
 

 

 

 

 

 ندگان مجلس ين توسط نمايت تقنيمشروع يمبنا

 )ره(ينيامام خم از منظر
 

  آقازاده ينق

 دهيچک

سست  در يده نيکسس پو سچيبر ه يامروز يهاها در حکومتضرورت وجود مجالس و پارلمان

 ينسداان مجسسس داراير قابل انکار است  نماي، غين نهاديز لزوم وجود چنين يحکومت اسالم

ساختن آنها، متضمن  ياتيهستند که موجب اشته خواه ناخواه اجرا و عمس ياراتيختف و ايوظا

نسبت  يت و نفوذ امريوال اعمالچ يه يشه اسالميبا د  در اند يت و سرپرستيوال اعمال ينوع

مورد  ين اصل اساسينکه مأذون از طرف خداوند متعال با د  ايست، مگر ايبه مردم، مشروع ن

نداان، ينکه مجسس و نمايا ين برايبا د  بنابراي)ره( مينيز جمسه امام خمتوافق همه فقها و ا

 ياست که در  رع مقدس مستند يقدرت دا ته با ند، ضرور اعمالت الزم را جهت يمشروع

پرداز عنوان نظريه)ره( بهينيشه امام خمياند يان فقها، بررسيآنان وجود دا ته با د  از م يبرا

 يت فراوانيمجسس، از اهم يندايت نمايخصوص مستندات مشروع ، دريبزرگ حکومت اسالم

اثبسات  ين خصوص، دو راهکسار متتسسف بسرايبرخوردار است   با مراجعه به آراء امام)ره( در ا

ت از فقهسا بسه يمشسروع يتسسر :د؛ راهکار نتستيآيمجسس فراچنگ م يندايت نمايمشروع

 با د يم يت وکالت در فقه اسالميعاحتجاج به ادله مشرو يگر:نداان است و مورد دينما

  )ره(، وکالت ينين، امام خمي، مجسس، تقنيندايت، نمايمشروع: واژاانديکس

                                                             
  دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم(n.aghazadeh124@gmail.com) 

 ديشنامه واليتاني تتصص -دوفصسنامه عسمي
 1395ستان بهار و تاب، 3،  ماره دومسال 

 37-55صفحات 
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  مقدمه

با د؛ يازمند مجوز الزم ميقدرتش، ن اعمالو  يحکمران يبرا ياسيهر نظام و سازمان س

که  ينظام، هر يشه اسالميمتتسف، متفاوت است  در اند يهان مجوز در جوامع و فرهنگيا

 يا خاص الهياذن عام  يد دارايبر مردم با د، الجرم با يت و سرپرستيوال يمتضمن نوع

ات ياست  در ادب ي، اذن الهيدر تفکر اسالم يبا د، لذا تنها مجوز حکومت و حکمران

از  يکي ود که ياد مي «تيمشروع»تحت عنوان  ي، از مجوز حکومت و حکمرانياسيس

ااه  ين مسئسه حتيرود؛ ايامروز به  مار م يايدر دن ياسيس ينهادها يراب يمسائل اصس

در خطر افتد،  ياسيک نظام سيت يت مشروعيکه اار وضع رسد، چرايز ميبه حد بحران ن

مهم  يهااز نهاد يکي  مجسس و پارلمان (108: 1381 )عالم،  وديرو مهآن نظام با بحران روب

ف يارات و وظايطه اختيضر است که با توجه به حدر عصر حا يجوامع بشر ياتيو ح

 يبر مردم است؛ لذا برا يت و سرپرستيوال اعمالنفوذ امر،  يخود، متضمن نوع 1نداان،ينما

الزم از طرف خداوند متعال وجود  يد مجوز  رعيآن، با ياسيت سيت و مشروعياثبات حقان

جز  يکس ،(149: 1379 ،يآمس ي)جواد «أحد ية ألحد عليال وال» يطبق اصل اول اال دا ته با د و

نداان يت مجسس و نماين رو مشروعيگران را ندارد  از ايت بر ديحق وال يذات اقدس اله

س مجسس يتأس ين امر موجب اشته از ابتدايو هم است يبس مهم و ضرور يآن، موضوع

ت يماه يت آن به بررسياثبات مشروع يبرا ينظران اسالم ران، عسما و صاحبيادر 

 پردازهيعنوان نظر)ره( بهينيدااه امام خميد يان، بررسين ميمجسس بپردازند  در ا ينداينما

وردار است  نو تار حاضر برآن است برخ يشتريب تير، از اهميدر قرن اخ يحکومت اسالم

، به «ينداينما»و « تيمشروع» يق و معنا ناسانه دو مفهوم اساسيدق يپس از بررس تا

 يندايت نماي)ره(، در خصوص مشروعينيها و نظرات امام خمااهدين دييل و تبيتحس

 بپردازد مجسس 

                                                             
و نماينداان، اختيارات و وظايف بسياري تعيين  ده است که بسياري از آنها همچون    در قانون اساسي براي مجسس1

-162: 1381اند )ر ک به:  عباني، و اعمال واليت تصويب وضع ماليات و حکومت نظامي متضمن نوعي سرپرستي
  ( 322-316: 1385؛ عميد زنجاني، 95: 1، ج1373؛ مدني، 165



 مبنای مشروعیت تقنین توسط نمایندگان مجلس از منظر امام خمینی)ره( 

 

 

39 

 ت  ي  مشروع1

 ت ي  معنا و مفهوم مشروع1-1

ات عرب يدر لغت عرب ارفته  ده است  در ادب«  رع»ت در اصل از ماده يعنوان مشروع

ت  امروزه در اس «ةيالشرع»نث آن ؤا قانون با د و مين يکه مطابق با د يامر يعني «يالشرع»

نکه قانون يرود؛ اعم از ايبه کار م« بودن يقانون» يمعن طور مطسق به ن واژه بهيا يمحاورات عرب

را به آن  يديح کنند قيبودن آن تصر ينيو هرااه بتواهند بر د ؛يرا خين با د يبرارفته از د

، در رابطه ياسيدر عسوم س تياما مشروع  (65: 1381 ،يسمي)د «يالشرع االسالم» :ند ماننديافزايم

 بودن ندارد يبه مفهوم قانون و قانون يو استعمال آن ربط روديکار م، بهيبا حکومت و حکمران

 مفاهيمي مثلکه  (legitimacy) يسياست از واژه انگس يابسکه ترجمه ،(71: 1385 ،ي)طاهر

 يشتر با معنايرد و برا دربر دا يزادات، حاللي، حاللييت، رواي، بر حق بودن، حقانيدرست

است فراتر از  ييمعنا يت، داراين مشروعي  بنابرا(62: 1387 واال، يمي)کر با ديت مترادف ميحقان

ن است که، يت  ده ايآنچه موجب جعل اصطالح مشروع ت يک به حقانيبودن اما نزد يقانون

از   داننديخود الزم نمرا بر يگريند، اطاعت از داخود قائل يکه برا يايها بر اساس آزادانسان

است   يقدرت و نفوذ بر مردم و قدرت در ذات خود متضمن نابرابر اعمال يعنيحکومت  يطرف

ت ياز قدرت و حاکم ينا  يز به اندازه نابرابريچ چي، هيانسان يهايان نابرابريگر، در ميد ياز سو

ل يرسش است که به چه دلن پيبه ا يه و پاستيتوج ،تيبا د  مشروعينم يه عقالنيازمند توجين

ن رو ي  از ا(21: 1378 ،يرحي)ف فه اطاعت؟يگران وظيدارند و د ييها حق فرمانروااز انسان ياعده

که حق  ينظام يعنينظام مشروع    ونديم يت دو مفهوم هم عرض تسقيت و حقانيمشروع

  (147: 1385 ه،)روزبنظام مشروع  يعني يقدرت دارد و نظام حقان اعمالو  يت، فرماندهيحاکم

د آن را يت وجود دارد، بايف مشروعيکه در تعر يرغم اختالفاتيکه اذ ت، عس يبنابر مطالب

و آن را  (1250: 3ج ،1383 ن،يمور مارتي)س ميحکومت کردن بدان يمعادل اجازه و استحقاق برا

ت و يتر حق والقير دقيبه تعب ،و حکومت يت حق حکمرانيم: مشروعييف نماين تعريچن

پشتوانه  يقدرت دارا اعمالحکومت و  ي درا واليکه حاکم  ينحوا تاص است، به يسرپرست

او  يهاد و همه فرمانيون افراد جامعه بتواند دخالت نمائبا د که به موجب آن در   يمعتبر

  (147: 1388 ،يي)دارابکالن، از اعتبار برخوردار با ند يدر چارچوب مع
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 ت يمشروع ي  منبع و مبنا1-2

مطرح  ده است   ياونااون يهادااهينظرات و د يست،ت چينکه مبنا و منشأ مشروعيدر ا

دااه يدو د يبا ند  به طور کسيت مياز نوع نگرش به مفهوم مشروع يها نا دااهين دياز ا يبرخ

 ناسانه است  دااه جامعهيد يگريو د يدااه فسسفيد يکيت وجود دارد؛ يدرباره مفهوم مشروع

ت را يدهد مشروعياند که نشان مد کردهيست تأکيفض و چون عدالت، اعتدال يبر مسائسفالسفه 

 يبررس يرونيدااه بيت را از ديکه مشروع ناسان کنند و جامعهيم يبررس يدااه درونياز د

ن بار در عصر حاضر ينتست ياند  ماکس وبر که برارا مدنظر ارفته يگرياند امور دنموده

 ي، اعتقاد عقالنيسنت، تعسق عاطف ، چهار عنصراش مطرح نمودهوم استردهت را به مفيمشروع

س جونز، بر يار  (99: 1371 )وبر، دارديان ميت بيو منابع مشروع يعنوان مبانت را بهيو قانون

 يکدليو  ي، روند آزاديارز  ير، باورهايپذانطباق ياسي، فرهنگ سينيد يچون باورها يمنابع

توجه  يگريد ي ناسان به مبانگر از فالسفه و جامعهيد يکند و برخيد ميکتأ     و يانتتابات

  (107: 1381 )عالم، اندکرده

 ن صورت خالصه نمود:ي ده را به انه مطرحين زميکه در ا ياتين نظريترتوان عمدهيم

 آور است، عدالت است تيه عدالت: آنچه منشأ الزام و مشروعينظر  1

 يهاارزش يدنبال سعادت و برقرارکه به ي: هر نظاميزش اخالقا اريه سعادت ينظر  2

 با د مشروع است  ياخالق

تواند مردم را يکه م ياکه بتواند به هراونه ياا مجموعهيه زور و غسبه: هرکس ينظر  3

 اد خود درآورد، محق است يتحت انق

ت، ين امنيزم به تأمن دولت و مست، دولت مسيب ي: طبق قرارداديه قرارداد اجتماعينظر  4

 با ند يرفاه و نظم و  هروندان مسزم به اطاعت م

ا اذن خداوند با ند يکه به نصب  ي: فقط حکومت و حکمرانيا اذن الهيه نصب ينظر  5

  (36: نيشي)روزبه، پ ان نافذ است ابند و احکامييت ميرسم

خداست و او مالک  يقيمتسوق و ممسوک حق ينکه کل هستيبا توجه به ا ينش اسالميدر ب

ة يال وال» ياردد، اصل اوليها محسوب مانسان يعيو تشر ينيهمه موجودات و رب تکو يواقع

 گران را ندا ته با ديبر د يت و سرپرستيکس حق والچيکند که هياقتضا م «أحد يألحد عل
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با د، هرکس که  ياز سو يدر جهان هست ي؛ لذا هراونه دخل و تصرف(149: 1379 ،يآمس ي)جواد

از جانب خداوند  يخاص ياسيو س يحقوق نظامد مسبوق به اذن و اجازه او با د  حال اار يبا

 ،يي)دارابکال ت برخوردار است و مشروع خواهد بوديافت، از اعتبار و مشروعيا خاص ياذن عام 

ست بسکه غاصب يوجه مشروع ن چيبه ه نظامين ينبود، چن ين اذنياما اار چن ؛(151: نيشيپ

ت يش، با مبنا و اصل دانستن عدم واليخو عيکتاب البدر  )ره(ينياست و جائر  امام خم

ط و مؤمنان عادل را از تحت يالشراه جامعي، فقيپدر که خروج پدر و جد ييا تاص، از آنجا

 يو نقس ين سه اروه، به ادله عقسيت اياثبات وال يند، در راستايبيل ميازمند دلين اصل، نيا

خارج سازد   يکس ن قاعدهياز تحت ا ييهايژايط و ويکند تا آنان را با  رايجاج ماحت يمتتسف

   (675-581 :2ج، 1421، يني)امام خم

 مجسس و اوصاف آن ينداي  نما2

 در لغت و اصطالح ينداي  نما2-1

و  (3765: 5ج ،2535 ،يسينف) «کنديم دايهو و دينمايم آنکه» يمعنا به لغت در ندهينما واژه

 ،1373 دهتدا،) با ديم «دهندهشينما کننده،عرضه کننده،انينما ظاهرکننده، دهنده،نشان»

 نده عبارت است از:ينما يحقوق عام اصطالح در  (20105: 13ج

  تص يقانون قدرت حسب به اي نيا و کند او نام به و يگريد يبرا يعمس که است يکس عنوان

 صورت نيا در که است يعقد از ينا  ارياخت حسب به اي و ندياو يقانون ندهينما او به که است

 ن،يمحجور بر تيوال وکالت، از اعم خود، عام اصطالح در ينداينما  دارد نام يقرارداد ندهينما

   (3690: 5ج ،1378 ،يلنگرود يجعفر) نهاستيا مانند و مومتيق و تيوصا

 به ا ور مجسس در دمانمر دهياز قتيحق در ندهينما  تص ،ياساس حقوق اصطالح در اما

 انتتابات و يعموم آراء قيطر از که است يمنصب ينداينما و( 3692: همان) ديآيم حساب

  (152: 2ج ،1379 ،يها م) اردديم اعمال يمس تيحاکم ،آن قيطر از و ابدييم تيفعس

 مجسس ينداينما گاهي  جا2-2

 ياذارقانون يبرا ينظام عنوانبه زين يعموم آراء به مراجعه ،ياسالم ي ورا مجسس کنار در هرچند

 صورت آن قيطر از نيقوان وضع اغسب، اما ؛(298: 1385 ،يزنجان ديعم) است  ده ينيبشيپ

 رانيا ياسالم يجمهور نظام در ياذارقانون نهاد نيترياصس مجسس، رو نيازا  رديايم
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 نداان،ينما و مجسس يبرا يساسا قانون در نيا بر عالوه  (121: 1ج ،1377 ،همو)  وديم محسوب

 در رييتغ بيتصو ات،يمال وضع بيتصو همچون است؛  ده نييتع ياريبس فيوظا و اراتياخت

 ؛165-162: 1381 ،ي عبان)     و بودجه حهيال بيتصو ،ينظام حکومت يبرقرار بيتصو ،يمرز خطوط

 ريخط يگاهيجا يدارا يدانينما منصب لذا  (322-316: 1385 ،يزنجان ديعم ؛195: 1ج ،1373 ،يمدن

 .است مهم و

 مجسس ينداينما اوصاف  2-3

  با ند:يم ريز  رح به که است عمده وصف چهار يدارا ينداينما منصب

 نيمع هيانتتاب حوزه مبعوث و منتتب نداان،ينما هرچند: است يمس ،ينداينما (الف

 مست تمام برابر در نده،يانم هر و با ديم مست تمام يبرا و عام آنها ينداينما اما هستند،

 در نداانينما سواند  کند نظر اظهار يخارج و يداخس مسائل همه در دارد حق و است مسئول

 ديمؤ «آنها مصالح نيتأم و مردم يآزاد و کشور استقالل و مردم به خدمت و مست حقوق حفظ»

 حوزه ياهال و اانکنندانتتاب با را آنها ارتباط توانينم با اين وجود  با ديم مطسب نيا

 يال دو مدت به تواننديم ها، هرستان نداانينما که است خاطر نيبد  دانست يمنتف هيانتتاب

 بروند خود هيانتتاب حوزه به يسرکش عنوانبه يرسم ليتعط ريغ يروزها از ماه هر در روز پنج

  (152: 2ج ،1379 ،يها م)

 يوااذار قابل و است  تص به ئمقا ينداينما سمت: است  تص به قائم ،ينداينما ب(

  ود؛يم محسوب مردم ليوک کنند،يم انتتاب ندهينما عنوانبه را يکس مردم يوقت  »ستين

 کند؛ وااذار يگريد به را ينداينما سمت تواندينم يعني با د؛ تواندينم ليتوک در ليوک يول

 (843: 2ج ،1364 مجسس، راتمذاک مشروح صورت)« کند  رکت ياذارقانون در خودش ديبا نيبنابرا

 ليتوک و ضيتفو  ود،يم اعمال قابل آنها، منتتب نداانينما قيطر از مست تيحاکم يوقت رايز

 .با د دا ته دنبال به را يمس تيحاکم فيتتف و فيتضع توانديم ريغ به ينداينما

 طالحاص به و ابندييم تيرسم يعموم آراي قيطر از نداانينما: است يکس ،ينداينما ج(

 برابر در نداانينما هرچند  کننديم انتتاب را خود يوکال ،جامعه ياسيس امور يبرا نيموکس

 تيمسئول به بتوان که يامؤاخذه و بيتعق قابل يحقوق رابطه نجايا در اما ند،امسئول مست تمام

 نيبنابرا  ستا ننموده امر نيا با ياا اره زين ياساس قانون  ندارد وجود د،يپو ان عمل جامه آنان
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 خود که آنگونه را ينداينما فهيوظ و بوده يارياخت تيصالح يدارا خصوص، نيا در نداانينما

  (152: 2، ج1379 ،يها م) ندينمايم فايا يرأ و اظهارنظر در دهند،يم صيتشت

 ديمؤ ،ينداينما بودن  تص به قائم که کرد توجه ديبا: است يمشارکت ،ينداينما د(

 مجسس نداان،ينما جمع از بسکه ست؛ين تيحاکم اعمال در آنان مستقل تي تص تيصالح

 اعمال به خود، ياعضا از مستقل يحقوق تي تص با و کنديم دايپ تيموجود ياسالم ي ورا

 قائل نداانينما يبرا را يمستقس تيصالح نکهيا بدون زين ياساس قانون  پردازديم مقننه قوه

 دا ته مقرر کيتفک به متعدد اصول در را «ياسالم يرا و مجسس» تيصالح و اراتياخت با د

  (153: همان) است

 مجسس يندايت نماي  مشروع3

است که از آن  ياذارع و قانونيسسطه در مقام تشر اعمالت، يسسطه و وال اعمالاز جمسه موارد 

اوند است که به خد يه الهيفه اوليوظ ياذارع و قانوني ود  تشريماد ي« هيعيسسطه تشر»به 

نفوذ و قدرت  اعمال ايطهين حيبتواهد در چن يمتعال اختصاص دارد  هرکس در هر مقام

ه مصطسح يعين عصر و زمان از سسطه تشريد مأذون از طرف خداوند با د  آنچه در ايکند، با

ران، هرچند يدر ا  (119: 3ج، 1367، ي)منتظر است« قوه مقننه»ا يو « يمجسس  ور»است، همان 

 ياذارقانون يبرا ينظامعنوان ز بهين يعموم ، مراجعه به آرايياسالم يمجسس  ورادر کنار 

ق مجسس صورت ين از طرياما اغسب، وضع قوان ؛(298: 1385 ،يد زنجاني)عم  ده است ينيبشيپ

ران محسوب يا ياسالم يدر نظام جمهور ياذارن نهاد قانونيتريرو مجسس، اصسنيرد  ازايايم

احکام  يت اجرايفيز موضوعات و کيه و نيصيع مباحات و احکام ترخيقسمرو وس که در  وديم

  (121: 1ج، 1377 ،يد زنجاني)عمکند ينقش م يفايا ين ثانويق عناويص و تطبين تشتيهمچن ،يکس

ارات و ين اختيرود که به عست همير و مهم به  مار ميبس خط يگاهيجا يندايلذا منصب نما

بر مردم است  ازآنجاکه  يو سرپرست 1تيوال اعمال ي، متضمن نوعآن ف مربوط بهياستره وظا

                                                             
  بايد توجه دا ت که مراد از اعمال واليت مجسس و نماينداان، دارا بودن واليت زعامت يا به اصطالح واليت کبري 1

ر نفاذ امري به نوعي رود، هاز امور مشکک به  مار مي -با د معناي نفوذ امر ميکه به -نيست بسکه ازآنجاکه واليت 
توان عمسي  دن وظايف و اختيارات مجسس همچون تصويب نمي به همين دليلمال واليت است  و عاِمتضمن نوعي 
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گران را يت بر ديوال اعمال ،يبنا به حکم اول يو نهاد نظامچ  تص، ياسالم ه ياشهيدر نظام اند

وجود دا ته با د  از  يا خاص الهيد اذن عام يبا يندايت نهاد نماياحراز مشروع يندارد، برا

ان يب ين نهاد، وجوه متتسفيت اياثبات مشروع يبرا يمسائل اسالم نظرانن رهگذر صاحبيهم

  آن را به اثبات رسانند  يو مجوز  رع يسه اذن عام الهيوس نياند، تا بدکرده

 متتسف  يهادااهي  د3-1

ن ين ايفقها و محقق يکرد متتسف از سوي، دو رومجسس يندايت نهاد نماياثبات مشروع يبرا

 ينداينما يستيت و چي، نقطه ثقل مباحث، ماهاول کرديکه در رو عرصه انتتاب  ده است

ت يت آن، فارغ از مباحث مربوط به ماهيگر، اصل مشروعيکرد ديمجسس است و در رو

مجسس را بر  يندايت نمايمشروع نهيمتتسف در زم يهادااهيتوان ديه مين پاي  بر اينداينما

 دانست « مدارتيروعات مشينظر»و « مدارتيات ماهينظر»دو اونه 

 مدارتيات ماهي  نظر3-1-1

 يندايتِ نمايعواثبات مشر ياست که برا ييهادااهيمدار آن دسته دتيات ماهيمراد از نظر

، يندايت نمايکرده و سپس از رهگذر ماه يآن را واکاو يستيت و چيمجسس، ابتدا ماه

 يرا نوع يندايکه نما يه از بزراانعنوان مثال آن دست ند؛ بهنرسايت آن را به اثبات ميمشروع

اند که ادله قت معتقد  دهين نظر، در حقيبا اتتاذ ا  (208: 1403 ،يرازي  ينيحس)اند ابت دانستهين

رسانند؛ يت آن را به اثبات مي وند و مشروعيمجسس م ينداي امل نما يابت، همگيت نيمشروع

را همان  يندايکه نما ين کسانيرود  همچني مار مابت بهياز ن يا، اونهينداينکه نمايچه ا

 يعتاً ادله  رعيطب  (313 :1378 ،يروحان ؛114: 1424 ،ينينائ)اند ر کردهيوکالت معهود در فقه تفس

 اند ، حکم کردهيندايق به مشروع بودن نماين طريدانسته و از ا يندايوکالت را،  امل نما

 مدارتيات مشروعي  نظر3-1-2

که عمدتاً در  -دانان ن و حقوقياز محقق يشه، برخيتست از بزراان فقه و انددر مقابل دسته ن

که ييآنجامعتقدند، از -اند پرداخته يندايدر خصوص نما ير به نگا تن مطالبياخ يهاسال

اثبات  يبرا  (63-60 :1385نژاد، بيحب)د يآيم حساب به سينوتأس و مستقل ک نهادي ،ينداينما

                                                                                                                                               
طه     را عاري از هراونه نفوذ امر و واليتي دانست  مضاف بر اين چنان که اذ ت، سس حکومت نظامي يا وضع ماليات و

 رود  اي از سرپرستي و واليت به  مار ميتشريعيه خود نيز مرتبه
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ابت سود برد، بسکه يهمچون وکالت و ن يعقود ،تيتوان از ادله مشروعينم ت آن، الجرميمشروع

و  يچ تنافيرود و هيبه  مار م يين عقالينامع يخود از قرادادها ،ينداياز آن رو که نما

ت آن ثابت و مسسم يه، مشروعين پايبر ا  قراردادها ندارد يعت و قواعد کسي ر يبا مبان يتعارض

 ي، به مقتضاييهر قرارداد عقال»ان کرده است: يب ةعرودر « يزديد يس»چنانکه  راياست؛ ز

بر  يل خاصينکه دليمگر ا ح است؛ي، صح"تجارة عن تراض و.."ها مثل ادعمومات صحت قرارد

   (229: 5ج، 1419، يزديدي)س 1«ت آن داللت کنديعدم مشروع

 )ره(ينيدااه امام خمي  د3-2

توان يمجسس را م يندايت نماياثبات مشروع يدر راستا)ره( ينيامام خم يهادااهينظرات و د

ت از منظر ياثبات مشروع يقت، راهکارهاين دو محور، در حقينمود  ا يبررس يدر دو محور کس

  ود ين دو محور پرداخته ميک از اي وند  در ادامه به صورت جدااانه به هريم يتسق )ره(امام

   نداان مجسسيط به نمايالشراه جامعيت از فقيمشروع يتسر  3-2-1

نداان مجسس و يط به نمايالشراه جامعيت از فقيمشروع يتسر ين چگونگييح و تبيتشر يبرا

  به  رح زير ضروري است: يآن، ذکر مقدمات عمقدرک ژرف و 

 هانيت فقي  مشروع3-2-1-1

شان به يا يشهه ساختمان انديو در واقع پا اساس و بنيان)ره(، آنچه ينيامام خم يدر نظام فکر

« هيت فقيوال»در کتاب  )ره(ط است  اماميالشراه جامعيت حکومت فقيد، مشروعيآيحساب م

داند که با يم يعقس يت، بسکه اصسيه را نه تنها مستنبط از روايت حکومت فقيخود، مشروع

دانند که يند چند ازاره متتسف مين مهم را برآيشان ايد  ايآيم دستبه ياشهياندک اند

 رتند از:عبا

 ييلزوم مؤسسات اجرا -1

م حکم يعقل سس ست؛ين يمردمان کاف رهيافتانتظام امور جامعه و  يبرا ييقانون به تنهاکه  آنجااز 

 يد تا آن را عمسيبه وجود آ يجه انتظام امور جامعه، نهادي دن قانون و در نت يياجرا يکند، برايم

 سد:ينوين رابطه ميدر ا )ره(است  امام يز جارين يسالمم اين حکم در خصوص تعاليد  ايسازد و اجرا نما

                                                             
 .«العمومات مقتضي هو کما الخاص، بالدليل خرج ما اال صحيحة عقالئية، معاملة کل ...»  1
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 اىهيمجر هقو ستىيبا قانون حيتشر از پس  کندنمى نيتأم را بشر سعادت ييتنهابه اذاريقانون

 و نيقوان هثمر و کندمي اجرا را هادادااه احکام و نيقوان که است هيمجر هقو  ديآ وجود به

 اذاريقانون که طورهمان اسالم جهت، نيهم به  سازدمي مردم ديعا را هادادااه هعادالن احکام

  (26 :1423، يني)امام خم است داده قرار هم هيمجر هقو کرده،

 ياحکام اسالم يضرورت استمرار اجرا -2

است و نه  يخاص ييايک محدوده جغرافينه محصور در  ،يو ابد ياست جهان ينياسالم د

 يبرا زيم آن نين و دستورات و تعاليعتاً قواني  طبياژهيو يتيرو وسعت تا يزمان منحصر به بازه

غمبر اکرم)ص( ين امر موجب  د پيستند  همين ي دنلياند و تعطخ وضع  دهيشه تاريهم

ز يها نغمبر)ص(  د در همه زمانيل حکومت پيکه موجب تشک يل دهد  ضرورتيحکومت تشک

آنها، حکومت  يسيو ممانعت از تعط يام اسالماحک ياستمرار اجرا يو الزم است برا  است يجار

معتقد  )ره(ينيه امام خمين پايد  بر هميايش نيپ يسه نسخ احکام الهيوسنيل  ود تا بديتشک

 احکام اجراى ضرورت منکر ندارد، ضرورت اسالمى حکومت ليتشک که کند اظهار هرکه: »ندبود

  (28: )همان« است کرده انکار را ماسال نيمب نيد جاودانگى و احکام تيجامع و  ده، اسالم

 ن اسالم يت قوانيفيت و کيماه -3

 يکه مسائل عباد ياست؛ احکام ياونااون زندا يهاطهياحکام متتسف در ابعاد و ح ياسالم دارا

ت و ياند  ماهداده يرا در دل خود جا يو دفاع يو انتظام يو اجتماع ي، مسائل حکومتيو فرد

آنها و  ين مهم است که اجراين ايآنها مب ياست که بررس يااونهن بهين احکام و قوانيت ايفيک

 )ره(ن چنانکه اماميبنابرا  ع همچون حکومت استيک نهاد و نظام وسياساسًا وضع آنها متناسب با 

 براى و دولت کي نيتکو براى که رساندمى نيقوان نيا تيفيک و تيماه»سند: ينوين رابطه ميدر ا

  (29 :)همان «است اشته عيتشر جامعه فرهنگى و اقتصادى و اسىيس هادار

ت يانگر مشروعيز بين)ع( نيرالمؤمنيغمبر)ص( و اميره و روش پين سه مطسب، سيعالوه بر ا

  (28-26 :)همان ل حکومت استيلزوم تشک و

 حکومت اسالم بر مردم -4

ست، نه يل آن نياز تشک يزيمطالب فوق، ار يکه به اقتضا ي، حکومت)ره(دااه اماميدر د

ت يتابع يبه معن يک  تص با د و نه دموکراسيال و خواست ياست که تابع ام ياستبداد

ار، احکام يحکومت اسالم بر مردم است؛ مالک و مع يمردم است  حکومت اسالم ن از آراييقوان
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روند  در ي مار ماالجرا هستند و همگان تابع آنها بها تاص، الزم ند که بر همهان اسالميو قوان

 در که هستند  رط همجموع کي به ديمق اداره، و اجرا در کننداانحکومت» ،ن نوع حکومتيا

 نيقوان و احکام همان ، رط همجموع  است اشته نيمع( ص)اکرم رسول سنت و ميکر قرآن

 بر الهى قانون حکومت" اسالمى حکومت جهت نيا از   ود اجرا و تيرعا ديبا که است اسالم

  (44-43 :)همان« ستا "مردم

 يحاکم حکومت اسالم يبرا يدو  رط اصس -5

، به زمامداران الزم است يها براکه در همه حکومت همچون عقل و تدبير يطيعالوه بر  را

 يستيبا ين حکومتي، حاکم و زمامدار چنيخاطر ساختار، محتوا و اهداف خاص حکومت اسالم

ن يلزوم ا ييان چرايب يدر راستا )ره(با د  امام «عدالت»و « عسم به قانون» متصف به دو صفت

 دو  رط معتقد است:

 نيقوان به عسم ،زمامدار براى است، قانون حکومت اسالم حکومت ( عسم به قانون: چونالف

 اي  غل هر افراد، ههم براى بسکه زمامدار براى فقط نه ،است آمده تيروا در چنانکه  با دمى الزم

 دا ته عسمى تيافضس ديبا حاکم منتها  دارد ضرورت عسمى نيچن ا ند،ب دا ته مقامى و فهيوظ

 قدرت کند، ديتقس اار چون ؛ستين حکومت قيال نداند، را قانونى مطالب زمامدار اار  با د

  (48 :)همان با د اسالم قانون مجرى و حاکم تواندنمى نکند، اار و  ودمى  کسته حکومت

 به دامنش و با د عادل و برخوردار اخالقى و اعتقادى الکم از ستىيبا زمامدار ( عدالت:ب

 به را اسالم جزاى قانون عنىي کند، جارى «حدود» خواهدمى که کسى  نبا د آلوده معاصى

 هادار ارياخت خداوند و  ود ممسکت دخل و خرج و المالتيب متصدى اذارد، اجرا مورد

 تعالى و تبارک خداوند «نَيالظّالِمِ  يعَهْدِ نالُي ال» نبا د: کار تيمعص ديبا بدهد، او به را بنداانش

 اخذ ن،يمسسم حقوق دادن در نبا د، عادل اار زمامدار  دهدنمى ارىياخت نيچن جائر به

 اعوان است ممکن و کرد نتواهد رفتار عادالنه جزا، قانون اجراى و آن حيصح صرف و هااتيمال

  تصى اغراض صرف را نيمسسم المالتيب و د،يمان ليتحم جامعه بر را خود کانينزد و انصار و

  (49 :)همان کند شيخو رانىهوس و
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ه ي، متصوص فقيحکومت اسالم يت زمامداري ود که مشروعين مين  روط ايجه اينت

دارد و هم  يعسم به قانون اسالم به صورت تفضيسي را اوست که هميط است؛ زيالشراجامع

 ت اس يمتصف به عدالت و نزاهت و پاک

 هيت فقيات دال بر مشروعيروا -6

ه يدر فق يت زمامداريجه آن حصر مشروعيان  د و نتين بيش از ايکه پ يره عقسيعالوه بر س

ز استناد  ده که پرداختن ين ياتيت حکومت فقها، به رواياثبات مشروع يط بود، برايالشراجامع

)ه( ينيگر است  امام خميد رصتيازمند فيق آنها نيدق يانجد و بررسين مجال نميبه آنها در ا

 عمربن» توان از آن جمسه به مقبولهيکند که مين رابطه استناد ميات در ايش از ده روايز به بين

 از او ينيجانش اي هيفق به مردم ارجاع بر که ا اره کرد «عقوبي بن اسحاق» تيو روا «هحنظس

  (97-59 :)هماندارند  حيتصر السالم هيعس امام

 نداانيت از فقها به نمايمشروع يتسر يچگونگ  2-3-1-2

زمامدار و حاکم در  يبرا( ره)ينيخم که امام يچنانکه اذ ت، با لحاظ دو  رط اختصاص

 يت کسيط، حکومت و واليالشراه جامعير از فقيداند، اساساً غيم يضرور يحکومت اسالم

ن اعتبار که مأذون ي، به ايبدنه حکومت و نظام اسالم يگر اعضايت نتواهد دا ت  اما ديمشروع

ن مهم يند  ايفه نمايوظ يفايکه دارند، ا يتوانند در استره اذنيط هستند، ميالشراه جامعياز فق

 شان در پاسخ استفتاييافت است؛ چنانکه ايدر مواضع متتسف، قابل ره )ره(از کسمات امام

 دارند:يکند مرقوم ميرمجتهد پرسش ميغ يکه از قضاوت قاض ي تص

 - دايتقل لو و بالمسائل عالما كان اذا - المجتهد ريلغ القضاء تصدّى الحاضر الوقت مثل فى جوزي

ر مجتهد، در يامر، توسط غ يمنصب قضا با اذن ول ي، تصديکنون در زمانهاألمر:  يول باذن

  (67: 3ج ،1422، يني)امام خم ز استيآااه با د، جا - داً يولو تقد -که به مسائل  يصورت

 ي، در صورتيمناصب حکومت يت تماميدااه حضرت امام)ره(، مشروعيد ين بر مبنايابرابن

قت، متتذ از يامر و در حق يد، منبعث از اذن ولط نبا يالشراه جامعي، فقيکه  تص متصد

ز ينداان مجسس نيو نما يندايه در خصوص منصب نمان مسئسيبا د  هميت او ميمشروع

ت يحکومت و وال ،(49، ص1423، يني)امام خم «نيالسالط على حكّام ءُالعلما»را عموم يصادق است؛ ز

 يااونهبه يستينداان بايت نمايمناصب را اقتضاء دارد  لذا مشروع يامر بر تمام يدا تن ول
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ت، دو راه متتسف متصوَّر ين مشروعيا يتسر يچگونگ يت فقها با د  برايبرآمده از مشروع

 «  هانيدخالت فق»و « هانينظارت فق» :است، که عبارتند از

 هانيفق   نظارت2-3-1-2-1

و در زمان   ودي، در رابطه با خداوند و منصوبان او مطرح ماست که ابتدا يمفهوم ،تيمشروع

از  ين را دارد که به صورت طوليت اين حق، قابسين اياردد  همچنيبت به فقها مستند ميغ

در قالب  يااه ين تسريابد  اي يانتقال و تسره به کارازاران و زمامداران تحت امر او، يفق

ن صورت که ي  به ا ودمي ينداان متجسينما يمات متتذ از سويو تصم اعماله بر ينظارت فق

ر ي، چون ز وديطرح م يان در هر قالبيکه از طرف مجسس ينيمات و مواضع و قوانيتمام تصم

 ياذرد، دارايشان ميا شهياند يبا د و از صافيهان و تحت ا راف و نظارت آنان مينظر فق

ه معروف و مطرح در عصر مشروطه است يدااه، در واقع همان نظرين ديت خواهد بود  ايمشروع

از فقها و عسما عدول را در  يمشروعه ساختن مشروطه، نظارت تعداد يخواهان براکه مشروطه

ه بر يفق يول يبان و حتنگه يگاه  ورايران، جايا يکردند  در نظام کنونيرأس مجسس، دنبال م

 با د ين مييل و تبين مبنا قابل تحسيهم

 هاني  دخالت فق2-3-1-2-2

ن يکه در وضع قوان ينده و عضويعنوان نمااز فقها در مجسس به يعالوه بر نگرش مذکور، حضور برخ

ن يا بتشتيتواند مشروعيم ،م و نقش مؤثر دارنديمات و ارائه نظرات، دخالت مستقيو اتتاذ تصم

صحت و  صراحت،، بهه االمةيتنبدر  ينين اساس است که محقق نائيبر هم با د  ينهاد اساس

ن يداند و در ايق مذکور ميرا منوط به دو طر (نداانينما) ت مداخسه مبعوثان مستيمشروع

اى از هت عديد نافذ الحکومه و ا تمال مجسس مسى به عضوجز اذن مجته»سد: ينويرابطه م

« گرى معتبر نبا ديذ آراء      رط ديح و تنفياسات براى تصحيل عالم به سن عدويمجتهد

  (123: نيشي، پيني)نائ

 ت وکالتيمشروع    مول ادله3-2-2

   معنا و مفهوم وکالت3-2-2-1

 يگريه کردن به ديوااذار کردن، اعتماد و تک يمعنادر لغت به - به کسر و فتح واو -وکالت 

 يه الوکالة»: اندنموده فيتعر نيچن را آن فقها از ياريبس  (916 :1386الل، س معسوف، استقي)لوئ است
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 البته  (151: 2ج ،1408 ،يحس محقق) «تصرفات در گرفتن بينا از است عبارت التصرف: وکالت يف استنابة

 و مزارعه امثال در ارفتن بينا  تا اندافزوده فيتعر نيبد زين را «بالذات» ديق فقها، از يبرخ

 ارياغ مانع هم باز فيتعر نيا حال نيا با اما ؛(367: 4ج ،1410 ،يدثاني ه) نشوند فيتعر وارد اقات،مس

 :اندنگا ته نيچن وکالت فيتعر در زين يبرخ   وديم  امل زين را يعهد تيوص زيرا ستين

 يحائر)« با د تصرفات در ارفتن بينا بر دال که يقبول و جابيا از است عبارت وکالت»

 عقد موجد ،قبول و جابيا چراکه است ا کال يدارا زين فيتعر نيا  (53: 10ج ،1418، ييباطباط

 فيتعار نياز بهتر را( ره)يزدي ديس توسط  ده ارائه فيتعر بتوان دي ا  عقد خود نه ندهست

 در ارفتن بينا» :از است عبارت وکالت: سدينويم آنجاکه  کرد ارائه  ده از وکالت قسمداد

امام   (119: 1ج ،1414 ،يزدي ديس) «امور از يامر در اتشيح زمان يبرا  تص طتوس ،تصرف

صور متصور در  يل برخيان کرده، البته با تکميد بيک به آنچه سينزد يفيز در تعرين )ره(ينيخم

 سد:ينويآن، م

 :حالها له هيإل األمور من أمر ةيتمش إرجاع أو اته،يح حال له عمليل ريالغ إلى أمر ضيتفو يه

 انداختن راه اي دهد؛ انجام شيبرا اتش،يح حال در را آن تا است گرىيد به كارى وكالت سپردن

 ( 39: 2جتا، ي، بيني)امام خم دهد ارجاع او به اتش،يح حال در او براى را امور از امرى

 وکالت» است: دا ته مقرر و نموده تيتبع ،نتست فيتعر از وکالت فيتعر در يمدن قانون

  «دينمايم خود بينا يامر انجام يبرا را گريد طرف ن،يطرف از يکي آن موجب به که است يعقد

 يدادرس نظر مورد که است يدعاو در وکالت از اعم يمدن قانون در وکالت که دا ت توجه ديبا

  (60: 5ج ،1375 ،يلنگرود يجعفر) است يمدن

 ،يمدن قانون نيمؤلف دااهيد نيا  است دانسته «عقد» را وکالت ،يمدن قانون واضح است که

 ريغ قول اساس بر اما  (39 :)همان 1با دي)ره( مينيو از جمسه امام خم هيامام مشهور قول از مأخوذ

 بر يااماره خود آن، در قبول ا تراط عدم بسکه ؛(215: 2ج تا،ي، بيامام) با دينم عقد وکالت مشهور،

   (119: 1ج ن،يشيپ ،يزدي ديس)است  آن نبودن عقد

                                                             
 .«المقصود هذا على دل ما بكل جابيإ إلى حتاجي عقد يه »...در تحرير، اين است:  )ره(  عبارت امام خميني1
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 ت وکالتيمشروع   ادله3-2-2-2

ن امر موجب يرود و همي مار مر بهيناپذت وکالت در نزد فقها از مسسمات و امور خد هيمشروع

ت وکالت موجب  ده تا ياز از استدالل بدانند  مسسم بودن مشروعينيشان، وکالت را بي ده تا ا

نه ين زميدر ا« وم صاحب جواهرمرح»که ن بدانند؛ چنانيد ياز فقها آن را ضرور يبرخ يحت

 يچ  کيه ؛هيعل االستدالل الى حاجة فال ن،يالد ضرورة من لعله بل تهايمشروع يف بير ال و» سد:ينويم

به استدالل  يازين به  مار رود، لذا نيات ديست بسکه چه بسا از ضروريت وکالت نيدر مشروع

  (347: 27ج، 1404، ي)نجف «ستيبر آن ن

ن خصوص يت وکالت، در ايز چون قاطبه فقها، به عست مسسم بودن مشروعين )ره(ينيامام خم

ن يبا ا اند عنه، فرض نمودهمفروغ يت آن را امريسه مشروعيوسنياند و بداوردهين يمطسب مستقس

 ر استناد جست:يز توان به داليليت وکالت، مياثبات مشروع يهمه، در راستا

 مارند و يح ميز و صحيس آنهاست، وکالت را جايرئ ، ارع عقال که يرا تماميز :عقال يبنا (الف

 من تهايفمشروع»سد: ينوينه مين زميدر ا« يت اهلل روحانيآ»کنند  ياز آن در صورت لزوم، استفاده م

« عقال بر آن داللت دارد يز، بنايت وکالت از واضحات است و نيمشروع ؛العقالء بناء هايعل و الواضحات

   (238: 20ج، 1412، ي)روحان

، آنها را در هشت يند که مرحوم حرعامسافراوان يات به حدين روايا :اتي( اخبار و رواب

: 19ج ،1409 ،يحرعامس) ن مورد از آنها را آورده استيل هر باب، چنديباب مستقل انجانده و ذ

با ند  ي    م ل، موکل، موضوع وکالت ويناظر به احکام متتسف وک يات همگين روايا  (161-171

 ش نتواهد آمد  ياست که تا اصل وکالت مشروع نبا د، ستن از احکام مترتب بر آن پ يعيطب

 مجسس يندايو وکالت دانستن نما )ره(يني  امام خم3-2-2-3

 يندايت نمايا مشروعيت يح ماهيش به تشريخو يهاک از کتابيچ ي)ره( در هينيامام خم

اما در  ؛افتينه دست ين زميشان در ايه ايح به نظريصورت صرمجسس نپرداخته است تا بتوان به

 ريتعب «مست يوکال» و «ليوک» عنوان به نداانينما ش، ازيخو يهاها و نامهيستنران اي ازپاره

 تنها را داتيتأک نيا همه توانينم ديترديب  (468: 18ج ؛185: 21ج ،1369 ،ينيخم امام)اند کرده

 ياريز همانند بسين )ره(د معتقد  د که اماميدانست، بسکه با ايهمحاور و يعرف استعمال ينوع

 و ليتحس يط )ره(يمطهر دياند؛ چنانکه  هدانستهيوکالت م يرا نوع يندايعصرانش، نمااز هم
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 وکالت همان دادن يرأ قتيحق» که  وديم مستزم دااهيد نيا به دادن، يرأ تيماه نييتب

 انجام يبرا مردم يسو از وکالت يبه نوع را ينداينما سهيوسنيبد  (102: 1391 ،ي)مطهر «است

رفته است، يدااه را پذيدن يکه هم )ره(گر  ااردان امامياز د  کنندير ميتفس ينداينما فيوظا

 مردم يول را ياسالم حاکم نکهيا رغميشان عسيرا نام برد  ا« يآمس يت اهلل جواديآ»توان يم

 ينداينما ،يجمهور استير :همچون ياسالم نظام در ياسيس مناصب گريد آنها، ليوک نه دانديم

 خود، کشور يماد منافع نيتأم يبرا مردم،: »سدينويم نيچن و  مارديبرم وکالت را     و مجسس

 ي)جواد «کننديم ليوک     و مجسس نداانينما و جمهور سيرئ عنوانبه را يا تاص اي  تص

    (410: 1379 ،يآمس

به  يو حکومت ياسيوکالت در عرصه مسائل س يز نوعين يندايکه نما يه، وقتين پايبر ا

ت نهاد وکالت خواهد بود و يز وامدار مشروعيت آن نياست که مشروع يعيد، طبي مار آ

ت وکالت، بر مشروع يات متتسف دال بر مشروعيعقال و روا ي، اجماع و اتفاق فقها، بنادرنتيجه

نداان در صورت تطابق با  رع و قانون، ينما الاعم، و مشروع بودن يندايبودن منصب نما

 داللت خواهند دا ت 

 جهينت

تنها در  يشه اسالمي  در اندت دا تن بر مردميو وال ياز حق حکمران است ت عبارتيمشروع

آن وجود  بر يا خاص الهيگران مشروع است که اذن عام يت بر ديقدرت و وال اعمال يصورت

ازمند ينداان، نيارات خاص نمايف و اختيس با توجه به وظامجس يندايدا ته با د  نهاد نما

وابسته  يت نظام اسالمياساساً مشروع آنجا که)ره(، از ينيامام خم شهيت است  در انديمشروع

بنابراين با د، دو وصف عسم به قانون اسالم و عدالت  يدارا بايستي است که يامر يبه وجود ول

که  ين  تصيچن ينداان مجسس، از سويو نما يان مناصب حکومتيکه متصد يدر صورت

ا يز ين اذن نيتبسور ا يت خواهند بود  چگونگيمشروع يه است، مأذون با ند، دارايفق يهمان ول

آنها در مجسس  عالوه بر  ا به  کل حضوريهان بر کار مجسس است و يا فقيه يبه  کل نظارت فق

 ادله در نتيجه وکالت است، يس، نوعمجس ينداينما)ره(، ينيدااه امام خمين، بنابر ديا

 خواهند  د  يندايت نمايبه اثبات مشروع يمنته سرانجامت وکالت، يمشروع
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نوراهلل  و يفانکامران  ترجمه:، يرة المعارف دموکراسيدا (،1383ن )يمورمارتيس پست،يل -

  3ج ،وزارت امور خارجه يکتابتانه تتصص :جايب، يمراد

، مسائل الحالل و الحرام يع االسالم في را(، 1408ن جعفر بن حسن )يالد، نجميحسمحقق  -

  2ج چاپ دوم،، انيسيمؤسسه اسماع :قم

چاپ  ،نشر همراه :جايب ،ياسيس يو نهادها يحقوق اساس ،(1373) نيالدجالل دي، سيمدن -

   1ج دوم،

  اصدر تهران:، ياسيو س يزن و مسائل قضائ(، 1391) ي، مرتضيمطهر -

  استقالل  :، تهرانالمنجد(، 1386) سيمعسوف، لوئ -

ه و فقه ية الفقيوال ي: دراسات فيحكومت اسالم يفقه يمبان ،(1367) ينعسي، حسيمنتظر -

  1ج ،هانيک :، تهرانيترجمه: محمود صسوات ،ةيالدولة االسالم

تر انتشارات دفقم: جسد،  3، نى(يات )امام خماستفتائ، ق(1422) اهللروح دي، سينيخم يموسو -

 جسد 3 پنجم، چاپه قم، ين حوزه عسمياسالمى وابسته به جامعه مدرس

، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعسم، تحرير الوسيسهق(، 1409) _________________ -

 جسد 2

 جا، بي ،ينيامام خم ي، مجموعه رهنمودهافه نوريصح، (1369) _________________ -

  21و  18ج، يانقالب اسالم يسازمان مدارک فرهنگ
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م و نشر آثار امام يسسه تنظمؤتهران: ، عيکتاب الب، ق(1421) _________________ -

  جسد 5 ،نىيخم

م و نشر آثار امام يمؤسسه تنظتهران: ، هيت فقيوال، ق(1423) _________________ -

  دوازدهم چاپنى قدس سره، يخم

غات يانشارات دفتر تبس :، قملةه الميه االمة و تنزيتنب( ق1424) نيرزا محمدحسي، مينينائ -

  ه قميحوزه عسم ياسالم

اء التراث يداراالحروت: يب، ع االسالمي رح  را يجواهر الکالم ف ،(1404) ، محمدحسنينجف -

   27ج چاپ هفتم، ،يالعرب

  5ج ،اميخ يکتابفرو  :جاي، بيسيفرهنگ نف(، 2535) اکبر ي)ناظم االطباء(، عس يسينف -

 ،نشر مرکز :تهران ،يصسواتاحمد  ترجمه:، ي ناسجامعه يم اساسياهمف، (1371) وبر، ماکس -

  چاپ سوم

، نشر داداستر :جاي، برانيا ياسالم يجمهور يحقوق اساس ،(1379) د محمدي، سيها م -

   2ج چاپ چهارم،

ن يمحمدحس :قيق و تعسيتحق ،يتكملة العروة الوثق(، ق1414) محمدکاظم دي، سيزدي -

  5و1ج ،يداور ي کتابفرو قم: ،ييطباطبا


