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 چکیده

با وقوع انقالب اسالالال و و لالالیر  نظا نمات   برو بظ نمظالی وفالی ،قنی ،قی لالالندی واله  ظیدی ازالزا ا  ینا  الال سالالادی هوه لالالز ل   وله   

ا یی یاصر  ن عالو  بظ تغننظ وصوف االجاه تحوف  االزئودوژالک  حولنمظالی  لبول نی ،قط تغننظ سالاهبال ااظاالو نمات سالناسالو سالابد بوه بد    

بوه کی بخش ااا  ونا ون  ظت ط با نهاه قزل  )یاکمنی( لا تحی تاثنظ قظال هاه  زل ییو بو لالیر  ظ،بی ،ددو و   انو ،یظا  ن بخیو  

 فی هل اهبنا  سناسو بی  دراا عات ا ظو ا ،اقز  ا  اهبنا  سالناسالو  داصالظ لا بی هوه اهب الاد هاه  اسالی  الیو ا   ویوعاتو کی  و توان     

اسی االن  سئدی ا ظچی نمو توان  فی هل   بون ،قهو  ذلبی هالاا سابقی ننسی ودو هل  دراا  بدّقاا  "ییم ییو بو"سابقی  و بالز  قودی 

بظها چیالالمرنظا کی هاله اماران لالالاالسالالبی   ا ظو ا تا یزوه  الاها نو  و بالالالز االن  قودی ام بی دحا     انو نمظا و ام بی اهی نباالک کال

 طاددی ازّا و پنرنظ اسالی  قادی یایالظ با بظلسالو  فهوت لالراهبو وننل   راالو  ن لا بی هوی کیالنز  و سدو هاله ااالرا   ن لا هل ،قی سناسو      

 لندو  داصظ لولن نماالز 

 یاکم ییم ییو بو  ،قی سناسو     دحی    :کلید واژگان
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  2 اسباهالال هانیرا     اه اسال و وایز الاسوج



 مقدمه

کسالو پولالنز  ننسالی کی  زل ییو بو و نمات سناسو ل   وله انقالب اسال و بی اهی وال  و ااا  رح ظ بی ،ظها     بظ

قوقو ی وفالی ،قنی الک نهاه "کالی هاله ،الاقز سالالالابقی تالالخو اسالالالی بدیی امانرونی کی بظهو ا  نوالسالالالرز ان  فبی انز :   

 هل باالز توای هالالی کی االن پزالز  سناسو  و  و لالوه   تالالخ تزوالن یقوق اسالاسالو اهان تدقو   بو سالابقی هل  اسالبنراالو و 

 ی ،ظهب تالالخ اهان  رح ظ هل نوع هوه و انز هل ن لز  اسبقظال امهولا اسالال و کی  ظهت االظان هواسالبال برنانرذالا و  

 3اسی 

الی سالناسو  ظت ط با اظ  یب، ننا  رز هل  صحن  ا    انو نمظا  ن  یب، اسی نمظالی وف -تحدنر پزالز  ااا یقوقو

،قنی کی نرا  وال   اا بی یاکم و یزوه اهبنالا  او هاله بظاا  هوه هالاا الک سالالظا   انو توانهو اسالالی کی پذالظی الا 

 عزت پذالظی  ن اهبنالا   روط بی  پذالظی الا عزت پذالظی   انو  لبول هوااز بوه 

ل  اله کی یاکم اسال و   هلصواالن نمظالی با اهعاا هالا بوهن پیبوانی ،یظا هلون هالرو بظ االن نیبی صحّی  و  ذ

بظهولهالا ا  لظاالط  اهبنالاتو هاله کی  و توانز هل ا ول  مدیبو ههادی کرز اماران کی هل االن نمظالی هودبو  یظوعنی 

ی کی هودبو اس هودی اسال و  هاله کی تحی نمال  چرنن یاکمو بالز الیو ا  تحدندرظان هل االن لابطی  و  والز:

هالن اسالت عالو  بظ ن کی  ن ود هالرو الائی لز  اسی  اهبنالا  هاصو هالنزکی هل ط هاصو ولظاال ،ظ انظواالان  ن 

اکمان بظاا ی لظاالط و اهبنالا  وال   اا لا قواعز هاصو لابظاا  نز و سناسو ویع کظه     راا نمم سناسو اسی و

 یظوط   لوه بی عهز  اا دی لاا  نیی  طدقاَاا دی اسال و بو سناسو هل برابظاالن اقبزال اا دی اسال و دحا  نموه  اسی و

 4نمونی ااا بال   ن اسی  عزادی یاکم ا  و انزالیی ااا ازالز لندی لظط اابهاه  قنز بی لظاالط هاصو اسی کی هل و

ا ات همنرو بی عروان نمظالی پظها  نمظالی وفالی ،قنی و  دبقز بی  یالظوعنی اییات ییو بو یاکم ،قنی با تاکنز بظ االریی  

هاالظ  نفوذ االن اییات لا تا اظاا کی هل اهال  نمات اسال و بظ   راا   دحی 5ات ییو بو ا  اییات اودنی اسالالت اسالی   ایی

 6اسالت و  سدمنن یظول  هالبی بالز تدمنم  و هاز 

بزالهو اسالی کی هل  االن تدقو ا  یاکمنی ننا  رز  طاددی اا ع و   راالو اسالی کی اکرون ا  یوصدی پ واش یایظ   

اسالی  نای هل صالزه ت ننن  ن اسالبنم  سالئدی ییم ییو بو و ااالرا   ن هل ،قی سالناسو با تاکنز بظ نمظالی وفالی       هالج

 ،قنی اسی 
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 پنش   نری لراهی هقند ییم ییو بو ع ال  اسی ا   دظ،و لئون یاکم اسال و 

کظه  انز چهال نوع  و بالز کی هل واقع امان وظاالف االن لئون امان  ونی کی بظهو ا  صای رمظان ننل بزان الال  

 چهال انی یاکم  و بالز: 

نل ن تحظالف الاسوء بظهالی و ترلالی قظ ن کظالم ا  ا   نجا کی  هم تظالن وظنفی ا ات  د وت)ع(  وظیفه حفاظت:

امنن  سی هالرظان ا پنش ساهبی ااا ذارو اِعمال سدنقی لخ و و  لنز اهذ بی  بیابها  و ا  تقزالس سرّی  د و نن)ع(

ظاساس ب اا دی  سدمنن  لا سظپظسی نمات اسال و   الظا عهز  ،قنی اا ع ادیظاالط هوااز بوه؛ بظ ع ظغن ی  لسادی هل

 و چنلا بی یفاظی اظ باالز بنیبظ ا  االن لو ا  و کرزسری  د و نن اهال   و اییات عمدو کباب و  دالف اعبقاها و

 .ا هاالن هو و نی و الن بپظه صنانی ا 

 ع  دب ظ و راب اسبمزاه ا  با  سبمظ اییات اسال و اابهاه سایی  قزس  سائر عدمو و االن  سئودنی هل :وظیفه افتاء 

وظنفی  و بالز     انو یقوق  یات، غنظادهو و    ادبقاط  نها با پظانل ا  اسالت و پذالظ،بی لز  هل اعبماه بظ  انو اسبوال و

 ظ،و ت بزون االریی انچ  ونی ههر و بی هسی  ولهن اییات اسال و اسی؛ ی ،قط کیف واالن   نر ،قنی اا ع ادیظاالط هل

لنز     ظّاا ا   رلّ  ا   سن، نقص و هدنر االن ا ظ االن اسی کی اسالت بی ن اب کمال نهاالو نا ل  ظهالز  و  ن نماالز؛ هل

 ،لونو اسی  

 بی االن  درا کی نخسی  و بالز  ا ا ان  د وت)ع( و یاکم اسال و عهز  هال لأن قضاء لسول اکظت)د( :وظیفه قضاء 

پس بظ س و  رابع اصنر  ن بی هسی  و  وله اسال و لا ا  اییات قضاء   انو و عدمو  اابهاه کولش  بماها و تالی و با

 نن ظاصاهل نموهن ، بی ااظاا اییات قضاالو و  ن هالبی بالز  بزون االریی ت ظ،و ا  هوه هل اییات و اساس امان عدوت و

 .ف ت  و پظها ه

ی ام بی هسی  ولهن اییات اسال و هل  رابع هالن و  بون و عمند هل اابهاه یاکم اا دی اسال و پس ا  :وظیفه والء

 ددنم وت ،ظاررو  انرز ااا اابماعو امی   نری هل االیان  و  وظف بی ااظاا هقند  نها  و بالز  نز و  سدمانان  ابداه

 مدر چی هل   نری هالاو  انرز لوابط بنن اد سناسو چی هل   نری هاهدو و ا ول  رابع ط ندو و نرزاقب اها  ا ا ول تظبنی و

اظاا ا ساالظ ا ول بی تط ند قواننن اسال و و هل تجهنل ننظوااا نما و و هل   نری ااا نما و  انرز ه،اع هل بظابظ  هاامان و

   .اییات ثابی ادهو   اهل   و ول ه

با بظلسو اظ   ظهه بی چرز صول  قابر ت ول اسیهسبولاتو کی ا  سوا ،قنی یاکم صاهل  وی توین  بنیبظ االن ک

 :لا  لیال نموه توان  حزوه  و قدمظو ییم ییو بو و  واله اتفاق و اهبالف هل  نالک ا  االن  واله  و

ا و ااا و بظنا یطظح ا ترمنم نهاهااا اابماعو  ن ، و علل کال لالان  ت وال،صزول اییات الئو هل   نری -1

ا ظ   ونیهل چرنن  والها کی ا    ایا   حسوب لز  و انچ   نظها اا دی انجات  وساالظ ت منماتو کی هل اهی اهال 

اا واوه نزاله ا ظ ودو ،قنی ییم کرز ییم او نا،ذ اسی   الظا االن ا ول ا  ا ولاتو اسی کی ال برا بی ادلا و هل  وله  ن

یات ا ایبظهو ا  ،قها اماون لهنز صزل  حزوه   نی الا ا  باب یس ی ال هل اهبنال ،قنی یاکم اسی،ققول وفالی عا ی



 :نوالسزبال   ووا هل االن  هانز کی ییم ادلا و ال واوب الا یظ ی ال هل  وله  ن واوه نزالهییو بو لا چرنن  والها  و

هسی  وله  و بظ اساس  را،ع و   اد  اا دی  بی صزول ودى ا ظ باالز هل پظتو اازاف کالن لظالدی کی ا  اییات ثابی بی»

اییات ییو بى هسی  نز  دنین االن اییات قدمظو هاصى هاله و  ن ااالى اسی کی ییم لظعى واا، و الا یظات نزالبی 

 2« بالنم

 اییات  بغنظ نا ز الا با     اه و هادى ا  ییم ادلا ى  ىالدرى  رطقی« ادفظاغ رطقة»هل االن چهالچوب ال کی وى  ن لا 

لونز؛ االن  رطقی هادى ا  ییم ادلا ى اسی و نی هادى ا  اظ ونی ا ودى ا ظ ادر  ىبظ ط د   اد  و  را،ع اا دی ا  ناینی

 ونی  واله بی  ظیوت نائنرو ننل ا  االن  کی انچ  ویوعى ننسی کی الیى ا  اییات لظعى بزان تددد نرنظهچی االن  ییمى

 1 بال  نزالههسی ودو ا ظ اسی دین سخرو ا  ییم ییو بو هل االنکرز کی اهبنال  ن بیواییات غنظ ر وصی تد نظ  

هل بظهو  واله ییم یاکم لظع هل واقع  ،ظ ان بی : ،ظ ان ااظاا اییات ادلا و لظعو پس ا  تیخنص  ویوع -1

عروان نمونی لابطی با کفال بی… ولا  کا  و همس  ااظاا یزوه وااظاا ییم لظعو اودنی اسی؛  انرز ،ظ ان بی امع

ییم بی ااظاء االن ییم هل  وله   زاق  دنرو ا  االن   هل صولتو کی  وا، اسبدالء  نان بظ  سدمانان لوه یظات اسی

ا یاکم اسی و ودو ،قنی پس ا  تیخنص   زاق توسط کاللراسان با لعاالی   دحی  ن ییم لظعو  ویوع بظ عهز 

بی کفال هل صولتو کی  وا، تقوالی  نان لوه یظات اسی  پس ا  تیخنص   زاق   نماالز  الا ،ظوی سالحلا ااظا  و

 دنال اوا  الا عزت اوا  ،ظوی سالح بی هلمران لا تیخنص ( ل )ا ات همنرو  نماالزیاکم لظع ییم بی ااظاء االن ییم  و

ییو ی بوه  و هالاا یز و ،ظوی سالح بی هلمران اسالت ا  لئون : »،ظ االزهانز و  و  دحی توسط هودی اسال و  و

 3 «بالز؛ بدیی تابع   دحی لو  و  قبضنا    ان اسی ظ ا ثاببو نمو

هل بظهو  واله بی وال   هل  سائر سناسو و اابماعو ییمو کی ا  سوا : ییم ،قنی هل  قات تط ند عراوالن ثانوالی -3

لظعو  ان  وا، ه ظ ونو ییم اودنیلوه بی هدنر تیخنص الک عروان ثانوا اسی کی عظوض االن عروا،قنی صاهل  و

،قنی یاکم  اا ،ظه  یدف و هل  سائر عمو و بظ عهز هل تیادنف ،ظها  تیخنص واوه عراوالن ثانوالی بی عهز    ظهه و

توانز ییم بی واوب ا ظ   اح الا یظ ی  ن بزاز الا ا  انجات واا،  رع برابظاالن برا بی عروانو ا  عراوالن ثانوالی  و  اسی

  لوه ونی  واله بزون انچ اهبال،و هل بنن ،قها ا  اییات ییو بو  دب ظ  حسوب  والنا  کرز

هل  وله تحظالم تر اکو لا ا  امنن نوع اییات ییو بو هانسبی و  دبقز اسی ( ل )ییم  نظ اا لنظا ا( ل )ا ات همنرو

،ظ وهنز و تا عروان واوه هالی االن االن ییم ییو بو لا صاهل « ثانوا»عروان کی االیان بظ اساس   اد   سدمنن و بی

 ظیوت  نظ ا  حمزتقو لنظا ا کی ییم اهاه هاهنز ال اد بی اسم  ن   ییم ننل بوه و با ل،بن عروان ییم ام بظهالبی لز

ا اام ییم ،قنی هل  وله بنان  سأدی -4 12 ا عدما ت دنی کظهنز  بظاا االن اسی کی ییم ییو بو بوهه،اع بوه ال و امی

ا کررز بظ عهز هل بظهو ا   واله کی هو ییم اودو لظعو هل  قات ااظا با الیزالرظ تلایم  و: لایم اییاتهل صول  ت
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یات بنیبظ تلایماتو کی هل  سائر سناسو و ییو بو  نان ای  ،قنی یاکم اسی کی با تیخنص اام االن تلایم لا ل،ع نماالز

 واله  اسی؛ بی ع ال  هالرظ هل اکنظ« واوب یفظ نمات»یم اودو  الز  ظبوط بی تلایم اییات لظعنی با یواوه  و اودنی بی

 واله ،قنی   ونیهل االن  لوهبنن اسبنفاء   دحی  واوه هل الک ییم لظعو با   دحی اسالت و  سدمنن تلایم واقع  و

یات نل ا  ایکرز و ییم ،قنی هل االن  واله نتظ بالز  قزت  وتظ و   دحی  ن  همیاکم اظ ییمو لا کی  ال   ن قوا

   الزییو بو بی یساب  و

بحث تلایم اییات الیو ا   سائر اصدو هل اصول ،قی لندی اسی دین  نای هل االن   نری  وله اهبالف ،قهاسی بحث 

بظهو ا  ،قها اعب ال ییم ییو بو هل االن  وله لا امانرز  وله ق ر ا  باب تط ند عراوالن   اامنی   دحی نمات اسی

ات ثابی و قطدو توان ایی ونی تظت و بظ عراوالن ثانوالی نمودبقز اسی بی صظف   دحی نمات بزون انچثانوالی هانسبی و  

  11 لظع لا اظ چرز  وقبا تدطنر نموه

هانرز بی امنن اهی ییم و  هم لا کی  ظاع هل تلایم اییات اسی ا  عراوالن ثانوالی  و  ا ااماالن هسبی ا  ،قها قاعز 

انز خینز انز و ا  االن  جظا بی  ن اعب ال بتلایم اییات لا بی  دراا تط ند عراوالن ثانوالی هانسبی ییو بو ،قنی هل  قات ل،ع

االو بظاا اهانز و هل بنان نمونیییم یاکم هل  قات ل،ع تلایم لا بحنو  سبقر ا  عراوالن ثانوالی  و( ل )دین ا ات همنرو

ن بحث کی اال( ل )ا ا ا ات همنرو   هل اییات ،ظعنی ننسی کرز کی انچ الک ا  االن  واله هاهرییم ییو بو ت ظال   و

نمات اسال و   زهانلوه تقزت   دحی نمات بظ ساالظ اییات لا بحنو هالج ا  عراوالن ثانوالی  وا  اببیالا  االیان  حسوب  و

واوه ذا   دحی  ا اسالت و بدیی  قزت بظ ساالظ اییات اسی و دو واوب یفظ  ن هل هالز ا  ا ات بو لک ا  اییات اودنی

هل صولتو کی واوب   دحی نمات با ییم هالرظا تلایم نماالز   هل  ن ننل ا  عراوالن اودنی اسی نی ا  عراوالن ثانوالی

االیان با الال    لوه و االن نی ا  باب تط ند عراوالن ثانوالی بدیی ا  باب ل،ع تلایم هو ییم اودو اسی  دحی نمات  قزت  و

و ودىّ  سدمنن اسی کی بظ اساس   اد   سدمانان هل  وله ( ع)ا  اهبنالا  ا ات: »نوالسزسال و  وا اهبنال یاکم ابی ها ری

تن نی قنمی و صردی و  حزوه نموهن تجال  و غنظ  ا  ا ولى کی  ظبوط بی   دحی اا دی و نمات اابماعى اسی  اقزات 

هل ا وال  یظوع ا ظ ودوّ ا ظ تیخنص : »الز وچرنن هل  وله اوا   حزوه نموهن  ادینی الخاد  ووا ام 11 «نماالز

همرز کی وفالی ،االن لولرفیظااا  ا نمو  …توانز ت ظف کرزقزل کی اسی ن االز بالز بظاا   اد   سدمنن  وهاه کی االن

 ادینی لا هل عنن یال کی لالع  قزس  حبظت لمظه  اسی دین ودوّ ا ظ   ای تحزالز االن ا ول اسی،قنی الدرو چی  الیو

انز امنن  ادینی  حزوها کی ب نرز هالف صالح  سدمنن و اسالت اسی امنن  ادینی  یظوع لا  حزوهی کرز بی تو و

 13« الک یز  دنرو و با ییم ،قنی ا  او   اهل  بیوه

چنل اسی  چظا کی یظول  صزول ییم ییو بو یظولتو اسی کی  1اکرون  و  والنم ییم ییو بو  ظت ط با لأن 

 ی پنش  و  الزهل ،ظاالرز اهال  اا د
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 ا لاء  » «مییم ادحاک» ییم ییو بو  الیو ا   فاانم  طظح هل ،قی سناسو لندی  و بالز کی ا   ن با تدابنظا  انرز 

 14نات بظه  لز  اسی « اییات سدطاننی»نات بظه   و لوه هل ،قی اار سری ا  االن  واله  بی عروان «  ا لاء  اف ات» «ادوادو

و تفسنظ اییات ییو بو بنان نموه  انز:اییات ییو بو هسبولاتو  و بالز کی یاکم  سدمنن  عال ی ط اط االو هل توین 

با توای بی لظالدی و لعاالی  وا،قی االن اییات با  نها بظ یس،   دحی   ان اتخاذ  و کرز و بظ اساس  نها هسبولاتو 

رز لظالدی هالاا اعب ال اسبرز با االن تفاو  ویع نموه  و بی ااظا هل  و  وله هسبولا  ویع لز  ف ت افاظا بوه  و  ان

کی قواننن  سمانو ثابی وغنظقابر تغننظ و هسبولا  ییو بو الا  قظلا  ویدو قابر تغننظنز و هل ث ا  و بقا تابع   ادحو 

اسبرز کی  نها لا بی واوه  وله  اسی و ا   نجا کی  نز و اا دی اسال و هل تحول و لو بی تیا ر اسی بی ط ع االن 

 15سبولا  ننل تزلالجا تغننظ و ت زالر پنزا کظه  ااا هوه لا بی هسبولا  هالرظ هواارز هاه ه

 طد،  هم و ف ت بی الاه ولا االن کی بظهو اقزا ا  تأ نرو و تظبنبو با  جا اتهاا با هالنز  کی هودی هل لاسباا بظقظالا 

 الب ا   ظ،بی انزنمم اابماعو ویع  و نماالز لا با ییم ییو بو هل  دراا   طدع ،قهو 

 یالو لعا دیاللظ ننقوان یالاسی کی یاکم  هل سا وماتنت م  واییات ییو ب الیو ا  االن هسی تدظالفا  االن اسی:

   ولهوویع نموه   بی ااظا هل   و وا،قی  ن اا بی یس،   دحی وقی  ظ،بی  ط د  ن اا  قظلات

و  ننویع قوان والئ ااااا و هسبولاددمرانع ال  اسی ا  ،ظ  وییو ب اییات» تدظالف  یابی هالرظ  و  والز:

کی ا  اان،  - ا یظوع اا دی  با توای بی ید لا ظ اکی لا ظ ولظع نناییات و قوان او هسبول ااظا و قظلا  کد

و با  -اسی   زال ظه ضالتفو ا( بی وین،ق یال داصظ هلبال  وف ااا ز ا الادسالت (برابظه همن د و ان عد االهزاونز  بدال 

اا  ییم ییو بو  ع ال  اسی ا  ،ظ ان و بال  ا  امنن ق نر تدظالفا  اسی : 16«کرزو دحی اا دی صاهل  دحا   

ااا کدو اا دی اسال و  توسط لا ظا اا دی  ط د هسبولا   قواننن و  قظلا  کدو و لظعو کی با توای بی   دحی

 12 «لوهاهبنالاتو کی لظالدی بی او نهاه  اسی  صاهل  و

و هل  دراا   طد  هاد  ن غنظ ا  اییات الاالو الا اهالا الا یقوقو اسی کی هل قاد، ویع قواننن هل ییم ییو ب

هودی اسال و ت وال،  و  ظهه تدالالف ،وق چرنن هسبولا  و قواننرو لا هل تدظالف ییم ییو بو دحا  نموه  

  االن ق نر طول هقند چنلا ،ظاتظ ا اسی ییم ییو بو  دراالو کا ال اهّص و ویدنبو اسبنراالو هاله  اییات ییو بو بی

هسبولاددمدها  قواننن اا و  قظلا  اسی لاالز االن تدالالف بظاا ییم ییو بو  راس، بالز: ا ات همنرو هل تدظالف ییم 

و یاکم  وبی ود ادهو ا فویی یالو وف الا ناسی کی ا  اهب واییا  و رمول ا  اییات ییو ب»ییو بو  و  والز: 
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هاز ییمو لا صاهل  و صنکی تیخ اا دل ی ابا توای بی   دحی و  فسز  توانزوو هل پظتو  ن   لوه و ونال واسال 

 11 «زاللا ویع نما و قظلات لنهاز و ن ظننتغ االکرز و 

 واسبرز کی توسط لا ظ  یظوع اا دی اسال  الوااظا و اییا الوییم وف اال وییم ییو بهل تدظالف هالرظ چرنن   ز : 

لوه   انرز هسبول  ظبوط بی انفال کی ا  طظف یاکم صاهل  و وو نمات اسال  وو اا دی اسال  بظاساس   دحی اسالت

 12 اسی وییم  وسم وییم ییو ب رظالنات ه 13 لوهوصاهل   واا دی اسال 

واعز و با هل نمظ  ظ،بن ق نناسی کی   ا زال اا ع  سدم وهسبولات وییو ب ییمهل امع برزا االن   حث  و  والنم: 

 اظونکی اطاعی و پ زالنماصاهل  و وهاص وو  یان و  ان طالبا هل نمظ  ظ،بن   دحی هل لظا ننو امار واسال  ننقوان

ییم صاهل  اماران بی  الرزپا بظاا ب طالکی  ن لظا وو  اها  زالنما و اواا، و یظول وامی  یاه اا دی اسال  الابظا

  اسی وقو  هوه باق

 بو لا  و توان پس ا   لراالن ا ااالرا   ن و ه االص و وال  و ااا  ن بی با االن واوه  فهوت هقند تظ  ییم ییو

 هسی  وله کی تحی عروان هو   حث بدزا بی  ن  و پظها الم 

 جایگاه حکم حکومتی در میان احکام

 ز ال ظه منتقس وو ییم ییو ب یالثانو ی ناسی کی ییم بی اییات اود نال ظبوط بی ییم ا ما نتقس نالا  عمز  تظ ویال

  اسی

 اقظال هاه   لز  انز  قطع نمظ ا  عوالض و یاف  ثانو ورناسبرزکی بظ ویوعا   د و: اییا وییم اود 

 11 ظهه   انرز واوب نما  و لو    و یک  کی بظ ن  ویوع عالض  و

 لونز  انرز عسظ ا  یاف  هاد  ویع  و واسبرز کی بی اهی عالض لزن بدض و: اییا اییم ثانو

 ظنحی تاثلا ت یناییات اود ی ال ونی  واله اییات ثانو نالهاز  هل ا و ظننا  اییات لا تغ وضکی بد ینّویظج و تق

  کرزو  رالت ز ارظالهاز و بی ییم ه وقظال 

 ولا نف ینید اییات اود ن نا  قوان اسظ نالواوه هاله کی نقش ید و تو لا هالا  اسبرز  ا ورنلظع اییات و قوان هل

 ازالاییات از نالعسظ و یظج و    برابظا و   انرز قاعز  فیظل  قاعز  نف ولنزوواوه   لا بی ازالکررز و ییم از و

 11 اسی وال لوه کی  ر ع صاهلکررز  یاکم هلاا دی اسصاهل  و
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 هل ه ود االریی ییم ییو بو ا  اییات اودنی اسی الا ثانوالی ظااظا سی هالز ا  ویوه هاله:

 وفالی ،قنی و: »،ظ االزهل الیو ا  سخران هوه  و( ل )ا ات همنرو  ییم ییو بو  ییمو اودو اسی: هالز ا  اول

 13 «ییم ییو بو  ا  اییات اودنی اسی

 14   « اییات ثانوالی  لبطو بی اعمال وفالی ،قنی نزاله: » والزا ثانوا ن وهن اییات ییو بو  واالیان هلبال  

- رطقة از اسی اییا و کی ودو ا ظ هل ینطی دبق لهنز صزل  اییات ییو بو  اییا و ثانوا اسبرز: هالز ا  هوت

 15 عروان ثانوا اسی کرز بیادفظاغ صاهل  و

بی تد نظ هالرظ ا ظچی ییم یاکم بظ   راا عروان ثانوا صاهل لز  اسی ا ا االن بی  دراا ثانوا بوهن  ن ییم ننسی  

 راا منن اهی بظهو ،قها با االن کی  بالز بی ابدیی ییم یاکم ترها هل  قات تط ند اییات ثانوا بظ  ویوعا   ن  و

  انزلا ا  اییات ثانوالی نزانسبیهانرز ا ا  نییم ییو بو لا عراوالن ثانوالی  و

هل  بظهو ا  ،قها  دبقزنز کی ییم ییو بو  اییات ییو بو نی ا  اییات اودنی اسی و نی ا  اییات ثانوالی: هالز ا  سوت

و ثانوا  ب ف لونز  بدیی اییات ییو بو هل طول اییات اودنی و ثانوالی  کی بی اودولهالف اییات لظعنی ننسی تا االن

  کرزاسی و  اانبو صظ،ا ااظاالو هاله و هل واقع ودو ،قنی هسبول ااظاا اظ الک ا  االن هو لا با توای بی   اد  صاهل  و

اا تط ند ل االن  وله بی  درکرز صاهل لوه ییم ،قنی هبرابظاالن ا ظ ییم ییو بو هل  ولها کی عراوالن ثانوالی صزق  و

 ن اییات بظ  ویوعاتیان اسی و دذا ییم لظعو ازالزا ننسی و ا ظ ییم ییو بو هل  وله ل،ع تلایم   دحی 

نمات با ساالظ اییات لظعنی بالز ال برا بی قول بی  ن ال ا ظچی هل االن  وله یفظ نمات ا  اییات اودنی اسی دین بزالن  درا ننسی 

 16 بظ  ن ننل ا  اییات اودنی بالزکی ییم ییو بو   برو 

 12 ییم ییو بو بی لظح  الظ  و بالز  وله تفاو  ییم اودنی و هل(ل )هالز ا  ا ات همنرو

 تیخنص   دحی هل اییات اودنی بظ عهز  لالع و هل اییات ییو بو بظ عهز  ودو ا ظ اسی. 

 ااظاا اییات ییو بو ترها ،قی یاکم اسی بخالف ییم اوّدو  ظاع تیخنص و 

 بالزاییات اودو هاالمو و غنظ قابر تغننظ اسی و اییات ییو بو قابر تغننظ  و  

 اییات ییو بو بظ  حول   اد  عات اابماعو ال هالرو اسی  
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   ییم ییو بو ا   قسَم تقسنم اییات بی اوّدنی و ثانوالی هالج و هل طول  ن اسی و هل  حبواا هوه هالج ا

ات ایی  اار  ن اسی  ز وا هل  یات اودنّی ادهنی با اییات ییو بىتماالل ای  هو قسم اودو و و ثانوا ننسی

یات ودى ای ؛تغننظ ناپذالظنز ا  االن لوى ثابی و  هائمى ویع لز  انز بظاساس   اد  کدّى و  اودنّی ادهنی

  تغننظ پذالظنز  ییو بى چون بظاساس   اد   قطدى ویع لز  انز

النز کی  طاد ى ه  امارنن تماالل اییات اودنّی ا  اییات ییو بى و( د)تماالل لؤون  خبدف پنا  ظ هل( ل )ا ات همنرى

  بی لظح  الظ اسی:                                               

امانرز اوا ظ ،قها نس ی بی  قدزان  واللاهى اسی   هل اییات ادهى  (ع)ائمی  د و نن و( د)نوااى پنا  ظاسالت اوا ظ و 

 هاءالا ،ق وائمی و( د)و  خادفی با پنا  ظ   خادفی باهزا بی لمال  ى  الز فی  ظهت هل االن  واله خاد  هوه  و بالز

دیی اوا ظ  سبقر ب  بی اعب ال لا ظ  ّبغنظا  ،ظ انى اسی کی ویى ادهى لا ابالغ  ى کرز( د)هسبول پنا  ظ   حسوب نمو لوه

  یَمیَ قضى: با ادفاظى اماون( ع)الا عدى و( د)ا  پنا  ظ اظ لواالبى  امانرز اییات ادهى اطاعی ا   ن واا،  ى بالز و

( اَ َظَ)واژ  : لاالز  فبی لوه  قضاالى  نان بی لمال  ى لوه ییم لظعى ننسی بدیی اوا ظ سدطانى و ا نال  ن بنان لز   اَ َظَ و

ه کی ری  یخص  ى لوبا قظال( یَیَمَ)واژ   و  بظ ، ر ه و ی وییم قضاالى هفدی هاله( قضى)ییم سدطانى وواژ   بظ

 11 یمر االن ادفا  بظغنظ  ن ایبناج بی قظالری هاله والاه  غنظ ن  جا  اسی   ق وه کزات اسی

 

 ضوابط حکم حکومتی

 بی نمظ  و لسز  همبظالن یابطی و  ال  ییو بو هو ا ظ بالز:

 واقدو اسی ا ظچی امی اییات لظعو بظ اساس   اد  و  فاسز    ال  اول تیخنص   دحی هل نمظ یاکم اسی

ی بنرز کی االن   دحی و  رفدی با اطاعکرز کی   دحبو هل صزول  ن ییم  ویاکم اسال و اررا و ییمو لا  قظل  و

  راا ییم ییو بو    اد  عمو و و نمات اسال و اسی و ،قنی یاکم باالز هل  13 لوهصظف ا  اییات اودنی تأ نن نمو

االن ییم ییو بو  اظ چرز ال برا بظ الک هالز ا  ال نس ی بی اییات ،ظعنی برابظ  صزول ییم   اد  عمو و لا لعاالی کرز

اظ چرز   دحی   راا صزول ییم ییو بو اسی و   اسی  قنز«   دحی نمات اسال و»لظعنی  قنز ننسی ا ا نس ی بی 

   هل ی والاا ننا  رز اار ه ظ  اسی بهال تیخنص   اد  اسی دین لراهی   اد  ا ی هل اظ  ظیدی،قنی یاکم عهز 

ی ترهاالو اا  سبظی الا،بی اسی و الک ،ظه با عدوت و ،رون و صراالع و یظ،یاالن   ان کی تمزن بیظا لیو،ا  ظهالز  و ها ری

اا لاوع ا ات لایر تأکنز هالی کی هل تیخنص   دحی 32 ا االن ا ول   ااو کا ر هالبی بالزتوانز نس ی بی امینمو

ا عقال هل لاوع بی اار ه ظ  لا بی سنظ ویوع  وله ننا  یظولى اسی و دلوت  نبی  بخ  ان  ه ظ ان و   ااان ا   

   نموه سبرز  و
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  1321 نیظ کررظ  تهظان 121د،قنی  لؤون واهبنالا  ودو  ا اتهمنرو  13 
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   اتوان بظلمظه  اابماعو بوهن  ن اسی؛  الظا  حزوه  ا کالا یاکم اهال ال  هو و کی بظاا ییم یاکم  و

 ا  اان، هزاونز  بدال  سئودنی ااکی بی  ونیصاهل کرز ا لخ و لا طظف هالرظ  باالز اییات ییو بو   اسیاا دی 

یبو بظ کسانو کی هاناتظ ا  یاکم اسبرز  واا، اسی و اظ ا   نان ییم یاکم   لو اطاعی ا  یاکم اسال وا االن  هاله

االن هوه نیان هارز  ا نقش وافا  وو ییم اودو تلایم الا تدالض بظقظال  ظهه ییم یاکم اام و ف ت افاظا اسی 

یاکم هل اییات ییو بو ااالل ننسی؛ ا ا هل اییات اودو  هل بحث انبخاب  اطاعی ا  غنظ و اسی یاکم هلاا دی ا اسال

االن اسی کی اطاعی ا  اییات ییو بو بظ امران ف ت اسی و  هدنر االن ا ظ ؛اا دی  سدمنن صای، اهبنالنز   ظاع  یاه

کس یبو ،قها  ا ظچی ا  یاکم هاناتظ بالرز   ظهه  انچنمات و ییو ی صاهل  و  کی اییات ییو بو بظاا اهال  نجا ا 

،ظها یدّ انچ :»،ظ وه  اسیلااز بظ االن  زعا ،ظاوان اسی  ا  امدی ا ات   ید نقض الا پنظوا نیظهن ا   ن لا نزالنز

 ال  ویع اییات  31«  عا ی الک ،قنی ههادی کرز  هوا  چرنن کسو ،قنی بالز الا ن الز نزاله کی هل ا ول تحی وفالی و

 ا  و    راس  لوابط و تحوف  هل چنلا ال  دحی اسالت و سدمنن ننسی ولولن اسی کی با و بو واالجاهییم یی

 31لز   تغننظهوااز   دحی  ظهت هچال

 لاسباا   دحی اسالت و  نجا کی هل ا  نائ، ا ات  د وت  الا لز  بالز صاهل  د وت)ع( چی ا  االن هسبولا   دذا

ی  سادی ییو ی ک ا ظ  یان هل هانسبن   ان و االن صول   الدرو  وثظ هل و ز ثابی بمانز سدمنن صاهللز  اسی نمو توان

صزول ییم یاکم اا دی اسال و باالز الیو ا  عراوالن ثانوا کی لظع  ن لابنان   هلوالاسی   سان  و  ظهه اا پنانز  و

 ی واالک نجا  هاهن نفس  حبظ ی ا  هطظ  تظس  یظول   و ایطظال یظل  ع الترزا : کی نمونی االن عروانها کظه  بالز

بی  وا،  ن  ز و توان عراوالن ثانوالی اطمنران پنزاکظه   سدمنن بی تحقد عروانو ا    انو کی ودو ا ظ  االررونی ا نال بالز

چرنن ادلا و ییم  ودو ا ظ سدمنن بخاطظ واوه بی عروان  نال بظاا ه،ع هلمن ییم بی اهذ ادنا  هاز  ییم کرز؛

صولتو  سول    الکی نساءیبو هل53باتمسک بی  الی    و بالرز االن هسبول  ظهت  دلت بی اطاعی ا  و ل و کرزییو بو صاه

ظاا عا ی کی هدنر ادلات ب  الظا  ن ییم بظاا اوادلات  ول اسی  با  نیرز  کی ،ظها بی تحقد  ن عروان ثانوالی اطمنران پنزا

 والی نمو بالز  نبنجی  طاد، ،وق االن اسی کی عراوالن ثانوالی بظاا هوه ظهت هدنر اطاعی ا ودو ا ظ اسی وهدنر عراوالن ثان

نمو بالز  بی اتفاق وااماع ا ا نی وباتوای بی  عراوالن ثانوالی بظاا  ظهت  ال  ادلات  ول و ودو ا ظا ی   ال  ییم اسی 

قنهان ، و کی هلاالن  درا اسی ا ا ادحواهث ادواقدی    (ولواالات )و بی اسحاق بن الدقوب توقنع لظالف ا ات ع ظ)عک(  فاه

تمات اییات وفالو و ییو بو  بوال    ن  کی هلعظف ولظع ا لئون یاکم بی لمال و لوه  هالاا امان  راص و اسبرز

هسبی ا  اییا و کی بی اررات تلایم اییات لظعو صاهل  و لونز  تا   انو  دب ظنز کی   دحبو کی   راا ییم قظال 

ن  بی  حض  رقضو لزن   دحی الا تلایم  ییم ییو بو ا  هلای اعب ال ساقط  و لوه؛ نیبی برابظاال . ظ،بی باقو بالز

اا کی هل ییم ا ات همنرو لیمی اهلل بی نماالرز ان  جدس هلبال  ویع بظهو قواننن بظ   راا عراوالن ثانوا ننل   ز  

 33 اسی
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 مالک های وجود مصلحت در احکام حکومتی

 و اوان، هل نمظ  ظ،بی لز   تا   اد  اا دی تا نن لوه ا ات همنرو  ال  صزول هل صزول ییم ییو بو باالز تما

  34االن اییات لابنان نموه  اسی 

   طول اییات لظالدی و بظاساس ،ظا نن اسالت تیخنص   اد  و اهال  کیول هل: ادف

   لعاالی قانون اام و  همّ: ب

  لعاالی اها  کاللراسو و تخ ّ و: ج

ود ا   ادناتهاى  ر   ى توانز ا،لون بظ  ایبناج بی  ظ،بن  ادنا  بالز  اا دی واهال  نمات  نال ا ظ بظاى   اد 

هل    دحی اابماع لا  قزت  ى هاله و  و اابماع هل تلایم   اد  ،ظه  یاکم اسال ى   ادنا  اهذ کرز  هالنز ان  ال

ولان ه ا ات همنرى هل  بظاالن قاعز برا  هالهو   قزّتلا اییات ییو بى  ن ییمو کی اام اسی  تلایم بنن اییات اوّدى و

  هل هولان لالاسی امهولى  دمم دی نرالی  اى کی بی  قات  دمم لا ظىنا ی  هل یاکمنّی هوالش  االن  یى بنان کظه و

ییو ی اسال ى لاا  اام اییات ادهى و قزت بظامنع  نها   هلاالن نا ی لااریا  وى   ن  هظصحی نهاه بی لولرى بظ

  بنالا  یاکم اسال ى لا ،ظاتظ ا  چهالچوب اییات ادهى  ى هانزواه

  نوع   دحی کدو و اساسو اسی هو   اد  اا دی اسال ى بظ

 اا دی هاد  یان و هائمى غنظ  حزوه بی   ان و   اد  کدّى و-1

  قو ى  یانى و   اد   قطدى  حزوه بی لظائط هادّ   انى وال 1

أ نن ا ّا ت  کاسی بی  ظهت ابالغ  ظهالز  اسی بی عروان ویى بزون کم و( د) ظهائمى ا  طظف پنا    اد  کدّى و

فی کی باالز     فاسز  ن لا بظطظف کرز بی عهز  یاکم اسال ى  ذاله  تا   اد   قطدى اا دی لا تأ نن و   اد   قطدى

 هم بی ل،ع تلایم  ى پظها ه و  یاکم اسال ى با  قزت هالبن اام بظ    دحی انزالیى یاکم هل ظیدی ااظاء لخ  ى نماالز

ا    یو   ااظاء کی تلایمها پزالزال  ى  ظهه ا  یو   اسبر اط ازاسی هل   قزت  ى هاله  ا  باب   دحی  ییم اام لا

ااع بی چون االن عراوالن ل  طظح  ظهه…تخ نص و  تا  سأدی تقننز و االن لوى ییم یاکم با اهدی اییات سرجنز  نمى لوه

ى هلاسالت  رابع قانونرذال برابظاالن طظح اییات ییو بى بی عروان الیى ا    قات اسبمهال ا  اهّدی اسیاث ا  اصر ییم هل 

اررات  بی  وظنفی او  الا ا،لوهن ییمى لا نزاله ید کاسبن و  یاکم اسال ى  کرزبو هاصنی نموه پنزا  ى و بى  وله

   قزت هالبن اام اسی  تلایم

ی و ااظاى ییم ابای االن بی  دراى ادو نظى  وقّی ا   الا یدنّی چنلى ییم هاه ی وبی یظ   ا ظ یاکم اسال ى   نالً

ا  ادر وفالی نیأ     یظوعنی ییم یاکم  یظوعنّی اییات ییو بى اهّدی نفوذ و   عمر بی اام  ى بالز یظ ی و الا

 ث ادر ییو ی و وفالی ع  لز،ظ ان نزالبی با و ا ظیاکم یدّ ا ظ بظاى یاکم چرنن اقبضا هاله  ادر وفالی   ى  نظه
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هل صولتى  ى توانرز اعمال وفالی کررز کی  ظهت   کال لالان وى هالرظ  سؤوفن و یاکم اسال ى و  برابظاالن  هوااز بوه

   دلوت الیزالرظنز اهال  ا ول ا ّی با واوب اطاعی ا  یاکم اسال ى ف ت و  سظ هل هط ،ظ ان  نان هالبی بالرز

 افاظابوهن  عنن ف ت کرز هل نز و  ظهت ویع  و اتو کی ودو ا ظ بظاا پنیظ،ی ،ظارگ و قظل ت منما  ییو بو و

اب کظه  اسی االج تابع   دحبو اسی کی  ن لا ط داً اعب ال االن  ونی  قظلا  ننل ییم هزاالو لمظه  نمو لوه  لظالدی و

زال باقو پاال بظاا امنیی ثابی و الدی اسی کی  بن لظ ا ا اییات ادهو  بی  حض ا   نان ل،بن   دحی ا   نان  و لوه  و

 بی   دحی وقی تغننظ هاز الا برا بی   ادحو  نها لا ادغا کرز  کی  نها لا یبو ودو ا ظ ید االن لا نزاله کسو   و  انز و

  یانسنم ااا بنظونو بظاا تیخنص   دحی بی لظح ذالر اسی:

 اسبفاه  ا  5سناسو؛ ول  با ،قها الا  زالظان ااظاالو و  ی3 اسبفاه  ا   ظو  ااا کاللراسو؛1و یالول ؛   نمظهوااو1

 اسالالبفاه  ا   لاء 6 زالظان ااظاالو اسالالی؛ لأا اکنظالی هل  جمع تیالالخنص   الالدحی کی تظکن و ا  ،قها وکاللالالراسالالان و 

 ررز کهسبرا  ااا  الظ  جموعی او  ردیس  و نهو ا   ریظ بی یاکم و قاد، ،ظالضی ا ظ بی  دظوف و عمو و کی  ظهت هل

 نظه و ا یان هاله هل ااالو  بحث اامّ و  همّ ییو بو بظ پاالی   دحی عمو و  ظهت و کیول اسال و لیر  و ییم

و تدالض بنن  ن هو  عسظ و یظج و الا ایطظالا کی هل ییم ثانوا  طظح اسی ن الز؛ ا ا واوه   دحبو نس ی بی نمات 

ز هل  ویوعو ییم ثانوا ن الز  ا ا ییم ییو بو توانبرابظاالن  و  اسال و س ،  ظهه تا ییم ییو بو صاهل لوه

 35 صاهل  ظههکی االن  طد، امان بحث   دحی نمات اسال و لابنان  و کرز

 

 تیخنص   دحی

ات  سادی ایی بابو لا هل ا ات)ل ( نما و  اقب اها و بحظان ااا سناسو و با اوج  نظا ارگ و یواهث و با پنیا ز

االن  عروان اییات ییو بو  سبقر بی  ن نرا   و لوه هل  یوهنز کی بی«   دحی»ییو بو برات 

بنان لز  اسی بی االن هدنر کی االن هو  ویوع «یظل و یظج »الا « یفظ نمات»   دحی نمات  همبظ ا   قودی «  دحی»باب

و بی ان وقدنبهاا یظولا و بحظ بزالن  درا کی ییو ی  و توانز هل لظاالط یساس و با  هالنز  اسی  اهنظ پنیرنظانی  و

  بالز و وهه  نظا هالاا یوابط هاداد بی االن ت منم  نظا کرز صول  االجابو نس ی بی بظهو  سائر ت منم

ببوان بی   اد  و  فاسز ا ول پو بظه   ن  ا   و توان با اسبراه بی االریی اییات ادهو   برو بظ   اد  و  فاسزنز  ییم ا ظ

االریی  ظاع تیخنص   اد  هل   36هان لندو بظ االن نیبی تاکنز کظه  انزاماران کی ،قن؛اا ا  ا ول لاکیف کظهپال 

یاً  ااا  خبدف  طوفً و عظتوانز  بدیی ف ت اسی هل   نریاا اوفً و بادذا   ودو ،قنی اسی و ننل ودو ،قنی  وامة   نری

ز  اسی و   « کباب اد نع» الخاد و نهاهااا  ونا ون لا بظاا تیخنص   اد  بظ لالرز  ام هل بحث وفالی ،قنی ا 
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 31 تیخنص   دحی هالاا یوابطو اسی 32 لوهام هل سنظة عمدو االیان پس ا  پنظو ا انقالب اسال و  یااز   و

 االن یوابط ع الترز ا :

 نفس  ن هال :اازاف کدو لظع ع الترزا  یظکی هل  سنظ اازاف کدو لظع اسی و اودنن یابطی تیخنص   دحی و 

   ال نسر و عقر 

  بطی هوت عزت  خادفی با اییات کدو لظع اسییا

   و  ولنز االن یوابط سی  انی  اانی وایزا لا با ام بی واوه  هم اسی  یابطی سوت لعاالی قانون اام و

  ااا  بالزبنیایابطی چهالت االن اسی کی   دحی باالز هل هاالظ  یظولالا  الا 

 

 ویژگی ها و اوصاف حکم حکومتی

بو ه ن ی ااالو اسی کی  ن لا ا  ساالظ  اییات و  قظلا   بماالل  و سا ه واام  نها بی  رمول ا  اوصاف ییم ییو 

 لظح ذالر اسی:

 ییم ییو بو ا  اییات ،قی سناسو اسی 

ات ایی ء وهظاج  ،  ی ا   ریظ  یس واهاه  ا ظ بی  دظوف  نه و،قه اکی لا ر بحنها بالزو  واسالت عروان واسن،قی س

 لوه و  ین،ق یالوف    الو بو ا الوف  وسدطان

و یقوق  وچون یقوق اساس وراللوه کی تحی عراو و ولا ر  ن هسبی ا    ایث یقوق واسن فی کی ،قی س زالپس با

هال  ا ول ا ابظا ولظع واییات کد انرظناسالت ب واسن،قی س اهل  درا و،قی ییو ب 33 ظهن  ن قظال  و ظالادمدر و نما ننب

  اسی وو نمات ییو ی اسال   دیاا

 واسنات سو اصول ،قی ایی واصول ،قی اییات ییو ب نالاسالت اسی برابظا واسنا  اییات سال  وهوه بخیال  وییو ب ییم

 نزاله   وتفاوت

 ییم ییو بو با ،بوا ،ظق هاله 

 حزوه  ا  ن ییم  بظاا امی ا،ظاه کی هل ییم ییو بو هسبولا  صاهل  ا  طظف یاکم اا دی اسال و اسی و

ذا ،بواا د لظع  قزس  ییم ثابی هل یادنیی ،بوا ع ال  اسی ا  اه ال،قنی ا   و بالز هل افاظاف ت  قظال  و  نظنز
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 نظه  و ظب ام هل امی ا،ظاه کی ،قها لا االن هلیادو اسی کی ییم ییو بو بظ کرز صاهل  بظ  قدزالن ،قنی ادلات االجاه  و

،قاای هالاا ا بنا ا  بافا هالرظا اسی  ا ظ هدنر ا ظباف االن اسی کی یاکم اا دی  سدمنن عالو  بظ 42ادلات  ول اسی 

ا دی واا، ا برابظاالن هسبولا  االیان بظاا امی  یاه توای بی لظاالط ف ت  ب زا یاکمنی  سدمنن  ظهالز  اسی و کی با

اکم ی تدالض بالز ییم ییو بو کی بظاساس نمظ ،بواا  ظااع هالاا  والها کی ییم ییو بو با افطاعی اسی  هل

یفظ نمم  اهی   اد  عمو و و اا دی اسال و اسی اصر  حسوب  و لوهوبی طولکدو یاکم اا دی اسال و هل

 41  قظلاتو ویع  و نماالز 

 ،بوا لابزالن  ونی بنان نموه  اسی: صای، اوااظتفاو  ییم ییو بو و

ااظاالو کظهن ییم لظعو الا ویدو الا  ویوع اظ الک ا   نها  بخینزن وانیاالو کی بظاا نفوذ  ییم ع ال  اسی ا 

 قابر ،بوا الدرو ه ظ هاهن ا  ن ییم  هل لوه صاهل  و سوا هزاونز  بدال  نی ا  هل  والها هاد ا  سوا یاکم و

 41  انرز االن کی  فبی  و لوه همظ نجس اسی بی  ویوع کدو تددد  و  نظه؛ لظعو کی نله هزاونز ثابی اسی و

امی  ظهت یبو  ظااع باالز ا   ن پنظوا کررز  الظا اهدّی یجنّی و نفوذ ییم یاکم   ییم یاکم نا،ذ اسیا   ن اا کی 

توانز اابهاه و ،قاای هوه لا بهانی اا بظاا تخدّف ا  ییم یاکم انچ ،قنهو نمویبو برابظاالن   لوه نان لا ننل لا ر  و

قهاا عاهل بظ ، هل االن بال   و  والرز:( ل )ا ات همنرو دی کرزوهل  قابر  ن باالسبز  قابقظال هاز تا چی لسز کی با ییم او 

هاء ا ظ الیو ا   نان  و،د بی تیینر ییو ی لز بظ هالرظ ،ق  واا، کفاالو اسی کی بظاا تیینر ییو ی اقزات کررز

وه  و ه وصو ا،ظاه  ظبوط  و ل،بواا هالرظ ،قهاء تا بزان اا کی بی ل،بال ،ظها و  نز 43 واا، اسی ا  او پنظوا کررز

قابر ااظاء اسی ودو وقبو کی ناظظ بی یر  سائر و  ییال  اقب اها اابماعو بالز بظاا االن کی نمات وایزا بظ اا دی 

  الظ هل اا دی ا ظ امی ،باوا لسمنی و قابدنی ااظائو  ساوا  یاکمنی پنزا کرز ،بوا و ییم ،قنی یاکم باالز ااظاء لوه

الرظ اد بی هل کرال ییم یاکم ه  ات اا دی بی اظج و  ظج و ویز  و انسجات  ن بی پظاکرزکو   زل  و لوههالبی بالرز نم

،قهاء و امی صای، نمظان  و توانرز نقطی نمظااا هوه لا هلبال  یرّ  ییال  اابماعو با   اها کا ر و بی هول ا  اوّ 

انزالیی اا و لیو،االو اسبدزاهاا و پنزاالش ایساس  سؤودنی سا ا بظ اا دی عظیی کررز تا هل اا دی   نری للز ا،یال و 

هالز ااها و طظیهاالو کی الائی  و کررز ا ظ چی هل اررات صزول  وله   نس ی بی اا دی و  ییال  اابماعو ،ظاام  ظهه

  ااظاء قظال نرنظه ودو هل صولتو کی ااد، و کا ر بالز بی تزلالک هل اا دی اا با  هوااز کظه

ا کی انچ الت اطو بی  سائر اابماعو نزاله  قدزالن   اهنز ا  اظ  جبهزا کی هالاا لظاالط نمظ و ا،با هل اعمال ،ظه

هل االن یو   اظ ا  هو ،بواا  بفاو  ا  هو ،قنی صاهل لز باالز ،بواا اعدم لا بی کال بسی و ا ظ اعدمو   بالز پنظوا کررز

 ظ اظ هو ا  ینث عدمو و اهالقو  ساوا بالرز  ظاادی بی ا  هل کال ن وه  ن کی تقواالش ،لونبظ اسی  لالرش  و لوه

االن اساس اظهال نمظ و الائی ،بوا و عمر بی  ن تا بزان اا   اه  بظ   یدّف  خنّظ اسی  ،بواا اظ الک ا   نان  ردو نزاله
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م کی ،ظ ان کاسی کی ،بری انرنل و ،ساه  ،ظالن ن الز و  انع بسط و  سبظی ییم یاکم نرظهه ودو وقبو کی با ییم یا

بنفبز و ااا   ظهول و بظو  ننابز کی نمم و انسجات  اا اسی هل لاسباا اهال  کیول و یرّ و ، ر ا ول هل ا،باه باالز ولوال  

تلایم الا نقض ییم ا ظ با ،بوا و نمظ هالرظا صحن  بالز لخص سو و ننل باالز ببوانز با   اا دی بظ اظ چنلا  قزت اسی

ی االن  سأدی ا   سائر  سدّمو اسی ک  االن با لوح اسالت و  ذاق لالع ناسا  ال اسی…دی بظهنله ونمظ و ییم هوّ و بی  قاب

ات لا ا  تا  ن اا کی اهبالل نم  نی ترها بظ اساس ن ود اسال و بدیی ا  باب یظول  عقدو ،قهاء اسالت هل  ن اتفاق هالنز

ات ییم یال  ن کی قو قوات اسبر اط ،قهو بی کیف اسی   زاهدی یاکم بظ ساالظ اییات و  قظلا  اسال و بی لمال  وله  ان

،قنی  کرز نذ  ونی  ن لا ترف اسبر اط نی ییمو لا ادر  و کرز و  قات ،بوا و ترفنذ اسی ،قنی هل ییو بو بی انیاء و ادر و

 رابظاالن هلب لوه   ن االن کی بدز ا  نما   غظب هوانز  و الک ترفنذ بنیبظنزاله عیاء واا، اسی و کرز کی نما کیف  و

الز بواوه  ن ییم  ،قنی ههادبو نزاله و ترها کالف ا   حبوا لظالدی  و اصر ننل هل نحو  ا ترفنذ ییم لظعو و

ل  رسوب نحو  ا ترفنذ ییم نن کرز و،قنی اا ع ادیظاالط ادر ییم  و ترفنذ اسی  ییم ییو بو هالاا عر ظ ادر و 

ات اعالت تجال  با کیولا لا یظ الا هظالز کافالو لا مروع و برا بی تیخنص   دحی بی عروان  نال ا ظ ودو ا ظ  بی اوسی 

و هل اظ  ولها ییمو ا  اییات  وا، اهبالل نمات  ظهه  ن لا  ربفو و بی  ییم ییو بو کظه  نی اسبر اط ،قهو  کرز 

ا  بنان   توان هل کب، ،قهو  یااز  کظه  واله بسنالا ا  االن نوع اسبزفل لا  و  عروان ثانوا  ن لا بو اثظ تدقو کظه  انز

ا ظ هل بظابظ اییات قضاالو یاکم  خادفی و اهبالف نمظ بظاا ،قهاا هالرظ لا  هالبی : ،وق چرنن بظهالی  و لوه کی

اد بی هل امان اا ام ییم یاکم نس ی بی امران یبو ،قنی نا،ذ و غنظ   بالز هل ییم ییو بو ااا چرنن چنلا ننسی

سی  الظا هل  ق ودی عمظ بن یرمدی لظط قضاو  یاکم االن ن وه کی انچ الک ا  طظ،نن نلاع ،قنی اا ع قابر  خادفی ا

اصوفً نلاع ننا  بی ، ر ه و ی هاله و چرنن ننسی کی امنیی طظ،نن هعوا ا،ظاه غنظ ،قنی بالرز بدیی   ادیظاالط ن الرز

م هل االن اا ، ر ه و ی اقبضاء هاله کی یی  و کرز    ااو ،قنی اا ع ادیظاالط با کسو هالرظ اهبالف و  ظا،دی پنزا

  یاکم عالو  بظ طظ،نن بی ساالظالن ننل نا،ذ بالز و کسو ید  خادفی با  ن لا نزالبی بالز

 ،بوا االن چرنن توین  هاه  انز: تفاو  ییم و لهنز اول هل

ی  ال ا  هزاونز  بدال اسی بی االن ک جظه اه«،بوا»ودو  ا ظچی ،بوا وییم اظ هو بی الک  درا اِه ال ا  ییم ادهو اسی 

ابهاها ا غنظ  سائر اابهاها و انیاا اطالق الا ادلات هل«ییم»،الن قضنی ییم لظعو چران اسی؛االن هل یادو اسی کی هل

فی ییم ییو بو باالز   بظاا   دحی ا ول دای  ظهت با واوه تقالب  زال  و وقوع نلاع اسی  هل تفاو  بنن ،بوا و

الط تا   ان واوه  ن لظا  یانو صاهل  و  ظهه  قطدو اسی و بی هدنر ان کی هل لظاالط وال     انو وکی ییم ییو بو 

ابظاالن  بر  کرز؛ نی  ن کی ا  ییم لالع هل  سئدی ه ظ هاز و پظه  ا   ن بظ هاله،قنی  ییم صاهل  و 44 قابدنی اطاعی هالنز

له بی کیف کظهن ییم  و بالز؛ هل صولتو کی ییم قوات و اواظ  اسبر اط ،قهو کی هل ییم ثانوا ننل واوه ها

با  تفاو  اواظا و  ااوا« ،بوا»و « ییم ییو بو»برابظاالن     ظههییو بو بظ اساس انیاء ادر و ترفنذ صاهل  و

ال کی بی عروان  ن کرز،قنی کیف  و  نماالز،قنی هل ،بوا و اسبر اط  نی ییمو لا ادر و نی  ن لا ترفنذ  و  الیزالرظ هالنز

ات ،قنی  ایی  کرزا هواج هل لظاالط عاها  سبح، اسی  ا ا هل لظاالط هاد  انرز واقع لزن هل  فسز   واوب پنزا  و
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او هالرظ   پظها هکرز و بی بنان  ن  وااا تغننظ ییم اودو لا هل لظالدی لصز  واودو و لظاالط و عراوالن ثانوا و  ونی

یادو  ا ا االن هل  اله و ترها هل  کررز  و کالف ا   حبواا لظالدی اسیانچ ههادبو هل اصر واوه ییم و ترفنذ  ن نز

  هالرظ ییم تفاو  بالز و نحو  ترفنذ ییم ننل  رسوب بی اوسیاسی کی ییم ییو بو هالاا عر ظ ادر و ترفنذ  و

ن هالرظ ننل ا ن اسی کی ییم ییو بو هلبال  تما و  ظهت یبو ،قنه( چی ییم اودو و چی ییم ثانوا)ییو بو با ،بوا 

ا ات  یجی اسی و امرو باالز بزان  ظهن برهرز  ا ا هل  وله ،بوا  ترها  قدزالن الک ،قنی ف ت اسی  ن لا لعاالی کررز

 : والرزهل االن بال   و ؛همنرو

ییم  ظیوت  نظ اا لنظا ا هل یظ ی تر اکو چون ییم ییو بو بوه بظاا ،قنی هالرظ ام واا، افت اع بوه و امی 

ییم قضائو ن وه کی بنن چرز نفظ سظ  ویوعو اهبالف لز    االظان ال چرز نفظ ا  االن ییم  بابدی کظهنز عدماء بللگ

لوا   اد   سدمنن و بی عروان ثانوا االن ییم ییو بو لا صاهل   بالز و االیان لوا تیخنص هوه قضاو  کظه  بالرز

نظا ا  ظیوت  نظ ا  حمز تقو ل  ن  ییم ام بظهالبی لز،ظ وهنز و تا عروان واوه هالی االن ییم ننل بوه  و با ل،بن عروا

ییم  45 کی ییم اهاه هاهنز اد بی اسم  ن ه،اع بوه و امی عدماء ت دنی کظهنز  بظاا االن اسی کی ییم ییو بو بوه

ع هالاا تیخنص هاز کی االن  ویو چون یاکم اول باالز ییم قضاالو هاله؛ ییو بو یز  نانی اا نس ی بی ییم ا،باالو و

 لتفاوتش با ،بوا ه   ان هاد اسی و  یان و لظاالط هاد و ودو االن ییم هل  دحی اسی و ن  ا  ییم صاهلکرز  

نمم هاو بی ا ظ اا دی بظاساس  تدننن یزوه ت ظ،ا  اظ کس و وال  و اییات ییو بو  امنن  قطدو بوهنش اسی 

 لظع اسی    اد   ولهنمظ هسبولااا اسالت و

 

  قضائو اسیییم ییو بو غنظ ا  ییم 

 یادو کی ییم هل  و لوه؛ صاهل اییات لظع اسی کی بظاا ایقاق یقوق ا،ظاه قضائو ییم الئو  رط د با ییم

 اقب اها و اها  سنالاسو  الو و  سدمانان هلمییالم هلبال   نای کالی بی   اد  ع انیالاء ییو بو ع ال  اسی ا 

هالج  اییات لظالدی قدمظو یات لظع اسی بزالن  دراکی ا طول ای برابظاالن ییم ییو بو هل اابمالاعو  ظبوط  و لوه 

 46نمو بالز 

امی  سدمانان واا،  بظ ا ا ان)ع( و )د( اان، لسول هزا لز  ا  ییم ییو بو صاهل توای بی االن کی پنظوا ا  با

دیظاالط ا ییم ییو بو ودو ،قنی اا ع   ان غن ی اسی اطاعی ا  بظامنن   را چون وفالی ،قنی نائ، ا ات)ع(هل اسی؛

 واا، اسی 

طدو بوهن االن ق  سدم و هدنر نقدو  دب ظ هال بظ هدنر االن ا ظ ن ، ودو ،قنی توسط ا ات  د وت)ع(  و بالز کی لواالا  و

  ا ظ  و بالرز
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 ییم ییو بو ا  یو   اهبنال یاکم اسال و اسی 

و اا دی لا بی طول کدو  یخص   هل یقنقی الک نوع اعمال اهبنال یاکم اسالال و اسی کی وظنفی ا،ظاه  ییم ییو بو 

 امی  یاه  ظهت ف ت اسی  اطاعی ا   ن بظ کرز و

 ییم ییو بو  ییمو اسی الئو 

 انرز تحظالم تر اکو توسط  نظ اا لنظا ا الا  الئو و هل لابطی با واقدی هاصالو اسی   ، د ویالوع ییم یاکم بی طول غا 

  ظاللا ییم تحظالم لراسرا ی ا  طظف  الی اهلل  نظ ا صاهق  قاا ت

 حزوهالی   انو  

 االن لوه اعمال  و ا   ن اا کی ییم ییو بو توسالط ودو ا ظ و بظاسالاس   الدحی ا ی اسالال و ادر  ظهالز  اسی و    

 هل صول  تغننظ   دحی قابر تأسو ننسی ا ظچی ا  طظف  د وت)ع( صاهل لز  بالز ییم هل   انهاا بدزا و

 نمونه های حکم حکومتی

لالزالن لااز صزول بظهو اییات و  ال و ا   غا  تا بی ا ظو  و یبو بدز ا  پنا  ظ و هدفاهل  سنظ لیر  نظا هودی اس

 هسبولا  وال   اسبنم کی  و توان  فی اییا و ییو بو اسبرز هل االن بخش نمونی ااالو ا   ن اا لا الاه ول  و لوالم:

 حکم معروف پیامبر نسبت  به قلع درخت  سمرة بن جندب -1

بی هلهی لسنز ى  باغ  ظهى ا  ان ال هالی کی اظچرز ا  واله باغ  ى لز و االى هلسمظة بن ارزب هلهی هظ 

 ا  سمظة بن ارزب   ا  االن لوى   زهر باغ قظال هالی هل   رلل  سیونى  ظه ان الى صای، باغ   ى کظه

ة بن سمظ  اذن بخوا  هوااى واله باغ بیوا  ى هلهواسی کظه کی اظ ا  بظاى لسنز ى بی هلهی هظ اى هوه

( د)ظبی پنا    عظصی لا ترگ هالز صای، باغ کی ا  االن ویع نالایی لز  بوه و  بی هواسبی وى وقدى نرهاه  ارزب

سمظة   ظااا   برن  اررات ولوه بی وى انزل  هاه کی هل سمظة بن ارزب لابی یضول طد نز و( د)پنا  ظ  لیاالی بظه

مظة بن ارزب س( د)پنا  ظ  لیاالی االیان لا کظه هالرظ  الى بال ظه ان  وقدى نرهاه  (د)بی انزل  پنا  ظ  بن ارزب

  ا ی الا،ی لایمبها اه االن ام کالسا  نیز و  بی او پنیرهاه ،ظوی هلهی لا یبى بی چرز بظابظ هاه لا بی یضول طد نز و

هلهی ا   « تفیظل وفیظال ،ى افسال:»بی  ظه ان الى ،ظ وه تا االن کی پنا  ظ ا   ر ، وفالی هوه بهظ   ظ،ی و

االن هسبول   امدی ا ات همنرى ا , بسنالى ا  ،قنهان نا ول  42تا بظوه ااى هالرظ بیاله  بی پنش او بنرزا  و  لالیی هل ول

 41 لا ییم ییو بى هانسبی انز کی بظاساس  ن  ادک ظادم ا  هلهی هوه  حظوت لز  اسی
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 عزل های امام علی )ع( -2

هودی و نهاه وفالی ،قنی هل نمم کرونو اهالا اا دی  ا هل قاد، یقوقو و هل ا ظچالی علل و ن الالال، االاا  الظ  جموعالی    

چهالچوب  قظلا   ویالوعی صالول   و  نظهو دذا نمو توان  ن اا لا اییات ییو ی هانسالی  ا ا هل هول  ااا سابد    

م برا بی یاککی چرنن  نمم سالناسالو اهالا یاکم نیالز  بوه  بزون لک اییات ییو بو بی لمال  و  الرز چظا کی لخص    

  الدحی  هالز هوه  ن لا انجات  هاه  اسالی  بظ امنن اسالاس اسی کی بظهو ،قنهان االن  واله لا    زاق ییم ییو بو    

 43هانسبی انز

 نمونه این  عزل ونصب ها عبارت است از :

 52 علل عمظ بن ابو سدمی  خلونو ا  وفالی بحظالن کی بی ااا االیان ندمان بن عجالن  لقو لا ن ، کظه 

 51 ل الدث بن قنس  وادو  ذلباالجان و قنس بن سدزلابی ااا االیان  ر وب کظهعل 

    سط بی هاطظ  ییالتو کی تو علل قنس بن سالدز بن ع اه  ان الالا ا    الظ و ن ،  حمز بن ابو بیظبی ااا او

 داوالی بظاا قنس ،ظاام لالالالز  و هل  ظایر بدزا الا ق دو برا بظ اهبالف  ولهان ن الالال،  ادک بن یالث الالالالبظ  

خدو و هسالالبول اددمر  دظوف یضالالظ  بی او کی وظنفی االیالالان لا بظاا ،ظ انظواالو  دنن  و نموه  اظچرز ق ر ا  ن

   51 لسنزن بی   ظ  توسط  لهولان  داوالی  سموت لز و بی لهاه  لسنز

   ظ  ون ، عنمان بن یرنف بی عروان وادو ب  ن ال،  ادک البظ بی عروان اسبانزال الالظ  و ن ن نن  ق ر ا    ظ 

بی پاالان لسالالنزن ارگ امر  پسالالظعموالش  ع زاهلل بن ع اس لا ن الال، و  الاه بن ابنی بی عروان  پس ا  او و بدز ا 

 53  أ ول هظاج انبخاب کظه

 ت دنغا  هلوغنن الالان  داوالی ا  هسالالبولا  ییو بو  ا  ایالالزال قنم بن ع اس لا بی وفالی  یی  ر الالوب کظه و

 54 ا ات هل   نری اهالا اسی

 

 میعفو عمو -3

 ادف( عفو پنا  ظ هل ،ب   یی

 55ب( عفو ا ات عدو نس ی بی عفو با  انز ان ارگ امر
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 بوهنز   ری« الاغو»الیو ا  اقزا ا  یضظ  هل ارگ امر االن بوه کی بظ ،ظالالان   جظویان و اسنظان کی   زاق 

سؤادو  االن تفاو  ل،بال   ریأ  نهاه و  نان لا عفو کظه  هل یادو کی یضظ  هل صفنن هسبول قبر ،ظالالان لا صاهل ،ظ وه

 :لز و یضظ  پاسخ ،ظ وه( ع)ا  ا ات اواه

یی    و چون هل صفنن اظ کی  و  ظالخی بی  داوالی  دحد  و لز و هوبال  با سا  انزاو ازالز بی  نزان ارگ با »

 انزاو بی یماالی ،ظ توانسبرز بال هالرظ بانمو کیبی لز  بوهنز  ،ظالالان( طدحی و  بنظ)ودو هل امر کی ،ظ انز  لان 

 56« ارگ با  ظهنز

 تخریب محاریب یهودیان -4

امارنن هسالالبول تخظال،  حالال،  الدرو  حدهاالو لا کی هل  سالالااز بی عروان صالالزل  جدس برا لالالز  و الاه ول ( ع)ا ات عدو

هل   یوهنالهوهالان بوه  صالاهل ،ظ وه تا اا دی اسال و   دّ  لدائظ اهالان تحظالف لز  و اظالانا   رحظف  ذا و و سناسو  

  الان ا نظادمؤ رنن کالی  سالالالدمانان هل اکنظالی بوهنز و کوچیبظالن هطظا ا  االن ناینی  بوای  نان ن وه  االن ییم ادلا و   

 52 دغو لز

 

 

                                             احکام  اقتصادی ویژه                           -5

،بش  اییات اقب الالالاها بظاا به وه ویالالالع  دنیالالالی  ظهت ااالرا  وال   اا  هل  نان اییات ییو بو ا ات هل   ان هال

 دموفً تجاو  بی یقوق  ظهت هل بدز اقب الاها بنیالبظ لخ  و هاز و طمع بی  ال هننا و ،لون هوااو  س ، هسی     هالالی 

ا   الاها ا  سالالوا ادمال الا یقوق  ظهت   قظلا  االن لو بظاا ه،اع ا  بنی  انزا ا بی بنی ادمال الا ا وال ه الوصالالو اسالالی 

 ا ات ویع لز 

و بنش ا  االن  قزال لا عف( د) یالالهول بنن ،قها  ن اسالالی کی  کا  هل نی چنل واا، اسالالی و پنا  ظ اکظتبی عروان نمونی: 

ا  االن لو ،قها هل بدضو  واله کی لواالاتو هل  وله  کا ِ بظنک الا ی وب واله لز   بی اسبح اب  کا  ،بوا   کظه  اسالی 

 51 هاه  انز

ا  ظ بی عروان لسالالالول هزا واوب  کا  لا  طظح کظه و بی عروان یاکم اا دی  ن لا هل نی  وله کی ثظو  اصالالالدو پن

االن  طد،  را،اتو نزاله کی ا ات و یاکم هل   انو هالرظ با عراالی    ظهت یجا  بوه واا، نموه و  واله هالرظ لا بخیالالالنز

اس،  کا  نهاه و ظااظ لواالی ننل واوب  کا  اسی  نی  بظاا( ع)بی ثظو   ظهت  کا  ویالع کرز  چران کی ا ات عدو 

 : حمز بن  سدم و  لال  ا  ا ات باقظ و صاهق عدنهماادسالت نقر کظه  انز  اسبح اب
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بظ اسال، عظبو نجن، و ا  نسالر لالراهبی لالز    ادنا  ویع کظه؛ بظ اظ اس و هل اظ سال هو هالرال و بظ     ( ع)ا نظ  ؤ ران

 53« ، الک هالرالاس، غنظ عظبو و  جهول ادرس

 الالی بظ اار   و کظه امارنن ا ات هل  والها کی تدننن  قزال  ادنا  بی ییم اا دی وا ذال لالالالز    قزال  ن لا تدننن 

کباب  ییم قظ ن وا  نوع اودو اسی  ا ا  قزال  ن بی یاکم اا دی وا ذال لز  اسی تا بی تراس، ننا  ییو ی و تواناالو 

راطد بی کال لالان هوالش  قزال هظاج لا کی ا    نرهاا کیاول ا هلالا،ی  و لز  اعالت هل بدضالو       نان  قظّل لالوه 

  الالالد، بن اللالز ان الالالالا کی کال لال ا ات هل چهال  رطقی  زائن بوه  بی تف الالالنر  نلان هظااو لا کی ا ات  دنن   ،ظ وه

 :کظه  بوه  نقر کظه  اسی

بی ق اذا   نهظسالالنظ  نهظاوالظ و نهظادمدک  مالالالی و : اا  زائن ظا بظ چهال لوسالالب( ع)ا نظ  ؤ ران عدو بن ابو طاد،»

 أ ول سالاهی بظ اظ اظال،   نن  لاعبو پظ ح الول  الک هلام و ننم  و بظ اظ اظال،   نن  بوسط  الک هلام و بظ اظ   

 ماظال،   نن  لاعبوِ کم  ح الالول  هو ثدث هلام و بظ اظ اظال، باغ انرول  ه  هلام  و بظ اظ اظال، نخدسالالبان  ه  هلا

  و بظ اظ اظال، باغهاالو کی هالاا نخر و هلهبان هالرظ اسی  ه  هلام  قظل نماالم

و بی  ن ا ظ کظهنز ا  هلهبان هظ االو کی هول ا  هاا   و کالنز تا لارذلان و هل لا   انز ان ا   نها اسبفاه  کررز  

  برذلت و  کا  نرنظت

هلام  و ا  41ونز و انریبظ طال بی هسی  و کررز  امارنن ا ظ کظهنز بظ بلل ان  جوس کی بظ الابو سوال  و ل

 جموع  نها لا کی هل الک سال امع کظهت    هلام الالی هلالا،ی کرم11هلام و ا  ،قنظلان   14 بوسطان و تجاللان 

 62« ایی  ندنون هلام لز

 :لنخ طوسو هل توین  االن لواالی  و  والز

دنن کظه و  را،ا  نزاله هل   ان هالرظ  قزال کمبظ الا بنیالالالبظا  قظل االن  قزال لا ا ات برا بی ننا  و صالالالالیزالز  ن   ان  »

 61لوه

بظاا لوند اقب الالاها و تیالالوالد  ظهت بی کال و به وه ویالالع  دنیالالی  نان  هل  حدو کی با ال عمو و بوه  ا   غا   ( ع)عدو

 61 هالان ااال  هلالا،ی نمو کظه و ا  االن کال کظاای هالی

ودوّ و هدنفی هزا  ظا بی سوا لما ،ظسباه تا ید هزا لا ا  ا وال لما هلالا،ی ! هزا  ا ول ا ات)ع( و  والز:اا برز ان

ی او نی  ب:  الا هل ا وال لالالالما بظاا هزاونز یقو  و بالالالالز تا  ن لا بی ودوّ او بسالالالپالالز  ا ظ کسالالالو هلاواب  فی  کرم

بزون  ن کی او لا ببظسانو الا وعز   لا و ت منم بی پظهاهی یقوق هزا هالی  او لا لاا کن  :  ظاادی نین و ا ظ  فی
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 نای لا کی ا  هالرال و هلام پظهاهی کظه    هاو الا با لز  و هیونی هلالا،ی کرو الا او لا بی ا ظ هلوالا  یدف سا ا

  هلالا،ی کن

 ا ات همنرو هل بظابظ نمظ کسالانو کی با اسالبراه بی هسبول عمر ،وق پظهاهی  کا  لا بی اهبنال بزایالان  و هانرز   ن  

 :لا ییم ییو بو بی یساب  وله  و هل االن بال   و  والز

هل  وله  کا  اسی  هل یادو : ثانناً  االن ،ظ االش یضالظ  الک ییم ییو بو اسالی و نمو لوه بزان ،بوا هاه  : اوفً»

 نای ا  اهدی واوب  کا  بظ و  الز  ن اسی کی یاکم اسال و  63«کی ییو ی اسالال و بی وسالندی همس اهال   و لالوه   

کی  الی لالظالفی ظااظاً ا ظ بی واوب هاله و  ددوت  و لالوه هسبول   ( هذ  ن ا وادهم صالزقة )لا ا   ظهت هلالا،ی کرز  کا  

  برا بظ   ادحو صاهل لز  اسی( ع)اددمر ا ات عدو

 :چرز ایبمال هل ه ود  ن   اد  بی چیم  و هولههمنرو هل کدما  یضظ  ا ات  

  کظه  بالز یضظ  بی دحا  ویع هاد  رطقی چرنن ییمو -1

  عدم هالبی  ظهت  ن  رطقی ا،ظاها لاسبرو و صاهق اسبرزال 1

 

 ا ات همنرو هل ااالو هالرظ  و  والز:

وقبو الک ییو بو  ن طول لالز و  ظهت هل  قابر هزا  سالؤول بوهنز و هزاونز لا لااز هالزنز   نها ام تخدف نمو   »

 64  «لا  و هاهنز  همس لا  و هاهنز کظهنز و  نها ام  ادناتو لا کی باالز بزارز   و هاهنز   کا 

ایبمال سالالوت  ن اسالالی کی بنی ادمال هل ویالالدنبو قظال هالالالبی کی  و لالالز ننا  ییو ی لا بزون هلالا،ی  کا      -3

  ااالالال الالالالا بالالالظ وله  الالالالا  نالالالز الالالو ،الالالقالالالظا بالالالزون هلالالالالا،الالالی  کالالالا  ااالالال الالالالا  قالالالابالالالر تالالالأ الالالنالالالن بالالالوه 

و  را،اتو با هلالا،ی اا الا  کا  هل   ان هالرظ و   ییم ییو بو بوه (ع)بی اظ یال  سالدّم اسالی هسبول عمر ا ات عدو  

  و هدفاا بدزا هلالا،ی  و لز( د)بی تیخنص یاکم اسال و نزاله  چرانیی هل   ان لسول هزا

 

 حکم حکومتی کاشف الغطا به شاه قاجار -6

 یبی ،بحددى لالالالا  قااال اذن هاه ک« ودى ،قنی»کالالالالالف ادغطالاء بالی اررالات وقوع ارالگ االظان و لوس بالی عروان       

،ظ انزاى ننظواا لا بی عهز   ظ،بی و  خالج ارگ لا ننل اظ  قزال کی ف ت بالالز  ا  ا وال لخ ى  ظهت اهذ و  

 لوه:تهنی کرز  اکرون هالصة تظامة  ن ا  کباب کیف ادغطاء  وله   ى
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 هاههل صالالولتى کی ا ات  د الالوت غاال، بالالالز  و الا یبى ا ظ ظااظ بالالالز  ا ّا هسالالبظسالالى بی او و  ظ،بن اذن ا    »

پذالظ ن الالز  بظ  جبهزان واا، اسالی کی بی اهاه ه،اعى قنات کررز و  جبهز ا،ضالر بظ هالرظان  قزت اسی    ا یان

کی باالز الا هوهی و الا لخ ى بی اذن او ،ظ انزاى و لا ظى ارگ لا بظ عهز  برنظه  و    اکرون ننل کی لوسهاى 

د اار تزبنظ و سناسی و غنظ  واا، اسی کی انز بظ امة الخاپسالی و غنظ  نان بی ها   سالدمنن تجاو  کظه   

لیالالاالی بجرررز  و     چون اذن  ظ،بن ا   جبهز بظاى ا ظاى اار تزبنظ و سالالناسالالی ننل  وا،د ایبناط اسالالی و بی 

هزا نلهالیبظ  دذا  ن چون  جبهز اسبم و قابدنی و ننابی ا  ساها    ان )ائمی  د و نن )ع( لا هالت  بی سدطان 

هاقان      ،بحددى لا  اذن هاهت کی  نای بظاى الالرة ارگ ف ت اسی  ا  امة واو  لظعنی  بن سالدطان هاقان بن 

و هظاج و هل   ز   نرهاى  فبوح اددرو  و ا وال  ظ نینران و غنظ  ظ نینران هل صول  دلوت اهذ و الالرة ارگ 

 65  « لا تأ نن و بظ اظ  سدمانى واا، اسی کی هل االن  واله  ا ظ سدطان لا اطاعی کرز

 

 حکم میرزای شیرازی در ماجرای تحریم تنباکو -7

الیو ا   دظو،بظالن ،بواااالو کی صال غی سالناسو هاله ،بواا تحظالم تر اکو اسی کی  نظ ا یسن لنظا ا هاه  االن ،بوا لا  و   

 توان نمونی بال  ییم ییو بو هانسی

م ون ییم ییو بو بوه  بظاا ،قنی هالرظ اییم  نظ اا لالالنظا ا هل یظ ی تر اکو  چا ات همنرو هل االن بال   و  والز: 

 66واا، افت اع بوه

 

 حکم میرزا محمدتقی شیرازی به جهاد علیه استعمارگران -8

االن ییم ا ظچی هل نمات ه،اع ا  یمدی هالاو عدنی کیالالول اسالالال و عظاق بوه ا ا الک ،ظ ان عمو و بوه ا ات همنرو  

 ظیوت  نظ ا  حمزتقو لنظا ا کی ییم اهاه هاه    نری  فبی انز : ن لا    زاق ییم ییو بو  و هانز االیان هل االن  

 62 انز اد بی اسم  ن ه،اع بوه و امی عدما ت دنی کظهنز  بظاا االن اسی کی ییم ییو بو بوه

 حکم میرزا صادق آقای تبریزی بر نگرفتن شناسنامه و نرفتن به حج -9

ا کظهن  ظ،بن لراسرا ی ا  سوا لژالم پهدوا اهی تیظف بی  الی اهلل  قا  نظ ا صاهق  قاا ت ظاللا کی اررات اا ال

 61 «نی لراسرا ی برنظالز و نی بی یک بظوالز» ییم هاه کی یی 
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 سال توسط حکومت اسالمی ایران 3حکم تعطیلی  حج به مدت  -11

  هوادو نظا ییو ی اسالالال و االظان ا  یک و تدطنر  ن بی  ز  سالالی سالالال بی هن ال اعمال نالالالاالسالالی ییو ی  ل سالالد  

بظاا چرز سالالالال لا  و توان ییم ییو بو و قانونو قدمزاه نموه کی ا ظا واا،  ( ل )حظالم یک ا  اان، ا ات همنرو ت

 وقباً یظات لالمظه  لز  بوه؛ اظ چرز یک ا  ا ولا  واا، و بللگ اسالت اسی دین نظ،بن بی یک بی هاطظ   اد  اسالت  

 63  همبظ بوه

 

 آسیب شناسی حکم حکومتی

ییو بو بی لغم تاکنزا کی هل ،قی سالناسالو ه الوصالا انزالیی وفالی ،قنی نس ی بی  ن  و لوه و ا  طظ،و بی       قودی ییم

دحا  تجظبو هالاا  ثال  فنز  حسالوس و چیالمرنظا بوه  و غنظقابر انیال اسی ودو قابر انبقاه ننل  و بالز اام ا ولا   

،ظاتظ بوهن  ن ا  قانون کی  بی امنن اهی ا ظو   با  -1 : کی لالاالز ببوان  هل اهی انبقاه ا   ن عروان  کظه ع ال  اسی ا 

توای بی  نمم یقوقو بی واوه   ز  هل   ن  ییر  و نماالز  کی اد بی   و توان با توای بی واوه  واله  یابی  ن بی االن 

ا هاله  ول   ظالیاالظاه پاسالخ هاه  نال ید وتو اعضالاا لولاا ا رنی الا ید وتو پال  اا ا    وبا  قانونو کی لئنس امه  

 وکول بوهن تیالالخنص  ن بی یاکم کی نبنجی سالالدنقی اا لالالزن  ن لا   حبمر  و نماالز اد بی االن  یالالیر لا  و توان با   -1

نس و  -3الائی لاایالااا لالفاف ا  ق نر کمک  ظ،بن یاکم ا  عقر امدو  قابر اسالبخظاج ا  نهاهااا  زنو یر کظه    

یم ییو بو اسی و  مین اسی یاکم هل هل   و تیخنص  ن هچال الب ا  بوهن  قودی   الدحی کی سرگ  الظ براا ی 

لالوه اد بی االن الالیال نی ترها  بوای ییم ییو بو بدیی  بوای قواننن  زوّن ننل  و بالالز کی نس ی بی قانون  ذال ایبمال    

  و لوه 

 

 نتیجه گیری

اهبی بنا  سناسو  زون ا ظو ا پزالز  اا نالرا   نای  فبنم االن نبنجی بی هسی  و  الز کی ییم ییو بو ا ظ چی  هل اه

 بوه  ودو ا ظو   بی عروان الیو ا   ویوعا  لاهص هل نمظالی  وفالی ،قنی و بی طول کدو ،قی سناسو قابر هل  اسی

ییم ییو بو بی لغم تاکنزا کی بظ  یالظوعنی  ن هل ،قی سالناسالو بی وال   هل انزالیی وفالی ،قنی لز  بی  دحا  اودوالی    

ی نسال ی بی قانون  زون پنزا  و کرز و ا  طظ،و   برو بظ   الدحبو اسالی کی قظال اسالالی لخص یاکم  ن لا     ااالرااس ک

تیالالخنص هاز و ااظا نماالز با چادش اا و  خادفی  ااالو ننل لوبی لو اسالالی کی نمو توان ناهالز   ظ،ی ه الالوصالالا االریی   

سالالی با االن واوه بی دحا  تالالخو نوع لولالن نرظهالز  ا   یالوابط   الدحبو  وله  ال  هل ییم ییو بو بی طول هقند  
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اییات ییو بو  کی توسط یاکمان و ،قنهان صاهل لز  هالاا ثمظا   فنزا بوه  کی  ییم الک تجظبی   و،د و کالسا   

 پنزا کظه  اسی 

ییم ییو بو هالاا سالابقی  نمظا و عمدو هل تالالخ ،قی لالندی اسالی ودو هل   زن  ن بی لالیر الک  ویوع  چیمرنظ     

 و عروان لزنش هل اهبنا  سناسو  داصظ ل   وله انقالب اسال و االظان اسی  هل ،قی 

االن پزالز  الیو ا  لالاهص تظالن هالز ااهاا ا ات همنرو اسالی کی االیان ام هل  طاددا  ،قهو  و ام هل  فبی ااا هوه   

  ن لا  طظح نموه  و هل عمر ننل اییا و صاهل کظه  انز 
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A survey of governmental resolution and its place in political jurisprudence 
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Abstract  

By emerging the Islamic revolution and forming the system based on the theory jurisprudential 

leader, the Shia jurisprudence entered a new phase of thousand years of life. The result of the 

mentioned theory not only of changing the available former executive structure but the result was 

in addition to changing the object was to alter political system, Pivotal ideological changes that 

Influenced various sections with corresponding power (sovereignty). Current governmental model 

has formed and the principles of the intellectual part allocated to the contemporary political 

literature. One of the subjects that can be said in political literature to modern general meaning has 

no background is the issue of governmental resolution. Although this issue cannot be said has no 

background in the last jurisprudential texts but in the unique present meaning is to a large extent 

new. This is an issue both in terms of the principles of the theoretical and practical results to 

significantly, Still worthy serious study and follows. This present article by studying its concept of 

knowledge is trying to position it in contemporary Shia political jurisprudence. 
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