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دن انسران بره رسري يشود که خداوند متعال برراياطالق م ينبه مجموعه قواني ياحکام شرع

شود کره يالق مدر اسالم، به آن بخش از احکام اط يسعادت وضع نموده است. احکام حکومت

احکام  راستايبا تبعيت از شريعت و در  يحاکم اسالم يشته و از سودا و جزئي ياجراي يشما

گرردد ترا بره سرب  آن يو بر اساس مصالح امت جعل م ياداره جامعه اسالم ين، برادي يکل

فقيره عرادل  رز از  يبرا ي. اعتقاد به وجود چنين اختيارفراهم شود نمقدمات سعادت انسا

اين مسئله، ريشه   يدا نمود. يخاص يره( برجستگ)ينو توسط امام خمي يانقالب اسالم يزور ي

اسرت و گسرتره آن در دامنره احکرام يژه بره سيشان از جمله نگاه وين اياديبن يهاشهدر اندي

به مدل  يز نگاه وياسالم و ن يت آن در نظام فکري، نگاه خاص به حکومت و لزوم و اهمياسالم
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 مقدمه

 .ابدييظهور م يو اجتماع يبخش عمده فردن است، در دو يد يکه رکن عمل ياحکام اسالم

شود، از آن جهت که ياد ميز ين يبت که از آن به احکام عباديدر عصر غ ين احکام فردييتب

ن دسته از احکام، يبرخالف ا .روديانتظار م ياند، صدور آنها از مراجع فقهياطو استنب يکل

ست و يقابل استنباط ن ياسالم ياز آنها از منابع فقه يارياند و بسيآنها جزئ يبخش اجتماع

 ريف اخيورزد. طيبه صدور آنها مبادرت م يبر اساس مصالح جامعه و امت اسالم يحاکم اسالم

برنده جامعه به سمت شيمطلوب و   يل جامعه مدنيو تشک يحکومت اسالم احکام، از ارکان

به احکام  يف از احکام اسالمين طياند. امروزه االزم االتباع يسعادت است و چونان احکام فرد

 يرو بر آن است تا ضمن بازخوانشيلذا  ژوهش   ند؛اافتهيشهرت  ييا احکام واليو  يحکومت

ت حکم يران، ماهيا ياسالم يانگذار جمهوريبن يفکر يهاانيدر بن يري، با سياحکام اسالم

 قرار دهد. يشان را مورد واکاويگاه آن در نگاه ايو جا ييو وال يحکومت

 مفهوم حکم

 يمنع (264 :2، ج1360، ي)مصطفوقضا است و اصل آن، منع است  يدر لغت به معنا« حکم»واژه 

 يدر اصطالح، در معان يول ،(248 :1، ج1412 )راغ ،اصالح باشد  يکه از باب حکمت و برا

و  ييقضا ي، فتوا، داوريخطاب شرع ياستعمال شده است؛ ازجمله: در فقه به معنا يمتعدد

ف آن به خطاب ين تعريز مشهورتريآمده است و در علم اصول ن يو حکومت ييوال يدستورها

قوانين و مقررات » يه معناب« احکام»، ينيات ديدر ادب يياز سو (.50-48 :1390، يلي)خلاست 

معناى بههمانطور که اشاره شد  و جمع حکم« احکام»که  ز هست، چراين« شارع براى مکلفان

بنابراين، ت. نفى امرى از امر ديگر اس ، اثبات امرى براى امر ديگر و يامنع است، و منظور از آن

مرکز اطالعات )گويند  حکم، به قوانين و مقرراتى که شارع براى مکلفان به رسميت شناخته است

 .(101 :1ج ،يو منابع اسالم

 اقسام حکم 

ن مجال تنها به سه يان شده است که در ايب يمات متعددي، تقسياسالمدر خصوص احکام 

 شود:يم مرتبط با بحث اشاره ميتقس

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 يو وضع يفيالف: حکم تکل

ف است و در قال  احکام يتکل، منشأ ا مفسدهيمصلحت  يبر مبنا است که ي، حکميفيحکم تکل

ت، يت و زوجيد مالکست؛ ماننيف ني، منشأ تکليحکم وضع يول ابدييظهور م يخمسه شرع

 ..(512-012 :1374، ينيمشک) رديگيقرار م يفيبلکه غالبًا موضوع حکم تکل

 يو ظاهر يب: حکم واقع

شود و خود به دو قسم ين و علم به واقع صادر ميقياست که از مصدر  ي، حکميحکم واقع

شده بر افعال  ، حکم جعلياول يشود. منظور از حکم واقعيم ميتقس يثانو يو واقع ياول يواقع

مانند  د و اضطرار و شک در واقع است؛يگونه قچيآنها و بدون ه ين اوليو ذوات به اعتبار عناو

است که بر موضوع متصف به اضطرار و اکراه  يحکم يثانو يحکم واقع حکم وجوب نماز صبح.

بارک حکم جواز افطار روزه ماه م :گردد؛ ماننديو مانند آن )بدون شک در واقع( مترت  م

، با يه بر موضوعات خارجيگر احکام اوليبه عبارت د .)همان( که مانع دارد يکس يرمضان برا

إِنَّما »حکم حرمت مردار و خون،  :مانند ؛شونديعت آنها وارد ميقطع نظر از عوارض خارج از طب

، با مالحظه عوارض يه، بر موضوعات خارجيو احکام ثانو (173 :)بقره «عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ حَرَّمَ

، يرازي)مکارم شار در زمان اضطرار ت عارض بر مرديحل :مانند ؛دنشويعت آنها وارد ميخارج از طب

 هر دو ناظر به واقع و علم به آن است. ي، ول(451 :3ج تا،يب

ا يه امارات ق ادلين به واقع و از طريقياست که بدون علم و  ي، حکميراما حکم ظاه 

مه يضمخبر عادل )خبر واحد( به وجوب نماز جمعه )به :مانند ؛شوديه جعل مياصول عمل

 يا حکم به وجوب نماز جمعه با استفاده از اصل استصحاب، زمانيشارع(  يق عادل از سويتصد

 (.125-120 :1374، ينيمشک)لت سابق، وجوب است که در حکم نماز جمعه شک شود و حا

 ( ي)حکم حکومت ( و حکم والييي)فتو يفرع ي: حکم کلج

 ياحکام در گستره اجتماع و امر و نه يو اجرا ي، اصل بر تحقق خارجيت احکام الهينظر به غا

من ادلته، و  المستنبط يالفرع يعباره عن الحکم الکل يالفتو»ن رو گفته شده ياز ا .منطبق با آن است

لذا از استنباط و  (.436 :3، ج1418، يزي)تبر« ... ياالمر و النه يه عليفهو لمن له الوال يياما الحکم الوال

در مقام  يمنطبق بر احکام کل يو از خطاب و امر و نه« يحکم فرع»ن احکام، به عنوان ييتب

 يکه مجر يتين مقام وال، بدويوجود احکام کل ييگو ر شده است.يتعب« ييحکم وال»اجرا به 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=173
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ر عالمه يچون به تعب حضرت حق را ندارد؛ يجه مرضياست، نت ياحکام و صاح  قدرت امر و نه

ربردار ييشود و هرگز تغيده ميعت اسالم نامين را که شرين ثابته ديقوان»ت ي، مقام والييطباطبا

 :1388، يي)طباطبا« دکنيمجازات م ينين را طبق دستورات روشن دياجرا نموده و متخلف ،ستين

ن ضمانت ين است و ايد ياحکام کل يي، ضمانت اجرايقت وجود حاکم اسالميدر حق .(162-164

گاه ين جاياست و به تبع هم يفه نخست حاکم اسالميت و وظيخود مأمور نيد ياجرا يبرا

شئون  هياداره امور کل يبرا»شود و يز مين يو حکومت يياست که خود او منشأ صدور احکام وال

را که به  ينين است، احکام و فراميکه مصلحت اسالم و مسلم يبه نحو يجامعه اسالم ياجتماع

 )همان(.« دينماير است، صادر ميير مصالح، قابل تغييحس  تغ

فتوا و در حوزه  يبه معنا« حکم»م نخست، يشود، در دو تقسياز آنچه گذشت روشن م

 ،1408 ، رازى) 1است ينيات ديحکم در ادب ياز معان يکي «فتوا»و  ان شده استيب يف فرديتکال

لکن از آن  ؛ديتوان آن را حکم نامين جهت مياست و از ا ييانشا يظاهر يداراکه  (242 :16ج

. در (50-48 :1390، يلي)خلاست، با حکم تفاوت دارد  يو مستنبط از ادله شرع يجهت که کل

ت يکه از شئون وال يايخطاب و امر و نه يه معناتر از فتوا و بعام يم سوم، حکم به معنايتقس

ن است، يد يفرع ياحکام کل يطور که مجر، همانيآمده و داللت دارد که حاکم اسالم است

 ز هست.ين يحکومت يو امر و نه يمرجع صدور احکام جزئ

 يحکم حکومت

اتر از احکام فر ياراتياخت ياست که حاکم اسالمدگاه ين ديد اي)ره( مؤينيامام خم يره عمليس

 اسخ به نامه رئيز ه دارد؛ آنگونه که در يه الهيشان، احکام فرعير خود ايو به تعب يفرع يکل

 د: يفرمايم  يرامون اختيارات حکومت اسالمىوقت، جمهور 

واليت  ، بايد عرض حکومت الهيه وباشداگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه 

محتوا  و امعنييک  ديده ب( اهلل عليه و آله و سلم يصل) اسالم يمرطرلقره مرفروضه به نب

ند و  ول را که در مرسريرر خيابان است خراب ک يمسجد يا منزل توانديحاکم م...  براشرد

                                                             
 لَيَقُولُونَ  إِفْکِهِمْ  مِنْ  إِنَّهُمْ  أاَل شاهِدُونَ  هُمْ  وَ  إِناثا   ِئِکَةَ الْماَل خَلَقْنَا أَمْ  الْبَنُونَ  لَهُمُ وَ  الْبَناتُ  أَلِرَبِّكَ فَاسْتَفْتِهِمْ . با استفاده از ظاهر آيات: 1

 .(154-149صافات: ) تَحْکُمُونَ  كَيْفَ لَکُمْ ما الْبَنينَ عَلَى الْبَناتِ أَصْطَفَى لَکاذِبُونَ إِنَّهُمْ  وَ اللَّهُ وَلَدَ 
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که  يند و مسجدتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کيحاکم م .منزل را به صاحبش ردکند

 يتواند قراردادهايري  نرشرود، خرراب کرند. حکومت مخکه رفع بدون تيضرار باشد در صورت

 مصالح کشور و اسالم که آن قرارداد مخالف يبا مردم بسته است، در موقع را که خود يشرع

 که جريان آن ،يو يا غير عباد يرا چه عباد يتواند هر امرييرک جرانربره لغو کند و م، باشد

تواند از يحکومت م. کند يکه چنين است جلوگير يمادام ،مرخرالف مصالح اسالم است، از آن

 موقتاً  ،دانست ياسالم که مخالف صالح کشور ياست، در مواقع يحج که از فرايض مهم اله

 .(452-451 :20، ج1378، ين)امام خمي کند يجلوگير

؛ (457)همان:  حکومتى از احکام اوليه است واليت فقيه و حکمن باور است که يشان بر ايا

ا حرج و ياسالم است و بر اساس اضطرار  ياز احکام اول يل حکومت اسالميل وجوب تشکلذا اص

ت فقها از سنخ ين اساس، وجوب والي. بر ا(186: 1389، يآمل ي)جوادمانند آن واج  نشده است 

ه يبا جعل و انشاء فق يخواهد بود، لکن احکام حکومت ياول يز واقعيو ن يفيوجوب حکم تکل

 يت مفوضه الهيارات و واليت حاکم و اختيت آنها تابع مشروعيافته و مشروعيت يموضوع ،حاکم

د، ينمايه حاکم، گوشزد ميفق يت را براين واليا ي)ره( در موارد متعددينيبه او است. امام خم

مرن بايد يک تنبه ديگرى هم »د: يفرمايل دولت ميتشک يبرا "بازرگان" يآنگونه که  ز از معرف

واسطه واليتى که از طرف شارع مقدس دارم، به...  ، من که ايشان را حاکم کردمبدهم و آن اينکه

د: يفرمايجمهور مزيت رئيا در خصوص مشروعي؛ (59 :6تا، جي، بيني)امام خم« ايشان را قرار دادم

  (.253 :9)همان، ج« نباشد، غير مشروع است )حاکم( رئيز جمهور با نص  فقيهاگر[ ]»

الْفُقَهَاءَ حُصُونُ »د يفرمايمت وارده که ين رواييگر و در تبيد ر موضع)ره( دينيامام خم

تواند حصن يه نميد، فقينمايد ميتأک شاني؛ ا(38 :1، ج1407، يني)کل «الْإِسْلَامِ كَحِصِْن سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا

حدود،  يابسط عدالت، اجر :مانند ين باشد )شئونيع شئون دينکه حافظ جمياسالم باشد، مگر ا

 د:يفرماين، نص  والت و ...(، سپز ميات و صرف آنها در مصالح مسلمياخذ مال

اسالم،  احکام و است ونات و لوازم آنئش هممکن است گفته شود اسالم همان حکومت با هم

 و حکومت اجراي براي ،وسيله هستند مطلوب بالعرض و اموري ،قوانين آن است. بلکه احکام

 که ندارد اين جز معنايي بدانيم، شهر دژ همچون اسالم، دژ را فقيه اينکه راين،بناب. عدالت گسترش

عليهم )معصومين ائمه و( صلي اهلل عليه و آله)خدا رسول کههمچنان بدانيم؛ اسالم متولي را فقيه

 (.472 :2ج تا،ي، بيامام خمين) حکومتي و سلطاني امور هر همب دارند واليت( السالم
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را از  يشان احکام حکومتينگونه برداشت شود که ايمام)ره(، ممکن است ااز عبارت نخست ا

در ، لکن دقت استنباط نمايد ينيآنها را از منابع د يستيه بايدانسته که فق يه فقهيسنخ احکام اول

بلکه اسالم را همان  کند؛يم ين معرفيع شئون ديرا حافظ جم« هيحاکم فق»عبارت دوم که 

اهلل مکارم تير آيکند. به تعبيم ين برداشت را منتفيداند، ايلوازم آن م حکومت با تمام شئون و

 تا:يب ،يرازي)مکارم ش «ون واليتهشئتکون من  و ولي األمر و السلطان نظر إلى موكولة االمور كلّ هذه»، يرازيش

رلى اهلل ص)اى از واليت مطلقه رسرول اهلل حکومت که شعبه»ن جمله امام)ره( که فرمود: يو ا (253

اسالم است و مقدم بر ترمرام احرکام فرعيه حتى نماز و  است، يکى از احکام اوليه( عليه و آله و سلم

 است. ين معنياشاره به هم ،(452-451: 20، ج1378)امام خميني،  «روزه و حج است

 يو گاه ياول يشود، گاهيصادر م يخود حاکم اسالم يکه از سو ينکه، احکاميح ايتوض

است و  يکه حکم اول« الحجه است يامش  ش  اول ذ»نکه يبه ا يمانند حکم ول ؛است يثانو

؛ لکن (186 :1389، يآمل ي)جوادندارد  يو علل آن، مانند اضطرار و حرج ربط يبه احکام ثانو

 ياسالم دارا يکه خود به حکم اول يحاکم اسالم يصادره از سو يو حکومت يياحکام جز

 ت شوند؛يط خاص، متصف به ثانويل شرايبه دل ياله يهمانند احکام کلتواند يت است، ميحاکم

حاکم است؛ مانند حکم  ييهمان شأن وال ،ست، بلکه خودين يت، احکام کلين ثانويمقسم ا يول

ن ين. از ايط خاص مؤمنيا شرايل اضطرار يحاکم به عدم وجوب خمز در زمان خاص، به دل

 ز است.يمتما يه مشهور فقهيحکام ثانواز ا ييصورت مبنابه يجهت، حکم حکومت

 يظهور حکم حکومت يبسترها

ساز نهيات و عوامل زمگر، وابسته به معديد يآنها، مانند هر امر وجود ينيو وقوع ع ياحکام حکومت

 يهاانيامام)ره( و بر اساس بن ين احکام در سنت عمليظهور ا يدر ادامه، بسترها آن است.

 رد.يگيمورد کنکاش قرار منه، ين زميشان در ايا يفکر

 استيس يالف( نوع معنا

ات يدر روا .است «اني اارهت ستوران و چيرام کردن و ترب» يمعنلغت عرب به است در يس

 أُمورَهم تتولى أَي: أَنبياؤهم يَسُوسُهم إِسراِئيل بنو كان»نگونه آمده است: ياست ايز سين)ع( نيمعصوم

ت يوال و کردنديم ياست و رهبريشان سامبرانيل را  ياسرائ يبن ؛عِيَّةبالرَّ الوُالة و األُمَراء يفعل كما
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ز به يو ن ؛«کننديگونه که  ادشاهان و امرا بر مردم حکومت مامر آنها را بر عهده داشته، همان

، آمده که آن را اصالح کند و سامان بخشد وريسامان دادن چيزي به وسيله اماقدام براي  يمعن

 .(109: 6ج ،1414 ،منظورابن) است

اصالح امور خلق و اداره کردن امور مملکت،  يمعنا است بهيز سين يات فارسيدر ادب

ن واژه در ي. ا(676 :1389د، ي)عمآمده است  يدارکشور و مردم يو خارج يمراقبت امور داخل

ي علم يعن شود؛معناي جاري و سنتي آن استعمال ميعلم مربوط به دولت، به عنواناصطالح، به

کشورها، يا معرفت به اموري که به فن حکومت کردن بر يک کشور و رهبري روابط  فرمانروايي بر

امور مربوط  يمعنان بهيهمچن استي. س(21 :1387)موريز دوورژه، آن با ساير کشورها ارتباط دارد 

گاهي  .(158 :اتي)روزبه، بت دولت است يف، محتوا و فعالين اشکال وظاييدولت و تع يبه دولت و مش

گيرد؛ ي انسان را دربر ميعرود که همه شئون زندگي فردي و اجتمامعنايي عام به کار مينيز به

حقوق زندگان و مردگان ، رعايت حقوق خداوند، سياست(، ع)يمجتب حسن ر اماميبه تعب

ن و يامر د رياست، تدبيز سيهم السالم( نين )عليو در نگاه معصوم (621: 6، ج1380)حکيمى، 1است

 .(663: 1، ج1407)کلينى، 2هاستانسان يايدن

ن يژه قوانيون اسالم و بهياست که همه قوان يتيواقع ،استي)ره( سينيشه امام خميدر اند

واهلل اسالم تمامش سياست است، اسالم را »: فرمايدمي آنگونه که ؛شوديآن را شامل م ياجتماع

اين جامعيت در نگاه، قبل از آنکه شخصيت  .(270 :2ج ،1379 ،يني)امام خم «اندبد معرفي کرده

وجودشناسانه را به مسئله واليت  يي امام)ره( را بنماياند، رويکردسياسي، اجتماعي و حتي فقه

ظاهر شده است،  ةو الوالي ةالي الخالف ةمصباح الهدايکه در کتاب شريف  يعرفان يانيالهي با ب

نات سنگ، ابتدا به مقام خالفت محمدي، که از باالترين شئود. در اين اثر گرانينماگر ميجلوه

                                                             
حقوق زندگان، ايفاي وظيفه در قبال برادران ديني و  است خداوندحقوق خدا، انجام دادن امر و اجتناب از نهي  .1

و  .امر، مادامي که او نسبت به مردم اخالص داردکيشان و اخالص نسبت به وليو درنگ نکردن در خدمت به هم

و  آنانهاي ا حقوق مردگان، ذکر خوبيام فريادت را در برابرش بلند کنآنگاه که از راه راست منحرف شود، 

 .رسيدگي خواهد کرد شان، زيرا آنان را خدايي است که به اعمالاست هاي آنانن گناه و لغزشخوداري از بيا

خداوند متعال  يامبرش را نيکو تربيت کرد. وقتي تربيت او را تکميل نمود فرمود: تو »امام صادق)ع( فرمود:  .2

ه است امور بندگان را به عهديسپز امر دين و امت را به او واگذار کرد تا س .داراي اخالق نيک عظيمي هستي

  «.گيرد
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همان مقام عنديتي است که کليدهاي خزائن غي  در آن است، بوده و  الهي و مقامات رباني

و سپز اتحاد واليت علوي با حقيقت محمدي را متذکر  (50: 1360، يني)امام خمشود اشاره مي

باره که روح رسول خدا و علي و ائمه . در اين راستا، خبر صاحبان وحي در اين(74 :)همانشود مي

و  .(133 )همان:شود جمعين( نخستين آفريده خدا بوده است را يادآور ميهدي )صلوات اهلل عليهم ا

)ع(، افضل بودن  يامبران مرسل بر ايتي از امام علي ابن موسي الرضا ز از آن به استناد رو

فرشتگان مقرب و برتري  يامبر اکرم)ص( بر همه مرسلين و  ز از آن حضرت، برتري علي)ع( 

ايت يافتن مالئک الهي به تسبيح، تهليل، تحميد و تمجيد خداوند و امامان  ز از وي و نيز هد

، سفرهاي . در نهايت(164 :)هماننمايد )عليهم السالم( را گوشزد ميواسطه ائمه طاهرينبه

د که در نهايت به تشريع احکام و هدايت خلق بر اساس ينماين مييالهي را تب چهارگانه اولياي

از عوالم وجود، مخلوقات و لوازم وجود آنها و نيز سود و زيان و  تعليم الهي و اطالع ولي خدا

 .(204 :)همانانجامد کيفيت بازگشت آنان به سوي اهلل مي

شده در عالم کثرت به بيري الهي براي بازگشت انسان رهاتواند تديدر اين بستر، سياست م

ريعت است و روشن ت شيعين غا ،ت سياستير شود و بر اين مبنا، غايسوي مبدأ هستي تفس

است که مجري چنين سياستي تنها ولي اعظم الهي که به همه عوالم وجود آگاهي داشته و 

مستلزم وجود حکومت و  ين نگاهياست در چنيداند، خواهد بود. سخوبي ميکيفيت صعود را به

ت اى از واليشعبه)ره( ينيبه اعتقاد امام خمکه  يحکومت ؛آن است يين اجرايضوابط و قوان

اسالم است و مقدم بر ترمرام احرکام فرعيه حتى نماز و  از احکام اوليه ( وص)مطلقه رسرول اهلل

ت نگاه يجامع توان گفت:يمن رو ي. از ا(452-451 :20، ج1378، يني)امام خم روزه و حج است

و  يدما يت و تعاليترب يبرا يهمه احکام اله ياست که الزمه آن، اعتقاد به اجرايامام)ره( به س

را موج  خواهد شد؛ چراکه  ييو اجرا يرش احکام حکومتينه اعتقاد و  ذيانسان است، زم يمعنو

 يخصوص احکام اجتماعن احکام، بهياز ا ياريشدن آنهاست و بس ييع احکام، اجرايفلسفه تشر

 .ت اجرا ندارديساز او قابلنهيو زم يير و احکام اجرايو تداب ياسالم، بدون وجود حاکم اسالم

 ب( ضرورت حکومت

)فراهيدى، و منع از فساد  (144 :12ج ،1414منظور، )ابنمنع از ظلم  يحکومت در لغت عرب به معنا

تا، )زبيدى، بي ن مردم نافذ استياست که حکمش در ب يآمده است و حاکم کس (67 :3، ج1410
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ک يا يک شهر يبر  يياحکم دادن و فرمانرو يمعناز حکومت بهين يدر فرهنگ فارس .(160 :16ج

ن واژه در يا .(460 :1389 )عميد، است ف شدهيمردم، تعر ياسيو س يکشور و اداره شئون اجتماع

و برخي  1سوره نساء 65عنوان نمونه در آيه به کاربردهاي متعدد استعمال شده است؛قرآن نيز با 

 معنايبه 3،سوره يوسف 22، و در آيه (107 :3ج ،1372 ،طبرسى)، به معناي قضاوت 2آيات ديگر

ز ين ييهانکه واژهيعالوه ابه .(1125 :2ج ،1380 ،سورآبادى)ا علم به حکومت آمده است يحکومت 

 4حکومت داللت دارند. يدر قرآن وجود دارد، که بر معنا

و به دست  يحکم راندن بر مردم، سر رست يمعنا )ره( حکومت بهينيدر نظر امام خم

أحد ... و أما  يس ألحد إال اهلل حقّ الحکومه عليل»نها از آن خداوند است؛ گرفتن مقدرات آنان، ت

ع بإطاعتهم بنصّ يهم السالم( و اهلل أمر الجميزمان األِئمه لألِئمه )عل يو ف يللنّب يزمان النّب يالحکومه فف

، تشريعي براساس توحيد در ربوبيتو  را در نگاه شيعهيز ؛(184-175 :تاي، بينيامام خم)« القرآن...

انسان بايد تنها از خداوند و کسي که خداوند دستور داده اطاعت کند و تنها قانون و فرمان او را 

 .به گوش جان بخرد

  :ن آورده است کهيان را چنين بياستدالل بر ا ييعالمه طباطبا

                                                             
 ُيسَلِّمُوا وَ قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجا  أَنُْفسِهِمْ في يَجِدُوا ال ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فيما يُحَکِّمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ ال رَبِّكَ وَ فَال» .1

 .«تَسْليما 

 .113: ، سوره بقره78: ، سوره النمل49: ، سوره مائده 58: ، سوره نسا 88 :مانند:  سوره بقره. 2

 .عِلْما  وَ حُکْما  آتَيْناهُ. 3

 في نُقاتِلْ مَلِکا  لَنا ابْعَثْ لَُهمُ لِنَبِيٍّ قالُوا إِذْ مُوسى بَعْدِ مِنْ إِسْراِئيلَ بَني مِنْ اْلمَلَإِ إَِلى تَرَ َألَمْ»در آيه  «ملك»مانند واژه  .4

 بَيْنَ  فَاحْکُمْ اْلأَرْضِ ِفي خَليفَة  جَعَلْناكَ إِنَّا داوُدُ يا»در آيه « خلف»برخي آيات ديگر، و ( و 246 :)بقره «اللَّه سَبيلِ

 آمَنُوا الَِّذينَ وَ رَسُوُلهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّکُمُ إِنَّما»در آيه « ولي»( و 195 :17ج ،1417، طباطبايى( )26: )ص« ... بِالْحَقِّ النَّاسِ

 «الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا الَّذِينَ  وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يَتَوَلَّ  مَنْ وَ راكِعُونَ  هُمْ  وَ الزَّكاةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ نَُيقِيمُو الَِّذينَ

( و صاح  الغدير در ذيل اين 156 :1409، الدين شرف سيد( که به معناي اولويت در تصرف است )56-55: )مائده

نزول آيه در شأن علي ابن ه ارجاعات مربوط به بيش از بيست نفر از مفسرين و علما اهل سنت را در اثبات آي

ه و جنبه حکومتي ( که ناظر به معناي رياست عام92 :2ج ،1416، امينى عالمه)عليه السالم( آورده است. )ابيطال 

 واژه ولي است.
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 و "لِلَّهِ  إِلَّا الُْحكْمُ ِإنِ": قال كما شرط و قيد غير من المطاع و اإلطالق على الحاكم ،سبحانه فهو

 فال اإلسالمية األمة من للمؤمنين و األمر ألولي و لرسله الطاعة و النهي و األمر حق أعطى قد

 الرَّسُولَ  أَطِيعُوا وَ اللَّهَ أَطِيُعوا": تعالى قال إليه، يدعون و به يأتون التي الحق كلمة قبال ألحد حرية

  (.373 :10ج ،1417باطبايي، )ط (59 :نساء) "مِنْكُمْ  الْأَمْرِ  أُولِي وَ

 امامتنها در انتساب آن به خداوند خواهد بود، لذا  يت هر حکومتين جهت، مشروعياز ا

ضرورت استمرار اجراى احکام »را داليل ضرورت تشکيل حکومت اسالمى  از يکي )ره(راحل

 :ها و ماهيت و کيفيت قوانين اسالم که بدون حکومت قابل اجرا نيست، ماننددر همه زمانالهى 

 .(4 :تاي، بيني)امام خم کنديمذکر احکام مالى، دفاع ملى و احکام حقوقى و جزايى 

)ره( وجود حکومت در جامعه اسالمي را الزمه جامعيت اسالم دانسته و ينيامام خمالبته 

 فرمايد:مي

محکوم استبداد و  ،، دو مملکت  هناور ايران و روم...نبود  ييچ خبرآن روز که در غرب ه

 .از حکومت مردم و قانون در آنها نبود ياشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثر

فرستاد که انسان از عظمت آنها به  يرسول اکرم)ص( قوانين هبه وسيل يتبارک و تعال يخدا

اش انسان  يش از آنکه نطفه ينون و آداب آورده است. براقا ،امور ههم يآيد. برايشگفت م

وظايف  يطور که براهمان و منعقد شود تا  ز از آنکه به گور رود، قانون وضع کرده است

قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسالم يک  يو حکومت يامور اجتماع يقانون دارد، برا يعباد

آن  يبرا ينيست که اسالم تکليف يوضوع حياتهيچ م ... و متکامل و جامع است يحقوق مترق

  .(12 :همان) آن نداده باشد هدربار يمقرر نداشته و حکم

 يئو جز يي، از آن رو که جنبه اجرايو حکومت ياز احکام اجتماع ياري ر واضح است که بس

ا توان آنها ريص و جعل گردند و نميزمان و مکان مناس  خود، تشخ يست به اقتضايبايدارد، م

احکام  يعنوان مجربه ين مبنا حاکم اسالميدانست. بر ا يه عباديا ثانويه و ياز سنخ احکام اول

 :ر امام)ره(يرا به تعبياست، ز ييوال يشأن يدارا ياله

فايده  يتنهايبهجعل قانون .. . الزم دارد يمجر ،قوانين کند. قانون يخواهيم تا اجرايما خليفه م

به وجود آيد. در  يامجريه هکند.  ز از تشريع قانون، بايد قويمين نمندارد و سعادت بشر را تأ

اعتقاد به ضرورت تشکيل  ... مجريه نباشد، نقص وارد است هيک تشريع يا در يک حکومت اگر قو

آن از  يکه مبارزه و کوشش برااز واليت است؛ چنان يجزئ ،دستگاه اجرا و اداره يحکومت و برقرار

  .(21 :)همان ستاعتقاد به واليت ا
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 ياحکام اله ياجرا يبرا ياصل وجود حکومت و حاکم الهن منظر، در نگاه امام)ره( ياز ا

ا ير، احکام ينکه حاکم با چه تدابيه( ضرورت دارد، اما ايه و چه احکام ثانوي)چه احکام اول

کام است که ما از آن به اح يزيدهد، همان چيرا انجام م يفين تکلي، چنييمات اجرايتصم

 م.يکنياد مي يحکومت

 بتيج( مدل حکومت در عصر غ

ه يو با صفت اطالق از ناح ي)ره( بر قاعده نص  حاکم الهينيامام خم ياسيشه سياساس اند

 كانت قضاء مطلقا الحکومة و للخالفة النبي نصب قد»د: يفرمايم الرسائلن رو، در يخداوند است. از ا

 ياتينه به آين زميو در ا« بجعله العباد على تعالى اللَّه قبل من سلطان هآل و عليه اللَّه صلى فهو غيرها، أو

 وَ  الرَّسُولَ أَطِيعُوا وَ اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا»و  (6)احزاب:  «أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْلى النَّبِيُّ»ل ياز قب

 حَتَّى يُؤْمِنُونَ ال رَبِّكَ وَ فاَل»و  (59)نساء:  «الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍشَيْ  فِي تَنازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْکُمْ الْأَمْرِ أُولِي

اد استشه (65)نساء:  «تَسْلِيما  يُسَلِّمُوا وَ قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجا  أَنْفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا ال ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيما يُحَکِّمُوكَ

 ي)ص( براامبر اکرميرا بعد از   يت الهين حاکميسپز ا .(101: 2تا، ج)امام خميني، بيد ينمايم

 سلطانا واحد بعد واحدا الساّلم عليهم األِئمة كان آله و عليه اللَّه صلى النبي بعد ثم»داند ي)ع( ثابت مائمه

 . )همان( «المتقدمة اآلية بمقتضى النبي صبن و تعالى اللَّه نصب قبل من حکمهم نافذا و العباد على حاكما و

 نمايد:  شان در ادامه با بيان چند اصل، جواز حاکميت در عصر غيبت را براي فقها مستدل مييا

هما السالم( ي)عليو وص ياصل اول: شئون قضاء و حکومت، مناص  خاص خليفه الهي و نب

که بيانگر اين  «بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ  فَاحْکُمْ الْأَرْضِ فِي لِيفَة خَ جَعَلْناكَ إِنَّا داُودُ يا»چنانچه فرمود:  ؛هستند

ه الهي از متفرعات خالفت الهي است و غير خليف ل  است که جايز بودن حکومت به حقمط

 . اي را نداردهم بنمايد، چنين اجازه حتي اگر بخواهد حکم به حق

اديان است،  ها و اتمآن حضرت اکمل نبوت ص(، خاتم انبياء و نبوت)اصل دوم:  يامبر اکرم

ترين مسائل زندگي از جمله آداب خوابيدن، غذا خوردن و ... تا جايي که درخصوص کوچک

 اشته و اهمال ننموده است.براي انسان برنامه د

روز به آن  اصل سوم: امر سياست و حکومت و قضا از اهم اموري است که انسان شبانه

ترين مسائل زندگي انسان برنامه دارد، چگونه ديني که براي کوچکدر نتيجه  ؛محتاج است
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 در عصر غيبت امام)ع( قضاوتترين مسائل بشر، يعني سياست و ممکن است نسبت به مهم

 ز چون امکان ندارد که شارع در اين خصوص اهمال کرده  اهمال نموده و سکوت کرده باشد؟

و حکومت در بين مردم جعل شده و قدر  باشد، به حکم عقل بايد  ذيرفت که منص  قضا

ژه اينکه ويبه ،(102 :)همانمتيقن آن در عصر غيبت، فقيه عادل و عالمِ به قضا و سياست است 

اوصافي بيان شده که شايستگي آنان را براي انجام چنين  ،براي علما و فقها 1در روايات وارده

ند و داللت ممکن است بر اين روايات اگرچه از نظر س .(103 :)همانکند تکليفي نمايان مي

خدشه وارد نمود، لکن آنچه مهم است، داللت جمعي اين روايات است که به قرينه استدالل 

کنند. البته روايات معتبري هم عقلي، مناص  حکومت و قضا را براي فقيه در عصر غيبت ثابت مي

خاطر د مقبوله عمر بن حنظله که بهنمايد، ماننوجود دارد که مطلق حکومت را براي فقيه ثابت مي

 :)همانسند آن قابل خدشه نيست و از حيث داللت هم مشکلي ندارد  اشتهار آن بين اصحاب،

ن رو مدل حکومت مورد نظر امام)ره(، حاکميت الهي مبتني بر نظريه امامت است، ياز ا. (105

معصوم)ع( و تشخيص  که مصداق آن در عصر غيبت، فقيه عادل است که با انتصاب عام امام

 شود. متعين مي ،جمهور

اهلل جوادي آملي، واليت گرچه در مرتبه اول متعلق به خداوند و بعد متعلق به به تعبير آيت

رسول اکرم)ص( و ائمه معصومين)عليهم السالم( است، ليکن در مرات  بعدي به وارثان واجد 

                                                             
 اإلسالم حصون الفقهاء المؤمنين ألن: »فيها و السّالم عليه جعفر بن ىموس الحسن أبي عن حمزة أبي بن علي رواية. 1

 انه السّالم عليه عبداللَّه أبي عن جابر بن إسماعيل روايةو  عواِئده في النراقي المحقق أوردها «لها المدينة سور كحصن

 العلماء: »قال انه السّالم عليه لَّهعبدال أبي عن مصححته أو البختري أبي ضعيفة و القداح صحيحةو « أمناء العلماء»: قال

 ارحم اللهم»: آله و عليه اللَّه صلى اللَّه رسول قال: الّسالم عليه أميرالمؤمنين قال: قال الصدوق، مرسلةو  «األنبياء ورثة

 للَّها فضل السيد عنو « سنتي و حديثي يروون بعدي من يأتون الذين: قال خلفاؤك؟ من و اللَّه رسول يا: قيل خلفاِئي،

: آله و عليه اللَّه صلى اللَّه رسول قال: قال السّالم عليهم آباِئه عن جعفر بن موسى عن بإسناده نوادره في الراوندي

 فأقول أمتي بعلماء القيامة يوم أفتخر: »قال انه آله و عليه اللَّه صلى النبي عن االخبار جامع عنو « الرسل أمناء الفقهاء»

 بني في األنبياء كمنزلة الوقت هذا في الفقيه منزلة»: قال انه الرضوي الفقه عن ما هي وو  «قبلي أنبياء كساِئر أمتي علماء

 و الهدى أِئمة بعد اللَّه خلق خير من: »الّسالم عليه ألميرالمؤمنين قيل: طويل حديث في االحتجاج عنو  «إسراِئيل

 .«صلحوا إذا العلماء: قال الدجى؟ مصابيح
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و به  شتوانه  (227 :1390)جوادي آملي، ابد يشرايط آنها انتقال يافته و از اين طريق استمرار مي

کند، وجود احکام يم يضرور يکه از نظر امام)ره( وجود حکومت را در هر عصر ياصول

 خواهد بود. يضرور ،ه عادليص و جعل آنها توسط فقيبت و تشخيدر عصر غ يحکومت

بت است، ياجتماع در عصر غ يهايازمنديق که در نگاه امام)ره( ناظر به نين مصاديا 

 يارات ولياختن رو امام)ره( يه حاکم است؛ از ايفق يارات مطلقه معصوم برايف همان اختيبازتعر

ع يرا مقدم بر جم يبرشمرده و حکم زمامدار اسالم ياله يه را فراتر از چارچوب احکام فرعيفق

ره علم و يشان دايان باور، يبر هم يو مبتن (42: 12شماره، 1378 ،يخ االسالميش) اندآن احکام دانسته

که  يدانسته و معتقد است، کس يو فرد يفراتر از مسائل فرع يرا بس ياجتهاد حاکم اسالم

ح و ينش صحيفاقد ب ياسيو س ينه اجتماعيص دهد و در زمينتواند مصلحت جامعه را تشخ

مجتهد  يو حکومت ينه مسائل اجتماعيتر، در زمباشد و به عبارت روشن يريگميقدرت تصم

 .(178 :21، ج1378، يني)امام خمرد يتواند زمام جامعه را به دست گيشد، نمنبا

که همان  يشه امام)ره(، احکام حکومتياند يجه گرفت بر مبنايتوان نتياز آنچه گذشت م

ات زمان حضور يطور که از ضروراست، همان ياحکام اله يت در اجرايو وال يعيت تشريوال

ز يه عادل نيارات فقيمعصوم و از اختبت يات دوره غيروراست، از ض يمعصوم و منصوب اله

بت معصوم يدر عصر حضور و غ يه فقهيه و ثانويد و عمل به احکام اوليگونه که تقهست و آن

بلکه  ست؛يبردار نليتعط يچ زمانيز در هين يت از احکام حکومتيد و تبعيست، تقيبردار نليتعط

 .)همان(است  يفرع ع احکاميمقدم بر جم ،يمحکم زمامدار اسال ،ر امام)ره(يبه تعب

امام  ياسيشه سيدر انداز آنجا که مردم بايد در سرنوشت خود نقش داشته باشند، 

حاکميت فقيه در عصر غيبت، مبتني بر حمايت جمهور و مقبوليت عمومي است و )ره(، ينيخم

 ياسالم يجمهور ما خواستار»د نفرمايلذا مي ؛است حکومت، جمهوريشکل از نظر حقوقي، 

آن فرم، که  يمحتوا يعني يدهد و اسالميل ميفرم و شکل حکومت را تشک يم، جمهوريهست

 فرمايد:امام در تبيين منظور خود از جمهوريت مي .(398 :5ج ،1378، ينيخمامام ) «است ين الهيقوان

کامي که گوييم براي اين است که هم شرايط منتخ  و هم احاينکه ما جمهوري اسالمي مي»

در ايران جاري شده، اينها بر اسالم متکي است، لکن انتخاب با ملت است؛ طرز جمهوري هم 

البته در نظام جمهوري مورد نظر . (479 :4، جهمان) «همان جمهوري است که همه جا هست
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که به است  يل حکومت اسالميه تشکيات اوليقانون از ضرورقانون است و ، معيار عمل، )ره(امام

 باشد، آنان يرأ د، ولو برخالفنريد که قانون را بپذنن باشيد به ايد مقيهمه با، )ره(مامتعبير ا

. از اين رو هرچند محتواي نظام اسالمي از (377 :14، جهمان) ت مردم استياکثر ،زانيمکه  چرا

گيرد، ولي تحقق و تعين نظام اسالمي و واليت فقيه با مقبوليت مردمي است شرع سرچشمه مي

و مدل  (518 :7، جهمان) «ت دارديرسم ياسالم يملت، جمهور يأبا ر» فرمايدمبنا ميو بر اين 

 ت است.يت فقاهت و عدالت در بستر اقبال و مقبوليبت، واليحکومت در عصر غ

بر همه  يل اساس دولت اسالمياقامه حکومت و تشک ،شه امام)ره(ين قال ، در انديدر ا

ت از او بر يل حکومت شد، تبعياز آنها موفق به تشک يکياست و اگر  ييواج  کفا ،عادل يفقها

)ره( به مدل حکومت در نوع نگاه امام ن روي. از ا(624 :تاي، بيني)امام خم گر فقها واج  استيد

ن يدر ا يامت اسالم يو اجتماع ياسيزعامت س يتصد يع فقها برايگاه رفيبت و جايعصر غ

 سازد.يرا روشن م ياسالم ييو وال يحکام حکومتنه اعتقاد به وجود و بلکه ضرورت ايعصر، زم

 جهينت

 شود:ير حاصل ميج زياز آنچه گفته شد نتا

 يبرا ييمات و ضوابط اجراياسالم که عبارتند از مجموعه احکام، تصم ياحکام حکومت .1

ت او( ير حاکميف شده در سيستم تعري)و س ي، توسط حاکم اسالميشبرد اهداف نظام اسالمي 

 .گردنديجعل م

 يانقالب اسالم يروزيدر سنت فقها، قبل از   يو حکومت ييهرچند سابقه احکام وال .2

امام  يران به رهبريا يظهور گسترده آن با استقرار نظام اسالم يز وجود داشته است، ولين

 دا کرد.يمعنا   )ره(ينيخم

ام بدون اعتقاد به وجود احک ياله ي)ره( اعتقاد به احکام کلينيشه امام خميدر اند .3

چرا که وجود حاکم و احکام صادره او است که  معنا است؛يب يادهياسالم  د ييو وال يحکومت

 است. ياحکام اله ييضامن اجرا

دارند، چراکه احکام  يفقه يز از احکام ثانويمتما يتيماه يو حکومت يياحکام وال .4

ها آنها را کشف نموده ه تنيو فق و  منشأ صدور آنها شارع مقدس است يه، هر دو کليه و ثانوياول
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داشته و منشأ صدور  يجزئ يتيماه يو حکومت يياحکام وال يدهد، وليو منطبق بر آنها فتوا م

 ( است.يه حاکم )و بر اساس مصالح جامعه اسالميآنها فق

و  ياست و گستره آن در همه احکام الهيع از سيوس ي)ره( به معناينياعتقاد امام خم .5

گاه يشان به جايژه ايز نگاه ويو ن ياست اسالميس ياجرا يومت برابه ضرورت وجود حک يباور و

توان يه را ميت فقيبت و مدل حکومت واليت در عصر غيحاکم يعنوان رکن اصل فقاهت به

 ذکر نمود.  يهبر الهشه آن ريدر اند ياحکام حکومت يريگشکل يهاانين بنيترمهم عنوانبه

 فهرست منابع

 قرآن کريم. -

 .12و 6ج ،سوم چاپ، صادر دار: بيروت ،العرب لسان ،ق(1414) مکرم بن محمد ،منظور ابن -

 .3ج، ةالشهيد ةدار الصديق، قم: االستفتاِئات ةفي اجوب ةصراط النجا، ق(1418) ، جواديزيتبر -

، چاپ ، قم: اسراءيد محمود صادقي، محقق: سنسيم انديشه، (1389) ، عبداهلليآمل يجواد -

 دوم، دفتر سوم.

  ، قم: اسراء، چاپ ششم.ينه معرفتيشريعت در آ، (1390) ررررررررررررررررررررر -

، تهران: الحياة (،1380) آرام، احمد و حکيمى، محمدرضا و حکيمى، محمد و حکيمى، على -

 .6ج، دفتر نشر فرهنگ اسالمى

 يانه مهر.،  قم: آش ژوهشي در احکام واليي و حکومتي، (1390) ، اصغريليخل -

ابوالفضل قاضي شريعت  :، ترجمهشناسي سياسيهاي جامعهبايسته، (1387) موريز، دوورژه -

  ناهي، تهران: ميزان، چاپ سوم.

روت: يب -، دمشق المفردات في غري  القرآن، ق(1412) ن بن محمدي، حسيراغ  اصفهان -

 .1دارالعلم، ج

ق: يتحق ،القرآن سيرتف في الجنان روح و الجنان روض ،ق(1408) على بن حسين ابولفتوح ،رازى  -

 قدس آستان اسالمى هاى ژوهش بنيادمشهد:  ناصح، محمدمهدى دکتر و ياحقى محمدجعفر دکتر

 .16ج ،رضوى

 جا:  ژوهش.، بياي سياسيهواژه، تا()بي روزبه، خسرو -

 .16، جالفکربيروت: دار، تاج العروستا(، رتضى محمد بن محمد )بيزبيدى، م -

 .2ج ،نو نشر فرهنگ: تهران، سورآبادى تفسير  ،(1380) محمد بن عتيق ابوبکر ،سورآبادى -
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حکومت اسالمي و رهبري آن از نظر امام خميني » ،(1378) د محسني، سيخ االسالميش -

 .12، شماره فصلنامه حکومت اسالمي ،«)ره(

 جامعه اسالمى انتشاراتقم:  ،القرآن تفسير في الميزان ،ق(1417) طباطبايي، محمدحسين -

 .10، ج نجم چاپ ،علميه وزهح مدرسين

، قم: يخسروشاه يهاد :، به کوششهاي اسالميبررسي، (1388)ر ررررررررررررررررررررررر -

 بوستان کتاب.

 .3، جخسرو ناصر: تهران ،القرآن تفسير فى البيان مجمع ،(1372) حسن بن فضل ،طبرسى -

 .6، جيمرتضو يتهران: کتابفروش، مجمع البحرين، (1375) ني، فخرالديحيطر -

 .نمونه/ الد نوريتهران: م ،فرهنگ فارسي ،(1389) د، حسنيعم -

 .3، چاپ دوم، ج، قم: نشر هجرتاب العينکت، تا()بي فراهيدى، خليل بن احمد  -

 ، چاپدار الکتب اإلسالمية، تهران: الکافي، ق(1407) کلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق -

 .1، جچهارم

 .1ج کتابخانه فقاهت، ،فرهنگ نامه اصول فقه، يمرکز اطالعات و منابع اسالم -

 9468 يشماره ثبت کتابخانه مل :، قمالتفاسير جامع، يوتر علوم اسالميقات کامپيمرکز تحق -

 .ي، قم: الهاد، اصطالحات االصول(1374) يعل ،يلياردب ينيمشک -

 .3طال )ع(، ج يابن اب يقم: مدرسه امام عل ،لونوار األصا، تا()بي ، ناصريرازيمکارم ش -

 .2بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج، تهران: قالتحقي، (1360) ، حسنيمصطفو -

آثار امام و نشر مؤسسه تنظيم ، قم: صحيفه امام، (1379) ، روح اهللينيخم يموسو -

 .20و 5، 2ج، )ره(خميني

 .يکي، نسخه الکترون9و 6فه نور، جيرررررررررررررررررررررررر ،  صح -

د احمد ، ترجمه سيةو الوالي ةالي الخالف ةمصباح الهداي، (1360)رررررررررررررررررررررررر  -

 فهري، تهران:  يام آزادي.

  نا.يا: بجي، بکشف االسرار، تا()بيرررررررررررررررررررررررر  -

 .سسه نشر و تنظيم آثار، ويرايش قديمؤ، تهران: مواليت فقيه، تا()بيرررررررررررررررررررررررر  -

 .2، جنايجا: بي، بالرسائل، تا()بيرررررررررررررررررررررررر  -
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