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دخالت حاکن در تىلیت و يظارت بر هىقىفات

اوح٭الل و ٧٬و ظكهث ؾؼالث ٤یكهحىلی و ياٜك هًّىَ ؾق اهىق هى٬ى٨ه ،اِلی پفیك٨حهٌؿه ؾق ٨٭ه اواث .باكاد
شلىگیكد ال ظی ٧و هیل ٨كاواو هى٬ى٨اات اللم اواث ؾولاث اواالهی باك اواان هداايی ظىاده و والیاث ٨٭یاه ؾق اؾاقه و
يٝاقت بك هى٬ى٨ات ؾؼالث کًؿ .شم ٟهیاو ٔكوقت ؾؼالث ؾولث اوالهی ؾق اهىق هكبىٖ به هى٬ى٨ات و ظ٩ا ٛاواح٭الل
و ،٧٬پكوًهاد هح١ؿؾد پؿیؿ آوقؾه اوث که ایى يىٌحاق ؾق ِؿؾ پاوػ به آيهاوث .يىیىًؿه کىٌیؿه اوث با ج٩کیک و
جدییى اب١اؾ هؽحل ٧ایى ؾؼالث ؾق ظىله اؾاقه و يٝاقت اوحٙال٠ی و اوحّىابی ؾق ٨كوْ ٠لن یا ٌک به ّ٬ىق یا ج٭ّایك
هحّؿیاو هال هى٬ى٨ه به ایى پكوًها پاوػ ؾهؿ.

همذهه

و ٧٬ؾق هیاو هكؾم ایكاو به ٠لث ايگیمههاد هفهدی و ؼیكؼىاهاياه قواز بىایاق ؾاقؾ و
اهىال هً٭ىل و ٤یكهً٭ىل ٨كاوايای ؾق کٍاىق وشاىؾ ؾاقياؿ کاه هى٬ى٨اه هیباٌاًؿ .ال واىد
ؾیگك ،وهلايگاقد یا وىل هؿیكیث ؾق اؾاقه بىیاقد ال هى٬ى٨اات و ٠اؿم يٝااقت ؾ٬یا ٫باك
آيها و يیم ٨كِث٘لدی بكؼی وىؾشىیاو هىشب ٌؿه که بىیاقد ال ایى اهىال ظی ٧و هیال
وا١٬یث ايکاقياپفیك ایى پكوًها قا پؿیؿ آوقؾه
ٌىيؿ و به هّك ٦هىقؾ يٝك وا ٧٬يكوًؿ .ایى
ِ
اوث که آیا ظکىهث اوالهی هى ٧ٜاوث و یاا هیجىاياؿ باكاد ظ٩ا ٛهى٬ى٨اات و اواح٩اؾه
ِعیط و هٙاب ٫و٧٬ياهه ،ؾق جىلیث هى٬ى٨ات و يٝاقت بك آيها ؾؼالث کًؿ؟ آیا ایى ؾؼالث
ؼؿٌهاد به اوح٭الل و ٧٬واقؾ يمیکًؿ؟ ظؿوؾ ایى ؾؼالث چیىث؟ آیا ظکىهث هیجىاياؿ
بابث ایى ؾؼالث ،ظ٫الحىلیه و ظ٫الًٝاقهاد ال هال هى٬ى٨ه ؾقیا٨ث کًؿ؟
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پاوػ جّ٩یلی همه ایى پكوًها ؾق ٨كوْ و ٨اكو ٞهؽحلا ٧و٬ا ٧ؾق هحاىو ٨٭های و
٬ىايیى هىٔى٠ه ایكاو هٙكض يٍؿه اوث .همیى اهك هىشب هٍکالت ٠ؿیؿهاد ؾق اقجدااٖ
هیاو اؾاقه او٬ا ٦با هحّؿیاو هى٬ى٨ات ٌؿه اوث .ایى يىٌحاق ؾق ِؿؾ اقائه پاوػ ٨٭هی به
ایى پكوًهاوث.
٬دل ال بعد ال ؾؼالث ظاکن ؾق جىلیث و يٝاقت بك هى٬ى٨ات و ٨كْهاد هؽحلا ٧آو،
اللم اوث هىئله اوح٭الل و ٧٬که اهمیث و ي٭ً ج١ییىکًًؿهاد ؾق پاوػ به پكوًهاد
پیًگ٩حه ؾاقؾ ،به اشمال بكقوی ٌىؾ.
اضحمالل ولف

و ٧٬ؾق هیاو بىیاقد ال ا٬ىام ،هلل و اؾیاو هؽحلا ٧هاىقؾ پافیكي اواث و قواز ؾاقؾ.
یکی ال ههنجكیى ویژگیهاد و٬ا ٧يامؾ ٠٭اال ؾق اؾیااو و هلال هؽحلا ٧ال شملاه اواالم،
ن
اوح٭الل آو اوث .ه٭ّىؾ ال اوح٭الل و ٧٬ایى اوث که وِ ٧٬ك٨ا بك اوان يٝك وا،٧٬
جع٭ ٫هییابؿ و هّك ٦هیٌىؾ و په ال جأویه و ،٧٬يه جًها ؾیگكاو ظ ٫ؾؼالاث ؾق آو
قا يؿاقيؿ ،بلکه ؼىؾ وا ٧٬هن ظ ٫جصؿیؿ يٝك يؿاقؾ و ظحی ؾؼالاث ظکىهاث اواالهی يیام
بكؼال٬ ٦ا٠ؿه اوث و چىو شًده اوحرًایی ؾاقؾ ،يیالهًؿ ؾلیل هىشه اوث.

ههنجكیى و ه١حدكجكیى هىحًؿ بكاد ;اوح٭الل و٠ ،:٧٬االوه باك بًااد ٠٭اال ،ا٘اال٪
٬ا٠ؿه ;الى٬ى٠ ٦لی ظىب ها ی٭٩ها اهلها :اوث که ال ٬ىا٠ؿ هىلن ؾق ٨٭اه ٌای١ه ٌامكؾه
هیٌىؾ .بك اوان ایى ٬ا٠ؿه ،هیچکه ظ ٫يؿاقؾ بك ؼال ٦يٝك وا٬ا ،٧ؾؼاالحی ؾق و٬ا٧
ن
کًؿ٬ .ا٠ؿه الى٬ى٠ ٦یًا بكگك٨حاه ال قوایحای ال اهاام ٠ىاکكد  اواث .هٍاایػ واهگايه
(کلیًیِ ،ؿو ٪و ٘ىوی) ایى قوایث قا ي٭ل کكؾهايؿ .بًا بك ي٭ل ٌایػ کلیًای قوایاث باؿیى
٬كاق اوث:
َٓ ٓ
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ّف َیها .ف َىل َع :ال ُىلىف َعلی َح َط ّب َهیا ّیمف َهیا أ ٓهل َهیا ّإ ٓو غیا َ الل ُیه (کلیًای:٪1417 ،

زِ <37َ ،7ااااؿو :٪1413 ،٪ز٘ <237َ ،4ىواااای :٪1417 ،ز،9
َ<)132
هعمؿ بى یعیی هیگىیؿ :بٕ١ی ال اِعاب ها به اهام ابى هعمؿ (اهام
ظىى ٠ىکكد)  ؾقبااقه و٬ا ٧و قوایاات هكباىٖ باه آو يىٌاث .اهاام
 ؾق پاوػ او يىٌث :و٧٬ها بك ظىب چیامد اواث کاه ِااظب آيهاا
٬كاق ؾاؾه اوث ،اگك ؼؿا بؽىاهؿ .
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٠الهه هصلىی ایى قوایث قا ِعیط و ه١حدك ٌمكؾه اوث (هصلىای :٪1414 ،ز،23
َ .)63آیثالله ویؿظىى بصًىقؾد ؾقباقه ا٠حداق ایى قوایث هیگىیؿ :ایى قوایث ؾق لهاكه
هکاجیب اوث ،ولی چىو هٍایػ وهگايه آو قا ي٭ل کكؾهايؿ و وًؿ آو ِعیط اوث و بیٍحك
٨٭ها ؾق ٨حاواد ؼاىؾ باه آو اواحًاؾ کكؾهاياؿ ،ا٠حمااؾ باه ِاؿوق آو ال اهاام هّ١اىم 
ظاِل هیٌىؾ (بصًىقؾد :٪1419 ،ز .)231َ ،4بىایاقد ال ٨٭هاا باه ایاى قوایاث ؾق
هااىاقؾ هح١ااؿؾ اوااحًاؾ کكؾهايااؿ (ظلاای :٪1413 ،ز٠ <291َ ،6اااهلی :٪1417 ،ز،2
َ <265بعكاياای :٪1415 ،ز٠ <443َ ،18اااهلی :٪1419،ز <441َ ،21يكا٬اای،
 :٪1415ز <317َ ،14يص٩ااای :٪1414 ،ز <357َ ،22ايّااااقد :٪1415 ،ز،4
ّ
َ <33یمؾد :٪1414 ،ز .)33َ ،4الى٬ى ٦ؾق ایى قوایث شما ٟهعلای باه الا ٧و الم
اوث و ا٬حٕاد ٠مىم ؾاقؾ .بًابكایى هیبایىث ؾق هى٬ى٨ات بك ٘د ٫آيچه وا ٧٬ؾق هًگاام
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و٧٬کكؾو ج١ییى کكؾه ،ال يٝك ٌكوٖ ،ؼّىِیات ،جّاك٨اجی کاه ؾق آو ايصاام هیٌاىؾ و
کىاای کااه يٝاااقت و جىلیااث قا بااك ٠هااؿه ؾاقؾ٠ ،ماال ٌااىؾ (بصًااىقؾد :٪1419 ،ز،4
َ.)231
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هّلعث ب٭ا و جكویس ایى وًث ظىًه ؾق شاه١ه يیم ا٬حٕا هیکًاؿ کاه اواح٭الل و٬ا٧
ظٌ ٛ٩ىؾ< لیكا و ٧٬اظىايی اوث کاه باك اواان ايگیمههااد ؼیكؼىاهاياه وا٬ا ٧ايصاام
هیگیكؾ و بكاد ج٭ىیث ظه ؼیكؼىاهايه هیاو هكؾم و جٍىی ٫آيها به ایى ٠مال يیاک ،اللم
اوث ایى ا٠حماؾ ؾق هكؾم بهوشىؾ آیؿ که پیىوحه ؾق هىقؾ هال هى٬ى٨ه باك اواان يیاث آيهاا
٠مل ؼىاهؿ ٌؿ و ال آيچه هاىقؾ يٝاك آيهاواث ،جؽٙای يؽىاهاؿ ٌاؿ ،اهاا باا ؾؼالثهااد
يابصاد يهاؾهاد ظکىهحی ؾق هّك ٦و اؾاقه هى٬ى٨ات ،ایى يگكايای ؾق بىایاقد ال کىاايی
که هالی قا و ٧٬کكؾهايؿ یا ّ٬ؿ و ٧٬هالی قا ؾاقيؿ ،بهوشىؾ ؼىاهؿ آهؿ کاه اؾاقه او٬اا ٦یاا
وایك يهاؾهاد ظکىهث به بهايههاد هؽحل ٧ؾق هى٬ى٨ه آيها جّك٨ی بك ؼال ٦آيچه آيها ؾق
و٧٬ياهه ٬یؿ کكؾهايؿ یا ّ٬ؿ و ٧٬آو قا ؾاقيؿ ،کًًؿ .ایى يگكايی هیجىايؿ ٠اهل ههمای ؾق
بیق٤دحی هكؾم به وًث پكبكکث و ٧٬باٌاؿ .الایاىقو اواح٭الل و٬ا ٧و ج١هاؿ ؾولثهاا باه
ِیايث ال آو ،بیٍحكیى وهن قا ؾق گىحكي و ٧٬ؾاقؾ.
هعًای جىلیث و يفارت

ياٜك و هحىلی ؾق بىیاقد ال هًاب٨ ٟ٭هی گفٌحه ؾق کًاق هن ـکك ٌؿهايؿ و به یاک هً١اا
هیباًٌؿ (ظلای :٪1413 ،ز٠ <323َ ،6ااهلی :٪1413 ،ز )171َ ،3و ه٭ّاىؾ ال
آيها کىی اوث که اؾاقه هال هى٬ى٨ه قا بك ٠هاؿه ؾاقؾ٠ .الهاه ظلای باك ایاى يکحاه جّاكیط
هحىلی و ،٧٬هماو ياٜك ال شاياب ٌاكی١ث اواث( :ظلای :٪1421 ،ز،3
کكؾه اوث که ; ِ
َ ،)293ظحی ٌیػ ش٩١ك کاٌ٧الٙ٥ال ال اِٙالض يااٜك باهشاد هحاىلی اواح٩اؾه کاكؾه
اوث (کاٌ ٧الٙ٥ال :٪1422 ،ز ،)245َ ،4اها ؾق یک ِؿوال اؼیك بهجؿقیس هً١ااد
شؿیؿد بكاد ياٜك بهوشىؾ آهؿ که با هً١ااد هحاىلی ٨اك ٪ؾاقؾ .ؾق ایاى يىٌاحاق ،ه٭ّاىؾ ال
يٝاقت همیى هً١اد شؿیؿ اوث .ياٜك ؾق ایى هً١اد شؿیؿ کىی اوث که بك ظىى ايصاام
وٜای ٧هحىلی يٝاقت ؾاقؾ .په ٘د ٫ایى هً١اا ،اؾاقه هى٬ى٨اه هكباىٖ باه ظاىله هىائىلیث

هحىلی ،و يٝاقت بك هى٬ى٨ه هكبىٖ به ظىله هىئىلیث ياٜك اوث .هع٭ ٫بصًىقؾد با جىشاه
به ایى هً١اد شؿیؿ يحیصه هیگیكؾ که هیجىاو ياٜك قا به ؾو ٬ىن ج٭ىاین کاكؾ٬ :ىان اول
کىی اوث که ا٠مال هحىلی با ا٘ال ٞاو اوث و ٬ىن ؾوم کىی اوث که ا٠مال هحاىلی باا
يٝك و جّىیب او بایؿ باٌؿ (بصًىقؾد :٪1419 ،ز.)319َ ،4
آیثالله ویؿابىالعىى اِ٩هايی يیم ؾق کحاب وضیلااالندذ و ال همایى اِاٙالض شؿیاؿ
بهكه گك٨حه اوث و به همیى شهث ایى اِٙالض به کحاب تسربرالىضذیله اهاام ؼمیًای يیام
که ؾق وا ٟ٬ظاٌیه بك وضیلااالند ه اوث ،قاه یا٨حه اوث .به يٝاك ایٍااو ،اگاك هعاكل ٌاىؾ
ه٭ّىؾ وا٨ ،٧٬٭ٗ ا٘ال ٞياٜك ال ا٠مال هحىلی اواث جاا ال ٠مال باه و٧٬ياهاه ا٘میًااو
ظاِل ٌىؾ ،ؾق ایى ِىقت هحاىلی ؾق جّاك٨اجً هىاح٭ل اواث و اـو يااٜك ؾق ِاعث و
جّىیب ياٜك باٌاؿ ،ؾق
ي٩ىـ جّك٨ات هحىلی ٌكٖ يیىث و اگك ه٭ّىؾ واِ ،٧٬ا٠مال يٝك و
ِ
ایى ِىقت جّك٨ات هحىلی شم با اـو ياٜك و جّىیب او شایم يؽىاهؿ بىؾ و اگك هاكاؾ وا٬ا٧
ه١لىم يداٌؿ ،بایؿ هك ؾو اهك ق٠ایث ٌىؾ (ؼمیًی ،بیجا :ز.)84َ ،2

ياٜك ؾق يٝاقت اوحٙال٠ی٨ ،٭ٗ ال ٠ملکكؾ هحىلی ،يعىه اؾاقه و هّك ٦هاال هى٬ى٨اه
ا٘ال ٞپیؿا هیکًؿ و ؾق ِىقت هؽال٩ث آو با آيچه ؾق و٧٬ياهه آهؿه اوث ،هایچ ا٬اؿاهی
يمیجىايؿ ايصام ؾهؿ ،شم ا٘الٞقوايی به ه٭اهاات ـدِاالض هايًاؿ ؾواحگاه ٕ٬اایی ،اهاا
ياٜك ؾق يٝاقت اوحّىابی ،ؾاقاد اؼحیاقات بیٍحك و ظ ٫جأییؿ یا ٠ؿم جأییؿ هك گىيه جّك٨ی
ؾق هال هى٬ى٨ه اوث .هحىلی ؾق ِاىقت وشاىؾ يااٜك اوحّاىابی ؾق و٬ا٨ ،٧٭اٗ باا جأییاؿ و
اهٕاد او ظ ٫جّك ٦ؾق هال هى٬ى٨ه قا ؾاقؾ.
ؾق هاؾه ٬ 78ايىو هؿيی يیم ؾو اِٙالض ياٜك و هحاىلی ال هان ج٩کیاک ٌاؿه و هاك ؾو
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ؾق آذاق بكؼی ال ٨٭هاد ه١اِك يیم هیاو ياٜك و هحىلی ٨ك ٪يهاؾه و بكاد ياٜك يیم همیى
ؾو هً١ااا ـکااك ٌااؿه اوااث (ؼااىیی :٪1411 ،ز <237َ ،2واادمواقد :٪1413 ،ز،22
َ <99ویىااحايی :٪1417 ،ز .)459َ ،2بااك اوااان ایااى ؾو هً١ااا بااكاد ياااٜك ،ؾو
اِٙالض يٝاقت یا ياٜك ا٘ال٠ی یاا اواحٙال٠ی ،و يٝااقت یاا يااٜك اوحّاىابی ،ؾق کحاب
٨٭هی و ظ٭ى٬ی قایس ٌؿه اوث (٨أل <111َ :٪1424 ،اهاهی ،بیجا :ز.)84َ ،1
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هً١اد ياٜك يیم هىقؾ جىشه بىؾه اوث .ؾق ایى هاؾه آهؿه اوث; :وا ٧٬هایجىاياؿ باك هحاىلی
ياٜك ٬كاق ؾهؿ که ا٠مال هحىلی به جّىیب یا ا٘ال ٞاو باٌؿ:.
په يٝاقت بك و ٧٬بك ؾو ٬ىن اوث و هك یک ال ایاى ؾو ٬ىان همکاى اواث ؾق و٬ا٧
٠ام یا و ٧٬ؼاَ باٌؿ .بًابكایى چهاق ٨كْ پؿیؿ هیآیؿ که ٠داقتايؿ ال:
 .1يٝاقت اوحٙال٠ی ظاکن بك و٠ ٧٬ام<
 .2يٝاقت اوحٙال٠ی ظاکن بك و ٧٬ؼاَ<
 .3يٝاقت اوحّىابی ظاکن بك و٠ ٧٬ام<
 .4يٝاقت اوحّىابی ظاکن بك و ٧٬ؼاَ.
دخالث حاکن در جىلیث هىلىفات
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ؾؼالث ظاکن ؾق جىلیث و اؾاقه هى٬ى٨ات٘ ،ی هىائل پیً قو ٬ابل بكقوی اوث:
الف) وجىد و ػذم هحىلی
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ؾق ایىباقه چًؿ ٨كْ ٬ابل جّىق اوث :
٨كْ اول :وا ٧٬بكاد اؾاقه و٠ ٧٬اام یاا ؼااَ ،هحاىلی ٬اكاق ؾاؾه باٌاؿ و او يیام باه
وٜای ٧ؼىؾ ؾق اؾاقه و٠ ٧٬مل کًؿ .ؾق ایى ِىقت به اشما٨ ٞ٭ها ظاکن يمیجىايؿ ؾؼالحی
ؾق اؾاقه و ٧٬کًؿ .ایى ٨حىا هىحًؿ به ٬ا٠ؿه اوح٭الل و ٧٬و قوایات ه١حدك همچاىو قوایاث
اهاااام ٠ىاااکكد  اواااث (٠ااااهلی :٪1413 ،ز <324َ ،5یااامؾد :٪1414 ،ز،1
َ <229ؼاهًهاد.)493َ :٪1424 ،
٨كْ ؾوم :وا ٧٬بكاد اؾاقه و٠ ٧٬ام ،هحىلی ٬كاق يؿاؾه اوث یا هال هى٬ى٨ه به هاك ٠لحای
هحىلی يؿاقؾ< هايًؿ ایًکه هحىلیاو هًّىَ ؾق و٧٬ياهه ٨ىت کكؾهايؿ و و ٧٬يیالد باه هحاىلی
هن يؿاقؾ .ؾق ایى ٨كْ همچًاوکه ِاظب خىاهر گ٩حه اوث٠ ،مل به و٬ا ٧و جّاك ٦ؾق آو
يیال به اـو ظاکن و ش١ل هحىلی ال شايب او يؿاقؾ (يص٩ی :٪1414 ،ز.)25َ ،28
٨كْ وىم٨ :كْ وىم هايًؿ ٨كْ ؾوم اوث ،باا ایاى ج٩ااوت کاه اؾاقه و٬ا ٧يیاال باه

هحىلی ؾاقؾ .ؾق ایى ِىقت اؾاقه و ٧٬ؾق و٠ ٧٬ام به يٝك همه ٨٭ها بك ٠هؿه ظاکن اوث جا
ن
ود هىح٭یما یا به واوٙه ا٨كاؾد که ج١ییى هیکًؿ ،باه اؾاقه هى٬ى٨اه بپاكؾالؾ .ؾق ایىگىياه
هىاقؾ ،چىو هال هى٬ى٨ه ؾق ه١كْ ٔایٌٟؿو اوث و ٤كْ وا ٧٬و ظ٭ى ٪هى٬اى٠٦لیهن
ّ
ال بیى هیقوؾ ،ظاکن اوالهی هى ٧ٜاواث ایاى کااق باه لهیىهاياؿه و ٔاكوقد قا هحک٩ال
ٌىؾ .اؾله ؾؼالث ظاکن ؾق چًیى هىاقؾد٠ ،داقت ال اؾله باب ظىده ،والیث ٨٭یه و هكظلاه
٠ملی اهك به ه١كو ٦و يهی ال هًکك اوث .
٨كْ چهاقم :وا ٧٬بكاد اؾاقه و ٧٬ؼاَ ،هحىلی ٬كاق يؿاؾه اوث یا هاال هى٬ى٨اه باه
هك ٠لحی ؾاقاد هحىلی يیىث .به يٝك بكؼای ال ٨٭هاا هايًاؿ ظٕاكات آیاات ویؿهعمؿقٔاا
گلپایگايی ،ل٧ٙالله ِا٨ی گلپایگايی و شىاؾ جدكیمد يیالد به اـو ظاکن و ش١ل هحاىلی ال
وىد او يیىث و به يٝك بكؼی ؾیگك ال ٨٭ها هايًؿ اهام ؼمیًی و آیثالله ویؿ٠لی ویىحايی
ؾق هىقؾ هًا١٨ی که هكبىٖ به ٘د٭ه هىشىؾ باٌؿ ،يیالد به هحىلی يیىاث ،اهاا ؾقبااقه اهاىق
هكبىٖ به ٘د٭ات ب١ؿ ،يیال به اـو ظااکن یاا ٬اكاقؾاؾو هحاىلی ال واىد او اواث (ؼمیًای،
 :٪1424ز.)636َ ،2

به يٝك هیقوؿ با جىشه به جماظن هال اوح٭الل و ٧٬که ا٬حٕاد ٠ؿم ؾؼالث ظااکن
قا ؾاقؾ ،بااا هااال اؾلااه ٔااكوقت ؾؼالااث ظاااکن ؾق هى٬ى٨ااات ؾق هااىاقؾ اللم ،يمیجااىاو ؾق
ایىگىيه هىاقؾ اظحیاٖ کكؾ .همچًیى به ؾلیل ایًکاه ایاى هاىاقؾ ال هّااؾی ٫جاماظن اواث،
يمیجىاو ظکن واظؿد بكاد آيها ِاؾق کكؾ .الایىقو چاقهاد يیىث شم آيکاه هاك هّاؿا٬ی
ّ
أهان
به جًهایی بكقوی ٌىؾ و بك اوان ٌكایٗ و هى١٬یث هىشىؾ ؾق هك هى٬ى٨هاد ،هاال

دخالت حاکن در تىلیت و يظارت بر هىقىفات

ایى اؼحال ٦ياٌی ال ؾق هح٩اوت ٨٭یهاو ؾق يیال و ٧٬ؼاَ به هحىلی اوث .باه يٝاك
٨٭یهاو ،هى٬ى٠٦لیهن ؾق و ٧٬ؼاَ چىو هعؿوؾ هىحًؿ ،به هًمله هحىلیايؿ و ؼىؾٌاو
هحىلی و ٧٬ؼىاهًؿ بىؾ ،هگك ایًکه هیاو آيها اؼحال ٦ؾق اؾاقه و٬ا ٧پؿیاؿ آیاؿ کاه ؾق ایاى
ِىقت بایؿ به ؾاؾگاه هكاش١ه کًًؿ و ظاکن ٌك ٞباك اواان هّالعث هاال هى٬ى٨اه ظکان
هیکًؿ .شم١ی ال ٨٭ها ؾق هىقؾ هًا ٟ٨و ظ٭ى٘ ٪د٭ات ب١ؿ که ایًک هىشىؾ يمیباًٌؿ جاا ال
ظ٭ى ٪ؼىؾ ؾ٨ا ٞو ي٭ً ؼىؾ قا ؾق اؾاقه و ٧٬ای٩ا کًًؿ ،ؾؼالث ظاکن قا اللم ؾايىحهايؿ .
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قا جٍؽیُ ؾاؾ و بك اوان آو ،ظکن به ؾؼالث یا ٠ؿم ؾؼالث ؾق اؾاقه و ٧٬قا ِاؾق کاكؾ.
قوٌى اوث هىحًؿ ٨٭هی ؾؼالث ظاکن همچىو بًؿ ٬دل ،اؾله باب ظىده ،والیاث ٨٭یاه و
هكظله ٠ملی اهك به ه١كو ٦و يهی ال هًکك اوث.
ب) لظىر یا جمظیر هحىلی

ؾقباقه ّ٬ىق یا ج٭ّیك ؾق اؾاقه و ،٧٬وه ٨كْ هحّىق اوث:
٨كْ اولّ٬ :ىق و ج٭ّیك هعكل و ه١لىم اوث .ؾق ایاى ِاىقت ظااکن هیجىاياؿ باكاد
اؾاقة ؾقوث و ٧٬ؾؼالث کًؿ (کاٌا ٧الٙ٥اال .)371َ :٪1422 ،هماه هكاشا ٟه١اِاك
اج٩ا ٪يٝك ؾاقيؿ که اگك هحاىلی ؾق ٠مال باه و٬ا ٧ؼیاياث کًاؿ ،ظااکن بایاؿ ؾق اؾاقه و٬ا٧
ؾؼالث کًؿ و شلىد ؼیايث هحىلی قا بگیكؾ .
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ؾقباقه يعىه ؾؼالث ظاکن ؾق ایى ٨كْ ،هیاو ٨٭یهاو اؼحال ٦اواث .هٍاهىق ٨٭هااد
ه١اِااك هايًااؿ ظٕااكات آیااات ویؿابىال٭اواان ؼااىیی ،واایؿ٠لی ویىااحايی ،هعمؿ٨أاال
لًکكايی ،شىاؾ جدكیمد ،ویؿهىوی ٌدیكد ليصاايی ،ل٧ٙاللاه ِاا٨ی گلپایگاايی ،ظىایى
وظیؿ ؼكاوايی ،هعمؿ اوعا٨ ٪یاْ و ظىیً١لی هًحٝكد بك ایى يٝك هىحًؿ که يؽىاث
ظاکن ،اهیًی قا بك کاق هحىلی ٬كاق هیؾهؿ و اگك اِالض اؾاقه هى٬ى٨ه با ّ
ٔان اهایى همکاى
يدىؾ ،هحىلی شؿیؿد باكاد آو يّاب هیکًاؿ .بكؼای هايًاؿ ظٕاكات آیاات اهاام ؼمیًای،
ویؿهعمؿقٔا گلپایگايی ،هعمؿج٭ی بهصث و هعمؿ ياىقد هماؿايی هح١اكْ ّ
ٔان اهایى
يٍؿهايؿ و ٨٭ٗ به يّب هحىلی شؿیؿ ٨حىا ؾاؾهايؿ .آیثالله هعمؿ٠لی اقاکی يیم ٨٭اٗ ّ
ٔان
اهیى قا ـکك کكؾه و هح١كْ يّب هحىلی يٍؿه اوث .آیثالله ياِك هکاقم ٌیكالد يیم ٨حىا
ؾاؾه اوث که ؾق و٠ ٧٬ام ،یا هحىلی ٬كاق هیؾهؿ یا ٔن اهیى هیکًؿ و ؾق و ٧٬ؼاَ ،یاا
هىشىؾ هى٬ى٠٦لیهن هحىلی ٬كاق هیؾهؿ یا ٔان اهایى هیکًاؿ (ؼمیًای،
با هىا٨٭ث ٘د٭ه
ِ
 :٪1424ز.)639َ ،2
په ٨٭ها جكؾیؿد ؾق هٍكو٠یث ؾؼالث ظاکن ؾق ٨كْ ؼیايث و ّ٬ىق و ج٭ّیك هحاىلی
ؾق اؾاقه هى٬ى٨ات يؿاقيؿ .هىحًؿ ایى ؾؼالث يیم ٬ا٠ؿه ظىده ،والیث ٨٭یاه و هكظلاه ٠ملای

اهك بهه١كو ٦و يهی ال هًکك اوث .اؼحال ٦آيها ؾق يعىه ؾؼالث ظاکن ؾق اؾاقه هى٬ى٨ه يیام
بكؼاوحه ال جٍؽیُ ٔكوقت و ه٭ؿاق آو اوث< لیاكا اِال ؾق و٬ا ،٧اواح٭الل آو و ٠اؿم
ؾؼالث ظاکن اوث و ؾؼالث ظا کن ٨٭ٗ هًگام ٔكوقت هٍكو ٞاوث ،الایىقو بیٍاحك آيهاا
ؾق هكظله اول٨ ،حىا به ٠مل هحىلی هًّىَ ال شايب وا ٧٬و يّب هحاىلی ال ٘اك ٦ظااکن
ٔن اهیى قا کا٨ی ٌمكؾهايؿ و ؾق ِىقت ٠ؿم ک٩ایث ِّ
يؿاؾهايؿ و ّ
ٔن اهایى٨ ،حاىا باه ٠امل
ِ
ِ ِ
هحاىلی هًّااىَ و يّاب هحااىلی شؿیااؿ ؾاؾهاياؿ .قوٌااى اواث کااه ایااى ٬اىل بااه اظحیاااٖ
يمؾیکجك ،و با اوح٭الل و ٧٬والگاقجك اوث.
٨كْ ؾوم٠ :ؿم ّ٬اىق و ج٭ّایك ،هعاكل و ه١لاىم اواث .ؾق ایاى ٨اكْ ،ظااکن ظا٫
ؾؼالث ظاکن با وشىؾ هحىلی کاه
٠ؿم
ِ
ؾؼالث ؾق اؾاقه و ٧٬قا يؿاقؾ٨ .حاواد ٨٭ها ؾق هىئله ِ
ؾق بًؿ ٬دل گفٌث ،ياٜك به همیى ٨كْ اوث .
٨كْ وىمّ٬ :ىق و ج٭ّیك هٍکى اوث .آیا ظااکن هیجىاياؿ ؾق ٨كٔای کاه ّ٬اىق و
ج٭ّیك هحىلی یا ٠اؿم ّ٬اىق و ج٭ّایك او هعاكل و ه١لاىم يیىاث ،ؾؼالاث کًاؿ؟ آیاا ظااکن
هیجىايؿ ؾق هىاقؾد که ٨٭ٗ اظحمال ؼیايث هحىلی وشىؾ ؾاقؾ ،ؾق اؾاقه و ٧٬ؾؼالحی کًؿ؟

هحىلی اوث و به ٨كْ ٌاک ؾق ؼیاياث هحاىلی واكایث يمیکًاؿ .پاه ؾؼالاث ظااکن ؾق
٨كْ ٌک ،ؾق ظؿ ٠مل هحاىلی يیىاث و او يمیجىاياؿ ؾق هاىاقؾد کاه ٠لان باه ِاالظیث
هحىلی وشىؾ ؾاقؾ یا ِالظیث او هىقؾ ٌک اواث ،هحاىلی قا ٠امل کًاؿ و کاه ؾیگاكد قا
بهشاد او يّب یا ؾق اؾاقه هى٬ى٨ه جعث هؿیكیث هحىلی ؾؼالث کًؿ .ؾق ایى ٨اكْ ،ظااکن

دخالت حاکن در تىلیت و يظارت بر هىقىفات

جكؾیؿد يیىث که هحىلی هًّىب ال ٘ك ٦وا ،٧٬هاؾاهیکه ؼیايث و ٠ؿم ِالظیث او
بكاد اؾاقه و ٧٬هعكل يٍؿه ،بك هىًؿ ؼىؾ هیباٌؿ و ٠مل يمیٌاىؾ و کىای يمیجىاياؿ ؾق
اؾاقه هى٬ى٨هاد که جعث هؿیكیث اووث ،ؾؼالث کًؿ< لیكا ؾق اؾاقه هى٬ى٨ه اِال باك ٠اؿم
ؾؼالث ظاکن یا هك که ؾیگكد٤ ،یك ال هحىلی هًّىَ اوث و جؽٙی ال ایى اِال ٨٭اٗ
هًگاهی شایم اوث که هىٔى ٞبكاد ظکن ذايىد هعكل ٌىؾ .په به ِكٌ ٦ک يمیجاىاو
ال ایى اِل جؽٙی کكؾ.
٨حىاد ٨٭ها ؾق بًؿ ٬دل هدًی بك ّ
ٔن اهیى یا ٠مل هحىلی ،هكبىٖ به ٨كْ اظكال ؼیايث
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ظؿاکرك هیجىايؿ ؾق ظؿ يٝاقت اوحٙال٠ی ؾؼالث کًؿ که ؾق وك ّ٨ل ب١ؿ بكقوای ؼىاهاؿ
ٌؿ .اهام ؼمیًی يیم جّكیط کكؾه اوث که ظاکن ٌك ٞؾق ِىقجی هی جىايؿ ؾق اؾاقه ٌائىو
و ٧٬ؾؼالث کًؿ که ؼیايث هحاىلی باه وشاه ٌاك٠ی ذاباث ٌاىؾ (ؼمیًای :٪1422 ،ز،2
َ.)396
دخالث حاکن در يفارت بر هىلىفات
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آیا ظاکن هیجىايؿ ؾق هىاقؾد که اظحمال ٨ىاؾ و ؼیايث ؾق اؾاقه هى٬ى٨اات وشاىؾ ؾاقؾ،
ؾق ظؿ يٝاقت اوحّىابی یا اوحٙال٠ی ؾؼالث کًؿ جا ؾق ِىقت اذدات ؼیايث و ٨ىااؾ ،واقؾ
٠مل ٌىؾ و ا٬ؿام ه٭حٕی قا ايصام ؾهؿ؟ آیا ظاکن هیجىايؿ با اؾ٠اد ٠لن اشمالی به ّ٬ىق
و ج٭ّیك ؾق اؾاقه بىیاقد ال هى٬ى٨ات ؾق وٙط کٍىق و ظی ٧و هیل اهىال آيها و بكاد ق٨اٟ
ایى هٍکل ؾق هى٬ى٨اجی که ؾق اؾاقه آيها ؼلل و ه٩ىؿهاد وشىؾ ؾاقؾ و يیم بكاد پیٍگیكد
ال پؿیؿآهؿو ه٩ىؿه ؾق اؾاقه هى٬ى٨اجی که بال١٩ل هدحال باه ٨ىااؾ يیىاحًؿ ،ا٬اؿام باه ش١ال
٬ايىيی کًؿ که بك اوان آو همه هى٬ى٨ات یا ٨٭ٗ هى٬ى٨ات ٠ام جعث يٝااقت اواحٙال٠ی
یا اوحّىابی ظکىهث ٬كاق گیكيؿ؟ باه٠داقت ؾیگاك ،آیاا ظااکن هیجىاياؿ باكاد پیٍاگیكد ال
٨ىاؾ ؾق اؾاقه و هّك ٦هى٬ى٨ات ،يٝاقت اوحٙال٠ی یا اوحّىابی باك هٙلا ٫هى٬ى٨اات یاا
٨٭ٗ بك هى٬ى٨ات ٠ام ؾاٌحه باٌؿ؟
با پكوًهاد هٙكضٌؿه قوٌى هیٌىؾ که يٝاقت اوحٙال٠ی یا اوحّىابی ظاکن باك
هى٬ى٨ات ٠ام و ؼاَ ،همکى اوث ؾق ٨كْ ٌک ؾق ّ٬ىق یا ج٭ّیك هحاىلی ٬ابال جىشیاه
٠لمی و ٨٭هی باٌؿ .الایىقو ؾق پاوػ به ایاى پكواًها هیجاىاو ٨اكوْ چهاقگاياه ؾقبااقه
يٝاقت ظاکن بك هى٬ى٨ات قا هٙكض کكؾ:
٨كْ اول :يٝاقت اوحٙال٠ی ظاکن بك هى٬ى٨ات ٠اام .يٝااقت اواحٙال٠ی ظااکن باك
همه هى٬ى٨ات ٠ام با جىشه به پیً٨كْ اظحمال ظی ٧و هیل اهاىال بىایاقد ال هى٬ى٨اات
ؾق کٍىق ،بك اوان هدًاد ظىده ٬ابل ؾ٨ا٠ ٞلمای اواث< لیاكا اهاىق ظىادی ٠داقتاياؿ ال
آيچه ؾق ؾو ب١ؿ ؾيیىد و اؼكود به هّالط ٠مىهی اقجداٖ ؾاقؾ و ٌااق ٞه٭اؿن باه اهماال
آيها قأی يیىاث و بكپاایی آيهاا قا ٔاكوقد هیؾاياؿ و ظا ٫ؾؼالاث ٨٭یاه شاهٟالٍاكایٗ و

هدىىٖالیؿ و ظکىهث اوالهی ؾق ایى اهىق ه٩كوً٠٢اه اواث (يكا٬ای<536َ :٪1417 ،
هكا٤اای :٪1417 ،ز .)571َ ،2ال وااىد ؾیگااك ،بااا اظحمااال ٠٭الیاای ٨ىاااؾ ؾق اؾاقه
هى٬ى٨ات ٠ام که به هّالط ٠مىهی هكبىٖ هیٌىؾ ،يٝاقت باك ٠ملکاكؾ هى٬ى٨اات ال اهاىق
ظىدی بهٌماق هیقوؾ .
همچًیى بك پایه يٝكیه والیث ویاوی ٨٭یه ،ؾؼالث ظکىهاث ؾق ایىگىياه اهاىق کاه باه
هّالط ٠ماىهی هكباىٖ هیٌاىؾ ،هاىقؾ ٬داىل اواث< لیاكا باك اواان ایاى يٝكیاه٬ ،لماكو
اؼحیاقات ٨٭یه هك آو چیمد اوث که ائمه  بهً٠ىاو والٙاو و قئایه و باه ا٬حٕااد
ظکىهااثؾاقد و جاااؿبیك شاه١ااه ،ال آو اؼحیااااقات بكؼااىقؾاق بىؾهاياااؿ (يكا٬ااای:٪1417 ،
َ .)536په جًها هىائل ٤یكظکىهحی ،هٍمىل والیث ٨٭یه يمیباًٌؿ.

اهام ؼمیًی يٝكیه هع٭ ٫اِ٩هايی قا ي٭ؿ کكؾه و با ایاى اواحؿالل کاه و٬ا٠ ٧اام یکای ال
هّالط هىلمیى اوث و ظاکن اوالهی بایؿ ال هّالط هىلمیى ظ٩اٜث کًؿ ،به آو پاواػ ؾاؾه
اوث ،ولی اهام ؼمیًی هن پفیك٨حه اوث که جا و٬حی که هحىلی هًّىَ ال ٘ك ٦وا٬ا ٧وشاىؾ
ؾاقؾ و جؿبیك و ٧٬و جأهیى هّالط هىلمیى ال ٘كی ٫او اهکاوپفیك اوث ،يىبث به ؾؼالث ظاکن
يمیقواؿ .ایٍااو يیام چااىو اؼحیااقات ظکىهاث اواالهی قا ؾق ٤یااك هاىاقؾ هًّاىَ ٨كاجااك ال
ا٬حٕائات ٠ك٨ی ظکىهث يمیؾايؿ ،ؾؼالث ظکىهث ؾق هّلعث ٠اهه قا ٨٭ٗ ؾق هىاقؾ ٨٭اؿاو
ّ
هحىلی ،هٍمىل ا٬حٕائات لهاهاؿاقد هیٌاماقؾ (ؼمیًای :٪1421 ،ز .)216َ ،3همکاى
اوث ؾیؿگاه هع٭ ٫اِ٩هايی هكبىٖ به ٨كٔی باٌاؿ کاه وا٬ا ٧باكاد و٬ا ٧هحاىلی ٬اكاق ؾاؾه
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آیثالله ٌیػ هعمؿظىیى اِ٩هايی اؾاقه و ٧٬قا ال ٌئىو ظکىهاث و ظحای ال ٌائىو
والیااث ویاواای اهااام هّ١ااىم يمیؾايااؿ (اِ ا٩هايی :٪1418 ،ز .)131َ ،3اوااحؿالل
هع٭ ٫اِ٩هايی ایى اوث که اهىق ظکىهحی ،اهىقد اوث که ؼاقز ال ظیٙه جّمینگیكد
ن
ا٨كاؾ اوث و اٌؽاَ هك چه قا قأوا هیجىايًؿ به آو ا٬ؿام کًًؿ ،ال ٌئىو ظکىهاث ؼااقز
اوث .به يٝك ایٍاو ،چىو ٌؽُ وا ٧٬ؾق او٬ا٠ ٦اهه ،ظ ٫ج١ییى هحىلی ؾاقؾ ،بًاابكایى
هىئله اؾاقه هى٬ى٨ات ،ؾق ظیٙه اؼحیاقات اٌؽاَ اوث و لهاهؿاق يمیجىايؿ ؾق آو ؾؼالث
کًؿ (اِ٩هايی :٪1418 ،ز.)397َ ،2

اوث .ؾق ایى ِىقت هیاو ایٍاو و وایك ٨٭ها ال شمله اهام ؼمیًی اؼحال٨ی يیىث.
ؾق ایى ٨كْ يمیجىاو به اؾله هكظله ٠ملی اهاك باه ه١اكو ٦و يهای ال هًکاك اواحؿالل
َ
کكؾ< لیكا ؾق هىاقؾ ٌک ؾق ّ٬ىق یا ج٭ّیك ؾق اؾاقه و ،٧٬جع٭ا ٫هًکاك کاه هىٔاى ٞباكاد
ایى اؾله اوث ،هعكل يٍؿه اوث جا بحىاو ظکن به يهی ال هًکك ٠ملی کكؾ .
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به يٝك يگاقيؿه ،يٝاقت اوحٙال٠ی ؾق و٠ ٧٬ام یا ؼاَ هیچگىيه ج١اقٔی با اوح٭الل
و ٧٬و ٬ا٠ؿه «الى٬ى٠ ٦لی ظىب ها یى٩٬ها اهلها» يؿاقؾ< لیكا ظاکن یا ٠ؿول هإهًیى یاا
هك که ؾیگكد با يٝاقت اواحٙال٠ی ؾؼاالحی ؾق اؾاقه و٬ا ٧يمیکًاؿ و هاال هى٬ى٨اه باك
ؼال ٦آيچه هىقؾ يٝك وا ٧٬اوث ،هّك ٦يمیٌىؾ ،بلکه ظاکن ٨٭ٗ ال يعىه هّك ٦هاال
آ گاهی هییابؿ جا ؾق ِىقت جؽل ،٧ا٬ؿام ٌك٠ی و ٬اايىيی قا ايصاام ؾهاؿ .جًهاا ؾق ِاىقجی
ایى يٝاقت با ٬ا٠ؿه هفکىق ه١اقْ اوث که واٌ ٧٬كٖ کكؾه باٌؿ کاه هیچگىياه يٝااقجی،
ظحی يٝاقت اوحٙال٠ی ،ال وىد ظکىهث بك هال هى٬ى٨اه يداٌاؿ .ؾق ایاى ِاىقت يٝااقت
ظاکن بك ؼال ٦و٧٬ياهه اوث.
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ال وىد ؾیگك ،چًاوکه اهام ؼمیًی يیم جّكیط کاكؾه ،يااٜك اواحٙال٠ی کاه ال واىد
ظاکن هًّىب ٌؿه ،با ِك ٦ا٘ال ٞال ؼیايث هحىلی يمیجىايؿ ؾق اؾاقه و ٧٬ؾؼالحی کًاؿ،
بلکه ؼیايث هحىلی بایؿ ؾق هعکمه ٌك٠ی و يمؾ ظاکن ٌك ٞبه اذدات بكواؿ ،واپه ظااکن
ؾؼالث ه٭حٕی قا کًؿ (ؼمیًی :٪1424 ،ز.)644َ ،2
يٝاقت اوحٙال٠ی ظاکن ،ه٭ؿهه ا٬ؿام ؾولث اوالهی بكاد ٠مل به وٜای ً٩ؾق هىاقؾ
ظی ٧و هیل اهىال هى٬ى٨ات اوث .اگاك پافیك٨حین ظکىهاث ؾق هاىاقؾ ظیا ٧و هیال اهاىال
هى٬ى٨ات ال باب ظىده ،والیث ٨٭یه یا اهك به ه١كو ٦و يهای ال هًکاك هىائىل اواث و بایاؿ
هاي ٟایى ظی ٧و هیل ٌىؾ و و ٧٬قا ؾق هصكاد ٌاك٠ی ؼاىؾ ٬اكاق ؾهاؿ ،بایاؿ بپافیكین کاه
ايصام وٜی٩ه ظکىهث ؾق ایىگىيه هىاقؾ هحى ٧٬باك آگااهی ال يعاىه اؾاقه هى٬ى٨اات اواث<
چًاوکه اگك اؼف هالیات قا بكاد ظکىهث هٍكو ٞبؿايین ،بایؿ بپفیكین ظکىهث ظا ٫ؾاقؾ ال
هداؾالت هالی ا٨كاؾ و ٌكکثها آ گاه ٌىؾ و ؾ٨اجك هالی آيها قا بكقوای کًاؿ و ِاك ٦آ گااهی
ظکىهااث ال يعااىه هداااؾالت هااالی ا٨ااكاؾ و ٌااكکثها ،هًا٨اااجی بااا ٬ا٠ااؿه جىاالیٗ (الًااان

هىلٙىو ٠لی اهىالهن) يؿاقؾ .الایىقو يٝاقت اوحٙال٠ی ظاکن ،وشىب ه٭ؿهی ؾاقؾ .
ٌىقاد يگهداو ؾق وال  ،1362ؾق هىقؾ بًؿ ؾوم ال هاؾه اول هّىبه ;٬ايىو جٍکیالت
و اؼحیاقات والهاو ظس و او٬ا ٦و اهىق ؼیكیه ،:که ;يٝاقت بك کلیه ا٠مال هحىلیاو و يٝااق
ؾق هى٬ى٨ات ٠اهه و ؼاِاه و ؾقآهاؿها و هّااق ٦آيهاا :قا ال وٜاای ٧و اؼحیااقات واالهاو
او٬ا٬ ٦كاق ؾاؾه اوث ،ایىچًیى هىٟٔگیكد کكؾ که ;يٝااقت باك ا٠ماال هحىلیااو و يٝااق
هى٬ى٨ات ه١لىمالحىلیه ،ؼال ٦هىالیى ٌك ٞاوث .:به يٝك هیقوؿ ٠لث هؽال٩اث ٌاىقاد
ن
يگهداو با ایى بًؿ ایى بىؾه اوث که اوال ،يٝاقت ؾق ایى بًؿ هٙلا ٫اواث و ٌااهل يٝااقت
ن
اوحّىابی هن هیٌىؾ و ذايیا٠ ،لث ایى يٝاقت و هعؿوؾه آو جدییى يٍؿه اوث .
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الایىقو ؾق ٬ايىو جٍکیالت و اؼحیاقات والهاو ظس و او٬ا ٦که ؾق وال  1364به جأییؿ
ٌىقاد يگهداو قویؿ ،يى٠ی يٝاقت ه٭یؿ بكاد ایى والهاو پفیك٨حه ٌؿه اوث .ایى يٝاقت
هكبىٖ به ظ ٫جع٭ی ٫ال ؾؼل و ؼكز هى٬ى٨ااجی اواث کاه ؾق هًٝاه ج٩اكیٗ و ج١اؿد ٬اكاق
ن
ن
ؾاقيؿ .ایى يى ٞيٝاقت اوال ،يٝاقجی اوحٙال٠ی اوث و ذايیا ،ه٭یؿ به هاىاقؾد اواث کاه ؾق
هًٝه ج٩كیٗ و ج١ؿد باًٌؿ .يٝاقت ؾق هّىبه هصله باه ٌاکل ;يٝااقت هٙلا :٫هٙاكض
ٌؿه بىؾ ،اها با هؽال٩ث ٌاىقاد يگهدااو هىاشاه ٌاؿ .هّاىبه اولیاه هصلاه ؾق هااؾه 13
هیگ٩ث; :جع٭ی ٫ؾق شم ٟو ؼكز ٠ىایؿ قاش ٟبه و٬ا ٧و ِاؿوق ه٩اِاا ظىااب و جٙدیا٫
هّاق ٦باا ه٩ااؾ و٧٬ياهاه و جٍاؽیُ هحاىلی و يااٜك و هى٬اى٠٦لیهن ،باا ٌا١ب جع٭یا٫
والهاو او٬ا ٦اوثٌ .:ىقاد يگهداو ؾقباقه ایاى هااؾه ا٠االم کاكؾ; :جع٭یا ٫و ج٩عاُ
ابحؿایی و هٙالده ِىقت ظىاب يىدث به هى٬ى٨ات هًّىَ الحىلیه ،ه٥ایك ٌاك ٞاواث.:
هصله بكاد ق ٟ٨ایى اٌاکال ٌاك٠ی ،ایاى ٠دااقت قا باه ـیال هااؾه  13ا٨اموؾ; :هگاك ؾق
هى٬ى٨ااات هًّااىَالحىلیه ؾق ِااىقجیکه هًٝااه ج١ااؿد و ج٩ااكیٗ هحااىلی يداٌااؿ .:بااا ایااى
اِالظیهٌ ،ىقاد يگهداو آو قا جأییؿ کكؾ و يٝاقت بك هى٬ى٨ات هًّىَالحىلیه يیام باهشم
هىقؾ اوحرًاٌؿه پفیك٨حه ٌؿ .يکحه ؾقؼىق جىشه ایى اوث که ؾق ایى هاؾه ،ال واژه ;يٝااقت:
که ٌااهل يٝااقت اواحٙال٠ی و اوحّاىابی هیٌاىؾ ،اواح٩اؾه يٍاؿه و باهشاد آو ج١دیاك
;جع٭ی :٫و ;جٙدی :٫بهکاقق٨حه اوث که ٜهىق ؾق يٝاقت اوحٙال٠ی ؾاقؾ .بك ایى اواان،

٨٭هاد ٌىقاد يگهداو ٨٭ٗ يٝااقت اواحٙال٠ی قا ؾق هاىاقؾد کاه هًٝاه ج١اؿد و ج٩اكیٗ
اوث ،پفیك٨حهايؿ.
يکحه ؾقؼىق جأهل ؾق هاؾه  13هّىبه وال  1364ایى اوث که ایى هاؾه ٜهاىق ؾق ایاى
ؾاقؾ که اِل اولی بك ایى اوث که هى٬ى٨ات جعث يٝاقت اوحٙال٠ی هىاحًؿ ،هگاك اظاكال
ٌىؾ که ;هًٝه ج١ؿد و ج٩كیٗ هحىلی :وشىؾ يؿاقؾ .به٠داقت ؾیگك ،هیجىاو گ٩ث باه ٠لاث
٤لده ج١ؿد و ج٩كیٗ ؾق اؾاقه هى٬ى٨ات ،اِل اولی بك ج١ؿد و ج٩كیٗ اواث ،هگاك ؼاال ٦آو
ذابث ٌىؾ که ؾق ایى ِىقت يٝاقت اوحٙال٠ی ظکىهاث ؾق اؾاقه هى٬ى٨اات وشهای ياؿاقؾ.
بًابكایى به يٝك ٨٭هاد ٌىقاد يگهداو ،يٝاقت اوحٙال٠ی ظکىهث اوالهی باك هى٬ى٨اات
ال باب اظحمال وشىؾ ج١ؿد و ج٩كیٗ ؾق آيها هٍكو ٞاوث.
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٨كْ ؾوم :يٝاقت اوحٙال٠ی ظاکن بك هى٬ى٨ات ؼااَ .ایاى يٝااقت يیام باك اواان
هدًاد ظىده و والیث ویاوی ٨٭یه ٬ابال ؾ٨اا٨ ٞ٭های اواث و ؼااَبىؾو هى٬اى٠٦لیهن
جأذیكد ؾق هٍكو٠یث يٝاقت اوحٙال٠ی ظاکن بك و ٧٬يؿاقؾ< لیكا گىاحكه هدًااد ظىاده و
والیث ٨٭یه هًعّك به هىائل هكبىٖ به ٠مىم هكؾم يیىث ،بلکه ٌاهل اهاىق شمئای آظااؾ
هىلماياو يیم هیٌىؾ< چًاوکه ٨٭ها جكؾیؿد ؾق والیث ظاکن یا ٠ؿول هإهًیى ا باك اواان
هدًاد ظىده یا والیث ٨٭یه ا بك اهىال آظاؾ هعصىقیى هايًؿ ِا٥اق و هصاايیى يؿاقياؿ .پاه
ن
اگك ٨كْ کًین بكؼی ال هى٬اى٠٦لیهن هارال ِا٥یكيؿ و هاال هى٬ى٨اه هاىقؾ ظیا ٧و هیال
اوث ،بك ظکىهث اللم اوث با ؾؼالث ؼىؾ هاي ٟال ظی ٧و هیل آو ٌىؾ.
٨كْ وىم :يٝاقت اوحّىابی ظاکن بك هى٬ى٨ات ٠ام و ؼااَ .يٝااقت اوحّاىابی ال
ایى شهاث کاه ؾق آو اؾاقه و هاؿیكیث هحاىلی ،هحى٬ا ٧باك اـو و جأییاؿ يااٜك اواث ،ياى٠ی
ؾؼالث ؾق يعىه اؾاقه هال هى٬ى٨ه بهٌماق هیقوؾ و اوح٭الل هحىلی ؾق اؾاقه و ٧٬که هاىقؾ
يٝك وا ٧٬بىؾه اوث ،ؼؿٌهؾاق هیٌىؾ .باه همایى شهاث باا ٬ا٠اؿه الى٬اى ٦جًاا٨ی ؾاقؾ.
الایااىقو اظکااام آو يیاام هايًااؿ اظکااام ؾؼالااث ظاااکن ؾق جىلیااث اوااث .پااه ایااى يٝاااقت،
هًگاهیکه ّ٬ىق یا ج٭ّیك هحىلی ذابث يٍؿه اوث ،شایم يیىث و ٨٭ٗ هًگاهی شایم اواث
که ّ٬ىق یا ج٭ّیك هحىلی ؾق اؾاقه هى٬ى٨ه ؾق هعکمه ٌك٠ی ذابث ٌىؾ و چًاوکه گفٌاث،

ظاکن به ِك ٦اظحمال ّ٬ىق یا ج٭ّیك هحىلی یا ایًکه هال هى٬ى٨ه ؾق هًٝه ج١ؿد و ج٩اكیٗ
اوث ،يمیجىايؿ ؾق اؾاقه و ،٧٬هك چًؿ به ٌکل يٝاقت اوحّىابی ،ؾؼالحی کًؿ .
بؿیهی اوث ؾق هىاقؾ هًٝه ج١ؿد و ج٩كیٗٔ ،اكوقجی باكاد ؾؼالاث ظااکن ؾق ظاؿ يٝااقت
اوحّىابی وشىؾ يؿاقؾ و يٝاقت اوحٙال٠ی و وپه ٘كض ؾ٠ىا ؾق ؾاؾگاه ؾق ٨كْ ذدىت ج١ؿد
و ج٩كیٗ يمؾ ياٜك بكاد هماي١ث ال ج١ؿد و ج٩كیٗ ؾق هال هى٬ى٨ه ک٩ایث هیکًاؿ .بًاابكایى ٨٭اٗ
ؾق هىقؾد که ج١ؿد و ج٩كیٗ یا به٠داقت ؾیگكّ٬ ،ىق و ج٭ّیك ؾق اؾاقه هال هى٬ى٨ه هعكل باٌؿ،
ه٭حٕی بكاد ؾؼالث ظاکن ؾق ظؿ يٝاقت اوحّىابی وشىؾ ؾاقؾ و هاي١ی باكاد آو يیىاث و ؾق
وایك هىاقؾ ٠الوه بك ایًکه ه٭حٕی هىشىؾ يیىث ،هاي ٟهىشىؾ اوث.
يفارت حاکن بر ولف در فرض هًع والف از دخالث حاکن

بكؼی ٨٭ها هح١كْ ایى هىئله ٌؿه و ظکن اولی آو قا بیاو کكؾهايؿ .هیكلاد ٬می ب١اؿ
ال ٘كض ایى هىئله جّكیط کكؾه که اگك وا٠ ،٧٬ؿم ؾؼالث ظاکن ٌاك ٞؾق اؾاقه هى٬ى٨اه قا
ٌكٖ کكؾه باٌؿ ،جؽل ٧ال ایى ٌكٖ شایم يیىث (٬می :٪1413،ز .)332َ ،1باه يٝاك
آیثالله ویؿهعمؿکاٜن یمؾد يیم ٌكٖ ٠ؿم ؾؼالث ظاکن ،هىشب اهحًاٌ ٞاك٠ی ؾؼالاث
ظاکن هیٌىؾ (یمؾد.)231َ :٪1414،
اها ؾق ِىقجیکه چًیى هىاقؾد ؾق هًٝه ج١ؿد و ج٩كیٗ باٌاؿ و يٝااقت ٔاكوقت یاباؿ،
هیجىاو ال يٝاقت ٠ؿول هإهًیى به شاد يٝاقت ظاکن بهكه بكؾ جا هن ٌكٖ وا٬ا ٧ق٠ایاث
گكؾؾ و هن ٔكوقت وشىؾ ياٜك جع٭ ٫یابؿ .وایؿ یامؾد يیام ب١اؿ ال ٨حاىا باه اهحًااٌ ٞاك٠ی
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وا ٧٬هیجىايؿ ؾق و ٧٬ؼىؾ ٌكٖ کًاؿ کاه ظااکن ؾق و٬ا ٧ؾؼاالحی يکًاؿ .ایاى ٌاكٖ
اللمالمكا٠ات اوث و شلىد ؾؼالثهاد ب١ؿد ظاکن ٌك ٞقا هیگیكؾ .همکى اوث ايگیمه
٬كاقؾاؾو چًیى ٌك٘ی آو باٌؿ که چه بىا ظاکماو شائك باا اؾ٠ااد هٍاكو٠یث ؾق او٬اا٦
ٌكٖ بالؾاقياؿه هیؼىاهاؿ شلاىد ؾؼالاث هماه
ؾوثايؿالد و جّك ٦کًًؿ ،و وا ٧٬با ایى ِ
ظکىهثها قا بگیكؾ جا ظاکن شائك هن با اؾ٠اد ایًکه ال هٍكو٠یث بكؼىقؾاق اوث ،جىشیهی
بكاد ؾؼالث ؾق و ٧٬يؿاٌحه باٌؿ .بؿیهی اوث که ظکن اولای ،ق٠ایاث ا٤اكاْ و ٌاكوٖ
وا ٧٬اوث و ٨٭ٗ هًگام ذدىت ً٠ىاو ذايىد ،ؾؼالث ظاکن همکى اوث.

60

ؾؼالث ظاکن ،ؾق هىاقؾد که يٝاقت ٔكوقت ؾاقؾ ،ؾؼالث ٠ؿول هإهًیى قا ال بااب ظىاده
اللم هیؾايؿ (هماو).
به يٝك يگاقيؿه ،والهاو او٬ا ٦بهً٠ىاو يمایًؿه ولی ٨٭یه ؾق اؾاقه هى٬ى٨ات هیجىايؿ ؾق
چًیى هىاقؾد که وا٠ ،٧٬ؿم يٝاقت یا ٠ؿم ؾؼالاث ظااکن ٌاك ٞقا ٌاكٖ کاكؾه اواث ،ال
والهاوهاد هكؾميهاؾ و هإوىات ؼیكیه ه١حدك و ٬ابال ا٘میًااو باكاد يٝااقت باك چًایى
هى٬ى٨اجی اوح٩اؾه کًؿ و ال ٘كی ٫آيها يٝاقت کلی بك هى٬ى٨ه ؾاٌحه باٌؿ.
حكالحىلیه و حكالًفاره برای حاکن
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وا ٧٬هیجىايؿ ال هًا ٟ٨هى٬ى٨ه واهمی باكاد هحاىلی باهً٠ىاو ظ٫المظماه ٬اكاق ؾهاؿ.
ج١ییى ه٭ؿاق ظ٫الحىلیه به يٝاك وا٬ا ٧اواث .ؾق ِاىقجیکه وا٬ا ٧باكاد هحاىلی ؾق و٬ا،٧
ظ٫الحىلیه ٬كاق يؿاؾه و يیم ٬یؿ يکكؾه که هحىلی وهمی ال هى٬ى٨ه بهً٠ىاو ظ٫الحىلیه يداكؾ
ن
و یا هصايا آو قا اؾاقه کًاؿ ،هحاىلی هىاحع ٫اشكتالمرال ٠مال اواث کاه ال هاال هى٬ى٨اه
بكؾاٌحه هیٌىؾ< همچًیى اوث ؾق ِىقجیکه وا ٧٬جّكیط به اشكت باكاد هحاىلی کاكؾه،
ولی ه٭ؿاق آو قا ه١ایى يکاكؾه باٌاؿ .ؾلیال ایاى ظکان ایاى اواث کاه اشاكت هحاىلی شامل
همیًههاد يگهؿاقد و ٧٬اوث که هیجىاو ال هاال هى٬ى٨اه بكؾاٌاث< لیاكا ه٩اكوْ ایاى
اوث که يگهؿاقد هال هى٬ى٨ه يیالهًؿ هحىلی اوث٨ .٭هاد گفٌاحه هايًاؿ ٠الهاه ظلای و
ِاظب دب ض يیم ٨حىا ؾاؾهايؿ که اگك وا ٧٬وهمی ال هال هى٬ى٨ه بكاد هحىلی ٬اكاق ياؿاؾه
باٌااؿ ،هحااىلی هىااحع ٫اشكتالمراال او اث (ظلاای :٪1414 ،ز٘ <442َ ،2دا٘دااایی،
 :٪1418ز .)319َ ،9بیٍحك ٨٭هاد هحاؼك و ه١اِك ال شمله ویؿ یمؾد و اهام ؼمیًی
يیم همیى يٝك قا ؾاقيؿ (٠اهلی :٪1411 ،ز <178َ ،3یامؾد :٪1414 ،ز<231َ ،1
ؼمیًی ،بیجاا :ز <83َ ،2ؼاىیی :٪1411 ،ز <238َ ،2گلپایگاايی :٪1413 ،ز،2
َ <159ویىحايی :٪1417 ،ز.)399َ ،2
ؾق آيچه گ٩حه ٌؿ٨ ،ك٬ی هیاو هحىلی و يااٜك يیىاث .پاه وا٬ا ٧هیجىاياؿ باكاد يااٜك
ظ٫الًٝاقه ه١یى يمایؿ و هكگاه ؾق ٠٭اؿ و٬ا ٧ظ٫الًٝااقه ٬اكاق ؾاؾه يٍاىؾ ،ؾق ِاىقجیکه
ياٜك ؾق ٠مل ؼىؾ ّ٬ؿ جدك ٞيؿاٌاحه ،هیجىاياؿ هايًاؿ هحاىلی ال ٠ایاؿات هى٬ى٨اه واهمی

بهً٠ىاو اشكتالمرل بكؾاقؾ ،هگك آيکه ؾق ٠٭ؿ و ،٧٬هصايیبىؾو ٠مل او ٬یؿ ٌؿه باٌؿ و
یا ٬كائى ایى اهك قا ذابث کًؿ.
آیا اگك هحىلی یا ياٜك ،ظاکن یا يمایًؿه او باٌؿ و جىلیث و يٝاقت او ال وىد وا ٧٬ج١ییى
يٍؿه باٌؿ ،بلکه ال باب ظىده یا والیث ٨٭یه ،جىلیث و يٝااقت ظااکن ذاباث ٌاىؾ ،ؾقیا٨اث
ظ٫الحىلیه و ظ٫الًٝاقه بكاد ظاکن ال هال هى٬ى٨ه شایم اواث؟ اهاام ؼمیًای ؾق پاواػ باه
اوح٩حائی ٨حىا ؾاؾه اوث که هحىلی هًّىب ال ٘اك ٦ظااکن يیام هايًاؿ هحاىلی هًّاىب ال
٘ك ٦وا ،٧٬ؾق ِىقجیکه اشكجی بكاد او ؾق و ٧٬ج١ییى يٍؿه باٌؿ ،هىحع ٫اشكتالمرال
ال هال هى٬ى٨ه اوث (ؼمیًی :٪1424 ،ز.)642َ ،2

يحیجهگیری

.1يّب هحىلی و يٝاقت اوحّاىابی ال واىد ظااکن ،ؾؼالاث ؾق اؾاقه هى٬ى٨اه اواث و
ظکن اولی آو ٠ؿم شىال اوث ،اها يٝاقت اوحٙال٠ی ؾؼالث ؾق اؾاقه هى٬ى٨ه يیىث.
.2ؾق ِىقجیکه وا ٧٬بكاد اؾاقه هال هى٬ى٨اه هحاىلی ٬اكاق ؾاؾه و ؼیاياث هحاىلی ذاباث
يٍؿه اوث ،ؾولث اوالهی يمیجىايؿ ؾق اؾاقه هى٬ى٨ه به هك يعىد ال شمله يّب هحىلی یاا
ّ
ٔن اهیى یا يٝاقت اوحّىابی ؾؼالحی کًؿ.
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بك اوان ایى ٨حىا هیجىاو گ٩ث که ياٜك هًّىب ال واىد ظااکن يیام ،ؾق ِاىقجی کاه
المرل ظ٫الًٝاقه ؼىؾ قا ال هال هى٬ى٨ه اؼف کًؿ.
يٝاقت بك و ٧٬اللم باٌؿ ،هیجىايؿ اشكت ِ
اوحؿاللی که ویؿ یمؾد بكاد هٍكو٠یث ظ٫الحىلیه بكاد هحىلی ،ؼاىاه هًّاىب ال شاياب
وا ٧٬باٌؿ یا هًّىب ال ٘ك ٦ظاکن ،ـکك کكؾه ،ایى اوث که کاقد که هحىلی باكاد و٬ا٧
ايصام هیؾهؿ ،ؾق ٌماق همیًههاد اللم بكاد يگهؿاقد هال هى٬ى٨ه اوث که کىی جكؾیاؿ
ؾق شىال اؼف آيها ال هال هى٬ى٨ه يؿاقؾ (یمؾد :٪1414 ،ز .)231َ ،1بك ایى اوان ،اگك
يٝاقت ظاکن بك و ٧٬يیم اللم باٌؿ ،ظ٫الًٝااقه شامل همیًاههاد يگهاؿاقد و ظ٩ا ٛهاال
هى٬ى٨ه اوث که بكؾاٌث آو ال هال هى٬ى٨اه شاایم اواث< هاك چًاؿ بكؾاٌاث ظ٫الحىلیاه و
بهؼّىَ ظ٫الًٝاقه ال بیثالمال به اظحیاٖ يمؾیکجك اوث.

.3اگك ّ٬ىق یا ج٭ّیك هحىلی هًّىب ال ٘ك ٦وا ٧٬به يعى ٌاك٠ی ذاباث ٌاىؾ ،ؾولاث
اوالهی هیجىايؿ به يعىد ا که الدحه يعىه آو هىقؾ اؼحال٨ ٦٭یهاو اوث ا ؾؼالث ؾق اؾاقه
هى٬ى٨ه کًؿ.
.4ؾولث اوالهی هیجىايؿ بكاد شلىگیكد و پیٍگیكد ال ظی ٧و هیال اهاىال هى٬ى٨اات
٠ام و ؼاَ ،يٝاقت اوحٙال٠ی بك هى٬ى٨ات کًؿ و په ال آ گاهی و اذدات ٌك٠ی ّ٬ىق یاا
ج٭ّیك ؾق اؾاقه و ،٧٬ؾؼالث و ا٬اؿام ه٭حٕای ؾق اؾاقه هى٬ى٨اه باه يعاى يّاب هحاىلی ،یاا
يٝاقت اوحّىابی يمایؿ .
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.5اگك وا٠ ،٧٬ؿم ؾؼالاث ظااکن و ٠اؿم يٝااقت اوحّاىابی و اواحٙال٠ی او ؾق اؾاقه
و ٧٬قا ٌكٖ کكؾه باٌؿ ،ایى ٌاكٖ بایاؿ ق٠ایاث ٌاىؾ .واالهاو او٬اا ٦هیجىاياؿ ؾق چًایى
هىاقؾد ال والهاوهاد هكؾميهاؾ و هإوىات ؼیكیه ه١حدك و ٬ابال ا٘میًااو باكاد يٝااقت
اوحٙال٠ی بك چًیى هى٬ى٨اجی اوح٩اؾه کًؿ.
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.6اگك يٝاقت اوحٙال٠ی ؾولث اوالهی بك و ٧٬اللم باٌاؿ ،ؾولاث اواالهی هیجىاياؿ
ظ٫الًٝاقهاد که به ايؿاله اشكتالمرل اوث ،ال هال هى٬ى٨ه اؼف کًؿ< چًاوکه اگك ؾولاث
اوالهی ؾق هىاقؾ ٨٭ؿاو هحىلی یا ؼیايث او بكاد اؾاقه هى٬ى٨ه ،هحىلی ٬كاق ؾهؿ یاا اهایى یاا
ياااٜك اوحّااىابی بااه هحااىلی ٔامیمه کًااؿ ،هیجىايااؿ ظ٫الحىلیااه یااا ظ٫الًٝاااقه بااه ايااؿاله
اشكتالمرل ال هال هى٬ى٨ه بكؾاقؾ .

کحابًاهه
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 .1اِ٩هايی ،هعمؿ ظىیى( ،)٪1418ز حیااکت باالما ض  ،ايىاق الهؿد٬ ،ن ،چاپ اول.
 .2اهاهی ،ویؿ ظىى(بیجا) ،زقىقامدنی ،ايحٍاقات اوالهیه ،جهكاو.
 .3ايّاقد ،هكجٕی بىهعمؿ اهیى ( ،)٪1415کت باالما ض  ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌاث ٌایػ اٝ٠ان ايّااقد٬ ،ان ،چااپ
اول.
 .4بصًىقؾد ،ویؿظىى( ،)٪1419القىاػداالاقهیه ،يٍك الهاؾد٬ ،ن ،چاپ اول.
 .5بعكايی ،یىو ٧بىاظمؿ بىابكاهین ( ،)٪1415السدائقاالن ضروافیاأزا االؼترواالط هرو ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىاحه
به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
ّ
 .6ظلی٠ ،الهه ،ظىى بىیىو ٧بىهٙهك اوؿد ( )٪1413مختل االشذیؼاافذیاأزاذ االشذربؼا ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی
وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .7اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1414تیکرواالاقه ء ،هإوىه آل الدیث ٬ ،ن ،چاپ اول.
 .8ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا( ،)٪1421تسربراانزا االشرػیااػلذیامذیه ااإلم میذا ،هإوىاه
اهام ِاؾ٬ ، ٪ن ،چاپ اول.
 .9ؼاهًهاد ،ویؿ٠لی بىشىاؾ ظىیًی ( ،)٪1424أخىباااحضتات ءات (٨اقوی) ،ؾ٨حك هٝ١ن له ؾق ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
ّ
 .11ؼمیًی ،ویؿقوضالله هىوىد ( ،)٪1421کت باالبیغ ،هإوىه جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی ،جهكاو ،چاپ اول.
 .11ااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1422اضتات ءات (اهام ؼمیًی) ،ؾ٨حك ايحٍااقات اواالهی وابىاحه باه شاه١اه هؿقوایى ظاىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ پًصن.
ّ
 .12ااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1424تىضیراالمط ئلا(مسش ) ،ؾ٨حك ايحٍااقات اواالهی وابىاحه باه شاه١اه هؿقوایى ظاىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ هٍحن .
 .13ااااااااااااااااااااااااااااا (بیجا) ،تسربراالىضیلا ،هإوىه هٙدى٠ات ؾاق ال١لن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .14ؼىیی ،ویؿابى ال٭اون هىوىد ( ،)٪1411منه جاالص لسین ،يٍك هؿیًة ال١لن٬ ،ن ،چاپ بیىث و هٍحن .
ّ
 .15ودمواقد ،ویؿ٠دؿ ال٠لی ( ،)٪1413مهیباانزا  ،هإوىه المًاق  -ؾ٨حك آیث الله ودمواقد٬ ،ن ،چاپ چهاقم .
 .16ویىحايی ،ویؿ٠لی ظىیًی ( ،)٪1417منه جاالص لسین ،ؾ٨حك ظٕكت آیة الله ویىحايی٬ ،ن ،چاپ پًصن .
ِ .17ؿو ،٪هعمؿ بى٠لی بىبابىیه ( ،)٪1413مناحابسضرهاالاقیه ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ ؾوم .
٘ .18دا٘دایی ،ویؿ٠لی بىهعمؿ ( ،)٪1418دب ضاالمط ئل ،هإوىه آل الدیث ٬ ،ن ،چاپ اول .
٘ .19ىوی ،ابىش٩١ك ،هعمؿ بىظىى ( ،)٪1417تهیب اانزا  ،ؾاقالکحب ایوالهیة ،جهكاو ،چاپ چهاقم .
٠ .21اهلی ،ویؿشىاؾ بىهعمؿ ظىیًی ( ،)٪1419مات ذاالاراماافیاحرذاقىاػداالؼفما ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه باه
شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول .
٠ .21اهلیٌ ،هیؿ اول ،هعمؿ بى هکی ( ،)٪1417الددوشاالشرػیاافیافقهااإلم میذه ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی وابىاحه باه
شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ ؾوم .
٠ .22اهلیٌ ،هیؿ ذايی ،لیىالؿیى بى٠لی ( ،)٪1411الروضااالبهیاافیاحرذااللمؼااالدمشقیه ،کحاب٩كوٌی ؾاوقد٬ ،ن ،چاپ
اول .
 .23ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1413مط للاانفه االیاتنقیراحرائغااإلضف  ،هإوىة الم١اق ٦ایوالهیه،
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٬ن ،چاپ اول .
٨ .24أل لًکكايی ،هعمؿ( )٪1424تاصیلاالشربؼها(الىق االىصیا اا انبم اواالنیود االاا دات االصید) ،هكکم ٨٭هی ائمه
ا٘هاق ٬ ،ن ،چاپ اول.
٨ .25یاْ ،هعمؿ اوعا ،)٪1426( ٪تىضیراالمط ئل ،ايحٍاقات هصلىی٬ ،ن ،چاپ اول.
٬ّ .26می ،ابىال٭اون بىهعمؿ ظىى ( ،)٪1413خ مغاالشت تافیاأخىبااالطؤاحت ،هإوىه کیهاو ،جهكاو ،چاپ اول.
 .27کاٌ ٧الٙ٥ال ،ش٩١ك بىؼٕك ( ،)٪1422کش االغط ءاػنامبهم تاالشربؼااالغراء ،ايحٍاقات ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی ظىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول .
 .28کلیًی ،هعمؿ بىی١٭ىب ( ،)٪1417الا فی ،ؾاقالکحب ایوالهیه ،جهكاو ،چاپ چهاقم.
 .29گلپایگايی ،ویؿهعمؿقٔا هىوىد ( ،)٪1413هدابااالؼب ذ ،ؾاق ال٭كآو الکكین٬ ،ن ،چاپ اول.
 .31هصلىی ،هعمؿبا٬ك بىهعمؿ ج٭ی ( ،)٪1414مرآواالؼقىلافیاحرذاأخب داآلاالرضىل ،ؾاقالکحب ایوالهیه ،جهكاو ،چااپ
ؾوم .
 .31هكا٤ی ،ویؿهیك٠دؿال٩حاض بى٠لی ظىیًی ( ،)٪1417الؼن وبناالاقهیا ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى
ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .32يص٩ی ،هعمؿظىى ( ،)٪1414خىاهراالاف افیاحرذاحرائغااإلضف  ،ؾاق ئظیال الحكاخ ال١كبی ،بیكوت ،چاپ ه٩حن .
 .33يكا٬ی ،اظمؿ بىهعمؿههؿد ( ،)٪1415مطتنداالشیؼاافیاأزا االشربؼا ،هإوىه آل الدیث ٬ ،ن ،چاپ اول .
 .34اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1417ػىائدانب افیابی اقىاػداانزا  ،ايحٍاقات ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی ظاىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول .
 .35یمؾد ،ویؿهعمؿکاٜن ٘دا٘دایی ( ،)٪1414تاملااالؼروواالىثقی ،کحاب٨كوٌی ؾاوقد٬ ،ن ،چاپ اول.

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

