
  

  

  

  
  1398 بهار، 46شماره ، سیزدهمسال 

  94 تا 73 صفحه

  یمحقق کرک یاسیو عمل س شهیفقها در اند تیگستره وال

مالزاده ـــ / ناصـــر ج ـــیـدانش ـــیـار علوم س ـــو ه یاس ــــادق(ع)  یئـت علمیو عض ـــگـاه امـام ص دانش

jamalzadeh@yahoo.com   

شجو / انیالد موحدیم  س يدکتر يدان شنا سیس یجامعه  صادق(ع) و نو یا شگاه امام  سئولیدان  سنده م

milad.movahedian@gmail.com   

  دانشگاه امام صادق(ع)دانشجوي کارشناسی ارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی  /یاسمیعلی 

Aliyasami72@gmail.com 

   دهیچک
ــتره وال ــوع گس ه بوده و یامام يرباز موردتوجه فقهایت فقها از دیموض

ــالم يه در دوره جمهوریت فقیحکومت وال يژه با برقراریوبه ن یا، یاس

تالش دارد  قین تحقیش موردتوجه قرار گرفته اســت. ایش از پیســؤال ب
هان یاز فق یکی یاسـیشـه و عمل سـیاند قین سـؤال را از طریتا پاسـخ ا

، ز داشــتهین یاســیمنصــب ســ ییهاکه در دوره يعصــرصــفواز اول تر
ت فقها در یگســـتره وال«ق عبارت اســـت از یتحق يابد. ســـؤال محوریب

سیاند سیشه و عمل  ست؟ يشامل چه موارد، یمحقق کرک یا ابتدا ، »ا
شئون وال ضائتیصالح، ینیدتیاز جمله مرجع هیت عامه فقیهمه  و  یق

و  يبنددسته هیخاصه فق تیو سپس شئون مختلف وال، یاسیسزعامت
ز یر پژوهشــگران نیشــود تا ســایباعث م، ن مدلیشــد. ارائه ا يکدگذار

ر فقها را یسـا یاسـیو عمل سـ شـهیاند، الگو نیبتوانند با اسـتفاده از هم
 یمحقق کرک یاســیشــه ســی: در انددهد ان مینشــج یند. نتاینما یابیارز

و شأن ، هیت عامه فقین از شئون والیو همچن، ت خاصهیهمه اقسام وال
ـــ ـــیزعامت س در محدوده اقامه نماز جمعه و اخذ خراج وجود  زین یاس

بودن گســتره  ياعتقاد به حداکثر ،یمحقق کرک یاســیدارد. در عمل ســ
س طهیفقها در ح تیوال سیعمل  ن همه ییپژوهش در تب يدارد. نوآور یا

ارات یدر حوزه گســتره اخت یمحقق کرک یاســیشــه و عمل ســیابعاد اند
در  قیتحق روششان است. یدست اول از ا یه با استناد به منابع فقهیفق

   ل محتوا است.یاز نوع تحل، این مقاله

ستره وال :دواژهیکل شه یاند، یمحقق کرک، هیمطلقه فق تیوال، هیت فقیگ
  ی.محقق کرک یاسیعمل س، یمحقق کرک یاسیس

  18/02/1398 تأیید خیتار   11/12/1397 افتیدر خیتار
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  مقدمه

سالم يروزیبا پ شت هیفق کیکه در رأس آن  یحکومت يو برقرار یانقالب ا بحث ، قرار دا

ـــته مطرح شـــد. برخ شیب هیفق اراتیاخت رامونیپ ، هیفق تیخواندن وال دهیّبا مق یاز گذش

، هیفق تیبا مطلقه دانســتن وال گرید یدانســته و برخ هیرا محدود به امور حســب هیفق اراتیاخت

، دانستند. (جوان آراسته یاسیرا فراتر از امور حسبه و متضمن امور س هیفق اراتیگستره اخت

ـــتره  دگاهیاختالف د نی) ا245-197: 1392 باب گس تا در  قان را بر آن داشــــت  ها محق

ـــگران اهایی راه نیاز بهتر یکیو پژوهش بپردازند و  قیبه تحق هیفق اراتیاخت  نیکه پژوهش

ـــمت خود متما ـــبرر، کرد لیحوزه را به س ـــئله نیا یس قبل از انقالب  يفقها دگاهیاز د مس

 یفیو وظا اراتیچه اخت هیبما هو فق هیفق، متقدّم يفقها دگاهیاز د، بود تا روشن شود یاسالم

ـــهور و مورد ا ياز فقها یکیدارد.  ـــ خیعتنا در طول تارمش نظرات  انیکه نه تنها به ب عیّتش

سیس شته و اعمال قدرت یا شارکت دا سا در حکومت م مرحوم ، کردهمی پرداخته بلکه رأ

در باب گســتره  هیفق نیآراء ا ی. بررســســتیزمی هیاســت که در عصــر صــفو یمحقق کرک

 یواضح فیتعر نیو همچن هیفق تیمطلقه بودن وال ای دهیّمقبر یپاسخ تواندیمفقها  اراتیاخت

شد. بنابرا تیبودن وال دهیّمق ایمطلقه  ياز معنا صل السؤ نیفقها با ست  یا پژوهش عبارت ا

  »است؟. يفقها شامل چه موارد تیگستره وال، یمحقق کرک دگاهیاز د« نکهیاز ا

ـــت به نحو لیتحل، پژوهش روش ، یلیکه در ابتدا و در بخش چارچوب تحل يمحتواس

فقها در  تیدر باب اقسام وال یو حکومت اسالم هیفق تیرا که در کتب وال یقیانواع مصاد

ـــت انیامور مختلف ب ـــده اس ـــته بند کیدر قالب ، ش  يو با کدگذار میآورمی منظم يدس

سم از آنها میمفاه  میرومی یمرحوم محقق کرک یاسیس یآثار فقه نیترمهمبه سراغ ، هر ق

. مرحله مییفقها را اســتخراج نما تیمرتبط با گســتره والهاي شیف، آن آثار قیتا با مطالعه دق

 شده است که مشخص يها در جداول کدگذار شیف نیا يو سپس جاگذار شیپاال، يبعد

 یبخش چارچوب مفهوم در که –فقها  تیاز اقسام وال کیبه کدام  یمحقق کرک، کندمی

ـــد  انیب ـــته و به کدام  -ش ـــت. با توجه به حجم نکرده اي از آنها اشـــاره کیاعتقاد داش اس

شد که تأک يریگ جهیدر نت، از کدها کیدر برابر هرهاي شیف شخص خواهد  بر  شانیا دیم

  اند.اشتهد يکمتر دیتأک کیبوده و بر کدام شتریفقها ب تیاقسام وال نیاز ا کیکدام
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  قیتحق نهیشیپ

 یکتب فقهدر ، عیتشــ خیبرجســته طول تار هانیپژوهش نشــان از آن دارد که فق نهیشــیپ

 زین هیفق اراتیبه موضوع گستره اخت، هیفق تیوال رامونیضمن طرح مباحث مختلف پ، خود

ند. برخ ته ا ند آ یپرداخ خاب تیوال هیبا طرح نظر، ياهللا منتظر تیمان حدوده ، هیفق یانت م

سب با انتخاب و اخت تیوال ستند می رییقابل تغ، دهندمی هیکه مردم به فق ياریفقها را متنا دان

سته سو ی) ول212: 1392، (جوان آرا صاب تیقائل به وال عهیش ياغلب فقها، گرید ياز   یانت

 يفقها، دسته نیا انیبوده اند که در م شانیا تیبودن گستره وال يحداکثر، و به تبع آن هیفق

ـــ یمتقدم باب  دیمف خیچون ش بالمعروف و النه«در  عان المنکر و إقامه الحدود و  یاألمر 

در جلد چهارم  ی) و عالمه حل810ق: 1410، دیمف خی(ش، از کتاب المقنعه »نیالد یالجهاد ف

 انیداشــته اند. در م حینکته تصــر نیبه ا، )464ق: 1413، ی(عالمه حل عهیکتاب مختلف الشــ

ها تأخر ن يفق ئد األ یمرحوم نراق زیم مه  نی) و همچن536ق: 1417، یام (نراقیدر عوا عال

ـــا نیالمله و همچن هینزاألمه و ت هیدر تب ینینائ ـــتره وال، خود یآثار فقه ریس فقها  تیبه گس

شارات شته اند (آمل یا ، (ره)ینیمرحوم امام خم زیهم عصر ما ن ي). از فقها335ق: 1413، یدا

داشته و در آثار مختلف  يفقها ورود جد تیدر بحث گستره وال، هم در نظر و هم در عمل

  ).50: 1390، ینیاشاره کرده اند (خم هیفق اراتیخود به مطلقه بودن اخت یکالم یفقه

وجود دارد که تخصـــصـــا به موضـــوع گســـتره  زین يگریکتب د، از آثار نامبرده ریغ به

آنها و  نیترمهمدو اثر از  يپرداخته اند و ما به محتوا نیشیپ يفقها دگاهیاز د هیفق اراتیاخت

ضر با آن کتب قیتفاوت تحق اثر دکتر ، هانیفق شهیدر اند هیفق تی. کتاب والمیپردازمی حا

س عهیش يفقها انیاجتهاد در م دوره یبرج یعقوبعلی سته تق کرده و در هر بازه  میرا به پنج د

 هیفق تیهر دوره در باب وال يفقها نیترمهماز نظرات اي کوشـــد تا به گوشـــهمی یزمان

ــی). کتاب پ1385، یبپردازد (نک. برج ــته آقا هیفق تیوال هینظر نهیش ــطف ينوش جعفر  یمص

ضور معصـوم  هانیفق تیوال شهیاند، یقبل ثرتفاوت با ا یبا اندک زیفرد ن شهیپ صر ح را از ع

ــالم آغاز و به ب هیعل ــ یبرخ انیالس ــیاز نظرات س ــ يفقها نیترمهم یاس  خیدر طول تار عهیش

ضــمن  زین یمحقق کرک یاســیســ شــهی). اند1380، فرد شــهیپردازد (نک. جعفر پمی اجتهاد

اســت که بحث  نیدر ا بآن کت یشــده لکن نقص اصــل یآثار نامبرده بحث و بررســ نیهم

فقها  تیدر باب گستره وال یمحقق کرک یاسینظر س رامونیو روشمند پ یلیتفص، یتخصص
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ست صداق، صورت نگرفته ا صورت گذرا و م  شانیا یفقه اناتیبه چند مورد از ب یبلکه به 

  اشاره داشته اند. هیفق تیراجع به اصل وال

آثار نه تنها به صورت مجزا به بحث گستره  نیاز ا کی چیه، که مشخص است همانطور

 تیبه وال عیتشـــ خیطول تار يقاطبه فقها نکهیفقها نپرداخته اند بلکه به نشـــان دادن ا تیوال

ــ، اثر نیا ينوآورهاي از جنبه یکی نیبســنده نموده اند. بنابرا، اعتقاد داشــته اند هیفق  یبررس

 یچارچوب مفهوم کیآن است که به مثابه  یمفهوم يفقها و دسته بند تیوالگستره  قیدق

سبت به فهم اند نیتواند محققمی سیس شهیرا ن ش خیتار يفقها گرید یا ستره  رامونیپ عیت گ

و عمل  شــهیچارچوب در اند نیبا کاربســت ا گرید يرســاند و از ســو ياری هیفق اراتیاخت

سیس  نیصاحب نظر و همچن يرا که جزو فقها یکنظر محقق کر، یق کرکمرحوم محق یا

س ستره وال، بوده است شیدر دوره خو استیمؤثر در امر  شان تیدر باب گ دهد. می فقها ن

 لیاست؛ اول ارائه چارچوب تحل زیدر دو چ قیتحق نیا ينوآور، یبه صورت اجمال نیبنابرا

آن و دوم  نســجممنظم و م يمختلف و دســته بند اتیفقها در نظر تیجهت فهم گســتره وال

ست ا س شهیدر اند یلیچارچوب تحل نیکارب سیو عمل   نیکه در ا یمرحوم محقق کرک یا

  صورت گرفته است. یبه صورت منسجم و متمرکز کمتر کار پژوهش زیباره ن

  یو زمانه محقق کرک یزندگ

 در حدود، نیو خاتم المجتهد یمشــهور به محقق ثان، یعبدالعال نیحســبنیعل نینورالد

سال در مـــــنطقه جبل يهـــــجر 870 ســـــال شد و در  در  940عامل در کرك نوح متولد 

شت. محقق صل گذ ص یدوره ا سات نیترمهمخود را در کرك نوح گذراند. از  التیتح  دیا

 اریبس یق) عالم بزرگ عصر بود که کرک 928 ي(متوفا يریزاج هاللبنیعل، بعد از پدر او

ـــه او احترام م ـــ يها. حوزهگذاشتیبـ ـــبل یعیشـ مکتب  تأثیرزمان تحت  نیعامل در اجـ

شه دیشه يفکر شتند. از 786در  دیاول ( صول وهیش، مکتب نیا يهاویژگی ق) قرار دا  یا

  ).82: 1380، زاده ینیامام است (حس بیابه عنوان ن هیفق اراتیبر اخت دیو تأک ياجتهاد

سماع شاه هاسال نیا در س میعظ یتحول يصفو لیا  خیتـــــار ریبه وجود آورده بود که 

 یرا مـــذهب رسم عهیمـــذهب شـــ، رانیپس از سلطه مقتدرانه بر ا يداد. و رییرا تـــغ عیتـــش

ـــردیم يبر آن پا شـــدت به اعالم کرده و رانیا و  هاتیکه خاطره تلخ مظلوم ی. کرکفش

آمد استقبال  شیپ ـنیاز ا یبـه خـوب، عامل را با خود داشتجبل یعیش هجامع يهایکامتلخ

و  یکرک، لیبود که شاه اسماع 914فــــتح عراق در سال  ســــفر در احتماالً کهنیتا ا، کرد
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 دعـوت یعیشـ محقق بزرگ بعد فرا خواند. دو سال رانیبه ا عیتش غیتبل يرا برا گرید يعلما

 تیتقو رانیدر ا یکـــار کـــرک نیترمهمسفر نمود.  رانیا رد و بهک جابترا ا لیشـــاه اسماع

 نیقزو، اصفهان يشـهرها به خـصوص در یعلم يهاحوزه جادیا زیو ن عیتش ينظر يهاهیپا

 دادندیگسترش م رانیمـردم ا انیرا در مـ ینیبـود کـه علوم د یشـاگردان تیو ترب و کاشان

ــ). 84: 1380، زاده ینی(حس ــستق يریدرگـ عصر خود موجب شد تا  یاسیاو با مسائل س میمـ

  .ردیبـگ ياتازه اتیح، گرفتیقبل قرار نم يکه چندان مورد تـوجه عـلما یاسیفقه س

ـــنیا در يو يهاتی. فعالشودیم رانیوارد ا 936سال  در بار نیدوم يبرا یکرک  دوره ـ

ــ ــترده اریبس ــتگس ــ زیاو ن قدرت زانیم، تر از قبل اس ــت افتهی شیافزا اریبس در  یاو حت، اس

چندان به  زین یدوره حـــضور کـــرک نیا . اماکندیعـــمل مـــ قـــدرت با یاسیس يهاتیفعال

ـصومت يو و دیدرازا نکش ـسته از خ ـار صفو يهایها و دشمنخ ـر درب ـاکم ب در سال  يح

، رفتن او موافقت کرده بود يتقاضا طــــهماسب که خود با . شــــاهبه نجف بازگشت 939

ـازگرداند. از ا ـا او را ب ـوبه  یمناه عیاز جم 939رو خود در سال  نیدوباره درصدد برآمد ت ت

ــادترا که ع يخوارکرد و شراب ــار ـ ــرک يصفو دربـ ــنیرا ا یبود ترك نمود و کـ با  بارـ

 درســـت یدعوت کرد. کــرک رانیبه ا یفرمان پر آب و تاب رسم کیو با  شتریب اراتیاخت

 یباق اریبه د، بود رانیکه در تدارك ســـفر به ا یفرمان و ظاهراً در حال نیبعد از ا ســـالکی

از  ياعده است و معتقد داندیم تیمسموم از یرا ناش یمرگ کرک ییبها خیشتافت. پدر ش

ـرک ـه ا یبزرگان دولت که از ورود ک  ینیردند (حسرا مسموم ک يو شدندیمتضرر م رانیب

  ).87: 1380، زاده

  یلیچارچوب تحل  .1

الزم اســـت در ابتدا انواع ، فقها تیدر باب گســـتره وال یمحقق کرک دگاهیفهم د يبرا

 یمورد بررســ، بدان پرداخته اند هیفق تیفقها متصــور اســت و در کتب وال يکه برا یاتیوال

و  شـهیشـده و بر اند يکدگذار، يدسـته بند کی لیدر ذ اتیو سـپس اقسـام وال ردیقرار گ

، فقها تیاقسام وال میحوزه در تقس نی. پژوهشگران اشودعرضه  یمحقق کرک یاسیعمل س

ـــود  زیلکن قبل از هرچ دیآمی ریعمل کرده اند که در ز یبه طرق مختلف ـــت مقص الزم اس

 یدر پ يزیآمدن چ يدر لغت به معنا »تیوال«. میینما نیمع نجایدر ا تیخود را از کلمه وال

صله گرید زیچ صطالح یرو در معان نیآنها باشد؛ از ا نیباي است بدون آنکه فا  یمختلف یا

استعمال شده  »یسرپرست«و  »يرویمتابعت و پ«، »يارینصرت و «، »یحبّ و دوست«از جمله 
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ـــود ما در ا ـــت که مقص ـــطالح اخ تیدر بحث وال تیاز وال قیتحق نیاس  یعنی ریفقها اص

  ).122: 1391، یآمل يباشد (جوادمی »یسرپرست«

  به عامه و خاصه تیوال می: تقسالف

صه تیدر وال   ص تیاعمال وال، خا سبت به افراد خا ست اما در وال ین ، عامه تیمطرح ا

مال تیوال عه اع جام مت و والگرددمی بر عموم افراد  به حکو حث مربوط  با  تی. در م

: 1392، عامه اســت (جوان آراســته تیوال، تیاغلب منظور از وال، هانیامامان و فق، امبرانیپ

صه مانند وال تیوال قیاز مصاد ی) چراکه برخ91 صغ يپدر يپدر و جد تیخا  ریبر فرزند 

سبت به افراد خاص، وارثان مقتول تیو وال تیم يایاول تیوال ای  يشود و برامی فیتعر ین

بر ، شــدهنیصــورت گرفته اســت و در صــورت فقدان فردمع تیجعل وال زین یافراد خاصــ

بودن آن است که اجازه  یاست؛ اول کل زیدر دوچ میتقس نیاشکال مهم ا  د.یآیم یعهده ول

 تینبودن آن اســت چراکه شــأن وال قیو دوم دق ردیگمی را از محقق قتریدق لیو تحل هیتجز

حاکم  تیخاصه را مانند وال تیوال قیاز مصاد یو برخ ستیعامه ن تیفقها منحصر در وال

  تواند شامل شود.می زیرا ن میّو ق یشرع در صورت فقدان وص

  یعیو تشر ینیبه تکو تیوال می: تقسب

 عیجم، اســت که به موجب آن یتیآن وال يبه معنا ینیتکو تیوال يبند میتقســ نیدر ا  

 هیاهللا عل یاکرم صل یأمر خاضع و خاشعند و اصوال نب یّموجودات و عالم امکان در برابر ول

ـــالم همیو آله و ائمه اطهار عل  تی). وال53: 1390، ینیمقامات بوده اند (خم نیا يدارا، الس

کند و منظور می دایمعنا پ اتیدر حوزه جعل و اعتبار، ینیتکو تیدر مقابل وال زین یعیتشــر

ــت که شــئون و مناصــب آن عبارت از  عیو تشــر يدر قانون گذار تیاز آن وال احکام اس

ضا و داور، یاحکام اله غیو تبل تیمرجع سیس يمردم و رهبر انیم يق و اداره امور جامعه  یا

در کنار  زیرا ن نیشــأن حفاظت از د یآمل ياهللا جواد تیآ). البته 68: 1393، ینانیاســت (مز

ضافه کرده و حفاظت س، إفتاء، شئون نامبرده ا ضاء و والء  سیق  فقها قلمداد فیرا از وظا یا

ـــد نتمی ) که البته به نظر242: 1391، یآمل يکند (جوادمی ـــط یجه إعمال والیرس ت توس

شـــئون و به طور  ریشـــود آن را در عرض ســـا ین باشـــد و لذا نمیهمان حفاظت از د، فقها

  جداگانه به حساب آورد.

ــ نیا اگرچه ــهورتر، مینوع تقس ــ نیو پرتکرارتر نیمش  تیدر کتب مربوط به وال میتقس

 نیاست و ا یرا ندارد لکن اشکال دوم هنوز باق یقبل میتقساست و اشکال اول وارد به  هیفق
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فقها  تیجزو شــئون وال تواندیرا که ماي خاصــه اتیآن دســته از وال يپاســخگو زین میتقســ

قابل ذکر آن است که  گریدچار ضعف است. نکته د ثیح نیا زدهد و ا یپوشش نم، باشد

 نیباشــد چراکه ا ینم قیتحق نیفقها مورد نظر ما در ا ینیتکو تیوال رامونیاســاســا بحث پ

خاص خداوند اســت و  يایالســالم و اول همیو امامان معصــوم عل یاله اءیشــأن مخصــوص انب

  .میکنمی رونیبحث خود ب رهیعلم ما نبوده و لذا از ابتدا آن را از دا طهیآن در ح صیتشخ

  مشخص يبند میبدون تقس تیاقسام وال انی: بج

و به  يبند میآن را بدون تقســ، پرداخته اند تیاقســام وال انیکه به ب یســوم از کتبدســته   

ذکر کرده اند. ، بودن یعیو تشر ینیتکو ایخاصه بودن  ایفارغ از عامه  تیصورت انواع وال

ستقراء محققان از کتب فقه سب ا سام وال هیکل، مختلف یح ست که عبارتند  15 تیاق نوع ا

 ییبر دارا تیوال، بر برده تیوال، تیّم يعباد ضیبر فرا تیوال، تیّم زیبر تجه تیاز: وال

، تیّ مومیق تیوال، تیوصـا تیوال، دهیبر بالغه رشـ تیوال، بر همسـر تیوال، کودك نابالغ

ـــر راه تیوال، قصـــاص تیوال، حضـــانت تیوال  تیوال، اوقاف تیوال، یکودکان س

  ).30: 1381، فرد شهی(جعفر پ یاسیس تیدر امورحسبه و وال تیقضاوت؛ وال

منسجم است و از آنجا که خاصه  يو عدم دسته بند یپراکندگ، يبند میتقس نیاشکال ا  

ــر ایو عامه بودن  ــخص ن ینیو تکو یعیتش ــتیبودن آن مش ــت محقق را دچار ، س ممکن اس

مختار  يبند میتقس، فقها تیگستره وال رامونیپ جیرا میسه نوع تقس انیاشکال کند. حال با ب

 اتیاز اقســـام وال کیهر  يمحقق با کدگذار، تا در مرحله بعد داد میارائه خواهخود را 

  بپردازد. یمحقق کرک یاسیو عمل س شهیفقها در اند تیگستره وال یبتواند به بررس، فقها

  قیمختار تحق يبند می: تقسد

ــ   ــان از آن دارد که والهاي یبررس ــده نش ــ4 يدارا تیانجام ش ــاس ــت که  یرکن اس اس

 ی(مولّ  تیمفعول وال، )ی(شخص ولّ تیفاعل وال، (خداوند متعال) تیعبارتند از جاعل وال

س تی) و قلمرو والهیعل سه تق سب نصّ قرآن  يبند می(که انواع آن در  شت). ح نامبرده گذ

خداوند متعال است و  تیجاعل وال» 9 هیآ، يسوره شور ؛یّلولاهللا هو ا« دیفرمامی که میکر

فرض محقق  شیپ زیدر رکن دوم ن، »فقهاست تیگستره وال« قیتحق یاز آنجا که سوال اصل

رکن  نیبنابرا، باشـدمی تیوال نیقلمرو ا يما بر رو یداشـتن فقهاسـت و بحث اصـل تیوال

شته و بر رو سوم و چهار ياول و دوم را فروگذا ستره وال یعنی تیوال مرکن  فقها که  تیگ

  .میکنمی ردبحث ماست تمرکزمو
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  تی: ارکان چهارگانه وال1شماره شکل

، شــودمی مشــخص تیســه گانه و ارکان چهارگانه والهاي يبند میچنانکه با مرور تقســ  

 یعنیاست؛  تیعامه و خاصه) معادل رکن سوم از ارکان وال تینوع الف (وال يبند میتقس

ـــت که همه مردم و در  یتیعامه وال تیوال ـــامل» جامعه«کلمه  کیاس ـــود ولمی را ش  یش

صه وال تیوال صوص ا یتیخا ست مخ س نیّمحدود و مع فرادا ست. از تق نوع  يبند میشده ا

ـــر ینیتکو تیب (وال ـــر تیتنها وال زی) نیعیو تش ـــام  یعیتش ماند می یگانه آن باق3و اقس

 يتوان مبنامی يجمع بند کیبحث ما خارج اســـت. لذا در  رهیاز دا ینیتکو تیچراکه وال

 تیو آن را به دو دسته وال ردآغاز ک شانیا یعیتشر تیفقها را از وال تیگستره وال میتقس

س صه تق سپس انواع وال میعامه و خا س اتینمود.  از  یکی لینوع ج را در ذ مینامبرده در تق

نوع  يبند میکه در تقس تیاز اقسام وال یتوجه داشت که برخ دیقرار داد. با نیدو عناو نیا

شد شاره  که  یدر مواقع یپدر بر فرزند ول تیخاص خود را دارد مانند وال یمتولّ، ج بدان ا

 تیاعمال وال، حضور نداشته باشد یلیبه هر دل ایسرباز زند  فهیخاص از انجام وظ یآن متولّ

ست که امی هیبر عهده فق شد و لذا سو یّمتول نییتع نیموارد را در ع نیبا شارع  يخاص از 

جامع که  يبند میتقســـ کیصـــورت  نی. بدمیدهمی قرار هیخاصـــه فق تیوال لیذ، مقدس

ششپ س و سوم و چهارم والهاي میدهنده تق ست تیسه گانه و ارکان  ست، ا . دیآمی به د

  دهد.می شیجامع نما يدسته بند کیرا در  هیفق يمتصور برا اتیانواع وال، 2شکل شماره
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  فقها تیاقسام وال ي: کدگذار2شکل شماره

  یمحقق کرک یاسیو عمل س شهیفقها در اند تیگستره وال  .2

ــ حال ــوّر برا يبند میبا ارائه تقس ــام قابل تص ــتره وال نییتع يجامع از اقس فقها و  تیگس

به مطالعه و  یمحقق کرک یاسیو عمل س شهیتوان در اندمی، اقسام نیاز ا کیهر يکدگذار

شود قیتحق شن  سام نامبرده نیاز ا کیبه کدام  شانیا، پراخت تا رو معتقد بوده و کدام ، اق

  دانستند.می فقها خارج تیوال طهیرا از ح کی

  یمحقق کرک یاسیس شهیفقها در اند تیقلمرو وال  .2,1

آثار  نیبه مهم تر، هیفق اراتیدر باب گستره اخت یمحقق کرک یاسیس شهیفهم اند جهت

شرح القواعد  یو جامع المقاصد ف )1409، یکه عبارتند از کتاب رسائل (کرک شانیا یفقه

عه عممیمراجعه کرد، )1408، ی(کرک ـــمن مطال نامبرده قی. در ض هاي يبردار شیف، آثار 



  یمحقق کرک یاسیو عمل س شهیفقها در اند تیگستره وال                                                   82

س سیمرتبط با نظرات  ستره وال شانیا یا صورت گرفت که در ا تیدر باب گ در  نجایفقها 

ـــت که جهت جلوگمیمحتوا آورده ا لیقالب جداول تحل از تکرار نام  يری. الزم به ذکر اس

و کتاب جامع المقاصـــد را با عالمت  R يکتاب الرســـائل را با عالمت اختصـــار، کتب

شانگر شماره جلد کتاب و عدد  نیو عدد بعد از ا میآورده ا G ياختصار حروف اختصار ن

ــفحه ــماره ص ــد. برامی پس از دونقطه (:) نشــانه ش به  R2:33 يمثال عالمت اختصــار يباش

ـــفحه  يمعنا ـــائل محقق کرکاز  33ص ـــت  یجلد دوم کتاب الرس ـــت. الزم به ذکر اس اس

ز یشـــده از تکرار پره ینش شـــده و ســـعیش گزیف100ن حدودا یاز ب 2و1جداول هاي شیف

  اکتفا شود.، قین مصادیمهتر رشود و تنها به ذک

  یمحقق کرک یاسیس شهیعامه فقها در اند تیاقسام وال   .2,1,1

 تیعامه فقها عبارتند از مرجع تیاقسام وال، گذشت یلیدر بخش چارچوب تحل چنانکه

). اکنون با نظر به 113(کد یاســی) و زعامت ســ112(کد یقضــائ تیصــالح، )111(کد ینید

سیس شهیاند صاد، یمحقق کرک یا شئون نامبرده را در جدول  شانیا اناتیاز ب یقیم ناظر به 

ـــماره ـــت میینمامی لیآورده و آن را تحل 1ش  اناتیدر ب» حاکم«که کلمه . الزم به ذکر اس

 یاز عبارات فقه یکیانجام شده و هاي یپر تکرار است و حسب بررس یمحقق کرک یفقه

منصـــوب از جانب ائمه  هیفق«... : ندیفرمامی در جلد دوم کتاب جامع المقاصـــد که شـــانیا

ام ع يکلمه را در معنا نیشان ایا، )375: 1408، ی(کرک» السالم حاکم است. همیمعصوم عل

  السالم بوده است. هیامام معصوم عل يمنصوب از سو هیبردند و مرادشان همان فقمی به کار

  

  یمحقق کرک یاسیس شهیدر اند هیعامه فق تی: شئون وال1شماره جدول

  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

صوم علیفق صوب از طرف امام مع سالم یه من ه ال

ــت و از طرف ا ــانیاس ــرع، ش  یدر همه امور ش

  دارد.ت یوال

R1:152 
ت در یوال

  یامور شرع

ت یمرجع

  ینید
ـــالح حکومت وارد   111 اگر مجتهدي به انگیزه اص

او در واقع به نیابت از امام ، حکومت جور شـــد

ـــتور ، زمان(عج) به دس نه  اجراي حکم میکند 

  سلطان و یا به نیابت از او.

G4:44 

نیابت فقیه از 

امام 

  عصر(عج)

ـــرا یامام 12ه عادل یفق در زمان ، طیجامع الش

هم الســـالم در ین علینائب ائمه معصـــوم، بتیغ
R1:142 قضاوت  

ت یصالح

  یقضائ
112  
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  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

شـــان اســـت؛ پس واجب یف ایهمه امور و وظا

ضاوت به نزد و ست که ق برند و به حکمش  يا

 یت اموال اطفال بیگردن نهند و بر اوســت وال

  ن.یت امور محجوریریسرپرست و سفهاء و مد

  یعزل قاض G11:277  د.یفاسق را عزل نما یتواند قاض یامام م

امام ، در صورت مراجعه اهل ذمه جهت تحاکم

  ا رد کند.یرد یشان را بپذیتواند درخواست ا یم
G12:397 

ن یقضاوت ب

  اهل ذمه

ه یواجب است که امام عادل که امام معصوم عل

، نمازجمعه را برپا کند، ن اوستیا جانشیالسالم 

ــاوت نهمچنان  ــت و بایز چنیکه در قض د ین اس

  بش باشد.یا نایامر قضاوت بر عهده امام معصوم 

G2:371 

  قضاوت

اقامه نماز 

  جمعه

  

زعامت 

  یاسیس
113  

ـــیاقامه نماز جمعه بر عهده امام عادل  ن یا جانش

  ط است.یه جامع الشرایاوست که همان فق
R1:129 

اقامه نماز 

  جمعه

، ه السالمیمعصوم عل بت امامیدر زمان حضور غ

ـــخ ه یص محل خرج آن با فقیاخذ خراج و تش

  است.

R1:270 
اخد و مقاسمه 

  خراج

  

ـــماره جدول ـــان از آن دارد که محقق کرک، 1ش ـــأن مرجع، ینش ـــه ش ، ینیت دیهر س

، را در محدوده اقامه نمازجمعه و اخذ خراج یاســیزعامت ســ نیو همچن یت قضــائیصــالح

از  یبخش، 1موجود در جدول شمارههاي شیقائل بوده است. الزم به ذکر است ف هیفق يبرا

و اخذ خراج بوده اند و از ذکر موارد مشــــابه  عهپرتکرار مربوط به اقامه نمازجمهاي شیف

محقق  یاسیشه سیت عامه فقها در اندیقلمرو وال انگرینما، 3ز شده است. شکل شمارهیپره

  است. 
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  یمحقق کرک یاسیشه سیت عامه فقها در اندی: گستره وال3شماره شکل

  یمحقق کرک یاسیس شهیخاصه فقها در اند تیاقسام وال   .2,1,2

 تیخاصه فقها عبارتند از وال تیاقسام وال، گذشت یلیدر بخش چارچوب تحل چنانکه

او هاي ییبر کودك نابالغ و دارا تیوال، )121او (کد يو انجام فرائض عباد تیّم زیبر تجه

 تیوال، )124ت (کدیمومیحضــــانت و ق تیوال، )123قصــــاص (کد تیوال، )122(کد

 شـــهی). اکنون با نظر به اند126موات (کد نیمبر اوقاف و ز تی) و وال125(کد تیوصـــا

 2ناظر به شئون نامبرده را در جدول شماره شانیا اناتیاز ب یقیمصاد، یمحقق کرک یاسیس

  .میینمامی لیآورده و آن را تحل

  یمحقق کرک یاسیس شهیدر اند هیخاصه فق تی: شئون وال2شماره جدول

  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

ـــت و در  ییت واجب کفایاقامه نماز م اس

ت با وارثان است اما اگر نباشند ینجا اولویا

  نماز را اقامه کند.بر عهده حاکم است که 

R1:93 
ت بر یوال

ت بر یوال  تیز میتجه

  تیز میتجه
121  

مازم مه ن قا ناع ولیا ـــورت امت  یت در ص

  بر عهده حاکم است.، تیم
G1:410 

اقامه نماز 

  تیم
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  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

عادل یفق ـــرا یامام 12ه  در ، طیجامع الش

ـــوم، بتیزمان غ هم ین علینائب ائمه معص

است؛ شان یف ایالسالم در همه امور و وظا

ــاوت به نزد و  يپس واجب اســت که قض

برند و به حکمش گردن نهند و بر اوســت 

ـــفهاء و مدیوال ت یریت اموال اطفال و س

  نیامور محجور

R1:142 

ت بر یوال

 یکودك ب

سرپرست و 

ه و اموال یسف

  شانیا

والیت بر 

کودك نابالغ 

هاي و دارایی

  او

122  

ن او بر کودك و مجنون در یا امیحاکم 

  ت دارند.یوال، فقدان پدر و جدصورت 
G4:85 

ت بر یوال

کودك و 

  مجنون

ه یبا فق، بتیز در عصر غیاقامه حدود و تعز

  جامع الشرائط است.
G3:488 

ت در یوال

  حدود ياجرا

ت یوال

  قصاص
123  

ـــ ـــق یاگر وص ـــد یکودك فرد فاس ، باش

 يگریرا عزل کرده و فرد د يحــاکم و

  رد.یگیحضانت کودك را بر عهده م

G11:276  میتیحضانت  
ت یوال

  حضانت
124  

م بر عهده حاکم اســـت یتی يم براین قییتع

  ت نکرده باشد.یت وصیکه م یدر صورت
G8:201 مین قییتع  

ت یوال

  تیمومیق

ـــوند که  ياگر در جنگ افراد ـــته ش کش

ند ندار مام یاموال ا، وارث  شــــان از آن ا

  است.

G3:479 
وارث اموال 

  یفرد بدون ول

ت یوال

  تیوصا
125  

 ین موات باشد و ملک فرد مسلمانیاگر زم

ن اسـت و یت آن با امام مسـلمیوال، نباشـد

  د.ین استفاده نمایتواند از آن زم یم

R1:239 
ت بر یوال

  ن مواتیزم
ت بر یوال

  ن مواتیزم
امام ، ن اهمال کندیزم يایدر اح یاگر کس  126

  رد.یپس بگ ين را از ویتواند زم یم
G7:29 

ت در یوال

 يریگبازپس 

  نیزم

حاکم ، در صورت عدم وجود ناظر خاص

  را به فروش برساند. ین وقفیمجاز است زم
G4:97 فروش وقف  

ت بر یوال

  موقوفات

ت خاصه فقها در ین والیبه همه عناو ینشان از آن دارد که محقق کرک، 2شماره جدول

ارات یجزو اختت خاصــه را یتوان گفت همه شــئون والمی خود اشــاره داشــته و یکتب فقه

ي شــان در بخش بعدیا یاســیعمل ســ یکرده اســت. البته بررســیم یط تلقیه جامع الشــرایفق

ت خاصه فقها یقلمرو وال، 4د. در شکل شمارهیتر نما شنق را رویتواند پاسخ سؤال تحقمی

  ر آمده است.یبه تصو یمحقق کرک یاسیشه سیدر اند
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  یمحقق کرک یاسیشه سیت خاصه فقها در اندی: گستره وال4شماره شکل

  یمحقق کرک یاسیفقها در عمل س تیقلمرو وال  .2,2

قرار ، يدولت صفو یاسیدر مناصب مهم س، خود یاز زندگاناي در دوره یکرک محقق

خطاب شد و » نیب المعصومین و نایخاتم المجتهد«شاه تهماسب با لقب يگرفت و از سو

، یدر جهت اصالح وضع موجود زد (درست یاجتماع یاسیگسترده سهاي تیدست به فعال

 دگاهیفهم د يباشد برا يتواند رهنمودمی يو یاسیعملکرد س یبررس نی). بنابرا149: 1391

، یاسیسهاي تیمسئول يّدر دوران تصد يفقها چراکه و تیدر باب گستره وال شانیا یفقه

سمی تیاعمال وال یبه نوع سیکرده و لذا عمل  سش  يبراتواند می زین يو یا سخ پر فهم پا

ــل ــت  دیمف، قیتحق یاص ــد. الزم به ذکر اس ــ کتب نیترمهمو مؤثر باش  یمرتبط جهت بررس

  .دیآمی 3در جدول شماره، یمحقق کرک یاسیبر عمل س یفقها مبتن تیگستره وال

  یمحقق کرک یاسی: کتب مورد ارجاع در بخش عمل س3شماره جدول

  نویسنده  نام کتاب  کد منبع

K1 یمحقق کرک  رساله خراجیه-الخراج ق حلیتحق یاللجاج ف هقاطع  

K2 محمدعلی حسینی زاده  کتاب اندیشه سیاسی محقق کرکی  

K3 نجف لک زایی  چالش سیاست دینی و نظم سلطانی  

K4 یعقوبعلی برجی  والیت فقیه در اندیشه فقیهان  

K5 رسول جعفریان  نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوي  
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  یمحقق کرک یاسیعامه فقها در عمل س تیاقسام وال   .2,2,1

ــور در ا یآنجا که محقق کرک از ــت د نیترمهمدر ، رانیدر زمان حض ــ ینیپس ــیس  یاس

ـــفو  ینید تیمرجع یمبن ياز عملکرد وهایی توان نشـــانهمی، ردیگمی قرار هیحکومت ص

صدّ، )112(کد ضا يت صب ق س ی) و حت113(کدییمن سیاقدام به امور  ) را که از 114(کدیا

ــئون مختلف وال ــندمی عامه فقها تیش ــ، باش ــ رهیدر س ــیس ــانیا یاس ــتخراج نمود. با ، ش اس

ـــتجو ماره نیا ییمحتوا يجس ـــ نامبرده در جدول ش  نیترمهماز  یبرخ، 3موارد در کتب 

  .دیآمی 4در جدول شماره، یمحقق کرک یاسیدر عمل س هیفق تیگستره وال قیمصاد

  یمحقق کرک یاسیدر عمل س هیعامه فق تی: شئون وال4شماره جدول

  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

اصــالحی محقق کرکی تأســیس هاي از فعالیت

به  مدارس علمی و رونق دادن  ندازي  و راه ا

علمیه برخی از نواحی و تربیت بیش هاي حوزه

  عالم دینی است. 400از 

K3:116 

تأسیس 

هاي حوزه

  علمیه

مرجعیت 

  دینی
111  

ــه دســـتور محقق کرکی در هر شـــهر و ، ب

تایی ـــ ماز و تعلیم ، روس پایی ن مامی براي بر ا

  تعیین گردید.، احکام دینی

K3:116 
تعیین امام 

  جماعت

ــماعیل ــاه اس ــیاري از ، کرکی در دوره ش به بس

شــهرهاي ایران ســفر کرد و بر کارهاي شــرعی 

  نظارت می نمود و به تدریس نیز اشتغال داشت.

K3:260 
نظارت بر 

  امور شرعی

ـــهرهاي ایران ـــیاري از ش قبله را مطابق ، در بس

تاب که از ک چه  ته بودهاي آن ـــ ئت دانس ، هی

  تصحیح کرد.

K4:143 تعیین قبله  

شه  شاء و منکرات و ری وي در جلوگیري از فح

، کن کردن اعمال نامشروع مانند شراب خوري

بازي مار ظت از ، ق حاف ترویج فرائض دینی و م

مازجمعه و جماعات و بیان احکام نماز اوقات ن

رواج اذان ، تفقد از علما و دانشــمندان، و روزه

هاي ایران و قلع و قمع مفســــدین و  ـــهر در ش

مساعی جمیله و مراقبتهاي سختی به ، ستمگران

  عمل آورد. 

K3:117 

ترویج 

فضائل و 

جلوگیري از 

  نشر رذائل

محقق کرکی با منطق قوي و حاضرجوابی ویژه 

در خنثی ســـازي تبلیغات مخالفان تشـــیع ، خود
K4:144 

تغذیه فکري 

دولت 
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  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

ـــري و جنگ روانی ترکان عثمانی علیه  اثناعش

  صفویه نقش مهمی داشت.

  صفوي

مهم دیگر مانند  مسئلهبسان چند ، محقق کرکی

نخســتین رســاله مســتقل را ، نماز جمعه و خراج

به نگارش  هد زنده  ید از مجت باب لزوم تقل در 

  درآورد.

K5:224 

نگارش 

هاي رساله

  علمی

ـــرع به منظور تبلیغ و ترویج ش ، تالش فراوانی 

اجراي ، مبارزه با منکرات و مفاســـد اجتماعی

ــالمی ــتن ، حدود و تعزیرات و احکام اس بپاداش

عه مازجم ـــوصــــا ن بات خص بت بر ، واج مواظ

عات و  ما مه ج مالی ائ مالی و غیر  یت  ـــع وض

ــتمگران  ــدان و س ــر مفس انجام مؤذنان و دفع ش

  داد.

K4:143 

  تبلیغ دین

اجراي 

حدود و 

  تعزیرات

صالحیت 

  قضائی
112  

ستورهایی را به حکام  محقق کرکی فرامین و د

و زمامداران نواحی کشور ارسال می داشت که 

سلوك حکام با  ضمن قوانین عدل و کیفیت  مت

  مردم و راجع به اخذ مالیات و مقدار آن است.

K3:117 

قانون 

گذاري و 

دستور به 

  حاکمان

  

زعامت 

  سیاسی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زعامت 

  

113  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

113  

  

مال  به حکام و ع هایی  مل  ـــتورالع کرکی دس

تحت فرمان صــفوي صــادر کرد و همه آنان را 

ـــرع به رعایت عدالت و  اجراي دقیق احکام ش

  فرمان داد.

K4:143 

دستور به 

حاکمان 

  محلی

مقــدار و مــدت زمــان جمع آوري ، چگونگی

  خراج و دیگر حقوق شرعی را معین کرد. 
K4:143 

اخذ مالیات 

  و خراج

یاث  نه عزل امیر غ زمانی که محقق کرکی زمی

به شــاه تهماســب ، الدین منصــور را فراهم کرد

صیه کرد تا  صفهانی را که از تو امیر معزالدین ا

  به صدارت برگزیند.، شاگردان خودش بود

K5:194 

عزل و 

نصب در 

منصب 

  صدارت

ـــته ند محقق کرکی به اي توجه عالم برجس مان

نماز جمعه سبب شد تا زمینه اقامه آن در  مسئله

  ایران فراهم گردد.

K5:212 
اقامه نماز 

  جمعه

در زمـان حکم خراج ، بـه بـاور محقق کرکی

ــن اســت چراکه مصــارف این قبیل  غیبت روش

سد. حق ، پولها شنا ضور و غیبت نمی  صر ح ع

K1:75 
اخذ خراج و 

  مالیات
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  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

همچنان که ، خراج براي امام همیشه باقی است

  محقق همچنین وجود دارد.

  یاسیس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

113  

ـــی ـــیعه  در هر آنچه از این قبیل اراض اختیار ش

حالل است؛ چرا کــــه ائمــــه  آن براي، است

ــــل ها را براي یهم الســالم در عصــر غیبت آنعـ

ـــته براي سنّیان شیعیان خود حالل کرده اند. البـ

ست؛ گرچه گرفتن این زمین ها از آنان حالل نی

؛ بلکه موکول به نظر امام اســـت نیست نیز جایز

کــــه فــــعال غایب است. پس به همین صورت 

آن اسـت  مسئلهیک ، در این بارهد. مانباقی می

عصـــر  در کســـی که صـــالحیت نیابتکه آیا 

بت که در می، را دارد غی فال  ند از زمین ان توا

خـــراج بگیرد؟. مـــحقق ، اختیار دیگران است

ثابت شود که او نیابت  نویسد: اگردر پاسـخ می

  .رود که بتوانداحتمال می، عامه دارد

K1:57 

مأذون بودن 

نایب عام 

امام براي 

  اخذ خراج

ـیز روشـن است؛ حـکم خراج در  زمان غیبت ن

، قبیل پولها این مصارف، چرا که به هـــر حـــال

شــناســد. حق خراج عصــر غیبت و حضــور نمی

شه بـــــاقی است؛ همچنان که  براي امام هـــــمی

مستحق هــــمیشه وجــــود دارد. بــــه عالوه که 

 اراضـی روایـات فـراوانی در باره جواز مصرف

تی اگر اصل توسط شیعه وجود دارد؛ ح خـراج

ـــلطان ـــت س ـــ جائر آن به دس ین همان د. اباش

ـت که باید تحت عنوان واقع ـیزي اس گرایی چ

ـوجه ـرکی به آن ت ـحقق ک ـت م ـاداش این  . ب

ــنی، حال ــت تا ، و به رغــــــم این روش الزم اس

ــود برده تردیدها از میان به ، افزاید. محقق میش

(ع) اگر بـــحث نـــیابت از امام معصوم، جز اینها

ـــنیم نیز را در حال غیبت ـــمیمه کـ ـــمه ، ضـ هـ

  د.رواوهـام و تـردیدها از میان می

K5:233 

جواز اخذ 

خراج در 

  زمان غیبت

ناك نیست که خراج از جـمله امـوال شبهه مال

ستفاده شد؛ چرا که ائمه ا  از پرهیز از آن الزم با

اند؛ اموال را براي شیعیان خود حالل کـرده این

K1:89 

جواز اخذ 

خراج 

  توسط فقها
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  کد  داللت  مضمون  منبع  فیش

یژه زمانی که ولی فقیه که نایب امام در بـــــــو

ـیبت است ـصر غ ـبعا  باشد آن ناظر بر، ع که ط

  .کندمـشروعیت آن را مـؤکّد می

زعامت 

  یاسیس

شاه ، هنگامی که محقق کرکی وارد قزوین شد

ـــما امروز نائب امام و  خطاب به وي گفت: ش

یکی از  شایسته تر به مقام سلطنت هستید و من

شما را به  شمایم که اوامر و نواهی  کارگزاران 

  مرحله اجرا می گذارم.

K2:71 

جایگاه 

سیاسی 

محقق 

  کرکی

شاه دستور می دهد که اکابر و سادات عظام و 

ـــراف و امرا و وزرا و ســـایر ارکان دولتی ، اش

ـــته و در  ـــواي خود دانس کرکی را مقتدا و پیش

عت کننـد و آنچـ طا ه امر جمیع امور از وي ا

ید ما چه نهی ن مأمور و آن ید  ما منهی بوده ، ن

ـــرعیه  ـــدیان امور ش ـــت. هرکس را از متص اس

، ممالک محروسه و عساکر منصوره عزل نماید

معزول و هرکس را نصب نماید منصوب دانسته 

و در عزل و نصـــب ها به ســـند دیگري احتیاج 

ید ما ند و هرکس را عزل ن که از ، ندان مادام 

نصــب ، منصــوب نشــودجانب ایشــان دوباره 

  ننمایند.

K2:73 

اختیارات 

وسیع 

کرکی از 

سوي شاه 

  طهماسب

 تیصــالح، ینید تیســه شــأن مرجع نینشــان از آن دارد که از ب 4جدول شــماره لیتحل

ضائ س یق سیو زعامت  شئون عامه وال یا ساب تیکه از   تیروا نیشتریب، ندیآمی فقها به ح

س سیها از عمل  س ینید تیمربوط به دو بعد مرجع یمحقق کرک یا سیو زعامت  ست.  یا ا

ـــورت که تبل نیبد نظارت بر امور ، از منکرات و رذائل يریجلوگ، فضـــائل جیو ترو غیص

از ، مختلف يو ارســـال مبلغ و امام جماعت به شـــهرها هیعلمهاي حوزه سیتأســـ، یشـــرع

در بحث از شــأن  اســت و یمحقق کرک ینید تیمربوط به شــأن مرجعهاي تیفعال نیترمهم

ــ ــیس ــانیا یاس ــمه خراج و جا، اقامه نماز جمعه، بخش نیترمهم زین ش  ژهیو گاهیاخذ و مقاس

  است. يدر عزل و نصب و قانون گذار یمحقق کرک

حکومت  لیتشک یعنی( هیمطلقه فق یاسیبه زعامت س شانیا حیعدم تصر، مهم آنکه نکته

کرد؛ اول  لیتوان به دو شــکل تحلمی را یاســیدر هر دو بخش نظر و عمل ســ، )هیتوســط فق

ش  طیشرا نکهیا ای میبدان هیفق يبرا تیحد از وال نیبه ا شانیاز عدم اعتقاد ا یآنکه آن را نا
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س سینامناسـب  صر برا یماعاجت یا صل نیطرح ا يآن ع ضوع را به عنوان علت ا  یتلق یمو

س، . از نگاه محققانمیکن سیعمل  س ریفراگ یا صه  سیمحقق در عر شامل عزل و  یکه حت یا

صب وال سئوالن رده باال انین شماره زین یحکومت يو م ست (رك. جدول  شان از 4بوده ا ) ن

س، تا حد امکان يآن دارد که و سیاز خود عمل  ست و اگر به  وزبر یا سئلهداده ا شک م  لیت

مساعدنبودن  لیکه به دل ينه به علت عدم اعتقاد و، متعرض نشده است هیحکومت توسط فق

موضوع اعتقاد  نیبه ا یاست چراکه اگر محقق کرک يعصر صفو یاجتماع یاسیس طیشرا

. افتی ینم یچندان هیتوج یاسیدر امور خرد و کالن س شانیا يمشارکت حداکثر، نداشت

 یاســیمحقق به همه جوانب زعامت ســ حیعلت عدم تصــر، پژوهشــگران دگاهیاز د نیبنابرا

در شــکل . دارد طینشــان از مســاعدنبودن شــرا، هیحکومت توســط فق لیتشــک ژهیو به و هیفق

  شان نشان داده شده است.یا یاسیس لت عامه فقها در عمیقلمرو وال، 5شماره

  یمحقق کرک یاسیت عامه فقها در عمل سی: گستره وال5شماره شکل

  یمحقق کرک یاسیخاصه فقها در عمل س تیاقسام وال   .2,2,2

که  دندیرســ جهینت نیبه ا، 3کتب نامبرده در جدول شــماره يمحتوا لیبا تحل نگارندگان

نقش  يفایکمتر به ذکر ا، یمحقق کرک یاســیســهاي تیفعال یپژوهشــگران در باب بررســ

ـــه فق تیوال طهیدر ح یمحقق کرک ـــلمی پرداخته اند. به نظر هیخاص ـــد علت اص  نیا یرس

عصـــر  یاجتماع یاســـیمهم ســـهاي گاهیجا در یپررنگ بودن نقش محقق کرک، موضـــوع

ــت که نو شیخو ــندگانیاس ــگران را از توجه به ا س غافل  يو یجنبه از زندگان نیو پژوهش
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کالن در حوزه هاي تیبه علت مشغول یآن است که محقق کرک گریکرده است. احتمال د

ـــ ینید تیمرجع ـــیو زعامت س  طهیمربوط به ح یکمتر فرصـــت پرداخت به امور جزئ، یاس

نسبت  يکمتر یخیتارهاي افتهی زیکرده است و لذا پژوهشگران ن دایرا پ هیخاصه فق تیوال

صورت تیدر حوزه وال شانیاهاي تیبه فعال شان از یجه تحقینت، عامه فقها دارند. در هر  ق ن

ت یق مربوط به ابعاد والیخود به همه مصاد یدر کتب فقه یآن دارد که اگرچه محقق کرک

  .شان بروز و ظهور نداشته استیا یاسیداشته اما در عمل س رهه اشایخاصه فق

  گیرينتیجه و يبند جمع

شدین تحقیما در ا سیم تا ایق بر آن  سا سؤال ا سیرا در اند ین  سیشه و عمل  مرحوم  یا

ز یه نیدولت صــفو یاســیگاه ســیخود در جا، االطالق یعل یهیکه به عنوان فق یمحقق کرک

ت فقها را در دســته یدر ابتدا اقســام وال نیبنابرا م.یابین ســؤال را بیپاســخ ا، حضــور داشــت

صه«سه گانه هاي يبند شر ینیتکو«، »عامه و خا سام «و » یعیو ت س، »تیگانه وال15اق  یبرر

مختار  يم و ســپس دســته بندیها را ذکر نمود ين دســته بندیک از ایکرده و اشــکاالت هر

ـــته بندیخود را ارائه داد ـــته کل لیذ فقهات یمختار ما قلمرو وال يم. در دس ت یوال یدو دس

ت یو وال، »یاسیزعامت س«و » یت قضائیصالح«، »ینیت دیمرجع«رمجموعه یه با زیعامه فق

با زیخاصــــه فق بر  تیوال«، »او يو انجام فرائض عباد تیّم زیبر تجه تیوال« رمجموعهیه 

 تیالو«، »تیمومیحضــانت و ق تیوال«، »قصــاص تیوال«، »اوهاي ییکودك نابالغ و دارا

ـــ، »ن مواتیبر اوقاف و زم تیوال«و  »تیوصـــا  مرحله قرار گرفت. یمورد بحث و بررس

ـــام وال يق کد گذاریتحق يبعد ـــتجویاقس ن کدها در آثار مکتوب به یا يت نامبرده و جس

ـــگران مطرح در باب اندیو همچن یمانده از مرحوم محقق کرک يجا ـــه و ین آثار پژوهش ش

  م:یدیر رسیج زیام شده به نتاانج یشان بود که پس از بررسیا یاسیعمل س

با  ینیت دیمشتمل بر مرجع، یمحقق کرک یاسیشه سیت عامه فقها در اندیگستره وال  .1

بر  دیبا تأک یت قضائیصالح، فیارات و وظایمعصوم در همه امور و اخت ینیت جانشیمحور

 یاسیزعامت سو ، یار امام بر عزل و نصب قاضیامر قضاوت و اخت يه برایلزوم مراجعه به فق

  در محدوده اقامه نماز جمعه و اخذ و مقاسمه خراج بود.

ن یگانه ا6همه اقســام ، یمحقق کرک یاســیشــه ســیت خاصــه فقها در اندیگســتره وال  .2

حضـــانت و ، قصـــاص، اوهاي ییکودك نابالغ و دارا، تیز میت بر تجهیت أعم از والیوال

  شود.می شاملموات را هاي نیت و اوقاف و زمیوصا، تیمومیق
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با  ینیت دیشـــامل مرجع، یمحقق کرک یاســـیت عامه فقها در عمل ســـیگســـتره وال  .3

ـــهرهایین امام جماعت و تعییت تعیمحور ـــ، ن قبله در ش در  ینیعلوم دهاي س حوزهیتأس

از  يریج فضــائل و جلوگین و ترویغ دیتبل، ینظارت بر امور شــرع، رانیمختلف ا يشــهرها

شاء و رذائل اجتماع و زعامت ، راتیحدود و تعز يبر اجرا دیبا تأک یت قضائیصالح ،یفح

سیس ستورالعمل به حاکمان، يدر محدوده قانون گذار یا سمه مال، ابالغ د ات و یاخذ و مقا

  ر مقامات و اقامه نماز جمعه است.یعزل و نصب مقام صدر و سا، خراج

پژوهشـــگران ، یمحقق کرک یاســـیت خاصـــه فقها در عمل ســـیدر باب گســـتره وال  .4

ستند به  تواند باشد؛ اول اشتغال محقق می زیابند که علت آن دو چیدست  یخیافته تارینتوان

ت خاصه و یشان به شئون والیجه توجه کمتر ایو در نت یاجتماع یاسیبه امور کالن س یکرک

به علت پررنگ بودن  یمحقق کرک ین بعد از زندگانیخ پژوهان به ایدوم توجه کمتر تار

  ه.یدر دوره حکومت صفو يو یاجتماع یاسیشأن س

ـــداق یمحقق کرک نکهیتوجه به ا با ـــورت مص ت یاز همه ابعاد وال یدر آثار خود به ص

خاصه فقها شامل همه  تیگستره وال، شانیا یاسیس شهیگفت در اند توانیم، کرده ادیخاصه 

سبت به محدوده اخت شانیا دگاهیشود. دمی شئون نامبرده عامه  تیدر باب وال هیفق اراتین

 هیفق اراتیاخت، یقضائ تیو صالح ینید تینشان از آن دارد که در بحث از شئون مرجع زین

س یول، يرا حداکثر سیدر بحث از زعامت  اقامه نمازجمعه  يخود را بر رو شتریب دیتأک، یا

گذاشــته اســت که علت آن فراهم ، هیفق يحکومت از ســو لیو اخذ خراج و نه بحث تشــک

شد. در  لیموضوعات تحل نگونهیطرح ا يبرا، يعصر صفو یاجتماع یاسیس طیشرا نبودن

سئلهالخصوص  یعل ینیت دیشتر محقق بر مرجعیتمرکز ب زین یاسیقسمت عمل س ج یترو م

ــاگردانیه و تربیعلمهاي س حوزهیق تأســیغ اســالم از طریو تبل ن امام یین تعیو همچن، ت ش

شهرها و ر سشه کن کیجماعت و قبله در  شأن زعامت  شاء بوده و در  ساد و فح سیردن ف  یا

، مرتبط با بحث خراج راهاي اقامه نماز جمعه و دســتورالعمل، ياصــالح حاکمان صــفو، زین

ــت. بنابرا ــمی یانیپا يریگ جهیدر نت نیبوده اس ــهیاند یتوان گفت بررس ــ ش ــیو عمل س  یاس

ــان از آن دارد که ا، یمحقق کرک ــانینش ــتره وال ش ــامل همه  يفقها را حداکثر تیگس و ش

 طیرا به علت شرا هیفق یاسیهرچند زعامت س، داندمی هیفق امهخاصه و ع تیوالهاي حوزه

ــد یو مکان یزمان ــهاي در محدوده، که در مقاله ذکر ش  زیو خود ن زیفقها تجو يبرا یخاص

   اقدام نموده است. یاسیدر همان محدوده به عمل س
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  :مآخذ و منابع

  میقرآن کر  -

سب و الب، ق)1413( یمحمدتق، یآمل  - درس  راتیتقر ع؛یالمکا

  .یالنشر اإلسالم. قم: مؤسسه ینینائ نیمحمدحس رزایاهللا م هیآ

. تهران: هانیفق شهیدر اند هیفق تیوال، )1385( یعقوبعلی، یبرج  -

  چاپ اول.، سمت

صطف، فرد شهیجعفر پ  - . قم: هیفق تیوال هینظر نهیشیپ، )1380( یم

  چاپ اول.، يمجلس خبرگان رهبر رخانهیدب

ــهیجعفر پ  - ــطف، فرد شــ  هینظر يفکري هاچالش، )1381( یمصـ

  چاپ اول.، قم: مؤسسه بوستان کتاب .هیفق تیوال

و  سیدر تأســ ینقش خاندان کرک، )1387رســول (، انیجعفر  -

  چاپ اول.، . تهران: نشر علميتداوم دولت صفو

هت و  تیوال ه؛یفق تیوال، )1391عبداهللا (، یآمل يجواد  - قا ف

  چاپ چهاردهم.، . قم: مرکز نشر إسراءعدالت

سته  - س، جوان آرا سالم یمبان، )1392( نیح سه یحکومت ا س . قم: مؤ

  چاپ هشتم.، بوستان کتاب

دولت  هیبر تحوّل نظر يدرآمد، )1381احمد (، یجهان بزرگ  -

  چاپ اول.، معاصر شهیدانش و اند ی. تهران: مؤسسه فرهنگدر اسالم

ـــ  - ـــ، زاده ینیحس ت  یمحقق کرک«، )1380( یدمحمـدعلـیس و دوـل

س، »يصفو صلنامه علوم  سیف شگاه باقرالعلوم یا ، . دوره بهاردان

  .13شماره

محقق  یاســیســ شــهیاند، )1380( یدمحمدعلیســ، زاده ینیحســ  -

  چاپ اول.، . قم: مؤسسه بوستان کتابیکرک

. قم: عهیمختلف الش، ق)1413(وسفیحسن ابن ، )ی(عالمه حلیحل  -

  چاپ اول.، یمؤسسه النشر اإلسالم

. تهران: یحکومت اسالم ه؛یفق تیوال، )1390روح اهللا (، ینیخم  -

  و سوم. ستیچاپ ب، (س)ینیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ

ــت  - ــاخت دولت در ا یدگرگون، )1391احمد (، یدرسـ ران یس

  چاپ اول.، زانیتهران: نشر مش مدرن. یپ

ــد ، ق)1408( نیابن حســـ یعل، )ی(محقق ثانیکرک  - جامع المقاص

  چاپ اول.، التراث اءیإلح تی. قم: مؤسسه آل بشرح القواعد یف

. یرســائل الکرک، ق)1409( نیابن حســ یعل، )ی(محقق ثانیکرک  -

  چاپ اول.، یالنجف یالمرعش یاهللا العظم هیقم: مکتبه آ

انیکرک  - جاج ف، نیابن حســ یعل، )ی(محقق ـث عه الل  یقاط

حلیتحق خه خط .هیخراج-الخراج ق  ــ مام  ینسـ گاه ا ــ در دانشـ

  صادق(ع).

 یو نظم سلطان ینید استیچالش س، )1386نجف (، ییلک زا  -

در عصــر  عهیشــ يعلما یاســیو عمل ســ شــهیبر اند دیبا تأک

  چاپ دوم.، ی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمهیصفو

ــادق (، ینانیمز  - و عمل  شــهیدر اند هیفق تیوال، )1393محمدص

  چاپ اول.، قم: مؤسسه بوستان کتاب. یآخوند خراسان

ــدیمف  - . المقنعه، ق)1410محمد ابن نعمان ( محمد ابن، )دیمف خی(شـ

  چاپ دوم.، یقم: مؤسسه النشر اإلسالم

شر امیعوائد األ، ق)1417( ياحمد ابن محمد مهد، ینراق  - . مرکز الن

  2010چاپ اول.، یالتابع لمکتب اإلعالم اإلسالم

  

 




