الکتب دار، تهران: المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین،  سید ،طباطبایی -

، مترجم محمدباقر موسوی همدانی، قم: جامعه تفسیر المیزانمحمدحسین، سید طباطبایی  -

 .1374مدرسین، 

 ق.1415، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت: البیان تفسیر مجمع طبرسی، فضل بن حسن،ال -

 ق.1415لفکر، ، بیروت: دار اجامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری، محمد بن جریر، ال -

 .1375فروشی مرتضوی، ، تهران: کتابمجمع البحرینطریحی، فخر الدین،  -

 ق.1390، دار الکتب اإلسالمیة، تهران: االستبصارطوسی، محمد بن حسن،  -

 ق.1407قم: دفتر انتشارات اسالمی،  ،الخالف،  ــــــــــــــ -

 .1365 ،ةالکتب االسالمی دار، قم: تهذیب األحکام،  ــــــــــــــ -

 ق.1409قم: مکتب اإلعالم اإلسالمی، ، التبیان ، ــــــــــــــ -

 .ق1400 د،یانتشارات مف :، قمالفوائد القواعد و، ی، محمد بن مک(د اولیشهعاملی ) -



 انساني شريعت در فقه امامیه مقاصد

 

 

221 

 :، قمةیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه، ین بن علیالدنی، ز(ید ثانیشهعاملی جبعی ) -

 .ق1410، یداور

 .ق1413 ،ةیمؤسسة المعارف اإلسالم :، قماألفهام کمسال،  ــــــــــــــ -

 .ق1414، یانتشارات اسالم دفتر :، قمنیشرح تبصرة المتعلم، ین علیالداءی، آقا ض(کزازی)عراقی  -

 .ق1424ر، کدار الف :، دمشقعةیل مقاصد الشرینحو تفعن، ی، جمال الدهیعطال -

 ق.1406، مشهد: آل البیت، فقه الرضا ،رضا )منسوب به ایشان(العلی بن موسی  -

 .ق1421ر، یبکریام :، تهران4چ، یاسیفقه س، یعل، عباسید زنجانیعم -

، یدفتر انتشارات اسالم :، قمالت القواعدکحل مش ینز الفوائد فکن، ید الدید عمی، سیدیعم -

 .ق1416

 .ق1417، ةیتب العلمکدار ال: روتی، بیالمستصفد، د بن محم، محمیغزالال -

 .ق1420، ةیتب العلمکدار ال :روتی، بلیشفاء الغل،  ـــــــــــــــ -

  .م1993، بیروت: دار الغرب اسالمی، مقاصد الشریعة االسالمیه و مکارمهافاسی، عالل،  -

 .ق1425، یانتشارات مرتضو :، قمفقه القرآن ینز العرفان فکفاضل مقداد، مقداد بن عبد اللّه،  -

 .ق1416، یدفتر انتشارات اسالم :، قمشف اللثامک، محمد بن حسن، یفاضل هند -

 .ق1410، مؤسسة دار الهجرة ، قم:نیالعل بن احمد، ی، خلیدیفراه -

 ق.1378، مکتبة العملیة االسالمیة، تهران: قوانین االصولقمی، میرزا ابوالقاسم،  -

 .ق1422 ،یغات اسالمیدفتر تبل :، قمشف الغطاءکاشف الغطاء، جعفر بن خضر، ک -

 .ق1407، ةیتب اإلسالمکدار ال :، تهرانیافکال، عقوبی، محمد بن ینیلک -

 .ق1363 ،ةاالسالمیدار الکتب  :، تهرانیاالصول من الکاف ، ــــــــــــــ -

 .تابی، ینویتبة نکم :، تهراناتیاألشعث -ات یالجعفر، محمد بن محمد اشعث، یوفک -

 .ق1405، سالةالر :روتی، بالطبعة الخامسة، نز العمّالکن، یبن حسام الد ی، علیمتقال -

 .ق1403 ،ءوفا ةسسؤم :روتی، ببحار االنوار، محمدباقر، یمجلسال -

 .ق1406، یز نشر علوم اسالمکمر :، تهران12چ، قواعد فقه، ید مصطفیمحقق داماد، س -

 .ق1413د، یخ مفیهزاره ش ینگره جهانک :، قمالمقنعة د، محمد بن محمد،یمف -



 1395بهار و تابستان ، 35 شماره، ينيد پژوهيانسان پژوهشي –نامه علمي دوفصل

 

222 

 .1386جوان، نسل  :، قمر نمونهیتفس، ناصر، یرازیارم شکم -

 .ق1427طالب،  یبن اب یمدرسه امام عل :، قمالمعارف فقه مقارنرةیدا،  ــــــــــــــ -

ظیم و نشر آثار امام خمینی، ، تهران: مؤسسه تنکتاب البیعاهلل، خمینی، سید روحموسوی  -

 ق.1421

 .ق1422ظیم و نشر آثار امام خمینی، ، تهران: مؤسسه تننجاة العباد،  ــــــــــــ -

القرآن الکریم، ، قم: دارالدر المنضود فی أحکام الحدودرضا،  موسوی گلپایگانی، سید محمد -

 ق.1412

، یدفتر انتشارات اسالم :، قمهازهیاهداف و انگ :نظام اقتصاد اسالمی، نید حسیس ،یرمعزیم -

1387. 

 .ق1424، یغات اسالمیدفتر تبل :، قمه الملةیه األمة و تنزیتنب ن،یحس، محمدینیینا -

 .ق1404، یاء التراث العربیدار إح :روتی، بالمکجواهر ال، محمدحسن، ینجفال -

 .ق1415ت، یآل الب :، قمعةیام الشرکأح یعة فیمستند الش، ی، احمد بن محمد مهدینراق -

، للمطبوعات یمؤسسة األعلم :روتیب ،یالعروة الوثقم، یاظم بن عبدالعظکد محمدی، سیزدیال -

 .ق1409

 .ق1415، قم: اسماعیلیان، القرآنفقه یزدی، محمد،  -


