
یمیى  شزایط داکن اسالهی اس هًظز فز

 چكیذه
ؾهاؿ9  قوًٌی يٍااو هی ؼّلث اشحمافی ايىاو، ضكوقت و بؿاهث وشىؾ ظكىهث و جٍكیالت ؾق ليؿگی وی قا به

ویاوی و اشحمافی اوث، به ایى اهك فًىاو یک ؾیى شاهـ و کاهل که ؾاقای هبايی و يگاه ؼاِی به هىائل  قو اوالم به الایى
. ؾه اواثاوالهی، يؾام ویاوی هحًاوب با هىیث ؾیًی و اوالهی جقكیاو کاك ۀای هبفول ؾاٌحه و بكای شاهق اهحمام ویژه

ابقاؾ ایى هىضىؿ، یقًی ٌكایظ ظاکن اوالهی قا ال يگااه ىاكیَیى هاىقؾ بعاد و  جعَیٌ پیً قو ؾق پی آو اوث جا یكی ال
 بكقوی ٍكاق ؾهؿ.

هاای  وى با بعاد، باه جىضایط آقا و ؾیاؿگاه بك ایى اوان، پژوهً ظاضك په ال جبییى و جىضیط هياهین هكجبظ و هن 
اهل وًث هغكض گكؾیؿه و ٌكایظ ظاکن ال يگاه آيااو هاىقؾ بعاد ٍاكاق  ؿگاهیؾهكؾو عكه ایى بعد پكؾاؼحه اوث. ابحؿا 

كایغی هايًؿ ىَاهث، فؿالث، والهحی و جىايایی و ٍكٌای باىؾو و گكىحه اوث. ال ایى ؾیؿگاه بكای ظاکن اوالهی ؾق ابحؿا ٌ
 هقحبك ؾايىحه ٌؿه که په ال بعد و بكقوی، هىاقؾ اؼحاله و اجياً آو يیم بیاو ٌؿه اوث. ...

ىَهای ٌیقه هغكض گكؾیؿه اوث. يگاقيؿه ؾق ایى قاوحا هىضىؿ  يؾك الؾق ٍىمث بقؿی جعَیٌ، ٌكایظ ظاکن اوالهی 
جكیى ٌكایغی که ؾق آذاق و هباظاد ىَهاا باكای ظااکن  َهای ٍؿین و هقاِك به بعد گفاٌحه و به جٍكیط ههنقا ال ؾیؿگاه ى

فَلی و يَلی آو قا جبییى کكؾه  ۀاوالهی، هايًؿ ىَاهث، فؿالث و ٍؿقت هؿیكیث و قهبكی ٌكط ؾايىحه ٌؿه، پكؾاؼحه و اؾل
 اوث.

 ىَیه. ث9 والیثظكىهث اوالهی9 ظاکن اوالهی9 والی : ظكن9ها کلیذواژه
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 همذهه
ی ًٌاوايؿه و ؾق قاوحای جعٌَ وقاؾت ؾقوح بهفًىاو یک ؾیى شاهـ و کاهل شایگاه ايىاو قا ؾق شهاو هىحی  اوالم به

های ىكؾی، اشحمافی و ویاوای قا باه  ابؿی و پاوػ به يیالهای گىحكؾه و گىياگىو وی اظكام و جكالیو هحًاوب ؾق فكِه
 بٍك فكضه يمىؾه اوث.

اوالم کاىی يیىث، اوالم عاكض یاک ویىاحن ظكاىهحی  يؾك هىقؾِكه وشىؾ اظكام و ٍىايیى بكای اهؿاه  که شا الآو
آو قا فمال ؾق هؿیًه پیاؾه يمىؾيؿ و با قظلث ایٍااو ایاى ظَیَاث ؾق ٍالاب  |فمیٌ قا پی قیؽحه اوث که پیاهبك بمقگ اوالم

 ىاو اهاهاو و پاوؿاقاو ایى شكیاو الهی هقكىی ٌؿيؿ.فً به ^ۀ هؿیائماهاهث همچًاو به ظیات ؼىؾ اؾاهه ؾاؾه و 
ها  ی بكؼی شكیاوال وىهای هًعكىايه و فاهؿايه  ویاوی و ظكىهحی اوالم با بكؾاٌث ۀايؿیٍ |اها په ال وىات پیاهبك

يبىی  قو شكیاو هىلظ، به يؾام ویاوی قو ٌؿ که فمال هىیك جعٌَ جيكك ویاوی ياب اوالهی ايعكاه پیؿا کكؾ. الایى قوبه
ؾاؾ، هصال ؽهىق يؿاؾ، اهاا ؾق  به ظیات ؼىؾ اؾاهه هی ×بایىث ؾق ٍالب اهاهث هقّىم که ؾق فّك ىَؿاو آو ظضكت هی

 |ال ٍكآو و جقاالین پیااهبك بكؼاوحهياب که  ۀی هكحب وظی هّكايه بك ظيؼ و اوحمكاق هماو ايؿیٍها پكوقؾه ؾوثهَابل، 
کیؿ هی  کاه چًاوبك آو اِكاق ؾاٌحًؿ، ظيؼ پیام قوالث يبىی و جبییى آو بىؾ9  ^ۀائم وقلیؿيؿ. قهم ایى ؼظ ىككی که بىؾ جأ

َْْفزْم بََلزا بَهَّْسزَل َِِّسزانَ َ ُ }ظَیَث جّكیط ىكهىؾه اوث:  ٍكآو هصیؿ به ایى َْ نَزْف ََ َِِل ِِنَكزَ  ِمزْر َِّبِّزَ  َنِِ ُسوُل بَهِّْغ َما أُْنز  {يا أَيَها انرَّ
ؼؿاويؿ با فلان  قو های آو ؾق ٍالب شكیاو اهاهث اوث. الایى جؿاوم بكياهه گكو ؾقالث یقًی جعٌَ اهؿاه قو9 (34:)هائؿه

بٍكی قا ال جٍؽیُ هىضـ آو ياجىاو افاالم  ۀهقیى ىكهىؾ و اقاؾ و ظكمث ؼىؾ هحّؿیاو و ظاهالو قاوحیى فهؿ اهاهث قا
ُ أَْعهَُف َحكُث يْجَفُم َِِّسانَ َ ُ }کكؾ:   .(091:)ايقام {َّللاَّ

9 7أألو إر سجع الحك إلی أهله و يقل إلی هًتقلهه8ىكهایؿ:  قوؿ، چًیى هی به ظكىهث ؽاهكی هی ×آو هًگام که فلی قو، الایى
. ال ایاى لعااػ (9غ البالماه، )يهسٌاؿ  بالگكؾايؿهبه شایگاهی که ال آو ؾوق هايؿه بىؾ،  ؾوباقهو  بالگٍثظٌ به اهل آو  اکًىو هن

 .)هماو(7 ك الىالیه و فیهن الىصیة والىساثةولهن خصائص ح8و شمـ بىؾ: های اهاهث و لفاهث ؾق آيا جمام ویژگی
، اهاا کاكؾ یهاظكىهاث يباىی قا اظىاان  فغك َحا  یظَآو قول  ۀشاهق ×اهیكالمؤهًیى فلی چًؿوالهظكىهث  لفا ؾق

هث و ظكىهاث عكل ايؿیٍه و ؼظ ىكك ؾق باب اها يگفاٌحًؿ ایى قويؿ اؾاهه یابؿ که ؼىؾ ظؿید هيّلی ؾاقؾ. لفا ایى ؾو
ؾق ابقاؾ گىياگىو ویاوی و ظكىهحی به اٌكال هحياوت ؽهىق یاىث9 ال ٌیىه ايقَاؾ و هٍكوفیث ظكىهاث  |په ال پیاهبك

. البحه آيچه اٌاقه ٌؿ، بیٍحك ياؽك به اهاهث ؼاِه اوث که فّمث و يّب الهی شمو  ...گكىحه جا ٌكایظ ظاکن اوالهی و
 .اوثفًاِك الیًيک آو 

شكیاو ظكىهث و اهاهث هحىٍو يگكؾیؿه اوث9 لیكا يیال به وشاىؾ ظكىهاث، اهاك  ×بث اهام هقّىماها ؾق فّك می
قو ؾق فّاك میباث اهاام شىاهـ ايىايی باىؾه و هىاث. ال ایاىهَغقی يیىث9 بلكه همماؾ و همكاه با اشحمافات بٍكی و 

ىَیاه کاه ؾق اهحاؿاؾ  والیث ۀايؿیٍاايؿیٍه ویاوی و ظكىهحی اوالم به لعاػ يؾكی، عبٌ يگاه ٌیقه باك هعاىق  ×هقّىم
فملی ؾق هَاعـ جاقیؽی جىىیٌ چًاؿايی  ۀؾهؿ9 اها ؾق بقؿ جصكب هی ظكىهث يبىی و فلىی ٍكاق ؾاقؾ، به ظیات ؼىؾ اؾاهه

 ۀيؾكیا &ۀ ٌایقه، ظضاكت اهاام ؼمیًایبلًاؿآوالکه ؾق ؾوقاو هقاِك با همث بلًؿ و فمم اوحىاق ىَیه  يؿاٌحه اوث جا ایى
بٍاكی باك  ۀشاهقا ۀقوؿ و اوحكاجژی و قاهبكؾ فمیَای باكای اؾاق ؽهىق هی ۀجئىقی ؼاقز ٌؿه و به هًّ ال واظث اؾٌؿهی

 ؾاقؾ. هبًای جىظیؿ و فؿالث و کكاهث ايىايی فكضه هی
ؾیاؿگاه ال قو ؾق جعَیٌ پیً قو بك آو ٌؿین جا به یكی ال ابقاؾ ظكىهاث پكؾاؼحاه و ٌاكایظ ظااکن اواالهی قا  ایى ال



وشاىؾ ظكىهاث  ضاكوقت بههك ؾو هفهب، يىابث  اومًؿٍیايؿی و ؾق هیاو و وًگفاقین. ؾق ىَه ٌیقه ىكیَیى به بعد ب
های هحيااوجی قا باه وشاىؾ آوقؾه، چگاىيگی ايقَااؾ و  هىقؾ جضاقب آقاء ٍكاق گكىحاه و ؾیاؿگاه آيچهشای بعد يیىث9 اها 

کىٌؿ جا يؾكیات هكؾو عاكه قا ؾق  ضك هیقو هَاله ظاقحبك ؾق ظاکن اوالهی اوث9 ال ایىی ظكىهث و ٌكایظ هكیگ ٌكل
 ٌكایظ( بكاوؾ و هىقؾ جعَیٌ ٍكاق ؾهؿ.قاوحا )ایى 

قا ـیال فًاىاو  هكکاؿامقا کاویاؿه و  ؾو عاكه، يگاقيؿه په ال جىضیط و جبییى هياهین هكجبظ با بعد، ؾیؿگاه ىیبًابكا
 کًؿ. ای هغكض هی شؿاگايه

یقلی و ؾیگكاو قا ؾق ایى   يؾكیات ايؿیٍمًؿايی چىو هاوقؾی و ابیؾق ٍىمث اول به عكض ؾیؿگاه اهل وًث پكؾاؼحه و 
 کًین. باب بكقوی هی

ٌىؾ9 یقًای ابحاؿا هىائله قا ال ؾیاؿگاه  بؽً ؾوم هباظد، جبییى ؾیؿگاه ىَهای ٌیقه اوث که ـیل ؾو فًىاو هغكض هی
 پكؾالین. ؾاقيؿ هی وكوکاق وپه به عكض ؾیؿگاه ىَهای هقاِك که فمال با اهك ظكىهث و بكقوی کكؾه ىَهای ٍؿین

 شًاسی  هفهىم
 . هفهىم دكن1

اوث، ابحؿا ایى کلمه قا ال ظید قیٍه و هقًا هىقؾ اقلیابی 7 ظكن7  بكگكىحه ال هاؾه و قیٍه7 ظكىهث8 ۀواژ شاکه آو ال
 ؾهین. ٍكاق هی
هها و سهم  … حكن، الحاء و الكاف و المین اصهل واحهذ و هىالمًهع 8آهؿه اوث:  هَاییه الّلنةؾق  هة ألي   ّ ا یت حكمهة الذ 

اياؿ  ؾاّبه قا ال آو شهث ظكمه گيحه  و ظكمة ظا و کاه و هین )ظكن( اِلی واظؿی اوث که فباقت اوث ال هًـ7 تمًعها
. ظكمه فبااقت ال آو عًاابی اواث کاه ؾق (9/60 :هقصن هَاییه اللنهاظمؿ بى ىاقن، ) 7کًؿ که ؾاّبه قا ال وكکٍی هًـ هی

اواب قا  ۀيىیىؿ: ظكمث آو عًاب و قیىمايی اوث که ؾو عكه چايا ؾهًؿ. اٍكب المىاقؾ هی هیظًِ و چايه اوب ٍكاق 
 .(906ا 905 /0 :0130المىاقؾ اٍكب الٍكجىيی الّلبًايی،)گىیًؿ.  گیكؾ که به آو لصام هی ؾق بكهی

ياهیؿه ٌؿه  ظكن به هقًای هًـ اوث، شهث اِالض9 لفا لصام اوب ظكمه  اِل و قیٍه8يىیىؿ:  هيكؾات قامب هی
 .(915: 0193 ، هيكؾات الياػ الَكآواِيهايیقامب ) 7ٌىؾ. اوث9 لیكا هايـ چمىٌی او هی

اِل واظؿ ؾق هاؾه ایى کلمه ایى اوث که چیمی ال قوی ظحن و 8الحعَیٌ ىی کلمات الَكآو ـیل ایى واژه آوقؾه اوث: 
 .(932/  9 :0139کلمات الَكآو الككینالحعَیٌ ىی  )هّغيىی،7. یَیى بك هىضىفی باق ٌىؾ و یا هلعٌ گكؾؾ

باك … ظكن فباقت اوث ال هًـ یا ظمال يماىؾو چیامی ال ٍبیال ق ی و يؾاك و ۀی واژ ا بًابكایى، هقًای اِلی و قیٍه
فًىاو  گكؾیاؿه و باه هىضىفی ال قوی ٍغـ و یَیى. لفا ؾق لباو فكب به عًاب و لصاهی که هايـ چمىٌی و وكکٍی اواب 

هٍحَات ایاى کلماه ایاى هقًاا ؾیاؿه  ۀجىاو گيث ؾق هم قو هی گىیًؿ. الایى کًؿ، ظكمه هی ه فمل هییِ وویله ههاق کًًؿ
ظكمث ال ظكن اٌحَاً یاىحه اوث9 لیاكا ِااظب ؼاىؾ قا ال 8يىیىؿ:  ؾق هىقؾ ظكمث هی مصباح المنیزٌىؾ9 هرال   هی

 .(045 :، هّباض المًیكىیىهی)7 کًؿ. قـائل اؼالٍی هًـ هی
هان  شا آوبك چیمی باق ٌىؾ،  كیياپف ؼؿٌههای هعكن و  ٍغـ و یَیى و هبحًی بك پایه بك اوانو يؾك  همچًیى اگك ق ی

ِ يْكُكزُف بَكزمَُكفْ }ىكهایاؿ:  اِغالض ظكن به کاق قىحه اوث. هرال  ٍاكآو کاكین ؾق یاِ شاا هی یاا  (03:)همحعًاه {َذنُِكزْف ُحْكزُف َّللاَّ
ایى آیاات باا 8يىیىؿ:  ـیل آیات ىىً هی كحاب الححمیك. هؤلو (39:)ايقام {ْسَرُع اْنَكاِسزِِكرَ أَََل نَ ُ اْنُكْكُف َنُهَو أَ }ىكهایؿ:  هی

هىقؾ ٍضا يیم هماو هقًاا  و ؾقی اوث، شؿؼىاهؿ اٌاقه کًؿ که ق ی و يؾك ؼؿای جقالی ٍغقی و  ظكن هی ۀاوحقمال کلم



ه كزاالحكن ّالشيء: أِاؾً اوث9 چىو يىبث به ٍضا يیم ظكن اعالً ٌؿه اوث:  . (933 :)هّغيىی، هماو7 و تقضي ّأي 
 لفا ؾق آیات و قوایات اعالً ظكن بك ٍضا لیاؾ به کاق قىحه اوث.

 .(092/  00 :0105 قوائل ،ٌهیؿ ذايی)7 ٌىؾ. ٍضا ظكن ياهیؿه ٌؿ9 لیكا هايـ وحن ؽالن هی8ىكهایؿ:  ٌهیؿ ذايی هی
كزُر انَْْاِنزهِكرَ } ۀکكیما ۀـیال آیا المیزاا ؾق جيىایك ٌاكیو  &فالهه عباعبایی  َُ ِ يُُز ا انَْكزوَّ َنُهزَو  َّ َِ َِ انُْكْكزُف َِِلَّ   (24 :)ايقاام {ِِ

آو قا   ی اجَاو و اوحىاقی ؾاللث ؾاقؾ که اشامای آو چیام قا ال پكاکًاؿگی ظياؼ يماىؾه و قؼًاه و ٌاكاهيىف بهيىیىؿ: هاؾه ظكن  هی
/  4 :0063جيىایك المیاماو ی،ئ)عباعبااهاياؿ.  ل ضقو و ايكىاق هعياىػ هیکه آو چیم جصمیه و هحالٌی يگكؾیؿه و ا عىقی بًؿؾ9 به هی

002). 
ال ظید قیٍه و اِل به هقًای هًـ یا ظمل چیمی بك چیمی ؾیگاك ال قوی 7 ظكن8 ۀهغالب ایى اوث که واژ ۀؼالِ

که ؾق اِل و قیٍه ایاى هٍحَات ایى واژه، هماو هقًایی  کاقبكؾجىاو گيث که ؾق جمام هىاقؾ  بًابكایى هی9 ظحن و شمم اوث
ٌىؾ که هىشاب اواحىاقی و هاايـ  ظكىهث يیم قوٌى هی ۀوشه جىمی گاه آوؾهؿ9  ای ؼىؾ قا يٍاو هی ظكن يهيحه، به گىيه

 ٌىؾ. گىىث و ىحىقت ؾق شاهقه هی

 . هفهىم دكىهث2
ا  كهمكىیما اگك يگىیین  همگايی قا ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ يؾك اجياًکه  هايـ و  شاهـیِ جقكیو   بایؿ جىشه ؾاٌث که اقائه

 بىیاق ؾٌىاق اوث.
اِغالض ظكىهث ؾق فلىم هؽحلو به کاق قىحه و هقايی ؼاِی ال آو اقاؾه ٌؿه اوث9 بكای هرال ؾق فلن اِاىل ایاى 

 ۀضاابغ8ىكهایاؿ:  اِغالض ؾق شایی که یِ ؾلیل بك ؾلیل ؾیگك ظاکن ٌىؾ، به کاق قىحه اواث. ٌایػ افؾان ايّااقی هی
یِ ؾلیل با ؾاللث ليؾی هحقكْ ؾلیل ؾیگك ٌؿه و ظكن ذابث با آو ؾلیل قا ال بقضی اىكاؾ هىضىؿ  ظكىهث ایى اوث که

 .(00/  1: 0199ىكائؿ االِىل ايّاقی،ٌیػ )7 بكؾاقؾ.
ویژه ؾق بعد ٍضا ایى اِغالض لیاؾ به کاق قىحه اوث. اّها آيچه هىقؾ يؾك اوث، هيهىم ظكىهث ؾق اِاغالض  به ،ؾق ىَه

جقاقیو ىكاوايی ال آو ِىقت گكىحه اوث9 لفا بكؼی ال ایى جقاقیو قا بیاو يمىؾه، وپه به جىضیط هاهیاث ویاوی اوث که 
 پكؾالین. ظكىهث اوالهی هی

که ؾولث قا باه  شا آوبكؼی هعََیى  هرال  ٌىؾ9  ؾق هباظد هؿقو، گاهی ال ؾولث و ظكىهث، هقًای واظؿی اقاؾه هی
ايؿ. اّها ؾق  ظكىهث قا هحكاؾه با آو ؾايىحه ۀايؿ، واژ کًؿ ؾق يؾك گكىحه ی هیاهكويهای که  یاىحه هقًای ٍؿقت ویاوی والهاو

( ؾاقؾ9 لیكا ؾولث ؾق هقًای هؿقو Government) ظكىهثجك ال هقًای  ( هقًا و هيهىهی گىحكؾهstateؾولث )يگاه ؾٍیٌ، 
ؾهاؿ. ؾولاث  مای ؾولث قا جٍاكیل هیای اوث که ظكىهث، یكی ال آو فًاِك و بؽٍی ال اش ؼىؾ ؾاقای اقکاو چهاقگايه

بیًین ظكىهث شمئی ال  وكلهیى، شمقیث، ظكىهث و ظاکمیث اوث. ؾق ایى جقكیو هی  ی چهاقگايهها هؤليههحٍكل ال 
 ٍكاق گكىحه اوث. ؾولث اقکاو

ؿه ای ؾاقؾ. لفا بكای ظكىهث جقاقیيی گيحه ٌ جاقیؽی پیؿایً ظكىهث يىبث به ؾولث وابَه ؾیكیًه يؾك الهمچًیى 
ؾولاث و 8 گىياه آهاؿه اواث: ؾق یِ جقكیو که البحه هك ؾو هَىله قا ؾق يؾك گكىحاه، ایى که هحياوت ال هقًای ؾولث اوث.

ها و يهاؾهای هىشىؾ ؾق ٍؿقت ویاوی ظاکن باك شاهقاه قا ؾق  والهاو ۀظكىهث به هقًای هیئث ظاکمه اوث که هصمىف
 .(96: 0050 ؾقوًاهه ايؿیٍه ویاوی اوالم )وافؾی،7 گیكؾ. بك هی

ویاوای گيحاه  ۀظكىهث به يهاؾ ظكمكايی هىحَل ال ٍؿقت ؼااقشی ؾق یاِ شاهقا8ؾق جقكیو ؾیگكی چًیى آهؿه اوث: 



 .(34: 0055 هقًا و هبًای هٍكوفیث ظكىهث )ظىًی،7 ٌىؾ هی
ىو قا به ييه ظكام و کىاايی کاه ٍااي .0چهاق هقًا قا بكای ظكىهث ٍابل جّىق ؾايىحه اوث:  های دولث نظزیهکحاب 

کلماه ظكىهاث باه پاؾٌااه و اظحمااال   شاا آوايؿ که ؾق گفٌاحه، ؾق  ؾاقيؿ. بكای ایى هّؿفا ايگلىحاو قا هرال آوقؾه افالم هی
ظكىهث باه هقًاای هًاِاب اشكایای ؾق يؾاك  .0 9هصكیه باٌؿ ۀهكاؾ ال ظكىهث هماو ٍى .9 9پاقلماو اٌاقه ؾاٌحه اوث

 )ویًىاًث اياؿقو،کًًاؿ.  کاه ٍاىايیى قا جّاىیب و اشاكا هی گفاقاو اواثیو ظكىهث فباقت اوث ال گكوه .1گكىحه ٌىؾ. 
 .(019: 0043 های ؾولث يؾكیه

ظكىهث فباقت اوث ال هیئحی کاه هحاىّلی 8گىيه جقكیو ٌؿه اوث:  ظكىهث ایى المنجدؾق بكؼی کحب لنث هايًؿ 
 .(009ا000 :ًصؿالم ايغىاو يقمه،)7. 9 هرل قئیه ولیكاو و ؾیگك ولقااوثاؾاقه ٌئىيات ؾولث 

هصكیه یا اىكاؾ و هحىلیاو ؼاَ ِااؾً يؽىاهاؿ باىؾ9 لیاكا  ۀقوؿ، ایى اوث که اعالً ظكىهث بك ٍى آيچه هىشه به يؾك هی
ظكىهث هؾهك جصلی ظاکمیث اوث9 لفا ؾق یِ هصمىفه کالو، واظؿ ویاوی به بؽٍی ؼاِی يؾك يؿاقؾ9 بلكه یِ واغط و 

ها و يهاؾهاای  واالهاو ۀقو اگك آو هیئث ظاکماه قا کاه هصمىفا گیكؾ9 الایى ا اىكاؾ ؾقبك هیهصكیه و ی ۀقا ىكاجك ال ٍى یعیو وویق
هاا  ایى هكظال بهىهمايؿ.  ٌىؾ ؾق يؾك گكىحه ٌىؾ، هكاؾ و هًؾىق ال ظكىهث قا بیٍحك هی هىشىؾ ؾق یِ ٍؿقت ویاوی قا ٌاهل هی

آو هىحین، جقكیو ظكىهاث  ِؿؾ ؾقاّها آيچه ها بؽٍی ال جقاقیو ِىقت گكىحه ظىل هعىق ظكىهث ال لعاػ ویاوی اوث9 
هاای واكىالق ؾق  ؾهؿ و ىّل هّمیم آو با ظكىهث ظكىهث اوالهی قا چه چیمی جٍكیل هی  یقًی اشما و ٌاکله9 اوالهی اوث

ی هحىلی و ظاکن چًیى ظكىهح ۀای باٌؿ بكای وقوؾ به ظىل های ظكىهث اوالهی کؿام اوث جا قوليه ها و ٌاؼّه چیىث و هؤليه
 که هحًاوب با آو ال چه ٌكایغی بایؿ بكؼىقؾاق باٌؿ.

 . هفهىم والیث3
 الف( والیث در لغث

و هٍحَات آو ؾق هقايی هؽحليی جقكیو ٌؿه اوث9 هرل يّكت، ؾووحی، ٍكب 7 ولی8 ۀؾق کحب و ٍىاهیه لنث، واژ
ؾايؿ9 اّها هًعّك به ایاى  مؾیكی هیاِل هقًای ایى کلمه قا هماو ٍكب و ي مفزدات راغب… . و يمؾیكی و اهرال ایى هقايی

ای ؾق  هقًا يؿايىحه9 بلكه یكی ال هقايی والیث قا جىّلی و وكپكوحی اهىق ؾیگكاو بیاو يمىؾه که همااو هقًاای اول باه گىياه
 ٌىؾ. يیم ؾیؿه هی شا ىیا

ق بگیكيؿ که چیمی میاك ی به هن يمؾیِ باًٌؿ و ؾق کًاق هن ٍكاا گىيه به ءیٌوالء و جىالی9 یقًی ؾو 8يىیىؿ:  قامب هی
7 فاقیه ؾق يمؾیكی ال ظید هكاو و ؾیگك هىاقؾ يیم باه کااق قىحاه اواث. ِىقت بهو ایى هقًا  ها ؾق ووظ ظائل يٍىؾ ال آو

 .(552 هماو: )قامب اِيهايی،
قًاای والیث باه ه8يىیىؿ:  ایٍاو وپه ـیل ایى فباقت ؾقباقه هقًای ؾیگكی که ایى واژه ؾق آو به کاق قىحه، چًیى هی

وكپكوحی و جىّلی اهك اوث، والیث )به کىك( و والیث )به ىحط( هرل ِؾاللث و َؾاللث اوث، که ظَیَث آو هماو جىّلی اهك 
 .)هماو(7 اوث.

یء...8يىیىؿ:  هی الزب المىارد  همااو:ٌاكجىيی، )7 9 یقًی هالاِ اهاك او گكؾیاؿ و يىابث باه آو ٍیاام کاكؾ.َوِلی الش 
9/0154). 

 :0035ِعاض الّلنة شىهكی، )7 هك کىی هحىلی و وكپكوث اهك ؾیگكی بٍىؾ، ولّی اووث.8اوث:  ه آوقؾ صحاح اللّغة
1/9226). 



ٌىؾ والیث به  ولّی و والیث، جىّلی و وكپكوحی و ٍیام به اهك ؾیگكی اوث9 لفا اگك گيحه هی ۀواژ  بًابكایى، یكی ال هقايی
که ِاكىا  ؾق اِاغالض  قیٍه و جباق ایى کلمه يهيحه اوث، يه ایىهقًای ظكىهث و وكپكوحی اهىق هكؾم اوث. ایى هقًا ؾق 

 ٍكآيی و قوایی چًیى هقًائی بك آو باق ٌىؾ.

 ب( والیث در اصطالح فمه
و وكپكوث و هحىّلی اهىق ؾیگكاو اوث9 لفا هماو هقًای لنىی،  اقیاؼح ِاظبوالیث ؾق اِغالض ىَهی يیم به هقًای 

کٍاىق و اشاكای  ۀوالیاث یقًای ظكىهاث و اؾاق8ىكهایاؿ:  هی &ؼمیًی  اهام اوث.ؾق هيهىم اِغالظی آو يیم ظيؼ ٌؿه 
 .(23:اهام ؼمیًیظكىهث اوالهی و والیث ىَیه ؾق ايؿیٍه )…7 ٍىايیى ٌكؿ 

 يىیىؿ: الله هؤهى هی آیث
اظكاام )اظكام و جكالیو ىكؾی، ظؿوؾ و جقمیاكات و  گايه وههكاؾ ال والیث ایى اوث که ؼؿاويؿ اهك اشكایی اظكام 8

پیاؾه ٌؿو و فمل يمىؾو به آو قا به ىكؾی یا شمقی واگفاق يماىؾه باٌاؿ، کاه آو ٌاؽُ قا   ی لهیًهوال آهاؾهظكىهحی( و 
 .(4ا0/3 :0195یة االواله ةاو العكىه ةاالوالهی ةااللهی ةالىالی )هؤهى،.7 گىیًؿ ولّی اهك هی

اأيی ال ٌائىيات میاك قا اىااؾه هیوالیث هحّاؿی 8الله هًحؾكی ؾق جقكیو والیث آوقؾه اوث:  آیث ٌَ 7 ؾهاؿ. ٌاؿو 
 .(0/22 :0136 والیث ىَیه )هًحؾكی،
اهاىق هىالماياو ؾق  ۀىَیه( فباقت اوث ال ظكىهاث، جّاؿی و اؾاق اوان، والیث ؾق اِغالض ىَهی )والیث ىیبك ا

ؾیگك. لفا بًابك هباايی  ۀفالی، پیاؾه و اشكا يمىؾو اظكام الهی، فؿالث اشحمافی و اهؿاه ها ايىاوقاوحای جكبیث و هؿایث 
كایظ ؾق فّك میبث اهام هقّىم  ٍّ همااو ٌائىيات و هَاهاات ویاوای و ظكاىهحی  ×ىَهی و کالهی جٍیـ، ىَیه شاهـ ال

 قا ؾاقؾ که ؾق ـیل به جىضیط بیٍحك آو ؼىاهین پكؾاؼث. ^ ائمهو  |پیاهبك

 فمیه والیث . هفهىم4
  نیجَى. بكای هرال والیث ال یِ ظید به جكىیًی و جٍكیقی اوثی والیث ال ظیریات هؽحلو ؾاقای جَىیمات هحقؿؾ

ايؿ، هرل پؿق، شاّؿ، وکیال، وِای  های ىَهی هغكض ٌؿه و ال ظید ؾیگك، اىكاؾی که ؾاقای والیث هىحًؿ و ؾق بعد ٌؿه
 ۀًی آيچه ؾق ايؿیٍاىَیه با جىضیعاجی که اشماال  بیاو ٌؿ، ٌایؿ هكاؾ و هًؾىق ال آو قوٌى باٌؿ9 یق 9 اها هيهىم والیث…و

ىَیه شاهـ الٍكایظ هحىّلی و هحّاّؿی اهاىق  ×ىَهی و ویاوی ٌیقه اوحَكاق ؾاقؾ، ایى اوث که ؾق فّك میبث اهام هقّىم
 کًین: اشحمافی و ظكىهحی اّهث اوالهی اوث9 لفا ؾق اؾاهه، فباقات بكؼی ىَهای اوالهی قا ؾق ایى قاوحا هكوق هی

ٌاًان، ظكان  ىَیه که فباقت اوث ال ظكىهث ىَیه فاؾل و ؾیى والیث8ىكهایؿ:  یهَام هقؾن قهبكی )ظيؾه الله( ه
 .(00 :0050 ای، اشىبة االوحيحائات، الله ؼاهًه آیث).7 باٌؿ هیٌكفی جقبؿی اوث که هىقؾ جأییؿ فَل يیم 

 … .فاؾل  ىَیه فباقت اوث ال ظكىهث ىَیه ِؿق کالم ایٍاو هىقؾ اوحٍهاؾ هاوث9 یقًی والیث
ىَیه يه ال واًػ والیاث جكاىیًی اواث و ياه ال واًػ والیاث باك جٍاكیـ و  والیث8يىیىؿ:  له شىاؾی آهلی هیال آیث

اشكای  هًؾىق بهاوالهی که  ۀی، و يه ال يىؿ والیث بك هعصىقاو و هكؾگاو9 بلكه والیث، هؿیكیحی اوث بك شاهقگفاق ٍايىو
ؼىیً  ؾقؼىقكاؾ شاهقه و قوايؿو آياو به کمال و جقالی های ؾیًی و ٌكىىا واؼحى اوحقؿاؾهای اى اظكام و جعٌَ اقلي

 .(096 :0050، والیث ىَیه)شىاؾی آهلی7 گیكؾ. ِىقت هی
های آياو قا بك اواان هّالعث و  کًؿ جا کاق اىثیؾقاگك وكپكوث شاهقه ومث ؼىؾ قا ال هكؾم 8گىیؿ:  ؾق اؾاهه هی



ی، ظكىهث وکالحی اوث9 ولی اگك ظاکن اوالهی وامث ق ی ؼىؾٌاو ايصام ؾهؿ، وکیل آياو ؼىاهؿ بىؾ و چًیى ظكىهح
ؾقیاىاث يماىؾه باٌاؿ، هًّاىب ال واىی آو بمقگااو و  ^و اهاهااو هقّاىم |ؼىؾ قا ال ؼؿاويؿ و اولیای او یقًی پیااهبك

 .)هماو(7 وكپكوث و ولّی شاهقه ؼىاهؿ بىؾ و چًیى ظكىهحی، ظكىهث والیحی اوث.
 کًن. ىَیه قا جبییى يمىؾه اوث که به همیى هَؿاق اکحيا هی يهىم والیثقوًٌی هقًا و ه به فباقات و شمالت باال

 هفهىم دكىهث اسالهی
په ال جىضایط هؽحّاكی ؾقبااقه هيهاىم ظكىهاث ؾق اِاغالض ویاوای، باه جىضایط و جبیایى ظكىهاث اواالهی 

الله شىاؾی آهلی:  یك آیثگىيه که اٌاقه ٌؿ، اوالم ؾاقای يؾام ظكىهحی و جٍكیالت ویاوی اوث، به جقب پكؾالین. هماو هی
7 کًؿ، ؾو چیم اوث: یكی اوحمكاق ٍايىو ؼؿا و ؾیگاكی اشاكای آو جىواظ ظكىهاث آيچه ؼاجمیث اوالم قا جضمیى هی8

 ها کاهال  هحياوت اوث. شىهكه و هاهیث ظكىهث اوالهی، با ؾیگك ظكىهث په .)هماو(
که هكکؿام هقایب  ،ظكىهث ؾهىکكاوی مكبی ظكىهث اوالهی، يه ظكىهث اوحبؿاؾی اوث و يه ظكىهث ولغًحی و يه

ال جىظیاؿ و هبحًای باك  بكؼاواحه9 بلكه ظكىهث ؾق اوالم با اوالهیث پیىيؿ ؼىقؾه9 یقًی يؾاهی کاه ؾاقيؿو يىاٍُ بىیاقی 
آو ظاکمیاث  ۀجًها ال آو ؼؿاوث و ظكىهث که هؾهك و شلى ،ؾق يگاه جىظیؿی اوالم، ظاکمیث اظكام و ٍىايیى الهی اوث.

  ها ؾاقؾ. آو ؾو هعىق اواوی که ىّل همیم و يَغه یم الهی اوث9 لفا ایى ظكىهث ىكً اواوی و شىهكی با ؾیگك يؾاماوث ي
الهی بىحگی  ۀ، یكی ٍايىو و ؾیگكی هصكیاو آو اوث که هك ؾو به ؼىاوث و اقاؾوثها اىحكاً ایى ظكىهث با ؾیگك ظكىهث

 ؾاقؾ.
ال اياىاؿ عاكل  کیا چیهاظكىهاث اواالهی 8ىكهایاؿ:  گىياه هی ایى ؾق قاوحای جبییى ظكىهث اوالهی &اهام ؼمیًی

ظكىهث اوالهی يه اوحبؿاؾی اوث يه هغلَه9 بلكه هٍكوعه اوث. البحاه ياه هٍاكوط باه … های هىشىؾ يیىث  ظكىهث
 کًًؿگاو ظكىهث که شهث  ىیا الجّىیب ٍىايیى جابـ آقای اٌؽاَ و اکركیث باٌؿ، هٍكوط  که ، آوهقًای هحقاقه ىقلی 

ث قوىل اکكم ؾق اشكا و اؾاقه، هَّیؿ به یِ هصمىفه ٌكط هىحًؿ که ؾق ٍكآو کكین و ًّ ٌكط  ۀهقیى گٍحه اوث، هصمىف |و
ؼمیًای،  )اهام…7 ظكىهث اوالهی ظكىهث ٍايىو الهی بك هكؾم اوث شهث  ىیا ال… اوث هماو اظكام و ٍىايیى اوالم

 .(23 :هماو
هاای  هكحب باكؼالههكحبای اواث کاه … الهی اواث ۀاوالهی پؿیؿاوالم و ظكىهث 8ىكهایؿ:  ؾق شای ؾیگك هی

ی ؾق جمام ٌئىو ىكؾی و اشحمافی و هاّؾی و هقًىی و ىكهًگی و ویاوی و يؾاهی و اٍحّاؾی ؾؼالاث و يؾااقت ؿیكجىظیم
 .(14َهماو: )اهام ؼمیًی،7 ؾاقؾ.

ؾق ؾو بقؿ جصّلی  کن ؾوثهای ؼاَ،  هكحبی بىؾو یِ يؾام و ابحًای آو بك اِىل و اقلي8گىیؿ:  الله هّباض هی آیث
ی و ؾیگكی ؾق بقؿ ظكىهث و اشكا. ظال اگك ٍاىايیًی قا کاه گفاق ٍايىویكی ؾق بقؿ … ،کًؿ9 ؼىاه اوالم باٌؿ یا ؾیگك هی

 بك اوانٌىيؿ،   کًؿ، اوالهی باٌؿ و همچًیى کىايی که هحّؿی اشكای ایى ٍىايیى هی ؾايؿ و ال آو ؾىاؿ هی يؾام هقحبك هی
بعاد وااؾه و کىجااه  )هّاباض یامؾی،…7 های اوالهی هحّؿی ایى هَام ٌىيؿ، آو يؾام اوالهی ؼىاهؿ بىؾ و اقلي اِىل

 .(029 :0052پیكاهىو ظكىهث اوالهی
هاا و  با ایى جىضیعات قوٌى ٌؿ که هكاؾ ال ظكىهث اوالهی چیىاث  چًایى ظكاىهحی ال اواان باا ؾیگاك ظكىهث

ؼؿاويؿ اوث9 ضامى  ۀؾق ویىحن ظكىهحی اوالم، بكؼاوحه ال ق ی و اقاؾ بؽً ٍىامِك ها هحياوت اوث9 لیكا اشما و فًا يؾام
 .ىثیيای که جعمیل هصال  جىشه اوث9 به گىيه ؾقؼىقی و ایصاؾ بىحك جعٌَ آو، کاهال وال ًهیلهکه يًَ هكؾم ؾق  ایى



ثشزایط داکن اسالهی اس دیذگاه  ًّ  اهل س
هىقؾ جعَیٌ و کاوي ٍكاق گكىث، ؾق ایى ٍىمث به بكقوی ؾیاؿگاه اهال که هياهین هكجبظ و همىى با بعد  په ال ایى

ث ؾق باب ٌكایظ هقحبك ؾق ظاکن اوالهی هی ًّ  پكؾالین. و

ث ًّ  شزایط داکن اسالهی در هًابع اهل س
ث جا یالؾه ٌكط بكای ظاکن اوالهی ٌمكؾه ٌؿه اوث که البحه ظالاث یكًاىاؼحی  ًّ ؾق هًابـ ىَهی و میك ىَهی اهل و

هااوقؾی  احكام الّسلطانیةِىقت کاهل آوقؾه اوث، اّها بقضی ؾیگك ال هًابـ هرل  ؾق بكؼی هىاقؾ همیى ٌكایظ قا بهيؿاقؾ. 
 ايؿ. یقلی جا هيث ٌكط قا بیاو کكؾهو ابی
 9واالهث افضاا 9فؿالث9 ىَاهاث9 واالهث ظاىان اوث:ٌمكؾه هيث چیم قا ٌكایظ هقحبك ؾق اهاهث  . هاوقؾی0

 .(09ا00 :0103اظكام الىلغايیه )هاوقؾی،ٍكیٍی بىؾو  9ٌصافث 9ی و ٍؿقت جؿبیكق  ِاظب
کاه فبااقت اواث ال: )ٍكٌی بىؾو9 ٌكایظ هقحبك ؾق ٍاضی  ؾايؿ: هیؾق اهل اهاهث هقحبك قا یقلی چهاق ٌكط  . ابی9

جاك 9 بك(…ظاؿوؾ و ۀظكیث، بلىك، فَل، فلن، فؿالث9 ٍؿقت هؿیكیث اهىق شاهقه، هايًؿ هىائل شًگ و ویاوث و اٍاه
 .(91: 0101اظكام الىلغايیه یقلی، )ابیبىؾو ؾق فلن و ؾیى. 

ؾاقای 8يىیىاؿ:  اول هی ٌاكط ؾه ٌكط پكؾاؼحه و ؾقبااقه لبه بیاو یا الفمه اإلسالمی و ادلّحه. وهبة الّمظیلی ؾق کحاب 0
پًس ٌكط قا ٍكاق ؾاؾه،  ایٍاو ـیل هغلب اول7. والیث جاهه باٌؿ9 به ایى ِىقت که هىلماو، ظك، هفکك، بالل و فاٍل باٌؿ

که فباقت اواث ال: فاؿالث، کيایاث فلمای، ؼبكویاث ؾق اهاىق هؽحلاو شاهقاه،  ٌماقؾ یبكهوپه ٌكایظ ؾیگكی قا 
اليَاه  )المظیلای،ال ٍاكیً باٌاؿ.  کاه ىیاٌصافث، والهث شىمی ال والهث افضا گكىحه جا ظاىان، و آؼاكیى ٌاكط 

 .(305ا5/3045 :0105 االوالهی و اؾّلحه

ث در چًذ يكحهخالصه  ًّ  دیذگاه اهل س
ث بكای ظاکن اوالهی، یِ ٌكط هحيٌ فلیها يیىث9 بلكه ؾیؿگاه هٍهىق اوث.0 ًّ  . افحباق فؿالث ال ؾیؿگاه اهل و
ؾايىحه و اکركیث يیم بك همیى يؾك هىحًؿ، افحباق فؿالث قا ؾق آمال و ابحؿای اهك اهاهث  ها که فؿالث قا ٌكط هی . آو9

اهك، هضك باه ظاال اهاهاث  ۀه ؾق ظكن ذايىی، اوحمكاق آو قا هقحبك يؿايىحه و فؿم وشىؾ آو قا ؾق اؾاهکًًؿ، وگكي هغكض هی
 ؾايًؿ. يمی

قواؿ ایاى  ايؿ. به يؾك هی . بكؼی ٌكط فؿالث، ٍكٌی بىؾو، فلن و اشحهاؾ و ٌصافث قا شمو ٌكوط کمالیه ٌمكؾه0
ث ایاى ٌاكوط بهؾیؿگاه هن اجياٍی يیىث9 لیكا ؾق کلمات و فباقات فلمای اه ًّ ِاىقت هغلاٌ آهاؿه اواث و ظّحای  ل و

فاؿالث و اشحهااؾ قا  بدایع السزل بى قّلاً يیم ؾق کحاب  فبؿاللههاوقؾی بكای ٍكٌی بىؾو اّؾفای اشماؿ کكؾه اوث. البحه 
 يؾك اجيااً گىیین بك افحباق ایاى ٌاكوط ها يمی (030 :0045 وًث ىَه ویاوی اهل ىیكظی،) شمو اوِاه هكّمل آوقؾه اوث،

ٍكٌی بىؾو ظاکن جكؾیؿ کكؾه، بلكه آو قا ياٌی ال ضكوقت لهاو و جمكکم فّابیث ؾق   وشىؾ ؾاقؾ9 لیكا ابى ؼلؿوو ؾق اؾّله
 .(0/019 :0193الكحاب القبك ؼلؿوو،  )ابىٍكیً ؾق ِؿق اوالم ؾايىحه اوث. 

ث اوث، وگكيه یعنی اینهمچًیى افحباق فلن و اشحهاؾ  ًّ  ايؿ. بكؼی آو قا هقحبك يؿايىحه يیم ؾیؿگاه هٍهىق اهل و
. اگك کىی ال قاه ٍهك و ملبه ظكىهث قا به ؾوث بگیكؾ، واشب يیىث فؿالث یا بكؼی ِيات ؾیگك قا ؾاٌاحه باٌاؿ 1

های قوی کاق آهؿو ظاکن اوث و اعافث ال وی واشب ؾايىحه  جا ظكىهث وی هٍكوفیث یابؿ9 بلكه ٍهك و ملبه یكی ال قاه



اعافاث ال وی اللم  شاا ىیاای که کيك ِكیط ال او ؾیؿه ٌىؾ یا به گًاه و فّیاو اهك کًاؿ کاه ؾق ٌؿه اوث9 هگك ؾق هىقؾ
 يیىث.

ظكن ذايىی و وشىؾ بكؼی هّالط اوث، وگكياه عباٌ  بك اوانکه اعافث ال ظاکن شائك يیم واشب ٌمكؾه ٌؿه،  ایى
 اقؾی ؾیگكی که ـکك ٌؿ، باٌؿ.ی اوث که واشؿ یِ ولىله ٌكایظ هرل فؿالث و هىکى باظكن اولی ظٌ ظاکمیث 

ها آو قا هقحبك ؾايىاحه و بكؼای ؾیگاك آو قا ٌاكط  وشىؾ ؾاقؾ. بكؼی ؾیؿگاه يؾك اؼحالهشىمی يیم  والهث . ؾقباقه 2
… و  وپا ؾواثؾايًؿ. البحه والهث بكؼی افضا هرل چٍن و گىي و لباو هقحبك اوث9 اّها ؾق هىقؾ واایك افضاا هرال  يمی

 7.و گىي ٌكط يیىث وپا ؾوثوالهث افضا هرل 8يىیىؿ:  هی العایا فی شزح الىجیا. ؾق کحاب يؾك وشىؾ ؾاقؾ اؼحاله
 .(00/40 :0104القمیم ىی ٌكض الىشیم )الَمویًی الكاىقی،

و گىي اؼحاله اوث. بكؼی اىكاؾ هرل  وپا ؾوثؾق هقحبك بىؾو والهث وایك افضا هرل 8آوقؾه اوث:  روضة الطالبین
 .(1/920 :0194قوضة الغالبیى )يىوی،7 ايؿ9 اّها هاوقؾی شمم ؾاقؾ بك افحباق آو. ؿايىحههحىّلی آو قا هقحبك ي

ث ٌكایغی قا بكای ظاکن اوالهی هقحبك ؾايىحه که ؾق ضمى ٌكایظ فماىهی باه ٌاكوط ؾیگاكی  ًّ بًابكایى، ىَه اهل و
جكیى  قه که ىَاهاث و فاؿالث هعاىقیؾیؿگاه ٌی بكؼالهجىاو اٌاقه کكؾ9  هايًؿ فؿالث، فلن و اشحهاؾ و کيایث جؿبیك هی
 ٌكایغی اوث که ظاکن اوالهی بایؿ ؾاقا باٌؿ.

آيهاا جمىاِ ٌاؿه،  ايؿ، بال هعل يَؿ و ایكاؾ اوث9 لیكا قوایااجی کاه باه ٍكیٍی بىؾو قا شمو ٌكایظ ٌمكؾه که ىیااّها 
قا بیاو کكؾه و بقضا  اواهی هباُق  ^ائمهوالیث  |که پیاهبك اوث9 یقًی په ال آو ^ائمهِىقت اؼباقی و ياؽك به والیث  به
 ىیاا هغلاٌ ٍكٌای باىؾو باٌاؿ. عىق باهکه ٌكط اهاهث  ايؿ، يه ایى ها همگی ال ٍكیً ايؿ، آو ىكهىؾه ،بكٌمكؾهها قا يیم  آو

 اؼباقی ؾاقؾ، يه ايٍائی. ۀاوث و شًب ^ثیب اهلۀ ائمؾقباقه  ِكىا  هغلب 

 داکن اسالهی اس دیذگاه شیعه طیشزا
ؾق يگاه جىظیؿی اوالم، ظاکمیث هغلٌ ال آو ؼؿاوث ا لیكا او ؼالٌ و هالِ هىحی باىؾه و هاك يعاى کاه بؽىاهاؿ  شاکه آو ال

لی به جىايؿ هی ل فؿم والیث هغكض ٌؿه اوث9 یقًای يىابث  ؾق هلِ ؼىؾ افمال والیث يمایؿ ا لفا ؾق هباظد ىَهی، ِا فًىاو ِا
ل  شهث ىیالاها قا  ايىاو که يىبث به میاك ؼاىؾ ظاٌ والیاث ياؿاقؾ. هَحضاای  اولی ایى اوث که هیچاگك با یكؿیگك بىًصین، ِا

ل اولی همیى اوث، هگك ایى ال کل ۀکه با ؾلیل هقحبك، ایى ٍافؿ ِا ی اوحرًا بؽىقؾ که ایى اهك يیم جعَاٌ یاىحاه اواث9 یقًای ایاى ِا
اب و بلكه ؼؿاويؿ بكای بكؼی بًؿگاو ؼىؾ شقل والیث کك باٍی يمايؿه، يؽىقؾه ؾوث عىق ىیهم ؾه اوث. هىئله اقوال قوال و ّي

 گىیؿ: باقه هی الله هّباض ؾق ایى گىيه اوث. هىاقؾ شمئی ؾیگكی يیم وشىؾ ؾاقؾ. آیثايىايی ال ایى ۀجقییى اهام بكای هؿایث شاهق
اول،  ۀؾق اِل جٍكیـ اوالهی ؼؿای هحقال بكای چًیى هَاهی پیٍىای هقّىم قا ايحؽاب کاكؾه اواث کاه ؾق ؾقشا8

باًٌؿ. اّها ؾق فّك میبث و ؾوحكوی يؿاٌاحى باه اهاام هقّاىم، کىای بایاؿ  ل و وپه ؾوالؾه اهام ؾیگك هیظضكت قوى
 .(020: 0045ظَىً و ویاوث ؾق ٍكآو)هّباض یمؾی، 7 . …ایى ٌكایظ باٌؿ که واشؿ … ایى هًّب ٌىؾ ؾاق فهؿه

ۀ ائماؾق هاىقؾ اهاهاث  هكچًاؿ اوان، بعد ها بیٍحك ياؽك به ٌكایظ ظاکن اوالهی ؾق فّاك میباث اواث9 ىیبك ا
 فّمث، يّب ؼاَ الهی و... هغكض و يمؾ ٌیقه هىقؾ وىاً همگايی اوث. هايًؿٌكایغی  ^هقّىهیى

 لذین شزایط داکن اسالهی اس دیذگاه فمهای
بایؿ جىشه ؾاٌث که افحباق یِ ولىله ٌكایظ بكای ظاکن اوالهی، ؾق هباظد ىَهی ٍؿین و هقاِاك وشاىؾ ؾاقؾ9 اّهاا 



ايؿ، ؾق آو هباظد، فًىاو ظاکن و لهاهؿاق ظكىهاث اواالهی باه  ىَهای ٍؿین ابحالی فملی به ظكىهث يؿاٌحه اکهش الآو
هحىلی بكؼی اهىق هايًؿ اشكای ظؿوؾ، ٍّاَ و جًيیف  ×لكى بكای ىَیه که ؾق فّك میبث اهام هقّىم  (0)9يكىحه اوثکاق 

كائظ  شاهـ اوث )که ظاکن اوالهی ؾق فّك میبث هماو ىَیه… اظكام و  ٍّ ( بكؼی ٌكایظ افحباق گكؾیؿه اوث. ال اوثال
جىاو ٌكایظ ظااکن  ِىقت ِكیط هغكض ٌؿه اوث، بالهن هی وىی ؾیگك ال هبعد ٍضا که ؾق کحب ىَها ؾق جمام اؾواق به

کًاین ؾق  قو واقی هایکه ىَها ؾاقيؿ. ال ایىای اوث  ای ال آو والیث فاهه اوالهی قا به ؾوث آوقؾ9 لیكا هًّب ٍضا ٌقبه
 ـیل به چًؿ هىقؾ ال فباقات ىَهای ٍؿین اٌاقه کًین:

 کلمات فمها 
ی و ؼاكؾ و ىضال هحّاؿی آو ق  ِاظبؾق ؾوحكن يباٌؿ، ىَیه فاؾل  ×وٍحی اهام هقّىم8ىكهایؿ:  هی &ٌیػ هيیؿ 

ای ىَیهی که هحىلی . ؾق ایى فباقت، ایٍاو بك(343ا342 :0103االقٌاؾهيیؿ، ٌیػ )7 هحىلی آو بىؾ. ×اهىقی اوث که اهام 
ٌمكؾ که فباقت اوث ال: ىَاهث، اهل ظٌ بىؾو، فؿالث،  ها اٌاقه کكؾه ا ٌكایغی قا هی اهىقی اوث ا که ؾق گفٌحه به آو

 گكؾؾ، هماو ظاکن اوالهی اوث. گىيه اهىق هی ی و جؿبیك و فَل و ىضل. قوٌى اوث، ىَیهی که هحّؿی ایىق  ِاظب
یث و ظكىهث هكبىط به ىَیاه فااؾل اواث و اوواث کاه ِاالظیث والیاث باك اهك وال8ىكهایؿ:  هی &ظضكت اهام 

 .(9/391 :0190کحاب البیـ)اهام ؼمیًی، 7 هىلمیى قا ؾاقؾ.
 اي یيهاکه اهام يىبث به اهك ویاوث فالن باٌؿ9 ویاوحی که اهاك و  بؿاو، واشب اوث ایى8يىیىؿ:   ٌیػ عىوی هی

گاهی اوث  .(0/902 :0061ىىطالمب عىوی،ٌیػ )7. هًىط به فلن و آ
ؾاياؿ کاه  ِالض ظلبی يیم يىبث به کىايی که ؾق فّك میبث هحّؿی جًيیف اظكام هىحًؿ، ٌاكایغی قا هقحباك هی ابی

 )ظلبای،فباقجًؿ ال: فلن به اظكام، ٍؿقت بك جًيیف اظكام، ؾاقای فَل و ق ی، ظلن، بّیكت، فؿالث، وقؿ و جَىا و جاؿّیى. 
 .(190 :0130 الكاىی ىی اليَه

و ظاکن اوالهی اوث که ـیال آو فًااویى هغاكض  هیىَ یولی ال هباظد ىَهای ٍؿین ظىل هعىق ٌكایظ ا گىٌهها  ىای
ي و حسًك واحذ8گكؾیؿه اوث.  )که البحه ال باب يمىيه به ؾو هىقؾ اٌاقه ٌؿه(. گاهی فبااقات بكؼای ىَهاای 7 الفاظًا شت 

… كاو لفقهاء اهل الحهك 8رال  ؾق فباقت ٌیػ هيیؿ آهؿه اوث: ٍؿین و هقاِك ال يؾك باىث ؽاهكی يیم ٌبیه هن هىحًؿ، ه
لطاو ىا ها تىاله الس  هحّؿی آو چیمهاایی هىاحًؿ کاه اهاام هقّاىم هحاىلی آو … ؾق فّك میبث ىَهای اهل ظٌ 9 أو یتىل 

 .(342هماو:)7 اوث.
سىل و األئمة فللفقیه8ىكهایؿ:  هی &ظضكت اهام  الحكىههة و السیاسهة و الیعقهل فیما یشجع الي ^ العادل جمیع ها للش 

 .(134هماو:) «بكای پیاهبك و اهام اوث ؾق اهك ظكىهث و ویاوث، بكای ىَیه فاؾل يیم ذابث اوث. آيچه9 جمام الفشق
فًىاو ظاکن  ىَیه و ٌكایظ آو به آیؿ که بعد والیث بًابكایى، ال جعَیٌ و کًكاي ؾق هحىو ىَهی ایى يحیصه به ؾوث هی

اظد ٍؿین و هقاِك هغكض ٌؿه اوث9 هًحها ؾق هیاو ىَهای ٍؿین چىو اباحالی فملای باه هىائله ظكىهث اوالهی ؾق هب
فًىاو هحىلیاو و هحّاؿیاو  ظكىهث يبىؾه، با فًاویى ظاکن و لهاهؿاق ظكىهث اوالهی بعد يٍؿه اوث9 اّها بكای ىَها به

 كؾیؿه و هىقؾ بعد ٍكاق گكىحه اوث.ٌكایغی افحباق گ… بكؼی هىائل، هايًؿ اشكای ظؿوؾ، ٍّاَ، و جًيیف اظكام و
هاای ىَهای  ٌىؾ اواحياؾه کاكؾ و ؾق بعد هعىق ؾیگكی که ال آو ؾق شهث کٍو ٌكایظ هقحبك ؾق ظاکن اوالهی هی

گكؾیاؿه، ؾق والای و ظااکن ظكىهاث  ِىقت قوٌى هغكض ٌؿه، هبعد ٍضاوث. ٌكایغی که ؾق ٍاضای افحبااق ٍؿین به



ای اوث که بكای ىَها شقل گكؾیؿه که باه چًاؿ هاىقؾ اٌااقه  ای ال آو والیث فاّهه هبقیكا ٍضا ٌاوالهی يیم هقحبك اوث9 ل
 کًن: هی

7 ٌىؾ فلن و فؿالث و کمال هًقَؿ يمی  گايه وههًّب ٍضا بكای هیچ ىكؾی شم با ٌكایظ 8يىیىؿ:  . ٌیػ عىوی هی0
 .(030ا 66هماو:)عىوی، 

الىوایلة: عىوای، ابى ظممه )7 وه ٌكط فلن و فؿالث و کمالٌىؾ، هگك با  ٍضا هًقَؿ يمی: 8آوقؾه اوثظممه  . ابى9
 .(936ا 935

7 .ۀ فلن و فؿالث و کمالگاي وهٌىؾ، شم با ٌكایظ  شىال ظكن و ٍضا بكای ٍاضی هًقَؿ يمی8يىیىؿ:  بّكاز هی  . ابى0
 .(333ا 9/264: 0133 المهّفب )ابى بكاز،

 :0103هؽحلو الٍیقه ی،ظلّ فالهه )7 یماو و فؿالث ٌكط اوث.ؾق ٍاضی، بلىك و فَل و ا8ىكهایؿ:  . فالهه ظّلی هی1
9/010). 

لياؿ،  یقًی کىی که بك هًّب ٍضا جكیاه هی9 ؾق شمالت باال قوی هعىقهای فلن و فؿالث و کمال جكیه ٌؿه اوث
گاه و  هلمم اوث  ؼغا يٍىؾ و  ىَیه و هصحهؿ باٌؿ جا ؾق ِؿوق ظكن ؾچاق گكیؾ  فباقت  بهکه يىبث به اظكام ٌكؿ فالن و آ

باٌؿ جا ؾق فمل ؾچاق لنمي يگكؾیؿه و ؾق ظٌ کىی وحن قوا يؿاقؾ لفا ؾق ضمى یِ ولىله  بكؼىقؾاقفؿالث يیم  ۀال هلك
، فلان و ىَاهاث و فاؿالث ال شملاه …کًؿ، هايًؿ فَل و بلاىك و ها قا اىاؾه هی آو7 کمال8 ۀفمىهی که واژ ۀاوِاه هقحبك

 ٌكایظ بىیاق ههن اوث.

 اسالهی اس دیذگاه فمهای هعاصزشزایط داکن 
فملای  ۀکه بعد قا ال ؾیؿگاه ىَهای ٍؿین و هقاِك هغكض کكؾین، به ایى ؾلیل اوث که ؾق آو فّك، ىَها باا هَىلا ایى

ظكىهث اوالهی هىاشه يبىؾيؿ9 لفا ٌكایظ هقحبك ؾق ولی و ظاکن اوالهی، به اٌكال ؾیگك هىقؾ بعد ٍكاق گكىحه اوث که 
ویژه پاه ال  آو اٌاقه ٌؿ9 اّها بعد ظاکن اوالهی و ٌاكایظ و وؽاایو آو يامؾ ىَهاای هقاِاك باه ؾق ِيعات گفٌحه به

كایظ ٌكل ٍّ ِىقت ِكیط و قوٌاى و باا  به &ظضكت اهام ؼمیًی ،گیكی فملی ظكىهث اوالهی به قهبكی ىَیه شاهـ ال
ىَیاه یاا باا فًااویى ىَاه  ىؿ والیثایى هباظد که ؾق کحب هىحَّل با هىض الشملهابقاؾ شؿیؿی واقؾ هباظد ىَهی ٌؿ. و 

 العكىهة و ىَه الّؿولة هىقؾ بعد ٍكاق گكىحه، ٌكایظ هقحبك ؾق ظاکن اوالهی اوث.

 کلمات فمها
وشاىؾ ؾو 8ىكهایاؿ:  کًؿ و هی ضمى ؾق يؾك ؾاٌحى ٌكایظ فمىهی ؾیگك، به ؾو ٌكط هعىقی اٌاقه هی &اهام ؼمیًی 

گًصاؿ، الباؿ و ضاكوقی  جعٌَ ظكىهث بؿوو آو ؾو ٌكط به فَل يمیِيث ؾق ظاکن و والی که اوان ظكىهث بىؾه و 
 .(9/131کحاب البیـ:  )اهام ؼمیًی، «اوث: یكی فلن به ٍايىو و ؾیگكی فؿالث اوث.

فلان9 باه  .0ؾايؿ:  ، چهاق ٌكط قا بكای ظاکن اوالهی ضكوقی هیحمىق و سیاسث در لزآ الله هّباض ؾق کحاب  آیث
و هبايی آو و يیم ؾق يؾام ظَىٍی و ویاوی اوالم افلن هكؾم يىابث باه ىَاه و ظَاىً اواالهی  ایى هقًا که يىبث به ٍايىو

هأـوو ال شايب ؼؿاويؿ باٌؿ.  .1جكیى و با جَىاجك ال وایك اىكاؾ9  فاؾل .0ؾاياجك ال ؾیگكاو يىبث به هّالط هكؾم9  .9باٌؿ9 
 .(062ا060، هماو: )هّباض یمؾی

گاهی کاىی ال اوالم9  .0کًًؿ:  یؾق شای ؾیگك به وه ٌكط اٌاقه ه  .(020َ :)هماوجؿبیك و هؿیكیث  .0جَىا9  .9آ
ٍؿقت هاؿیكیث و اواحقؿاؾ  .0فؿالث هغل9ٌ  .9اشحهاؾ هغل9ٌ  .0: ؾه اوثكمٌالله شىاؾی آهلی وه ٌكط قا بك یثآ



 .(006ا005 هماو: )شىاؾی آهلی،قهبكی. 
اوالم و ایمااو9  .9فَل9  .0اوث:  بكٌمكؾهالهی هٍث ٌكط قا بكای ظاکن او الّدراسات فی والیة الفمیهِاظب کحاب 

باىؾو.  لاؾه ظاالل .5هكؾ بىؾو9  .4اهل بؽل و ظكَ و عمـ يباٌؿ9  .3ٍؿقت و ظىى والیث9  .2ىَاهث9  .1فؿالث9  .0
 .(0/036هماو:  )هًحؾكی،

. که باه (064ا6/060: 0106كة اليَهاجفک ی،ظلّ ) پايمؾه ٌكط قا بكای اهام ـکك کكؾه اوث مهاءفجذكزة الفالهه ؾق کحاب 
و میاك هقّاىم اٌااقه يمایاؿ9 لیاكا  ×ایى هصمىفه ٌكایظ ؼىاوحه اوث به ٌكایظ اهام هقّاىم اویب باقوؿ ایٍاو  يؾك هی

هقّىم بىؾو و ٍكٌی بىؾو قا آوقؾه که هؽّىَ اهام هقّىم اوث9 اّها فؿالث و هكلو بىؾو قا ـکك کكؾه که ؽاهكا  هكاؾ 
فؿالث قا ؾاقاوث9 لافا ؾق کًااق  ۀؾلیل که اهام وٍحی ال هَام فّمث بكؼىقؾاق باٌؿ، افلی ؾقش  ؿ9 به ایىمیكهقّىم باٌ

اوث، و ال وىی ؾیگك اگك هكاؾ ال هكلو، هكلو ىَهی اوث که هَغاـ ؼاِای ال واى،  ؿهیىا یبفّمث، ٌكط فؿالث 
 ؾکی به اهاهث قویؿيؿ.ؾق وًیى کى #هكاؾ اوث. ایى ؾق اهام هقّىم ٌكط يیىث. هرال  اهام فّك

 هذىرهای ههن شزایط داکن اسالهی
 . فماهث1

كایظ اوث. ىَیه یقًی کىی که باا ٍاىه و هلكاه هكاؾ ال ظاکن اوالهی ؾق فّك میبث، ىَیه شاهـ ٍّ اشحهااؾ، اظكاام   ال
ان باٌؿ9 ال اهىق ٌكفی قا ال اؾّله جيّیلی آو اوحًباط کًؿ9 یقًی ؾق هىائل ؾیًی، آو هن ؾق یِ وغط وویـ ؼبكه و کاقًٌ

 فباؾی و ىكؾی ىَه گكىحه جا هىائل ویاوی، اشحمافی، اٍحّاؾی و هىاقؾ ؾیگك.

 . عذالث2
فؿالث، بلكه ظّؿ افالی فؿالث واٍقیه قا يیم  جًها يهٌكط ههن ؾیگك ؾق ظاکن اوالهی، فؿالث اوث. ظاکن اوالهی، 

جكیى یا فاؿالث هغلاٌ جقبیاك ٌاؿه  به افؿل، یقًی فاؾلؾاٌحه باٌؿ9 هماو چیمی که ؾق کلمات فلما و ايؿیٍمًؿاو ؾیًی 
ؾق یِ شمله آو قا  &اوث. آو فؿالحی که هىقؾيؾك ىَه اوث و ظاکن اوالهی بایؿ به آو هصهم باٌؿ، چیىث  ٌهیؿ ذايی 

 ٌاهیؿ ذاايی،).7 ؾاقؾ یها واييىايیه اوث که ٌاؽُ قا باه هاللهاث جَاىا و هاكوت  ۀفؿالث، هلك8کًؿ:  گىيه بیاو هی ایى
 جَىا ؾق ظاکن اوالهی بىیاق ىكاجك ال جَىای هلعىػ ؾق اىكاؾ فاؾی اوث. ۀ. البحه ؾقش(30ا0/30 :0190قوائل

 ۀاٍاها  لیكا هىائله9 هعىق قا به وشىؾ آوقؾ فؿالث  ظاکن اوالهی ال ایى ظید بایؿ ؾق ٍّله ٍكاق گیكؾ جا بحىايؿ یِ شاهقه
ظكىهث اوالهی يیم اوحمكاق هماو ظكىهث يباىی  که شا آو الق گكىحه و اهؿاه ايبیا ٍكا ۀههن اوث که ؾق لهك ٍؿق آوفؿل 

یكی ال ٌاكایظ بىایاق هعاىقی ؾق ظكىهاث اواالهی،  قو ىیالاگیكؾ.  وؽایو آو ٍكاق هی ۀوقلی ؾق وكلىظ اوث، فؿالث
 افحباق فؿالث ؾق ظاکن اوالهی اوث.

یث و رهبزی3  . لذرت هذیز
ايىايی ؾق کًاق ىَاهاث و فاؿالث ؾق  ۀیث اوث. لفین و وكپكوث شاهقٌكایظ ههن ؾق قهبكی، ٍؿقت هؿیك گكیال ؾ

هؿیكیث و ویاوث يیم بایؿ وكآهؿ باٌؿ که بحىايؿ کٍحی اّهث اوالهی قا ال ؾل اهىاز هحالعن فباىق ؾاؾه و واالن باه  ۀظىل
اوقواظل بكوايؿ. اهكول که ؾيیا ؾق اذك فلن و  ًّ  ۀجبؿیل ٌؿه و ؾهكؿ جىؾقجى ۀی يىیى بٍكی به یِ ویىحن بىیاق پیچیؿها یى

های میك هعىىن و پًهايی همكاه ٌؿه اواث،  اوالهی يیم با الیه ۀو جعكکات ؾٌمًاو شاهق ؾهؿ واظؿ شهايی قا ٌكل هی



 کًؿ که ولی و لفین شاهقه، ال ٍؿقت و کيایث هؿیكیث اللم بكؼىقؾاق باٌؿ. فَل ولین ظكن هی
یقه بكای ظاکن اوالهی لعاػ ٌؿه اوث9 ال ٌكایظ فمىهی گكىحه هىاقؾ یاؾٌؿه، هصمىفه ٌكایغی اوث که ؾق ىَه ٌ

قو ؾولاث و  ٌىؾ. الایى جا بكؼی ٌكایغی ویژه، که فؿالث و ىَاهث شمو ِيات هعىقی ؾق ظاکمیث اوالهی هلعىػ هی
ا ایاى ؾاقؾ که والی و ظاکن آو شاهقه يیم بایاؿ هحًاواب با ، فَل المام هیاوث فؿل ؾق شاهقه ۀاٍاه ِؿؾ ؾقظكىهحی که 

فملای، ال فاؿالث  ۀفلمای کاقٌاًان هىاائل ؾیًای و ؾق فكِا ۀاهؿاه ههن هحّو به آو ِيات باٌؿ9 یقًی ؾق ظاىل
 بكؼىقؾاق باٌؿ جا بحىايؿ شاهقه قا به هَّىؾ اِلی بكوايؿ.

 گايه فىق ادّله شزایط سه
 به بكؼی اؾّله ؼىاهین ؾاٌث. 9 بلكه ؾق ظؿ ؽكىیث ایى هَاله، يگاهی گفقاىثیيهَّىؾ ها پكؾالي جيّیلی به اؾّله 

 . دلیل عملی بز لشوم فماهث و عذالث1
جكیى آو، اٍاهاه ؾیاى و اظكاام و  جكیى و اواوای اوالهی، یكی ال وؽایو و بلكاه اِالی   که گيحه ٌؿ، ؾق شاهقهچًاو

و ظكىهاث ٌاىؾ9 لافا ؾولاث  یی فؿالث ؾق شاهقه ال ؾیگك اهؿاه ههن و اواوی ٌمكؾه هیبكپاهَكقات ٌكؿ اوث. يیم 
 ًٌان و فاؾل باٌؿ. جىايؿ ؾق ایى ؾو فكِه ؼىب بؿقؼٍؿ که ٍائؿ و لفین آو ظكىهث، یِ ىكؾ ؾیى گاه هی اوالهی آو

و ؾاقای فؿالث فَل و يَل هك ؾو هَحضی ایى هىث که والی و ظاکن بایؿ فالن به ٍىايیى 8ىكهایؿ:  هی &ظضكت اهام
 .(9/162 کحاب البیـ: )اهام ؼمیًی، 7ؾق بیى هكؾم باٌؿ.
کاه ظااکن اواالهی بایاؿ ؾاقای فَال و  کًؿ به ایى فَل ظكن هی8يىیىؿ:  هی الّدراسات فی والیة الفمیههؤلو کحاب 

 .(0/963 هماو: )هًحؾكی،7 ٍؿقت و اوالم و فلن و فؿالث باٌؿ.
ؾق ضمى کًؿ9 هايًؿ ىَاهث و فؿالث و ٍؿقت هؿیكیث  په ؾق گام اول، فَل بك ضكوقت یِ ولىله ٌكایظ ظكن هی

 افحباق ٌكایظ فمىهی ؾیگك.

 . دلیل يملی بز لشوم فماهث و عذالث2
ا هى كاو هى الفقهاء صائًًا لًفسه حافظًا لذیًه هخالفًا علي 8فًىاو ىَیه یا ىَها گكىحه ٌؿه اوث:  ^ائّمهاواوا  ال قوایات  فأه 
ذوه  ههىاه هطیعًا ألهش هىال ۀ ييه ؼىیً، ظاىؼ ؾیاى ؼاىؾ، هؽاالو هاىای ؾاقيؿ يگه9 هك کؿام ال ىَها که 7…فللعىام أو یقل 

 .(94/003: 0043ووائل الٍیقه فاهلی، )ظّك ييه و هغیـ اهك هىالیً باٌؿ، بكای فىام اوث که ال او جَلیؿ کًًؿ. 
9 ىَهاا ؾژ ألو  المؤهًیى الفقهاء حصىو لإلسالم كحصى سىس المذیًة لها8آهؿه اوث:  ×ؾق قوایث ؾیگكی ال اهام کاؽن

 .(0/69 :0196اِىل کاىی )کلیًی، «.والم هىحًؿ9 همايًؿ ؾیىاق و ظّاقی که ؾق اعكاه ٌهك کٍیؿه ٌؿه باٌؿهعكن ا
سل8واقؾ ٌؿه اوث که ىكهىؾ: × ؾق قوایحی ال اهام ِاؾً   «…ىَها اهیًاو قوىالو ؼؿا هىحًؿ  9… الفقهاء اهًاء الش 

 .(001 :)هماو
ی ىَیه و ؼبكه و کاقًٌان ؾیى باىؾو، ؾق کًااق بكؼای ٌاكایظ ؾیگاك ؾق ایى قوایات فًىاو ىَها هغكض ٌؿه اوث9 یقً

باٌؿ، لفا فًىاو ىَها هىضىؿ  |ٌىؾ که ٌؽّی، هكشـ جَلیؿ و يگاهباو اوالم و هىقؾ افحماؾ و اعمیًاو پیاهبك هىشب هی
 قو ىَاهث ٌكط بىیاق آٌكاقی اوث که ظاکن اوالهی بایؿ آو قا ؾاٌحه باٌؿ. ٍكاق گكىحه اوث9 الایى

البالماه  يهس 031مچًیى آیات و قوایات ىكاوايی ؾال بك افحباق فؿالث ؾق ولّی و ظاکن اوالهی وشىؾ ؾاقؾ. ؾق ؼغبه ه



، و باؿجكیى کًًاؿه ثیهؿابؿاو که بكجكیى بًؿگاو ؼؿا ؾق پیٍگاه او اهام و قهبكی اوث ؾاؾگك، هؿایث ٌاؿه و 8ىكهایؿ:  هی
 .(061غ :جكشمه يهس البالمه)ؾٌحی، 7 کًًؿه هگمكاهكؾم يمؾ ؼؿا اهاهی اوث وحمگك، گمكاه و 

ث و جأهل ٍكاق گیكؾ،  ٍّ ايىاايی بایاؿ  ۀکه اهاام و پیٍاىای شاهقا کًؿ  ایث هییی ظكجًها بههمیى یِ قوایث اگك هىقؾ ؾ
و ال کًؿ9 اّها اهاهی که شائك و ؽالن بىؾه  فاؾل باٌؿ. اهاهی که فاؾل باٌؿ، ؼىؾي هؿایث یاىحه و ؾیگكاو قا يیم هؿایث هی

 کٍايؿ. ای يؿاٌحه باٌؿ، ؼىؾي گمكاه و ؾیگكاو قا هن به گمكاهی هی فؿل بهكه ۀِيث بكشىح
ؾیاى باؿوو وشاىؾ یاِ  ۀؾهؿ9 چكاکه اٍاها ؾیًی و اوالهی ؼىؾ قا يٍاو هی ۀکه يًَ ظكىهث ؾق یِ شاهق شاوث ىیا

ؾاقای  جًها ياههام و ولاّی اهاك هىالمیى، ًٌان فاؾل اهكاو يؿاقؾ. لفا واشب اوث که ا ظكىهث فاؾل و ظاکن و لهاهؿاق ؾیى
ان باٌؿ. ًّ  فؿالث، بلكه افؿل ال

 .(009 :0131جعو القَىل ايی،)ظّك 7 وشه ظالل والیث، هماو والیث ولّی فاؾل اوث8ؾق قوایث ؾیگكی آهؿه اوث: 
ظكىهاث اواالهی آیؿ که هحّّؿی اهك ظكىهحی ؾق شاهقه و یا به جقبیك قواجك ولّی و ظاکن  ال ایى بیايات به ؾوث هی

هاا ىَاهاث و فاؿالث  جاكیى آو واشب اوث ال یِ ولىله اوِاه فالیه و ٌكایظ هقحبك بكؼىقؾاق باٌؿ کاه بكؼای ال ههن
 اوث.

یث3  . دلیل عملی و يملی بز ضزورت لذرت هذیز
ؾق  ها ال شمله ٌكایظ ظاکن و قهبك ظكىهث اوالهی، ؾاٌحى ٍؿقت هؿیكیث اوث. ؾق شىاهـ ابحؿایی که هًىل ايىاو

های ابقااؾ  فلمی، پیچیاؿگی آوق كتیظهای  کكؾيؿ، کاق آواو بىؾ9 اّها با پیٍكىث یِ ٌكایظ بىیاق واؾه و بىیظ ليؿگی هی
لهاو ؾق ظاال  ؾوٌاؾويبیٍحك ٌؿه اوث. ال وىی ؾیگك ٌكیقث اوالهی و اظكام و هَكقات آو  قول قولبهشىاهـ بٍكی 

اوالم ؾیى شاویؿ و ؼاجن اؾیاو اوث9 لافا ؾق چًایى وضاقی وؽیياه  ظكکث اوث و جىٍيی بكای آو هحّىق يیىث9 چكاکه
قو ؾق کًاق ؾیگك ٌكایظ، ٍؿقت هؿیكیث اللم اوث جاا ؾق ایاى ث اوالهی بىیاق ؼغیك اوث. ال ایىاهام و ظاکن ؾق ظكىه

 اهىاز عىىايی گكىحاق ؼغك يٍىؾ و بحىايؿ کٍحی اّهث و شاهقه اوالهی قا به واظل يصات قوايؿ.
ی اوث که کى آوای هكؾم! وماواقجكیى اٌؽاَ به ؼالىث، 8ىكهایؿ:  البالمه هی يهس 040 ۀؾق ؼغب× فلی ،قو ىیا ال

گاهی ال ىكهاو ؼؿا ؾاياجك باٌؿ  و ؾق ٍكآو کكین آهؿه اواث کاه ؼؿاوياؿ هحقاال …7 ؾق جعٌَ ظكىهث يیكوهًؿجك، و ؾق آ
کًًؿ و ؼؿاوياؿ  یی هیشى بهايهها  گمیًؿ. آو اون عالىت بكهیبه  ها آوقوایی به ؾقؼىاوث ىكهاو لیاوكائ یبًبكای ٍىهی ال 
ؼؿاويؿ او 8ىكهایؿ:  کًؿ که فباقجًؿ ال ووقث فلمی و ٍؿقت شىمی9 هی به ؾو يكحه اٌاقه هی ها ییشى بهايهبكای ؾىـ ایى 

 .(914: )بَكه7 قا بك ٌما بكگمیؿ و وی قا گىحكؾگی فلمی و جىايائی شىمی فًایث کكؾ
کیاؿ ٌاؿه، باك ِايات و  که ؾق ىَه ٌیقه، هماو یىؼالِه هغالب ا گىيه که بك ضكوقت وشىؾ ظكىهاث اواالهی جأ

کیؿ ٌؿه اوث. ویژگی  های والی و ظاکن يؾام ویاوی يیم جأ



 جهیو يحخالصه 
ی ٍاكاق کالبؿٌكاى، هىقؾ جعَیٌ و اوثها و هياهیمی که هكجبظ با ایى هباظد و هىضىؿ هَاله  ؾق ابحؿای يىٌحاق، واژه

 ىَیه و هيهىم ظكىهث بعد و بكقوی ٌؿ. هایی هايًؿ ظكن، ظكىهث، والیث، والیث واژه حه ؾقباقهگكى
ث ؾقباقه ٌكایظ هقحبك ؾق ظاکن اوالهی  ًّ ىَه اهال  بك اوان. نیپكؾاؼحؾق ٍىمث بقؿ، بعد به جعَیٌ ؾیؿگاه اهل و

کٍاىق و  ۀهااؾ، فاؿالث، جىاياایی اؾاقوًث ظاکن اوالهی بایؿ واشؿ یِ ولىله اوِاه و ٌكایظ باٌؿ9 هرال فلان و اشح
يؾك وشىؾ ؾاقؾ9 هرال  ؾق بكؼی هباظد، اهىقی هرال فاؿالث،  9 اّها ؾق هقحبك بىؾو بكؼی ٌكایظ اؼحاله…ٍكیٍی بىؾو و 

ايقَاؾ اهاهث، اّها بكؼی ؾیگك هايًؿ هاوقؾی بك  ِعثشمو ٌكوط کمالیه ٌمكؾه ٌؿه اوث، يه ٌكط … اشحهاؾ، ٍكٌی و 
قو، ؾق ق جكؾیؿ ٌؿه اوث. ال ایاىن اوالم، اّؾفای اشماؿ يمىؾه و ابى ؼلؿوو يىبث به اؾله ایى ٌكط ؾچاٍكٌی بىؾو ظاک

هباظد ىَهی و میك ىَهی آياو هصمىفه ٌكایغی بكای ظاکن لعاػ گكؾیؿه اوث که يىبث به افحباق و فؿم افحباق بكؼی ال 
 يؾك وشىؾ ؾاقؾ. ها اؼحاله آو

ؾايىحى بكؼی ٌكایظ، هرل فؿالث یا بكؼی هىاقؾ ؾیگك، ؾق ابحاؿای ايحؽااب ىاكؾ باكای  که هقحبك ایى جأهل ٍابلهغلب 
چًايچه ظاکن ؾق هًگاام ظكىهاث، آو ِايات قا ال ؾواث بؿهاؿ، ضاكقی باه ٌاأو  وگكيهظكىهث ؾق يؾك گكىحه ٌؿه9 

ن جبقیث ال وی واشب ليؿ و يیم اگك کىی ال عكیٌ ٍهك و ملبه ٍؿقت و ظكىهث قا به ؾوث بگیكؾ، بال ه ظكىهحی وی يمی
 فؿالث يؿاٌحه یا ىاٍؿ بقضی ٌكایظ ؾیگك باٌؿ. اگكچه 9ٌىؾ یهٌمكؾه 

های ىَهی و اشحهااؾی ال واابَه و ٍاؿهث جااقیؽی  بعد که شا آو الؾق بؽً بقؿ ؾیؿگاه ىَهای ٌیقه هغكض ٌؿه و 
… ویؿ هكجضی و ٌیػ عىوی و  چىو ٌیػ هيیؿ و ییها ثیٌؽّهای ىَهی  بكؼىقؾاق بىؾه و هیؿاو ؽهىق و جصّلی ايؿیٍه

اوث، بك آو ٌؿین جا هىضىؿ جعَیٌ ظاضك قا ؾق بىحك هك ؾو لهاو ٍؿین و هقاِك هىقؾ بكقوی ٍكاق ؾهین: لیكا جااقیػ ىَاه 
ٌیقه ؾق اؾواق گفٌحه ال ظكىهث و يؾام ویاوی بكؼىقؾاق يبىؾه جا ال ٌكایظ ظاکن و لهاهؿاق ظكىهاث باا همایى فًاىاو 

وقاو هقاِك، چىو ىَه ٌیقه ٌاهؿ ظكىهحی هبحًی بك اظكام و ٍىايیى ىَهای اواث، هحًاواب باا ایاى بعد ٌىؾ9 اّها ؾق ؾ
ىَهاای ٍاؿین و   لفا ؾیؿگاه های ىكاوايی جألیو ٌؿه اوث، های هيّلی ؾق ایى قاوحا ِىقت گكىحه و کحاب وضقیث، بعد

 این. ؾق ایى باب شؿاگايه هغكض واؼحههقاِك قا 
ىَیه هغكض ٌؿه اوث و اهىقی هايًؿ اشكای ظؿوؾ و ٍّاَ و جًيیف اظكام و ٍضا  والیثؾق هباظد ىَهی ٍؿین بعد 

و هىاقؾ هحقؿؾ ؾیگك که ال ٌئىو والیث اوث، به ىَها اقشاؿ ؾاؾه ٌؿه و ؾق ٍلمكو اؼحیاقات آياو ٍكاق گكىحه اواث9 لافا ؾق 
ِىقت ِكیط بكای  همچًیى ؾق هىئله ٍضا بهفًىاو هحّؿی و هحىلی ایى اهىق ـکك ٌؿه اوث.  ٌكایغی بكای ىَها به شا آو

ال والیث فاهه اواث، ٌاكایظ هقحباك ؾق ٍاضای،  یا هؾق ىَه ٌیقه، ٍضاوت ٌقبکه  شا آو الٍاضی ٌكایغی افحباق ٌؿه، و 
 ٌكایظ هقحبك ؾق ظاکن اوالهی يیم هىث.

گىاحكؾه  عىق باهمهاىقی اواالهی اّها ؾق لهاو هقاِك، هباظری ـیل فًىاو ىَه العكىهة و ىَه الّؿولة به بكکث يؾام ش
ٌاكایظ ظااکن اواالهی ال  قاوحا ىكاواو جىلیؿ ٌؿه اوث، لفا بك آو ٌؿین جاا ىیؾق اهغكض ٌؿه و کحب و هَاالت و جعَیٌ 

هاای  هغكض والین9 یقًی ؾق ایى هباظد، ضمى افحباق ٌكایظ فماىهی، هعىق ِىقت شؿاگايه به ؾیؿگاه ىَهای هقاِك قا
 آو يیم جبییى ٌؿه اوث. ۀهؿیكیث و قهبكی بیٍحك ؾقؼىق جىشه ٍكاق گكىحه و اؾلىَاهث و فؿالث و ٍؿقت 



 ها يىشث پی
.................................................................................................................. 

ن یهًؾىق ها ظااکن باه فًاىاو لفا یبه کاق قىحه اوث، ول یؾق هىقؾ ٍاض ییو قوا یىَه یها البحه ليؼ ظاکن ؾق بعد. (0)
 شاهقه اوث. یاویو
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Qualifications Required for a Muslim Ruler from Shia and Sunni 
Perspective 

Abstract 
Man's civil and social nature clearly suggests the necessity for the rule of law and a system in his 
daily life. Therefore, as a comprehensive and complete religion with special foundations of and 
specific attitude toward political issues, Islam has taken the issue seriously and has defined a 
political system for an Islamic society corresponding to its religious and Islamic identity. Thus, the 
current research tries to discuss and analyze one of its aspects namely qualifications needed for a 
Muslim ruler.  
Having explained concepts related to our subject, we have explained opinions and viewpoints of 
both denominations. First, Sunni point of view has been introduced and qualifications of a ruler 
has been discussed. According to their viewpoint, a Muslim ruler should have qualifications 
such as being jurisprudent, just, healthy, capable, from Quraysh tribe etc. These qualifications 
have been studied and discussed. Then similar and dissimilar viewpoints have been mentioned.  
Another section of the research explains the qualifications from Shiite point of view. The author 
discusses the issue from preceding and contemporary jurisprudents' viewpoint and explains the 
most important qualifications mentioned in jurisprudents' works and discussions such as being 
a jurisprudent, being just and having the capability to manage and lead. Rational and narrative 
reasons have also been explained. 
Keywords: rule, Islamic rule, Muslim ruler, wilayah, welayat-e faqih  

 


