
 

 

 

 

 

 

 در حکومت اسالمی گذاریقانونقانون و 

 و امام خمینیمیرزای نائینی کید بر دیدگاه أبا ت

 سیدمحمد حیدری خورمیزی

 دهیچک

ام و کعبارت است از اح ،آنمنظور از  واست  حکومتاز ارکان  یکیقانون سیاسی اسالم،  ةدر اندیش

 هدف .شودیماجرا گذارده  به وضع و ،دارد گذاریقانونار یه اختک یه توسط مقامک آورالزام مقررات  

 و نائینیمحقق . است امور مستمر و منظم ةادار و روزمره نیازهای رفع جامعه، در تدوین قانون از

در هر  .در جامعه دارند گذاریقانونبه  انگارانهوحدت ینگاه هستند که یهانیفق خمینی امام

خداوند، داور اصلی اعمال  خداوند است و قانون ة بر عهد ،و تشریع گذاریقانون ةوظیف ،دیدگاه دو

؛ در هر دو دیدگاه قابل تصور است بشری ةجامع برای گذاریقانون امکان بر این اساس، ،مردم است

 مطرح گذاریقانون برای را مشخصی شرایط و محدوده شانشناسانهنگاه دین فراخور به یک هر اما

نائینی، حکومت به حصر عقلی و تقسیم منطقی، از دو شکل تملیکیّه و میرزای از دیدگاه  .کنندمی

 هیتوجقابل از باب دفع افسد به فاسد  ظلم و نوع دوم آن عقالً ،ل آنع اوّ والیتیّه خارج نیست. نو

که در زمان غیبت با  شوندیمبه چهار نوع تقسیم  هاحکومت امام خمینی دیدگاهاز  .است

حاضر  پژوهشمیسّر است.  گذاریقانون تشکیل حکومت اسالمی و مشروع بودن شخص حاکم، امر

نظرات به روش تحلیلی، به این نتیجه رسیده که در هر دو دیدگاه، وضع  تحلیل و تبیینبعد از 

 والیت فقیه متصور است. ةعزیمتش بر مسئل ةقانون، نقط

 .خمینی نائینی، امام ، حکومت اسالمی، مشروطیت، والیت فقیه، میرزایگذاریقانونقانون، : هادواژهیکل

                                                             
  ید محالتیشه یمجتمع آموزش عالاستادیار فقه و اصول (dr.heidary436@smc.ac.ir) 

 والیت هدیشنامناتخصصی  -علمی هدوفصلنام

 1396، پاییز و زمستان 6 هسال سوم، شمار
 87-104صفحات 
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 مقدمه. 1

 وانینند که به قعالوه بر قوانین طبیعی، به قوانینی نیاز دار ،در امور مربوط به خود هاانسان

 «یخواهلتعدا و اسالم» ،عالمان دینی یکید بر آن به رهبراز تأ که هدف اندمعروفموضوعه 

یز فراوانی هستند و افرادی تشکیل شده است که دارای امیال و غرا هاانسانجامعه از  که چرا ؛است

افراد  ،ون نباشدنیست. اگر قان ریپذامکان ،و محدود کردن این امیال و غرایز جز از طریق قانون

، ومرجهرجاین خود باعث  و دنهر کدام منفعت بیشتری از جامعه ببر کنندیمآن جامعه سعی 

 .شودیم یهنجارشکندر جامعه و  افرادن جایگاه ، مشخص نشدیریدرگنزاع و 

که در زمان مشروطیت بین علما رواج پیدا کرد و  استاز مواردی  یقانون اساسقانون و  ةواژ

ند اههر کدام نسبت به این موضوع دیدگاه خاصی ارائه داد خواهمشروعهو  خواهمشروطهعلمای 

 توانسته «یخواهمشروطه» نهضت عصر در هک یبارز یهاتیشخص . از(100 :3ج، 1389)مهاجرنیا، 

 ینینائ یرزایم ،مقامیعال هیفق ن،یبروشن عالم دهد، ارائه گراقانون ومتکح نظام تصویری از است

جستجو کرد؛  مهم ایشان در سه کتاب توانیمسیاسی او را  یهاشهیاند 1.است (ق1355-1276)

 ینجف یموس خیش حاج سالماال آن حجّت که مؤلّف اسبکالم ةیحاش یف الطّالب ةیمنیکی کتاب 

 عیالب و اسبکالمدیگری کتاب  ؛است ینیدرس محقق نائ راتیتقر نیو از برتر است یخوانسار

که  الملة هیتنز و األمة هیتنبسوم  کتابآملی تقریر شده است و  یمحمدتق رزایکه توسط م

 2.اثر او در فقه سیاسی است نیترمهم

                                                             
 دانش و عربی فارسی، ادبیات با آشنایی برای حوزه، متداول دروس بر عالوه نائینی غروی محمدحسین میرزا اللّهتآی. 1

 شاگردان از و گزید اقامت رحل سامرا و در شد عراق راهیق 1303 سال در نائینی .کرد وافری تالش نیز ریاضی
 شیرازی میرزای مشاوران جمله از را او. شد ایشان محّرر و کاتب او، شریف عمر اواخر در و شیرازی میرزایبرجستة 

 آخوند درس در و گردید اشرف نجف ق راهی1314 سال در اند. نائینیشمرده تنباکو نهضت ماجرای در
 «فقه اصول» در او تبّحر. شد وی استفتای مجلس اصحاب و بزرگوار آن خواص از و حاضر خراسانی مالمحمدکاظم

 خوئی، سیدابوالقاسم آملی، محمدتقی شیخ بجنوردی، سیدحسن. یابد شهرت «اصول علم مجدّد» به که شد سبب
 عالمه حکیم، سیدمحسن شاهرودی، سیدمحمود الغطاء، کاشف محمدحسین شیخ الغطاء، کاشف احمد شیخ

 (.11: 1424ر.ک: نائینی، بودند )از جمله شاگردان او  میالنی و ... سیدمحمدهادی طباطبائی،
 نامش لذا است، بدعت و الحاد و زندقه نیا از مّلت هیتنز و عتیشر اتیضرور به امّت هیتنب یبرا رساله وضع . چون2

تنبیه األمّة و تنزیه الملّة فی »نام آن را  یبرخ که (38 :1424نهاده است. )نائینی،  «الملّة تنزیه و األمّة تنبیه» را
تاب ک یگرچه محتوا ؛اندردهکثبت « الدولة المنتخبة لتقلیل الظلم علی أفراد األمّة و ترقیة المجتمعلزوم مشروطیة 

 (.20 :همان) استنهاده « تنبیه األمّة و تنزیه الملّة»تاب نام آن را کاما مؤلف  ؛ن منظور نوشته شدهیبه هم
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را  ةتنبیه االمکتاب  1، مقارن با دوران استبداد صغیرق1327ل در ربیع االوّمیرزای نائینی 

 ةعالمان رسالت ،یاسالم ومتکح و تیمشروط نییتب و ریتحر و در (7 :1394)فیرحی، کرد  فیتأل

هیچ  ،حاضر نبودحتی در اواخر عمر چنان از مشروطیت ناامید شد که  ؛ امارساند اتمامبه را خود

تا  کردیماعراض  ،آوردیمآن شود و از هر امری که دوران مشروطیت را به یاد  ةصحبتی دربار

ال ؤجایی که به دیدن مجتهد بزرگ شیخ حسین یزدی نرفت و هنگامی که از علت نرفتن س

طیت را پیش سیاست و مشرو باز ماجرای ،رفتمیمکردند، پاسخ داد اگر به دیدن شیخ حسین 

 :دیگویم در جایی از کتاب با تأسف و (473 :2 ج، 1389)مهاجر نیا،  دیکشیم

 استفاده را استصحاب یفقه فروع همهنیا ،«کبِالشَّ نَیقِیالْ تَنْقُضِ لَا» کمبار و فیشر تیروا یک از ما

 باب در چرا ،میهست یقیعم رذخای و سرشار یهاهیسرما نیچن یدارا هکنیا با یول م؛ینکیم

 یلیخ اًواقع است؟ امدهین انیم به آنها چرا و م؟یاردهکن بحث مردم ةفیوظ و تیوال و ومتکح

 .(91 :1424)نائینی،  !است تأسّف یجا

با شرع به شمار  ةلبدعت و مقاب ناچاربهمسلمانان  یبرا یهر قانون نیتدوبا توجه به اینکه 

وب محس یگریبدعت د ،یملزم شرع و یبدون حجت شرع زین یقانون نیو التزام به چن رودیم

؛ دانستندیم ماسال شریعت با مغایر را قانون تدوین فقها، از برخی مشروطه، دوران لذا در ،شودیم

 :بود معتقد نوری اهللفضل شیخ جمله از

 طبقه، بعد طبقه لیتعا بحمداهلل که است اسالم همان مسلمانان ما قانون دارد؟ معنا چه نویسیقانون

 .(104 :1ج ، 1403نوری، ) شدند آن ترتیب و حفظ متحمل مجتهدین، و محدثین و اخبار روات

 حتی مشروطیت و استحکومت اسالمی، قانون  مقوّمات و اصـول یکی از ،دیگر از سوی

بنابراین نگارنده با غور و تدقیق در ابعاد و ؛ نداشت کارکردی و معنا اساسی، قانون ةپشتوان بدون

پرداخته است  نائینی و امام خمینیمحقق زوایای موضوع، به واکاوی و کنکاش بین نظرات 

                                                             
با به توپ بستن مجلس  1287که از خرداد  شودیمساله از تاریخ سیاسی ایران اطالق یک ةاستبداد صغیر به دور .1

خواهان و پناهنده با فتح تهران به دست مشروطه 1288شورای ملی به دست محمدعلی شاه آغاز گردید و در تیر ماه 
علی شاه را از ی محمداهیانیبخواهان با صدور شدن شاه به سفارت روسیه پایان یافت. پس از فتح تهران، مشزوطه

ه در دوران استبداد اهلل نوری کو فرزند خردسالش احمد میرزا را به جای او منصوب کردند. شیخ فضل سلطنت عزل
 (14 :1394 ،یرحیف) (ق 1327شد )خواهان اعدام به دست مشروطه ،علی شاه حمایت کرده بودصغیر از محمد
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مورد نظر و  ةلقابل قبولی را برای مسئ ینگار مرز ،سؤاالتسعی کرده تا ضمن پاسخ به این و 

 اسالمی ارائه نماید. ةپیوند آن با جامع

 معنا و مفهوم قانون. 2

 ،1414،منظورابن)به معنای راه و طریق سنجش است... و جمع آن قوانین است  یرعربیغ ةواژ ،قانون

و تعاریف گوناگونی  هاقانون از زمانی که قید علمی و تجربی بر آن افزوده شد، اصطالح .(349 :13ج

 .(263 :1388آبادی، باقی نصر)ر.ک:  ردیگیممختلف مورد بررسی قرار  یهادگاهیدو از  پیدا کرده است

قانون » .یعیقانون تشر -2؛ ینیوکقانون ت -1 دو مفهوم و معناست: یقانون داراکلی  طوربه

 یاژهیو ةرابطت و یشود، عبارت است از خاصیر میز تعبین« عتیقانون طب»ه از آن به ک« ینیوکت

 صورتبهتا روابط آنها را  عه نهاده شدهیبه ود ین جهان به فرمان الهیه در درون موجودات اک

 تناسببه یکو جانوران و انسان هر  یمادّ یایدر تمام دن ین قانونید و چنیم نمایتنظ یاعادالنه

وند خدا. (521 :1422)موسوی خلخالی، دهند یات خود ادامه مین به حیخود وجود دارد و با آن قوان

ق با نظم یال مال ک یسوبهعت را در موجودات جهان قرار داده تا راه خود را ین قانون طبیا متعال

ز یه همه چکاست  یسکما آن  پروردگار ؛یهَد ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍیشَ لَّک یأَعْط یرَبُّنَا الَّذِ» ...ندیمایخاص بپ

 .(50: )طه «ت فرموده استیرا خلق نموده و سپس هدا

 عبارت است از« یعیقانون تشر» اما ؛عت استیقانون طب ةلیوسبه  ینیوکت تیمراد هدا هک

 یاصورت عادالنهرا به یبشرا جوامع ین افراد و ین بین خالق و خلق و همچنیه روابط بک یکلم کح

 .(523-522 :)همان دیت نمایم و تثبیتنظ

ن ین است تا به ایوکاز آثار روابط عالم ت یعیقانون تشربین این دو قانون این است که  ةرابط 

 ینفع یگریبه د یسکاگر  ؛ برای نمونه،ابدیح در جهان خلقت تحقّق یعدالت و نظم صح هلیوس

د نسبت به ید، شخص منتفع باین دو انسان به وجود آینفع( ب ةرابط) یان رابطهیبرساند و چن

 صورتبه -یقانون وفادار - یعی، با قانون تشرینیوکت ةرابطشناس و وفادار باشد و رسان، حقنفع

 .(24 :)همان دیق نمایعادالنه تطب
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 :دیگویم قانون فیتعر در وکیمنتس

 عتیهستند که از طب یمیمستق جیو نتا راتیثأعبارت از روابط الزم و ت ،اعم یمعناه ب نیقوان

)منتسکیو،  دارند ینیقوان خود یتمام موجودات برا یمعن نیاه و ب گردندیمموجودات حاصل 

1362: 83). 

خود دارند ه مربوط ب ینیک قوانی ، انسان، جانوران هریماد یایدن ،یبشر ةیعقول عال ت،یالوه

 .)همان( کنندیمزیست  نیآنها حاصل شده و با آن قوان عتیکه از طب

که گرفتار  ین مخلوقیچن و شودمیهوس  اندچار هزار ،است یانسان چون موجود حساس

 که خداوند است ه همین جهتب ،خالق خود را فراموش کند ،هر لحظه ممکن است است، یشخو

 نشود.خدا و خالق خود غافل  ادیتا از  خواندیمخود  طرفبهرا  او هبیمذ نیقوان ةوسیلبه  عالم

تا  کنندیمجه خودش متوه نسبت ب یاخالق نیقوان ةوسیلبه را  او ،اخالق انمعلمو  لسوفانیف

و  یاسیس نیقوان ةلیوس بهبشر را  زین گذارانقانون .را فراموش نکند و از خطاها مصون بماند خود

در جامعه خلق  یزندگ یانسان برا رایز ؛سازندیمآشنا  گرانیف خود در رابطه با دیوظاه ب یدنم

 .(87 :)همان نیست ریپذاو امکان یبرا اتیح ةادام ییتنهاشده است و به

 وضع، تدوین و اجرای قانون. 3

 .دانستندیم اسالم شریعت با مغایر را قانون تدوین فقها، از برخی مشروطه، دوران در

 :معتقد بود اهللفضلشیخ 

ست و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن ا محتاج قانون ،عالم اگرچه حفظ نظام

متدینین معلوم است که  ةولی بر عام ؛امور آنها به استعداد قابلیت قانونشان منظم شد ،عمل نمودند

امامیه  ةبهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب مسلم و محتاج دلیل نیست و بحمداهلل ما طایف

... و این قانون را خدا وحی فرموده استچون  ؛قوانین الهی را در دست داریم نیترکاملو  ینبهتر

بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی  ؛این قانون الهی مخصوص به عبادات نیست

ماعتی بلکه اگر کسی گمان داشته باشد که ج ؛محتاج جعل قانون نخواهیم بود ... لذا ما ابداً  دارا است

دنیا و آخرت و هم موافق  ةن جمع شوند و قانونی بدهند که هم نظم دهندواز عقال، حکما و سیاسی

 .(57-56 :1ج، 1403نوری، )اسالم خارج است  ةاز ربق کسآنرضای خالق باشد، 
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 اند از:باره عبارتدر این نوری اهللفضلشیخ  ةادل

غیر دلیل عقلی متصور نیست ه و اقرار به نبوت ب شودنمیاسالم بدون اقرار به نبوت محقق . 1

و  نیستو دلیل عقلی بر نبوت سوای احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن 

 ؛اگر خود را قادر بر آن بدانیم پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت

است و قانون او ختم قوانین است و خاتم آن کسی است که آنچه  االنبیاخاتم پیامبر ما . 2

پس جعل  او وحی شده است و دین را کامل کرده است ... سویبهمقتضی صالح حال عباد است 

 .(57: )همان فات با اسالم داردامن بعضاً یا  کالً قانون 

شد که هر  - اهللفضلمحقق نائینی و شیخ  -همین تفکر باعث اختالف بین دو فقیه بزرگ 

 میدر مفاه شهیکه اساس و ر یامواجه با مشروطه یبرا یزیتجو ةنسخو  حلراهصدد یافتن دو در

از  یحیدرک صح یدرستمردم به ةنه اقشار و تودچرا که  ؛، بودندشتدا یغرب یهاشهیو اند

از  ییایزوا ،بود نیبه مشروطه بدب اهللفضل خیمشروطه داشته باشند و نه نخبگان جامعه. اگر ش

و برای کسانی که پیشنهاد نصب پرچم روسیه را  تطابق ندارد عتیکه با اصول شر دیدیرا م آن

رواست که من پس از هفتاد سال که » :دیگویممطرح کردند، خطاب به آنها  اشخانهبر بام 

 .(19 :1ج، 1403نوری، ) «حال بیایم و بروم زیر بیرق کفر؟ ،امکردهمحاسنم را برای اسالم سفید 

را از چنگ  آن ،به مشروطه یبخشتیقصد داشت که با مشروع ینیمرحوم نائ از سوی دیگر،

 .درآوردگراها غرب

 نائینیمحقق . دیدگاه 1. 3

 و محدوده لیکن نائینی قابل تصور است،میرزای از دیدگاه  بشری ةجامع برای گذاریقانون امکان

برخی نیز مانند افالطون نظر دارند که  .کنندمی مطرح گذاریقانون برای را مشخصی شرایط

چرا که آنها مصالح  ؛وضع قانون و اجرای آن را به عهده دارند همبرجستگان و نخبگان مردم 

. شاید علت (123-105 :1368)افالطون،  دانندیمتحقق آن را بهتر  یهاوهیشو هم  هاانساناجتماعی 

 .یکایک قوانین اظهار نظر کنند ةدربار توانندینمافراد جامعه  ةهم این باشد که عمالً 

مجلس است که با تعیین معیار روشن برای قراردادها و فرایند  ةاز دیدگاه فقه مشروطه، وظیف

و تعیین ضابطه و برای تطبیق قوانین با شرعیات  یاقاعدهوضع قوانین، همچنین تعیین ضابطه و 

 .(133 :1424)نائینی،  را مشخص کند هاآنسازی قوانین قابل نسخ و تغییر، معیاری برای جدا
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 ةحوزدر منطبق باشد؛ اما  1ثابت امکبا اح باید مجلس نینائینی معتقد است که قوانمرحوم 

 تاب،ک نصّ  به یاسالم سلطنت اساس ،مشورت صورت گیرد و این اصل ر باید مشورتیمتغ امکاح

 نیهم به ،آور استر الزامیمتغ امکاح در یومتکح نیقوان ةهم اما ؛است ینبو سمقد ةریس و سنّت

؛ ای مْکمِنْ الْأَمْرِ یأُولِ  وَ الرَّسُولَ عُوایأَطِ وَ اللّهَ عُوایأَطِ» ةمبارک ةیآ در را امر یول اطاعت هک است جهت

اطاعات کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا را و اولواالمر )اوصیای  !دیاآوردهکسانی که ایمان 

 .(134 :1424)نائینی،  قرار داد اللّه رسول و خدا اطاعت عرض در -. (87 :1ج، 1373)مکارم، « را پیامبر(

 نویسد:باره میهمچنین میرزای نائینی در این

 ةالزم ه،فیوظ نیا به امیق جامعه تدوین شود ور باید قوانینی برای یمتغ امکاح ةحوز در طورنیهم

 ةعهد در هک یملّ  یشورا یرسم مجلس از است و این امر متوقف است بر صدور هیامور حسب

 اتیمقتض و صالحم تابع ر،یمتغ امکالبته اح ؛است ةیوال له من اذن و امضاء با و ملّت مبعوثان تیدرا

 در ار،اعص اختالف به اتشیمقتض و مصالح اختالف به نظر قسم، نیا به راجع نیقوان .زمان است

 .(136 -137: )همو است هیحسب ةفیوظ طبق ن بریقوان رییاست و این تغ رییتغ و نسخ معرض

در خصوص  لذا ،اردبا شرع ند یمنافات یمل یمجلس شورا ،نائینیاهلل آیت دیدگاهبنابراین از 

آنها با  قیر تطبرا دارند که د یو دستورات نینظارت بر قوان ةفیوظ فقها مجتهدان و ه،یلاحکام اوّ

جلس م قیاز طر متغیراحکام  یعنیدر خصوص نوع دوم احکام،  اما کرد؛ یادیدقت ز دیشرع با

 .است یافتنیدستشورا 

 یاسالم برا گذاریقانونستم یر. در سیاست: ثابت و متغ دو گونهبشر  یازهایبنابراین ن

 یقانون ،رین متغقانو؛ اما ریر، قانون متغیمتغ یازهاین یثابت، قانون ثابت وضع شده و برا یازهاین

ن قانون یروح ا ةمنزلرا به  رده و آن قانون ثابتکقانون ثابت وابسته  یکه ]اسالم[ آن را به کاست 

دهد، در واقع خود اسالم یر مییر را تغین قانون متغیا ،ه خود آن قانون ثابتکر قرار داده یمتغ

 .(327-326 :21ج، تایب)مطهری،  ندکیه آن را عوض مکاست 

                                                             
 مصالح و ،ازهایبا علم و احاطه بر ن مکیه منحصراً از جانب خداوند حکاست  یامکام ثابت آن نوع احکاز اح منظور .1

 یهاضرورتط و یته از احکام هستند که در اثر شراآن دس ،ریام متغکو اح مفاسد فرد و جامعه مقرر شده است
گردد. یوضع م یم اسالمکه و حایتوسط فق یام الهکر در چارچوب احیمتغ یازهاین نیتأم یهر جامعه و برا ةژیو

د ی)عم کنند یرویز پیم نکه حاین فقید از مقررات و فرامینند باکیاطاعت م یالهام که از احکطور امت همان
 (.25 :2ج ،1421 ،یزنجان
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 . دیدگاه امام خمینی2. 3

 مهم این و شمردندبرمی حکومت تشکیل اساسی ضروریات از یکی را هم قانون امام خمینی
مل و نظر در را مام ع ند، ایویژه اهت ـــیس و انقالب پیروزی از پس کهیطوربه داد ظام تأس  ن

 سیاسی ةشیاند در. کردند تلقی کار ترینمهم را گذاریقانون مجلس تشکیل اسالمی، جمهوری
 تابع را همگان ایشان و است اسالمی حکومت تشکیل ةیاول ضروریات از قانون ،خمینی امام

 برخالف ولو ؛دیریبپذ را قانون هک دیباش نیا به دیمق دیبا همه»که  بودند معتقد و دانندیم قانون
 همچنین، .(377 :14ج، تایب، امام خمینی)« اســت تیثرکا ،زانیم هکنیا یبرا باشــد، شــما یرأ

 :ندیفرمایمو  دهندیمو فقها را متصدی آن قرار  دانندیم اسالم در حکومت اساس را قانون امام

 دیبا فقها، یعنی ،شناساننید باالتر آن از و شناسانقانون است، قانون حکومت ،اسالم حکومت

 مراقبت شورک یزیربرنامه و یادار و ییاجرا امور تمام بر هک هستند شانیا. باشند آن یمتصد

 .(72 :1388)همو،  هستند نیام یاله امکاح یاجرا در فقها. دارند

 آن از منحصراً را گذاریقانون و میرزای نائینی، امر اهللفضلهم مانند شیخ  ینیامام خم

 :اندآوردهو  کنندیم قلمداد تعالی خداوند

 اسالم مقدس شارع. است افتهی اختصاص متعال خداوند به اسالم در عیتشر اریاخت و مقننه قدرت

 را شارع مکح جز یقانون چیه و ندارد؛ گذاریقانون حق سک چیه. است مقننه قدرت گانهی

 .(44 )همو، گذاشت اجرا مورد به توانینم

 هاانسانمصالح دنیوی، اخروی و ابدی  ةنهان و آشکار است و همچون خداوند است که دانای 

ثیر هواهای نفسانی و تحت تأ شناسدیمتحصیل آن را  یهاراهو بهترین  نیترکینزدو  داندیمرا 

بنابراین فقط او حق  ،مالک حقیقی خداوند است ،دیگر سویاز  .شودینمو اغراض شخصی واقع 

 عیتشر از پس بلکه ؛تنهایی کافی نیست. البته این به(83 :1388علی، )فتحوضع و جعل قانون را دارد 

، امام خمینی) کند اجرا را هادادگاه امکاح و نیقوان هک دیآ وجود به یاهیمجر ةقو یستیبا قانون

1388: 26). 

 . اجرای قانون3. 3

 ،نخواهد داشت یثمرکه بدون مجری باشد، هیچ بهترین قانون نیز در صورتیچه مسلم است، آن

اما امروزه نهادهای مستقل آن را به عهده دارند،  ؛سفیدان بودندریش ،گذشته اعصاراین مجری در 

 این نهادها همان دولت و حکومت هستند.
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دولت عبارت از جمعیت، قلمرو، حاکمیت و حکومت هستند که هر کدام  ةعناصر تشکیل دهند

حکومت  ،دولت برای اجرای قانونة عناصر مهم تشکیل دهنددارند. یکی از  ف مربوط به خود رایتعار

به معنای قدرت سیاسی  ،است. حکومت در این معنا که یکی از عناصر تشکیل دهند دولت است

 کندیموضع که با هدف ایجاد نظم و امنیت در امور کشور و هدایت جامعه، قانون  یاافتهیسازمان 

 .(92 :1388)فتحعلی، است  یگذاراستیسضاوت و ، قگذاریقانونجوهر آن اعمال قدرت،  و

 گذاریقانونمالک مشروعیت . 4

 نائینیمحقق . دیدگاه 1. 4

است و در صورتی تدوین قانون،  هیعلمتفقنائینی معتقد است که مشروعیت قانون میرزای 

ارائه و اظهار شود، او در  ،شرعی است کهآن عنوانبه ،است که حکمی که شرعی نیست یرشرعیغ

 :سدینویماین زمینه 

با  یاست که تقابل اتیکل علما است و از ضرور هیعلمتفقاسالم و  اتیهیمطلب از اظهر بد نیا

 اصطالحبهدکان باز کردن که در لسان اخبار بدعت و  ،دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس

خواه  ؛یشرع رمجعولیگردد که غ ریپذصورتمتحقق و  یدر صورت ند،یهم گو عشیتشر فقها

مجعول  کهآن عنوانبهچه باشد، هر ،یکتابچه دستور کل ای، باشد با عنوان عام یشخص یحکم جزئ

مذکور  عنوانبهبدون اقتران  واال ؛الزام و التزام شود ،اظهار ،مجعول است، ارائه یو حکم اله یشرع

بالضروره معلوم است مالک تحقق  را کهچ ... نخواهد بود عیبدعت و تشر ینوع الزام و التزام چیه

و عنوان مذکور است، نه بود و نبود  قصدبهبدعت و عدم تحقق آن اقتران و عدم اقتران  ،عیتشر

 .(106 :1424 ،ینینائ) نامهقانونکتابچه و 

؛ کندیمهمچنین برای مشروعیت نمایندگان مجلس به دو مبنای اهل سنت و شیعه اشاره 

رو هم از این ؛و عقد است اهل حلّ ةعهد رسنت، والیت در امور نوعی بمعاصر اهل  ةینظرمطابق 

اما بر مبنای شیعه ؛ (150 :1394)فیرحی، نظارت نمایندگان ملت بر دولت مشروعیت مذهبی دارد 

 ،دانندیمالزم االقامه را از وظایف فقیهان عصر غیبت  ةنوعی مسائلکه سیاست امور امت در 

ذون آنان در مجلس، تصحیح و یا نمایندگان مأ ز مجتهدینمشروعیت مجلس با حضور تعدادی ا

 .)همان( شودیم نیتأمو تنفیذ مصوبات از سوی آنان 
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 گذاریقانونمالک مشروعیت حکومت برای . 5

 نائینیمحقق . دیدگاه 1. 5

تجزیه و  ،یجزئبه دو بحث را  گذاریقانوننائینی مشروع بودن شکل حکومت برای امر مرحوم 

 :کندیمتحلیل 

دس مشروع بودن شکل حکومت، بدین معنا که کدام شکل از حکومت مورد قبول شارع مق. 1

 ؛است

مشروع بودن تصدی شخص حاکم، بدین معنا که چه شخصی حق حکومت کردن دارد و . 2

 .(448 :2ج ،1389)مهاجرنیا، حکومتش مشروع است 

، 1424)نائینی،  کندیم یریگیپل را در قالب والیتیه و تملیکیه بودن حکومت بحث اوّایشان 

 .)همان(دهدرار میقمورد کنکاش  امامت و والیت فقیه ةاما بحث دوم را در قالب مسئل؛ (40-43

. البته گاهی نگاهی به (43-40 :1424)نائینی،  ل استبحث اوّ دارعهده عمدتاً ةتنبیه االمکتاب 

حتی  ؛دانستیم امور حسبیه متیقننیابت فقهای عصر غیبت را در »بحث دوم دارد؛ مانند عبارت 

والیت فقیه از  ،بنابراین در این کتاب؛ (76)همان، « با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب

و در کتاب  المکاسب ةالطالب فی حاشی ةمنیدر کتاب  ؛ اماطریق امور حسبیه قابل اثبات است

روایات اثبات  و 1نّیإوالیت فقیه را از طریق برهان  و به بحث دوم پرداخته است المکاسب و البیع

 .(339-335 :2ج، 1413؛ همو، 339-325 :1ج، 1373)نائینی، کرده است 

الیتیه سلطنت تملیکیه و و نوع  دو به حکومت در زمان معصوم ،نائینیمرحوم  دیدگاهاز 

تقسیم را  ةویش این .از اختصاصات ایشان است، بندیتقسیماین و  (40همان، ) شودیم تقسیم

نظور که ممصادیق(. بدین  ةیپابر  ءنه استقرایی )تقسیم یک شی ؛قیاسی گویند - تقسیم منطقی

 یهادوگانهبر  ،لبه همین دلی ،کنندیمبلکه بر قیاس منطقی تکیه  ؛در تقسیم قیاسی نه بر امر واقع

سیاسی هستیم که  یهانظامدر عالم خارج شاهد طیفی از  وگرنه ؛مفهومی استوار و محصورند

 .(111 :1394حی، )فیرتملیکی و والیتی است  یهاحکومتترکیبی از 

                                                             
لمّی  برهان اما ؛یعنی از طریق روایات به والیت فقیه پی بردن است ؛نّی از معلول به علت پی بردن استإبرهان . 1

 از علت به معلول پی بردن است.
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اختیارات و تصرفاتش بیش از مصلحت نوعی مردم باشد، تملیکیه و  ةحوزحکومتی که 

. سلطنت تملّکیه از (121)همان،  خوانندیمو عکس آن را مشروطه و والیتیه  خوانندیممستبده 

به حکومت تملیکیه،  .آوردیدرماین جهت است که موجودیت مادی و معنوی را به ملک خود 

)طالقانی،  افتدیمبه دست فرد واحد  ،قوای متفرق که باید تقسیم شود زیرا ؛استبدادیه نیز گویند

بدون اینکه ترس از بازخواست داشته  ؛در حقوق قوم و ملت دارد خودسرانهف و او تصر (9 :1361

متوقّفه  ةینوعف و مصالح یهمان وظا ةاقاماساس سلطنت فقط بر » اما سلطنت والیتیه یعنی؛ باشد

سلطان به همان اندازه محدود و تصرّفش به عدم تجاوز  یالیو است است یمبتن ،بر وجود سلطنت

 .(43 :1424)نائینی، « مشروط باشد د ویاز آن حدّ، مق

 باره معتقد است:نائینی در اینمیرزای 

 المللنیب ةکمشتر حقوق به هک ملت رخواهانیخ و شورک انیدانا خردمندان، از بکمر یئتیباید ه

در  ئتیه نیا و گردد لکیتش باشند، آگاه عصر استیس بر مکحا طیشرا و اتیمقتض به و ریخب

 مجلس همان نظارت تحت دیبا هیمجر ةقو افراد ةهم. است ملت ندگانینما مجلس همان قتیحق

 ت،یمسئول دو نیا از یک هر در فتور و باشند ملت اشراف و نظارت تحت مجلس نیا یاعضا و

 .(48)همان،  خواهد بود تیوال قتیحق تبدّل و تیمحدود بطالن موجب

 سلطنت» به مبادا است تا« والیتیه سلطنت»محافظ  عصمت، ةقو ،معصوم حضور زمان در

 توانیم ،است کوتاه معصوم دامان از که دستمان حال ولی ؛شود تبدیل «استبدادیه و تملیکیه

 و اساسی قانون تدوین در بیرونی نظارت که این کرد عصمت این جایگزین را بیرونی نظارت

استوار  یشخص ةارادسلطه و ، بر اساس قهر. این نوع حکومت (47-45 همان:) شودیم متبلور مجلس

است و اعمال  یمربوط به نظم و حفظ کشور مبتن یو مصالح عموم فیوظا ةبلکه بر اقام ؛ستین

 و مصالح است. فیبه همان وظا دیمحدود و مق زین تیحاکم

 برای شخص حاکم گذاریقانونروعیت . مش2. 5

 تواندیمرا دارد و  گذاریقانونحق  ،حاکم اسالمی عنوانبهنائینی در اینکه امام معصوم اهلل آیت

زیرا این امانت از طرف خداست و حتی از روی خطا  ؛ندارد یاشبهه ،دنظام والیتیه را تشکیل ده

حاکم باشد تا حق وضع  تواندیمبعد از امام معصوم چه کسی  اما؛ کندینمو نسیان نیز خیانت 

 رد.والیت فقیه دا ةادلنیاز به بررسی  ،قانون را داشته باشد
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راضی  وجهچیهبهاموری که شارع  - والیت فقیه را از طریق امور حسبیه ةتنبیه االمدر کتاب  

در جمله ایشان « حتی»بردن عبارت  به کار و (76)همان،  داندیمقابل اثبات  -به ترک آن نیست

سبیه حدر امور  فقهاحتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، نیابت »: دیفرمایمکه 

 داندیمثابت  را در تمامی امور قابل تفویض از سوی امام به غیر خودش، فقهانیابت «. متیقن است

و از نظر حکم  کشاندیمحکومت  ةو آن را به مسئل دهدیمامور حسبیه را گسترش  ةو حتی دامن

 ؛داندیمو مناط آن را از نوع امور حسبیه 

جع ف رایوظا تیاهمه کاسالم و بل ةضیبشارع مقدّس به اختالل نظام و ذهاب  یچون عدم رضا

بت فقها ایلذا ثبوت ن ؛ات استیه از اوضح قطعیه از تمام امور حسبیاسالم کبه حفظ و نظم ممال

 .)همان( ات مذهب خواهد بودیوره از قطعکف مذیوظا ةاقامبت در یعصر غ عام نوابو 

 نوابف یور امّت را از وظااست امیه و سیامور نوع گونهنیاه ک -هیامام ةفیطا - اصول ما بنا برو 

ن یاز مجتهد یائت منتخبه بر عدّهیم، اشتمال هیدانیم -به الساّلمیمغ یعل- بتیعصر غ عام

تش یشروعم یاذ و موافقتشان در آراء صادره بریح و تنفین از قبل مجتهد و تصحیا مأذونیعدول و 

 .)همان( است یافک

ه برای فقیه که برای اثبات والیت فقیه در عصر غیبت گفته شده و با آن والیت عام یاادله

المالزمه و ن علما است و بکه یازده مورد آن در رابطه با شأ شانزده روایت است ،شودیمثابت 

 داندینمنها را کافی نائینی آمرحوم  ؛ اماکندیماثبات  فقهاوالیت عامه را برای  میرمستقیغ طوربه

، 1389)مهاجر نیا،  شودیمواقع  ویمورد قبول  ةحنظلعمربن ةمقبول تنها ،ماندهیباقو از پنج روایت 

  نویسد:باره میدر اینایشان  .(454 :2ج

فقیه را حاکم من »فرمود:  است که در آن امام صادقحنظلة عمربن ةروایت، مقبول نیترعمده

که در غیر امور حسبیه نیز امام  رساندیمبدون هیچ قیدی  ،اطالق حکومت« بر شما قرار دادم

ظهور در کسی دارد که متصدی « الحاکم»والیت فقیه را جعل نموده است. بعید نیست که لفظ 

قضایی  ةکننده در مورد مسئل سؤالو جواب بین امام و  سؤالکه زعامت سیاسی است و این ةوظیف

زعیم سیاسی قرار داده  عنوانبهسیاسی، مانع از این نیست که امام فقیه را  ةنه مسئل ؛است

 .(336 :2، ج1413)نائینی،1است

                                                             
ومة بإطالقها کما فإن الحکم حایکجعلته عل یه السالم قال فانیه انه علیو ف هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة یدل علیما یفالعمدة ف. 1

ة مسئلة القضاء یون مورد الرواکه ینافیو ال  فة الوالةیلما هو وظ یتصدیمن یم فکبعد ظهور لفظ الحاین بل ال یفتیلتا الوظکشمل ی
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ده است آور المکاسب و البیعنیز شبیه به کتاب  المکاسب ةالطالب فی حاشی ةمنیدر کتاب 

قاضی  ،ایترو ابتدایروایت روشن است که والیت عامه برای فقیه ثابت است، چون در  مقدمةاز  و

در مورد ارث یا  میتوانیمکننده پرسیده است: آیا  سؤالدر برابر سلطان قرار داده شده است و 

به فقیه رجوع  دیتوانیم: شما دیفرمایمقرض و یا ازدواج به قاضی یا سلطان رجوع کنیم؟ و امام 

 .(327 :1ج، 1373)نائینی،  زیرا من او را حاکم قرار دادم ؛کنید

 احب جواهرصبلکه فقهایی دیگر مانند  ؛نائینی نیستمیرزای مختص « ةالعمد»تعبیر به البته 

نیز همین تعبیر را در  ستهیزیم( ق1355 -1276) نائینیمرحوم ( که قبل از ق 1266 - 1200)

 : سدینویمر . در جایی دیگر صاحب جواه(400، 21، 1404)نجفی،دارند  حنظلةبنعمر ةمورد مقبول

د و آن را به خاطر اینکه اصحاب این روایت را قبول دارن ،داشته باشدضعفی روایت هم  اگر سند 

)همان،  شودیمبران جآن ضعف احتمالی هم  ،اندکردهبه مقبوله تعبیر  کهیطوربه ؛اندرفتهیپذ

 .(43 :40ج

حدثین فقها و م دییتأمورد  در طول تاریخرا که  حنظلةعمربن ةنیز مقبول امام خمینی

 داندیمل جبران عمل اصحاب قاب ةواسطبهحدیث را  سند  و ضعف زرگ قرار گرفته، پذیرفته است ب

 .(638 :2ج، ، 1421امام خمینی)

اده باشد و او به نظر نگارنده وقتی امام زعامت سیاسی را نیز مانند قضاوت برای فقیه قرار د

که او والیت  شودیمزیرا حکومت او زمانی محقق  ؛پس فقیه والیت مطلقه دارد ه،را حاکم قرار داد

ت سیاسی شمشیر و شالق قدر ،بدون قانونلذا نیز داشته باشد.  گذاریقانونعامه و حق 

 .معناستبی

و  نائینی، هم برای زمان حضور معصوممیرزای که  دیآیبرم ةتنبیه االماز روح کلی بر کتاب 

هم برای زمان غیبت، حکومت مطلوب را مشخص کرده است. وی برای زمان غیبت که نوعی 

اگر حکومت برای فقیه به  و داندیم، بهترین حکومت را از آن والیت فقیه دیآیماضطرار پیش 

تنبیه نائینی در کتاب مرحوم تالش . رسدیمنوبت به حکومت مشروطه  ،هر دلیلی امکان نداشت

ایران، تنها حکومت  ةست که ثابت کند با توجه به شرایط آن زمان، حکومت مشروطاین ا ةاالم

                                                             
 هیة العامة للفقیبه إلثبات الوال کتمسیة ابن حنظلة أحسن ما یفروا ...الجواب یالعموم فص یة المورد ال توجب تخصیفإن خصوص

 .یهذا المدع یدل علیو اما ما عداه فال 
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قدر مقدور است، زیرا در تزاحم بین حکومت مشروطه و حکومت استبدادی، حکومت مشروطه 

 .(457 :2ج، 1389)مهاجرنیا،  مقدم است

 . دیدگاه امام خمینی3. 5

 دارندیمو بیان  دانندینم یبشر کاف برای سعادت ییتنهابهرا  گذاریقانوننیز  امام خمینی

 امکاح و نیقوان هک است هیمجر ةقو. تأسیس شود هیمجر ةقو یستیبا قانون عیتشر از پس که

 نیهم به. سازدیم مردم دیعا را هادادگاه عادالنه امکاح و نیقوان ةثمر و کندیم اجرا را هادادگاه

 یمتصد «امر یول». است داده قرار هم هیمجر ةقو رده،ک گذاریقانون هک طورهمان اسالم جهت،

امر بر  یّنظارت ولو  هیمجر ةاستقالل قوبنابراین ؛ ( ،1388: 26امام خمینی)هست  هم هیمجر ةقو

 .است خمینیامام مختص از نظرات  ،او

  ؛استبدادی. 2 کراسی؛ودم. 1: کندیمرا به چهار دسته تقسیم  هاحکومت امام خمینی

 اسالمی.. 4 . سلطنتی مشروطه؛3

. دموکراسی پردازندیم گذاریقانونحکومتی است که نمایندگان مردم به  کراسی:وحکومت دم. 1

ن، مبتنی قانو که ذاتاً شودیماز دموکراسی گفته  گونهآنبر دو نوع است: ذاتی و شکلی؛ ذاتی به 

عبارتی قائل به تفویض است که خداوند انسان را به حال خود گذاشته بر خواست مردم است و به

مختلفش قرار  یهاانتخابمجازاتی را برای  گونهچیهکه هرگونه انتخاب و گزینشی داشته باشد و 

دموکراسی معتقد به پلورالیزم دینی، سکوالریزم دولت، فردگرایی،  قسم ازنداده است. این 

 : دیفرمایم ... است. به همین خاطر امام خمینی و گرایی، عقالنیت ابزارینفع

، آزادی بیان، مطبوعات، هاانساندوم دمکراسی بر آزادی و اختیار  اما شقّ ؛ اسالم دمکراتیک نیست

قانون، برابری افراد در برابر قانون، مشارکت اکثریت مردم در  ةدین و مذهب و احزاب در محدود

  (360 :3ج، 1389)مهاجرنیا،  فشاردیمو ... پا  هاتیاقلسرنوشت خویش، حفظ حقوق 

 

  فرموده است: دییتأامام خمینی این نوع دمکراسی را 

د و هم در اعمال، یان عقایو مردم آزادند در اسالم، هم در ب است مندرج یراسکدر اسالم، دمو

امام ) نندکران را منحرف یه نسل اکنند کرا عنوان ن یلئار نباشد و مساکتوطئه در  کهیمادام

 .(468 :5ج، تایب ،خمینی
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ی أحکومتی که در آن رئیس دولت، فردی مستبد و خود ر )سلطنتی(: حکومت استبدادی. 2

 .( ،1388: 43امام خمینی)است 

کراسی ذاتی و استبدادی چندان تفاوتی واین نوع حکومت با دم سلطنتی: ةحکومت مشروط. 3

اشخاص و  ءتصویب قوانین بر اساس آرا و نقش دارد گذاریقانونندارد و شاه در این حکومت در 

 .(44-43 :)همان اکثریت است

به خداوند  گذاریقانوندر حکومت اسالمی قدرت مقننه و اختیار تشریع و  حکومت اسالمی:. 4

 بنابراین بین دموکراسی شکلی و حکومت اسالمی عموم و خصوص ؛ (44 :)همو اختصاص دارد

مهاجرنیا، ) حکومت اسالمی مورد نظر امام هیچ سنخیتی با دموکراسی ذاتی ندارد من وجه است و

 .(360 :3ج، 1389

البته نه مشروطه به  ،دانستندیم مشروطه را حکومت اسالمی حکومت خمینی امام

ه کجهت نیت باشد. مشروطه از ایثرکاشخاص و ا ءن تابع آرایب قوانیتصو اینکه یمعنا

و سنت  میقرآن کر دره کشرط هستند  ةمجموع یکد به یمق ،اجرا و ادارهنندگان در کومتکح

ت و ید رعایه باک ستن اسالم ایام و قوانکشرط همان اح ةمجموعن گشته است. یمع رمکرسول ا

 قدرت آن زیرا در؛ است« بر مردم یومت قانون الهکح» یومت اسالمکجهت حنیاجرا شود. از ا

 گرددیم مشروط و محدود ییاجرا قابل و نیمع اصول به و شودیم شناخته مردم از یناش ومتکح

 .( ،1388 :43-44امام خمینی)

. است قانون ارکخود و داوطلب یمجر ،انسان .است مجسم و کمتحر قانون ،بنابراین انسان

 ورزدیم اهتمام جامعه یاقتصاد و یاسیس روابط و ومتکح به اندازه چه تا اسالم هک است معلوم

که . لذا بعد از این(29-28 :)همان دیدرآ لتیبافض و مهذب انسان تیترب خدمت به طیشرا ةهم تا

ی اجرای قانون الهی اولین گام توسط پیامبر برا ،به خداوند اختصاص پیدا کرد گذاریقانون

 نیتردهیسنجیکی از  نیز در زمان غیبت ادامه یافت،معصومین توسط برداشته شد، سپس این کار 

 مربوط به والیت فقیه است. ،هاهینظر

کید بر . ایشان با تأدهدیمنیز اهمیت  یشناسقانوندر مسائل عقلی نیز به  امام خمینی

و از آن باالتر،  شناسانقانون ردیگیمحکومت اسالمی حکومت قانون است، نتیجه  کهنیا
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شناسان را نیز امام در فقها دین (375 :3ج، 1389نیا، )مهاجر باید متصدی امور باشند شناساننید

 نه در عرفا و متکلمین و ... کندیممنحصر 

د یفقها، با یعنی، شناساننیدو از آن باالتر  شناسانقانونومت قانون است، کح ،ومت اسالمکچون ح

شور مراقبت دارند. ک یزیربرنامهو  یو ادار ییه بر تمام امور اجراکشان هستند یآن باشند. ا یمتصد

د ی. نبااندنیامحدود  یات، حفظ مرزها، اجراین هستند. در اخذ مالیام یام الهکاح یاجرا فقها در

 .( ،1388: 72امام خمینی) اد شودیم و زکآن  یا در اجراین اسالم معطل بماند یبگذارند قوان

 نتیجه. 6

 حکومت   کی ت یحقوق مردم تحت حاکمحفظ  ،نائینیمحقق هدف اصلی  ،در زمان مشروطه

مردم و برخورد عادالنه  یحکومت به مردم، حفظ مال، جان و آبرو نکردنظلم  مانند ؛ی بودنیردیغ

عصمت  ةکمل ین برایرا دو جانش یمل یقانون و مجلس شورا ،ینینائمیرزای ام. حکّ یبا آنان از سو

 اما از طرفی اعتقاد به تشکیل حکومت اسالمی در قالب والیت فقیه؛ ندکیم یبت معرفیدر عصر غ

در هر سه کتاب مهم خود به این امر توجه دارند، منتهی در  چراکه ؛داشتند گذاریقانونبرای امر 

که یکی از موارد این  والیت فقیه را در قالب امور حسبیه و حتی فراتر از آن ةنظری ةتنبیه االمکتاب 

و این خود دلیل بر این است که ایشان  دانستندیمقابل تصور  - داندیمحسبیه را حکومت اسالمی 

معتقد  ،عهده بگیرد ربه این امر که تشکیل حکومت اسالمی الزم است تا تدوین و اجرای قانون را ب

والیت فقیه را در  البیع والمکاسب و  المکاسب ةالطالب فی حاشی ةمنیبودند و در دو کتاب دیگر 

حکومت  ینینائمیرزای  که شودیممعلوم لذا  ؛داندیمنّی قابل اثبات إبرهان  طریقعصر غیبت از 

 ؛همین است نیز خمینی امام دیدگاه .کردیم هیمشروطه را از باب دفع افسد به فاسد توج

 ،دانستندیم فرماحکمبر آن را  یقانون اله و همرا حکومت مشروطه  یحکومت اسالمهم  چراکه

ه در قرآن کمجموعه شرط هستند  یکد به یمق ،در اجرا کنندگانحکومته کن جهت یمشروطه از ا

قائم به شخص از ابتدا  امام خمینی ةینظرمنتهی ن گشته است. یرم معکا لم و سنّت رسویرک

بود و چون  نیو احکام د عتیشر یاجرا ،هدف چراکه ؛و مناصب است ستپُبلکه قائم به  ؛ستین

از امام  ابتیبه ن هیتحت نظر فق یحکومت سیسأو ت لیاش تشکالزمه شد،یاجرا م حکاما نیا دیبا

 .گرفتیچارچوب قرار م نیدر ا زیاستبداد و استعمار ن یکه نف استاز ابتدا معصوم 
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 منابعفهرست 

 ن کریم.قرآ -

 ؛عیالتوز و النشر و للطباعة دارالفکرروت: یب ،العرب لسان (،ق1414رم )کم بن محمد ،منظورابن -

 .13جسوم،  چاپ صادر، دار

 روحانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. فؤاد، ترجمة جمهور(، 1368) افالطون -

 امام آثار نشر و میتنظ ة، تهران: مؤسسعیالب تابک(، ق1421) اهلل روح سید ،امام خمینی -

 .2ج، ینیخم

 .5و  14ج، ینیخم امام آثار نشر و میتنظ ةتهران: مؤسس ،امام ةفیصح(، تایب) ـــــــــ -

 امام آثار نشر و میتنظ ةمؤسس تهران: ،یاسالم ومتکح ه،یفق تیوال ،(1388) ـــــــــ -

 ، چاپ بیستم.ینیخم

، قم: اجتماعی شهید آیت اهلل مطهری یهاشهیاندسیری در (، 1388باقی نصرآبادی، علی ) -

 قم(، چاپ سوم. ةعلمی ةدفتر تبلیغات اسالمی حوز انتشارات)قم کتاب بوستان 

، تهران: شرکت سهامی الملة تنزیه و األمة حاشیه بر تنبیه(، 1361طالقانی، سیدمحمود ) -

 انتشارات.

 .2جچهارم،  ر، چاپیبک ریام ، تهران: انتشاراتیاسیس فقه(، ق1421) یعباسعل ،ید زنجانیعم -

، (4 یاسالم)مبانی اندیشه  درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسالم(، 1388فتحعلی، محمود ) -

 ، چاپ هفتم.آموزشی و پژوهشی امام خمینی ةسسؤقم: م

 ران: نشرنی.ه، تاالمة و تنزیه الملةتجدد در شرح تنبیه  ةآستان(، 1394فیرحی، داوود ) -

 .21ج، نایب: قم ،فقه و حقوق )مجموعه آثار( (،تایب) یمرتض ،یمطهر -

معارف  خ وی)دفتر مطالعات تارم یرکالقرآن الدارقم: ، قرآن ةترجم(، 1373)ناصر  ،یرازیارم شکم -

 .1ج، (، چاپ دومیاسالم

انتشارات امیرکبیر،  ؤسسةاکبر مهتدی، تهران: معلی ة، ترجمروح القوانین(، 1362) منتسکیو -

 چاپ هشتم.

جعفر  ة، ترجمهیت فقیا والیت در اسالم یمکحا (،ق1422) یمهدیدمحمدس ،یخلخالموسوی  -

 .یدفتر انتشارات اسالم ،قم ةیعلم ةن حوزیمدرس ةجامع قم: ،یالهاد

، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه سیاسی متفکران اسالمی ةاندیش ،(1389، محسن )ایمهاجرن -

 .2جو  3جاسالمی،  ةفرهنگ و اندیش
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 ةجامعآملی، قم:  یتقمحمدمقرر: ، عیالب و اسبکالم(، ق1413) یغرو نیمحمدحس ،ینینائ -

 .2ج، یاسالم دفتر انتشارات ،قم ةیعلم ةن حوزیمدرس

 ، قم: انتشاراتیورعجواد دیمحقق/ مصحح: س ،الملة هیتنز و األمة هیتنب(، ق1424) ـــــــــ -

 قم. ةیعلم ةحوز یاسالم غاتیتبل دفتر

، یخوانسار یمحمد نجفبنی، مقرر: موساسبکة المیحاش یة الطالب فیمن(، ق1373) ـــــــــ -

 .1ج، ةیتبة المحمدکالمتهران: 

اء التراث یدار إح بیروت: ،شرح شرائع اإلسالم یالم فکجواهر ال (،ق1404) محمدحسن، ینجف -

 .40جو  21ج ، هفتمچاپ ، یالعرب

 دیهش خیش هامو روزن اتوبتکم ا،ههیالم، اعلائاز رس یاهوعمجم(، ق1403اهلل )نوری، فضل -

 .1جخدمات فرهنگی رسا،  ةسسؤمحمد ترکمان، تهران: م ، گردآورندهیورن هلاللضف


