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Abstract
Though threats against governments have often been of hardware nature
aimed at changing the political structure, due to the enemy's awareness of
the importance of culture, the software aspect of the threats has
increasingly brought into focus. After the victory of the Islamic
Revolution, attacks on Islamic culture have systematically taken place and
threats against the cultural foundations of Islam have been made to
undermine the rule of Islam in society. Despite the fact that some Islamic
injunctions like enjoining virtues and forbidding vices can play a big role
in safeguarding the Islamic culture, due to the organized nature of most
cultural attackers’ endeavors, a serious reaction against them can only be
produced with the state support and might that will monitor and eradicate
their unfavorable effects. The author, being aware of the significance of the
issue of cultural security and indicators of facing cultural threats, has done
an interdisciplinary and analytical-documentary research based on library
information, reviewing the jurisprudential sources and narrative and
intellectual arguments and re-reading Hasbah group models, and has
formed the opinion that just as the Islamic State has a cohesive
organization called the Intelligence Security Service to deal with hardware
threats, it must also organize a state body specialized in tackling the ones
happening in the cultural arena.
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چکیده
تهدید علیه حکومتها گرچه غالباً سختافزار ی و با هدف تغییر ساختار سیاسی بوده است ولی روزبهروز
باتوجهبه درک اهمیت عرصه فرهنگ توسط دشمن ،جنبه نرمافزاری تهدیدها بیشتر شده است .در این
رویکرد فرهنگ بهعنوان یکی از کالن نظامهای اجتماعی که تأثیرات گستردهای بر سایر نظامها از جمله
ساختار سیاسی ،امنیت و  ...دارد ،موردتوجه دشمن قرار گرفته و بدینوسیله در عصر حاضر و به طور
خاص پس از پیروزی انقالب اسالمی هجمهها به فرهنگ اسالمی در قالبی سازماندهی شده و هدفمند
بروزیافته و عناصر رکنی فرهنگ اسالم را بهمنظور ازبینبردن حاکمیت مکتب اسالم بر جامعه ،مورد تهدید
قرار داده است .گرچه در اسالم با وجود احکامی از جمله امربهمعروف و نهیازمنکر ،نقشی به سزا برای
مردم در صیانت از فرهنگ اسالمی تعریف شده ولی باتوجهبه سازمانمند بودن اقدامات بسیاری از
مهاجمان فرهنگی ،مواجهه با آنها جز با پشتوانه و قدرتی حاکمیتی جهت رصد و حذف ریشههای تهدید
قابل تحقق ناست .این در حالی است که باتوجهبه توسعه مفهوم امنیت در عصر حاضر به عرصههای
فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و  ،...مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ ،اضافه بر مواجهه با
تهدیدات سخت و نیمهسخت ،از وظایف اساسی حکومتها از جمله حکومت اسالمی محسوب میشود.
نگارنده با پژوهشی میانرشتهای از نوع تحقیقات تحلیلی  -اسنادی با روش گردآوری اطالعات
کتابخانهای ،ضمن موضوعشناسی بعد امنیتی عرصه فرهنگ و مؤلفههای مواجهه با تهدید امنیتی ،پس از
بررسی در منابع فقهی و ادله نقلی و عقلی و بازخوانی الگوی گروههای حسبه ،معتقد است همانطور که
حکومت اسالمی برای مواجهه با تهدیدهای سخت و نیمهسخت دارای تشکیالتی منسجم تحت عنوان
دستگاه امنیتی اطالعاتی است ،ضروری است برای مواجهه با تهدیدهای نرم نیز به تأسیس نهاد حکومتی
امنیت فرهنگی بپردازد که سه نوع مأموریت اساسی را بهعنوان نقشآفرینی حکومت اسالمی برای مواجهه
با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ متصور میسازد.

واژگان کلیدی :واژگان کلیدی :رسانه ،اخالق اسالمی ،اعتماد سیاسی ،خبر ،صداوسیما.

* دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران (ایمیل)mh.anjay@gmail.con :
** دانشیار دانشگاه مازندران (ایمیل)mmdehkalany@umz.ac.ir :
*** استاد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندران ali85akbar@yahoo.com

طرح مسئله
هر حکومتی و از جمله حکومت اسالمی به فراخور شرایط حاکمیتی خود ،دارای
مخالفینی است که در عرصههای اندیشهای ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...به
ایجاد تهدید علیه امنیت جامعه تحت حاکمیت وی میپردازند .مقابله با این
تهدیدات آنگاهکه کیان و نظام جامعه و بهتبع حاکمیت را به خطر اندازد ،تهدیدی
امنیتی محسوب شده و مواجهه با آن وظیفه حکومت محسوب شده (آشوری،

 ،1388ص )38و نیازمند اجرای روشهای امنیتی ،برخورد یدی و حتی استفاده از
سالح (حلی1410 ،ق ،ج ،2ص )23برای رفع آنها است .در فقه امامیه نقش معین شده
برای حکومت اسالمی برای مقابله با تهدیدات امنیتی حوزه فرهنگ ،بهصورتی
تصریحی بیان نشده لکن در خالل ابواب و قواعد فقهیه این نقش قابل استنباط
است .باب امربهمعروف و نهیازمنکر به انضمام قواعدی همچون نفی سبیل،
حرمت اهانت محترمات در دین و  ...بهوضوح میتواند نشاندهنده ابعاد امنیتی
فرهنگ در فقه امامیه باشد .نظر در آیات و روایات وارد شده در این مورد بهوضوح
پرده از اهمیت دو فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر  -به معنای عام آن  -برداشته
و حاکی از آن است که از عوامل اساسی حفظ امنیت فرهنگی جامعه محسوب
میشود که ترک آن عواقب شدیدی را به همراه دارد .این واجب ،چه به نحو
واجب عینی و چه کفایی ،دارای سه مرتبه قلبی ،لسانی و یدی است و تکتک
افراد جامعه اسالمی خود را باید مسئول به رفع منکرات و تهدیدکنندههای فرهنگ
اسالمی بهوسیله انجام این واجب دانسته و در این راستا گام بردارند.
بهعبارتیدیگر یکی از مهمترین ابزارهایی که فقه امامیه برای دفاع در مقابل
هجمههای فرهنگی دشمن برای سطح عموم جامعه ،قرار داده ،امربهمعروف و
نهیازمنکر است که با رعایت  4شرط مشهور آن که عبارتاند از علم ،عدم اصـرار
عاصی بـر مـعصیت ،احتمال تأثیر ،عدم احتمال مفسده و ضرر مـالی و جـانی و
عـرضی (محقق حلی1408 ،ق ،ج ،1ص ،)311میتواند بسیاری از تهدیدات را در
عرصه فرهنگی خنثی نماید.
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حال باتوجهبه اینکه در تهدیدات فرهنگی سازماندهی شده ،موضوع هجمه،
عناصر رکنی و پراهمیت فرهنگ هدف است ،فرد یا افراد مهاجم با تذکر مردمی
دست از اقدام برنداشته و تا رسیدن به مطلوب خود که اهانت و هتک حرمت
محترمات دین باشد به مسیر خود ادامه میدهد و ازبینبردن ریشههای این سطح
از تهدیدات نیازمند اقداماتی سازماندهی شده است ،قطعاً نقش حکومت اسالمی
در مواجهه با این تهدیدات فراتر از اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر یا تسهیل
آن برای مردم خواهد بود چرا که در این صورت تناسبی بین سطح و گستره
تهدیدات با راهکار اتخاذ شده وجود نداشته و مطلوب که جلوگیری از منکر و
رفع و دفع تهدید فرهنگی است حاصل نمیشود .بهعبارتیدیگر نقشآفرینی
حکومت اسالمی در مواجهه با این سنخ از تهدیدات ،با چه راهکارهایی و مبتنی
بر چه مؤلفههایی باید باشد.
متأسفانه پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه کمتر به روش میانرشتهای
موضوع را مورد مداقه قرار داده و همین امر باعث شده ارتباطی بین عرصه فرهنگ
و امنیت که تعیینکننده نقش حکومت اسالمی در این حوزه باشد ،صورت نگیرد.
بهعبارتیدیگر ورود حکومت اسالمی در حل مسائل مرتبط با تهدیدات امنیتی
فرهنگی نیازمند رویکردی جامع به امنیت و فرهنگ است .پژوهشگران حوزه
امنیت با تقسیم تهدیدها به سخت ،نیمهسخت و نرم ،اساساً تهدیدات امنیتی را در
دو قسم اول تعریف کرده و ورودی به عرصه فرهنگ با رویکرد امنیتی نکردهاند
(توالیی و همکاران 5 :1387 ،تا  )39و پژوهشگران حوزه فرهنگ نیز فرهنگ را
بریء از رویکردهای امنیتی دانسته و خودبهخود به مؤلفههای امنیتی شدن تهدید
بیتوجه هستند .در این میان گرچه فقه امامیه با جامعیتی که نسبت به اداره جامعه
داشته ،دربردارنده مبانی و حتی راهکارهای فقهی مناسب برای حکومت اسالمی
در این زمینه است ولی جستجوها و پژوهشهایی که در منابع فقهی صورتگرفته
باتوجهبه عدم غلبه نگاه حاکمیتی منجر به تدوین راهکارهای منسجمی در تعیین
نقش حکومت اسالمی نشده است تا جایی که چنین نگاهی به باب امربهمعروف
و نهیازمنکر حتی در کتب متأخرین همچون دراسات فی والیه الفقیه (منتظری،
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 ،1411ج )263 :2تحت تأثیر مستقیم کتب اهلسنت همچون االحکام السلطانیه
(ماوردی 1406ق )284 :بوده و غیر مسبوق به سابقهای مدون در کتب شیعه است.
برایناساس مهمترین وجه مزیت پژوهش حاضر میانرشتهای بودن آن است که
منجر به تسری مؤلفههای مواجهه با تهدیدات امنیتی به عرصه فرهنگ و بازتعریف
نقش حکومت اسالمی در این حوزه مبتنی بر مبانی و راهکارهای فقه امامیه است؛
لذا تالش شده تا با انجام موضوعشناسی در عرصه فرهنگی و تطبیق مؤلفههای
امنیتی شدن موضوعات بر موضوعات فرهنگی ،و استفاده از راهکارهای فقهی،
نقش حکومت اسالمی در مواجهه با آنچه تحت عنوان تهدید امنیتی حوزه فرهنگ
شناخته میشود ،ترسیم گردد.
الزم به ذکر است همانطور که حضرت امام خمینی

رحمة اهلل علیه

میفرمایند:

«طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسالم و رویه رسول اکرم (ص) و حضرت
امیر المؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات ،تشکیل حکومت الزم است» (خمینی،

 ،1378ص )39ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت از مفروضات این
مقاله است.

 .1بعد امنیتي تهدیدات فرهنگي
تهدید مفهومی درهمتنیده با مفهوم امنیت است .امنیت فرد یا جامعه بهوسیله
اقدامات خصمانهای به خطر میافتد که از آن تعبیر به تهدید شده (ابن منظور،
 ،1414ج ،3ص )433و منجر به ایجاد ترس ،بیم و خوف در فرد یا جامعه میشود
(طریحی ،1375 ،ج ،3ص .)168عجین بودن مفهوم امنیت و تهدید باعث شده
همانطور که صاحبنظران در تعریف امنیت دچار اختالفنظر هستند در تعریف
تهدید نیز ،بهقدر مشترکی نرسیده باشند .لرنر تهدید را عبارت از هر چیزی که
بتواند ثبات و امنیت را در یک کشور به خطر اندازد ،میداند .مفهوم تهدید در
نگرش سیستمی ،عدم تعادل در سیستم ،بیان شده است .یعنی عاملی که اجازه
نمیدهد سیستم به اهداف خودش برسد .پس تهدید برآیند وضعیتی است که
عوامل محیطی برخالف خواسته ما و خارج از کنترل ما عمل میکنند و ازاینحیث
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روند امور ،مطلوب ما نیست و احتمال آشفتگی ،خطر یا زیان برای ما وجود دارد.
اما در سادهترین حالت با نظر در مصادیقی که عرف آنها را تهدید امنیتی میداند،
میتوان تهدید را فقدان مفهوم دیگر ،یعنی امنیت بیان کرد که با به خطر افتادن
ارزشها و منافع حیاتی یک کشور به وجود میآید( .عقیلی و دیگران،1392 ،
ص )26تهدید یا فقدان امنیت بسته به عرصه موردنظر قابلیت مقید شدن به قیودی
از جمله نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...است .گرچه این قیود در تعریف
نوع تهدید اثرگذار بوده و نوع تهدیدات را متفاوت میکند ولی وجود اشتراکی
بین آنها از حیث قدر متیقن همه یعنی «تهدید امنیتی» میتوان بیان کرد .گرچه
برای امنیتی شدن یه پدیده ،مؤلفههایی از جمله حجم تهدید ،مرجع مورد تهدید،
سرعت تهدیدزدایی و  ...مطرح میشود ولی قید «ارزشها و منافع حیاتی»
شاخصی کاربردی ،جامع و قدر متیقنی در تمییز مصادیق تهدید امنیتی از تهدید
غیرامنیتی است (آقایی ،1389 ،ص  )17و برایناساس دزدی در جامعه گرچه
موجب ترس و ازبینرفتن امنیت به معنای عام آن میشود ولی تهدیدی امنیتی به
معنای دانش سیاسی آن محسوب نمیشود و مستلزم سازوکار امنیتی نیز ناست
ولی ترور شخصیتهای سیاسی در جامعه یک تهدید امنیتی محسوب میگردد.
در دیدگاه سنتی ،تهدیداتی ابعاد امنیتی پیدا میکردند که در چارچوب
سختافزاری و عرصه نظامی تعریف شوند اما با ارتباط بیشتر ملتها و پیشرفت
دانش ،مسائل امنیتی به عرصههای نرم نیز تسری پیدا کرد (شریعتمدار جزایری
(آیتاهلل) ،1379 ،ص  )7و در نتیجه ،فرهنگ و عرصههای نرم نیز دارای ابعاد
امنیتی تعریف شدند .این نگاه در اسالم که از ابتدا فرهنگ را از رکنیترین عناصر
تشکیل هویت جامعه اسالمی میدانست ،بروز و نمود بیشتری دارد و برایناساس
میتوان فرهنگ را جزء منافع حیاتی حکومت اسالمی محسوب کرده و بهتبع ابعاد
امنیتی برای تهدیدات فرهنگی قایل شد .برایناساس تهدید امنیتی مفهومی کالن
است که بر اساس اضافه نمودن قید فرهنگ ،در این عرصه نیز معنادار شده و
مفهوم کلی «به خطر افتادن ارزشها و منافع حیاتی» را بر عرصه فرهنگ تطبیق
میدهد لذا بعد امنیتی تهدیدات فرهنگی ،ابعادی از تهدیدات فرهنگی را در
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برمیگیرد که ارزشها و منافع حیاتی عرصه فرهنگ را نشانه رفته باشد .عناصر
رکنی یا ارزشها و منافع حیاتی فرهنگ اسالمی را مبتنی بر برخی ابواب و قواعد
فقهیه از جمله سب النبی ،اهانت محترمات دین ،میتوان احصاء نمود.

 .2انواع مواجهه با تهدیدات
در ادبیات امنیتی دنیا برای اقدام علیه تهدیدات امنیتی فارغ از اینکه در چه
عرصهای صورت گیرد ،قدر مشترکی راهکارها وجود دارد .آنگاهکه تهدیدی،
تبدیل به پدیدهای امنیتی شود ،نیازمند اقدامات فوقالعادهای خواهد بود .معمو ًال
اقدامات امنیتی سریع ،بدون طی فرایندهای اداری و قضایی رایج و دارای اولویت
نسبت به سایر امور هستند )Buzan, 1998( .ضمن پذیرش این مؤلفهها ،با نظر
در ادبیات اسالمی مخصوصاً در عرصه فرهنگ میتوان اقدام علیه تهدید را از
مقسم مواجهه پیشوپس از بالفعل شدن تهدید نیز مورد بررسی قرار داد .مواجهه
معنایی اعم از برخورد و نزاع دارد .مواجهه به هر نوع رویارویی و تعیین تکلیف
نسبت خود با امری دیگر گفته میشود لذا گفته شده «واجهت فالنا :جعلت وجهى
تلقاء وجهه» (مصطفوی ،1368 ،ج ،13ص 45و ابن منظور1414 ،ق ،ج ،2ص)649
یعنی رودرروی وی شدم .به عبارتی گاهی در مقابل یک امر ناخوشایند تصمیم
بر سکوت گرفته میشود و این هم نوعی مواجهه است .رکن اساسی مقابله اراده
و آگاهی است یعنی همین سکوت اگر بدون آگاهی از وجود خطر یا تهدید باشد
مواجهه محسوب نمیشود پس مواجهه دربردارنده او ًال علم به وضعیت مطلوب،
ثانیاً علم به وجود امری ناخوشایند نسبت به وضع مطلوب و ثالثاً اراده و علم در
تصمیم کنش در مقابل آن امر ناخوشایند است .فقه اسالمی همانطور که قواعد و
احکامی جهت اقدام علیه تهدید امنیتی پس از بالفعل شدن آن ،قرار داده ،از تعیین
احکامی برای مواجهه پیشگیرانه با جرائم نیز غافل نبوده و احکام بسیاری جهت
حذف ریشههای تهدید ،پیش از بالفعل شدن آن قرار داده است .بسیاری از حدود
همچون حد قیادت ،مربوط به دسته اول است و به همین دلیل تا زمانی که مفهوم
قیادت محقق نشده و جمع بین فجور صورت نگرفته باشد ،گرچه مقدمات نیز

جستاری فقهي در مواجهه حکومت اسالمي با( ...محمد حسین علیپور و محمد محسني دهکالني)

حاصل شده باشد و قطع به نیت فرد نیز پیدا شده باشد ،تا اقامه بینه بر وقوع جمع
بین فجور صورت نگیرد ،حدی بر وی جاری نمیشود (مفید1413 ،ق ،ص )791
اما برخی احکام که غالباً مربوط به عرصه فرهنگی هستند در دسته دوم قرار
گرفتهاند بهعنوانمثال نگهداری و حفظ کتب ضاله ،گرچه تدریس یا نشر صورت
نگیرد ،از جهت فسادی که در آینده غالباً بر آن مترتب خواهد بود دارای حرمت
بوده و باید در مقابل آن اقدامی صورت گیرد( .تبریزی (آیتاهلل)1413 ،ق ،ص)118
مهمترین ثمره لحاظ این مقسم ،دخیل کردن مواجهه پیشگیرانه و فعاالنه به عرصه
فعالیت امنیتی است که از هزینهها و مخاطرات تهدیدات میکاهد.
با این توضیح دو نوع مواجهه را بهصورت کلی میتوان تصور کرد .1 :اقدام
علیه تهدید پس از بالفعل شدن آن (مواجهه دفعی)  .2مواجهه با تهدید قبل از
بالفعل شدن آن (مواجهه رفعی یا پیشدستانه)
بی شک مقصود از کلمه مواجهه هر دو قسم مذکور است و مخصوصاً در
عرصه مواجهه با تهدیدات امنیتی به هر دو نوع مقابله نیازمند هستیم و نقش
حاکمیت در مقابل تهدید امنیتی درحالیکه بالفعل شده ،مقابله دفعی خواهد بود
و به این منظور نیازمند ابزارهای حاکمیتی قدرت در برخورد و معمو ًال حذف
عوامل تهدید است .در ادامه به بیان دقیقتر تفاوت این دو نوع مواجهه میپردازیم
تا راهکارهای مناسب هر نوع و بالطبع ،نوع نقشآفرینی حکومت اسالمی در هر
یک نمایان شود.
 .2-1دفع

مواجهه با تهدید به هر دلیلی (از جمله کاهلی در رصد عوامل تهدید ،غافلگیرانه
بودن آن و  )...ممکن است پس از بالفعل شدن تهدید صورت گیرد .یعنی تهدیدی
به وجود آمده و در حال به خطر انداختن منافع است لذا درصدد حذف خود یا
آثار آن تهدید هستیم .از این نوع مواجهه با تهدید میتوان تعبیر به دفع نمود .دفع
در لغت به معنای جلوگیری ،منع و ازبینبردن بهکاررفته است همانطور که گفته
شده «دفعت عنه کذا و کذا دفعا و مدفعا ،أی :منعت» و «الدَّفْع :اإلِزالة بقوّة» (ابن
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منظور1414 ،ق ،ج ،8ص )87و این معانی در صورتی محقق میشود که تهدیدی به
وجود آمده و بالفعل شده باشد و اکنون قصد مواجهه با آن داشته باشیم.
بهعبارتیدیگر این مفهوم در حالی محقق میشود که سوء یا تهدیدی عارض شده
و حال در صدد پاسخگویی ،برگرداندن و صَرف آثار آن هستیم لذا در مقام احتجاج
از این کلمه به این صورت استفاده میشود که «(دَفَعْتُ) الْقَوْل رَدَدْ ُتهُ بِالْحُجَّةِ».
(فیومی1414،ق  ،ج ،2ص )196یعنی پاسخ قول وی را با استدالل برگرداندم و در
مقام مسائل نظامی و فیزیکی نیز از آن تحت عنوان دفاع تعبیر شده و ذیل آیه
شریفه «وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض» (بقره )251/اگر
خداوند بعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمىکرد زمین تباه مىشد گفته اند « و
أصل الدفع :الصرف عن الشیء ،و الدفاع السیل لتدافع بعضه على بعض» (طوسی،

بی تا ،ج ،2ص )301یعنی اصل معنای دفع برگرداندن چیزی است و دفاع نیز به
معنای برگرداندن برخی توسط برخی دیگر است .و در مقامی اعم از صرف مسائل
نظامی و دفاعی نیز فرموده «ادْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ» (مؤمنون )96/اى رسول
ما تو آزار و بدیهاى امت را به آنچه نیکوتر است دفع کن .پرواضح است که
درصورتیکه سیئه ای (یا تهدیدی) به وجود نیامده باشد دفع آن به احسن معنا
ندارد لذا اینکه فرموده «ادفع» اشاره به سیئه ای است که تحقق یافته و اکنون پیامبر
با خوبی در صدد ازبینبردن آثار آن است.

 .2-2رفع

رفع ،هوشمندانهتر و پیشگیرانهتر از دفع است و شامل مواجهه با تهدید پیش از
بالفعل شدن آن میشود .درصورتیکه بهصرف احتمال وقوع تهدید در آینده و
بهمنظور پیشگیری از وقوع تهدید بالقوه ،اقدام به حذف ریشههای آن کرده و از
اساس ،احتمال بروز تهدید را کم نماییم به رفع پرداختهایم .رفع در لغت نیز به
معنای جلوگیری از استقرار چیزی در موقعیت خود و بلندکردن آن از موضعش
به کار میرود .همانطور که گفته شده «الرَّفْعُ :ضدّ الوَضْع ،رَفَعْته فارْ َتفَع فهو نَقیض
الخَفْض فی کل شیء» (ابن منظور1414 ،ق ،ج ،8ص )129و «الرَّفْعُ یقال تارة فی

جستاری فقهي در مواجهه حکومت اسالمي با( ...محمد حسین علیپور و محمد محسني دهکالني)

األجسام الموضوعة إذا أعلیتها عن مقرّها» (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ج ،1ص)360
و بهاینترتیب مبتنی بر تعاریفی که از اصطالح رفع بیان شد ،مواجهه رفعی را
میتوان مواجههای نامید که در صدد برداشتن عامل تهدید از موضعش است تا اثر
آن را پیش از آنکه بالفعل شود از بین ببرد.

 .3نقش حکومت اسالمي
 .3-1گستره مأموریت

همانطور که بیان شد ،با فرض تشکیل حکومت اسالمی معمو ًال تهدیدات دشمن
به تمام عرصههای اجتماعی از جمله فرهنگ اسالمی نیز گسترش پیدا میکند لذا
فقه امامیه برای مقابله با این تهدیدات راهکارهایی را قرار داده است .مردم در این
حالت موظف به انجام وظایفی هستند که مهمترین آنها را میتوان امربهمعروف و
نهیازمنکر با حفظ شروط آن دانست (محقق حلی1408 ،ق ،ج ،1ص )311اما با
شناختی که از موضوع حاصل شد ،دریافتیم که تهدیدات امنیتی سازماندهی شده
از سوی دشمن ،صرفاً با نقشآفرینی مردم برطرف نمیشود و نقشآفرینی جدی
حکومت در مواجهه با این نوع تهدیدات را اقتضا میکند.
بهطورکلی با بررسی مصادیق و راهکارهایی که در ابواب و قواعد فقهیه برای
مواجهه با این تهدیدات بیان شده ،میتوان دو نقش دفعی و رفعی (پیشدستانه)
را برای حکومت اسالمی متصور شد و هر یک از این دو نقش را به مواجهه با
معلولها و مواجهه با علل تقسیم نمود که مجموعاً  4نقش زیر را برای حکومت
اسالمی تصویر مینماید.
 .3-1-1مواجهه دفعي با علتها
وقتی تهدید بالفعل شده است ،عقل حکم میکند به حذف ریشههای تهدید

بپردازیم تا معلولهای زیاد در پی آن از بین بروند .ازبینبردن معلولها در بسیاری
از موارد الزم است ولی قطعاً حذف علتها ،امنیت فرهنگی را پایدارتر و بادوامتر
میکند .حرمت حفظ کتب ضالل (تبریزی1424 ،ق ،ص  )439یا اجتناب از خلطه و
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آمیزش با اجانب (شاهآبادی ،1380 ،ص  5و  )6از این سنخ است و حکومت اسالمی
موظف است به طور حداکثری ریشهها ،علل و ماده تهدیدهای فرهنگی بالفعل
شده را حذف کند و این امر در بسیاری از موارد از عهده مردم برنمیآید چرا که
نیازمند استفاده از روشهای امنیتی یا سیاستگذاریهای کالن حاکمیتی است.
 .3-1-2مواجهه دفعي با معلولها
گرچه حذف ریشهها و علل تهدیدها بهصرفهتر و منجر به حذف معلولهای

زیادی خواهد شد ولی ازآنجاییکه معطل گذاشتن برخی معلولها تا زمان حذف
علل ،آثار مخرب فرهنگی دارد ،برخورد با آنها در حیطه وظایف حکومت قرار
میگیرد .حکم ساب النبی (عاملی1427 ،ق ،ج ،2ص  ،)43یا مرتد آنگاهکه اقرار و
اعالم میکند (عاملی1427 ،ق ،ج ،2ص  ،)51یا توهینکننده به محترمات دین
(مازندرانی1425 ،ق ،ج ،1ص ،)159یا اکثر حدود همچون شرب خمر ،محاربه ،بغی،
سرقت و  ...ازاینقبیلاند .امربهمعروف و نهیازمنکر به معنای رایج ،یکی از
مهمترین و اساسیترین راهکارهایی است که در فقه امامیه در این نوع مواجهه در
نظر گرفته شده است .گرچه حل ریشهای این تهدیدها مطلوب است ولی برخورد
و حذف بسیاری از تهدیدها یا نتایج آنها در لحظه وقوع ،از عهده مردم برنمیآید
و الزم است حکومت اسالمی با اختیارات حاکمیتی و بعضاً ابزارهای امنیتی
برخورد نماید.
 .3-1-3مواجهه رفعي (پیشدستانه) با علتها
مواجهه پیشدستانه ،علتها را مورد هدف قرار میدهد .پیش از آنکه تهدید

فرهنگی بالفعل شود باید با برخی راهکارها بستر تهدیدهای فرهنگی را از بین
برده و مانع از بروز و تحقق آنها شد .تقویت بنیه فکری و فرهنگی مردم از طریق
تعلیم معارف ،اخالق و احکام ،ترویج مقاصد فرهنگی اسالم و تعظیم شعائر
اسالمی (شاهآبادی ،1380 ،ص  7و  )9بخشی از جمله نقشهایی است که حکومت
اسالمی برای مواجهه پیشدستانه با تهدیدات فرهنگی باید برعهده بگیرد.
 .3-1-4مواجهه رفعي (پیشدستانه) با معلولها

جستاری فقهي در مواجهه حکومت اسالمي با( ...محمد حسین علیپور و محمد محسني دهکالني)

ازآنجاییکه مواجهه پیشدستانه ،قبل از بالفعل شدن تهدیدها است ،اساساً در
نسبت با علتها معنا دارد و در نسبت با معلولها ،دارای مصداقی نیست.
 .3-2تبیین مدعا

همانطور که بیان شد ،حکومت اسالمی حافظ مصالح و منافع جامعه است و
برایناساس به همان میزان که در مواجهه با تهدیدات جان و مال مردم وظیفه
داشته نسبت به مواجهه با تهدیدات فرهنگ اسالمی نیز وظیفه دارد (مجله فقه

اهلبیت ،بی تا ،ج  ،35ص )147و اگر تهدید مذکور ،ارکان حیاتی فرهنگ را نشانه
گرفته باشد ،مکلف به مواجهه امنیتی با آن تهدید طبق مؤلفههای برخورد امنیتی
( )Buzan, 1998با تهدیدات است( .شریعت مدار جزایری ،1379 ،ص  )17گستره
مأموریت حکومت اسالمی در عرصه فرهنگ ،هر سه قسم مذکور در قسمت قبل
است و موظف است در چنین شرایطی با پشتوانه قدرت حاکمیتی ،به طور ویژه
تهدیدات را مورد هدف قرار داده و با آنها مواجه شود .گرچه میتوان امربهمعروف
و نهیازمنکر را به معنای عام آن بر هر سه راهکار فوق تطبیق داد و چنین تعریفی
با تأکیدات بنیادین و اساسی که در روایات در مورد اهمیت این دو فریضه از
طریق ترسیم تبعات اجتماعی ترک آن وارد شده (حلی1420 ،ق ،ج ،2ص،)239
تطابق دارد ،ولی بافهم عرفی که برداشتی مضیق از امربهمعروف و نهیازمنکر دارد
و آن را معمو ًال محدود به وظیفه فردی مردم با شروط خاص آن میداند ،منافات
خواهد داشت .اگر امربهمعروف و نهیازمنکر را به معنای جامع و عام آن در نظر
بگیریم ،جامعترین راهکار فقه اسالمی برای مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه
فرهنگ است .این راهکار گرچه متضمن نقش مردم در عرصه فرهنگ است ،نقش
حکومت اسالم را نیز بهصورتی که متضمن هم اقدامات دفعی و هم مواجهه رفعی
و پیشدستانه باشد بیان میکند .مدعا آن است که جز با چنین رویکرد جامعی به
مقوله امربهمعروف و نهیازمنکر نمیتوان مصالح جامعه در عرصه فرهنگ را
صیانت نموده و با تهدیدات سازماندهی شده فرهنگی برخورد نمود .با توضیحی
که در ابتدای مقاله بیان شد ،پرواضح است که برخورد با افراد و نهادهای
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سازماندهی شده دشمن که ارکان حیاتی فرهنگ اسالمی را مورد هدف قرار
میدهند جز با قدرتی مناسب با آن تهدید امنیتی ،صورت نمیگیرد .از سویی دیگر
طبق روایت مسعده بن صدقه از امام صادق علیهالسالم (طبرسی1385 ،ق ،ص)51 :
امربهمعروف و نهیازمنکر صرفاً بر قوی اطاعت شونده واجب است .مردم نیز در
این سطح از تهدیدات قطعاً قدرت اقدام نداشته و اگر داشته باشند خطر ضرر
جانی و مالی برای ایشان وجود دارد که وجوب اقدام را از آنها مرتفع میکند.
(مفید1413 ،ق ،ص  )809برایناساس باید نهادی حاکمیتی با قدرت حاکمیتی در
این عرصه ورود پیدا کرده و با استفاده از ابزارها و اختیارات امنیتی ،جلوی
اقدامات خصمانه و تهدیدات امنیتی فرهنگی را بگیرد .مبتنی بر همین استدالل
است که فقها ،در صدد بیان تفاوتهای این وظیفه بهعنوان یک نهاد حکومتی (که
شاید بتوان از آنها بهعنوان محتسب نام برد) و بهعنوان یک وظیفه فردی (که
مجریان را متطوع مینامند) برآمده و تفاوتهایی را بین آن دو ذکر کردهاند که
حاکی از نقش حکومت اسالمی در اقدام علیه تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ از
طریق راهاندازی و مدیریت نهادی متخصص و متمرکز در امربهمعروف و
نهیازمنکر با اختیارات امنیتی است .از جمله این تفاوتها این است که
اول .وجوب حسبه بر محتسب از باب والیت بوده و وجوب عینی است
درحالیکه برای دیگران وجوب کفایی است.
دوم .محتسب نمیتواند از وظیفه خود ،به عذر اینکه کار دیگری دارد شانه
خالی کند ولی متطوع میتواند.
سوم .محتسب گمارده شده تا برای ازبینبردن منکرات به او مراجعه شود ولی
متطوع خیر.
چهارم .بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتیها به او رجوع کرد
اجابت کند ولی بر متطوع چنین الزامی نیست.
پنجم .بر محتسب است که از زشتیها و منکرات آشکار و همچنین از وانهادن
آشکار نیکیها و معروف تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتیها و بهپاداشتن
خوبیها نایل آید ولی بر دیگران فحص و جستجو الزم نیست.
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ششم .محتسب میتواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند زیرا
بر این کار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل
کند ،مناسبتر است ولی متطوع خیر.
هفتم .محتسب میتواند انجامدهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند (بهشرطی
که تعزیر او بهاندازه حدود شرعی نباشد) ولی متطوع نمیتواند.
هشتم .محتسب میتواند در ازای وظیفه حکومتی خود (حسبه) از بیتالمال
مقرری دریافت کند ولی متطوع نمیتواند.
نهم .محتسب میتواند در امور عرفی ،نظر شخصی خود را به کار بندد ،مانند
جایگاههای خریدوفروش بازار ،زدن سایبان در آن و  ...ولی متطوع نمیتواند
چنین کند (منتظری ،1411 ،ج.)263 :2

 .3-3بررسی ادله
تشکیل نهاد حکومتی امربهمعروف و نهیازمنکر در ظرف حکومت اسالمی نیازمند
ادله شرعی است که حجیت این عمل را ابتدائاً از حیث جواز و سپس از حیث
لزوم به اثبات برساند .نهادی که با پشتوانه قدرت حاکمیت اسالمی ،به این دو
فریضه پرداخته و مجاز به اقدام برحسب مؤلفههای اقدامات امنیتی است و وظایفی
فراتر از امربهمعروف و نهیازمنکر فردی دارد .در این میان میتوان ادله این عرصه
را از جهت آیات ،روایات ،قواعد فقهیه ،اطالق ادله اجرای حدود ،اطالق ادله
امربهمعروف و نهیازمنکر بیان نموده و در نهایت بهعنوان مؤید ،مسبوق به سابقه
بودن چنین امری در طول تاریخ را مورد اشاره قرار داد.

 .3-3-1آیات

آیات بسیاری در قرآن به موضوع امربهمعروف و نهیازمنکر میپردازند که نشان
از اهمیت این دو فریضه در دین مبین اسالم است ولی در این میان بعضی از آیات
به جنبههای حاکمیتی این دو فریضه اشاره داشته و حاکی از لزوم تمرکز عدهای
خاص بر این مسئله است.
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« .1وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ
وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ».آل عمران)104 ،
آ یه شریفه ظهور در تبعیض دارد و این تبعیض با عبارت «امه» ذکر شده که
فهم عرفی از آن گروهی همفکر و هم هدف است که برای دفاع از کیان اسالم و
اقامه حدود و  ...مجتمع شدهاند( .قمی1412 ،ق ،ج ،13ص )238ضرورت قدرت
داشتن این گروه هم از مسلمات است چرا که در غیر این صورت در آیات دیگر
به وظیفه عمومی امربهمعروف و نهیازمنکر اشاره شده بود و نیازی به ذکر اینکه
این وظیفه گروهی خاص نیز هست ،نبود .همانطور که در روایت مسعده نیز
ویژگی قدرت داشتن بهصراحت بیان شده است( .طبرسی1385 ،ق ،ص )51:بی
شک در حکومت اسالمی نیز مبتنی بر این آیه و استدالل به ظهور آن ،باید گروهی
همفکر با قدرت حاکمیتی برای مواجهه امنیتی با تهدیدات امنیتی تشکیل و به این
مهم بپردازد .آیتاهلل مکارم شیرازی نیز در تفسیر نمونه به این تفکیک اشاره داشته
و گروه های حسبه را نمونهای از عمل به این آیه بیان میکنند و می فرمایند چنین
استفاده مىشود که «امربهمعروف و نهیازمنکر» دو مرحله دارد :یکى «مرحله
فردى» که هر کس موظف است به تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد ،و دیگرى
«مرحله دستهجمعی» که امتى موظفند براى پایان دادن به نابسامانیهاى اجتماع
دست به -دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعى کنند.
قسمت اول وظیفه عموم مردم است ،و چون جنبه فردى دارد طبعاً شعاع آن
محدود به توانایی فرد است ،اما قسمت دوم شکل واجب کفایى به خود مىگیرد
و چون جنبه دستهجمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع و طبعاً از شئون حکومت
اسالمى محسوب مىشود .این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت بهسوی حق،
از شاهکارهاى قوانین اسالمى محسوب مىگردد ،و مسئله تقسیمکار را در سازمان
حکومت اسالمى و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعى و سازمانهای
حکومت مشخص مىسازد.
سابقبراین در ممالک اسالمى (و امروز در پارهاى از کشورهاى اسالمى ،مانند
حجاز) با الهام از آیه فوق تشکیالتى مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به  -انجام
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مسئولیتهاى اجتماعى به نام اداره حسبه و مأموران آن به نام «محتسب» و یا
«آمرین به معروف» وجود داشته است که مأمور بودند با همکارى یکدیگر با
هرگونه فساد و زشتکارى در میان مردم ،و یا هرگونه ظلم و فساد در دستگاه
حکومت مبارزه کنند ،و هم چنین مردم را به کارهاى نیک و پسندیده تشویق
نمایند.
بنابراین ،وجود این جمعیت با آن قدرت وسیع ،هیچگونه منافاتى با عمومى
بودن وظیفه امربهمعروف و نهیازمنکر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد.
(مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،3ص )37 :شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن (طوسی،

التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،2 :ص  ،)550به لزوم ورود این گروه در مرتبه سوم
امربهمعروف و نهیازمنکر اشاره میکنند و میفرمایند «فان قیل هل یجب فی إنکار
المنکر حمل السالح؟ قلنا :نعم إذا احتیج إلیه بحسب اإلمکان ،ألن اللَّه تعالى قد
أمر به ،فإذا لم ینجح فیه الوعظ و التخویف ،و ال التناول بالید وجب حمل السالح،
ألن الفریضة ال تسقط مع اإلمکان إال بزوال المنکر الذی لزم به الجهاد إال أنه ال
یجوز أن یقصد القتال إال و غرضه إنکار المنکر» این گفته شیخ طوسی خود حاکی
از لزوم تشکیل نهاد حکومتی این عرصه است چرا که در غیر این صورت ورود
تکتک افراد جامعه در حمل سالح برای مقابله با منکرات نتیجهای جز هرجومرج
نخواهد داشت.
« .2الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آ َتوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور»
استدالل به این آیه شریفه برحسب داللت مفهوم شرط صورت می گیرد .جمله
شرطیه ،اقامه نماز و ایتاء زکات و امربهمعروف و نهیازمنکر را مشروط بر تمکین
و قدرت داده شدن نموده است .اما به نظر می رسد استدالل به این آیه صرفاً
بهعنوان مؤید میتواند مورداستفاده قرار گیرد و داللت تام بر مدعا یعنی ضرورت
تشکیل نهاد حاکمیتی مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ ندارد چرا که
داللت آیه نهایتاً بر ضرورت قدرت داشتن برای انجام این فرایض است و این امر
بر قدرت فردی و طبیعتا وظیفه فردی امربهمعروف و نهیازمنکر تطبیق دارد.
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 .3-3-2روایات

در میان روایات عدیدهای که به اهمیت و جایگاه این دو فریضه میپردازد ،روایت
موثق مسعده بن صدقه از حضرت امام صادق (علیهالسالم) داللتی آشکار بر لزوم
تأمین قدرت حاکمیتی برای تحقق این دو فریضه دارد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ،عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ،عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قال :سَمِعْتُ أَبَا
عبداهلل علیهالسالم یَقُو ُل وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ،وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ :أَ وَاجِبٌ
هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً؟ فَقَالَ« :لَا» فَقِیلَ لَهُ :وَ لِمَ؟
قَالَ« :إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ ،الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ ،لَاعَلَى الضَّعِیفِ
الَّذِی لَایَهْتَدِی سَبِیلًا إِلى أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ :مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلى ذلِکَ
کِتَابُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ« :وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» فَهذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ ،کَمَا قَا َل اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ« :وَ مِنْ قَوْمِ
مُوسى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ» وَلَمْ یَقُلْ :عَلى أُمَّةِ مُوسى ،وَلَا عَلى کُلِّ قَوْمِهِ
 ،وَهُمْ یَوْمَئِ ٍذ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ ،وَالْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً ،کَمَا قَا َل اهللُ عَزَّ وَجَلَّ« :إِنَّ إِبْراهِیمَ
کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ» یَقُولُ :مُطِیعاً لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَلَیْسَ عَلى مَنْ یَعْلَمُ ذلِکَ فِی ه ِذهِ
الْهُدْنَةِ مِنْحَرَجٍ إِذَا کَانَ لَاقُوَّةَ لَهُ ،وَلَا عُدَدَ ،وَلَا طَاعَةَ» (طبرسی1385 ،ق ،ص)51:
حضرت امام صادق (علیهالسالم) در این روایت اضافه بر بیان شرط قدرت که
شاید بتوان آن را بهقدرت فردی نیز حمل نمود ،بهشرط مطاع بودن نیز اشاره
میکنند که بیانگر رسمیت حاکمیتی است که منجر به ایجاد هویتی برای آمران و
ناهیان میشود که مورد اطاعت متخلفان قرار گیرند و برای تبیین این دو شرط به
آیه شریفه  104سوره آل عمران استناد میکند که در آن به امة اشاره شده و در
توضیح اینکه این امة چه کسانی هستند بهوضوح به تفکیک وظیفه فردی
امربهمعروف و نهیازمنکر از نهاد حکومتی و متولی رسمی این دو فریضه
پرداختهاند.
لذا میتوان این روایت را باتوجهبه موثق بودن آن سلسله سند و باتوجهبه
وضوح و صراحت مفاد آن ،از مهمترین دالیل بر لزوم تشکیل نهاد حکومتی
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امربهمعروف و نهیازمنکر برای مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ به شمار
آورد.

 .3-3-3قاعده حرمت اهانت محترمات در دین

در مفاد قاعده مذکور او ًال اهانت به معنای هر نوع استخفاف و استحقار است و
ثانیاً مقصود از محترمات ،مطلق هر چیزی است که در دین محترم شمرده شده و
نزد خداوند متعال شأنیتی دارد( .مازندرانی1425 ،ق ،ج ،1ص )149جمیع محترمات
دین باید تکریم شده و شعائر حفظ شود و از اهانت به این محترمات جلوگیری
شود .از میان روایت ،روایت معتبری دلیل بر این قاعده نیست و از میان آیات نیز
صرفاً دو آیه  30و  32سوره حج در تعظیم شعایر وارد شده که برخی به اینکه
«امر به شی داللت بر نهی از ضد میکند» استدالل کردهاند که البته این استدالل
خالی از اشکال نیست چرا که ضد عام وجوب تعظیم ،حرمت اهانت ناست؛ لذا
مهمترین ادله بر این قاعده را میتوان اجماع ،ارتکاز ذهن متشرعه و حکم عقل
نام برد .عقل حکم میکند هرآنچه نزد مولی محترم است و دارای شأنیت است،
باید مورد احترام قرار گرفته و تعظیم شده و جلوی استخفاف آن گرفته شود .به
دلیل همین حکم عقل است که ارتکاز ذهنی متشرعه نیز بر احترام مصادیق حرمات
قرار گرفته است( .بجنوردی1419 ،ق ،ج ،5ص )294همچنین عقل حکم میکند
مصداق اهانت محترمات در بسیاری از موارد با قصد و نیت فرد ناقض ،شکل
میگیرد( .بجنوردی1419 ،ق ،ج ،5ص )296برایناساس نظر به اینکه تهدیدات
امنیتی عرصه فرهنگ دقیقاً ارکان حیاتی فرهنگ اسالم را نشانه گرفته  -چه در
غیر این صورت تبدیل به پدیدهای امنیتی نمیشدند  -و فرد مهاجم به فرهنگ
اسالم ،نیتی جز تحقیر ،استخفاف و ضربهزدن به اصول فرهنگی اسالم ندارد ،بی
شک تمام موارد تهدید امنیتی عرصه فرهنگ مصداقی از اهانت به محترمات
محسوب شده بلکه از اشد موارد آن است فلذا بر مسلمانان است که از این اهانت
با هر ابزاری جلوگیری کرده و به تعظیم شعائر بپردازند .اما ازآنجاییکه تهدیدات
امنیتی بهصورت سازماندهی شده صورتگرفته و ممانعت از آن در بسیاری از
موارد با قدرت فردی امکانپذیر نیست ،بر حکومت اسالمی است که با اولویت
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تمام و استفاده از ابزارهای امنیتی به جلوگیری از اقدامات سخیف کننده محترمات
دین پرداخته و ریشه تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ را از بین ببرد .چه در غیر
این صورت مصادیق بسیاری از اهانت به محترمات دینی صورت میگیرد که
امکان مقابله با آنها برای مردم عادی فراهم نبوده و نتیجه آن ازبینرفتن حرمت
شعائر و محترمات دینی میشود.

 .3-3-4ادله موافقان اجرای حدود در دوران غیبت

ادله موافقان اجرای حدود در دوران غیبت گرچه داللت مستقیم بر مدعای ما
مبنیبر لزوم تشکیل نهاد حکومتی امربهمعروف و نهیازمنکر ندارد لکن به داللت
التزامیه میتوان از آن چنین استنباطی را صورت داد .توضیح آنکه در ادله موافقان
اجرای حدود در دوران غیبت ،به مبغوضیت تعطیلی حدود ،منجر به فساد شدن
تعطیلی حدود ،مصلت تشریع و  ...اشاره شده است .تعطیلی حدود الهی از
مهمترین تهدیدات فرهنگی دشمن است و باتوجهبه اینکه اجرای حدود مبتنی بر
این ادله از عناصر رکنی فرهنگ اسالم محسوب میشود ،بی شک تعطیلی آنها
تهدیدی امنیتی در عرصه فرهنگ محسوب میگردد .از طرفی جلوگیری از این
تهدید و باتوجهبه سازماندهی شده بودن تهدیدات دشمن ،بهوسیله اقدام فردی
مسلمانان محقق نشده و نیازمند نهادی در حکومت اسالمی است که با قدرت
حاکمیتی به اقدام علیه این تهدید مهم بپردازد و از تعطیلی حدود جلوگیری نماید.
خالصه ادله قائلین به جواز اجرای حدود در عصر غیبت عبارت است از:
الف) مبغوضیت تعطیلی حدود

از مهمترین دالیل لزوم اجرای حدود در دوران غیبت« ،مکروه و مبغوض بودن»
معطل گذاشتن حدود است.
نهتنها در روایاتی از جمله «من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی و طلب
بذلک مضادتی( »1حرعاملی1416 ،ق ،ج )14: 28به مبغوض بودن معطل شدن حدود
 .1هر کس حدی از حدود الهی راتعطیل کند با من معاندت ودشمنی کرده است و با این تعطیلی دشمنی
وضدیت کردن با من را خواسته است.
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اشاره شده ،بلکه در بعضی دیگر از روایات از جمله «إِذَا کَانَ فِی الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ
عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّل( 1حرعاملی1416 ،ق ،ج )48: 28و «لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَة»2
(حرعاملی1416 ،ق ،ج ،)48: 28حتی صرف به تأخیر انداختن اجرای حدود نیز
نکوهش شده است .از این احادیث میتوان اراده شارع مقدس بر اجرای حد در
هر زمان را برداشت نمود.
ب) منجر به فساد شدن تعطیلی حدود

از مهمترین اهدافی که حقوق کیفری اسالم در اجرای مجازات مدنظر دارد،
جلوگیری از فسق ،فجور ،فساد و انتشار آن در میان جامعه است .گروهی از قائلین
به اقامه حدود در عصر غیبت به این هدف توجه داشته و معتقدند که هدف شارع
مقدس از تشریع حدود ،جلوگیری از فساد و انتشار آن در جامعه بشری بوده
است و اختصاص دادن اجرای حدود به زمانی خاص (مثالً :زمان حضور امام
معصوم «ع») با این هدف منافات دارد .بنابراین همان حکمتی که مقتضی تشریع
حدود بوده است ،اقتضا میکند که حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم
همانند زمان حضور او اقامه گردد (آهنگران.)166-149 :1388 ،
عالمة حلّی یکی از ادلّة جواز اجرای حدود را اینطور میداند که تعطیلی حدود
با وجود امکان اجرا ،منجر به فساد خواهد شد و چون این نتیجه عقالً و شرعاً
مبغوض و قبیح است ،پس تعطیلی حدود هم مبغوض شرع و عقل است (حلی

(عالمه) 1415 ،ق ،ج.)464 :4
مرحوم صاحب جواهر نیز دلیلی مشابه دلیل عالمه حلی ذکر میکند (نجفی،

 1392ق ،ج.)397 :21
برخی از فقهای معاصر همچون آیتاهللالعظمی گلپایگانی نیز چنین استدالل
کردهاند که ادارة امور و حفظ نظام ،دو واجب از واجبات الهیاند و این دو ،موقوف

 .1زمانی که در اجرا کردن حد شاید و ای کاش بوجود آمد پس آنگاه حد تعطیل شده است».
 .2در اجرا کردن حدود منتظر ماندن لحظهای هم جایز نیست.
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بر اجرای حدود الهی و اقامة دستورات الهی است (کریمی جهرمی 1412 ،ق ،ج:1

.)477
ج) مصلحت تشریع حدود

احکام فقهی تابع مصالح و مفاسد است و اگر حکم فقهی بر تحریم قرار گرفته
است ،مطمئناً شارع مفسدهای را دفع کرده است .تعطیلی حدود در دوران غیبت
یعنی عدم حصول مصالح قرار داده شده در حدود .مرحوم آیتاهلل خویی در این
راستا میفرمایند« :اقامه حدود برای مصلحت عمومی و جلوگیری از فساد و نشر
فجور و سرکشی در میان مردم وضع شده است .اختصاص داشتن آن به زمانی
خاص ،با این اهداف منافات دارد و قطعاً حضور شخص امام دخالتی در این مطلب
ندارد؛ بنابراین حکمتی که تشریع حدود را اقتضا کرده است ،میطلبد که در زمان
غیبت نیز همانند زمان حضور ،حدود اجرا شوند( ».خویی 1396 ،ق ،ج.)274 :41
د) اطالق ادلّه حدود

قائلین به جواز اقامه حدود در اثبات نظر خود ،به اطالق ادله و برخی روایات
استناد کردهاند که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد .قائلین به جواز اقامه
حدود در عصر غیبت معتقدند که اوامر شرعی در آیات و روایات مربوط به حدود،

مطلق بوده و مقید به هیچگونه قیدی – اعم از قید زمانی و مکانی – نیست بنابراین
نمیتوان گفت که اجرای این اوامر اختصاص به مکان یا زمانی خاص (مثالً زمان
حضور ،امام معصوم علیهالسالم) دارد.
مرحوم صاحب جواهر نیز از این استدالل استفاده کرده (نجفی 1392 ،ق ،ج:21

 )397و مرحوم آیتاهلل خویی نیز بدان اشاره نمودهاند( .خویی1396 ،ق ،ج)274 :4
هـ) روایات

در باب «حدود» روایات متعددی از ناحیه معصومین (ع) وارد شده است اما آن
دسته از روایاتی که قائلین به جواز اقامه حدود برای اثبات مدعای خود ذکر
کردهاند ،محدود است .قبل از بیان این روایات باید متذکر شویم که هدف فقها از
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استناد به این دسته از روایات پاسخ به این سؤال است که وظیفه اجرای احکام
الهی در زمان غیبت امام معصوم برعهده چه کسی است؟ قائلین به جواز اقامه
حدود ،به استناد این روایات ،اجرای حدود در عصر غیبت را وظیفه فقیه جامع
شرایط افتا ،میدانند.

از جمله این روایات ،مقبوله عمر بن حنظله( 1کلینی 1363 ،ق ،ج ،)68 :1مقبوله ابی
خدیجه( 2حرعاملی 1416 ،ق ،ج )140 :27و روایت حفص بن غیاث( 3حرعاملی1416 ،

ق ،ج )50 :28است.

 .3-3-5اطالق ادله امربهمعروف و نهیازمنکر

 .1عمر بن حنظله می گوید« :از امام صادق (ع ) پرسیدم  :دو نفر از خودمان راجع به قرض یا میراثی نزاع
دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می روند ،این عمل جایز است؟ امام فرمودند  :کسی که در
موضوعی حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود ،به درستی که نزد طغیانگر به محاکمه رفته و آنچه
طغیانگر برایش حکم کند ،اگر چه حق مسلم او باشد ،چنان است که مال حرامیرا میگیرد ،زیرا آن را به
حکم طغیان گر گرفته است .در صورتی که خدا امر فرموده است به او کافر باشند؛ خدای بلند مرتبه فرموده:
«میخواهند به طغیانگر محاکمه برند ،در حالی که مامور شدهاند که به او کافر شوند» ،عرض کردم پس
چه کنند؟امام فرمودند  :نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت میکند و در حالل و
حرام ما نظر افکند و احکام ما را میفهمد و به حکمیت او راضی شوند ،همانا من او را حاکم شما قرار
دادم .پس اگر به حکم ما حکم کند و از او قبول نکنند ،حکم خدا را کوچک شمرده و بر ما رد کرده و
رد کننده بر ما رد کنده بر خدا است و او در حد شرک به خداست.»...
 .2ابوخدیجه (یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) میگوید  :امام صادق (ع) به من ماموریت
دادند که به اصحابمان از طرف ایشان بگویم :مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق میافتد یا در
مورد دریافت و پرداخت ،اختالفاتی پیش میآید ،برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این فساق مراجعه
کنید .کسی را که حالل و حرام ما را میشناسد بین خودتان حاکم سازید ،زیرا من او را بر شما قاضی قرار
داده ام و مبادا که بعضی از شما بر ضد برخی دیگر به قدرت حاکم جائر شکایت ببرد.
 3حفص بن غیاث از امام صادق (ع) سوال کرد که چه کسی حدود را اقامه میکند؟ سلطان یا قاضی؟
امام فرمودند :اقامه حدود به دست کسی است که حکم به دست اوست.

ادله امربهمعروف و نهیازمنکر ،به طور مطلق ذکر گردیده و مختص عصر ظهور
و محدود به زمان و مکان خاص ناست؛ بنابراین گرچه نمیتوان از این دلیل ،لزوم
تشکیل نهاد حکومتی امربهمعروف و نهیازمنکر را استخراج نمود لکن میتوان از
اطالق این ادله در جواز و لزوم اجرای تمام مراتب امربهمعروف و نهیازمنکر در
عصر غیبت بهره جست و سپس با منظمکردن سایر ادله همچون روایت مسعدة
بن صدقه ،مدعای خود را اثبات نماییم.

 .3-3-6تحقق تـارییی نهـاد حکومتی امربـهمعروف و نهیازمنکر
(گروههای حسبیه)
نظر به اهمیت ادله بیان شده در لزوم تشکیل نهاد حکومتی امربهمعروف و

نهیازمنکر برای مقابله با تهدیدات امنیتی حوزه فرهنگ ،شاهد آن هستیم که در
طول تاریخ آنگاهکه اسالم در جایگاه حاکمیتی قرار گرفته گروههایی حکومتی
تحت عنوان گروههای حسبیه بهعنوان نهاد حکومتی امربهمعروف و نهیازمنکر
راهاندازی شدهاند .این اتفاق در طول تاریخ ،گرچه دلیل تام برای اثبات مدعای ما
ناست لکن بهعنوان مؤیدی برای ادله بیان شده مورداستفاده قرار میگیرد.
البته حسبه معنایی اعم از امربهمعروف و نهیازمنکر دارد لکن بسیاری از
متفکران از جمله ابوالحسن علی بن حبیب ماوردی در کتاب «االحکام السلطانیه»
حسبه را به معنای امربهمعروف و نهیازمنکر میدانند (ماوردی 1406ق 1)284 :و در
تبیین لزوم تأسیس گروههای حسبیه ،آیه مشهور «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى
الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران:
 )104را سرلوحه نظر خود قرار میدهند که حاکی از غلبه معنای امربهمعروف و
نهیازمنکر در لفظ حسبه است.
البته کلمه حسبه در آثار فقهی شیعه اصطالح چندان روشن و مشهوری نیست،
اما امربهمعروف و نهیازمنکر که میتواند از پایهها و مبانی قرآنی و روایی حسبه
باشد ،در آثار بسیاری از فقها غالباً در ضمن بحث از جهاد مطرح شده است.

« .1الحسبة :هو امر بالمعروف إذا ظهر ترکه ،و نهی عن المنکر إذا ظهر فعله»
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گرچه در اکثر( 1طوسی1400 ،ق ،ص )301آثار فوق بهصراحت به نهاد یا سازمان
حکومتی امربهمعروف و نهیازمنکر اشاره نشده لکن مفاد و وظایف مذکور در
این حیطه که بیان فشردهای از چگونگی این وظیفه برای افراد ،مراتب و شرایط
وجوب آن است ،مخصوصاً در مرتبه سوم امربهمعروف و نهیازمنکر که احتمال
تأدیب ،جرح و قتل بهوسیله حمل سالح در انکار را دارد( ،راوندی1405 ،ق ،ج،1

ص  357و  ) 358به داللت التزامیه حاکی از ضرورت وجود چنین نهادی در اندیشه
فقهاء شیعه است چه در غیر این صورت امکان تحقق اهداف موردنظر وجود
ندارد؛ لذا بهتناسب طرح این سؤال که آیا میتوان برای انجام این وظیفه به مرتبه
یدی ،ضربوجرح و در نهایت حمل سالح هم پرداخت یا نه( ،حلی1410 ،ق ،ج،2

ص )23از اینکه وظیفه اقامه حدود در جامعه به دست کیست نیز سخن به میان
آمده است (مروارید  ،1410ج :)189-106-955
باتوجهبه این توضیحات و مقایسه نظر فقهای شیعه و سنی بهراحتی میتوان
دریافت که حسبه گرچه بین اهلسنت بهعنوان نهادی حکومتی تحققیافته ولی
فقهای شیعه نیز به الزامات چنین نهاد حکومتی واقف بوده و صرفاً به دلیل اینکه
زعامت و حکومت در بسیاری از عصور به دست فقهای شیعه نبوده ،به بسط این
موضوع همچون اهلسنت نپرداختهاند .به همین دلیل است که پس از پیروزی
انقالب اسالمی یکی از مفصلترین تألیفات فقهی در زمینه والیتفقیه ،2به
امربهمعروف و نهیازمنکر بهعنوان یک وظیفه حکومتی نگریسته و بحثی مفصل
از حسبه بهعنوان نهادی حکومتی ارائه کرده است( .صرامی )28 :1377 ،لذا میتوان
نتیجه گرفت که در اصطالح ،حسبه به معنای یک وظیفه و نهاد حکومتی در
امربهمعروف و نهیازمنکر به معنای عام آن( 3عجالنی 1409ق )289 :مطرح است.

 .1ولی در برخی دیگر به اینکه وظیفه سلطان منصوب از جانب خداوند است اشاره شده است.
 .2دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدوله االسالمیة

« .3ظاهرا مراد از معروف در زمینه حسبه هر آن چیزی است که عقل یا شرع نیکو پسندد ،واجب باشد یا مستحب.
حتی در صورتی که به سبب مصالح عمومی برخی از امور مباح رجحان یافته باشد ،می توان آن را در
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 .4جمعبندی و نظر نهایي
باتوجهبه برنامهریزیهای دقیق دشمنان اسالم در عرصه جنگ نرم و تهاجم
فرهنگی بهطوریکه بهصورت سازماندهی شده در صدد لطمه زدن به عناصر رکنی
فرهنگ اسالم 1هستند و بسیاری از مصادیق تهدیدات فرهنگی را تبدیل به
پدیدهای امنیتی کرده ،به همین دلیل مواجهه با این تهدیدات فرهنگی با قدرت
فردی و انجام تکلیف فردی در امربهمعروف و نهیازمنکر صورت نمیگیرد،
تشکیل نهاد حکومتی امنیت فرهنگی که با قدرتی حاکمیتی و بهصورت هدفمند
در راستای مواجهه دفعی و رفعی (پیشدستانه) با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ
برآیند و از ابزارها و راهکارهای امنیتی در این موضوع استفاده نمایند ،ضروری و
الزم است چرا که نتیجه غفلت از چنین نهادی ،باتوجهبه عدم امکان مقابله تکتک
اعضاء جامعه با تهدیدات فرهنگی هدفمند دشمن ،هتک حرمت محترمات دینی
و شعایر اسالمی ،تعطیلی بسیاری از حدود و در نهایت ازبینرفتن عناصر رکنی
فرهنگ اسالم و زوال کیان اسالم خواهد بود.
باتوجهبه نکاتی که بیان شد ،اصو ًال بدون تشکیل نهاد حکومتی امنیت فرهنگی
امکان م واجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ وجود ندارد چرا که مقابله با این
تهدیدات نیاز بهقدرت حاکمیتی و همچنین اجازه اجرای حدود شرعی دارد که
جز برای حاکم شرع (مفید1413 ،ق ،ص  )809و با قدرتی که حکومت اسالمی برای
وی به وجود میآورد امکان آن وجود ندارد این در حالی است که نفس اجرای
مرتبه سوم امربهمعروف و نهیازمنکر باتوجهبه اینکه امکان دارد منجر به جرح و
عنوان معروف داخل کرد .اما مراد از منکر هر چیزی است که عقل یا شرع ناپسند داند ،خواه حرام باشد
یا مکروه و یا اینکه عرفا به هر دلیلی ناشایست تلقی گردد¬.ای بسا چیزی در گوهر خود حرام نباشد ولی
مصالح جامعه ،آزادی افراد را نسبت به آن محدود کند».
 .1مقصود ،مؤلفه های فرهنگی ای از اسالم می باشد که هویت فرهنگ اسالم را شکل داده و در تحقق
این هویت ،نقش رکنی دارد  .الزم به ذکر است تمام مؤلفه های فرهنگ اسالم از یک درجه اهمیت
برخوردار نیست بنابراین البد از تفکیک این مؤلفه ها به رکنی و غیر رکنی بوده و هر یک از این دو نوع
نیز قابل تفکیک به طیف های مختلف می باشد.

جستاری فقهي در مواجهه حکومت اسالمي با( ...محمد حسین علیپور و محمد محسني دهکالني)

یا حتی قتل شود نیاز به دو عنصر مذکور یعنی قدرت حاکمیتی و اجازه حاکم
شرعی دارد لذا به نظر میرسد فقهایی که با اجرای حدود در دوران غیبت مخالفت
داشتهاند به دلیل در اختیار نداشتن قدرت حاکمیتی ،توجه جدیای به این مسئله
نداشتهاند لذا در مورد اجرای حدود در دوران غیبت توقف کردهاند نه آنکه
مخالفت صریح با این موضوع انجام داده باشند به همین دلیل است که دلیل متقنی
از مخالفان این مسئله در دست نیست.
بنابراین اقدام علیه تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ بهوسیله نهاد حکومتی متولی
این امر که با اختیارات امنیتی به سه نوع اقدام شامل مواجهه دفعی با علل
تهدیدهای فرهنگی ،مواجهه دفعی با معلول تهدیدهای فرهنگی و مواجهه رفعی
(پیشدستانه) بپردازد از مأموریتها و نقشهای ضروری و اساسی حکومت
اسالمی نسبت به جامعه است و حال که در نعمت حکومت اسالمی میباشیم و
ظرف تحقق این امر فراهم گردیده ،وظیفه تشکیل این نهاد حکومتی برعهده ما
است.
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 .5کتابنامه
قرآن کریم )1374( ،ترجمه آیتی ،تهران :انتشارات سروش
آشوری ،داریوش )1388( ،دانشنامه سیاسی ،تهران ،انتشارات مروارید
آهنگران ،محمد رسول .مسعودیان ،مصطفی (بهار و تابستان  ،)1388اجرای
حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالشها ،مجله حقوق خصوصی ،سال 14 ، 6
.149-166:
آقایی ،علیاکبر ،آسیب اجتماعی و تهدید امنیتی :بررسی موردی اوباشگری،
دانشنامه واحد علوم و تحقیقات ،زمستان 89
ابن منظور ،محمد بن مکرم ( 1414ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دار الفکر للطباعة
و النشر و التوزیع
بجنوردی ،سید حسن (1419ق) ،القواعد الفقهیه ،قم ،نشر الهادی
تبریزی ،راضی بن محمدحسین نجفی (1413ق) ،تحلیل االحکام فی فقه

االسالم ،تهران ،امیر قلم
تبریزی ،جعفر سبحانی (1424ق) ،المواهب فی تحریر احکام المکاسب ،قم:
مؤسسه امام صادق علیهالسالم
توالیی ،محمد ،کلهر ،رضا ،زورق ،محمدحسن ،امینیان ،بهادر ،احمدوند،
علیمحمد ،مفهومشناسی تهدید سیت ،نیمهسیت و نرم ،فصلنامه مطالعات
راهبردی بسیج ،شماره  ،39تابستان 1387
جمعی از محققان (بی تا) ،مجله فقه اهلبیت ،مؤسسه دایرة المعارف فقه
اسالمی
حرّ عاملی ،محمد بن حسن ( 1416ق) ،وسایل الشیعة .ج 27و  . 28قم :

مؤسسة آل البیت
حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف بن مطهر ( 1415ق) ،میتلف الشیعة .ج،4
قم :مرکز النشرالتابع والکتب االعالم االسالمی ،دفتر تبلیغات حوزة علمیة قم
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حلّى ،محقق ،نجمالدین ،جعفر بن حسن ( 1408ق) ،شرائع اإلسالم فی مسائل
الحالل و الحرام ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان
حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر (1420ق) ،تحریر االحکام الشرعیه علی
مذهب االمامیه ،قم ،مؤسسه امام صادق علیهالسالم
حلی ،این ادریس ،محمد بن منصور (1410ق) ،السرائر الحاوی لتحریر
الفتاوی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
خمینی (امام) ،روحاهلل ( ،)1378والیتفقیه ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی
خویی ،سید ابوالقاسم ( 1396ق) ،مبانی تکملة المنهاج ،قم :ج 1
راغب اصفهانى ،حسین بن محمد (1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت،
دار القلم
راوندی ،قطبالدین (1405ق) ،فقه القرآن ،قم :کتابخانه عمومی آیتاهلل
مرعشی نجفی
شاهآبادی ،محمدعلی ( ،)1380شذرات المعارف ،تهران :ستاد بزرگداشت مقام
عرفان و شهادت
شریعت مدار جزایری ،امنیت در فقه سیاسی شیعه ،فصلنامه علوم سیاسی،
تابستان 1379
صرامی ،سیفاهلل ( ،)1377حسبه یک نهاد حکومتی ،قم :مرکز انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی
طباطبایی ،سید محمدحسین ( ،)1374تفسیر المیزان ،مترجم :موسوی همدانی
سید محمدباقر ،قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
طبرسی ،فضل بن حسن ( 1385ق) ،مشکاة االنوار فی غرر األخبار ،نجف:
حیدریه
طریحی ،فخرالدین بن محمد ( ،)1375مجمع البحرین ،تهران ،مرتضوی
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طوسی ،محمد بن حسن (قرن پنجم) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار
إحیاء التراث العربی
طوسی ،محمد بن حسن (1400ق) ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت:
دارالکتب العربی
عاملی ،محمد بن مکی (1417ق) ،الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی
عجالنی ،منیر (1409ق) ،عبقریة االسالم ،الطبعة الثانیة ،بیروت :دار النفائس
عقیلی ،سید وحید؛ مصطفوی ،فرحناز ،ماهیت تهدید نرم ،ابعاد و ویژگیها،
دانشنامه حقوق و سیاست ،شماره  ،19بهار و تابستان 1392
علیپور ،محمدحسین ( ،)1394تحلیل بعد امنیتی تهاجم فرهنگی در فقه
امامیه ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

فراهیدى ،خلیل بن أحمد ( 1409ق) ،کتاب العین ،قم ،نشر هجرت
فیومی ،احمد بن محمد (1414ق) ،مصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر
للرافعی ،قم ،مؤسسه دار الهجرة
قرائتی ،محسن ( ،)1383تفسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
قمی ،سید صادق (حسینی)1412( ،ق) ،فقه الصادق ،قم ،دار الکتاب
کریمی جهرمی ،علی ( 1412ق ،).الدرالمنضود فی احکام الحدود،ج، 1
تقریرات درس آیتاهللالعظمی گلپایگانی ،قم ،دارالقرآن الکریم
کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،)1363الکافی ،تهران ،دارالکتب السالمیه ،چاپ
پنجم.

مازندرانی ،علیاکبر سیفی (1425ق) ،مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه
االساسیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
مصطفوى ،حسن ( ،)1368التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
مفید ،محمد بن محمد (1413ق) ،المقنعه ،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید
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ماوردی ،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی (1406ق)،
االحکام السلطانیه ،الطبعة الثانیه ،قم :مکتب االعالم االسالمی
مروارید ،علیاصغر (1410ق) ،سلسلة الینابیع الفقهیة ،الطبعة االولی ،بیروت:
مؤسسة فقه الشیعة و الدار االسالمیة
مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،ج3و ،4تهران :دارالکتب االسالمیه
منتظری ،حسینعلی (1411ق) ،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیه،
قم :دار الفکر
نجفی ،محمدحسن ( 1392ق ،).جواهرالکالم .ج21و ،41تهران :دارالکتب
االسالمیة
فرهنگ لغت انگلیسی oxford
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