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  عه نزد قدماومتی شیکسیر تاریخی فقه ح
  *رضا میرزایی سراي ملکی

  يدهكچ
ن به جانشينان آن از ايشا پسه كبود  ي از شئون پيامبركاسالمي ي ةجامع ةبر اساس اعتقادات شيعه، ادار

ومتي عادل توسط امامـان معصـوم و   كلزوم برپايي ح رواز اين منتقل شد. امامان معصوم حضرت؛ يعني
شده اسـت   موجبله ئترين اعتقادات شيعي است. همين مسايپايه از جملهومتي، كوجوب ياري چنين ح
ـ  ،ومتكه با حيفيت تعامل افراد جامعكجامعه و  ةبا ادار ارتباطتا مباحث مهمي در  ا ظـالم،  اعم از عادل ي

ر، اجراي حـدود الهـي   كمباحثي از قبيل جهاد، امر به معروف و نهي از من ؛فقهاي شيعه مطرح شود نيدر ب
ومتي در فقه شيعه نزد فقهاي قـرون  كتالش شده است تا سير تاريخي طرح مباحث ح ،در اين مقاله ... .و

ن بحـث  دار ايچون شيخ صدوق طاليههمر گيرد. فقهاي بزرگي ي مورد بررسي قراحلّ محققاوليه تا زمان 
بـه   ،. در ايـن مقالـه  بحث پرداختـه اسـت  تري به اين ساني چون شيخ مفيد به صورت گستردهك. باشدمي

ادريـس نيـز اشـاره    ابن براج وديدگاه فقهايي چون سيد مرتضي، ابوصالح حلبي، شيخ طوسي، سالر، ابن
  شده است.
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  مقدمه
ه تحت عنوان حقوق اساسی، حقـوق اداري، حقـوق مـالی، حقـوق     کاست مباحثی  »یاسیس فقه«مراد از 

تحت عنوان جهاد، امـر   یمباحث ،باشد. در فقهجامعه می ةمرتبط با اداربوده و ر آن مطرح یالملل و نظابین
ه، صـلح و قـرارداد بـا    یوجوهات شـرع  يآورامامت و خالفت، مأموران جمعر، کاز من یبه معروف و نه

از آنهـا  ه کـ ، جمعه و جماعات و... مطرح شده است يو تبر یمان، تولکبا حا يارکگر، همید يهادولت
  )308، ص2، ج1389، ید زنجانیعم(شود.یمر یتعب »یاسیفقه س«ا ی »هیام سلطانکاح«به 

در تمام دوران حیات خـود سیاسـی بـوده     ،بیتاز تعالیم نورانی اهل فقه شیعه به دلیل تأثیرپذیري
بخش مهمـی از مباحـث فقهـاي شـیعه از آغـاز       ،ومتیکه مباحث مربوط به مسائل حکاي است، به گونه

ومـت را  که شیعه مشروعیت حک ییدوران غیبت تا عصر حاضر را به خود اختصاص داده است. از آنجا
هـاي  ومتک، نگاه او به حددانیا نایبان آنها می تص به حضرات معصومینالهی و حق زمامداري را مخ

ه هـیچ مشـروعیتی از سـوي خداونـد بـراي زمامـداري جامعـه        ک ،هایی غاصبومتکوقت، به عنوان ح
ان و بـا توجـه بـه    کـ بـه فراخـور شـرایط زمـان و م     ،. فقهـاي نامـدار شـیعه   ، بوده اسـت اسالمی ندارند

از قبیـل شـرایط    ،یاسیسام فقهی مرتبط با مسائل کبرخی از اح بیاندند، به رکه لحاظ میکهایی مصلحت
ی، امر به معـروف و نهـی از   هاي وقت، مسائل جهاد، اجراي حدود الهومتکیفیت تعامل با حکزمامدار، 

  پرداختند.  ... میمنکر و
 يادیـ ام و بـزرگ ز نبه يرا پشت سر گذاشته و فقها یمختلف يهاعه، دورهیخ فقه شیه تارکاز آنجایی 

 يامقالـه چنـد صـفحه    کیـ فقها تا عصر حاضر، در قالب  ۀدگاه همیده است، پرداختن به دیرا به خود د
فقهـاي   منظـر از  یاسـ یسبررسـی مباحـث فقـه    ن مقاله تنها بـه  یل، این دلیبس دشوار است. به هم يارک

محقـق  بـا ظهـور    .پـردازد مـی  ق) 676- 602(یمحقق حلّتا دوران  ،بزرگ شیعه در قرون اولیه فقه شیعه
عه، مرحلـه  یخ شـ یبـزرگ تـار   ياز نوابـغ و فقهـا   یکـ یشان به عنوان یر ایناپذیخستگ يهاو تالش یحلّ
امـل  کن دوره، به دوران استقالل و تیشمندان از ایاز اند یرد. برخیگیل مکعه شیاز دوران فقه ش يدیجد

  نند.کیاد می) 53- 51، ص1390، یالمعارف فقه اسالمةریداموسسه عه(یفقه ش
شاهد سه روش در بیان مسـائل   ،ه تاریخ فقه شیعه تا پایان قرن پنجم هجريکست ا الزم به یادآوري

شـد.  ر تمام اسـناد آن بیـان مـی   کام فقهی در قالب الفاظ روایات با ذکفقهی بوده است. در روش اول، اح
ام فقهـی بـا   کـ وم، بیـان اح اسـت. در روش د  کـافی در کتاب  لینیکشیخ این روش،  ۀشخصیت برجست

بـن بابویـه   علینخستین بار توسط  ،شد. این روشاما با حذف اسناد آن بیان می ،استفاده از الفاظ روایات



   ۳۳عه نزد قدما ومتي شيكتاريخي فقه ح سير

 ،ادامـه یافـت. روش سـوم    شیخ طوسینهایه تاب کتا زمان تألیف  و ار رفتکبه  ،شیخ صدوقپدر ، قمی
ام فقهـی در قالـب عبـارات    کـ اح ،ن روشآغاز شـد. در ایـ  مبسوط تاب کو با تألیف  شیخ طوسیتوسط 

  )124، ص1380، یجان بزرگ(شد.شخصی خود فقیه بیان می
با توجه به آنچه گذشت، اگر در عبارات فقهاي اولیه، مطلبی بیانگر برخی مباحث فقهی وجـود  

ه بیـان روایـت در زمینـه    کـ ندارد، دلیل بر عدم وجود نظر فقهی آن مجتهد در این رابطه نیسـت، بل 
ه همان متن روایت، در واقع نظر فقهـی آن فقیـه   کتاب فقهی، داللت بر این مطلب دارد کر خاص د

  ز بوده است.ین

  ق)۳۸۱م. شيخ صدوق (
ه بـه صـورت   کـ  استجزء اولین آثار فقهی شیخ صدوق المقنع فی الفقه  کتابدر میان آثار علماي شیعه 

لطان و     «نـوان  ع تحـت بابی  خیشی پرداخته است. اسیسنده به مباحث فقه کپرا الـدخول فـی أعمـال السـ
جـائر   ومتیکـ یفیت تعامل بـا دسـتگاه ح  که ناظر به کپرداخته  روایاتی بیانبه و  طرح،» طلب الحوائج إلیه

جور مگر در صورت اضـطرار را ممنـوع    و عرض حاجت به دستگاه اريکگونه همروایاتی که هر است؛
    ، بپردازد.ردهکسب کن راه یاز اه کباید خمس مالی را  ن صورت،داند، در ایمی

  د:نیفرمایم امام صادق
د تا شـما را از  ید از خدا بخواهینکت یه تقویحفظ و با تق يارکزیپیشه کنید و خودتان را با پره یاله يتقوا

ه در برابر سـلطان  کس که هرکد یند. بدانکاز ینید، بیج خودتان را از سلطان ظالم و جائر بخواهیه حواکنیا
ند، خداوند او کا خضوع ینش خائف است، به خاطر به دست آوردن دنیه از او نسبت به دک یسکا یظالم 
ـ برابـد، خداونـد   یدست  یبه اموال ،قین طریاگر از ا .ندکیمول به همان ظالم کل و مویرا ذل ت را از او ک
ـ ن يارهـا کردن بنـده و  کل حج و آزاد یرش، از قبیاز اعمال خ کیچ یرده و نسبت به هکدور   ياجـر  کی

  )364ص ،ق1415 صدوق،نخواهد داد.(

بـا   يارکـ ا، بـه هم یـ سـب مـال دن  ک يه بـرا کـ نـد  کیمـ  یمعرف را مورد مواخذه امام یسکت، یاین روا
  ومت ظلم و جور پرداخته باشد، نه به صورت مطلق.کح

 يارکـ ومت ظلم همکتواند با حیا شخص میه آکسؤال شد  د: از امام صادقیگویم یعمار ساباط
نـدارد.   یالکارتزاق نداشته باشـد، اشـ   ين برایجز ا يااگر چاره«ه باشد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: داشت

 امبریـ ت پیـ بد خمـس آن را بـه اهـل   یـ ق به دسـت آورد، با ین طریاز ا یه اگر اموالکن شرط یالبته به ا
  )همان»(بپردازد.
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ومـت جـور بـراي    کت حیالکشدیداً از ورود در تشـ  زینها اسب و تجارتکبحث م در صدوقشیخ 
در این صورت نیـز بـر اسـاس روایـات شـرایطی را       .مگر در صورت اضطرار ،ندکسب درآمد نهی میک

  ند:کار تعیین میکبراي این 
، نسبت بـه  يوارد شد یومتکز. اگر در اعمال حیبپره يومت ظلم و جور بپردازکبا ح يارکه به همکنیاز ا

ـ   یو حاجت او بر عهده توست، مأ ارکه انجام کس را، کچ ین و هک یکیهمه ن ه از وس بـر مگـردان؛ چراک
ـ کدارد  ییاین جور اولیفرموده است خداوند همراه با سالط امام رضا ـ ج اولیآنهـا حـوا   ۀلیه به وس  يای

ـ ن سـؤال  یدر پاسخ ا ن امام صادقیسازد. همچنیخودش را برآورده م ـ  ک ـ  یه اگـر شخص ه محـب  ک
ـ ت باشد و در زیگاه جور مشغول به فعالدست یومتکالت حیکاست، در تش تیباهل ر پـرچم آنهـا در   ی

ـ شته شود، حال او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: خداوند او را بر اسـاس ن کجنگ  تش محشـور  ی
  )364، صرد.(همانکخواهد 

ه اولین گام در مبـارزه سیاسـی   کهاي نامشروع دارد اشاره به اصل تحریم سیاسی دولت ،این موضع شیخ
شـود. در  ت با دولت جائر ممنوع شمرده میکاري و مشارکآن هر نوع هم ،اساس این بر .آیدمیبه شمار 

تفاوتی نسبت بـه وضـعیت   طرفی و بیبه معنی بی ،اري با دولت جورک، عدم همصدوقاز دیدگاه  ،واقع
ه کـ اي رابطـه  ؛نـد کومت ظلم اشاره میکبه رابطه منفی با ح ،ه وي با تأسیس این اصلکموجود نیست، بل

ه بـا چنـین   کـ گویاي این حقیقـت اسـت    و م و زمامداران آن بوده،کناشی از آگاهی نسبت به دستگاه حا
ه در نگـاه شـیعی نسـبت بـه     کـ شناختی است  دلیلو این بهاري وجود ندارد، کت و همکمشار ،ومتیکح

 رواز ایـن  )15، ص1388زاده، یم موسـ یو ابـراه  ید زنجانیعم(رد آن وجود دارد.کماهیت، جایگاه و عمل
باید شـرایط خـاص آن را رعایـت     را داشت،اري با دستگاه جور کهم ياگر ضرورت یا مصلحتی اقتضا

  تا همدست آنان در ظلمشان نباشد. شود
ـ کـ پردازد می یروایات بیانشیخ به ن یهمچن م یـا والـی ماننـد    کحـا  کهـاي یـ  برخـی از ویژگـی   هه ب

  رده است:کید کالت مردم تأکها و مشريورزي و اهتمام او نسبت به رفع گرفتاعدالت
ـ یده نفر را بپذ یت و سرپرستیه والک یسکهر «فرمودند:  رمکامبر ایپ ن آنهـا بـه   یرد و ب

ه دسـتان و پاهـا و سـر او در    کـ شـود  یمحشور مـ  یامت در حالتیند، روز قکعدالت رفتار ن
  »قرار دارند. ياشهیسوراخ ت
 یت و سرپرسـت یه مسـئول کـ  یه فرمودند: هر شخصکل شده نق نیمنؤرالمیاز ام یتین در روایهمچن

مسـلمانان ببنـدد، مـورد     يار خـودش را بـر رو  کدرِ محل  یرد، ولیاز امور مسلمانان را بر عهده بگ يامر



   ۳۵عه نزد قدما ومتي شيكتاريخي فقه ح سير

 یتیاکا شـ یـ  یه حـاجت ک یسانکد تا یآنان بگشا يه در را به روک یخواهد بود تا زمان ین الهیلعنت و نفر
  )540- 539، صق1415 ،صدوقنند.(کجعه دارند، به او مرا یاز ظلم

ف یبه امور مسلمانان از جملـه وظـا   یدگیو اهتمام و رس يورزت، عدالتین دو روایدر ا
  شده است. یمعرف یمسئوالن جامعه اسالم
ان ماه رمضـان اسـت.   یموضوع اعالم شروع و پا خ صدوقیشمورد توجه  یومتکاز جمله مباحث ح

 وداند م شرع میکمسئولیت اعالم ماه رمضان و عید فطر را متوجه حا همن الیحضره الفقی تابکدر شان یا
ه کـ انـد  دیمـ  یالهـ  ین نهـ ین صورت، آنها را داخل در ایر ایدر غچراکه  ؛ندکمی »سلطان«از او تعبیر به 

  )127، ص2ق، ج1413صدوق، د.(یندازیت نکفرمود: با دستان خودتان خود را به هال

  ق)۴۱۳- ۳۳۶شيخ مفيد (
و به مناسبت بحث از اجراي وصیت میت، اجراي حـدود،  المقنعه تاب کفید در جاهاي متعددي از شیخ م

در  ،نظـارت بـر اجـراي وصـیت میـت      ويرده اسـت.  کـ اشاره  یاسیسبه مباحث فقه  ،ات و...کجهاد، ز
تعزیـرات و مسـائل جهـاد را از     ،صورت فوت وصی یا اختالف بین اوصیاء و همچنین اجـراي حـدود  

نـاظر امـور   «یـا   »سـلطان عـادل  «یـا   »سلطان اسـالم «ه از او به کداند م اسالمی میکختیارات حاشئون و ا
  :نمونهبراي ند. کتعبیر می »مسلمین

برعهده ناظر امـور   ،ه وصی میت از دنیا برود، مسئولیت اجراي وصیتکبه اعتقاد شیخ در صورتی . 1
ت یـ ه مکـ نینـدارد، مگـر ا   يگریخص دت را به شیوص يض اجرایحق تفو یو وص مسلمین خواهد بود

ت یوصـ  ي، اجـرا ین صورت، پس از فوت وصـ یر ایرده باشد. در غک ین شرطی، چنین وصییهنگام تع
ت را خودشـان برعهـده   یوصـ  ين خواهـد بـود و ورثـه حـق ندارنـد اجـرا      یبر عهده ناظر امـور مسـلم  

  )675، صق1413 مفید،رند.(یبگ
ند در صـورت عـدم دسترسـی بـه     کید میکتأ داند.یمدل سلطان عا را ناظر امور مسلمین، خ مفیدیش

ه از عقل و درایـت  که فقهایی کالبته نه هر فقیهی، بل .ردکباید به فقهاي عادل امامیه مراجعه  ،سلطان عادل
ت فقها فـراهم باشـد. در   یاعمال وال يبرا یطین شرایه چنکاست  ین در صورتی. اباالیی برخوردار باشند

دهـد  این عبارت شیخ به خوبی نشان می )همانز ساقط خواهد شد.(یت از آنها نیلن صورت، مسئویر ایغ
ومتی و کـ ه اعـم از امـور ح  کـ اختیارات او  ،یا همان ناظر امور مسلمین ،ه در صورت نبود سلطان عادلک

شـود. ایـن   فضل و فهم عمیق برخوردارند، منتقل می ،ه از درایتک ،الشرایطقضایی است، به فقهاي جامع
  تعبیر شد. »والیت فقیه«ه بعدها از آن به کهمان چیزي است  ،لبمط
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نـد، بـا   ک. شیخ همچنین در بحث جواز فروش آب، اختیاراتی را براي سلطان عـادل بیـان مـی   2
 الشـرایط جامعید قبلی ایشان، در صورت نبود سلطان عادل، این اختیارات نیز به فقهاي کتوجه به تأ
  شود: منتقل می

ـ ن موات احیموات حفر شود و به واسطه آن آب، زم ینیدر زم یلطان حق، نهر آباگر به اذن س اء شـود،  ی
ـ جر ینیه بخواهد بفروشد. اگـر آب در سـرزم  کس کآب آن نهر را به هر یه اضافکسلطان حق دارد  ان ی

ـ یت آن آب از همه احق است. و اگر ایکاند، سلطان نسبت به ماله اهل آن نابود شدهکداشته باشد  ن ین زم
  )613، صسلطان خواهد بود.(همان يداشته باشد، برا یمحصول

سـی حـق نـدارد مـال     ک یحتـ ه کمعتقد است ومت جور، کبا ح يارکدر رابطه با عدم جواز همشیخ . 3
ین تحویـل  کبه فقـرا و مسـا  آن را ه باید کرا هم به سلطان جور و عمال او تحویل دهد. بل کالمالمجهول

  )706همان، ص.(دهد
  :داندیارات سلطان اسالم منیز از اختی را تعیین مقدار و اجراي تعزیرات و تأدیبات ایشان. 4

د سلطان اسـالم  یه باعث آزار مسلمانان شود، در مورد آن با صالحدکر از اتهام زنا و لواط، یغ یهر سخن 
نـد و  کوارد ا لواط، یگر اتهام زنا ید ینسبت به ذم یذم کین اگر یرد. همچنیگیر صورت میب و تعزیتأد
ـ  کیب میند؛ سلطان اسالم شخص اتهام زننده را تأدکحلّ اختالف به سلطان اسالم مراجعه  يبرا  ینـد ول
مشـخص شـده اسـت، بـر او      ين مواردیاتهام زننده مسلمان در چن يه در اسالم براکرا  يتواند حدینم

  )797همان، صند.(ک يجار

از  یعه بوده است، مسئله امر به معروف و نهـ یش يفقهامورد توجه  ه غالباًک، یومتکاز مباحث ح یکی. 5
ه کـ ي را امرتبـه  ر،کاز من یپس بعد از بحث از مراتب مختلف امر به معروف و نه شیخ مفیدر است. کمن

 ،هاسـت ه منصـوب بـراي تـدبیر انسـان    کـ  ،مشروط به اذن سـلطان زمـان   ،شودمنجر به جرح و قتل می
  )809همان، ص(داند.می

خ، بخـش  یشـ  یاسـ یه در مباحـث س کـ اسـت   يومت جور از مواردکت تعامل با حیفیک. بحث از 6
اري با دستگاه جور تنها در صورتی جایز اسـت  کهم ،از نظر شیخرا به خود اختصاص داده است.  یمهم

خمـس   .ار بـرد کـ ها به ردن اهل ایمان و حفظ آنها از آسیبکه شخص، نهایت تالش خود را در یاري ک
ـ ببـه اهـل  آورد، به دست می نیلماومتی ظکاه تصدي امور حه از رکاموالی را  بـه  نـد.  کپرداخـت   تی

صـالحیت والیـت را    ،ام یا عجز از انجام وظـایف که به دلیل جهل نسبت به احکسی ک ؛دیمفشیخ اعتقاد 
 ياز سـو  يارکدر صورت دعوت به هم .ندارد، هرگز نباید خود را در معرض چنین مسئولیتی قرار دهد
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مـورد بازخواسـت    غیـر ایـن صـورت،   . در ندکز یپرهتصدي چنینی اموري رش ید از پذیبا سلطان جور،
  )812همان، ص(خداوند متعال قرار خواهد گرفت.

ه مشـروعیت الهـی   ک استسی ک ،»سلطان اسالم«ز او امقصود ه کند کیان میبشیخ به صورت صریح 
ام کـ و امـرا و ح  نیمعصومائمه را همان این شخص خ، داشته و از سوي خداوند نصب شده باشد. شی

سـلطان عـادل    اختیارات ن اشخاصیا ،ه در زمان عدم حضورکد. شیخ معتقد است داناز ناحیه ایشان می
بایـد بـراي    ،ارکـ ن از ایـن  کـ در صورت تم .به فقهاي شیعه تفویض شده است اسالم از سوي امامان

ان داشـته باشـد، بایـد از روي    که امکدازه ن، به هر انکنند و در صورت عدم تمکاجراي این وظایف قیام 
  نند.کزمین ماندن این وظایف جلوگیري 

ـ  یمـان کو امراء و حا امبریپاز آل يخداست، ائمه هد يه منصوب از سوکسلطان اسالم   يه از سـو ک
ت را در صورت فـراهم  ین مسئولین ایباشد. حضرات معصومیاند، مت نصب شدهین مسئولیا يشان برایا

ـ ه امک ،عهیش ياز فقها یسکاند. پس هر ردهکض یعه تفویش يبه فقها ،طیبودن شرا ان اقامـه حـدود بـر    ک
ـ بـه او برسـانند، با   یبیه آسکن جور ندارد یاز جانب سالط یفرزند و غالم خود را دارد و خوف د اقامـه  ی

ن خـود  یدا ینسبت به جان  يدیا تهدیه خوف ضرر ک یهیند. هر فقکخود ب ییحدود در همان اندازه توانا
. شـود.. یوجوب اقامه حدود از او ساقط م ،حدود دارد يومت ظلم در صورت اقدام به اجراکاز طرف ح

ار واجب اسـت بـر   کن یند. اکانه زده و قاتل را قصاص یرا تاز یرده، زانکد دست سارق را قطع یپس با
ـ افته اسـت و  یجور ومت که از طرف حک یتیل والیا به دلی ،ش فراهم استیبرا یانکن امیه چنک یسک ا ی

 يله خودش دارد. پس بر او واجب است اقامه حـدود و اجـرا  یه خودش بر قوم و قبک ياامارت و سلطه
ز واجب اسـت  یمن او نؤفار و فجار. بر برادران مکر و جهاد با کاز من یام اسالم و امر به معروف و نهکاح
ـ تجاوز ن یه او از حدود الهک ی. البته تا زماننندک يارین امور یاو را در ا ،دیطلب ياریه اگر از آنها ک رده ک

ـ  ،ن صورتیدر ا .ع سلطان ظلم و جور نشده باشدیو گناهان مط یا در انجام معاصیو   ين مـوارد یدر چن
باشـد   یام الهکاح يعت و در جهت اجراین شریه مطابق قوانک يگرچه در هر مورد ،ستیز نیاو جا ياری

از اهل فسـاد، بـا    یمنیان و اکه در صورت امکعه الزم است یش يقهان بر فیز است. همچنیمعونت او جا
ننـد.  کسـوف و خسـوف جماعـت برگـزار     کاد، نماز باران و یگانه، نماز اعپنچ يدر نمازها ینیبرادران د

ـ  ،و اختالفات ينه در دعاویرده، در صورت عدم وجود بکقضاوت به حق  ینین برادران دین بیهمچن ن یب
 ؛انجـام دهنـد   ،ن شـده اسـت  ییقضات در اسالم تع يه براک يافهینند و هر وظکرقرار ب یآنها صلح و آشت

انـد. و  ردهکض یشان تفویان اجرا به اکارات را در صورت امین اختیح ایطبق اخبار صح امامانچراکه 
حـق   ،منصب قضاوت است يسلطان جور دارا يا از سویط الزم است و یشرا يه داراک ،یه حقیچ فقیه

ـ ه و ترس در مورد دیه به خاطر تقکنیند، مگر اکب یامبر قضاوتیپ بیتاهلم ثابت از کبر خالف حندارد  ن ی
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ـتن  یم مربوط به رکه حک یتا زمان ،ن صورتیدر ا .شود ین قضاوتیمضطر به انجام چن ،و نفس خودش خ
ن خـون اهـل   ختیم به رکگرنه حز است. ویبر او جا ییهان قضاوتیانجام چن مان نباشد،یاز اهل ا یخون

ظالمـان   ياز سو یتیوال یسکست. اگر یز نیجا یطیچ شرایامبر، تحت هیپ بیتاهلام کمان بر خالف احیا
ز یار جاین مسئله در حالت اختیا ،ندکرا بر اساس روش آنان اجرا  یمکند و طبق آن مجبور شود حکدا یپ
  .ه وجود نداردیدر دماء تق یول ،ندکب يارکن یتواند چنیم ،هیتق يست. اما در صورت اجبار و از روین

ـ ن شـرط  یمگر به ا ،ردین بپذیفاسق يا بالد از سویر عباد یدر تدب یتیه مسئولکحق ندارد  یسکو  ه تمـام  ک
ـ ار بگکها به يمان و حفظ آنها از ناگواریاهل ا ياریو تالش خود را در جهت  یسع رد و خمـس تمـام   ی

ـ  ،س از اهـل حـق  کآورد را بپردازد. هر یست من راه به دیه از اکرا  ییهاییو دارا یاموال  يه از سـو ک
ـ  ،ن اسـت یظـالم  يبر مردم داشته باشد، گرچه در ظاهر، امارت او از سو يرین امیظالم ـ قتـاً ا یحق یول ن ی

  به او داده است. ین امارتیه اجازه چنکر است یام شخص از جانب امام عصر
ن اهل خـالف را  یدود بر فجار و مجازات مستحقان اقامه حکام ،اهل ضاللت ياز سو ياگر مسئول ظاهر

ـ ن یاچراکه  رد؛یار گکنه به ین زمید تمام تالش خود را در ایداشته باشد، با ق ین مصـاد یتـر ار از بـزرگ ک
ـئول   یا عجز و نـاتوان یو  یام الهکل جهل به احیبه دل یسکجهاد است. و اگر  ت محولـه در  یاز انجـام مس
 ،ن حـال یست. با ایز نیبر او جا یتین والیرش چنیم را نداشته باشد، پذت بر مردیت والیمورد مردم، صالح

ـ االمـر ن حضرت صاحب يار بوده، از سوکو گناه یرد، عاصک یتین مسئولیرش چنیاگر اقدام به پذ ز اذن ی
  )812- 810همان، ص(را نداشته است. لذا مورد بازخواست و مواخذه قرار خواهد گرفت. يارکن یچن

ذیـل قابـل    اتکـ ن، یاسـ یس فقـه مباحث در مورد  شیخ مفید، در رابطه با دیدگاه گذشتآنچه با توجه به 
  استفاده است:

ومـت مشـروع و   کومتی مشروعیت نـدارد و تنهـا ح  کهیچ ح اول و با وجود معصوم ۀدر مرحل. 1
یـا منصـوب از سـوي ایشـان      م آن معصومکه سلطان و حاکومتی است کحاز جانب خدا، مورد تأیید 

 باشد.
ومـت ماننـد اجـراي    کاختیارات ایشان در مسائل مربوط به ح ،در زمان عدم حضور معصومین .2

ر و... به فقهایی از شـیعه تفـویض شـده اسـت     کفار و فساق، امر به معروف و نهی از منکحدود، جهاد با 
 شرایط الزم براي این امر از قبیل عقل، علم، درایت و فضل باشند. دارايه ک

ه تمام مسئولیت را برعهده بگیرند، بایـد  کنباشد  ان براي فقهاي شیعه فراهمکین امه اکدر صورتی . 3
بـه ایشـان    ه از سـوي معصـومین  کـ رده، به انجـام اختیـاراتی   کان دارد تصدي امر که امکبه هر اندازه 

ومـت ظلـم و جـور    کهـایی نیـز بـا ح   اريکـ ه الزم باشـد هم کتفویض شده است، بپردازند. در صورتی 
 ن بپردازند، مانعی ندارد.امنؤام الهی و خدمت به مکتا از این طریق به اقامه حدود و اح صورت دهند
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والیتـی   ،نـد کاثبـات مـی   براي فقهاي شیعه از سوي حضرات معصـومین  شیخ مفیده کوالیتی . 4
ه کـ شود. دلیل این مطلب عبـاراتی اسـت   می ومتی معصومینکشامل تمام اختیارات ح هکاست مطلق 

 کـان  األبـواب  هـذه  مـن  ذکرنـاه  فیما العادل السلطان اذا عدم«از جمله عبارت  .شد بیانایشان  لماتکدر 
) 675همـان، ص »(.السـلطان  تـواله  ما یتولوا أن الفضل و العقل و الرأي ذوي من العدول الحق أهل لفقهاء

مـا تـواله   «ارت شـود. و عبـ  تمام ابواب فقهی را شامل مـی » هذه االبواب«عبارت  دیخ مفیشان، ین بیدر ا
 )16، ص1388، زادهموسیو  ید زنجانیعم(نیز اطالق دارد.» السلطان

ه کـ زمـانی  نـد.  کتصـریح مـی   »ات الی االمـام کوجوب اخراج ز«از ه شیخ در بحث کشاهد دیگر این
ه کـ د، بر مردم واجب اسـت  نباشحضور نداشته  ا نواب خاص امامیو  امام یعنین او یا جانشیامبر یپ
فقهـا بهتـر از   چراکـه   ه مورد اعتماد ائمه هسـتند، تحویـل بدهنـد؛   ک ،ل خود را به فقهاي شیعهات امواکز

 )252، صق1413 مفید،(ات آشنا هستند.کدیگران به موضع مصرف ز

  ق.)۴۳۶- ۳۵۵الهدي (مرتضي علمسيد 
ر باشـد، د لمان بزرگ شیعه میکو از فقها، اصولیان و مت شیخ مفید ۀه شاگرد برجستک، مرتضیسید 

هاي اختصاصی فقهاي شیعه در مقابل اهل سنت پرداختـه  خود به بیان برخی دیدگاهاالنتصار تاب ک
سی علیه امام عـادل (معصـوم) طغیـان    که اگر کومتی، این است کام فقهی حکن احیی از اکاست. ی

. شـود افر بـر او جـاري مـی   کـ م کـ رده، به محاربه با او بپردازد، مانند محارب با پیامبر اسـت و ح ک
فــار بــر آنهــا جــاري کام کــام مثــل ارث، دفــن و غنیمــت امــوال، احکــهرچنــد در برخــی از اح

 )476ق، ص1415شود.(شریف مرتضى، نمی
و » اري با سـلطان و پـذیرش والیـت از سـوي او    کهم«گري تحت عنوان یسید مرتضی بحث د

طرح شده است، ه در این مورد مکهایی رده و به پرسشکمطرح » ومتکیفیت تعامل با دستگاه حک«
سلطان یا بر حق و عادل است و یا باطل و ظـالم و متغلـب. در مـورد     دهد. به اعتقاد سیدپاسخ می

لیـف بـر   که سـلطان ت کبسا در مواردي پذیرش والیت از سوي سلطان عادل، هیچ بحثی نیست. چه
تـولی از   ند، تولی آن والیت وجوب نیز داشته باشد. بحث اصـلی در مـورد  کپذیرش چنین والیتی 

سوي سلطان ظالم متغلب است. به نظر سید، این مسئله شقوق مختلفی دارد. گاهی این تولی امري 
اي جز پذیرش آن نـدارد.  رسد؛ یعنی چارهواجب است. گاهی حتی به حد ضرورت و اجبار نیز می

امـري   زین یموارد، پذیرش چنین والیتی امري قبیح و حتی گاه یگاهی هم مباح است. اما در برخ
  باشد. یحرام م
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ه شخص متولی علم یـا ظـن داشـته    کشق واجب جایی است «گوید: سید در توضیح این شقوق می
ر کـ رده، بـه امـر بـه معـروف و نهـی از من     کتواند اقامه حق و دفع باطل می ،ه از طریق این والیتکباشد 

پـذیرش   ،د شد. در این صـورت دام از این امور محقق نخواهکهیچ ،چنین والیتی در صورت رد .بپردازد
ه او را بـه زور تهدیـد وادار بـه پـذیرش     کـ این والیت امري واجب است. مورد اجباري نیز جایی است 

ه در این صورت براي حفظ جان خود مجبور به قبـول ایـن والیـت اسـت. مـورد      کنند کچنین والیتی ب
سبت به شخص براي پـذیرش  ومت جور نکه از سوي حکه تهدیدي کمباح نیز به جایی اختصاص دارد 

امر معتنابهی نباشد. مانند تهدید نسبت به اموال او یا تهدید قابـل تحمـل نسـبت بـه      ،شوداین والیت می
  )90، ص 2همان، ج »(جان او.
قابـل قبـول اسـت،    امري غیر ،ن بودن تولی از سوي سلطان ظالمسه حکال، کاشبه این  پاسخدر  سید
امـري روشـن و ثابـت     ،قبح والیـت از سـوي ظـالم    ونشته باشد؛ چه بخواهد وجوب هم داک چه رسد

ار به دلیل انتساب این والیت به ظالم باشد، امري غیرمسلم است. شـاهد  که قبح این کگوید: اینمی .است
تـوان  راه به پذیرش، قبول این والیت دیگر قبحی ندارد. پـس مـی  که در صورت اکاین مطلب این است 

اقامه حق و ابطال باطلی شود نیـز دیگـر قبحـی نخواهـد      موجبه پذیرش آن، که در صورتی کرد کادعا 
داري و تقاضـاي ایشـان بـراي تـولی امـر خزانـه       قضیه حضرت یوسـف  ،داشت. شاهد دیگر این ادعا

ن یـ ایوسـف  حضـرت  اقـدام  رد. تنها توجیـه  کاري اقدام کبه چنین  ،ه با اختیار خودکت مصر بود کممل
ه کـ گیـرد  به اقامه حقوق الهی واجب بپردازد. سید نتیجـه مـی   ،واند از این طریقتدید میشان یه اکاست 

 آینـد. ه از سوي شارع قبـیح بـه شـمار مـی    کانجام اموري است  ،وجه قبح پذیرش والیت از سوي ظالم
  )91ـ90همان، ص (

یـت از  سی با وجود شرایط الزم، به پـذیرش وال که اگر کند کبه این مطلب نیز اشاره می سید مرتضی
رد، گرچه این والیت در ظاهر از سـوي ظلمـه اسـت، ولـی در واقـع از سـوي ائمـه        کسوي ظلمه اقدام 

اند و اجـراي حـدود الهـی را نیـز بـراي      آنها اذن به تولی چنین والیتی دادهچراکه  باشد؛می معصومین
ن یچنـ  يه بـرا کـ ده ح وارد شیت صحیه در رواکل است ین دلیبه هم«اند: چنین متولی امري جایز دانسته

 يه اقتضـا کـ ل را، یـ ن قبیـ از ا يارکـ رده، دست دزد را قطع و هر کرا اقامه  یز است حدود الهیجا یسک
  )92، ص2، جق1405شریف مرتضى، .(»عت است، انجام دهدیشر

ره بـه پـذیرش والیـت از سـوي ظلمـه شـد، جـواز        که شخص اگر مک کندبیان میته را کاین ن سید
براسـاس  چراکـه   گنـاهی نشـود؛  ار او منجر به ریخته شدن خـون بـی  که این کت اس زمانیپذیرش آن تا 
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 ،اگر خـائف بـر نفـس باشـد     ،در دماء تقیه معنا ندارد، گرچه در غیر دماء روایات حضرات معصومین
  )94- 89همان، ص(ند.کتواند تقیه می

  ق) ۴۴۷- ۳۴۷الدين عبداهللا الحلبي (ابوالصالح تقي
ـ التـاب  کدر  وي اسـت.  شیخ طوسیبزرگ و معاصر از فقهاي  ،ابوصالح حلبی جهـاد   ،افی فـی الفقـه  ک

ه اسـتطاعت  کـ  ،از لحـاظ بـدنی   امل العقـل، سـالم  کهر مرد آزاد، فار و فساق محارب را براي کابتدایی با 
ه انسان یقین یا ظـن داشـته   کت در چنین جهادي این است کداند. البته شرط مشارجنگ دارد، واجب می

 ،ند. با وجود چنین شـرایطی کبر این جهاد، به دستورات الهی در امر جهاد عمل می ندهنکه دعوتکباشد 
و همیـاري   کمـ کت در جهاد بود، در صورت غناي مالی، نباید از هیچ نـوع  کاگر شخصی معذور از شر

 هکـ سی باشـد  کننده به چنین جهادي کاگر دعوت ،ابوصالحند. از نظر کفار و محاربین دریغ کدر جهاد با 
ام جهاد نیسـت، در صـورت وجـود اختیـار، بـر      کشرایط الزم را ندارد و اطمینانی به عامل بودنش به اح

  ند.  ک تکشارسی در امر جهاد مکه با چنین کشخص مسلمان حرام است 
نـد.  کام تقسیم غنایم را بیان میکام حرب و محاربین و همچنین احکبه صورت مفصل اح ،ابوصالح

مگر به اذن سلطان جهـاد.   ،افري را نداردکمانی حق پناه دادن یا امان دادن به هیچ هیچ مسل وي،به اعتقاد 
  )260- 255، صق1403حلبى، (ار خواهد بود.کاري را انجام دهد، گناهکچنین  وياگر بدون اذن 
رتبه از مراتب ورثه میـت  مپنجمین  است. ردهکومتی مطرح کدر مبحث میراث نیز بحثی ح ابوصالح

 كدر صورت عـدم وجـود طبقـات قبلـی، مـاتر      .ندکالطاعه است، معرفی میه واجبک ،مرا سلطان اسال
مـال بـه او و بقیـه بـه     (سود) ه میت مرد، همسر داشته باشد، ربع کمیت به او خواهد رسید و در صورتی 

همچنـین   )374همان، صرسـد.( یاگر همسر نداشته باشد، همه مـال بـه امـام مـ     ی، ولامام خواهد رسید
سـلطان اسـالم خواهـد     ةافر باشـند، والیـت دم بـر عهـد    که اگر همه اولیاي دمِ مقتولی کمعتقدند ایشان 

معتقـد  ام الهـی  کـ م و اجـراي اح کـ در بحث از شرایط قاضی، صـدور ح  ابوصالح )389همان، ص(بود.
در صورت نبود امام یا نائب خاص ایشان، این جایگـاه بـه افـرادي از شـیعیان بـا شـرایط خـاص        است، 

ه بـه او مراجعـه   کـ م حـق در مـوردي   کـ سانی را علم به حکشرایط چنین  ابوصالحشده است.  تفویض
حلــم و بردبــاري، بصــیرت، عــدالت،  صــدر، ن از امضــاي آن، اجتمــاع عقــل و رأي، ســعهکــشــده، تم

  )421همان، ص(داند.م و قدرت بر اجراي آن میکاري، تدین به حکپرهیز
فقط قابل تطبیق بـر   ،ندکمی بیانان عدم حضور ایشان در زم براي نایب معصوم یحلبه کشرایطی 

  .باشدیمشیعه  الشرایطجامعفقهاي 

۴۲     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  ق) ۴۶۰- ۳۸۵شيخ طوسي (
 یـک ه هرکـ با شرایط خاصی همراه بـود   ،علمی نجف ةگذار حوزعنوان بنیان، بهشیخ طوسیحیات  ةدور

  :هکاز جمله این. ومتی بودکاي در مسائل حروش تقیه بستر الزم براي گرفتناز این شرایط، 
داده شـود. ایـن    شانیبه ا »شیخ الطایفه«لقب  تا تشیع سبب شده بود ةحوزمرجعیت عام و ریاست .1

ه شـیخ از سـوي مخالفـان شـدیداً     کـ شـد  یعنی بغداد، سبب می ،ومت مخالفان شیعهکجایگاه در قلب ح
عظـیم علمـی بـراي شـیعه بـود،       ه منبـع ک تابخانه بزرگش،کخانه او همراه با ه کتحت نظر باشد، تا آنجا 
 شیده شد.کتوسط مخالفان به آتش 

مـه  ک، توجه به شخصیت علمـی و اجتمـاعی او توسـط دسـتگاه حا    خبا توجه به جایگاه باالي شی .2
ه بـه  کـ رسی رسمی و باالترین مقـام دینـی را   ک ،»القائم بامراهللا«عباسی  ۀخلیف رواز اینناپذیر بود. اجتناب

 .دمخالفان شن یدر بهایی حساسیتجاد یسبب ااین مسئله  ،ردکد، به او واگذار سی واگذار نشده بوک
، شـرایط سـخت   عهمخالف شی اًان سلجوقی شدیدکبه تر یشیع يهاشرایط انتقال قدرت از دیلمی .3

رخ کـ از  ،ق)448شـد تـا شـیخ در سـال (     موجبهمین مسئله  .سیاسی را براي شیخ رقم زد كو خطرنا
 ند.کمهاجرت و به تأسیس حوزه علمیه نجف اقدام  بغداد به نجف اشرف

طرفـداري از  بـه اتهـام   وب نسبت به شـیعیان بغـداد   کتشدید فشارهاي سیاسی و اتخاذ روش سر .4
 )20- 18، ص1388، زادهموسیو  ید زنجانیعم(.ان مصرومت فاطمیکح

ور ومت و دخالـت فقهـاي شـیعه در امـ    که شیخ از حکبا وجود چنین شرایط سخت، تصویري 
دهـد، همـان حالـت دولـت در دولـت مصـطلح       ارائـه مـی  النهایـه  ومتی در آثار خود، به ویـژه  کح

  )22است.(همان، ص
مطـرح   »احیـاء المـوات  «در مبحـث  الخالف تاب کومتی را در کبرخی از مباحث فقه ح شیخ طوسی

و همچنـین  ه صـاحب معینـی نـدارد    کـ  ،كاراضی آباد در بالد اسالمی و بالد شر ويرده است. از نظر ک
سـی در  کیـت  کردن بـه مل کـ است و زمین موات از طریـق احیـاء    امام معصوم کملهاي موات زمین
زمینـی را در بـالد اسـالمی     ،افر ذمی بـا اذن امـام  ک که یکمگر با اذن امام. همچنین در صورتی  ،آیدنمی

وان مرتـع و چراگـاه   توانـد زمینـی را بـه عنـ    امـام مـی   :معتقد است وي آن خواهد بود. کند، مالکاحیاء 
شخصی خود و یا عموم مسلمانان قرار دهد یا تصرفات دیگري در آن انجام دهد. دلیل این مطلب مقـام  

، ق1409 طوسـى، (ارهاي او صواب و حجت بـراي مـا باشـد.   کشود همه می موجبه کعصمت اوست 
  )529- 525ص
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 ه از سـوي امـام معصـوم   کـ ی سکیا  ، جهاد ابتدایی را مشروط به اذن امام معصومالنهایهشیخ در 
سی همراه با ائمه جـور یـا غیـر امـام     کاگر  :معتقد است وي داند.امور مسلمین نیابت دارد، می ةبراي ادار
امـا اگـر تهدیـدي از سـوي      ار خواهد بود.کیا نائب او به جنگ با دشمنان اسالم بپردازد، گناه معصوم

تواند حتی همراه با ائمه جـور نیـز بـه    میشخص  دشمنان متوجه اسالم یا مسلمین شود، در این صورت
انجـام دهـد نـه    یـان اسـالم و مسـلمین    کت دفـاع از  نیبه باید فقط ار را کن ن ایکل .بپردازد آنهاجنگ با 

  )290ص ،ق1400، (طوسی با امام جور. یهمراه
یم تـاب تقسـ  کیهود، نصـارا و مجـوس) و غیـر اهـل     ( تابکدشمنان اسالم را به دو دسته اهل خ شی

تاب آماده پرداخت جزیه و پذیرش شرایط آن شـدند، جهـاد بـا آنهـا     کاگر اهل  :معتقد است ويند. کمی
 ةیـا نماینـد   تاب هم، ابتدا باید اسالم و شهادتین از طرف امام معصومکجایز نیست. نسبت به غیر اهل 

ه اسـالم را  کـ جـایی  او بر آنها عرضه شود، در صورت عدم پذیرش اسالم، جهاد با آنها واجب است تـا  
    )292- 291همان، ص(شته شوند و اموالشان ضبط شود.کبپذیرند و یا همه آنها 

پذیرنـد، اهـل بغـی    نمـی را گیرند و دسـتورات او  ه در مقابل امام عادل قرار میکسانی کاز نظر شیخ 
تلـه بـا آنهـا را داد، او    سی دسـتور مقا کو اگر امام به  .تواند به قتال با آنها بپردازدامام می .شوندشمرده می

ند، مقاتلـه بـا او   کسی علیه امام جائر قیام که اگر کحق تخطی از دستور امام را ندارد. این در حالی است 
انـد، مشـروط بـه اذن امـام     ردهکـ ه علیه امام عـادل خـروج   ک ،جائز نیست. البته شیخ مقاتله با اهل بغی را

  )297- 296همان، ص(ند.کقدام اري اکسی حق ندارد سرخود به چنین ک .داندمی
ه مرتبـه تأدیـب و جـرح و    کـ ، باالترین مرتبـه آن را  »رکامر به معروف و نهی از من«شیخ در بحث از 

ـ ا .دانـد مـی  ،ه منصوب بـه ریاسـت امـور مسـلمین اسـت     ک ،قتل است، مشروط به اذن سلطان وقت ن ی
  )300همان، ص(باشد.همان امام عادل یا نماینده او می شخص،

یـا نماینـده او    حـدود را از مختصـات امـام معصـوم     ۀاقامـ  مفیـد شیخ  ،خالف استاد خود شیخ بر
 فلـیس  الحـدود،  إقامۀ فأما«دانست: این ویژگی را براي فقها نیز ثابت می شیخ مفید ،هکدر حالی  .داندمی

 یجـوز  ال و إلقامتها اماإلم نصبه من أو تعالى، اللّه قبل من المنصوب الزّمان لسلطان إلّا إقامتها، ألحد یجوز
ومـت جـور   کاگـر شخصـی خـوفی از ح    :معتقد است ويالبته  (همان) .»حال على إقامتها سواهما ألحد

ن است در مورد زیردستان خود به اقامه حدود بپردازد. حتـی اگـر   که ممکتواند تا جایی نداشته باشد، می
بـه اقامـه حـدود بپـردازد. در ایـن      توانـد  ومت جور مأمور به اقامه حدود شد، مـی کشخصی از سوي ح

ه کـ نـه سـلطان جـائري     ،باید خودش را در اجراي حدود مأذون از سـوي سـلطان حـق بدانـد     ،صورت

۴۴     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

از حـدود  ن شـخص  یاه کتا زمانی  ان واجب استمنؤنمایندگی ظاهري او را دارد. در چنین موردي بر م
  )301همان، ص.(به یاري او برخیزند ،الهی خارج نشده

ه اجراي حـدود در زمـان   کرد کاستفاده ن یچنتوان می ،شیخ در بحث اجراي حدودارات عب یاز برخ
 )732همـان، ص (».األحکـام  إلیـه  مـن  الحدود یقیم و«گوید: می ويغیبت براي فقهاي شیعه ثابت است. 

چـون بـه نظـر     ؛ام بر عهده اوسـت که صدور احکسی است کطبق این بیان شیخ، اجراي حدود بر عهده 
پـس   .به فقهاي شیعه واگذار شـده اسـت   ام و قضاوت از سوي حضرات معصومینکاحشیخ صدور 

  ه اجراي حدود نیز از اختیارات فقهاست.کتوان نتیجه گرفت می
ه کـ اسـت  ایـن  ام به فقها مشروط بـه  کض منصب قضاوت و صدور احیتفومعتقد است شان یالبته ا

نماز جمعه و نماز عیـدین را نیـز از    ۀاقام همچنین ويخطري از سوي سالطین جور متوجه آنها نباشد. 
شـیخ پـذیرش والیـت از سـوي      )302- 301همـان، ص ( داند.اختیارات فقهاي شیعه در عصر غیبت می

پذیرش چنین مسئولیتی از سوي دستگاه ظلـم  داند. توانایی انجام آن الزم می مشروط بهدستگاه عادل را 
. در غیـر  دانـد اجراي دستورات الهی امري مسـتحب مـی  به وجود توانایی  ،را در صورت داشتن اطمینان

  ند:کجائز تلقی میار آن را امري غیریدر حالت اخت ،صورتاین
ـ ین والیرش چنیه در صورت پذکا ظن داشته باشد یاما نسبت به سلطان جور، هر وقت انسان علم ...  ، یت

بپردازد و خمس و صدقات را در محـل  ر کاز من یرده، به امر به معروف و نهک یتواند اقامه حدود الهیم
ـ ک ياخود داشته باشد، به گونه ینینسبت به برادران د یکیر و نیخود مصرف و خ ـ  چیه ه از  یگونـه اخالل

ـ  ین یحیار قبکرد و یصورت نگ ینین جهت نسبت به واجبات دیا ـ یز از او صادر نشود، بـر چن  ین شخص
ـ ا ظن داشته باشد یلم رد. اما اگر عیرا بپذ یتین مسئولیه چنکمستحب است  ـ ک ـ چ یه ه ـ دام از اک ن امـور  ی

ح خواهـد شـد،   یا انجام امور قبیط در انجام واجبات و ین مسئله منجر به تفریه اکن نخواهد بود، و بلکمم
ردنـد،  کرش آن الـزام  یاگر او را نسبت به پذ یند. حتک یتین مسئولیرش چنیست اقدام به پذیز نیبر او جا

ـ ا سلب اموال نشود و یب بر نفس یآن سبب ترس از آس كه ترکشد با يااگر الزام به گونه ـ  ی ن یا اگـر چن
ـئول یند و چنکه آن ضرر را تحمل کباشد، بهتر آن است  یهم باشد در حد قابل تحمل یترس را از  یتین مس
  )357- 356همان، صرد.(یسلطان جور نپذ يسو

ز یـ نومت جور کح در و مطلقاً ،دومت عدل باشکاگر ح ،ومتیکسب درآمد از مناصب حکشیخ به اعتقاد 
در صـورت دوم،  ه کـ  یبـه شـرط  ز اسـت،  یجـا  ،المال مسلمین دارده او نیز سهمی در بیتکبه این دلیل 

ه به عنوان درآمـد یـا صـله    کاما اگر یقین داشته باشد آنچه  .ندکخمس آن را به صاحبان خمس پرداخت 
توانـد آن را اخـذ   ، نمـی بودهرت متعین غصب شود، به صوومت جور به او داده میکیا جایزه از سوي ح

  )358- 357همان، ص(ند.ک
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ن یا ناظر امـور مسـلم  یم کحاام کاي به برخی از احنیز اشاره توصیام کاحشیخ در بحث از ن یهمچن
  )607همان، صرده است.(کن رابطه یدر ا
ومتی از قبیـل  کـ ه ایشان تولی بسیاري از امور حکقابل توجه است  ،شیخ طوسیدر عبارات ته کن نیا

امـا بـه    .دانـد ) یا نایـب او مـی  (امام معصوم جهاد ابتدایی و اجراي حدود را از اختیارات سلطان عادل
گرچه در بحـث   ا نه؟ی شودنیز می الشرایطجامعشامل فقهاي  ،این نیابتا یآه کند کروشنی مشخص نمی

  .  ردکاز عبارات شیخ استفاده  توانیرا م ین شمولیچن ،اجراي حدود

  ق)۴۶۳سالر (م 
ماننـد   وي اسـت  شـیخ طوسـی  از فقهاي معاصر  »سالر«مشهور به  بن عبدالعزیز الدیلمیابی یعلی حمزه

دانـد.  ه از سوي او متولی امـور اسـت، مـی   کسی کیا  به اذن امام معصومشیخ جهاد ابتدایی را مشروط 
  .ستا ردهکبه روشنی مشخص ن »منایب از سوي اما«از را منظور خود  ،خ طوسییشمانند هایشان البته 

امامان شیعه اقامه حـدود   :به صراحت معتقد است ،امکدر بحث اجراي حدود و صدور اح سالرالبته 
اند و بـه شـیعیان نیـز دسـتور     ردهکم در منازعات را در عصر غیبت به فقهاي شیعه تفویض کو صدور ح

(دیلمی نـد، بـه معاونـت و یـاري آنهـا بپردازنـد.      نکه فقها در این امور به حق عمل مـی کاند تا زمانی داده
  )261- 260، صق1404 ،سالّر

  ق)۴۸۱- ۴۰۰ابن براج (
بـه  جواهر الفقـه  و المهذب  تابکبه صورت مفصل در  وياز فقهاي قرن پنجم است.  ،ابن براج طرابلسی

ارد اسـت.  نیـز و  ابن براجبر  سالرو  شیخ طوسیسانی مثل کال وارد بر کمباحث جهاد پرداخته است. اش
ه شـخص رزمنـده   کـ نداند، مشروط بـه ای فایی میکمسلمانان واجب  ۀجهاد ابتدایی را براي هم ،ابن براج

ت در مبارزه و مـأمور از سـوي امـام عـادل یـا      کامل العقل، سالم از لحاظ بدنی براي شرکمرد، حر، بالغ، 
  )296- 293، صق1406 ابن براج طرابلسى،(نماینده ایشان باشد.

یـا نماینـده ایشـان را غیرجـایز و فاعـل       فر و بدون اذن امام معصومکجهاد همراه با ائمه  ،ابن براج
دانـد.  خاص امام می کداند. و غنایم حاصل از چنین جهادي را ملاري را مستحق عقاب الهی میکچنین 

بـراي  امـام   :براي یاري رساندن به مجاهدان راه خدا فضیلت بسیار قایل است. همچنین معتقد اسـت  وي
  )297همان، ص.(اري ببنددکن پیمان هماکهاي دیگر از مشرتواند با گروهن میاکجهاد با برخی از مشر

ام میـدان  کـ رد، احکـ ه بایـد بـا آنهـا جهـاد     کسانی کام کسپس به صورت مفصل به بیان اح ،ابن براج

۴۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

جهـاد بـا اهـل     ام اسراي جنگـی، کام غنایم جنگی، احکن، احاکام امان دادن به مشرکجنگ، شرایط و اح
در بحث از امر بـه معـروف و   شان یا )328- 298همان، ص(پردازد.می بغی و طاغیان علیه امام معصوم

مطـالبی   ،ردن به سـلطان و اخـذ جـوائز از او   کهمچنین خدمت  ،ر و شرایط آن، اجراي حدودکنهی از من
  ست.ا شیخ طوسیه دقیقا همان دیدگاه فقهاي قبل یا معاصر ایشان مانند کدارد 

ه کـ اند در همان قرون پنجم و ششم نیز به مباحث مربوط به جهاد پرداخته ،برخی فقهاي بزرگ شیعه
در  حمـزه ابـن باشد. برخی از این فقها عبارتند از: رار همان مباحث اشاره شده از فقهاي سابق میکت غالباً

ـ ق) در 585- 511(زهرهابن، الی نیل الفضیله ۀالوسیل ـ    ۀغنی قطـب  ، ی االصـول و الفـروع  النـزوع الـی علم
ابـن  ، اصـباح الشـیعه بمصـباح الشـریعه    در  یـدري کالدین محمـد  قطب، فقه القرآنق) در 573(مراوندي
  .اشاره السبق الی معرفه الحقدر  ابی الفضل حلبیبن عالءالدین علیو السرائر ق) در 598- 558(ادریس

جهـاد  : تـوان گفـت  میآید، به دست می فارکبندي دیدگاه این فقها در بحث از جهاد با آنچه از جمع
، ن صـورت یـ ر ایـ غدر . مسلمانان واجب اسـت او بر یا نماینده  امام معصومدعوت ابتدایی در صورت 

اري اختیـاري بـا   کـ ت و همکمشارو شخص در صورت  براي مسلمانان جایز نیست يجهادن یچنانجام 
س کـ چ یهـ جهاد دفـاعی  ن در ی. همچندخواهد بو نزد خداائمه و سالطین جور در چنین جنگی، معاقب 

  یا نماینده او ندارد. نیازي به اذن امام معصوم
فـار بـه دسـت مسـلمانان     کشده، جنگی انجـام و غنـایمی از    ه بدون وجود شرایط بیانکدر صورتی 

 اختصاص دارد. به امام معصوم هاافتاد، همه آن
انـد، بـه ایـن    دانسـته  امام معصوم کا مله غنایم به دست آمده در اثر چنین جهادي رکالبته فقهایی 

  جـا مصـرف شـود.   کسـی تحویـل و یـا در    که غنایم به دست آمده باید بـه چـه   کاند ردهکمطلب اشاره ن
  )4، ص2، جق1410 ابن ادریس،(

  ق)۵۹۸- ۵۵۸ابن ادريس(
بـاب عمـل السـلطان و اخـذ     « تحـت عنـوان  اسـب بـابی   کدر بحـث از م السـرائر  تاب کدر  ،ابن ادریس

یا منصـوب از سـوي او) و    (امام معصوم با تقسیم سلطان به حق عادل ،رده و در آنک مطرح »مجوائزه
ردن سلطان عادل مستحب و اگر دعوت بـه خـدمت   که خدمت و یاري کرده است کجور ظالم، تصریح 

هـیچ   اماها و ارزاق از ناحیه چنین سلطانی در هر حالت جایز است. اخذ هدایا و صله .واجب است ،ندک
ه از ایـن طریـق   کـ علم یا ظن داشـته باشـد   شخص ه کمگر این ،سلطان جور جایز نیست بااري کنوع هم
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خائف بر جـان یـا مـالش    ه کنیا ایر نماید. کرده، امر به معروف و نهی از منکتواند خدمت به مسلمین می
اري کـ ، همه احتمال خطر از ناحیه سلطان جـور نـاچیز نبـوده باشـد    ک، به شرط ایندر این صورت .باشد

توانـد هـدایا و   در صـورتی مـی   ،الی ندارد. شخص در صورت پذیرش والیت از سوي سلطان جورکاش
به طور متعین مـورد غصـب و    ،شوده به او داده میکچه ه بداند آنکند کت جور را دریافت ومکجوائز ح

  از روي ظلم نبوده باشد.
اري بـا آنهـا   کبه دلیل هم ،ومت ظلم و جورکه اموالی را از حکسی کبهتر است  ،ابن ادریسبه اعتقاد 

ل الـزام دسـتگاه   ین اگر شخص به دلیهمچن. ندکپرداخت خمس آنها ند، کبه صورت مشروع دریافت می
توانـد تمـام تـالش خـود را جهـت      یه مـ کد به هر اندازه یبا آنان شد، با يارکظلم و جور مجبور به هم

انـه  ین امور به صـورت مخف یاگر انجام ا یرد. حتیگ ارکو وضع حق در مقر خودش به  یانجام امور شرع
ن یف ظلـم سـالط  یو تخف ینیخصوص در رابطه با حقوق برادران دداشته باشد، آن را انجام دهد. بان کام

ه شد و نتوانسـت  ین موارد، مجبور به تقیر آن. اگر در تمام ایات و غیجور نسبت به آنها در مورد اخذ مال
ا یـ ه او بـه قتـل نفـس    یـ ه تقک یند. البته تا زمانکه یتواند تقیست انجام دهد، ماو ینیفه دیه وظکآنچه را 

ز یه جـا یـ چ وجـه تق یعه در رابطـه بـا دمـاء و نفـوس بـه هـ      یاز نظر شچراکه  منجر نشود؛ یختن خونیر
  )203- 202، صست.(همانین

  گيرينتيجه
فقـه   یانسـجام و همبسـتگ   لیـ بـه دل  ،یاسـ یسمباحث فقه  هکدهد ینشان مبررسی آثار قدماي فقه شیعه 

هنـوز   .خـورد در آثار فقهی به چشم مـی مند رنظامینده و غکپرابه صورت  يعه با مسئله امامت و رهبریش
ن مسـئله  یـ در رابطـه بـا علـل ا   بوده است. ن يبرجانبه مباحث اساسی این حوزه خي همههاافیکاز موش

  است: يته ضرورکتوجه به چند ن
تحـت   همـواره  كانـد  يبـه جـز مـوارد    ه،دبـو ت یـ همواره در اقل ،هیصفوتا قبل از دوران ان یعیش .1

 ،یطین شـرا یدر چنـ عتـاً  یطبجامعـه قـرار داشـتند.     یاسـ یصـحنه س جـه دور از  یو در نتد یشد يفشارها
 یاسـ یبوده است مسـائل س  بیتاهلناب شه ین و نشر اندیعه حفظ گوهر دیش ين هدف علمایترمهم
  نها نبوده است.آ يدار براتیله روز و اولوئمس

در آثـار   یومتکـ شدند، مباحث حیم یومتکر مسائل حیدرگ ،عهیش يه فقهاک یانکدر هر زمان و م .2
شـتر و  یب یومتکـ ه به بعد مباحث حیاز دوران صفو ،لین دلیرد. به همکیدا میپ يشتریآنها نمود و جلوه ب

۴۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـ ، یکـ رکمحقق ، یلیس اردبمقداز جمله  ،عهیش يمستقل در آثار فقها یبه صورت ابواب یگاه یحت ، ینراق
 رد.  کتوان مشاهده یم م خمینیاماو  ياهللا نورفضل، ینیینا

افزوده شد. آنهـا بـه    ی، بر استعمار داخلیهمراه با تهاجم فرهنگ یاستعمار خارج ،خ معاصریدر تار.3
حضـور   جـب موله ئن مسین و اعتقادات مردم بودند. همید مبارزه و دشمنی باصورت هماهنگ به دنبال 

ارائـه و  تعامـل،  ن یاجه ینتشد. و مباحث مرتبط با آن است یس ۀدر عرص هعیبزرگ ش يل فقهاشتر و فعاّیب
 ينـوروز (د.یبت گردیقابل قبول در عصر غ یومتکل حکه به عنوان تنها مدل و شیت فقیدگاه والین دییتب

  )155- 154، ص1391اران، کو هم
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