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 بسم اهلل الّرمحن الّرحمی
 5391شعبان  22؛  5991خرداد  9یکشنبه  ی،جلسه

 

 :ی والیت فقیه در تتبّع اقوال فقهاءی نظریهسابقه بحثادامه 

 :ابوالصالح حلبیمرحوم نظرات 

ب بحث در مورد اثبات والیت عامّه در نظریات فقهاء صدر اول بود که ایشان اختیارات فقیه را در تصرّفات از با

 والیت انتصابی قائل هستند، نه از باب حسبه.

 به تحلیل بیان مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی پرداختیم و امروز به نظر مرحوم حلبی رحمه اهلل خواهیم پرداخت.

 11نمایند. ایشان در این کتاب )که در جی والیت انتصابی تقریباً تصریح میدر کتاب الکافی فی الفقه به مسأله

ی ینابیع فقهیه چاپ شده است( در ابتداء وظایف خود امام علیه السالم را در جریان والیت معصوم سلسله 45ص

دارند، این نماید و بعد از این که مظهر والیت ایشان را تصرّف در امور اجرایی، تنفیذ احکام و ... بیان میبیان می

ای که ده شرط )از جمله فقاهت و مدیریت که ه شیعهاند بمسائل را در زمان غیبت امام علیه السالم تفویض فرموده

 فرمایند:دو شرط اصلی و محوری این ده شرط است( دارد. ایشان می

 أن لذلك عرض متى عليه و متغلبا، ظالما مقلده كان ان و الحكم تقلد في له أذن فقد الشروط هذه تكاملت فمتى

 الظاهر في كان ان و عليه، للوالية بالتعريض فرضها تعين كرمن عن نهيا و بمعروف أمرا الوالية هذه لكون يتواله،

 عليهم آبائهم و منه االذن لثبوت له مأهول و الحكم في السالم عليه األمر ولي عن نائب فهو المتغلب، قبل من

 1.عنه القعود له يحل ال و ذلك، في بصفته كان لمن السالم

ی حکمرانی داده شده است و بر او واجب ط بود، به وی اجازهفرمایند در صورتی که کسی حائز این شروایشان می

او عرضه شد، آن را به عهده بگیرد؛ چون این، امر به معروف و نهی از منکر محسوب است که اگر حکومت بر 

شود، هرچند که در ظاهر این حکم را از جانب ظالم دریافت کرده باشد؛ زیرا در واقع اذن از جانب امام زمان می

اهلل تعالی فرجه الشّریف و آبائش علیهم السالم تفویض شده است به کسی که آن شروط را دارد و برای او  عجّل

 جایز نیست که نسبت به آن کوتاهی کند.
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ینابیع الفقهیه( که عبارات  19ص 9شبیه این عبارت را ابن برّاج در مهذّب دارد و همچنین ابن ادریس در سرائر )ج

مرحوم حلبی است و تقریباً تصریح به والیت انتصابی دارند و قائل به والیت از باب حسبه  ایشان نیز شبیه عبارت

 اند.نبوده

ی عمل به والیت و تشکیل حکومت در فقهاء عصر اوّل اند، مسألهای که متأخّرین در مورد آن بحثی نکردهنکته

که امام اقدام به امر به معروف و نهی از منکر  کنند این استاست. یکی از تعریضاتی که به حضرت امام رحمه اهلل می

اند ی تشکیل حکومت مطرح نبوده و ایشان در موضع )و در عمل انجام شده( قرار گرفتهفرمودند و از ابتداء مسأله

 ای نداشتهکه قیام و انقالب را صورت دادند؛ این امر در دوران غیبت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف سابقه

 و این انقالب از منظر فقهی زیر سؤال است.

در پاسخ این جماعت بایستی گفت که ابتکار و قدرت عمل امام خمینی رحمه اهلل سابقه نداشته است؛ امّا این 

اند و هیچ ای نداشته و فقهاء متقدّم اصالً عمل به والیت و تشکیل حکومت نداشتهتشکیك )که در طول تاریخ سابقه

 اند( درست نیست.ی آن نکردهاقدامی هم برا

ی اول برای عمل به این والیت اقدام نمودند و عجیب است که مرحوم ما در صدد این هستیم که بیان کنیم فقهاء سده

اند، نراقی رحمه اهلل هم با وجود تالش زیادی که برای مطرح کردن این بحث والیت به عنوان یك بحث مستقل داشته

 اند.به آن نپرداخته

ای شروع شد که روزگار اقتدار شیعه بود. البتّه آن زمان ال غیبت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف از لحظهاو

 تولّد و غیبت صغرای حضرت، شیعه در خفقان و تقیه بود، ولی شروع غیبت کبری در زمان اقتدار شیعه بود.

ی ی سوم شروع شد و غیبت کبری در سدهی سدهغیبت صغرای امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف در نیمه

ی عبّاسی پیروز شدند و بغداد را در اختیار گرفتند و از طرفی حمدانیان بر چهارم و زمانی بود که آل بویه بر خلیفه

ت بنی حسن بر مکّه و حجاز مسلّط شدند و تقریباً کلّ کشور بصره و فاطمیون بر مصر و علویان بر مازندران و سادا

ی خالفت بنی عبّاس را )که سوار بر اسالمی، در اختیار شیعیان بود؛ لیکن چون پراکنده بودند نتوانستند آن هسته

 جهل مردم و اعتقاد باطل ایشان بر تداوم خالفت بودند( ساقط نمایند.

پذیرفتند و با هم بر علیه جریان خالفت ی والیت فقیه را میای مسألهرههای جزیاگر در آن زمان، این حکومت

ی ظهور امام زمان عجّل عبّاس را ساقط نموده و حتّی زمینهتوانستند حکومت بنیشدند، خیلی زودتر میمتّحد می

 اهلل تعالی فرجه الشّریف را فراهم آورند.

 ت دست یابند.در همان زمان، خیلی از علماء سعی کردند به حکوم
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ی این افراد مرحوم ابو احمد )پدر سید رضی و سید مرتضی رحمهما اهلل( بود که مردی فقیه، بسیار عالم و از جمله

 صاحب کرامت و فضیلت بود و اوّلین فقیهی است که در آن زمان وارد حکومت شدند.

بتّه نقابت ایشان منحصر به بغداد بود و به شدند. ال 1دار نقابتمرتبه عهده 4ایشان در دولت بنی عبّاس و آل بویه 

 هایی که با حکومت داشتند، چندین مرتبه عزل و مجدّداً نصب شدند.خاطر درگیری

ای که در آن زمان حاکم بودند آغاز نمودند تا قدرتی در مقابل های شیعهایشان یك البی سیاسی را بین قدرت

 2حکومت جائر تشکیل دهند.

( و 483ی سالگی که پدرشان از دنیا رفت این نقابت را به عهده گرفتند )در دهه 21اهلل در مرحوم سید رضی رحمه 

اند( و به رغم آن که تواریخ از ایشان به عنوان یك فرد اهل تجمّل و... معرّفی شدهایشان یك عنصر انقالبی بود )علی

ت عزل نمودند و بعد از آن ایشان نقیب های تندشان با حکومت، بعد از چندسال ایشان را از نقابخاطر مخالفت

النقباء شدند )که از زمان امام رضا علیه السالم تا آن زمان کسی به صورت رسمی چنین منصبی نداشت( و در آن 

های ایشان به این قضیه پی توان از اشعار و گفتارزمان ایشان معتقد بودند که بایستی تشکیل حکومت بدهند )می

 برد(

 شان چند سمت حکومتی داشتند:ن زندگیایشان در دورا

 گوید که بخشی از حکومت بوده است(نقابت )که ماوردی در احکام السلطانیه می

 امارت حاجّ 

 ی خلیفه را نیز داشت(های دیگر باالتر بود و حتّی قدرت محاکمهی سمتریاست دیوان مظالم )که از همه

 اند.دن این مناصب، عمل به آن والیت کردهدار شو در آینده خواهیم گفت که ایشان با عهده

 

                                                      
ه در زمان ائمّه علیهم زنان و درماندگان سادات و... ک. یك سمت حکومتی برای گرداندن امور سادات، اعمّ از تکفّل ایتام و بیوه 1

السالم فقط امام هشتم علیه السالم به عنوان یك سمت رسمی در آمد که ایشان وقتی که والیت عهدی مأمون را به عهده گرفته بودند، 

تداء کردند، در ابالسادات منصوب میبه آن رسمیّت بخشیدند و متصدّی آن شدند؛ بعد از ایشان هم، خلفاء کسی را که به عنوان نقیب

 نمودند.فقاهت او را احراز می

 .41ص 1. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج2


