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 بسم اهلل الّرمحن الّرحمی
 0391شعبان  39؛ 0931خرداد  01دوشنبه  ی،جلسه

 

 :ی والیت فقیه در تتبّع اقوال فقهاءی نظریهسابقه بحثادامه 

 :سید رضی )رحمه اهلل( مرحوم نظرات 

اهلل؛  بحث ما در مورد عمل فقهاء عصر ابتدای فقاهت به والیت فقیه بود و رسیدیم به عمل مرحوم سید رضی رحمه

 بایستی مناصب آن دوران را ارزیابی نماییم تا بدانیم آیا آن تصدّی آن مناصب، عمل به والیت فقیه بوده است یا نه.

یکی از آن مناصب، نقابت سادات بوده است. ممکن است اشکال شود که این عمل به والیت فقیه حساب نمی شود 

 آن فرد است.و صرفاً ریاستی بر سادات به خاطر شرافت و شخصیت 

 توضیحاتی در معرّفی این سمت آورده است: 28ی صفحه« احکام السلطانیه»در « ماوردی»

 نقابت دارای پنج صفت است:

 سرپرستی شرعی و رئیس قانونی سادات که بایستی فصل خصومت در بین ایشان کند.

 سرپرستی اموال ایتام سادات و تصرّف در آن.

 اند که مستوجب حد بوده است.کردهگناهی می اجرای حدود بر سادات، اگر آنان

 مراقبت و کفالت دختران و زنان سادات و والیت در ازدواج ایشان.

 سرپرستی و مراقبت مجانین و سفهاء سادات و قیمومت محجورین.

شود، هر پنج خصوصیت اعمال والیت و عمل به آن است. ضمناً نقیب السادات بایستی مجتهد چنانچه مشاهده می

 السادات نصب شود.توانسته به عنوان نقیببوده و غیرمجتهد از سادات نمییم

 اند.پس این نقابت به نوعی عمل به والیت بوده است که مرحوم سید رضی رحمه اهلل آن را انجام داده

 فرماید:مرحوم امینی رحمه اهلل در الغدیر در مورد سید رضی رحمه اهلل می
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که ایشان را نقیب النقباء سادات قرار دادند و این  304ی هلل حکمی صادر شد در سنهبرای مرحوم سید رضی رحمه ا

سمت را تا آن روز هیچ کدام از اهل بیت علیهم السالم غیر از امام رضا علیه السالم )که ولی عهد مأمون بودند( به 

  1عهده نگرفته بودند.

ریف رضی رحمه اهلل در زمان خالفت القادر باهلل، خالفت فرماید که سید شی امینی میدر همین صفحه مرحوم عالمه

 )حکومت( بر مکّه و مدینه را تصدّی نمودند.

از سمت نقابت باالتر، سمت والیت بر دیوان مظالم بوده است که اگر ایشان قائل به والیت عامه و انتصابی نبود، این 

 گرفتند.سمت را به عهده نمی

گوید که این دیوان، برای دادخواهی مظلومان و رسیدگی به جرائم والیان ( میاحکام السلطانیه 82)ص« ماوردی»

 بوده است.

نموده است. یعنی اگر کسی از امراء و والیان و حتّی خود خلیفه شکایتی داشته است، در دیوان مظالم مطرح می

ظالم بوده است. همچنین نموده است، از وظایف دیوان مهمچنین برگرداندن اموالی که حکومت از مردم غصب می

رسیدگی به موقوفات، اجرای نمازهای سیاسی )جمعه، عیدین و...( که کاری  امارت حاجّ )مدیریت امور حجّاج(،

ی جهاد است که در فقه بایستی امام معصوم علیه السالم انجام بدهد، نظارت بر امور حسبیه و باالتر از همه مسأله

 اند.)دفاعی یا ابتدایی( همه از شؤونات دیوان مظالم بوده

اند و تمام این امور را )که در واقع اعمال والیت بوده است( به ی رحمه اهلل بودهرئیس دیوان مظالم مرحوم سید رض

 اند؛ همچنین در آن زمان، منصب خالفت در واقع منصبی تشریفاتی بوده است.عهده گرفته بوده

 ماوردی در بیان اوصافی که شخص متصدّی دیوان مظالم بایستی داشته باشد گفته است: 

 الورع، كثير الطمع، قليل العفة، ظاهر الهيبة، عظيم األمر، نافذ القدر، جليل يكون أن فيها اظرالن شروط من فكان »

 بجاللة يكون أن و الفريقين، صفات بين الجمع إلى فيحتاج القضاة، ثبت و الحماة سطوة إلى نظره في يحتاج ألنّه

 8..«.الجهتين في األمر نافذ القدر

اند و تمام امراء آن اند؛ یعنی در واقع ایشان مدّعی حکومت بودهتر از این اقدام نمودهالبتّه شریف رضی رحمه اهلل باال

 اند.دانستهزمان را غاصب و جائر می

                                                      
 .چاپ بیروت 802ص 3الغدیر ج. 1
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با شنیدن « القادر باهلل»اند. اند که در آن شعر عظمت خودشان را بیان نمودهشعری گفته« القادر باهلل»ایشان در زمان 

ان را بازخواست نموده است و سید رضی رحمه اهلل در پاسخ فرموده است که من تمام این شعر برافروخته شده و ایش

فضائل و مقامات تصدّی حکومت را دارم، فقط اسم تو خلیفه است و اسم من نیست. القادر هم این فرمایش را قبول 

 1رغم شریف )رضی( من خلیفه هستم.گوید که علیکند و میمی

  شود.های ایشان میی سمتاهلل برادرشان سید مرتضی علم الهدی متصدّی همه پس از درگذشت سید رضی رحمه

 8آن را به عهده داشت.  344ه تا سال های سید رضی شد کمتصدّی تمام مسئولیت 304سید مرتضی در سال 

 س دادند.بعد از ایشان، کسی که والیت فقیه را اعمال نمود مرحوم محقّق کرکی بودند که اذن حکومت به شاه عبّا

فرمایند که عباراتی در وصف سید مرتضی رحمه اهلل دارند و می« 820ص 1رسائل محقّق کرکی در ج»ایشان در 

 نظر از اعتقادشان، عملشان هم والیت عامّه بوده است.صرف

های دورهی والیت فقیه در فقهاء عصر نخست اجتهاد بود که بعد از این به این تمام بحث در اعتقاد و عمل به نظریه

 شاءاهلل...بعد خواهیم پرداخت ان

 

 السالم علیکم و رحمه اهللو 

 0931 – 0933جلسات سال تحصیلی پایان 

 اهلل و کرمهبعون 

                                                      
 ی القادر باهلل و سید رضی رحمه اهلل.؛ محاوره88الطالب صعمدة. 1
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