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مستندات والیت فقيه و مصادیق اعمال آن در آثار فقهی
شيخ مفيد، ابوالصالح حلبی و شيخ طوسی

محمدجواد کريمی دردشتی 

چکيده 
با پيروزی انقالب اسالمی در ايران موضوع واليت فقيه از يك مسئله علمی محض به يك 
مسئله پژوهشی با رويكرد سياسی- اجتماعی تبديل گرديد، و اين پرسش را برای برخی از 
پژوهشــگران مطرح كرد كه اصوالً نظريه واليت فقيه به معنای واليت و حكومت فقيه در 
جامعه به منظور اجرای احكام الهی و پاسداری از كيان اسالم و مسلمين، از چه جايگاه فكری 
و پشتوانه فقهی برخوردار است؟ و از آنجا كه برای بررسی پيشينه هر پديده ای بايد نخست 
به سراغ سرچشمه های آن رفت، ما نيز در اين مقاله برای بررسی مستندات واليت فقيه و 
مصاديق اعمال آن در آثار فقهی فقهای متقدم اماميه، به سراغ سه تن از مشاهير فقهای شيعه 
يعنی شيخ مفيد، شيخ ابوالصالح حلبی و شيخ طوســی رفتيم تا به مدد تتبع و تأمل در آثار 

ايشان به پاسخی درخور و مستدل دست يابيم. 
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گفتار اول: مصادیق اعمال والیت فقيه در آثار فقهی شيخ مفيد 
1. واليت صلوات 

يكی از مصاديق اعمــال واليت فقيه، واليت در اقامه عبــادات اجتماعی مانند نمازهای 
پنج گانه، جمعه و عيدين يا واليت صلوات است؛ كه به اعتقاد شيخ مفيد، ائمه  هدی)ع( اين 

واليت را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند. 
للفقهاء من شيعه االئمه)ع(، أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و 
صلوات االعياد واالستسقاء و الكسوف و الخسوف، ألن االئمه قد فوضوا عند 
تمكنهم منه؛ بر فقيهان شيعه است كه در صورت قدرت و توانايی، نمازهای 
پنج گانه و نمازهای عيد و باران و خورشيدگرفتگی و ماه گرفتگی را با برادران 
دينی شان به جماعت برگزار نمايند؛ زيرا كه ائمه هدی)ع( اين واليت را به 

فقيهان شيعه واگذار نموده اند.1
2. واليت زکات

به اجماع فريقين )شيعه و سنی( »واليه الصدقات« يا واليت در اخذ واجبات مالی و مصرف 
آن در موارد تعيين شده در شرع، از شئون واليت تدبيری و سياسی امام المسلمين است، كه 
در حيطه  عمل دولت قرار گرفته و مستقل از قضاوت و داوری است. اين واليت نيز بنا به نظر 
شيخ مفيد بر عهده  فقيهان امين قرار دارد و اين ركن ركين اقتصادی حكومت ها نيز به دست 

فقيهان توزيع خواهد شد. 
فإذا عدم السفرا بينه و بين رعيته، وجب حملها إلی الفقهاء المأمونين من 
أهل واليته؛ در صورت عدم وجود ســفرای خاص امام زمان)عج( در بين 

مردم، حمل )تحويل( زكات به فقيهان عادل اماميه واجب است.2 
3. واليت قضا 

قضاوت از شئون مهم حكومت و از شعب و فروع واليت كبرای الهيه مفوضه به نبی اكرم)ص( 
و ائمه هدی)ع( است كه حضرات معصومين آن را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند. 

و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلين في الدعاوي عند عدم 
البينات، و يفعلوا جميع ما جعل إلی القضاه فی االسالم... 

و برای ايشان- فقيهان جامع الشرايط از شيعيان- است كه در ميان مردم 
به حق قضاوت كنند و در صورت فقدان بينه، آنان را اصالح دهند و همچنين 

1. محمدبن محمدبن نعمان مفيد، المقنعه، قم، مؤسسة النشر االسالمی، 1417ه ق، باب اقامه االمر بالمعروف و 
النهی عن المنكر، ص811. 

2. همان، باب وجوب اخراج الزكاه الی االمام، ص252. 
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می توانند همه  وظايف و مسئوليت هايی را كه در اسالم برای قضات جعل 
شده است به انجام برسانند.1 

4. واليت اقامه حدود
»و اقامه الحدود فهو الی السلطان االسالم المنصوب ِمن قِبَلِ اهلل تعالی... و قد فوضوا النظر 

فيه إلی فقهاء شيعتهم مع االمكان.«2
و اما اقامه حدود، مربوط به سلطان اسالم است كه از جانب خداوند متعال منصوب شده 
است، و آنان همان ائمه هدی از اهل بيت محمد)ص(  هستند؛ و همچنين امرا و حكامی كه 
امامان)ع( آنان را برای اين كار نصب كرده اند و آن بزرگواران ]اظهار[ نظر در اقامه   حدود را 

به فقهای شيعه خود واگذار كرده اند تا در صورت امكان آن را اجرا نمايند. 
5. واليت وصايت 

شيخ مفيد در پاسخ به اين ســؤال كه اگر وصی بعد از مرگ موصي بميرد، مسئله تنفيذ 
وصايت موصی چه خواهد شد، می گويد: »بر عهده ناظر در امور مسلمين- سلطان عادل- 
است كه تولی اجرای وصيت موصی را مطابق وصيت وی برعهده بگيرد، و ورثه موصي حق 
دخالت در آن را ندارند.«3 حال اگر ناظر در امور مسلمين غايب بود، آنگاه نوبت واليت تنفيذ 

و اجرای وصيت به فقيهان شيعه می رسد. 
»و اذا عدم السلطان العادل في ما ذكرناه من هذه االبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من 
ذوی الرأي و العقل و الفضل أن يتولوا ما تواله السلطان.«4 و هر گاه سلطان عادل حضور نداشت 
بر فقيهان عادل امامی مذهب از صاحبان نظر و عقل و فضل است كه توليت هر آن چه را كه 

بر عهد ه  سلطان عادل است برعهده گيرند. 

وسعت و دامنه والیت فقيه در منظر شيخ مفيد 
شيخ مفيد در مسئله فوق با آوردن جمله  »يتولوا اما تواله- السلطان« به شمول و عموميت 

قلمرو واليت فقيه در تمامی قلمرو واليت امام معصوم عليه السالم تصريح می نمايد. 
تصديق اين مدعاي شيخ)ره( مستلزم توجه به مقدمات ذيل است: 

مقدمه اول: مراد از سلطان عادل، همان ائمه هدی از اهل بيت پيامبر اكرم هستند. 
مقدمه دوم: منظور از »عدم السلطان« همان دوره غيبت كبری است. 

1. همان، باب اقامه الحدود، ص810. 
2. همان. 

3. همان، باب الوصی يوصی الی غيره، ص175. 
4. همان، ص675. 
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مقدمه سوم: مراد از مشاراليه هذه در اضافه »هذه االبواب«، تمامی ابواب مذكور در كتاب 
المقنعه می باشد. 

حال با عنايت به مقدمات فوق الذكر نتيجه می گيريم كه از نظر شيخ مفيد، هر واليتی كه 
در ابواب گوناگون المقنعه برای سلطان عادل بيان شد، تماماً برای فقيه عادل جامع الشرايط 

در عصر غيبت ثابت است. 

مستندات والیت فقيه در آثار فقهی شيخ مفيد 
مرحوم شــيخ)ره( در مواردی چند در كنار فتاوای خويش به مستندات آن اشاره ای هم 
می كند كه با دقت در كلمات شيخ قابل دريافت است. و اينك در اين قسمت به ذكر برخی 

از آن می پردازيم. 
1. تفويض واليت به فقيهان جامع الشرايط 

شــيخ مفيد در بحث حدود، قضا و همچنين در مبحث اقامه  نمازها به تفويض واليت به 
فقيهان شيعه از سوی ائمه هدی)ع( اشاره كرده و می گويد: »و قد فوضوا النظر فيه إلی الفقهاء 
شيعتهم.«1 در اين جمله كه با »قد« شروع و فعل »فوضوا« با آن مورد تأكيد قرار گرفته است، 
شيخ به طور قطع و يقين شهادت می دهد كه ائمه هدی(ع(، واليت حدود را به فقهای شيعه 
واگذار كرده اند. او اگرچه مدرك گفتار خود را بيان نكرده و مستندی از جوامع روايی، برای 
شهادت خويش ارايه نمی دهد، مع الوصف از آنجا كه به اين حكم اطمينان دارد با آوردن قيد 
قد در كنار فعل ماضی، مسئله را از نوع مسلمات دانسته و به مثابه يك امر بديهی و ضروری 
برای فقه اماميه به ابراز آن می پردازد. گفتنی است كه همين تعبير در مبحث اقامه  نماز و 
قضاوت نيز در المقنعه به چشم می خورد؛ با اين تفاوت كه در آنجا شيخ در كنار استدالل به 
تفويض واليت به فقيه از سوی امامان معصوم)ع(، نكته جديدی بدان افزوده و می گويد: »ألن 
االئمه قد فوضوا إليهم ذلك، عند تمكنهم، منه بما ثبت عنهم فيه من األخبار وصح به النقل 
عند اهل المعرفه به من االثار«2 دليل تفويض، اخبار و روايات ثابت شده ای است كه اسنادش 
به اهل بيت)ع( قطعی و بدون ترديد اســت؛ و با نقل صحيح كه مورد تأييد همه خبرگان 

روايت شناس است به دست ما رسيده است. 
در اين اشاره به عالوه بر نكات مذكور، نكات جديدی به چشم می خورد: 

الف. در اين عبارت پايانی، كلمه  »اخبار« با صيغه  جمع آمده، و از اين نكته حكايت دارد 

1. همان، باب اقامه الحدود، ص810. 
2. همان، باب االمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص811. 
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كه احاديث زيادی در اثبات واليت فقيه در عصر شيخ 
مفيد موجود بوده كه در عصر ما در دسترس نيست.1 

ب. اهل رجال و حديث و روايت شناسان هم به اتفاق، 
صحت اين روايات را پذيرفته و امضا كرده اند. 

2. اعرفيت فقيه 
اشــاره دومی كه از كتاب المقنعه، به عنوان دليل 

واليت فقيه، قابل استفاده است، به واليت صدقات )زكوات( برمی گردد. شيخ در آنجا پس از 
بيان وجوب تحويل زكات به فقيه در عصر غيبت، به يك دليل عقلی اشاره كرده و می گويد: 
»فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته، وجب حملها إلی الفقهاء المأمونين من أهل واليته، ألن 
الفقيه أعرف بموضعها ممن ال فقه له فی ديانته«؛2 در صورت عدم وجود سفرای خاص امام)ع( 
در بين مردم، تحويل زكات به فقيهان امين امامی مذهب واجب است، زيرا فقيه به مواضع 

مصرف زكات از كسانی كه تفقه در دين ندارند، آگاه تر است. 
در عبارت فوق، شيخ مفيد نخست با قطع و يقين به وجوب تحويل زكات به فقيهان اماميه 
فتوا داده و سپس يك دليل عقلی به آن اضافه كرده است. محتوای دليل، آن است كه از نظر 
عقل، مجری قانون بايد آگاه به قانون بوده و اشراف تام بر آن داشته باشد، وگرنه قانون در 
مرحله  اجرا ناتمام مانده و هدف قانونگذار تأمين نخواهد شد. بنابراين زكات را بايد به كسی 
پرداخت كه جاهل به احكام نباشد و با فقاهت )علم استداللی( خود بتواند آن را به مصارف 

واقعی خود- كه در كتاب و سنت بيان شده است- برساند. 
ناگفته نماند كه به نظر برخی از صاحب نظران اين دليل از آنجا كه حكم عقل است و قطعی 
و روشن است، اختصاص به باب زكات ندارد و نسبت به همه  موارد واليت، كه پای اجرا در 
ميان است و مسئله  تنفيذ احكام و مقررات شرعی مطرح می شود، قابل توسعه و تعميم است.3 

3. منبع مشروعيت واليت فقيه از ديدگاه شيخ مفيد
از ديدگاه شيخ مفيد، اعمال واليت از سوی افراد فاقد صالحيت رهبری، عملی نامشروع 
و حرام است، و در غيبت كبرای ولی عصر)عج( تنها كسانی مجاز به اعمال واليت اند كه از 

1. حسينعلی منتظری، البدر الزهرا في صاله الجمعه و المسافر، قم، دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم، 1362، 
ص156؛ آيت اهلل بروجردی)ره( می فرمود: »ما قطع داريم كه اصحاب ائمه از تكليف شيعه در اين گونه امور، و از 
مرجعی كه در امور سياســی و تدبير اجتماعی- در غيبت ائمه)ع( بايد به وی مراجعه كرد پرسيده اند و ايشان نيز 
تكليف را مشخص كرده اند؛ منتهی اين ســؤال و جواب ها از جوامع روايی در دسترس ما ساقط شده، و جز روايت 

عمر بن حنظله و ابوخديجه روايتی به دست ما نرسيده است.«
2. محمدبن محمدبن نعمان مفيد، همان، باب اخراج الزكاه إلی االمام، ص25. 

3. مصطفی جعفرپيشه  فرد، پيشينه نظريه  واليت فقيه، تهران، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1380، ص141. 

به اجماع فریقین )شیعه و سنی( 
»والیه الصدقات« یا والیت در 
اخذ واجبات مالی و مصرف آن 
در موارد تعیین شده در شرع، از 
شئون والیت تدبیری و سیاسی 

امام المسلمین است
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ناحيه  آن حضرت مأذون به تصرف و تدبير در امور مردم باشند، و اينها همان فقيهان امين 
امامی مذهب اند. چنان كه در خاتمه   كتاب حدود می گويد: 

كسی كه صالحيت واليت بر مردم را به خاطر عدم آگاهی از احكام، يا 
عجز و ناتوانی از انجام امور ارجاعی مردم را ندارد، برای او جايز نيست كه 
متعرض آن شده و مسئوليت آن را بپذيرد، و اگر برعهده گرفت گناهكار 
است و از جانب صاحب االمر)عج( كه همه  مسئوليت ها و واليات مربوط به 

اوست، مأذون نبوده و اجازه ندارد.1

نکات نهفته در عبارت شيخ مفيد 
1. حضرت صاحب االمر)عج( محور همه  واليت هاست و جميع واليات از جمله واليت 

سياسی به ايشان منتهی می شود. 
2. تصدی هر واليتی نياز به اذن ايشان دارد، زيرا همه  واليات از ايشان سرچشمه می گيرد 

و به ايشان برمی گردد. 
3. كســی كه بدون إذن آن حضرت، متصدی هر يك از واليات شرعی و سياسي شود، 

عاصی و گنهكار است. 
4. مأذون از ناحيه  صاحب األمر برای تصدی واليت، كسی است كه از صالحيت الزم علمی 
و عملی )اجتهاد و اقتدار سياسی( برخوردار باشد. بنابراين از منظر شيخ مفيد، هر فقيهی به 
صرف فقاهت، واجد واليت نيســت، بلكه فقيهی برای واليت مشروعيت دارد كه بتواند از 

عهده  واليت برآيد. 
البته چنين فقيهی از جهت مشروعيت شرعی، شرايط الزم رهبری و شايستگی و قابليت 
واليت را در مرتبه  ثبوت داراست و نيازی به انتخاب مردم ندارد، زيرا كه مشروعيت واليت 
را از نصب و اذن امام عليه السالم به دست آورده است؛ هر چند كه حمايت و نصرت مردم 
صرفاً از باب كارآمدی حكومت و تحقق عملــی واليت در جامعه در مرتبه اثبات، مطرح و 

مورد تأكيد قرار می گيرد. 

گفتار دوم: مصادیق اعمال والیت فقيه در آثار فقهی ابوالصالح حلبی 
تقي الدين ابوالصالح حلبي )447-374 هجری( از جمله فقيهانی است كه در زمان غيبت 

1. محمدبن محمدبن نعمان، همان، ص812: »و من لم يصلح للواليه علی الّناس لجهل باألحكام أو عجز عن القيام 
بما يســند إليه من امور الناس، فال يحّل له الّتعرض لذلك والتكلّف له، فإن تكلّفه، فهو عاص غير مأذون له فيه من 

جهه صاحب األمر الّذي اليه الواليات.«
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حضرت صاحب)عج(، واليت امور مسلمين را 
از آن فقيهان جامع الشرايط يا به تعبير ايشان: 
»من يصح نيابته عنه«- يعنی كسی كه دارای 
شرايط و شايســتگی الزم برای نيابت از امام 

زمان است- می داند. 
از ايشان كتاب الكافي في الفقه به يادگار مانده است كه مشتمل بر يك دوره فقه استداللی 

است كه در ادامه اين بحث از آن استفاده می گردد. 
1. واليت حقوق اموال 

يكی از فروع و ابعاد واليت كبرای امام معصوم)ع( واليت بر فرائض مالی است كه به اعتقاد 
ابوالصالح حلبی در عصر غيبت، برای فقيه به عنوان نائب االمام ثابت است. 

به نظر ابوالصالح)ره( از ميان حقوق مالی نه گانه، چهار حق تحت تدبير سلطان اسالم يا 
منصوب خاص وی قرار دارد و در صورت عدم امكان دسترسی به امام يا نائب خاص وی، 
وسيله فقيه امين دريافت و در مصالح مسلمين هزينه می گردد. »يجب علی كل من تعين عليه 
فرض زكاه، أو فطره، أو خمس، أو انفال؛ أن يخرج ما وجب عليه من ذلك الی سلطان االسالم 
المنصوب من قبله سبحانه، أو الی من ينصبه لقبض ذلك من شيعته، ليضعه مواضعه، فإن تعذر 
األمران، إلی الفقيه المأمون.«1 از اين عبارت معلوم می شود كه زكات، فطريه، خمس و انفال، 
در درجه نخست به سلطان اسالم كه بر حسب انتصاب الهي، دارای واليت است- پرداخت 
می شود و در درجه دوم، به منصوب خاص ايشان، و در عصر غيبت- كه اين امكان، فراهم 
نيست- اين ثروت عظيم- به منصوب عام وی يعنی فقيه امين، و در صورت عدم دسترسی به 
فقيه امين، خود مالك زكات يا فطره می تواند شخصاً آن را به فقير مؤمن عادل تحويل دهد. 

با توجه به شمول و گستردگی انفال كه به تصريح ابوالصالح در همين باب از كتاب الكافي، 
شامل اراضی موات، اراضی كه با هجوم مسلحانه فتح نشده اند، اراضی داير رها شده مالك 
يا مالكان آن، قلل كوه ها، دره ها، درياها، جنگل ها و نيزارها و... می شود،2 همه يا الاقل بيشتر 
ثروت ها و منابع ملی تحت واليت و مديريت فقيه عادل قرار می گيرد. مقوله ای كه طبق سيره  
عقال در تحت تصرف در دولت ها قرار دارد و با اشراف دولت ها از آن بهره برداری می گردد. 
يعنی يك نوع تالزم عرفی و عقلی بين حق حاكميت و تدبير در انفال وجود دارد. عالوه بر اين 
در ميان مسلمانان نيز اجماع قطعی وجود دارد كه انفال در اختيار امام المسلمين قرار دارد 

1. تقی الدين ابوالصالح حلبی، الكافي فی الفقه، تحقيق رضا استادی، اصفهان، مكتبه اميرالمؤمنين  علی)ع(، 1362، 
باب االنفال، ص170-171. 

2. همان. 

قضاوت از شئون مهم حکومت و 
از شعب و فروع والیت کبرای الهیه 
ائمه  و  اکرم)ص(  نبی  به  مفوضه 
هدی)ع( است که حضرات معصومین 
آن را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند
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و طبعًا كسی كه واليت تدبيری و سياسی جامعه 
اسالمی را در اختيار دارد، به رسيدگی و سرپرستی 
انفال هم می پردازد. بنابراين، سخن ابوالصالح، در 
اختصاص واليت و مديريــت ثروت عظيم انفال 
برای فقيه و ثبوت واليت وی بر اين ثروت عظيم 
ملی، حاكی از اعتقــاد وی به واليت كليه فقيه در 
امور سياسی، اقتصادی و اجتماعی امت، به نيابت 

از ولی عصر)عج( در عصر غيبت می باشد. 
2. واليت در تنفيذ احكام 

از ديدگاه ابوالصالح، تنفيذ احكام از »فروض االئمه المختصه بهم«1 يعنی از فرائض و واجبات 
اختصاصی ائمه)ع( است و لذا تنفيذ آن از سوي غير ايشان غير نافذ و نامشروع است، و در دوره  
غيبت نيز، تنها شيعيانی كه واجد شرايط نيابت باشند، بايد به تنفيذ احكام بپردازند، چراكه 

احكام و مقررات شرعی تعطيل بردار نبوده، و حكمت جعل آن در هر عصری وجود دارد. 
بنا به اعتقاد ابوالصالح، اين فقط فقيهان جامع الشرايط اند كه با احراز شرايط نيابت از طرف 

امامان معصوم)ع(، مأذون در تصرف و تنفيذ احكام الهي اند. 
گفتنی است كه به نظر اين فقيه بزرگ، »واليت قضاء« با »واليت تنفيذ احكام« متفاوت 
است. واليت قضا، اختصاص به اختالف و تنازع مردم دارد، ولی تنفيذ احكام، به جنبه  اجرايی 
مقررات شرعی برمی گردد كه لزومًا مربوط به دعاوی شــكايات هم نيست؛ مانند اجرای 
حدود و قصاص و ديات، كه واليت همه  اينها، از باب »فروض االئمه« مربوط به سلطان اسالم 
يعنی امام معصوم)ع( است كه فقيه جامع الشرايط به نيابت از امام)ع(، در عصر غيبت تولی 

آن را بر عهده دارد. 

استنتاج 
با توجه به اين كه ابوالصالح، سه منصب كلی واليی: جمع آوری حقوق اموال و سرپرستی 
انفال، واليت تنفيذ احكام و واليت قضا را در عصر غيبت از آن فقيه جامع الشرايط- من يصح 
نيابته عنه- می داند،2 از تالزم اين سه واليت با واليت سلطاني و تدبيری به اين نتيجه منطقی 
می توان رسيد كه به نظر اين فقيه شيعی واليت فقيه منحصر به واليت قضا نيست، بلكه عالوه 

1. همان، فصل تنفيذ األحكام، ص421. 
2. همان، ص423: »و اخوانه فی الّدين مأمورون بالتحاكم و حمل الحقوق االموال اليه، و التمّكن من انفسهم لحد 

او تأديب تعّين عليهم، و ال يحل لهم الّرغبه عنه و ال الخروج عن حكمه.« 

تقي الدین ابوالصالح حلبي )447-
فقیهانی  جمله  از  هجری(   374
است که در زمان غیبت حضرت 
صاحب)عج(، والیت امور مسلمین 
را از آن فقیهان جامع الشرایط یا 
نیابته  به تعبیر ایشان: »من یصح 
عنه«- یعنی کسی که دارای شرایط 
و شایستگی الزم برای نیابت از امام 

زمان است- می داند
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بر آن به دليل نيابت عام فقيه از امام)ع( و اطالق دليل در همه مناصب و شئون ظاهري امام 
بر امت دارای واليت است. 

مستندات والیت فقيه در آثار فقهی ابوالصالح 
1. روايات نصب

يكی از تفاوت های ابوالصالح با شيخ مفيد، در آن است كه ايشــان به تفصيل ادله  نقلی 
واليت فقيه را مطرح می كند. از جمله آن داليل می توان به روايات متعدد از جمله مقبوله 
عمر بن حنظله و مشهوره  ابوخديجه در فصل »تنفيذ األحكام« كتاب الكافی اشاره كرد. وی در 

استناد به اين روايات می نويسد: 
و إن لم يُقلد من هذه حاله النظر بين الناس، فهو في الحقيقه مأهول لذلك 
باذن واله االمر)ع(؛1 و اگرچه چنين فرد واجد شرايطی، حتی به حكومت بين 
مردم قرار داده نشود، در حقيقت او به دليل اذن صاحبان امر)ع( سزاوار و 

شايسته چنين واليتی است.
ابوالصالح در عبارت فوق به اقتضای اذن مستفاد از روايات ائمه معصومين)ع(، به واليت 

فقيه در حكومت تصريح كرده و در ادامه با ذكر برخی روايات می گويد: 
و قد تناصرت الرواياُت عن الصادقين)ع( به معنی ما ذكرناه، فروي عن 
أبی عبداهلل)ع( أنه قال... و روي عن عمر بن حنظله قال: ... و روي عن امير 
المؤمنين)ع(؛2 روايات وارده از حضــرات معصومين)ع( هم معنايی را كه 

گفتيم ياری می كند... 
2. لزوم اقامه  فريضه امر به معروف و نهی از منكر 

ابوالصالح حلبی تولي تنفيذ احكام شرعی را برای كسی كه واجد شرايط نيابت از امام باشد، 
از باب امر به معروف و نهی از منكر، الزم دانسته و می گويد: 

و عليه متی ُعِرض لذلك ]تنفيذ االحكام[ أن يتواله، لكون هذه الواليه امراً 
بالمعروف و نهيًا عن المنكر؛3 و هر زمان كه بــرای چنين فردی، زمينه بر 
عهده گرفتن مسئوليت )تنفيذ احكام( فراهم شد، واجب است آن را بپذيرد؛ 

زيرا اين واليت، امر به معروف و نهی از منكر است. 

1. همان. 
2. همان، ص424-425. 

3. همان، ص423. 
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3. منبع مشروعيت واليت فقيهان 
ابوالصالح حلبی نيز همانند استادش شيخ مفيد مشروعيت واليت فقيهان در عصر غيبت 
را ناشی از نصب و اذن امام معصوم دانسته و در موارد متعدد تصريح می كند كه در صورت 
عدم امكان دسترسی به امام معصوم)ع( فقط اين فقيهان واجد شرايط نيابت )من يصح نيابته 
عنه( از امام زمان اند كه به جهت ثبوت اذن از ناحيــه وی و اجداد طاهرينش)ع( مجاز به 

تصرف در امور امت، از جمله تنفيذ در احكام اند. 
چنان كه در فصل تنفيذ األحكام می گويد: 

ولم يجز بغير شيعتهم تولی ذلك و ال التحاكم وال التواصل بحكمه، الی الحق 
و ال تقليده الحكم مع االختيار، فمتی تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلد 
الحكم و ان كان مِقلده ظالماً متغلباً، و عليه متی عرض لذلك أن يتواله... فهو 
نائب عن ولي األمر)ع( في الحكم و مأهول له، لثبوت اإلذن منه و آبائهم)ع( 

لمن كان بصفته في ذلك، وال يحل له القعود عنه.1
و در مورد تكليف شرعی مردم نسبت به فقيهان واجد شرايط نيابت می گويد: 

»و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق االموال اليه، و التمكين من انفسهم لحد، 
أو تأديب، تعين عليهم وال يحل لهم الرغبه عنه و ال الخروج من حكمه.«2 

نکات نهفته در عبارت ابوالصالح حلبی 
1. به جز شيعيان احدی از طوايف مســلمين، حق تولی و سرپرستی مسلمين را ندارند و 

مؤمنين نيز نبايد به اينها مراجعه نمايند. 
2. شيعيان فاقد شرايط نيابت نيز حق واليت و تنفيذ احكام را ندارند. 

3. از ميان شيعيان، فقط كسانی كه واجد شــرايط نيابت از امام معصوم اند، يعنی فقيهان 
جامع الشــرايط از طرف ولی امر)عج( مأذون، و اهليت تنفيذ احكام را دارند؛ اگرچه چنين 
افرادی از طرف حاكم ستمگر به اين مقام گمارده شوند؛ زيرا در واقع نائب امام زمان اند و 

واليت را از ناحيه ولی عصر)عج( دريافت كرده اند. 
4. اهليت فقيهان واجد شرايط به دليل ثبوت إذن امام عصر)عج( و اجداد طاهرين ايشان 

می باشد. از اين رو شانه خالی كردن از اين تكليف عينی بر ايشان جايز نيست. 
5. مؤمنين نيز بايد به غيرشيعه و شيعيان فاقد صالحيت و شرايط نيابت رجوع نكنند. 

1. همان. 
2. همان. 
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6. بر مؤمنين )شيعيان( واجب است به 
فقيه جامع الشرايط رجوع كرده و حكم را از 
او بخواهند، اجرای حدود و تعزيرات را به او 
واگذار نمايند، حقوق مالي واجب را نيز به او 

بپردازند. 
7. مردم حــق روی گردانــی از فقيه و 

سرپيچی از فرمان وی را ندارند. 
در نتيجــه همان طور كــه از نكته های 
مذكور برمی آيد می تــوان گفت آنچه از 

ديدگاه ابوالصالح حلبی در مشروعيت واليت فقيه واجد شــرايط دخالت تام و تمام دارد 
عبارت از ثبوت إذن امام عليه السالم است، و طبعًا مردم در اين مشروعيت بخشی، نقشی 

ندارند؛ هر چند كه در مقام اثبات و تحقق عينی واليت، دخيل و مؤثرند. 

گفتار سوم: مصادیق اعمال والیت فقيه در آثار فقهی شيخ طوسی 
محمد بن الحسن الطوسي معروف به شيخ الطائفه )460-385( پس از وفات شيخ مفيد 
به زعامت شيعه رسيد. او در سال 448 هجری از بغداد به نجف اشرف هجرت كرد و حوزه 
عظيم فقه و اصول را در همان شهر بنيان نهاد. از يازده اثر مفصل و مختصر طوسی در فقه، سه 
اثر النهايه، المبسوط و الخالف از اهميت و منزلت ويژه ای برخوردارند. اين سه اثر مشتمل بر 

دوره كاملی از ابواب فقهی اند كه در اين تحقيق از آنها استفاده شده است. 
1. واليت قضاء 

يكی از مناصبی كه در آثار شيخ طوسی، اختصاص به فقها دارد و شيخ صراحتًا از آن ياد 
كرده است، واليت قضاء است. شــيخ منصب قضاء را تنها در انحصار سلطان حق و عدل و 
صاحبان إذن از ناحيه ايشان می داند و معتقد است كه سايرين مجاز به تولی امر قضا نيستند.1 
بنابراين حكومت بين مردم و قضاوت بين اختالف كنندگان، فقط برای كسانی جايز است كه 
از طرف سلطان حق ]امام معصوم)ع([ دارای اذن باشند، و ايشان )سلطان حق( در مواردی 
كه خودشان امكان تولی اين امر را نداشته باشند، اين واليت را به فقيهان شيعه خويش واگذار 

كرده اند.2 

1. محمدبن الحسن طوسی، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، قم، قدس محمدی، بی تا، ص301: »أّما الحكم بين 
الناس و القضاء بين المختلفين فال يجوز أيضًا إاّل لمن أذن له سلطان الحق في ذلك.« 

2. همان؛ »و قد فّوضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم فی حال ال يتمكنون فيه من توليه بنتوقسهم...« 

ابوالصالح حلبی نیز همانند استادش شیخ 
مفید مشروعیت والیت فقیهان در عصر 
غیبت را ناشی از نصب و اذن امام معصوم 
دانسته و در موارد متعدد تصریح می کند 
که در صورت عدم امکان دسترسی به امام 
معصوم)ع( فقط این فقیهان واجد شرایط 
نیابت )من یصح نیابته عنه( از امام زمان اند 
که به جهت ثبوت اذن از ناحیه وی و 
اجداد طاهرینش)ع( مجاز به تصرف در 

امور امت، از جمله تنفیذ در احکام اند
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واليت اقامه حدود 
اقامه حدود، از نكات مهمی است كه 
در دو مورد در كتاب النهايه شيخ مورد 
توجه قرار گرفته اســت. مورد نخست 
در كتاب الجهاد، چنين آمده است: »أما 
اقامه الحدود، فليس يجوز ألحٍد أقامتها 
اال الســلطان الزمان المنصوب من قبل 
اهلل تعالی أو من نصبه االمام إلقامتها؛ اما 
اقامه حدود، كسی جز سلطان زمان- كه 
از طرف خدا نصب شده است- و منصوب 
وی برای اقامه آن، مجاز به اقامه حدود 
نيست.«1 در مورد دوم در خاتمه كتاب الحدود از نهايه است كه شيخ)ره( در آنجا اقامه حدود 
را از اختيارات حكمران يا- به تعبير شيخ- كسی كه »احكام« به دست اوست معرفی كرده و 

می گويد: »يقيم الحدود من اليه االحكام.«2
اين جمله مضمون روايتی اســت كــه حفص بن غيــاث از امام صادق عليه الســالم 
نقل می كند؛ كه از امام صادق)ع( پرســيدم چه كســی حدود را اقامه می كند، ســلطان 
يا قاضی؟ امــام)ع( فرمودنــد: »اقامه الحــدود إلی من إليــه الحكم؛3 حــدود را همان 
كســی اقامه می كند كه حكم به دســت اوســت.« حال با توجه به اين كــه اوالً در عصر 
 غيبت، به جز فقيهان شــيعه، كســی حاكم نيســت و به غير از ايشــان »من اليه الحكم«

 گفته نمی شود. 
ثانياً از آنجا كه مرحوم شيخ طوسی در باب قضاء، فقيهان را متصدی انفاذ حكم4 دانسته بود، 
می توان استظهار كرد كه به نظر شيخ، مجری حدود، در عصر غيبت همان فقيهان شيعه اند: 
اين استظهار يا انديشه كالمی شيخ كه تصدی امور واليی5 را منوط به آگاهی دينی و فقاهت 

دانسته بود تأييد و تقويت می شود. 

1. همان. 
2. همان، ص300-301. 

3. وسائل الشــيعه، باب اقامه الحدود الي من اليه الحكم، باب 28 از ابواب مقدمات الحدود، ش34161، ح1، 
ح18، ص338. 

4. محمدبن الحسن طوسی، همان، ص300. 
5. محمدبن الحسن طوسی، االقتصاد الهادی الی طريق الرشاد، طهران، مكتبه جامع چهلستون، 1400ه ق، ص192: 

»وكل من ولی واليه صغرت أو كبرت كالقضاء و االماره... فإنّه يجب ان يكون عالمًا فی ما اسند عليه...« 

شیخ طوسی در موارد متعددی از جمله 
مشروعیت  )داوری(،  و  قضاء  باب 
والیت فقیهان شیعه را ناشی از تفویض 
امامان معصوم)ع( دانسته و در تبیین 
و تعلیل این امر، به اخبار و روایات 
وارده از ائمه اطهار)ع( از جمله مضمون 
خدیجه  ابی  و  عمربن حنظله  روایت 
از امام صادق)ع( استناد می نماید. یا 
در بیان جواز پذیرش والیت از سوی 
سالطین جور، مشروعیت آن را ناشی از 
تولی حقیقی از جانب سلطان حق )امام 

معصوم( می داند
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2. واليت زکوات 
يكی ديگر از والياتی كه شــيخ طوسی، برای فقيهان قائل اســت، دريافت زكات اموال و 
فطره می باشد. او در باب زكات معتقد اســت اگر خود مالك مال، اخراج زكاتش را توليت 
 كند و آن را بين مستحقين آن توزيع كند، جايز است. البته تحويل زكات به فقيهان را افضل

 دانسته و می گويد: 
و االفضل دفعه ها إلی العلماء ليتولوا تفريقها، ألنهم اعرف بمواضعها؛1 بهتر 
آن اســت كه زكات را به عالمان دين تحويل دهند تا آنان توزيع آن را بر 

عهده گيرند. چون آنان به موارد مصرف زكات آگاه ترند. 
در مورد زكات فطره نيز شيخ)ره( قائل به تحويل فطريه به فقيهان شيعه بوده و می گويد: 
ان لم يكن هناك إمام حملت الی فقهاء شيعته لُيفرقوها فی مواضعها؛2 و 
اگر امام حضور نداشت، تحويل فقيهان شيعه ايشان گردد تا آن را در موارد 

]تعيين شده[ آن به مصرف رسانند. 
3. تفويض واليت 

مرحوم شيخ طوسی، مانند بسياری از فقيهان متقدم و متأخر و معاصر اماميه معتقد است 
كه بسياری از وظايف از جمله قضاوت و فصل خصومات بين مردم را امامان معصوم- در 
عصر غيبت- به فقيهان شيعه واگذار كرده اند. »أما الحكُم بيَن الناِس القضاُء بيَن المختلفين... 
و قد فوضوا ذلك إلی فقهاء شــيعتهم«؛3 اما حكومت در ميان مردم و قضاوت بين اصحاب 
اختالف برای احدی جز كسی كه سلطان حق با وی اذن قضاوت داده است، جايز نيست. هر 

آينه امامان معصوم)ع( اين واليت را به فقيهان شيعه خود تفويض كرده اند. 
شيخ)ره(، همچنين در كتاب الخالف برای تبيين خاستگاه منصب واليت در عصر غيبت 
به اخبار و روايات ائمه)ع( تمسك كرده و می گويد: »اذا كان بين احدكم و بين غيره خصومه 
فلينظر إلی من روی احاديثنا و علم احكامنا فليتحاكما اليه«؛4 وقتی بين يكی از شما و ديگران 
نزاع و خصومتی رخ داد، بايد به فردی رجوع كنيد كه احاديث ما را روايت كرده و به احكام 

ما آگاهی داشته باشد؛ پس دادخواهی را به نزد او ببريد.
ظاهراً شيخ)ره(، در اين بيان خود به روايت عمربن حنظله و ابوخديجه اشاره دارد. 

1. محمدبن الحسن طوسی، المبســوط في الفقه االماميه، 8 جلدی، تهران، المكتبه المرتضويه، 1397ه ق، ج1، 
ص233. 

2. همان، باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطره، ص192. 
3. محمدبن الحسن طوسی، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، همان، ص301. 

4. محمدبن الحسن طوسی، الخالف في الفقه، 6 جلدی، قم، مؤسسه النشر االسالمی، 1417ه ق، ج6، ص602. 
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4. اعرفيت فقيه 
اشاره دومی كه از كتاب های فقهی شيخ، در المبسوط و الخالف، به ويژه در النهايه به عنوان 
مستند واليت فقيه قابل استفاده است، به واليت فقيه در صدقات، باب زكات فطره از كتاب 
زكات برمی گردد. شيخ)ره(، در آنجا ضمن بيان اولويت و استحباب پرداخت زكات به فقيه 
جامع الشرايط به يك دليل عقلی اشــاره كرده و می  گويد: األفضل، دفعها إلی العلماء ليتولوا 
تفريقها، ألنهم أعرف بمواضعها؛1 افضل )شايسته تر(، آن است كه فطريه تحويل عالمان دين 

گردد تا آنان توليت آن را بر عهده گيرند، چراكه ايشان به موارد مصرف زكات آگاه ترند. 
5. وجوب اقامه امر به معروف و نهی از منكر 

شيخ طوسی در مورد شرايط قبول واليت از ناحيه سلطان جور می گويد: 
فمتي علم االنسان أو غلب علی ظنه أنه متی تولی األمر من قبله، امكنه 
التوصل إلی إقامه الحــدود و االمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قســم 
االخماس و الصدقات في أربابها وصله االخوان؛2 اگر علم يا ظن غالب داشت 
كه در صورت قبول واليت از جانب سلطان جائر می تواند به اهداف عاليه ای 
همچون اقامه  حدود الهی، امر به معروف و نهی از منكر تقســيم خمس و 
صدقات در ميان مستحقان آن و نيكی به برادران ايمانی خود دست يابد... 

و مستحب است كه آن را توليت نمايد. 
همان گونه كه مالحظه می شود، از ديدگاه شيخ)ره(، پذيرش واليت از ناحيه  سلطان جور 
تا جايی كه موجب قدرت فرد به تحقق احكام و اهداف متعالی دينی چون امر به معروف و 

نهی از منكر گردد بالمانع بوده، بلكه مستحب و در مواردی هم به سرحد وجوب می رسد. 

منبع مشروعيت والیت فقيهان از دیدگاه شيخ طوسی
با تأمل دقيق در اقوال و آرای شيخ طوسی می توان دريافت كه او نيز مانند اسالف و اقران 
خويش از جمله شيخ مفيد و ابوالصالح قائل به واليت فقيهان بوده است، هر چند كه بيان آن 

از وضوح كمتری برخوردار می باشد. 
شيخ طوسی در موارد متعددی از جمله باب قضاء و )داوری(، مشروعيت واليت فقيهان 
شيعه را ناشی از تفويض امامان معصوم)ع( دانســته و در تبيين و تعليل اين امر، به اخبار و 
روايات وارده از ائمه اطهار)ع( از جمله مضمون روايت عمربن حنظله و ابی خديجه از امام 

1. محمدبن الحسن طوسی، المبسوط في الفقه االماميه،ج1، ص233. 
2. محمدبن الحسن طوسی، النهايه، ص356. 
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صادق)ع( استناد می نمايد.1 يا در بيان جواز پذيرش واليت از سوی سالطين جور، مشروعيت 
آن را ناشی از تولی حقيقی از جانب سلطان حق )امام معصوم( می داند.2

عالوه بر اين، هر يك از واژگان: تفويض، تولی از ناحيه  سلطان حق، در عبارات شيخ طوسی، 
صريح در نصب فقيهان شيعه از جانب امام معصوم)ع( بوده و صحت و مشروعيت تصرفات 
واليتی و حكومتی در عصر غيبت را تنها به نصب ائمه معصومين)ع( مستند و موجه می نمايد. 

جمع بندی 
در مقاله حاضر مصاديق اعمال واليت فقيه را در آثار فقهی سه تن از شيوخ متقدمين: شيخ 
مفيد، ابوالصالح حلبی و شيخ طوسی- اعلی اهلل مقامهم اجمعين- مورد بحث و بررسی قرار 
داديم. از اهم مصاديق مورد بررسی می توان از واليت صلوات، واليت زكات، واليت قضاء، 
واليت حدود و واليت در تنفيذ احكام و... را نام برد كه به تفكيك مورد بررسی قرار گرفت. 
در قسمت پاياني، مستندات واليت فقيه و منبع مشــروعيت آن در انظار سه تن از فقيهان 

متقدم مورد بررسی قرار گرفت. 
در اين بررسی معلوم شد كه اين فقيهان در اين مورد با نظريه  انتصاب همراه و هم فكرند. 

اگرچه مسئله واليت فقيه به معنای شايع و متداول امروزی آن در شكل و شمايل واليت 
سياسی فقيه در جامعه، بنا به جهات متعدد عينی و ذهنی در گذشته های دور در آثار فقهی 
فقيهان اماميه به صورت مبسوط و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی اركان و ابعاد 
اساسی آن يعنی مسائل مرتبط با شئون حكومتی و واليتی در ابواب مختلف فقه اماميه كم و 
بيش مطرح و مورد بحث و مذاكره عالمان دينی بوده است. از سوی ديگر هنگامی كه همه  
فقيهان مدقق شيعه از شيخ مفيد، ابوالصالح حلبی تا شيخ طوسی و تالميذ و اخالف وی در 
طول تاريخ فقاهت در موضوع تولی واليت از جانب سلطان جائر، حكم به جواز و حتی برخی 
در مواردی، حكم به وجوب آن داده  اند، مبين اين حقيقت است كه اقامه  حق و دفع باطل، امر 
به معروف و نهی از منكر و در يك كالم اجرای احكام اسالم تا چه اندازه برای شارع مقدس 
اسالم، حائز اهميت و واجد مطلوبيت است كه حتی حرمت همكاری با حاكم جائر را زايل و 

در محاق قرار می دهد. 
حاصل كالم، اين كه وقتی از منظر اين فقيهان عاليقــدر، تولي و پذيرش واليت و امارت 

1. محمدبن الحسن طوسی، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، همان، ص301: »و أّما الحكم بين الّناس و القضاء بين 
المختلفين، فال يجوز ايضًا ااّل لَِمن اُِذن له سلطان الحق فی ذلك، و قد فّوضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم.«

2. همان، ص302: »و من تولّی واليه من قِبل ظالم فی اقامة حد او تنفيذ حكم، فليعتقد أنّه متول لذلك من جهه 
سلطان الحق...« 
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از ناحيه  سلطان جور برای اقامه  حق و اجرای امر به معروف و نهی از منكر از باب مقدميت 
جايز و بلكه در مواردی به سرحد وجوب می رسد، قطعاً به طريق اولی، تشكيل حكومت دينی 
به وسيله فقيه عادل جامع الشرايط مستظهر به خواست و حمايت اكثريت مؤمنان و پيروان 
مذهب اهل بيت عصمت و طهارت)ع( برای اقامه كلمه حق و دفع باطل كه در آن بستر برای 
اقامه حدود در احكام الهی فراهم و دفاع از ثغور و مسلمين به اعال درجه آن تحقق می يابد 

واجب بلكه اوجب خواهد بود. 


