
 

 

 

 

 

 تبیین جدید نظریه والیت فقیه با رویکرد فقه سیاسی

 *1دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

 چکیده

نصب از سوی امام معصووم یوا   جهت در مورد والیت فقیه در عصر غیبت از 

انتخاب از سوی مردم، دو دیدگاه مشهور مطرح است؛ غالب فقهوا  دیودگاه   

اند، دیدگاه انتخاب نیز از سوی بعضی از فقهوا  مطورح    نصب را مطرح کرده

 شده است. 

در این مقاله در صدد اثبات فرضیه سومی هستیم که هم نصب عام فقیه از 

از سوی مردم را مبنا قرار داده است. ایون دیودگاه   سوی امام و هم انتخاب 

دهود،   توضیح موی از منظر فقه سیاسی مردمی را  –مشروعیت دوگانه الهی 

معصوم با بیان شرایط صوحییت   مکه نصب فقیه عادل از سوی اماطوری به

یاکم، بدون تعیین فرد خاص، صورت گرفته اسوت و بعود دو مشوروعیت،    

یاکمت مردم بر سرنوشت خویش و مکلو  سواختن   ناشی از اراده الهی بر 

آنان به انتخاب فقیهی عادل از میان فقهای دارای شرایط انتصاب از سووی  

امام معصوم و اعحم رضایت نسبت به یاکمیت او و نصرت او در اسوتقرار و  

 انجام وظای  یاکم است. 

از نظور فقهوی و    اکنون سؤال اساسی این تحقیو،، ایون اسوت کوه ه ونوه     

مشروعیت مردموی قابو     و مشروعیت الهی یاکم مستندات کتاب و سنت

 جمع است؟ دالی  آن هیست؟ 

اجتهوادی در   با روش با روش تحلی  محتوای کتاب و سنت و متون فقهی،

صدد اثبات فرضیه باال در هارهوب نظریه والیت فقیه از منظر فقه سیاسی 

 هستیم. 
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 واژگان کلیدی

 هی، مردم ساالری دینی، مشروعیت دوگانه یکومت. یاکمیت ال

 مقدمه

در عصر غیبت، دارای تاريخی به قدمت فقه و ظهور فقهـا  ا  غغـا  دوراغ غیبـت    نظريه واليت فقیه 

 است.  

اند و گروهی ا  بعد سیاسی  ی واليت فقیه ا  منظر کالمی اظهارنظر کرده محققاغ متعددی درباره

پردا د، بلکـه صـرفا    نويسنده در اين مقاله به ابعاد کالمی و سیاسی مسئله نمیاند.  به موضوع پرداخته

غغ را در جمع بین انتصاب و انتخاب با استناد به   ی فقهی نظريه واليت فقیه پرداخته و غنوری به جنبه

 منابع فقهی است.  

بـا بیـاغ شـراي      "فقیه عادل"اکثر فقها  در نظرات و استنادات فقهی خود قائل به نظريه نصب 

 هستند.  واليت، توس  امام معصوم

در برابر ديدگاه فوق، نظريه انتخاب فقیه عادل نیز ا  سوی غيت اهلل حسینعلی منتظری در کتـاب  

 مطرح گرديده است. ( 555: 1،  ق  ه 1111)منتظری،  "الفقیه الدراسات فی والیه "

( بـه عنـواغ   162 - 111: 1333علـم،  نظريه سوم، مقبولیت به عنواغ شرط مشروعیت )اکبـری م 

حق و تکلیف مردم، يا مقبولیت به عنواغ شرط اعمال واليت، بدين معنـا کـه حـاکمی ا  مشـروعیت     

ای ا  واليت، منصوب شارع مقدس باشد و همچنین، ا  طرف مردم بـرای   برخوردار است که در مرتبه

 (. 333: 1336تصدی حکومت انتخاب شده باشد )حاتمی، 

خره مشروعیت نظام سیاسی، نه تنها با تعیین خداوند و نه مـردم بـه تنهـايی، بلکـه تعیـین      و باال

شخص واجد شراي  ا  سوی خداوند به صورت نص يا بیاغ شراي  حاکم، به نظام سیاسی مشروعیت 

بخشد و مردم ا  طريق قبول و رضايت به حکومت فـرد واجـد شـراي ، بـه وی و نظـام سیاسـی        می

 ( مطرح گرديده است. 63: 1391هند. )مرندی، د مشروعیت می

انـد. تفـاوت عمـده بـین غ ـاری کـه        منابع فوق به ترتیب به ديدگاه نويسنده مقاله نزديـ  شـده  

اند با تحقیق حاضر، در رويکرد فقه سیاسی است کـه   مردمی را مطرح کرده –مشروعیت دوگانه الهی 

اند، بلکه صرفا به مباحـ  کالمـی يـا     را ارائه نکردهطور خاص با اين رويکرد تحقیق خود  ديگراغ به 

 اند.   عقلی بسنده کرده

روش تحقیق، اجتهادی و با استفاده ا  منابع کتاب و سنت است. پژوهشگر در اين مقاله به ا بـات  
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 و پیامبری خود ا  منظر فقهی پرداخته است که مهمترين منابع فقهی، کتاب الهی و سنت  فرضیه

 وم شامل قول، فعل يا سیره غناغ و تقرير، يعنی امضا  غناغ نسبت به سیره عقال است. اماماغ معص

و سیره غناغ بـه ا بـات فرضـیه يادشـده      رو، با استفاده ا  غيات قرغغ و روايات معصومینا  اين

 پردا يم.   می

 چارچوب نظری

مورد اتفاق همگاغ است. اصل نظريه واليت فقیه در عصر غیبت میاغ فقها  شیعه ي  اصل مسلم و 

اند. اخـتالف نظـر در    غالبا فقها در طول تاريخ فقه در ابواب مختلف به تناسب بح  به غغ اشاره کرده

انـد ايـن    ی فقهائی که به اين مسئله پرداخته ی قلمرو وظايف واليت فقیه است، همه میاغ فقها درباره

شأغ غغ اقتضا  داشتن ولی دارد و فاقد ولی است  ی امور حسبیه يعنی اموری که واليت را در محدوده

دانند، عالوه برا ينکه واليت بر افتـا  و قضـا     يا اموری که شراغ مقدس راضی به ترک غنها مسلم می

دانند، در مقابل، نظر مشهور فقهی واليت فقیـه را در امـور عمـومی کـه شـأغ غغ       را امری مسلم می

 شود.  د که ا  غغ به واليت مطلقه فقیه ياد میدان رجوع به سلطاغ و حاکم است می

ق( به صورت مستقل در کتـاب عوائـد االيـام     1641 - 1131اين نظريه ا   ماغ مالاحمدنراقی )

ق( در کتـاب العنـاوين الفقیـه    1613( بس  يافت. سپس توس  میرفتاح مراغـی ) 131: 1391)نراقی، 

ق( معروف بـه صـاحب جـواهر در کتـاب      1622( و شیخ محمدحسن نجفی )631  ق: 1419)مراغی، 

 ق( در کتاب المکاسب 1614 - 1631( و شیخ انصاری )112: 6ق؛ 1434جواهر الکالم )نجفی، 

 اثبات فرضیه مقاله نیاز به بیان مقدماتی دارد:  

مقدمه اول: تبیین حاکمیت الهی بر انساغ و جهاغ به صورت تکوينی و تشريعی که نتیجـه حاکمیـت   

 د بر انساغ، تعیین حاکم ا  سوی خداوند است. تشريعی خداون

مقدمه دوم: تبیین حاکمیت انساغ بر سرنوشـت خـود کـه نتیجـه غغ نقـن دادغ بـه انسـانها در        

 برقراری حکومت است. 

 مقدمه سوم: بیاغ ضرورت تعامل امام و امت در برقراری حکومت حق و عدل است. 

 حاکمیت الهی بر انسان و جهان  

خداوند هم غفريننده غسمانها و  مین و ساير موجودات هستی ا  جمله انساغ است و هم ربوبیـت غنهـا   



 يعنی هدايت و اداره غناغ را در دست دارد. به عنواغ نمونه: 

)البقـره /   "گـردد  ها و  مین است مال خداست و همه امور به سـوی او بـا می   غنچه در غسماغ"-

137) 

خداوندی است که غسمانها و  مین را در شن رو  غفريده، سپس بر عرش پروردگار )رب( شما "-

 (. 3.)يونس / "استیال يافت و به تدبیر امر پرداخت

بر اساس غيات فوق خداوند دارای ربوبیت تکوينی است و بر اساس غغ امور هستی و امور انسـانها  

غناغ اشراف دارد و متناسب با رفتار غنـاغ،  کند، ا  احوال غناغ کامالَ غگاه است و بر کارهای  را تدبیر می

 کند.  کم  يا کیفر می

بعد ديگر حاکمیت الهی، ربوبیت تشريعی خداونـد اسـت. پیـامبراغ و کتابهـای غسـمانی را بـرای       

هدايت انسانها فرستاده و برای غناغ خلفائی را تعیین کرده تا رهبری و  عامت مردم را برعهده بگیرند 

 یت را فرو نگذارده است.  و هیچ گاه اين ربوب

 انی جاعلک  للاکاا امامکا     ، او را امام قرار داد و فرمـود: های نخست، ابراهیم پس ا  غ موغ

 .  "ای ابراهیم ما تو را امام مردم قرار داديم"(. 134)البقره / 

 (. 62)ص /  "یا داود انا جعلااک خلیفه فی االرض": فرمود داودهمچنانکه به 

 (.93)انبیا  /  "و جعلاائم ائمه یهدون بامرنا"الهی فرمود:    او در مورد انبی

 جعل خلیفه و امام توس  خداوند، نشاغ روشن ا  نصب غناغ برای رهبری امت دارد. 

ا  سوی خدا حکايـت ا  معرفـی    "ولی"و ائمه هدی به عنواغ  همچنانکه تعیین پیامبر اسالم

 (. 11کند )المائده /  میغناغ به عنواغ حاکم و صاحب واليت بر مردم 

 ( 17عالوه بر اينکه به صراحت اطاعت ا  غناغ را به طور مطلق واجب قرار داده است )النسا  / 

اينگونه غيات که داللت بر نصب خلیفه، امام و ولی برای مردم دارد، هـیچ گونـه حالـت انتظـاری     

ندارد، چه مردم غناغ را به اين عنواغ بپذيرند و چه نپذيرند، مشروعیت الهی غنـاغ بـرای حکومـت بـر     

 مردم تمام و کامل است. 

 حاکمیت انسان بر سرنوشت خود

 کند، ا  جمله:  اکمیت انساغ بر سرنوشت خود میغيات متعددی ا  قرغغ، حکايت ا  ح

ور د  ايم( يا شکرگزار اسـت، يـا کفـراغ مـی     ايم )او را هدايت کرده ما راه را به انساغ نشاغ داده -
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 (3)الدهر / 

بگو، حق ا  سوی خدايتاغ ارائه شده است، هر که خواهد ايماغ غورد و هر که خواهد کافر شود  -

 (. 67)الکهف / 

 (612دين اکراهی نیست،  يرا رشد و کمال ا  گمراهی و ضاللت غشکار شده است )البقره /  در -

ای، تو بر مردم سلطه و سیطره نـداری )الااشـیه /    ای، يادغوری کننده ای پیامبر! تو تذکر دهنده -

61) 

)يعنی خدا غوردند  خواست، همه کسانی که در  مین ساکن هستند کالً ايماغ می اگر خداوند می -

خواهی مردم را وادار کنی تا مؤمن باشـند  )يـونس /    نخواست که مردم به جبر ايماغ غورند( غيا تو می

77 ) 

گويند و تو بر مردم جبّار و مسل  نیسـتی، پـس هـر کـه را ا       دانیم که مردم چه می ما بهتر می -

 (. 41ترسد با قرغغ تذکر بده و يادغوری کن )ق /  عذاب الهی می

 (. 133بیشتر مردم ايماغ نخواهند غورد، گرچه تو بر مؤمن ساختن غناغ حريص باشی )يوسف /  -

 ( 3شايد تو به خاطر ايماغ نیاوردغ مردم قالب تهی کنی )الشعرا /  -

غيات فوق به خوبی داللت دارد بر اين که خداوند انساغ را غ اد و مختار غفريـده، بـا اينکـه بـرای     

براغ و کتابهای غسمانی را فرستاده، اما انتخاب راه راست و بیراهه را به خود مـردم  رهنمايی مردم پیام

 واگذار کرده است. 

مهمترين وظیفه انبیا ، اماماغ، علما و مبلااغ دين هدايت و ارشاد مردم است، نه جبر و اکراه غناغ 

الهـی، دچـار عـذاب ابـدی     هـای   بر پذيرش دين. اگر مردم هدايت انبیا  را نپذيرفتند، بر اساس وعده

 خواهند شد. 

حال اگر مردم غالبًا دين الهـی را پذيرفتنـد و ايمـاغ غوردنـد، مهمتـرين وظیفـه مـردم برقـراری         

در جامعه است، در اينجا نیز وظیفه انبیا  هدايت مردم در امور ديـن و دنیـا بـرای برقـراری      "عدالت"

 است.  "عدالت"

هـای   ل روشن و قاطع، غوردغ کتابهای غسمانی و بیاغ فرمـاغ ، يعنی دالي"بینات"انبیا  با غوردغ 

وسیله شناخت حـق ا  باطـل و راه درسـت ا  کـه راهـه در  نـدگی فـردی،         "میزاغ"الهی و غوردغ 

ابعاد مادی و معنوی، دنیوی و اخـروی، چگـونگی برقـراری    اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در 

 دهند.  را نشاغ می "عدالت"

کنـد کـه بـا دريافـت ايـن       حاکمیت انساغ بر سرنوشت خود در ايـن مرحلـه نیـز اقتضـا  مـی     اما 



 ها، مردم برای برپايی عدالت قیام کنند.  راهنمايی

 "میـزاغ "و  "کتاب"فرستاديم و با غناغ  "بینات"ما پیامبراغ خود را همراه با "فرمايد:  خداوند می

 (. 61/  کنند. )الحديدقیام  "عدالت"را فرود غورديم تا مردم به 

 "عـدالت "بنابراين خداوند نفرموده است که انبیا  خود را فرستاديم تا با جبر مردم را به برقـراری  

 وادارند.  

اند تا ا مردم بخواهند که بـر اسـاس عهـد     انبیا  خدا غمده" نیز فرموده است: امیرالمومنین علی

ها را  های عقل انساغ ه ياد غناغ بیاورند و گنجینهفطرت خود قیام کنند و نعمت فراموش شده خدا را ب

 (. 1برانگیزانند )صبحی صالح، نهه البالغه خطبه 

طرفه بـر پـا کـردغ     ول ي ايات اين است که پیامبراغ خدا مسئنکته کلیدی اين گونه غيات و رو

والنه مـردم  ه و مسئلیغ خود  مینه قیام غگاهاناند، بلکه با غمو ش و تب در جامعه معرفی نشده "عدالت"

 سا ند.   به عدالت را فراهم می

 بنابراين، غيات قرغغ و روايات داللت بر حاکمیت انساغ بر خود و سرنوشت خود دارد. 

 تعامل امام و امت در برقراری حکومت اسالمی . 3

امامـاغ   وپیـامبر توضیح مقدمه سوم: داليـل روشـن و محکـم بـرای خالفـت، امامـت و واليـت        

های کـالم شـیعه مراجعـه کـرد،     ر قرغغ و روايات غمده است و در اين مورد بايد به کتابد معصوم

( واليـت پیـامبر و امامـاغ    با ادله اربعه )کتاب، سنت، عقل و اجماع "مکاسب"گرچه شیخ انصاری در 

( 555: 3،  ق  ه 1155)انصاری، را بر جاغ و مال مردم و امر حکومت ا بات کرده است  اهل بیت

 و نیا ی به بح  ديگر ندارد. 

با نصب غناغ ا  سوی خداوند مظهر ربوبیـت تشـريعی خداونـد و     اماماغ و پیامبرحاکمیت 

که حاکمیت انساغ بر سرنوشت خـود، مشـیت    اطاعت ا  فرماغ الهی بر بندگاغ واجب است، همچناغ

ـ    ا اختیـار غفريـده اسـت،    خداوند و مظهر ربوبیت تکوينی اوست که انساغ را موجـودی عاقـل، غ اد و ب

بنابراين جمع اين دو حاکمیت، شرکت در توحید خداوند نیست،  يرا حاکمیت انساغ بر سرنوشت خود 

 در طول اراده الهی است و نه در عرض غغ تا توهم شرک پديد غيد. 

 بیعت کردند و غناغ را مورد حمايت و نصرت خود قرار دادنـد،  حال، اگر مردم با انبیا  و اماماغ

رفتار غناغ در راستای ربوبیت تشريعی خداوند خواهد بود، يعنی مردم ا  حاکمیـت بـر سرنوشـت خـود     

-اند و حکومت حق را برپا کرده امام معصوم برخاسته و پیامبره کرده و به حمايت و نصرت استفاد
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کند  غ را ياری میاند و خداوند نیز غنا که فرماغ الهی بود عمل کرده "قس "اند و به مقتضای قیام به  

 و دنیا و غخرت غناغ در خیر و سعادت خواهد گذشت. 

اما اگر مردم، به حمايت ا  حاکمیت انبیا  و اماماغ قیام نکردند، همچنانکه اکثر اماماغ معصـوم را  

تنها گذاردند و  مینه را برای حاکمیت غناغ فراهم ساختند در اين صورت، در خدمت حاکمیت طاغوت 

اند و اين نیز دستاورد حاکمیت غنـاغ بـر سرنوشـت خـوين      و دنیا و غخرت خود را تباه کرده اند درغمده

 است.  

-انـد در راه طـاغوت مـی    کنند و غنانکه کفر ور يده اند در راه خدا جهاد میغناغ که ايماغ غورده -

 (.92/  جنگند )النسا  

/  )محمـد  دارد گامهای شما را استوار مـی کند و  اگر خدا را ياری کنید، خدا نیز شما را ياری می -

9 ) 

 ( 112/  ما موسی، هاروغ و قوم غناغ را ياری کرديم، در نتیجه غناغ غالب شدند )الصافات -

 (123/  )غل عمراغ شود اگر خداوند شما را ياری کند، کسی بر شما غالب نمی -

 (49/  ياری مؤمناغ حقی بر عهده ماست )الروم -

مناغ  يردرخت با تو بیعت کردند، خداوند ا  غناغ خشـنود شـد و ا  غنچـه در دل    هنگامی که مؤ -

 (13/  )الفتح گذشت غگاه شد و در نتیجه فتح نزديکی برای غناغ قرار داد غناغ می

 (26او خداوندی است که تو را با نصرت خود و نصرت مؤمناغ تأيید و حمايت کرد )االنفال /  -

در کنار يـاری خـود قـرار داده و نصـرت      را پیامبربینیم که خداوند ياری مؤمناغ نسبت به  می

 دهد.  مؤمناغ را نیز به تدبیر خود نسبت می

بنابراين، برقرار حکومت حق و برپاساختن عدل، نیا مند تعامل امت و امام است، هر گاه امـت بـه   

و اعالم ياری و وفاداری کند، امام نیـز بـرای برپـا    امام دارای شراي  حاکمیت الهی اقبال نشاغ دهد، 

ند و هر گاه امت ا  چنین امامی روی گردانـد و دسـت ا  حمايـت و     ککردغ حکومت تکلیف پیدا می

 شود.   نصرت او بردارد، تکلیف برپاکردغ حکومت ا  دوش امام برحق برداشته می

بخشـی بـه حـاکم نـدارد و نصـرت او       کنم که در اين مرحله، امت نقشی در مشروعیت  تأکید می

شرط مشروعیت حاکم برای حکومت نیست، بلکه نقن امت، شرط برقراری حکومـت مشـروع الهـی    

کند، تا به تکلیف الهی خود برای برپايی حکومت حق و عـدل قیـام    است و حجت را بر امام تمام می

 کنیم.   استناد می اماماغ و پیامبرکند. دراين باره، به سیره 

 .  است پیامبرايم ا  منابع شريعت اسالمی سیره  طور که قبال بیاغ شده هماغ



تمهید مقدمات برای هجرت به مدينه و تشکیل حکومت، در سه سال منتهی  در اسالمپیامبر 

به هجرت، در موسم حه گروهی ا  طائفه خزرج که ا  يثرب به حه غمده بودنـد ديـدار و غنـاغ را بـه     

غناغ اظهار کردند که ما در يثرب دچار اختالف و نزاع و دشمنی هستیم، امید داريم اسالم دعوت کرد. 

کنیم  گرديم، مردم را به دين شما دعوت می خداوند به واسطه شما بین ما جمع کند، ما به يثرب با می

ما مـردی  کنیم. اگر خداوند غناغ را بر اين دين جمع کند، عزيزتر ا  ش و دين شما را به غناغ عرضه می

 (. 91: 6تا،  نخواهد بود )ابن هشام، بی

چوغ به مدينه با گشتند، موضوع را با مردم خود، در میاغ نهادند تا جايی که در هر خانه سخن ا  

 رسول خدا بود. 

کردنـد و ايـن    مالقـات  پیامبردر سال بعد، در موسم حه دوا ده نفر ا  اهالی يثرب در عقبه با 

که معنای غغ بیت بر عهد و میثاق و نه بیعت برای  "بیعت الاساء"یامبر با عنواغ عقبه اولی بود و با پ

 (. 6:93، )هماغ جنگ بود بیعت کردند

پیامبر مصعب بن عمیر را همراه غناغ روانه يثرب کرد تا به غناغ قرغغ و اسالم را تعلیم دهـد و بـا   

 دين غشنا سا د.  

بیعـت   غ ا  اهل يثرب حضـور داشـتند و بـا پیـامبر     سال بعد در عقبه دوم هفتاد و سه مرد و دو 

کـنم کـه همانگونـه کـه ا   نـاغ و       فرمود: با شما بر اين اساس بیعت مـی کردند. در اين بیعت پیامبر 

 (. 34: 6، )هماغ کنید، ا  من دفاع کنید. اين بیعت، بر حرب احمر و اسود بود فر نداغ خود دفاع می

برای هجرت به مدينه و برقرار حکومت با بیعت بوده است، بیعـت در غغ   بنابراين، غغا  کار پیامبر

عصر نوعی قرارداد اجتماعی بود که نشاغ اطاعت و اعالم وفاداری و ياری به حاکم و اعالم رضـايت  

 نسبت به رهبری او و اداره امور جامعه بوده است. 

ه و مردم ا  غناغ استقبال کرده ای ا  مسلماناغ ا  مکه به مدينه هجرت کرد در طی اين مدت عده

پـس ا  ورود بـه مدينـه پیمـاغ     بر افزوده شد. تا جـايی کـه پیـامبر    بودند و به تدريه به هواداراغ پیام

مکتوبی بین مهاجراغ و انصار نوشت و پیماغ با يهودياغ ساکن مدينه را نیز در غغ درج فرمود و انـاغ  

 ماغ مقرر شد که بـین غنـاغ نصـرت برقـرار گـردد. بـه      با بیعت خود به اين پیماغ پیوستند. در اين پی

 (.149 - 113 :6، )هماغ حمله کند، همه ا  غغ دفاع کنند "يثرب"که هر کس به طوری 

رسول گرامی اسالم، نه تنها در غغا  کار دولت خود ا  مردم بیعت گرفت، بلکه در طـول دوراغ ده  

بیـت  "گرفت، ا  جمله در صلح حديبیـه کـه بـه    ساله حکومت خود به عناوين ديگر نیز ا  غناغ بیعت 

به عنواغ جانشین خود نیز بیعت گرفت،  معروف شد و در رو  غدير خم برای معرفی علی "رضواغ
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  ناغ نیز در اين بیعت مشارکت کردند. 

کرد، ا  جمله در جنگ بدر، هنگـامی کـه    در امور مهم با ياراغ خود مشورت می همواره پیامبر

ر با نیروی نظامی قرين مواجه شدند. برای ايستادغ و جنگیدغ بـا قـرين بـا اصـحاب     برخالف انتظا

دوباره ا  اصحاب خود سؤال کرد، سعد  ادگی خود را اعالم کردند. پیامبرمشورت کرد، مهاجراغ فوراً غم

 گويا مقصود شما انصار است    هللبن عباده رئیس انصار اظهار کرد که يا رسول ا

 يرا غناغ در بیعت مدينه، برای جنگ در خارج مدينه بیعت نکـرده بودنـد. ا    حضرت فرمود: غری، 

 (. 629: 6، )هماغ رو پاسخ داد: ما انصار نیز تابع فرماغ شمايیماين

در جنگ احد نیز برای ماندغ در مدينه و دفاع ا  غغ يا رفتن به استقبال دشمن در خارج مدينه، ا  

مطابق نظـر   جواناغ بودند رأی به خروج ا مدينه دادند، پیامبراصحاب خود نظر خواست و اکثريت که 

 (. 29: 3، غناغ عمل کرد )هماغ

 نشاغ ا  اهتمام به نقن و رضايت مردم در حکومت دارد.  بنابراين، سیره رسول گرامی اسالم

نیـز   قبال بیاغ شد، سیره اماماغ معصـوم اين سیره، پس ا  پیامبر نیز استمرار يافت. همچنانکه 

 منابع استنباط فقه است.   ا  پیامبرهمانند سیره 

من عهد کرد  با پیامبرا  جنگ نهرواغ غمده است:  مردم پس به علیدر نامه امیرالمؤمنین 

به تو دادند و با  "عافیت"و فرمود: ای پسر ابوطالب، واليت امت من ا  غغ تو است، اگر  عامت را در 

بر تو اجماع کردند، به رهبری اناغ قیام کن و اگر در مورد تو اختالف کردنـد، غنـاغ را بـه     "رضايت"

: 11ف ،1375 ،طـاووس  بـن  سید. )حال خود واگذار،  يرا خداوند برای تو راه خروجی قرار خواهد داد

 (. 113: 1،  ق  ه 1111منتظری،  ؛9: 35،  ق  ه 1153، مجلسی ؛643

پس ا  رحلت رسـول گرامـی حـق علـی      شود واليت و  عامت علی همانگونه که مالحظه می

ولیت ت رضايت و همراهی مردم به ايـن مسـئ  بوده است، اما عهد پیامبر با علی اين است که در صور

 قیام کند و در صورت عدم همراهی و حمايت مردم، غناغ را به خود واگذارد. 

رت مطابق اين عهده صورت گرفـت، غغ حضـ   دقیقا پیامبرپس ا   مؤمنین علیرفتار امیرال

ساعده گروهی جمع شدند و برای   مشاول غسل و کفن و دفن پیامبر شد و در غیاب او در سقیفه بنی

 ن کردند. پیامبر خلیفه تعیی

سوگند به خدا فر ند ابوقحامه )ابوبکر( در حالی فرمايد:  غ حضرت در خطبه شقشقیه میغرو ا  اين

دانست جايگاه من نسبت به خالفـت، جايگـاه قطـب، در سـنگ غسـیاب       لباس خالفت پوشید که می

گردد و پرندگاغ به بلنـدای مـن    است، من همچوغ کوه بلندی هستم که سیل ا  دامن من جاری می



رسند، در چنین شرايطی جامه خالفت را رها کردم و ا  غغ روی برتافتم و شروع به تأمل و تفکـر   نمی

کردم بین اينکه با دست بريده به خالفت دست يابم يا بر ظلمت کور صبر پیشه کـنم، کـه در طـول    

شـود،   مؤمن در غغ به  حمت دچار مـی  گردد و مدت غغ ظلمت انساغ بزرگ پیر و خردسال، جواغ می

تر اسـت، پـس در حـالی صـبر      تا غنکه به ديدار خدای خوين رسد، ديدم صبر بر اين وضع خردمندانه

ديدم میراث من غارت شده اسـت. )فـی     کردم که در چشم خاشاک و در گلويم استخواغ مانده، می

 ( 3االسالم، نهه البالغه، خطبه 

کند تا سه خلیف يکی پس ا  ديگری رهبری امت را بـر دوش  ر میبرچنین شرايطی صب علی

گیرند و در مورد عملکرد هر ي  ا  غناغ مالحظات و مناقشاتی دارد تا غنکه مردم پس ا  بیسـت و   می

روند و اطراف جامـه   کنند که حسن و حسین او  ير پا می پنه سال در خانه او چناغ فشرده اجتماع می

 النبـی خواهد که در مسـجد   خواهند خالفت را برعهده بگیرد. ا  غناغ می ا  او می شود و او پاره می

 (. 76)نهه البالغه، خطبه  "و انا لکم وزیرا، خیر لکم مای امیرا"گويد:  غيند، بر غناغ سخن می گرد

 من يار و کم  شما باشم، بهتر است تا امیر شما باشم.  

به خدايی کـه دانـه   فرمايد: سوگند  کنند. سپس می ر با او بیعت میکنند تا با اصرا اما او را رها نمی

غفريند، اگر حضور حاضراغ و اجتماع مردم و برپا شدغ حجـت بـه وجـود     شکافد و انسانها را می را می

ياوراغ و اينکه خدا ا  عالماغ عهد گرفته است و بر شکمبارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم غرام نگیرند، 

افکنـدم و پايـاغ دوراغ غغ را بـا همـاغ ظـرف غغـا         سماغ شتر خالفت را بر پشت غغ میبود، ري نمی

تـر اسـت    ديديد که اين دنیای شما نزد من ا  عطسه بزی هم کم ار ش نوشاندم و می خالفت غب می

 (.3)هماغ، خطبه 

دو مبنا برای قبول خالفت مطرح است: يکی عهد الهی، دوم وجود يـاراغ   بنابراين ا  نظر علی

 و اصرار مردم برای قبول خالفت. 

کـه اسـاس مشـروعیت     –بر اين اساس، وجود مسئولیت الهی برای قبول  عامت و رهبری امت 

به تنهايی کافی نیست، بلکه نصرت، همراهی و حمايت و همراه با رضـايت مـردم نیـز     -حاکم است 

 ال م است.  

امـام   نیز دنبال شد. غغ حضرت که بـه نـص پیـامبر    اين سیره در  ماغ امام حسن مجتبی

مسلماناغ بود، پس ا  شهادت پدر، حکومت خود را با بیعت مردم غغا  کرد و با بسیه مـردم در مقابـل   

ی ا  اقدام نظامی معاويه لشگرکشی کرد، اما با مشاهده سسـتی و ضـعف يـاراغ خـود و خیانـت برخـ      

فرماندهاغ لشگر خود و فرار غناغ به طمع دست يافتن به هدايای معاويه، پیشنهاد صلح را با شـروطی  
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 پذيرفت و قدرت را به معاويه واگذار کرد. 

عباس و فقـداغ اقبـال و يـاری     امیه و بنی  های بنی  ساير ائمه، با توجه به پیروی مردم ا  طاغوت

مردم به اماماغ، ا  دست يافتن به قدرت و حکومت محروم ماندند. اين دلیـل روشـنی در سـیره غنـاغ     

 مبنی بر رها کردغ قدرت در ا ر عدم حمايت مردم است. 

ـ      ر اوضـاع و  ا  نظر برخی ا  فقها ، اهل سنت دست يافتن به حکومت بـا قهـر و غلبـه و تسـل  ب

 شراي  پذيرفته شده است و رويارويی با غغ حکومت مردود است. 

 ا  امام احمدبن حنبل نقل شده که گفت: 

و من غلبهم بالسیف حتی صار خلیفه و سمی امیرالمؤماین ال یحل الحکد یکؤمن   "

 "باهلل و الیوم االخر ان یبیت وال یراه اماما علیه براکان او فاجرا فهکو امیرالمکؤماین  

 (.  05 : ق  ه 1156ابن فرا ، )

کسی که بر مردم با شمشیر غلبه کند تا خلیفه شود و امیرالمؤمنین نامیده شود، برای هر کس که 

ايماغ به خدا و رو  جزا دارد حالل نیست که شب را صبح کند و او را امام خـود ندانـد، چـه نیکوکـار     

 باشد و چه بدکار، پس او امیرالمؤمنین است. 

ر شیعه، دست يافتن به حکومت با قهر و غلبه، بدوغ کسب رضايت عامه و برخورداری ا  اما ا  نظ

راری حکومت اسـت، تـا   مشروعیت الهی مردود است و رضايت عمومی مردم ي  اصل اساسی در برق

 نويسد:   در عهدنامه به مال  اشتر می غنجا که علی

تورین   آنها در ی، و گسترده ترین ترین کارها نزد تو میانه ای مالک، باید محبوب

منودی موردم باشود، زیورا خشوم       آنها در عدل و پرطرفدارترین آنهوا در رضوایت  

کند و با وجود رضایت عموومی، خشوم    مندی خواص غلبه می عمومی بر رضایت

 (.  53البحغه، نامه  خواص قاب  اغماض و گذشت است. )نهج

بر مردم در طول تاريخ فقـه بسـیار سـخن     ائمهو حاکمیت او ا  سوی  "ت فقیهوالي"در مورد 

 کنیم:  گفته شده است، در اينجا به بیاغ چند نظر فقهی اکتفا می

ه )نصب فقیه عوادل  گوید: ظاهراً این مسئل می "عوائد االیام"مح ایمد نراقی در 

انود، بوه    از سوی امام( اجماعی است، زیرا بسیاری از فقهوا بور آن تصوریح کورده    

آید که از مسلمات است، عحوه بر این اخبار پیشین  که از نظر آنان برمیای  گونه



و یصون اسوحم و   رسول، خلیفوه پیوامبر   صرایت دارد که فقها وارث انبیا، امنا  

مانند انبیا  و به منزله آنان و یاکم و قاضی و یجت از سووی آنوان و مرجوع در    

اسوت و متکفو  ایتوام آل     اند و مجاری امور و ایکام به دست فقیه همه یوادث

 .  (536: 1375)نراقی، اند  محمدند که مراد از آن مردم

 جمع بین حاکمیت الهی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در عصر غیبت

در مورد نقن مردم در برقراری حکومت اسالمی در عصر غیبـت، مسـئله مقـداری متفـاوت ا  نقـن      

اين عصر، هیچ کس با نصب خاص ا  سوی خداونـد  مردم در عصر حضور امام معصوم است،  يرا در 

يا امام معصوم تعیین نشده است، بلکه شراي  حاکم ا  سوی غناغ اعالم شده است و اين شـراي  کـه   

 است بر افراد متعددی قابل انطباق است.   "فقیه عادل"عمده غغ 

دد، تا با رجوع به وی، گر در اينجا نقن مردم در تعیین فردی ا  میاغ افراد واجد شراي  نماياغ می

حاکمیت را به او واگذار کنند و به او رضايت داده و مورد حمايت و نصرت خود قرار دهند تا بتواند بـه  

 وظايف حاکم قیام کند، مردم مجا  نیستند ا  دايره افراد واجد شراي  در اين انتخاب خارج شوند.  

م ا  غناغ عدول و بـه فـرد ديگـری بـرای     حال، اگر با وجود افراد واجد شراي  حاکمیت الهی، مرد

بر غناغ حاکم شود، چنـین حـاکمی مشـروعیت الهـی     حکمیت خود اقبال کنند يا فردی با اعمال  ور 

ندارد و عنواغ طاغوت بر او نیز صادق است، گرچه مردم در غغا  کار يا در ادامه به حکومت او رضايت 

ر مردم سلطه يابد و حاکم شود، با  هم ا  مشروعیت بدهند. حتی اگر فرد دارای شراي  با اعمال  ور ب

برخوردار نیست،  يرا رضايت مردم برای قبول مسئولیت چنین فردی شرط است، دلیـل غغ حاکمیـت   

ان اهلل یکممرکم ان  "کند امانت را بـه اهـل غغ بسـپارند،     مردم بر سرنوشت خوين است که اقتضا می

 (. و حکومت ا  مهمترين امانتهای الهی است.  13)النسا  /  "تؤدوا االمانات الی اهلها

 جمع بین حاکمیت الهی و مردم در عصر غیبتفقهی دالیل 

باره عالوه بر داليل ذکر شده در بخن قبل که مربوط به حاکمیت امـام معصـوم بـود، داليـل     در اين

فقیـه   جديدی در مورد نصب عام فقیه عادل ا  سوی امام معصوم و نقن مردم در برقراری حکومـت 

 کنیم:   عادل ذکر می

شود نویسد: از مقبوله عمر بن ینظله استفاده میمی "مکاسب"شیخ انصاری در 
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که فقیه مانند سایر یاکمان منصوب در زمان پیامبر و صحابه است، در این کوه  

بر مردم واجب است امور را به او ارجاع دهند و در آنها به نظر او منتهوی شووند،   

از نصب یاکم از سوی سلطان، وجوب رجوع در امور عموومی   بلکه متبادر عرفی

 (.551 :3،  ق  ه 1155)انصاری،  مطلوب سلطان، به او است

 بروجردی در درس صاله الجمعه و المسافر فرمود:   اهلل  غيت

برای این ونه اموور عموومی مهوم     از سوی ائمه "فقیه عادل"، اینکه بالجمله"

شده از هیزهایی است که اجماال بودون اشوکال   که مبتح به عامه است، منصوب 

 (.79:  ق  ه 1116)منتظری،  "است

 نويسد:  کتاب البیع می در خمینیامام 

، در همه آنچه بورای  والیت برای فقها از طرف معصومین از آنچه گذشت ثبوت"

اند، یاص  شد و از این یکوم کلوی موواردی     آنان از جهت اینکه سلطان بر امت

)موسووی   "داللوت کنود   ود که دلی  بر اختصاص آن به معصووم ش خارج می

 (.144: 0، تابیخمینی، 

 نويسد:   می "انوارالفقاهه، کتاب البیع"مکارم شیرا ی در  هللغيت ا

روایات ده گانه بنابر قول به داللت آنها یا بعضی از آنها، جوز بور نصوب فقیوه بوه      

عنوان ولی امر از سوی معصوم یا پیامبر داللتی ندارد و این در نهایت به نصب از 

   (.510 هو ق: 1113انجامد )مکارم،  میسوی خداوند تبارک و تعالی 

توانستند حکومت بر حق را بر پـا   عامه نمی اما همانطور که اماماغ معصوم بدوغ نصرت و رضايت

رو در روايـات،  تواند بدوغ ياری و جلب رضايت مردم حکومت کند. ا  اين نیز نمی "فقیه عادل"کنند، 

خطاب به مردم تأکید شده است که به فقها عادل رجوع کنید و ا  غناغ بخواهید که حکم خدا را برای 

 شما بیاغ و جاری کنند: 

ا  مراجعه به سـلطاغ يـا قضـات جـور منصـوب ا        عمر بن حنظله امام صادقر مقبوله د -1

 فرمايد:   کند و می سوی او برای فصل خصومت نهی می

یاظرون الی من کان ماکم ممن قد روي حدیثاا و نظکر فکی حنلاکا و حراماکا و     "

  ه 1157کلینوی،  ) "عرف احکاماا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما



 (.  67: 1،  ق

دهد که به کسی رجوع کنند کوه   ولیت را بر عهده طرفین دعوا قرار میاین مسئ

- صایب نظر در یحل و یرام اه  بیت باشد و به یکم او رضوایت بدهنود، موی   

 فرماید: زیرا من او را بر شما یاکم قرار دادم.  

 سا د.   را فراهم می ولیت قبول قضات و حاکمیتنیز مسئ "فقیه"سوی مردم برای اين رجوع ا  

دهد ا  اينکـه محاکمـه را نـزد اهـل      پرهیز می وايت مشهوره ابوخديجه، امام صادقدر ر -6

 فرمايد:   ستم ببرند و می

یعلم شیئا من قضایانا فاجعلواه بیاکم فکانّی قکد جعلتکه     –انظروا الی رجل ما  "

 (.  5، 1: 14، تابی)یر عاملی،  "قاضیا فتحاکموا الیه

وايت نیز خطاب به مردم است که شما بنگريد کسی ا  خود را که ا  قضاوتهای مـا غگـاه   در اين ر

ولیت . بنابراين، مردم وظیفه دارند مسـئ است، او را بین خود قاضی قرار دهید و محاکمه را نزد او ببريد

 بگذارند.   "فقیه عادل"قضاوت و حکومت را بر دوش 

 غمده است:   نیز  ماغر توقیع شريف ا  ناحیه امام د -3

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثاا فکانهم حتتکی علکیکم و انکا     "

 (.  143: 0 ،ق  ه 1395، ابن بابویه) "حته اهلل علیهم

ولیت مردم را رجوع به روايت حدي  )فقها( و بر دوش غناغ قرار دادغ حکومت نهاده وظیفه و مسئ

 است.  

گر خداوند انسانها را بر سرنوشت خود حاکم قرار داده و قیـام بـرای   دهد که ا اين روايت نشاغ می

هبری خود به فقیه عـادل  برپايی عدل را ا  غناغ خواسته است، ا  هماغ مردم نیز خواسته است برای ر

ولیت را بر دوش او بگذارند به عبارت ديگر منشا  قدرت فقیه بـرای اداره امـور عمـومی،    رجوع و مسئ

 يابد.   گیرد و استمرار می رجوع و حمايت و رضايت غناغ حکومت اسالمی شکل میاند و با  مردم

 . جمع بین حاکمیت الهی و مردم از دیدگاه امام خمینی1.4

ای به رئیس مجلس خبرگاغ وقـت، غيـت اهلل مشـکینی    در نامه 1323/  37/  6امام خمینی در تاريخ 

 نويسد:   می
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مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشاغ تعیـین کننـد، وقتـی     اگر مردم به خبرگاغ رأی دادند تا

غنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مـردم اسـت، در ايـن    

ای به آیت اهلل در نامهخمینی، موسوی )شود و حکمن نافذ است  صورت او ولیّ منتخب مردم می

 (1364/  9/  0مشکینی: 

گويد و هم ا  جمهوری اسـالمی   نیم امام خمینی همزماغ، هم ا  حکومت اسالمی سخن میبی می

 گويد:   می "رژيم اسالمی"سخن ا   19/  13/  69خبرنگار اکسپرس در تاريخ و در پاسخ به 

 موسووی ). "هوا صوریح و کامو  خواهودد بوود      ، آزادی"رژیم اسوحمی "در یک "

 (  1631خمینی، 

جمهـوری  " "حکومت اسـالمی "دهد ا  نظر امام هیچ تفاوتی بین سه واژه  اين عبارات نشاغ می

 وجود ندارد.  "رژيم اسالمی"و  "اسالمی

قبـل ا  برگـزاری    19/  16/  19امام خمینی در جمع فرهنگیاغ و دانـن غمـو اغ قـم در تـاريخ     

 فرمايد:   رفراندوم در جمهوری اسالمی می

... مون   کند مستقر و برقرار کنید می یکومت اسحمی را که از یقوق شما دفاع"

دهوم و از هموه شوما تقاضوا دارم کوه رأی بوه       موی  "جمهوری اسحمی"رأی به 

جمهووری  "بدهید، نه یک کلمه کم و نه یک کلموه زیواد،    "جمهوری اسحمی"

زنند، جمهوری فقط،  دم می "جمهوری"هایشان از  ... آنها که در نوشته "اسحمی

گوینود، یعنوی جمهووری     می "جمهوری دموکراتیک"آنهایی که یعنی اسحم نه، 

-خواهیم، ملت ما اسوحم را موی   نه، ما اسحمی را می "جمهوری اسحمی"غربی، 

 (. 141: 5، 1631خمینی، موسوی . )"خواهد 

 . جمع بین حاکمیت الهی و مردم از دیدگاه مقام معظم رهبری1.4

 فرموده است:  32/  7/  62ای در تاريخ  خامنه هللغيت ا

ی مشوروعیت؛ نظوام    انود، نوه هموه پایوه     در اسحم، مردم یک رکن مشوروعیت "

ی اساسوی دی وری هوم     سیاسی در اسحم، عحوه بر رأی و خواست مردم، بر پایه

 .  "... شود، استوار است که تقوا و عدالت نامیده می

ساالری دينی و در شريعت الهی اين موضوع مطـرح اسـت کـه مـردم بايـد حـاکم را         در مردم"



... رأی مـردم بـر اسـاس کرامـت      ت کندبخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکوم

انساغ پین خدای متعال معتبر است، در اسالم هیچ واليت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگـر  

عال مشخص کند ... غغ وقتی اين واليت مورد قبول است که شارع غغ را تنفیذ کـرده  اينکه خدای مت

ای ا   در هـر مرتبـه   - هـیم دباشد و تنفیذ به شارع به اين است که غغ کسی که واليت را بـه او مـی  

بايد اهلیت و صالحیت، يعنی عدالت و تقوا داشـته باشـد و مـردم هـم او را بخواهنـد. ايـن        - واليت

بیانات در ديـدار جمعـی   ای، ردم ساالری دينی است که بسیار مستحکم و عمیق است )خامنهمنطق م

 (. 1336/  7/  62ا  دانشجوياغ قزوين: 

 فرمايد:   در جای ديگر می

، یعنوی آیواد   "جمهووری "بر دو پایه استوار است: یکوی   "جمهوری اسحمی" "

تشوکیحت دولتوی و   مردم و جمعیت کشور، آنها هستند کوه امور اداره کشوور و    

یعنی این یرکوت بور پایوه     "اسحم"کنند و دی ری  مدیریت کشور را تعیین می

... در هنین کشوری اگور یکوومتی مردموی     تفکر اسحم و شریعت اسحمی است

 (16: 1، 1376ای،  )امام خامنه ."اسحمی هم هستاست، پس 

 کند:   يت فقیه تصريح میقانوغ اساسی جمهوری اسالمی ايراغ نیز در اصل پنجم به وال

جمهوری اسحمی ایوران والیوت امور و اماموت      در عصردر زمان غیبت ولی "

امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مودبر اسوت کوه    

 .  "گردد دار آن می طب، اص  یکصد و دهم عهده

... تعیـین  "کنـد   تخب مردم اعالم میو در اصل يکصد و هفتم تعیین رهبر را بر عهده خبرگاغ من

رهبر برعهده خبرگاغ منتخب مردم است. خبرگاغ رهبری درباره همه فقهای واجد شراي  مـذکور در  

کنند، هر گـاه يکـی ا  غنـاغ را اعلـم بـه احکـام و        اصول پنجم و يکصد و نهم بررسی و مشورت می

ت عامه يـا واجـد برجسـتگی خـاص در     موضوعات فقهی يا مسائل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولی

)قـانوغ   کننـد  يکی ا  صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می

 اساسی جمهوری اسالمی ايراغ، اصل پنجم(. 

خلف صالح ايشاغ در جمهوری اسالمی ايراغ و ارتباط دادغ حکومت بـه   و امامغنچه در سیره 

رگرفته ا  سـیره رسـول   شود ب رضايت و حمايت مردم ا  سوی ديگر مشاهده میخداوند ا  سويی و به 

 جانشیناغ بر حق غغ حضرت است که در بخن قبل بیاغ شد.  و اسالمگرامی 
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 گیری نتیجه

هـا را بـر    های دين اسالم، خداوند مالـ  حقیقـی جهـاغ و انسـاغ اسـت و او انسـاغ       بر اساس غمو ه

 سرنوشت خود حاکم قرار داده است و ا  غناغ خواسته است که بر پايه عدالت قیام کنند. 

گیرد که حاکم غغ را مستقیما يا بـا واسـطه، خـدا     برپا کردغ عدل با برقراری حکومتی صورت می

 های الهی را تحقق بخشد.   نصب کرده باشد و غغ حاکم بر مبنای تقوی و عدالت فرماغ

شود که مردم با اختیار و اراده خود خواستار تحقق غغ باشند و بـه   حکومتی، غنگاه برقرار می چنین

حاکمیت حاکمی که ا  صالحیت و شايستگی ال م برخوردار باشد راضی شوند و بـا اعـالم رضـايت و    

 وفاداری خود او را ياری کنند. در چنین شرايطی هم حکومت الهی است، هم مردمی اسـت. بنـابراين  

ي  رکن حکومت در اسالم انتساب غغ به خداوند است، اين رکن مبدأ مشروعیت الهـی و رکـن دوم   

 حکومت، حمايت رضايتمندی غغ ا  سوی مردم است که غغ نیز مکمل مشروعیت حکومت است. 

ساالری دينی نیست و توهم تنـاق    گونه هیچ تناقضی در ذات جمهوری اسالمی يا مردم   بدين

 امامـاغ  اکـرم سـاالری در سـیره و سـنت پیـامبر       وجه به مبـانی ايـن نـوع مـردم    ناشی ا  عدم ت

 . است معصوم
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 قرآن مجيد  -4

 فيض االسالم  نهج البالغه -5

 صبحي صالح نهج البالغه -6

. تحقيق:  فققي، محمق     احکام  اللاانمنيه  ق(.   ه 6046بن حسين حنبلي ) ابن الفراء، ابویعلي محمد -7

 اسالمي.حامد، قم  دفتر تبليغات 

جلقد، محقق: م محقحح      2. الادن    ممام  المهماه    کمملق(.   ه 6935ابن بابویه، محمد بن علي ) -8

 غفارى، على اكبر، تهران  اسالميه، چاپ دوم.

 المعرفة . جلد، بيروت  دار2. الليره المبونهتا(. ابن هشام، عبد الملک )بي -3

 .ه از دنادامه امام  یميما    مشر عيت   مقبوليت  النت فقيا (. 6989اكبري معلم، علي ) -64

 مجله علوم سياسي، دانشگاه باقر العلوم )ع(. 

. تحقي:  لجنه التراث الشيخ االعظقم،  المکمسبهق ق(.  6044انحاري، مرتضى بن محمد امين ) -66



 قم  مؤسسه الهادي. 

. رسقاله دكتقري،   مبمن  مشر عيت حکومت از دنادامه یايهه  (. 6982حاتمي، محمدرضقا )  -62

 قدانشگاه امام صاد

. بيقروت  دار االحيقاء   الوسمئل الشيهه ال  ملمئل الشارنهه تا(. )بي  حر عاملي، محمد بن حسن -69

 التراث العربي. 

. مجلقه حوومق    مرد  سمالری دنما  از دندامششاهيد منهاری   (. 6989حيدري، احمقد )  -60

 . 96اسالمي، سال نهم، شماره 

 سازمان تبليغات اسالمي.جلد، تهران  6. حدنث  النت(. 6976اي، سيدعلي ) خامنه -65

 . تقاریخ بيمنمت در دندار جمه  از دانشجونمن قاو ن  (. 6982م43م26اي، سقيدعلي )  خامنه -66

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703، از اینترن    (6936 ،62 ،46) استخراج

  . محقق: م محقحح  کشف المحجة لثمار  المهجاة  (. 6975سيد بن طاووس، على بن موسى ) -67

 حسون، محمد، قم  بوستان كتاب، چاپ دوم.

 قمنون اسمس  جمهوری اسالم  انران  -81

جلقد، محقق:م محقحح  علقى اكبقر      8. اصاول کامف   (.  ق  ه 6047كليني، محمد بن یعققوب )  -63

 ، چاپ چهارم. ، تهران  دار الوتب اإلسالمية غفارى

جمعقى از محقققان،    جلد، محق: م محقحح  666. بحمراالنوارق(.   ه 6049مجلسي، محمدباقر ) -24

 بيروت  دار االحياء التراث العربي، چاپ دوم.

جلقد، ققم  دفتقر    2.  الهمم ن  الفقهياة (.  ق  ه 6067)  مراغي، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى -26

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

نامقه   . پایقان  اساال   در سيمس  نظم  مشر عيت یرانط   مبمن  (.6976مرندي، محمد رضا ) -22

 كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق

. قققم  انتشققارات مدرسققه االمققام انوارالفقمشااه تکباامب البياا  هققق ق(.  6069موققارم، ناصققر ) -29

 ، چاپ دوم. اميرالمؤمنين

 . قم  دارالفور. دراسمت ف   النه الفقيههق ق(.  6066منتظري، حسينعلي) -20

. قم  موتبقه الشقهيد   البدرالظمشر ف  صاله الجمهه   الملمفرق(. هق  6066منتظري، حسينعلي) -25



     19     ریه والیت فقیه با رویکرد فقه سیاسیتبیین جدید نظ

 منتظري، چاپ سوم.

 ، پرتال امام خميني صحيفه نور ،موسوي خميني، سيد روح اهلل -26

جلد، تهران  انتشارات وزارت فرهنق   22. صحيفه نور(. 6966موسوي خميني، سيدروح اهلل ) -27

 و ارشاد اسالمي.

 . قم  مطبعه مهر.کبمب البي تا(. موسوي خميني، سيدروح اهلل )بي -28

. محق:م مححح  سيد ممبيه االمه   ممونه الماه(.  ق  ه 6020نائيني، ميرزا محمد حسين غروى ) -23

  ، قم  انتشارات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم جواد ورعى

جلقد، محقق:م   09.  جواشر الکال  ف  یرح یرائ  اإلساال  (.  ق  ه 6040نجفي، محمدحسن ) -94

 ، چاپ هفتم. دار االحيمء البراث الهرب ، بيروت   على آخوندى -مححح  عباس قوچانى 

عوائد األنم  ف  بيمن قواعد األحکام    مهمامت ملامئل الحاالل       (. 6975نراقي، احمد ) -96

 مركز االبحاث و الدراسات االسالميه، قم  موتب االعالم االسالمي..  الحرا 

 





 

 


