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 چکیده
ولدی امدر مصدداق  ،در عصر غیبتگوناگونی است. دارای کاربردهای  به عنوان يکی از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن،« واليت امر»

اسدتممال ايدن استنادی، به بررسی طريق آوری اطالعات از جمع بهعلّدی و  همبستگی، روش توصدیفی، ورويکرد با . اين مقاله فقیه عادل است
يد  آن های واليت امر در فقه غیرسیاسی که در ذکاربستکرد: اول. دو گروه تقسیم به آن را  یکاربردهاتوان ته و میواژه در سراسر فقه پرداخ

هدای کاربسدترا قدرار داد. دوم. واليدت امدر وصدايت و واليت امر میت، واليت امر زوج، واليت امر پدر و جد بر طف ، نکاتی از قبی  توان می
اسدت؛ امدوری  واليت امدر ةهمچون اموری که تنها، وظیف؛ توان به اموری اشاره کردآن می ةواليت امر در فقه سیاسی است که در زيرمجموع

اموری کده متدولی خاصدی ندارندد و طبمدا  از و است؛  است؛ اموری که نیازمند حمايت و پشتیبانی واليت امرواليت امر  ةه بخشی از آن وظیفک
واليدت  بدا وثیدق ارتباطی دارای موجود فقه احکام و مسائ  ابواب،: تمام گفتتوان ن، مینهاده شده است. بنابراي باب حسبه بر عهده واليت امر

 .گردندنمی  ينا خود مطلوب اهداف به تحقق، فرض بر و رسندنمی ظهور مرحله به آن، فقدان صورت در که هستند مرا

 واليت امر، ولی امر، فقه، حکومت. ها:كليدواژه
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 مقدمه
در ادبیات، انديشه و زبان سیاسی اسالم، دربارة حکومت و حداکم، 

تدرين از اصطالحات گوناگونی استفاده شده است. از جملدة شدايع

توان به اصطالحات ذي  اشاره کرد: اصطالحات در اين حوزه، می

و  امدام و امدت و امامدت و اامیدر»، «حکم و حداکم و حکومدت»

 سلطان و»، «راعى و رعیت»، «خالفت و خلیفه»، «امیرالمؤمنین

، 4ق، ج5145)ر.ك: عمیددزنجانی، « مُلك و مَلِك»، و «عهدولى

ويژه در ادبیدات شدیمی د واژگدان (. در اين میدان د بده511ص

بیشترين کاربرد را در ايدن زمینده دارد؛ « امرواليت، والى و ولى»

و بده « نظدام واليدی»می، با عنوان که نظام سیاسی شیایگونهبه

شدود. بدر ايدن اسداس، شدناخته می« نظام واليت»عبارت ديگر، 

آنچه در ذي  ادبیات و ممارف شیمی دربارة مسئلة حکومت و نظام 

کلی طورمطدر  اسدت، بده« انتصداب»سیاسی مبتنی بدر نظريدة 

« واليت امر»و مشتقات آن از قبی  « واليت»زيرمجموعة عنوان 

شدمار قرار دارد و صورت ديگری از همین مسئله به« امرولی »و 

رود. در عین حال، گاهی نیز به اص  اين عنوان اشاره و بر آن می

 تأکید شده است.

بده تبدع عندوان ، مهم اين است که در باور عمدومی شدیمه ةنکت

واليدت »گردد، عنوان که اختصاصی ممصوم قلمداد می، «االمراولی»

شدود انگاشدته مدی یز عنوانی برای امام ممصومن« ولی امر»و « امر

ر صدورت (. روشن اسدت کده د194 صق، 5144، خلخالىموسوی )

توان از واليت امر در عصر غیبت سدخن بده صحت اين مطلب، نمی

که بتوان تفسیری به دست داد کده بدا خید  اما درصورتی؛ میان آورد

ندد، تدداخ  و ارواياتی که اين مهم را به امام ممصدوم اختصداص داده

 پذير خواهد شد.تمارضی پیش نیايد، چنین امری امکان

واليت امر به امام  ةاين تحقیق پس از اثبات عدم اختصاص مقول

در فقده و « واليدت امدر»هدای به رصدد کاربسدت ،ممصوم، در ادامه

 شريمت اسالمی در طول فقه و فقاهت شیمی خواهد پرداخت.

 

 «ولی امر»تحلیل مفهومی و مصداقی 
 معنای لغویالف. 

بدر « ولدیّ» ةاست. واژ« امر»و « ولیّ» ةواژمتشک  از دو « ولی امر»

کده ماضدی و مردارن آن گرفته شدده « وَلْی» ةاز ريش« فمی »وزن 

شناسدان بدزرع عدرب، بده به نظر لغدتاست. اين ماده « وَلِیَ، يَلِیُ»

، 9، جق5141فددارس، ابددنر.ك: ) ممنددای نزديکددی و قددرب اسددت

ق، 5151، زبیددد  واسددطى؛ 499، ص4ج تددا ،بددی ،فیددومی؛ 515ص

افزون بر ممندای . نیز از همین ريشه است« واليت(. »454، ص 44ج

سددلطنت و چیرگددی، رهبددری و »، بدده ممندای «نزديکدی و دوسددتی»

را )بده  «واليدت»، راغب اصدفهانیت )همان(. نیز آمده اس« حکومت

ه بد« وَلَايَةة» واو فدت بده و « نصدرت»ه ممنای ب« وِلَايَة( »واوکسر 

دار شددن و حقیقدت واليدت را عهددهداندد ومدی «تولى امر»ممنای 

ولی و مدولی در ايدن ممندا اسدتممال »نويسد: داند و میسرپرستی می

 (.144تا ، ص)راغب اصفهانی، بی« شوندمی

 افزايدد:داندد و مدیمدی« یمتدولّ»ای را به ممن« ولیّ»نیز  اثیربنا

اخدذ  «واليدت»در ممنای « فم »و « قدرت»و  «تدبیر»ی اگويا ممن

رکسی متولی کاری شدود يدا بده ه نويسد:وی در ادامه می. شده است

انجام آن قیام کند، پس او مولی و ولدی آن امدر اسدت... و از همدین 

هر کس من مدوالی »)در غدير خم(:  قبی  است سخن پیامبر اکرم

 (.441ص  ،1تا، ج)جزر ، بی« او هستم، علی موالی اوست

بقدره: « )اللّهُ وَلِیُّ الَّدذينَ آمَنُدوا» شريفه ةتفسیر آينیز در  طبرسی

اندد(، )خداوند، ولى و سرپرست کسدانى اسدت کده ايمدان آورده (412

لیّ از ولی به ممنای نزديکدی بددون فاصدله اسدت و او و»نويسد: می

)طبرسدی، « تدر اسدتکسی است که به تدبیر امور از ديگران شايسته

بده » نويسدد:يکی از نويسدندگان مماصدر می(. 124، ص5، ج 5424

شود؛ بده دلید  اينکده بدر امدارت سدلطه يافتده و امیر والی گفته می

 (.14، ص5421)ممرفت، « رودشمار میترين افراد به آن بهنزديك

ذکدر شدده ممدانی متمدددی « ولدیّ» ةبرای واژ ،در زبان فارسی

حداف،، آن کده از سدوی کسدی در مانند: دوست، يار، صاحب، است؛ 

بیدان « حکومت کدردن»ممنای « واليت»و برای  ؛کاری تولیت دارد

 (.1411د1411، ص 1ج ، 5425ممین، ) شده است

رين آنهدا تدکه مهمنیز در ممانی متمددی به کار رفته « امر» ةواژ

 است از: عبارت

« امدور»کده جمدع آن  «و کار چیزیحال، »به ممنای « امر. »5

 (.41تا ، صغب اصفهانی، بی)را است

« امدر» و فم ِ« فرمان و حکمفرمان دادن، »به ممنای « امر. »4

ق، 5144زنجانی، )عمیدد شودای است که با آن چیزی طلب میصیغه

 (.511، ص 4ج 
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ی متصدی شئون ديگران يا ابه ممن« ولی امر»با اين بیان، 

و به زمامدار و کسدی کده صداحب ، صاحب حکم و فرمان است

)منتظدری،  شدودگفتده مدی «ولدی امدر»سلطه و اقتدار اسدت، 

 (.11، ص5ق، ج5149

 

 معنای اصطالحیب. 
در متدون ديندی دو « ولی امدر»در کیفیت استممال و کاربرد واژة 

صورت وجود دارد: صورت نخست استممال ايدن کلمده بدا حالدت 

مسدلمانان )جدوادی  امر ، ولیممصوم امر مقید است؛ مانند: ولی

(؛ ولى أمدر الخمدس، ولدىّ امدر مسدلمین 442، ص 5419آملی، 

(؛ ولددیّ أمددر المددؤمنین 412ق، ص 5152)سددیفی مازندددرانی، 

(. صدددورت دوم آن 111، ص 5ق، ج5142)موسدددوی اردبیلدددى، 

« ولدی االمدر»استممال بدون هرگونه پسدوند و تنهدا بده عندوان 

ق، 5141؛ مدؤمن قمدی، 142، ص 9ق، ج5149)طباطبايی قمى، 

(. در هددر دوی 95ق، ص 5141؛ حسددینی حددائر ، 112، ص 5ج

 ها، ممنای واليت داشتن موجود است.اين استممال

 در اصدال  فقهدی دارا  دو مفهدوم خداص و« واليت»البته 

 عبدارت اسدت از: واليدت« واليدت خداص»عام است. منظور از 

 بدر صدغیرفقیده و سرپرستى در محدودة خداص؛ مانندد: واليدت 

، بر غايب، بر مفلسصاحب، بر بى تیمسرپرست، بر يا مجنون بى

هايی کده در کتدب ، بر خمس و امثال آن از نمونهالمالكمجهول

 شددود. منظددور ازیِ در مددوارد خدداص بدده مناسددبت ذکددر مىفقهدد

عبددارت اسدت از: سدلطة الهددى بدر مطلدق امددور « واليدت عدام»

شدأن  درخدورانند آن که از سیاسى و اجتماعى و م اعممسلمانان، 

مدذهبى يدك جاممده اسدت )موسدوی  و رهبر سیاسدى د امام

 (.441ق، ص 5144خلخالی، 

 

 مصداقج. 

اندد کده مصدداق آن در برخی گفتده، «ولی امر»در خصوص مصداق 

 و ة اطهدارائمد و پیدامبر از اعم ،الهی رهبران ةمباحث قرآنی هم

ص  تدا،آملی، بیهستند )جوادی ( رهبری شرايط واجدان) دين علمای

اند کده مقصدود از ايدن تمدابیر، امدام برخی ديگر تصري  نموده(. 491

 ممصوم و کسانى است که شايستگى نیابت آن مقام را داشدته باشدند

 (.449 ، ص1ق، ج 5149يزد ، )طباطبايی 

 االمر تحلیل مفهومی و مصداقی اولو
 معنای لغویالف. 
شدکی  شدده اسدت. ت« االمدر»و « اولدوا» ةاز دو کلمد «اولوا االمدر»

 ،به ممنا  صاحبان و مالکان، جممى اسدت کده از لفد، خدود« اولوا»

اسدت. « ذو»و مفدرد آن بوده اند: اسم جمع مفرد  ندارد. بمرى گفته

همواره به شک  اضافه به امر محسدوس يدا ممقدول بده کدار  «اولوا»

الملم، اولوا الفرد ، اولدوا  رود؛ مانند: اولوا االرحام، اولوا القربى، اولوامى

فرمدان، به ممندای « االمر(. »514، ص 5، ج5491 )مصطفوی، االمر

از : شايد بتوان گفت (.52ص، 5419، )مملوف ستء اشأن )کار( و شی

ست که با توجده بده ء اممنا  اصلى و جامع امر، شی ،نىمیان اين مما

اص )کار( و منشأ تحقدق ء خشی»به ممنا   ،سیر تطور و تحول لغت

، «االمدر»نیز دانسته شده است. با توجه به ممنا  لغو   «کار )فرمان(

صداحبان دسدتور،  :ممانى ذي  را برشدمرد «اولوا االمر»توان برا  مى

   ء.صاحبان کار و صاحبان شی

 

 معنای اصطالحیب. 
 ،در ممنددا  اخیددر« یءشدد»براسدداس تفاسددیر و روايددات شددیمه، 

يمندى مقدام واليدت، شدده، ممهدود و شناختهشیء اصطالحا  يك 

در « ال»زيددرا بنددابر ممنددا  مددذکور ؛ خالفددت و حکومددت اسددت

اند کده کسدانى «اولدوا االمدر» ،بنابراين. برا  عهد است «االمر»

و آنان بايد صاحبان  به دست آنان استمردم  شئون دين و دنیا 

کده ايشدان صداحبان چنان؛ کار حکومت و کدارگزاران آن باشدند

، ق5152)طباطبدائی،  دستور بوده و اطاعتشان بر مردم الزم است

 (.454، ص1، جق5149سبزواری، ؛ 495، ص1ج

داران جاممده، را به امیران و زمام «االمرا اولو»سنت مفسران اه 

رماندهان لشکر، خلفدا و فح ّ و عقد(، نصبان حکومتى )اه صاحب م

آگاهدان و صداحبان بصدیرت از  ،جانشینان چهارگانده پیدامبر اکدرم

 تدا،بی ماورد ،) اندو دانشمندان دينى تفسیر کردهآن حررت  ةصحاب

؛ قرطبددى، 511، ص54ج ،ق5144 ،فخددررازی؛ 155ددد199 ، ص5ج

 (.494، ص1ج، 5491

 19 ةيدك بدار در آيده است: دوبار در قرآن ذکر شد« مراال اولوا»

اَطیمُدوا : »شدده لزوم اطاعت از آنان مطر  و در آن ،نساء ةسوره مبارک

ا  مؤمنان، از خددا و پیدامبر ) «اَطیمُوا الرَّسولَ واُولِى االَمرِ مِنکُم اللّهَ و

و بدار ديگدر در (؛ که از خودتان هستند، اطاعت کنید ،و متصديان امور
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نسدبت بده نشدر اخبدار امنیتدى و هدر  و در آن ،همین سدوره 14 ةآي

هشددار داده و از  ،گزارشى که موجب رعب و وحشدت جاممده گدردد

االمدر نکدوهش کدرده  و اولوا اکرم پیامبر آنها قب  از ارائه به ةاشاع

رَدّوهُ اِلَدى ولَدو و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ االَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعدوا بِدهِ: »است

 ...«الرَّسولِ واِلى اُولِى االَمدرِ مِدنهُم لَمَلِمَدهُ الَّدذينَ يَستَنددبِطونَهُ مِدنهُم

[ [ از امنیت يا خطر ]در رابطه بدا دشدمنانهنگامى که خبر  ]حاکى)

کنند؛ و اگر آن ]خبدر[ را [ آن را پخش مىآنها برسد، ]بدون تحقیقبه 

گددزارش  ،کده از خودشددان هسدتند ،مددوربده پیدامبر و يددا متصدديان ا

يافتند. بده مىدرآنها  کردند، حقیقت آن را افراد مطلع و با تشخیصمى

 اگر بخشايش و رحمت خدا بر شدما نبدود، جدز تمدداد قلیلدىی، راست

 .شديد[ پیرو شیطان مى]همه

 

 مصداقج. 

 اولدوا»قريب به اتفاق مفسران شدیمه بدر ايدن باورندد کده منظدور از 

اطاعدت از  ،زيدرا اوال ؛ هستند يادشده، امامان ممصوم ةدر آي «االمر

گونده قیدد و هیچ ،و ثانیدا ؛ آنان قرين اطاعدت از خددا و رسدول شدده

شرطى برا  اطاعت از آنان، ذکر نشده و آيه به طور مطلدق، مدردم را 

نة آن ايدن همده نشدا. به سر سپردن در برابر آنان فرمدان داده اسدت

بايد از خطا و اشدتباه مصدون باشدند تدا از جاندب  ست که اولوا االمرا

)طبرسدی،  خداوند، امر به اطاعت از اه  ممصیت و گناه صورت نگیرد

روايداتى کده در  (.912، صتدامقدس اردبیلى، بی؛ 544ص، 4، ج5424

تفسیر و تأوي  کرده  را به امامان ممصوم «اولوا االمر»، ذي  اين دو آيه

، 151 ، ص4؛ ج419، 429، 512، ص5، جق5145کلیندی، ) است فراوان

صدوق، ؛ 494، 411د415، 412، ص5ج ،ق5414 ؛ عیاشى،151د154

 (.541، ص5ج ق،5419

کدر شدده منابع ذدر اين مجموعه  «اولوا االمر»اوصافى که برا  

بجز امامدان است يا وظايف و اختیاراتى که بر عهده آنان گذاشته شده 

يددك از داق ديگددر  داشددته باشددد و هیچتوانددد مصددنمى ممصددوم

سنت نقد  شدده صدالحیت احدراز ايدن مصاديقى که از مفسران اه 

 «اولدوا االمدر»مقام را ندارد. در روايات عامه نیز آمده کده مقصدود از 

 (،595و519، ص5، جق 5155هستند )حسکانى،  عصمت بیتاه 

 .شودسنت ديده نمىگرچه اين سخن در اقوال اه 

را مصدداق بدارز و  امامدان ممصدوم، برخى از مفسران شیمهاما 

فقیهدان جدامع شدرايط را  ،دانند و در عصر غیبتروشن اولوا االمر مى

؛ 549، ص 5419)جوادی آملدی،  شمارندنیز از مصاديق اولوااالمر مى

اولدوا  ،ه نظدر امدام خمیندى(. ب511، ص1، ج5491صادقی تهرانی، 

امدا  ؛هسدتند طاهرين ةدر عصر حرور، ائم ،االمر بنا بر مذهب حق

نیاز به حاکم و والى چیز  نیست که محدود به زمان خداص باشدد و 

 ،روازايدن. لزوم تشکی  حکومت و ضرورت حداکم، همیشدگى اسدت

 ،نسداء ةسدور 19 ةفدراوان و از جملده آيد ةايشان با استدالل بده ادلد

 «اولدوا االمدر»فقیهان دارا  شرايط الزم را در عصر غیبت به عنوان 

ممرفدت، ؛ 949، 944، 944، ص4، جتاخمینی، بیموسوی ) شناسدمى

 (.94د19، 45، ص5421

اندد: برخى ديگر از مفسران شیمه با همین نگاه وسیع به آيه گفته

حتمدال اند ادانسدته اگر روايات، مصداق آن را فقط امامان ممصدوم

يمنى در مقايسه بدا حکدام رود اين تمبیر، نوعى حصر اضافى باشد؛ مى

امامدان  ،گیرنددا  کده حکومدت را بده دسدت مىپیشدهجور و سدتم

قدر متیقن از آيده  اطهار ائمه ،و به عبارت ديگر، سزاوارند ممصوم

ه تدکندد. البهستند؛ ولى التزام به آن، حکدم را از ديگدران سدلب نمى

 اسدت حقنکردن ممصیت به گونه افراد، محدود و مقید اطاعت از اين

 (.99د91، ص5، جق5149)منتظری، 

فقیه عادل و مقتدر و توانا، که در عصر غیبدت بدا اذن  اساس،براين

بدوده « امرولی »تشکی  حکومت داده، دارای عنوان  عام امام ممصوم

بر او صادق اسدت. ايدن قدول مقبدول مدا هدم « واليت امر»و اطالق 

المی، مکرر بر اين مهدم که در قانون اساسی جمهوری اسهست؛ چنان

در دارد: تأکید شده است؛ از جمله اص  پنجم قانون اساسی که بیان مدی

واليدت  ،در جمهوری اسالمی ايدران زمان غیبت حررت ولی عصر

، آگداه بده زمدان، شدجان، افقیه عادل و بداتقو ةامر و امامت امت بر عهد

 گدرددیمددار آن عهده ،مدير و مدبر است که طبق اص  يکصد و هفتم

 )ر.ك: قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران(.

 

 و مشتقات آن در زبان سیاسی اسالم« ولی»غلبة کاربرد 
بدرای اشداره بده سداختار نظدام سیاسدی شده در میان واژگان استفاده

اسالم، از لحاظ فراوانی کاربرد، به طور خاص در متون و مندابع اولیده 

واليدت و واليت، ولی امدر، » مانند ،و مشتقات آن« ولی»ة اسالم، واژ

ايدن  ،صدر قرار دارد. مروری بر ادبیات و زبان سیاسی اسدالمدر « امر

ن اچنان مشهود است کده مستشدرقسازد. اين مهم مهم را آشکار می

 نیز بدان اذعان دارند.
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از  زبان سياسي اسـم نويسنده کتاب  لوئیس برناردبرای نمونه، 

واندی کداربرد ايدن واژه و مشدتقات آن فرابدر جمله کسانی است کده 

وی در ضدمن تحلید  کدرده اسدت. نسبت به ديگر واژگان را تأکیدد 

 نويسد:باره میممنايی و سیر تطور ممنای آن، در اين

« ولـي»ديگری كه در متون اوليه زيـاد اسـتداده شـده، ة ريش

قرابـت بـه »است. اين واژه از معنای اصـلي وـوي ، يعنـي 

اداره يـا »، «مسئوليت داشـتن»داهيم عا  به م« چيزی يا كسي

اعمال قـدر  »و « حکومت كردن يا حکمراني»، «تدبير نمودن

هـای اسـمي گسترش يافته است. اين فعل و شکل« و آمريت

فراوان در قرآن و احاديث و متـون اوليـه « واليت»و « ولي»آن 

 .اندعمال حکومتابيانگر حاكم و  ،اند، و به ترتيببه كار رفته

سپس به کداربرد ايدن واژگدان در بیدان و بندان انديشدمندان  ئیسلو

 کند:اسالمی اشاره می

كه آن را در اواسط قـرن  ،مقدع در مبحث سياست ووي ابن

اغلـب از ايـن دو واژه اسـتداده  ،هشتم ميمدی نوشته اسـت

نيـز ة معروف قرن دوازدهم مـيمدی، نويسند ،كند... غزاليمي

 ةو اعمال قـدر  حکـومتي، از واژ هنگا  بحث از نهاد حکومت

گويد: امـروز واليـت فقـط كند... غزالي ميواليت استداده مي

نتيجه قدر  نظامي است و صاحب قدر  نظامي با هـر كـ  

 .بيعت كند، او وليده است

« واليت»کند که همگام با امپراتوری عثمانی، در ادامه اشاره می لوئیس

بده « واليدت»اولیدة عثمدانی، حتی اهمیت سرزمینی يافت. در کابرد 

 و در نتیجه، قلمرو کنترل آمريت حاکم بود. طبمدا « حکمرانی»ممنای 

 (.  21د21، ص 5421حکمران همان ولی است )لوئیس، 

 

 های والیت امر در فقهکاربست
ا توجه به اينکه مباحث فقهدی از زوايدای گونداگونی قابلیدت تقسدیم ب

فقه سیاسی و فقده غیرسیاسدی  در اين نوشته به دو عنوان کلی، دارند

در دو عنوان مستق  بررسدی کاربسدت  ،گردد و با اين نگاهتقسیم می

 :های واليت امر در فقه را پی خواهیم گرفت

 

 های والیت امر در فقه غیرسیاسیکاربستالف. 

دوازده کم دسدتواليدت امدر )م گونداگونی از توان اقسدامی ،در اينجا

 اند:کردهدر ابواب  فقه مطر  فقها  ساخت کهقسم واليت( را مطر  

واليت اولیای میت بر تجهیز میت، مانندد ی: يمنوالیت امر میت: . 1

تکفین، تغسی ، صالت و دفن میت. يك شخصی بايد ايدن کارهدا را 

شدود نامیدده مدی« ولدی امدر میدت»او سرپرستی و مديريت کند که 

ق ، 5149يددزدی ، طباطبددايی ؛ 45، ص1ق ، ج5141نجفددى، ر.ك: )

 (.92، ص5تا، ج خمینى، بیموسوی ؛ 422، ص5ج

فرزندد  . والیت امر فرزند ارشد ذکور بر قضاء صلوات میتت:2

نمازهدای میدت اسدت )يدزدی،  یارشد، مسئول و ولی امر قرداپسر 

 (.  212-211، ص5ج ق،5149

زوج  ،مدثال ؛ خود داردنوعی واليت بر زوجة زوج  . والیت امر زوج:3

واليت دارد بر خروج زوجه از منزل يا بر بمردی از عبدادات مسدتحب 

ها زمیندهزوج ولی امر زوجه در اين  ،اساسبراين مانند اعتکاف. ؛زوجه

يدزدی، طباطبدايی ؛ 521، ص52جق، 5141نجفدى، شدود )تلقی می

 (.422ص ، 5ق، ج5149

سدت و مملکوك اوزيرا مولی بر عبد واليت دارد،  . والیت امر عبد:4

؛ 521، ص52جق، 5141او باشدد )نجفدى،  ةتصرفات او بايد بدا اجداز

 (.414، ص4جق، 5152مراغی، 

 ،ايدن واليدت در واقدع . والیت امر پدر و جد بر طفتل صتغیر:5

واليتی بر اموال طف  و تصرفات مالی اوست و تا زمدان بلدوط طفد  

 (.441-441، ص52جق، 5141ادامه دارد )نجفى، 

وقتی موصی کسی را به عنوان وصی تمیین  یت:. والیت امر وصا6

وصدی واليدت در ام دهدد، را انج يیکارهااو، کند که بمد از مرع می

رود شدمار مدیانفاذ و اجرای مورد وصیت دارد و ولی امدر وصدیت بده

 (.495و422، ص41جق، 5141)نجفى، 

همان قیمومیت است. قدیم موظدف اسدت  . والیت امر طفل یتیم:7

قیم را خود پدر و يا حداکم شدرن تمیدین کند. طف  يتیم را سرپرستی 

، 41جق، 5141گردد )نجفدى، کند و ولی امر طف  يتیم قلمداد میمی

 (.495و422ص

داری از طف ، که بندابر يمنی سرپرستی و نگه . والیت امر حضانت:8

نظر مشهور، دو سال برای تمام اطفال اعم از پسر و دختر، و هفت سدال 

شدود و او ولدی امدر برای دختر است. و اين واليدت بده مدادر داده مدی

 (.414، ص45ق، ج5141کودك خود در اين مدت است )نجفى، 

رخوارگی سر راه رهدا هايی که در حال شیبچه . والیت امر ملتقط:9

شوند، حق حرانت و واليت امدر آنهدا بدا ملدتقط و يابندده اسدت  می

 (.594، ص41جق، 5141)نجفى، 
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اولیای مقتول بر قصاص قات  واليت دارند و  . والیت امر قصاص:11

 (.414، ص14ق، ج5141شوند )نجفى، ولی امر قصاص محسوب می

دارد. ممکدن اليدت ومتولی وقف بدر موقوفده  . والیت امر وقف:11

و يا او توسط حاکم شدرن بده عندوان کند  اقف متولی را تمیینواست 

 (.11-14، ص4تا ، جخمینى، بیموسوی ولی امر وقف تمیین گردد )

واليت قاضی بدر حکدم. قاضدی حدق : يمنی . والیت امر قضاء:12

گدردد ولدی امدر قردا تلقدی مدید  به اصطال دارد و د اصدار حکم 

 (.55-1، ص14جق، 5141)نجفى، 

 

 های والیت امر در فقه سیاسی کاربستب. 
ساخت که فقهدا بده توان دو قسم از واليت امر را مطر  می، در اينجا

 اند:گوناگون فقه مطر  کردهدر ابواب تناسب، 

واليت بر اموری که شارن مقدس راضدی بده  والیت امر حسبه:( 1

؛ 444، ص44جق، 5141تمطیلی و ممط  ماندن آنها نیست )نجفدى، 

 ،(. ايدن ندون واليدت در واقدع41، ص5جق، 5149يزدی، طباطبايی 

 ای از واليت سیاسی بر جاممه است.رقیقه

همددان امامددت، رهبددری و  ( والیتت امتتر سیاستتی بتتر جامعته:2

 گردد:اين مهم تبیین می  ،تی و تدبیر جاممه است. در ادامهسسرپر

اقسدام واليدت حکومدت و سیاسدت، يکدی از  ةدر حوز« واليت امر»

و واالترين آنهاست. اين مرتبه از واليدت ترين ، مهمو در واقع شرعی

بده ولدی کندد. ای است که امور جاممه را تنظدیم و اداره میامر، مرتبه

سیاسی در اين مرتبه نیز سلطان االسالم، امام، حاکم، ولی امر و اولی 

 ؛ه اسدتامدور جاممد ةشود. اين واليت، واليت بر همداالمر گفته می

 است. داريمنی تدبیر و مديريت همه جاممه را عهده

ه نیز تفاوت در اطدالق و تقییدد تفاوت اين واليت با اقسام گذشت

اسدت و اما اين واليت مطلدق . يمنی آنها مقید و مراف هستنداست؛ 

، کاربست اين نون واليت امر در فقه، کاربستی حیاتی و بنیادين اسدت

دان چنین واليتی، بخش ممتنابهی از احکدام با فرض فقکه ایگونهبه

ايدن ، دربدارة پدژوهش ةدر ادام ،شود. بنابرايناز حیطه اجرا ساقط می

ما برای تبیین کدارکرد واليدت شود. ابحث میکاربست خاص و مهم 

بدرای بايد به اين نکته اشاره شود که  ،امر و حدود آن به عنوان مقدمه

 :وجود دارديکرد به مسئله دو رو واليت امرتمیین نسبت فقه و 

بدا نگداه تداريخی و  ،در ايدن رويکدرد ک( رویکرد توصیفی:ی

. در شدودینگاه م واليت امرای به نسبت ايجاد شده بین فقه و پیشینه

 کند.آمده را رصد وجودهای بهنسبتالگو بر آن است که اين  ،واقع

تدا بده  است کده اين رويکرد برآن ای:دو( رویکرد توصیه

که شرايط نمود اجتماعی  ،فقه مطلوببه صورت ثبوتی و با توجه 

و  دبنگدر ،فراهم آمده و واليت ولی امر آن در پرتو حکومت دينی

ايدن مهدم در پرتدو گفتمدان . دبسنج واليت امرمناسبت آن را با 

پذير است و برايند چنین بحثی بده رويکرد حکومتی به فقه امکان

کند که از طهارت تا ديات آن با رويکدرد یيقین، فقهی را ثابت م

 حکومتی تنظیم شده باشد.

تدوان گفدت: در اينکده بدرای تمیدین مدی ،در نقد ديدگاه اول

بايد از فقه موجود در مراح  تداريخی آن  واليت امرنسبت فقه و 

بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائ  و موضوعات آن به مطلوب 

اما سخن در اين است کده آيدا ؛ دنسبی رسید، ترديدی وجود ندار

رسدد توان اکتفا کرد يا خیر؟ به نظر مدیبه آنچه موجود است، می

کدافی  واليدت امدربررسی فقه موجود برای تمیین نسبت فقه بدا 

نمدای نسدبت فقده و تمام ةفقه موجود آينیست؛ زيرا در صورتی ن

های فقه به فملیت رسدیده خواهد بود که تمام ظرفیت واليت امر

و در زندگی انسان گوناگون  هایظهور و بروز آن در جنبه ةزمین و

فراهم شدده عادل « ولی امر»ممصوم و يا « ولی امر»پرتو واليت 

هدای فقده در فقه سنتی و فردی از همه توانمندیچون  باشد. اما

عدادل از « ولدی امدر»و علت آن نیز کوتاهی دست استفاده نشده 

 ةآن در همد ةجانبدهمده دهحق واليدت و حکومدت بدوده، اسدتفا

، در اصد  ،های زندگی بشری فراهم نشدده اسدت. بندابراينجنبه

بايد به فقه مطلوب نظر داشت ، برای تمیین نسبت فقه و حکومت

های آن نگريست. اما محروم بودن از فقه مطلدوب و و به ظرفیت

بدا زيرا  ؛نیست واليت امرحکومتی، مانع طر  بحث نسبت فقه و 

نظر به فقه موجود و فحص در مسائ ، موضدوعات و احکدام آن، 

و سبب کند. به همین خودنمايی می واليت امررابطه وثیق فقه با 

از نقدی که بر ديدگاه اول وارد است، در اين مقالده پوشی چشم با

 شود.اين ديدگاه بررسی میبر اساس  واليت امرنسبت فقه و 

 

 فقیهها به ولیمباحث فقهی و میزان نیاز آن
بدا توجده  رای فقه احکام و مسائ  مباحث،به آنچه ذکر شد، با عنايت 

گوناگون اسدتنبا  به وجه و مقدار نیازمندی آنها به ولی امر در جهات 

 :کردی بنددسته  يذ نيعناو تحت توانیم و نیز اجرا،
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که تنهتا در ستایة والیتت امتر م تا  ی امورالف. 
 یابدظهور می

 واليت ولی امر عادل و در پرتو کدارگزاری اوبرخی امور تنها در ساية 

 نيدا بده ،امدور از دسدته نيای برشمار با يابد.مجال ظهور و بروز می

 عيتشدر که استی ادهیتندرهم مسائ  از امور نيا که میرسیم جهینت

 كيد وجدود آن ةالزم و رفتهيپذ صورت  واليت امر فرضشیپ با آن

 است: زير نظر ولی امر گسترده و عیوس التیتشک

 همدواره حکومت ها هزينه :کشورة خزان یا الما بیت شکیل. ت1

 دستور. نیست ممکن حکومتة ادار آن بدون و شودمى پرداخت آن از

 و انفدال امدر بدر نظدارت و آن دار نگده و خمس و زکاتآوری عجم

د  اسدت المالبیت مهمّ منابع از که از سوی واليت امر، جنگى ميغنا

 کتدداب و« زکددات» کتدداب در اسددالمى فقدده در مشددرو  طددور بدده و

 محسدوب مباحث اينو جزد  آمده ميغنا احکام و «نفالا» و «خمس»

 ةخزاند  یتشدکشدود کده اسدتفاده می زیدن فتاوا و اتيروا ازشود. می

 انفدال، زکدات، خمدس، مصدرف وی دارنگده ،یآورجمع و المالتیب

 اریداخت رمسدلمانان د المدالتیدب و خزانده مندابع تمام وی جنگ ميغنا

، ج 5492، )منتظدری است شده عيتشر آن براساس و بوده واليت امر

 مشدداهده همددواره ،اسددالم تدداري  درسددبب،  همددین بدده. (445، ص5

 نىمسدئوالهدای بمدد د نزما در چه و پیامبر زمان در چهکنیم د مى

 دراند؛ مدثال ، شدهمی برگزيده واليت امر سو  از امور اين انجام برا 

 منشددى صددلت بددنجمهمةةة و عددوام زبیددربن اکددرم امبریددپ زمددان

 مالیدات و ار دندهخزا امور به و بودند حکومتى و اقتصاد  درآمدها 

؛ بدود( باغات) نخیالت امور ثبت مسئول حذيفه همچنین. پرداختندیم

 سدامان را شدهر  امدور مغیدره بدنحصین و شمبه بنمغيرة کهچنان

)مکدارم  بودندد جاممده ممدامالت و وسدتد داد امور مسئول و دادندیم

 (.149ص ،5جق، 5142شیرازی، 

 رفددع و حقددوقى اختالفددات بدده دادن پايدداندار عهددده :قضتتاوت. 2

 دنیدا، تمدام در منصب ايناست.  مجرمان مجازات و ظالمان مزاحمت

 ئددیسشددود و ریم محسددوبهددا تحکوم مهددمهای همجموعددزير از

 تمیددین حکومددت طريددق از آن بدده مربددو  وزيددر و قرددايى دسددتگاه

 قابد  حکومدتة پشدتوان بدون قرايىهای گردند و احکام دستگاهمى

حکومدت  ارکدان ازی کي قراوت زین یاسالم حکومت در. نیست اجرا

 ولی امدر. است امر تيوال شئون ازی کي قرا منصب و ،اسالمی فقیه

 حداکم و اسدالم تیدحاکمی هداهيپا یقاض و کندیم نصب را قرات

 در قراوت و حکومت كیتفک کهیاگونهبه ،کندیم تیتثب رای اسالم

 کتداب» ،اسدالمى فقده در. است رممکنید غ واقعد به حقیقی  اسالم

 جزئیدات و اصدول ،گسدترده طدور بده« الشدهادات کتاب» و« القراء

 کند.یم بیان را اسالمى قرا 

  يدذنکدات  شهادات، و قرا بحث در ولی امردر خصوص نقش 

 از اذن لدزوم قراوت، و فتوا حکم، برا  حاکم نصب: است توجه قاب 

 عهدده بده بدرا  ولی امدر از اذن لزومصب، غا مجازات برا  ولی امر

 تمیدینر، ولی ام به دعاو  فص  و ح  اختصاص قراوت، امر گرفتن

. دادگداه در حردور از خوانده امتنان صورتاز سوی ولی امر در  وکی 

 در خطدا وقدون صورت در المالتیب از هيد پرداخت و نییتم نیهمچن

 و قردا بحدث قیدوث ارتبدا  انگریدب دست نيا ازی احکام و، قراوت

؛ 149ص ،45جق، 5141بحراندی، )ر.ك:  است واليت امر با شهادات

؛ نجفددى، 511ص ،4جق، 5154؛ حلددی، 511ص ،4ج ،تدداحلددی، بددی

 .(541ص ،14جق، 5141

 بده نامتجاوز مجازات :جنایات جبرانو  دیات قصاص، احکام. 3

د يمندی:  مفسدد و محدارب احکدام و مدردم اعراض و نفوس اموال،

 بده جدز يقینبهکنند د یم سلب اسالمى ةجامم از رایت امنکسانی که 

 و« قصداص کتاب» وجود ،بنابراين. نیست اجرا قاب  واليت امر دست

 االرض فى مفسد و محارب احکام و« حدود کتاب» و« ديات کتاب»

ترکیدب  واليت امر با فقهبر اينکه  است روشنى دلی  اسالمى فقه در

 امدور ايدن انجام زین اسالمى روايات از بسیار  در. است شده و همراه

 جزئیدات در حتدى و شده نهاده او کارگزاران وانان مسلم امامة عهد بر

 چشدم بده( ممهدود امدور بدودنی حکدومت) مذکور عنوان احکام، اين

ی اجدرا مسدئولی کسد چده نکدهيا جواب در صادق امام. خوردیم

« اسدت اسدالمى حداکمة عهدد به حدودة اقام»ند: فرمود است، حدود

 .(19، ص41جق، 5149عاملی، حر)

کند: یم تصري  يهالنها کتاب در طوسى شی  اساس،برهمین

)طوسددی، « الزّمددان لسددلطان إالّ إقامتهددا فلددیس الحدددود فامّددا»

(؛ اقامة 291، 212،999؛ نیز، ر.ك: همان، ص 444ق، ص 5144

 او طدرف از کده کسدى يدا) وقدت زمامددار جز کسى برا  حدود

 .نیست جايز( است منصوب

 کشدورها  ارضدی تمامیدت از دفدان ،ديگر تمبیر به يا جهاد . جهاد:4

اسدت  فقده مهم ابواب از ديگر يکى ،بیگانگان هجوم برابر در اسالمى

 و جهدادرود؛ زيدرا شدمار مدیبهواليت امر  وظايفکه بدون شك، از 
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 و مقددمات هیدته وی آمدادگ کسب با جز مطلوب ةجینت کسب و دفان

 از اسدتفادهی بدرا تجربده کسب و نيتمر و روز سال  به شدن مجهز

 الزم و واجدب واجدب، ةمقدمد باب از زین نهايا و ديآینم دستن به آ

 در کده گوندههمدان است؛واليت امر  وجود گرو در زین امر نيا. است

 بده شددن مجهدز و ارضدی تمامیدت از دفان مقدمات هیته ،دنیا تمام

هدا ايدن سدال  از اسدتفادهی بدرا تجربه کسب و نيتمر و روز سال 

 ورتهدا صدنگج کدهحاضدر هدم،  عصدر در. اسدت امری ضروری

 از اعدم ،دارد وسدیمى تشدکیالت بده نیاز و گرفته خود به تر پیچیده

 اطالعدات بدر تکیده و پیچیددههای  سدالة تهید و تملدیم و آموزش

های ههزيندة تهید و اوهای ها و نقشههبرنام و دشمن وضع از گسترده

 و اسددتتر روشددن حکومددت تشددکی  ضددرورت امددور، ايددن سددنگین

 بینیم.دار آن میها را عهدهومتحک جا همهروی، دينب

 کده است واجبات نيترمهم از جهاد ،یفقه قیدق مباحث منظر از

 نظدر از. اسدت شددهتقسدیم « یدفداع جهداد» و «یيابتددا جهاد» به

 امدام وجدود بدر مشرو ی يابتدا جهاد وجوب ،واليت امر بهی وابستگ

. (442صق، 5141،ایخامندهحسدینی ) اسدت عادل حاکم و ممصوم

ولدی  ةوجدود و اجداز به منو  وجوب، ةنقط در گرچه زینی دفاع جهاد

. اسدت واليدت امدر ازمندین ،یعمل تحقق و وجودحیث  اما امر نیست،

 و ،اسدت واليت امدر ازمندین وجوب،ی برای يابتدا جهاد ،گريد انیب به

)منتظدری،  اسدت واليت امدر بری متک ،خود وجودی برای دفاع جهاد

 (.441ق، ص 5149

 حکومدت هیدعل شورشدگران و انیطاغ با جهاد جهاد، گريدی نوع

 ازی اگوشده به باب،اين ی فتاوا بری گذر. است واليت امر وی اسالم

 :دارد داللت واليت امر و فقه ارتبا 

ند شدکب رای و مدتیب وکند  شورش عادل امام هیعلی کس هر»د 

 بده او بدا توانددیمد امدام و استی باغ کند، مخالفت او دستورات با و

 .(499صق، 5144)طوسى، « زدیبرخ جهاد و مبارزه

 دسدتور با مگر، دينشا را کسچیه شورشگران با جهاد و جنگ»د 

 .)همان(« امام فرمان و

 کدرده شدورش عدادل امدام هیدعل کهی کس با مبارزه و جنگ»د 

 صدورت بده را مدردمی و بيدنا اي و امام کهیدرصورت و ،است واجب

 «کندد دعدوتی و بدا مبدارزهی بدرا محدودی سطح در اي وی عموم

 .(449ص ،5جق، 5141)محقق حلی ، 

ؤمنان د در م به رسد چهد  مسلمانان عموم نیبی اختالف چیه»د 

 بلکده ،سدتین عدادل امدام هیعل شورشگران با جهاد وجوبخصوص 

)نجفدی ، « دارد داللدت آن وجدوب بدر آن، شدک  دو هدر بده اجمان

 (.441ص ،45جق، 5141

 احکدام از بخشدىانان: رمستلمیغ بتا روابتط به مربوط احکام. 5

 ذمّده احکام مانند؛ استمسلمانان با غیرمسلمانان  روابط به مربو  فقهى

 صدورت بده اسدالمى ةجاممد داخد  در کههای مذهبی تاقلی احکامد 

 بده مربدو  کده احکدامى همچندین وکنندد د یم زندگى میزآتمسالم

 آن مانندد و مماهددات و تجار  روابط و ديگران با مسلمانان همزيستى

وجود واليت امدر و  بدون نیز احکام از بخش اينکه  است روشن .است

کدارگزاران ولدی  دست به آنها صحی  اجرا  و های تحت امر اوسازمان

 خصوصدى و فرد  مسائ و جز اينها ديگر، تمبیر به و ،ندارد مفهومى امر

 کده اسدت مسائلى بلکه ،کنداقدام  آن انجام به خود کس هر که نیست

 انجدام سیاسدى و اجتمداعى مسدئول مقاماتواليت امر و  طريق از بايد

 .(111، ص5ق، ج5142)مکارم شیرازی،  پذيرد

کده از ديددگاه فقده کدرد توان اين مهم را استنبا  ، میدر نتیجه

مشروعیت آنها است و موردنیاز جاممه اسالمی ها برخی منصبسنتی 

بسددتگی بدده متددولی شدددن و پددذيرش مجتهددد  ،در شددرايط عددادی

تواندد ط مدیئالشدرای يدك مجتهدد جدامعو وقتد ،ط داردئالشدراجامع

؛ زيدرا متصدی اين امور شود که اقتدار و قدرت اجرايدی داشدته باشدد

وجود و حیات اين امدور و مناصدب بددون وجدود حکومدت و اقتددار 

 گردد.اطالق می« ولی امر»به مجتهد رو، اينیست و ازپذير نامکان

 

 است والیت امر ةفیوظ آن ازی بخش کهی امورب. 
 اختیدار در آن از قسدمتى کده است صورتى به اسالم احکام از بخشى

 يمندى ؛اسدت امدرلی و اختیار در تنها ديگر قسمتى ومانان مسل عموم

 مانندد ؛نیست پذيرنامکا آن انجام امرلی وجود و اعمال قدرت و بدون

 زبدانى، و قلبدىوعظدة مة مرحلد در کده منکر از نهى و ممروف به امر

 و هداینیک طالب بايد خود درون در هرکس يمنى است؛ عمومة وظیف

 بايدد ببیند منکر  انجام يا ممروف ترك جا هر و باشد هادیب مخالف

 خدود کدار از احتدرام بداهمراه  مواع، و مناسب بیان با را آن مرتکب

 ،ضدرور  وظدايف انجدام و منکدرات برچیددن برا  گاه ولى. بازدارد

 ؛دارد عملدى اقددامات بده احتیداج و نیسدت کارساز لفظى ها توصیه

 و کدارانتبده و فاسددان کدردن دسدتگیرو  فسداد مراکز بستن :مانند

 مفاسدد آن در مدردم عمدوم دخالدت که قرايى مراکز به آنها تحوي 
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ها، ايدن زمینده در. شدود انجامامر لیو دست به بايد تنها و دارد زياد 

 .گیردیم قرار او عهده برها هوظیف اين اجرا 

 نهدى و ممروف به امر گاهى نويسد:در اين زمینه می شی  طوسی

 بده را مدردم بخواهددی شخصد نکهيا مانند ؛دارد عملىة جنب منکر از

ی ممروفد کدار به کشتن، و کردن مجرو  اي و راندن پس زدن، لهیوس

 اسدت جايز حکومت اذن به تنها کار اين. بازداردی منکر از اي ،واداشته

 .(444صق، 5144)طوسى، 

 ازی نهد و ممدروف بده امدر اگر: ديگویم بارهنيا در زین یحل محقق

 ايد اسدت واجدب ايدآ کند، دایپ کشتن و جراحت کردن وارد به ازین منکر

 نیهمد هدم ما نظر به. حاکم اذن با مگر ست،ین زيجا: اندگفتهی برخ نه؟

 .(414ص ،5جق، 5154)محقق حلی،  است تر یصح و تردرست نظر

 

و نظتارت  ی بانیپشتت و تیحما ازمندین کهی امورج. 
 والیت امر است

ة وظیفد جزو آنهای اجرا ظاهربه  گرچه فقهى احکام از ديگر  بخش

 باشدد؛ینم اجرا قاب  اوة پشتوان و نظارت بدون ولى نیست،واليت امر 

 :مانند

؛ اسدت مددنى احکدامجدزو  ی:شخصت احوا  به مربوط احکام. 1

 در ميکدر قدرآن. مهدر و اوالد و نفقدات و نکدا  و طالق احکاممانند 

 فَدبَلَغْنَ النِّسداءَ طَلَّقْدتُمُ إِذا وَ»: ديدفرمایم فوق موارد ازی کيخصوص 

 تُمْسِدکُوهُنَّ ال وَ بِمَمْدرُوفٍ سَدرِّحُوهُنَّ أَوْ بِمَمْرُوفٍ فَأَمْسِکُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ

 بده و داديدد طالق را زنان که هنگامى و ؛(445)بقره: « لِتَمْتَدُوا ضِرارا 

 و) داريدد نگاه را آنها صحیحى طرز به يا رسیدند عده روزها  آخرين

 بده گداههدیچ و ،سازيد رها را آنها ا پسنديده طرز به يا و( کنید آشتى

 .نداريد نگاه راآنها، ايشان  حقوق به تمد  و رساندن زيان منظور

 :اسدت زوجده برابر در کار دو از يکى به موظف زوج فوق،ة آي در

 بده تسدري ». دو عدده؛ پايدان از قبد « ممدروف بده امسداك»يك. 

همدراه ( زوجیدت به بازگشت و) امساك که ،را سوم راهالبته . «احسان

. اسدت کدرده نفى باشد، رساندن زيان و جويىانتقام هدف با و ضرر با

 خددا قدانون برابدر در شوهرتنها ضمانت اجرايی برای اينکه  ،در اينجا

 حدق ادا  بده مجبدور را او امر است کدهلی و دخالت، کندن سرکشى

 (.115ص ،5جق، 5142کارم شیرازی، مسازد )ر.ك: یم زوجه

 و زن نیبد اصدال  و نکا  مانندهای ديگری، در نمونه نیهمچن

. دارد دخالدت ةاجدازکم د دد دسدت و دخالدت حدق، ولی امدر شوهر

 خدود همسر نفقه و لباس ،یمال تمکن داشتن بای مرد کهیدرصورت»

« کنددیمد مجبدور طدالق ايد و نفقه پرداخت به را او حاکم ندهد، را

 و پددری بدرا جزی تيوال ،نکا  عقد در». (121صق، 5144)طوسى، 

محقدق حلدی، « )سدتین حداکم وی وص وی مول وی پدر اجداد و جد

  یصدح نکدهيا حساب بهی مرد بای زن اگر». (429ص ،4جق، 5154

 بدر... است خواجه مرد که شد ممملو بمدا  اما نمود، ازدواج است سالم و

 حرکدت نيا مانند گريد تا دينما ريتمز را خواجه شخص که است امام

 هدم با شوهر و زن اگر». (112صق، 5144)طوسى، « ندهد انجام را

 كيد حداکم رود،یمد آنهايی جدا و طالق میب و ندينمایمی ناسازگار

 آنهدا نیب اصال ی برا را شوهر خانواده از نفر كي و زن ةخانواد از نفر

 .(449صق، 5154)محقق حلی، « دينمایم مشخص حَکَم عنوان به

 جداديا و تیدترب و میتملد :تربیتت و تعلتیم به مربوط سائل. م2

 اهدداف بده توجده با آنان، اصال  و انسان کرامت پرورشی هانهیزم

 مدرلدی اوی هدافدهیوظ نيرتمهم از( اخالق مکارم گسترش) متيشر

 اریبسد تیداهم مسدلمانان تیدترب و میتملد بده اکدرم امبریدپ. است

 ندد؛کردیمد نیتدأمی عمدوم مندابع از را آنی هداندهيهز و دادنددیم

 کده کردندد شدر ی جنگ باسواد رانیاس با بدر، جنگ از پس کهچنان

 آزاد کننددد، باسددواد را انصددار جوانددان ازتددن  ده آنددان از كيددهر اگددر

 من،ي به جب  مماذبن اعزام هنگام همچنین پیامبر گرامی. شوندیم

 را شدانيا و اموزیب آنها به را خدا کتاب، مماذی ا»کردند:  سفارش او به

 کدردار بده را آنها که کن دنبال رايی پندگو ده؛ پرورش كین اخالق اب

 «کدن پراکندده انشدانیم در را آموزگاران سپس سازد؛ رومندینيی خدا

 (.49صق، 5141 حرانی،شمبه ابن)

 را مدردم اصدال  ،ة مالك اشدترعهدنام در زین امیرمؤمنان علی

 بدر مدردم حق ةدربار نیهمچنکنند. ايشان یم قلمداد حکومت ةفیوظ

 را شدما کده اسدت نيدا مدن بدر شدما حق اما: »نديفرمایم حکومت

 را شدما و دیدنمان جاهد  تدا دهدم آمدوزش شما به و... کنم حتینص

البالغدده، نهج) («دیددکن ارتددرف آن طبددق و) ديدداموزیب تددا کددنم تیددترب

 (.499ص ق، 5151

 کسددب جهددت در مددردم بدده کمددك و تیددترب و میتملدد ،نيبنددابرا

 ولدی امدر ریخط ةفیوظ ،یرستگار و سمادت به  ین وی متمالی هاارزش

ی اسدالمی جمهوری اساس قانون سوم اص  در، اساس نیهم بر و است

بدرای  را خود امکاناتاست تا همة  شده موظفی اسالم حکومت ران،يا

 سدط  بدردن بداال ،یاخالق  يفرا رشدبه منظور  مساعد طیمح جاديا
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 در همدهی بدرا گدانيرا تیترب و پرورش و آموزش ،یعمومی هایآگاه

 وی بررسد رو  تيدتقو وی عدال آمدوزش میتممد و  یتسه سطو ، تمام

 جیبسدی اسالم وی فرهنگ وی فن وی علمی هانهیزم در ابتکار وتحقیق 

 .(سوم اص  ،یاسالمی جمهوری اساس قانونکند )ر.ك: 

ی ضدرور نکتده نيدا ذکدر، تیترب و میتمل ةفیوظ با رابطه در

 تفداوت نا یقي امروز به نسبت اسالم، صدر دری عموم ازین که است

ی ازهداینی بندددرجده بده توجده بدا، رونيازا. است داشتهی اديز

 ،یعمدوم مخدارج بدر حداکم وابطض و اصول نیهمچن وی عموم

 مدوارد نيتدرمهدم از نکدهيا گدريد. شودمملوم می ولی امر ةفیوظ

 و تیدترب و میتملدی هداندهيهز فقهدا،بیشدتر  نزد خمس مصرف

 توانیم را زکات مه،یشی فقها نزد نیهمچن. استی نيد ماتیتمل

 کدرد مصدرف آنهدا ریدتمم و تیدترب و میتملد مراکز ساختی برا

 (.459، ص4ق، ج5149)يزد ، 

ه مجموعد :یکدیگر با مردم اقتصادى روابط و حقوقى مسائل. 3

 احکدام ،اسدالم در. شدودیمد شام  را مالى دادوستدها  و ممامالت

و « الوصدیه»، «االجاره»، «البیع»های وجود دارد که در کتاب فراوانى

 ،يقدین بده .اسدت آمده مشرو  طور به ديگر فراوان کتب و «لوقفا»

 منازعدات و اختالفدات رفدع همچنین و امور اين دهىسامان و تنظیم

 .پدذيرد انجدام واليدت امدر قددرت بدون که نیست یز باره چاين در

 و هدرج از خدالى و صدحی  طور به اسالم احکام اين اجرا  بنابراين،

. نیسدت پذيرامکان و حرور واليت امر دخالت بدون کشمکش و مرج

وجدود  نیدز فقهدى احکام از بخش اين که کنیم قبول بايدروی، بدين

 ،بدابايدن ی فتداوا بهنگاهی . خواندیم فرا خود کنار در را واليت امر

 :کندیم ترمسج  را مسئله نيا

 صدورت در و کنددی بده پرداخت به ملزم را بدهکار ديبا حاکمد 

 امدوال... ديدنمایمد پرداخدت بده ملزم کرده، بازداشت را او رفتن،ينپذ

. ديدنمایم ادا را او نيد و رساندیم فروش به را او رمنقولیغ و منقول

ی بدرا کدهی شدهود بده اسدت الزم حاکم بر بود بيغا بدهکار اگر و

 را بددهکار امدوال ازی قسدمت و دهدد گوش شود،یم اقامه نيد اثبات

 .(421صق، 5144)طوسى،  بدهد کارانطلب به، فروخته

 در. شدودینمد ثابت حاکم حکم با جز بدهکار شخص حجرد 

 حداکم حکدم بدا جدز و اسدت نیچند زیدن هیسف شخصخصوص 

)محقدق حلدی،  رودینمد نیبد از حجدر او حکدم با جز و محجور

 (.544، ص4ق، ج5154

 خواهدان شدرکا ازی کدي و نباشد نیب دری ضرر اگر، شرکت درد 

 قبدول بده ملدزم را مدانع شدخص حاکم باشد، مانع یگريد و میتقس

 .(544، ص )همان کندیم میتقس

 عبدادات را فقهدى احکدام از مهمدى بخدشعبتادی:  مسائل. 4

 خدالق با خلقو حج. اينها رابطة  روزه نماز، مانند؛ دهدیم تشکی 

 کمدى بدا ولى. ندارد واليت امر با ارتباطى رسدیم نظر به و است

 ،صدحی  اجدرا  بدرا  نیدز بخدش ايدن که شودمی روشن دقت

 تداري  در همیشده. طلبددمدى را «امدرواليت » حمايت يا نظارت

 حاکمدان طدرف از« سرپرسدت حاجیدان» نام به شخصى ،اسالم

 و بدزرع عبدادت يدنده است تا بدر امدر حدج، اشیم تمیین وقت

 سدو  از نیدز جممده امامدان. کند نظارت ،جممىدسته و گسترده

 شدرون پیدامبر عصدر از مطلباند. اين شدهیم تمیین والیان امر

که ،«جممه امام» يا «امیرالحاج» عنوان به را فراد اايشان  و شد

شدد، می گدذارده فرماندداران عهده بر کار اينی حاالت، بسیاردر 

 ايدن بده ،لطیدف تمبیدر يدك در نیز مجید قرآنکردند. تمیین می

 الْدأَرْضِ فِدی مَکَّنّداهُمْ إِنْ الَّذِينَ»فرمايد: ، میکرده اشارهوضون م

 وَ الْمُنْکَرِ عَنِ نَهَوْا وَ بِالْمَمْرُوفِ أَمَرُوا وَ الزَّكاةَ آتَوُا وَ الصَّالةَ أَقامُوا

 هرگاه که هستند کسانى حق ياوران(؛ 15)حج:  «الْأُمُور عاقِبَةُ لِلّهِ

 زکدات و دارنددیمد برپدا را نماز بخشیديم قدرت آنها به زمین در

 آن از کارهدا ةهمد پايدان وکنندد، یم ممدروف بده امر و دهندمی

 .خداست

 بده مدرا»و « پرداخدت زکدات» کنار در «نمازة اقام» گرفتن قرار

 توابدع از امدور ايندهد که همة نشان می« منکر از نهى» و «ممروف

 رؤيدت اعدالم .اسدت و واليت امر حکومت تشکی  وزمین  در تمکن

 مداه آغاز يا فطر عید برگزار  درمانان مسل بین هماهنگىبرای  هالل

 امدرلدی وة عهدد بر همواره حج مناسك انجام برا  و رمران مبارك

 در، جممده امدامخصوص  در .(511، ص1تا، ج)طوسی، بی است بوده

 بدرا مسدلمانان  امدر ولى و زمامدار که است آمده بیتاه  روايات

 شدده داده قدرار خطبده سبب بدين جممه نماز در :دارد اولويت امامت

 را مدردم وسیله بدينانان مسلم حاکم و است عمومى اجتمان يك که

 از ونمايدد می ترغیدب خداوندد اطاعدت بده را آندانکندد، یم موعظه

 بداخبر دنیدو  و ديندى مصدال  از را آندان و داردمدى برحذر ممصیت

عداملی، حر) رسداندیمد آنهدا اطدالن بده را جهانى حوادث و سازدیم

 .(411، ص2جق، 5149
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 و مقدام عنوان به عید نماز و نمازجممه از، دينى تمبیرات در اصوال 

و  اسدالم حاکمدان اختیدار در را آن خداوندد که شده ياد الهى منصب

 .(144 ص ،5 جق، 5142)نوری طبرسی،  است داده قرار والیان امر

توان در خصوص نقش ولدی امدر از ديددگاه فقده میدر مجمون، 

و  اعدم از حقدوق احدوال شخصدی ،مددنی حقوقر خصوص سنتی د

نیکو و برادرانده بدین  ةتوجه به رابطچنین گفت که با حقوق ممامالت 

کدده تددا حدددی شخصددی و  ،امددور مددابین خددود را ،منددان خودشددانؤم

از ايدن کنندد. در اينجدا، ولدی امدر ح  و فصد  می ،خصوصی است

له بین مردم ئاگر مسکند، و در نهايت، یحمايت و پشتیبانی مموضون 

ضدون را بده سدرانجام موشدود و ارد میو برادرانه ح  نشد ولدی امدر

صدحت و گداهی شدرن مقددس  ،در مبحث فقده عبدادات رساند.می

وجوب آن را مقیدد و يا گاهی  کمال عبادات ويا مشروعیت عبادات و 

در تحقق اين قیدود و  های ولی امرنظرات و انتصابکرده که مشرو  

 است. شرو  مستقیم يا غیرمستقیم اثرگذار

 

و والیت امر از بتاب  نداردی خاصی متول که یامورد. 
 دار آنهاستحسبه عهده

 بددر و ندددارد جاممدده در اصددىبرخددی از احکددام فقهددی مسددئول خ

 امنیدت تدأمین ،مدثال  ولی امر و نهادهای وابسته به او هسدتند؛ة عهد

 «حسددبه امددور» انجددام و مددردم نفددوس و امددوال حفدد، و داخلددى

 و بازارهدا و هداخیابان نظدم و قُصّدر و رعیت و ايتام امور بر نظارت و

 برا  احکامى ،اسالمى فقه در که است امور  همه ها،خنر بر نظارت

 ةوسددیل بدده کدده نیسددت چیددز  امددور ايددن. اسددت شددده ذکددر آن

 در آنهدا اجدرا  بلکده ،پذيرد انجام خودجوش صورت به و مردم خود

 مؤمندان علدیامیر. نیست میسر حکومت نظارت بدون ا جاممه هر

نبدود  بدر شدواهد تدرينمهدم از يکى خودد که  اشتر الكبه م نامه در

 متمدد  قشرها  به را جاممه که آنجاد  است حکومت از دين جدايى

 و بازرگاندانة دربدار هدايىتوصدیه بده نوبدت وقتدىکنندد، می تقسیم

 کدن جلدوگیر  شددت به احتکار از»فرمايند: رسد، مییم صنمتگران

 شدرايط بدا فدروش و خريدد بايدند. فرمود منع آن از خدا رسول که

 زيدان فروشنده به نه که باشد هايىخنر با و عادالنه موازين با و آسان

 احتکدار مرتکدب تدو نهى از پس کسى هرگاه و. خريدار به نه و رساند

 و اسدراف از دور بده مجازاتىبرسان؛  مجازاتبه  و کن کیفر را او شد

 .(499ق، ص 5151البالغه، )نهج« تندرو 

 شدريمت در آن بدرا  کده اسدت اجتمداعى گناهان از احتکار

 وجدود نیازمند آن عام  تأديبروی، بدين و نشده مشخص حد 

 امدور ايدن اجرا  که است روشن ،حساب نيا با .است واليت امر

 در. نیسدت ممکدنوجود ولی امر و تشکیالت تحت امدر او  بدون

)مکدارم  شدد خواهدد جاممده مدرج و هرج سبب ،صورت اين غیر

برخی از فتاوای مربو  به ايدن  .(111، ص5ق، ج5142شیرازی، 

 مهم به شر  ذي  است:

 را احتکارشددهی کداال کده کندیم مجبور را احتکارکننده حاکمد 

 کنددیم نییتم حاکم زین را کاال نرخاند: . بمری گفتهبرساند فروش به

 .(45، ص4جق، 5154محقق حلی، )

 بده جز را آن تواندینم است، مهيود به او نزدی اموال کهی شخصد 

 ممدذور آنی دارنگده از نکدهيا مگدر دهد،  يتحو او  یوک اي و مالك

 آن ،صدورت نيداداشته باشد. در ن او  یوک اي مالك بهی دسترس ،بوده

 .(592)همان، ص دهدیم  يتحو حاکم به را

 عندوان بده رای افدراد ه،یسدف افرادی برا حاکم است سزاوارد 

 باشدد داشدته عهدده بده را آنهای سرپرستکند که  مشخص  یوک

 (.591)همان، ص

ی وصد عندوان به رای کس برود، ایدن از آنکه از قب ی شخص اگرد 

 حداکم اسدت و باطد  او تيوصدا باشدد، فاسد واقع در او و دهد، قرار

 دهددیمد قدرار تیدمی وصد عندوان بده اوی جا به رای نیام شخص

 .(419)همان، ص

مسدلمانان  ةجاممد سرپرست بر زد سری انتیخ تیمی وص از اگرد 

 اگر نیهمچن. بگمارد اوی جابه  رای شخص وکند  عزل را او که است

ی کداردان شدخصمسلمانان  حاکمباشد،  فیضم خود فيوظا انجام در

 (.942)همان، ص  کندیم منصوب او به کمكی برا را

 اوی دارنگده مخدارج کرد، دایپ رای اشدهگم انسانی شخص اگرد 

 بدا داشدتی مدال شدده دایپ شخص اگر و. کندیم افتيدر حاکم از را

)محقدق  شدودیمد استفادهی وی دارنگهی برا مال آن از حاکم اجازه

 .(411، ص4جق، 5154حلی، 

اجدرای دسدتورات توان گفت: در فقه سدنتی، گداهی بنابراين، می

بدرای همگددان و در نتیجده، شدرعی بدر فددرد ممیندی تکلیدف نشددده 

سدازی پیدادهآنها نیست. از سوی ديگر، اجدرا و ای برای اجرای انگیزه

واليدت »اجرای اين امور متوجه . بنابراين، اين امور مطلوب شرن است

 گردد.می« امر
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 گیرینتی ه
 اين. استی داردامنه بحثی، «های واليت امر در فقهکاربست» بحث

 فقده بده تاريخی نگاهی با. يك: است پیگیری قاب  روش دو با بحث

 بدا؛ دو. آن موضدوعات و مسدائ  بده نگاه با و تاري  گستره در موجود

 دادن قدرار محدور بدا. باشد بايد آنچه و مطلوب فقه به ممرفتی نگاهی

 و مناسدباتدربدارة  دقیقدی و ظريدف نکدات بده مقاله اين اول روش

توان بر اين مطلدب از یالبته م. کرد پیدا دست واليت امر و فقه روابط

 ممصدوم ائمده از تيدروا دوروايات شواهدی ذکر نمود که  به بیان 

 گردد:می اکتفا

 زیدچ پدنج بر اسالم»: فرمودند محمدباقر امام. طبق نق  زراره، 5

 كيدکدام: دیپرس زراره «.تيوال و، روزه حج، زکات، نماز،: است شده بنا

 و آنهاسدت انجام دیکل رايز؛ است افر  تيوال»: ندفرمود است؟ افر 

 .(51، ص4ق، ج5145)کلینی، « کندراهنمايی می آنهای سو به حاکم

 و زکدات و نمداز ،آنة وسدیل بده و است اسالم اساس امامت. »4

 کامد  مرزهدا حفد، و حددود اجرا  و المالبیت تقسیم و حج و روزه

 .(444، ص5ج)همان، « گرددیم

 ابدواب، تمدام کدرد ادعدا بتدوان شايد و ممظم بخش ،با اين بیان

 هسدتند واليت امر با وثیق ارتباطی دارای موجود فقه احکام و مسائ 

 فدرض، و يا بدر رسندنمی ظهور مرحله به يا آن، فقدان صورت در که

 .گردندنمی  ينا خود مطلوب اهداف به تحقق،

 کده گرفدت نتیجده تدوانیم خوبى بهاين بحث  از همچنین

 مطدر  اسدالمى هدا محدیط در سکوالريسم دارانطرف را آنچه

 احدوال و فدرد  امدور سلسدله يك به منحصر را دين و نند،کیم

 واقدع در جداسدت، حکومدت و سیاسدت از کده ،دانندیم شخصى

 در دقدتسبب نداشتن شناخت صحی  از فقه اسالمی يدا نبدود به

 است. دو هر يا و« سیاست» مفهوم

 بعامن .......................................................................................... 
 البالغه.نهج ةمؤسسق، قم، 5151، البمغهنهج

 اسماعیلیان.قم،  ،النهاية في غريب الحديث و األثرتا، بن محمد، بیاثیر، مباركابن

 چ دوم، قم، دارالکتب االسالمی.، العقولتحفق، 5141 بن على،شمبه حرانى، حسنابن

 قم، دفتر تبلیغات اسالمی. ،همعجم مقائي  اللغق، 5141بن، فارس، احمدابن 

 التراث المربی.بیروت، داراحیاء ،لسان العربق، 5141مکرم،  ، محمدبنمنظورابن

، قدم، دفتدر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطااررةق، 5141 بن احمد،بحرانى، يوسف

 .انتشارات اسالمى

 اسراء. قم، پنجم، چ، انديشه سرچشمه، 5419جوادی آملی، عبداهلل، 

 قم، اسراء. ،نهم ، چفقيه واليت، 5419، ددددد 

 قم، اسراء. ،جامعه در قرآنتا، بی، ددددد 

 .آل البیت ة، قم، مؤسسوسائل الشيعهق، 5149محمدبن حسن، حرعاملی، 

 چ سوم، قم، دارالتفسیر.، المرجعية و القيادةق، 5141، حائر ، سیدکاظمحسینی 

ممظم ، قم، دفتر أجوبة االستفتاءات )فارسى(ق، 5141ا ، سیدعلى، حسینی خامنه

 له.

، چ دوم، قدم، دفتدر السرائر الحـاوی لتحريـر الدتـاو ق، 5154حلّى، ابن ادريس، 

 انتشارات اسالمى.

 دوم، قم، اسماعیلیان. ، چشرائع اإلسم ق، 5141، حلّى، جمفربن حسن

، تحرير األحکـا  الشـرعية علـذ مـذهب اإلماميـهتا، بن مطهر، بیبن يوسفحلّى، حسن

 مؤسسه آل البیت.مشهد، 

   اسماعیلیان. ، قم،المدردا تا، بن محمد، بیراغب اصفهانی، حسین

 ، بیروت، دارالفکر.تاج العروسق، 5151 زبیدی واسطی، سیدمحمد،

 البیت.ؤسسة اه بیروت، م ،مواهب الرحمن ق،5149 سبزواری، سیدعبداالعلی،

مؤسسدة  تهدران، ،ـ الخمـ  الوسيلة دليل تحريرق، 5152، مازندرانى، على اکبرسیفی 

 .خمینی تنظیم و نشر آثار امام

 قم، فرهنگ اسالمی. ،الدرقان ،5491صادقی تهرانی، محمد، 

 ، قم، کتابفروشى داور .علل الشرائعق، 5419صدوق، محمدبن علی، 

پدنجم، قدم، دفتدر  ، چالميزان فذ تدسـير القـرآنق، 5152 سیدمحمدحسین،ئی، طباطبا

 انتشارات اسالمى.

 قلم الشرق.قم،  ،مباني منهاج الصالحينق، 5149، قمى، سیدتقىطباطبايی 

دوم، بیدروت، مؤسسدة  چ4، العاروة الاوثقىق، 5149طباطبايی يزد ، سیدمحمدکاظم، 

 علمی للمطبوعات.اال

، چ سدوم، تهدران، مجمع البيان فى تفسير القارنن، 5424بن حسن، طبرسى، فر 

 ناصر خسرو.
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دوم، بیدروت،  ، چالنهاية فـي مجـرد الدقـه و الدتـاو ق، 5144طوسى، محمدبن حسن، 

 ی.دارالکتاب المرب

 ، تهران، دارالکتب االسالمیه.تهذيب االحکا تا، بی، ددددد 

 امیرکبیر. ، تهران،فرهنگ عميد، 5492حسن،  عمید،

 ، تهران، امیرکبیر. فقه سياسيق، 5145 عمیدزنجانی، عباسملی،

 .، تهران، چاپخانه علمیهالتدسيرق، 5414 محمدبن مسمود،، عیاشى

 .، چ سوم، بیروت، دار احیاء التراث المربیمداتيح الغيبق، 5144فخرراز ، محمدبن عمر، 

 قم، منشورات دارالرضی. ،المنيرالمصباحتا، فیومی، احمدبن محمد، بی

، الجامع ألحکام القرآن ، تهران، انتشارات ناصر ش 5491قرطبى محمد بن احمد، 

 خسرو. 

 .چهارم، بیروت، دارصمب ، چالکافذ، ق5145 يمقوب،بن کلینی، محمد

 بوستان کتاب.، قم بهروز لك، ة، ترجمزبان سياسي اسممي، 5421لوئیس، برنارد، 

دفتدر قدم،  ،الوالية اإللهية اإلسالمية أو الحكومة اإلساالميةق، 5141 مؤمن قمى، محمد،

 انتشارات اسالمى.

 الکتب الملمیه.، بیروت، دارالنکت و العيونتا، محمد، بیبن ماورد ، على

 الوفاء.ؤسسة ، بیروت، مبحاراالنوارق، 5141ر، مجلسی، محمدباق

، چ دوازدهدم، تهدران، مرکدز نشدر قواعد فقهق، 5149محقق داماد، سیدمصطفى، 

 علوم اسالمى.

 ات اسالمى.، قم، دفتر انتشارالعناوين الدقهيهق، 5152 مراغى، سیدمیرعبدالفتا ،

 فرهنگی التمهید.ؤسسة ، قم، مواليت فقيه، 5421ممرفت، محمدهادی، 

 ، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسي، 5425محمد،  ممین،

کتابخانده کمری، قدم، کوهمحمدباقر ، تحقیق نضدالقواعد الدقهيهق، 5144، مقداد، فاض 

 اهلل مرعشی نجفی.آيت

، تهدران، کتابفروشدى زبدة البيان فى أحكام القارننتا، احمدبن محمد، بی، مقدس اردبیلى

 مرترو .

مدرسدده امددام  قددم، ،دائاارة المعاااره فقاان مقااارنق، 5142، مکددارم شددیرازی، ناصددر

 طالب.ابى بنعلى

 محمدود صدلواتی، ة، ترجمدمباني فقهـي حکومـت اسـممي، 5492، منتظری، حسینملی

 تهران، کیهان.

 ، قم، تفکر.الدقيه دراسا  في الواليهق، 5149، ددددد 

، چ دوم، قدم، فقه الحـدود و التعزيـرا ق، 5142موسوی اردبیلى، سیدعبدالکريم، 

 دانشگاه مفید.

 ة، ترجمدحاكميت در اسم  يا واليـت فقيـهق، 5144موسوی خلخالى، سیدمحمدمهد ، 

 جمفر الهاد ، قم، دفتر انتشارات اسالمى.

 ، دارالملم.، قمتحريرالوسيلهتا، اهلل، بیموسوی خمینی، سیدرو 

 .تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،البيعكتابتا، بی، ددددد 

هفدتم، بیدروت،  ، چجواهر الکم  في شرح شرائع اإلسم ق، 5141نجفى، محمدحسن، 

 .دار إحیاء التراث المربی

 .البیت، قم، مؤسسة آلمستدرك الوسائلق، 5142، نوری طبرسی، میرزا حسین

 ، بیروت، دارالفکر.تاج العروس من جواهر القاموسق، 5151واسطى زبید ، سیدمحمدمرترى، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


