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چکیده
اوایل عهد قاجار بویژه عصر فتحعلی شاه در تاریخ تشیع دارای اهمیت بسزایی است. از یک سـو بـا وحـدت مجـدد 
ایران و ایجاد یک حکومت مرکزی، آرامشی نسبی به مملکت بازگشته و راه تعامل میان علما و حکومت باز شده بود و 

هـای داخلـی و خـارجی مستقر برای تداوم خود و نیز حفظ مرزها و مقابلـه بـا دیگـر قـدرتاز سوی دیگر حکومت
ها باشد.توانست یکی از بهترین گزینههای مختلفی بود که حمایت علمای شیعه مینیازمند پشتیبانی

احمـد میرزای قمی، شیخ جعفـر کاشـف الغطـاء، مـال-مقاله پیش رو به بررسی آراء چهار تن از علمای شیعه
ها و حتی کتـب ادبـی ایـن پردازد. در بررسی متون فقهی، رسالهدر باب نهاد سلطنت می-نراقی و سید جعفر کشفی

اند در ظاهر نوعی ناهماهنگی و عدم انسجام نسبت به مشروعیت نهاد دوره که به قلم علمای شیعه به نگارش در آمده
چگونگی رویکرد علمای شیعه به مشروعیت نهـاد «حت عنوان ن رساله را تیایشود که پرسش اصلسلطنت دیده می

به دنبال داشت. در پاسخ به این پرسش اصلی است که با کاربست چـارچوب » سلطنت در عصر فتحعلی شاه قاجار
و با ارائه یک مدل سه وجهِی دولت آرمانی شیعه، حـوزه اختیـارات فقیـه و واقعیـت امـر یه نهاد سلطنت اسالمینظر

رزای قمی، احمدنراقی، کشفی و کاشف الغطاء با یی چون میشویم که علماود،  به این نتیجه رهنمون میسیاسی موج
ات سیاسی موجود درصـدد تعامـل یعه و با توجه به واقعیشیه و وجه دولت آرمانیارات فقیوحدت بر سر موضوع اخت

ط خاصی بودند.یبا نهاد سلطنت آن هم تحت شرا
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پیشینه پژوهش
یه های دولت در فقه شیعه. ۱ .۱۳۷۶، محسن کدیور، تهران: نی، نظر

کدیور در تقریرهای نظریه سلطنت مشروعه از جمله به آرای میرزای قمی و سید جعفر کشفی استناد کرده و 
-ه به تفکیک دین و دولت به عنوان امری الهی قائل بـودهچنین استنباط می کند که گویی صاحبان این نظری

اند. در حـالی کـه بـا تمـایز میـان اندیشـه اند، به طوری که اولی را به فقها و دومی را به شاهان واگذار کرده
از نبعـثمسیاسی فقها از عملکرد سیاسی آنان بایـد ایـن تفکیـک را  نـه برخاسـته از بنیـانی نظـری بلکـه 

ریخی در نظر گرفت.های تاضرورت
.۱۳۷۶، جمیله کدیور، تهران: طرح نو، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران. ۲

کید بر دیدگاه کیـد های فقهای شیعه مورد بررسی قرار میاین اثر تحول گفتمان سیاسی شیعه را با تأ دهـد. تأ
عه در ادوار مختلـف های جدیـدی اسـت کـه فقهـای شـیها، مفاهیم و قرائتاصلی کتاب بر احکام، گزاره

کنـد. فرضـیه اند و در نتیجه هفت دوره گفتمانی را در اندیشه سیاسی شیعه شناسـایی مـیتاریخی ارائه داده
محوری این کتاب بدین قرار است که تغییر نگرش علمای شـیعه نسـبت بـه قـدرت سیاسـی یعنـی تحـول 

یخی و نه ذاتـی و تغییرناپـذیر اسـت. ای تارگفتمان سیاسی شیعه همچون تحوالت گفتمانی دیگر، فرآورده
پذیرد در نظر گرفتن تحوالت تاریخی به مثابه تحوالتی گفتمانی است؛ چرا که آنچه بحث مقاله حاضر نمی

ای خاص برای سخن گفـتن دربـاره جهـان و فهـم آن، با توجه به تعریفی عام از مفهوم گفتمان به مثابه شیوه
علی شاه را با این تعریف منطبق دانست. در حالی که رویکرد علما توان رویکرد علمای شیعه عصر فتحنمی

نسبت به نهاد سلطنت امری تاریخی است اما با توجه به تضادهای موجـود میـان آرای اصـیل ایـن فقهـا و 
بندی این بحث به صورت یک گفتمان سیاسی مشـخص چنـدان قابـل دفـاع عملکرد سیاسی آنها، صورت

نیست.
یه، سید محسن طباطباییدیدگاه اندیشه شیعهنظام سلطانی از . ۳ فر، تهـران: ؛ دوره صفویه و قاجار

.۱۳۸۴نی، 
هـای رقیـب، در تبیـین چگـونگی رابطـه فر وجه تمایز میان الگوی سلطنت شیعی با نمونهاز نظر طباطبایی

بـا ایـن های شیعی غیرمعصوم و امامت است. در ارتباط سلطنت و امامت یعنی یافتن نسبتی میان حکومت
شود که نظام سلطانی به صورت مسـتقل از درون گفتمـان سیاسـی تشـیع قابـل بحث این فرضیه مطرح می

استتناج است و از این رو امری مستقل و نه عرضی است.
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حوزه اختیارات فقیه _(دولت آرمانی یه نهاد سلطنت اسالمی: نظريچارچوب نظر

واقعیت امر سیاسی)-
پی یک جنگ داخلی بود که نهاد سلطنت برای اولین بار در تاریخ مسلمانان سر با تضعیف نهاد خالفت در

مـه ین و مأمون به سلسله نیان امیمید و جنگ داخلیسه گانه پس از هارون الرشیتعهدیم والیبر آورد؛ تنظ
فـت خالیهـانیان که از هواداران مأمون در جنگ با برادرش بود فرصت داد تا در شرق سرزمیمختار طاهر

بعـد یکیه و سالجقه توانستند یان، آل بویچون غزنویان سلسله هایی(خراسان) مستقر شوند. بعد از طاهر
ش نهاد سلطنت و یدایش بپردازند. با پیخوییتحت فرمانروایهانیبه بسط قدرت خود در سرزمیگریاز د

یبـاقیاز آن جـز اسـماز ادواریا شبه مستقل قدرت خالفت محدود شد و در برخیمستقل یهاحکومت
ن یبه رقبا واگذار شـد. در چنـیافت و در عمل، اداره جوامع اسالمییشتر جنبه نمادینماند؛ نهاد خالفت ب

بود که متفکران جهان اسالم همچون ماوردی و غزالی به تبیین روابط میان نهاد سلطنت و خالفـت یطیشرا
القضات بغداد و از معتمـدان یکه قاضیکنند. ماوردای جبران پرداختند تا این ضعف را به صورت اندیشه

ال چنـین بحـث یدر باب امارت اسـتهینیات الدیه و الوالیاالحکام السطانالقائم بود در کتاب یفه عباسیخل
ز بـه ناچـار او را یفه نیمسلط و برآن حکم براند و خلییبه زور بر جاییکند که گاه ممکن است فرمانروامی

مستقال به اداره امور ین را به او داده باشد تا ویاست آن سرزمیر و سین گمارده و تدبین سرزمآییبه فرمانروا
ن گونـه منـاطق یـاوضـاع در این کـار آن اسـت کـه از  نابسـامانیفه از ایهدف خلیبپردازد. به نظر ماورد

ر امـور امـت، یدبفه، تـیگاه خلیهمچون حفظ جایشروطییاگر فرمانروایکند. به اعتقاد ماوردیریجلوگ
فا یمطابق با قواعد شرع، اسـتیافت وجوهات شرعیفه، دری، عدم مخالفت با خلینیدیحفظ ظاهر فرمانبر

در گمـاردن او داشـت یدیـد تردیـت کنـد نبایـن از آنچه حرام خداست را رعایحدود مطابق حق و حفظ د
خواهـد وضـع یمطرح کنـد بلکـه مـرایآل حکومتدهیندارد تا نظام ایسعی). در واقع ماورد۵۵(قادری، 

در مناطق مختلف جهـان اسـالم را بـه یان مستولیموجود را توجیه کند و در چارچوب قواعد دینی فرمانروا
اش یاسـیشه سیاندیکه به طور کلیگریشمند دیاندیوا دارد. غزالیفه عباسیت هرچند ظاهری از خلیتبع

یاز در دورهیبه نگارش در آورده بود ننیاء علوم الدیاحو قاداالعتیاالقتصاد ف، المستظهریرا در سه کتاب 
ان در داخـل و تهاجمـات یلیو اسـماعیعیمی زیست که دستگاه خالفت با دو خطـر عمـده _  جنـبش شـ

ه در آورد. خالفت در برابر این زرهای خالفت را به لتوانست پایهان در خارج _ روبرو بود و هر آن  مییبیصل
یغزالـیطین شـرایازمند بـود. در چنـیدا نیت سلطنت شدیوان رویارویی نداشت و به حماخطرات عمال ت

فـه یشود. از نظـر او خلیان منصب خالفت و منصب حکومت قائل به تفاوت میه وضع موجود میتوجیبرا
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آنان را احراز ییشوایا پیاست که به موجب عهدی که با جماعت مسلمانان بسته است منصب امامت یکس
و یمادیروهاینیعنیاست که صاحب شوکت، ینیا سالطیاران یده، اما منصب حکومت متعلق به شهرکر

فه در نماز و ضرب سکه به نـام یرا با ذکر نام خلین وفاداریفه وفادارند که این حال به خلیاند و در عینظام
ات موجود، با بسط و یبه واقعبا توجهیهمچون ماوردین ترتیب غزالی). بد۱۵۸دارند (عنایت، یاو ابراز م

دارد.یجهان اسالم گام بر میو اجتماعیاسیت و حفظ قلمرو سیش در راه تقویه سلطنت خویشرح نظر
» عصمت«اندیشه سیاسی شیعه اما تمامی الگوهای حکومتی را از آن جهت که فاقد دو عنصر بنیادین 

ی خاصی که از مسئله امامت و غیبـت و ارتبـاط داند. فقه شیعه به واسطه تلقهستند غاصب می» امامت«و 
) ۶۳-۴فر، کرد (طباطباییآن با موضوع دولت داشت هرگز نیازی به پرداختن به مسئله دولت احساس نمی

پردازی پیرامون مسئلۀ سیاست و قدرت به مدت زیادی به تأخیر افتاد و زمانی به آن پرداختـه در نتیجه نظریه
بـرد، مـی» امـام شـیعه«رای حکومتی که شیعه را رسمی اعالم کرده و نسـب از بایستی بشد که در عمل می

ای در شرع می یافتند.پایه
» سـلطنت مشـروعه«ترین مبانی نظری برای درک رویکرد علما به مسئلۀ حکومت، نظریه یکی از مهم

موضـوع مهـم در است که پیش از پرداختن به مفردات این نظریه مهم، باید به این مسئله اشاره داشـت کـه
حکومـت «شدن حکومتی است که اساسا از دیدگاه فقه شیعه، در عصر غیبت، » مشروع«اینجا، چگونگی 

است. نظام سلطانی در نزد مسلمانان ترتیباتی است مبتنی بر شوکت و اقتـدار کـه هـر چنـد در ابتـدا » جور
از آشوب و هرج و مرج و صیانت دلیلی برای حجیت آن وجود نداشت اما در ادامه به علت حفظ کافه مردم

). با تأسیس حکومت صـفوی بـه دسـت ۶۱از نظام اجتماعی، مشروعیتی برای خود دست و پا کرد (همو، 
حکومت در زمان غیبت رهنمون شدند. ادعـای سـیادت » امکان مشروعیت«شاه اسماعیل، فقها به سمت 

طین صفوی به امـور دینـی و مـذهبی از پادشاهان صفوی، رسمی کردن مذهب تشیع در ایران و اهتمام سال
سویی و تحکیم پایه های وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقالل ایران از سوی دیگر موجب شدند علما در 
کید کنند: نخست در دسترس نبودن امام در زمان غیبـت و ضـرورت حکومـت بـرای  این دوره بر دو نکته تأ

میه. با در نظر گرفتن ایـن دو نکتـه مـی شـد شـرایطی را مسلمانان و دیگر ظهور حاکمان وقت معتقد به اما
). ۶۴-۵فراهم کرد که در آن سلطنت مشروع امکان پذیر شود (همو، 

از دو رکن والیت شرعی و سـلطنت عرفـی تشـکیل شـده اسـت: رکـن اول: » سلطنت مشروعه«نظریه 
والیت انتصابی فقیهان در امور حسبیه

لیغ احکام شرعی، مراحل نهایی امر به معروف و نهـی از منکـر، اقامـۀ . مراد از امور حسبیه، افتاء و تب۱
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هـای شـرعی، جمعه و جماعات، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع آوری مالیـات

ادارۀ اوقاف عام و سرپرستی افراد بی سرپرست است.
اند و بدون اذن ایشـان تصـرف . فقها در محدوده فوق از جانب شارع مقّدس به والیت منصوب شده۲

).۵۸-۹در امور یاد شده جایز نیست (کدیور، 
رکن دوم: سلطنت مسلمان ذی شوکت

اطـالق مـی شـود، سـلطان صـاحب شـوکت بـا » عرفیات«. خارج از محدوده امور حسبیه که به آن ۱
خلی و خـارجی شود. مراد از قلمرو عرفیات قلمرو حقوق عمومی، روابط داشرایطی به رسمیت شناخته می

جامعه اسالمی است و قدر مشترک این امور ارتباطشان بـا حکومـت و دولـت اسـت. مهمتـرین مصـادیق 
عرفیات، امنیت، نظم، اداره جامعه، دفاع در مقابل متجاوزان و روابط بین الملل است.

و اقتدار . شرایط سلطان عبارت است از این که مسلمان باشد، قائل به والیت اهل بیت باشد، شوکت ۲
الزم در اداره مملکت اسالمی و دفاع از مسلمانان در مقابل اجانب را داشته باشد، ظواهر شریعت را محترم 
بدارد، در مقابل عالمان دین متواضع باشد و والیت فقیهان در شرعیات را به رسمیت شناخته باشد. این کـه 

این است که شوکت و اقتدار خـود را در سلطان ذی شوکت از چه طریقی به قدرت رسیده مهم نیست، مهم 
خدمت ترویج مذهب حقه و آسایش ایتام آل محمد قرار دهد.

. در این نظریه فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگرند و هیچ یک واقعًا منصوب دیگری نیست. ۳
الباشـی ها، برخی از فقها از جانب سالطین بـه مناصـب صـدر، شـیخ االسـالم و ماگرچه در بعضی زمان

انـد امـا اسـتقالل اند یا در مقاطعی سالطین با اذن فقها تاجگذاری کرده یا روانۀ جنـگ شـدهمنصوب شده
فقاهت و سلطنت از مقومات این نظریه است. سیطره هر یک از این دو بر دیگری بیشتر متوقـف بـر اقتـدار 

خارجی آنهاست تا به مبانی نظری و فقهی.
شناخت از حکومت، گرچه همیشه حکومت حقیقی را از آِن امام زمان میبه این ترتیب تلقی شیعی از

تـر در دوره قاجـار فـراهم کـرد. بـه های مهمدورۀ صفویه دچار تحوالت مهمی شد و زمینه را برای دگرگونی
ها را در اوایل حکومت قاجار، به خصوص در دوره فتحعلی نحوی که باید بیان نظری و شرعِی این دگرگونی

هاسـت. ) که موضوع مقاله حاضر اشـاره بـه بخشـی از ایـن دگرگـونی۶۱-۲اجار دانست (آجودانی، شاه ق
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که اگر چه در عصر غیبت، اصل اولی، تعامل با حکومت بر مبنای عدم 

ه در شـرایط ای در فقه شیعه وجود داشـت کـهمکاری و تقویت نکردن دولت ظالم است، اما احکام ثانویه
تقیه، مصلحت جامعه مسلمانان، امر به معروف و نهی از منکر و یا ضرورت و اجبار بر این همکاری مهـر 

.توان چنین استنباط کرد که علمای شیعه بدون آنکه از مواضع اولیه خود عدول کنندزد. در واقع میتأیید می
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جور، بهترین راه حل ممکن کـدام اسـت؟ از در پی پاسخ به این پرسش بودند که در شرایط استیالی حکام 
این منظر است که می توان مدلی ترسیم کرد که بر آمده از دل نظریـه سـلطنت اسـالمی شـیعی اسـت و در 

یابد:فضای سیاسی اجتماعی اوایل دوره قاجار در متون فقهی این دوره بازتاب می
دانند ومت پیامبر و امامان معصوم میدر وجه دولت آرمانی شیعه ، فقها برترین نوع حکومت را حک-۱

که از لحاظ عملی یک بـار در گذشـته تـاریخی شـیعه در حکومـت پیـامبر (ص) در مدینـه و دوران کوتـاه 
خالفت امام علی (ع) به ظهور رسیده و بار دیگر در آینده با ظهور امام دوازدهم که اکنون در غیبت بـه سـر 

می برد برپا خواهد شد.
شود، علمای شیعه بـا وجـود برخـی از اخـتالف که حوزه اختیارات فقیه را شامل میدر وجه دیگر -۲

اند که امور حسبیه در نظرها در برخی از مصادیق و موارد فقهی، در تمامی آثارشان بر این نکته صحه گذارده
رسـیدگی شـود و حوزه اختیارات فقیه جامع الشرایط قرار دارد و باید توسط فقیه و یا به اذن او بـه ایـن امـور

دخالت شخص دیگری بیرون از این حوزه حتی شخص شاه، تنها زمانی دارای مشروعیت است که به اذن و 
اجازه مجتهد صورت گرفته باشد. 

وجه واقعیت سیاسی موجود، بیانگر آن است که قدرت لشکری و قهریه در دسـت شـخص شـاه و -۳
های دیگری چون حمله دولت روس بـه قلمـرو اسـالمی و نهاد سلطان متمرکز بوده و عالوه بر این واقعیت

داد تا نوعی از فشار را بر ذهنیت علمای شیعه وارد رقبایی هم چون شیخیه و متصوفه دست به دست هم می
آورد تا متناسب با چارچوب فکری و فقهی در نظریه سیاسی خود تجدید نظر کنند. 

ـ  یاق، احمد نریقميزرایشه میکرد و اندیبررسی رو خ جعفـر  ی،کاشف الغطـاء و ش
در باب نهاد سلطنت قاجاریکشف

شناخت تعامالت میان علمای شیعه و فتحعلی شاه قاجار در ابتدا باید با شناخت از علمـا آغـاز شـود و در 
این میان چهار تن از علمای شیعه یعنی میزرای قمی، مال احمد نراقی، کاشف الغطـاء و جعفـر کشـفی بـه 

ریخی با تاسیس حکومت قاجار و ارتباطات و مکاتباتی که با حاکمانی چـون آقـا محمـد دلیل همزمانی تا
خان و فتحعلی شاه قاجار داشتند از نقطه نظر اندیشه سیاسی و پژوهش تاریخی دارای اهمیت زیادی است 

که در ادامه به طور جداگانه به بررسی آرای هر یک از آنان خواهیم پرداخت.
حسن جیالنی ملقب به میرزاي قمیمیرزا ابوالقاسم بن 

ای متعلق به شفت گیالن بود. او در ابتدا نزد پدر بـه فراگیـری ق) از تبار خانواده۱۱۵۱-۱۲۳۱میرزای قمی (
علوم ادبیه پرداخت و سپس اصول و فقه را نزد آقا سید حسین خوانسـاری فـرا گرفـت. پـس از آن میـرزا بـه 
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قر بهبهانی که از علمای بنام اصولی بود به تحصـیل پرداخـت جانب عتبات رفت و در خدمت آقا محمد با

تا این که از وی اجازه اجتهاد گرفت. میرزا پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگشت و پس از طی یک دوره 
سختی و مشقت، سرانجام به سوی قم حرکت کرد و در آنجا از نظـر روزی و علـم و اعتبـار و مقبولیـت بـه 

ارشـادنامه، اصـول دیـن، ). از میرزا آثاری در دست است کـه ۱۸۳-۸۷یافت (تنکابنی، مقامی بلند دست 
از جمله آنهاست.قوانینو جامع الشتات 

که در اواخر عمر جامع الشتاتکه آقا محمدخان قاجار را مخاطب خود ساخته است تا ارشاد نامهاز 
خـورد. تـا رد حکومـت وقـت بـه چشـم مـیمیرزا به نگارش درآمده است، در ظاهر راهی طوالنی از تأیید

میرزای قمی از آن دسته علمایی است که با حکومت وقت همکاری می کـرده و بـه ویـژه بـا فتحعلـی شـاه 
) و این از آن رو است که علمای شیعه در عین حفظ ۲۵۸ای دوستانه داشته است (مدرسی طباطبایی، رابطه

کمیت نظم در جامعـه و دوری از هـرج و مـرج قائـل ها در زمان غیبت، به حااصل غاصب بودن حکومت
بودند. عالوه بر این در این دوره دو اصل دیگر نیز وارد حـوزۀ اندیشـه سیاسـی علمـای شـیعه شـد؛ حفـظ 
استقالل و تمامیت ارضی ایران در برابر سلطه بیگانه و حفظ دین اسالم و مذهب شـیعه در مقابـل مکاتـب 

).۱۸۱-۲انحرافی (بشیریه و جمالزاده، 
که آقا محمدخان را مخاطب ساخته است، لحنی محتاط و تأییدی همـراه بـا کنایـه ارشاد نامهمیرزا در 

هـایش در نامـه هـم دارد که علت را باید در خشونتی که وجه جدایی ناپذیر عهد آقا محمدخان بود و نشانه
-ند و آن را این گونه توجیه میکآشکار است جستجو کرد. میرزا نامه خود را بدون تعارفات معمول آغاز می

خواهد با لّفاظی توجه را از مفهوم کالم دور سازد چرا که قصد دارد مطلب مهمـی را بـه عـرض کند که نمی
دهد که پادشاهی که ادعای "ظل الله" بـودن دارد بایـد بدانـد شاه برساند. میرزا به آقا محمدخان هشدار می

کند که منشأ حکومت بر اسـاس مشـیت اشد. در ادامه میرزا اشاره میچگونه رفتار کند تا شایسته این مقام ب
الهی است که "یکی را تاج سروری بر سر نهاده و روی زمین شبیه به جانشین از برای خـود قـرار داده و او را 

) است اما این تقدیر الهی سبب نخواهد شد "هـر ۳۷۷مالک و رقاب سایر بندگان کرده" (قاضی طباطبایی، 
خداوند عالم ملک و سلطنت کرامت کرد پس در لوازم آن بر او حرجی نخواهد بود و به سبب آنچه از که را 

).۳۷۸-۷۹او سر زند مؤاخذه نمی شود" (همو، 
ها به دو نوع استحقاقی و امتحانی، حکومت آقا محمدخان را از نـوع دوم بندی حکومتمیرزا با تقسیم

نظور میرزا را از این دو نوع حکومت اسـتحقاقی و امتحـانی دریافـت توان مداند و اگر چه به روشنی نمیمی
اما از متن نامه به ویژه از دعای پایانی که در حق آقا محمدخان می کنـد کـه "خدایا...پادشـاه مـا را بـر مـا 
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و، مهربان کن ... و چنان کن که پادشاهی او از راه قابلیت و استحقاق باشد نه از راه امتحان و استدراج" (هم
توان چنین استنباط کرد که حکومت استحقاقی از نظر میرزا هم حکومت امام معصوم و هم غیـر ) می۳۸۲

گیرد.معصوم را در بر می
بندی باشد که در آن میرزا به تفکیک امـور شـرعی و عرفـی ارشاد نامهترین بخش رسد مهمبه نظر می

افظت دنیای مردان و حراست ایشان از شر مفسـدان قائل است؛ "حق تعالی چنانکه پادشاهان را از برای مح
قرار داده، پس علما و غیر علما به آنها محتاجند. همچنین علما را هم از برای محافظت دین مردم و اصـالح 
دنیای ایشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق که باعث هـالک دنیـا و آخـرت 

لوک این مسلک و یافتن طریقۀ حقه پادشاه و غیر پادشاه به آنها محتاجند" (همـو، می باشد قرار داده و در س
دهد اما در نهایت بر نقـش علمـا در امـور ). به خوبی پیداست که اگر چه میرزا به این تفکیک تن می۳۸۲

کید مـیدینی و دنیایی که عام تر از نقش پادشاهی است که تنها به امور دنیایی می . بـه گفتـه کنـدپردازد، تأ
آمده است در بسیاری دیگر از نوشته های میرزا چندان ارشاد نامهحائری، تأیید مقام و مشروعیت شاه که در 

اند که میرزا در باب حکومـت ای بر این عقیده). بر این اساس عده۳۲۶اثری از آن دیده نمی شود (حائری، 
خوانـد و در جـای ومتش را سلطنت غاصبه میتازد و حکموضعی دوگانه داشته است؛ یک جا به پادشاه می

کند و در طـول کند که آن را همراه با تقدسی حیرت آور مدح میدیگر نه تنها پادشاهی دنیوی را مذمت نمی
). در واقع میرزای قمی در عصر غیبت تکلیف مردم و ۱۹۲دهد (بشیریه و جمالزاده، مرتبت خداوند قرار می

ه است و در اندیشۀ او والیت فقیه بـه معنـای حکومـت فقیـه بـه صـراحت حکومت را به خوبی تبیین نکرد
مطرح نشده است. در واقع کاری که میرزا انجام داد تالش برای اصالح زمامداران وقـت و تقویـت آنـان در 

). با این هدف که هم از سـلطه دشـمن کـافر بـر ۲۱۳برابر پادشاهان غیر شیعه بود (دهقان نیری و دیگران، 
ای اسالمی جلوگیری کند با این استدالل که پادشاه ایران حتی اگر ظالم باشد، دسـت کـم شـیعه هسرزمین

است و هم برای صیانت از دین و مذهب شیعه، تا همچنان مذهب اصولی مذهب غالب باشـد (بشـیریه و 
).۱۸۲جمالزاده، 

ود در زمان غیبت امام کند "حقیر در اجرای حداز یک سو مدام تکرار میجامع الشتاتمیرزای قمی در 
) به این معنا کـه اگرچـه وی ۳۹۵،۲۳۷،۱۷۵،۵۲/ ۹علیه السالم تأمل دارم و توقف دارم" (میرزای قمی، 

-داند اما بر این باور است که "اجرای حدود را به غیر امام و نایب [خاص] او نمیعلما را نایب عام امام می

هایی است کـه برای مجتهد در عصر غیبت در نظر دارد همان). وظایفی که میرزا۲۳۸/ ۹تواند کرد" (همو، 
) و وجوب اجرای آن در زمانی که امـام معصـوم حضـور نـدارد ۲۰۷/ ۹شود (همو، شامل امور حسبیه می
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مورد اتفاق علمای شیعی است. 

رویکرد میرزا به نهاد سلطنت نیز از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست این که اصوال در نظر میـرزا
(نیـری و ای وجود ندارد و این امر تنها متعلـق بـه امـام معصـوم اسـت در عصر غیبت، سلطان عادل شیعه

نویسد تا او را از گرایش به تصوف ق برای فتحعلی شاه می۱۲۳۰ای که میرزا در سال ). در نامه۲۱۴دیگران، 
خواهنـد لقـب شـنوم کـه مییـک جـا مـی«کند و می نویسـد: اشاره می» اولواالمر«برحذر دارد به مفهوم 

به شاه بگذارند ... اما باید دانست که مراد از قول حق تعـالی کـه فرمـوده اسـت: اطیعوااللـه و » اولواالمر«
الله علـیهم االمر منکم، به اتفاق شیعه، مـراد از اولـواالمر، ائمـۀ طـاهرین ـ صـلواتاطیعواالرسول و اولی

معرفـت بـه ه وجوب اطاعت مطلق سلطان، هر چنـد ظـالم و بیباشند ... و امر کردن الهی باجمعین ـ می
احکام الهی باشد، قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کنـد 
باید معصوم باشد و عالم به جمیع علوم باشد، مگـر در حـال اضـطرار و عـدم امکـان وصـول بـه خـدمت 

شود و اما در صورت انحصار امر، در دفع دشمنان دین به ثًال واجب میمعصوم، که اطاعت مجتهد عادل م
پس آن نه از راه وجوب اطاعـت اوسـت، بلکـه از راه وجـوب دفـع و –هر که خواهد باشد –سلطان شیعیان 

دوم این که به نظر می رسد میرزا چنـدان بـه ). ١٤٠-٤١(رجبی،» اعانت در دفع تسلط اعادی دین است...
) و از ایـن ۶۹/ ۹بین نبوده است (نک: میرزای قمی، ل حکومت مشروع در عصر غیبت خوشامکان تشکی

های موجود اقدام کند. میرزا در عین حال که از سـلطان بـا عنـاوینی چـون رو سعی دارد با توجه به واقعیت
داند. یز میکند اما همکاری با چنین سلطانی را جا) یاد می۱۶۱/ ۱حاکم جائر و سالطین جور شیعه (همو، 

کنـد کـه "آنچـه را در جواب پرسشی در باب مسئله خراج به صراحت بیان میجامع الشتاتمیرزا در کتاب 
گیرند از خراج اراضی خراجیه حالل نیست مگر آنکه بـه اذن مجتهـد عـادل باشـد"سالطین جور شیعه می

ر باب حکومت استخراج کرد همانی توان در اندیشۀ میرزا د). به عبارت دیگر آنچه می۱۷۸/ ۱(میرزای قمی
اما آنچه موضع است که در چارچوب حاکمیت دوگانه سلطان و مجتهد، در امور عرفی و شرعی می گنجد. 

کند این است کـه او در عـین پـذیرش ایـن مسـئله بسـیار میرزا را اندکی با علمای هم عصرش متفاوت می
ران و روس با این استدالل که در جهاد دفاعی اذن های ایکند. موضع میرزا در جریان جنگمحتاط عمل می

امام معصوم هم الزم نیست چه برسد به اذن مجتهد، آشکارا نشان داد که حاضر نیست بیش از آنچـه بـرای 
).٢٨٢، ٣٧٥-٣٧٧/ ١ختم این غائله الزم است به حمایت از پادشاه بپردازد (همو، 

کنـد کـه والیـت فقیـه را در به روشنی تصریح مـیاحکام الجهاددر کتاب ۴۸۵میرزا در جواب سوال 
داند. در این جا میرزا در جواب سواالت حاج مالبـاقر عباسـی و صـدرالدین محمـد عصر غیبت جایز نمی
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تبریزی که سعی دارند از او برای حکومت فتحعلی شاه دست کم در جنگ با کفار روس مشروعیت بگیرند 
وقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع و بر فرضی که موقوف باشـد، چنین می گوید: " این نوع مدافعه نه م

کجاست آن بسط یدی از برای حاکم شرع که خراج را بر وفـق شـرع بگیـرد و بـر وفـق آن صـرف غـزات و 
مدافعین نماید و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزلۀ غـزای فـی سـبیل اللـه کنـد" 

).۴۰۱/ ۱(همو، 
ع مسلم است که میرزا در عین این که وجود نهاد سلطنت را برای حفظ نظم جامعه ضـروری در مجمو

داند، هیچ گاه مشروعیت سالطین قاجار را به رسمیت نشناخت و تنها بـر اسـاس "اصـل مماشـات" بـه می
همکاری با آنان پرداخت که طبیعتا اثرات سودمندی هم در پـی داشـت. از جملـه امکـان ارشـاد سـلطان، 

دیده شد و یا جلوگیری از گرایش شاه به عقاید انحرافی، آنگونه کـه در نامـه فتحعلـی ارشاد نامهانچه در چن
شاه در رد صوفیه آمد و یا تقویت عظمت و قدرت سلطان شیعه در برابر سالطین غیر مسلمان و یا غیر شیعه 

اه مانع از آن نشـد تـا میـرزا در هیچ گهای ایران و روس شاهد آن بودیم اما این همکاریکه در خالل جنگ
مقام تئوری و نظر پا بر روی اصول اولیه خود بگذارد.

شیخ جعفر نجفی ملقب به کاشف الغطاء
ق) یکی دیگر از رهبران پرآوازه شیعه بود که سخت از فتحعلی شاه پشـتیبانی ۱۱۵۴-۱۲۲۸کاشف الغطاء (

بـرد (حـائری، ایرانیان در پیوندی نزدیک بـه سـر مـیکرد. این عرب عراقی که از رهگذر تشیع با ایران و می
) از شاگردان وحید بهبهانی، بحرالعلوم و دیگر بزرگان وقت بوده اسـت. از تألیفـات وی مـی تـوان بـه ۳۲۹

اشـاره کـرد العقائـد الجعفریـهو کشف الغطاء، اثبات فرقه ناجیه، احکـام االمـوات، شـرح قواعـد عالمـه
).۲۴/ ۵(مدرس، 

های ایران و روسـیه در ایـن دوره اشـاره به اندیشه سیاسی کاشف الغطاء باید به وقوع جنگقبل از ورود 
بـه بیـان دیگـر ایـن خـود از کرد که سبب روی آوردن فتحعلی شاه و دربار قاجار به علما و مجتهدین شـد. 

تنهـا بـه عواملی بود که دو نهاد عرفی و شرعی را به همکاری با یکدیگر وا داشت. مساعدت علمای شـیعه
صدور فتوا منتهی نشد و حتی علمایی چون آقا سید محمد مجتهد، حاجی مال جعفر استرآبادی، آقـا سـید 
نصرالله استرآبادی، حاجی سید محمد تقی قزوینی، مال احمد نراقی و دیگر علما بـه پـا خاسـتند و راهـی 

کید کردند که "هر کس از جهاد با روسیان باز نشـ یند از اطاعـت یـزدان بـر تافتـه، چمن سلطانیه شدند و تأ
).۳۶۵/ ۱متابعت شیطان کرده باشد" (سپهر
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دانست و رّد حکم آنان را بـه مثابـۀ کاشف الغطاء با وجود آن که جایگاه علما را هم شأن انبیاء الهی می
)، اما در ماجرای جنـگ بـا روس پـا را از ۸۹آورد (کاشف الغطاء، رّد حکم خدا و شرک بالله به حساب می

هـای بـا توجـه بـه فعالیـتفتوای جهاد فراتر گذاشت و فتحعلی شاه را نایب و مأذون از سوی خود خوانـد.
ای در رد میـرزا ها که به نوشتن رسالههای ایران و روس و مقابله او با اخباریکاشف الغطاء در خالل جنگ

وی را بـا سـلطان وقـت توان سـبب همکـاریمحمد اخباری انجامید و مسائلی از این دست به خوبی می
شک همکاری از نوع مصلحت اندیشانه بوده است.دریافت که بی

-پیرامون بحث والیت چنین مـیکشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراءکاشف الغطاء در اثر خود، 

آورد: "اصل بر این است که جز خداوند احدی بر دیگران سلطه نداشته باشد. چرا که در بنـدگی و عبودیـت 
-تواند بر امثال خود تسلط داشته باشد. بلکه مطلق غیـر مالـک نمـیه برابرند و هیچ کس از بندگان نمیهم

تواند سلطنت را به عاریه داشته باشـد ای بر مملوک داشته باشد. َپس کسی میتواند بدون اذن مالکش سلطه
).۳۷که دارای حداقل یکی از شروط نبوت، امامت و ارث باشد" (همو، 

لغطاء که در فتوای جهادش از خاقان حمایت کرد و برای جلـب حمایـت تـوده مـردم او را بـه کاشف ا
عنوان نایب خود در امر جهاد تعیین نمود و اطاعت از شخص شاه را در امور مربوط به جنگ بر هر شخص 

شود اظهار می مسلمانی واجب دانست اما در همان متن جهادیه زمانی که بحث از مشروعیت حکومت می
کند که "میان وجوب اطاعت امام و خلیفه پیغمبر و وجوب اطاعت مسلمانان تفاوت است. وجوب اولی به 
اقتضای ذات امامت و مشروعیت ذاتی آن قدرت است و وجوب دومی به اعتبار حصول به اغراض و اهداف 

غرضی خاص که همان خاص است. به عبارت دیگر اطاعت سلطان وجوبی بالعرض است برای حصول به 
). به این ترتیب او نهاد سلطنت موجود را فی ذاته فاقد ۳۱۲وجوب تهیه اسلحه برای جنگ باشد" (فراهانی، 

شود مشروعیت آن را تأمین کند که قصد و غرض خاصی داند و تنها زمانی حاضر میمشروعیت سیاسی می
صر غیبت را گامی فراتر بـرد و میـان دانـش مد نظر باشد. او همچنین اندیشه والیت سیاسی مجتهدان در ع

ارتباط برقرار کرد؛ کاشف الغطاء اگر چه به بحثی مستقل در ارتبـاط بـا "والیـت اجتهادی و والیت سیاسی
سیاسی مجتهدین" نپرداخت اما هنگام بحث از موضوع کلی والیت، اصل مهمی را تأسیس کرد و آن این که 

"فقه" است به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده والیت در کنار "نبـوت"، "علم و دانش" را که در اینجا مرادف
). پس از او این اصل توسط سایر علمای شـیعه هـم چـون ۳۱۳، ۱۳۹۱(فیرحی، "امامت" و "ارث" قرار داد

نراقی و دیگران به صورت مستقل به بحث گذاشته شد.
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مال احمد نراقی
از اهالی نراق بود و در کاشان اقامـت داشـت. قسـمت عمـده ق) در اصل ۱۱۸۵-۱۲۴۴مال احمد نراقی (

ای تحصیالتش را نزد پدرش گذراند که با فوت پدر او را به جای وی نشاندند اما او در آن زمان چندان بهـره
از علم نداشت، پس به عتبات رفت و نزد بحرالعلوم و آقـا سـید علـی و سـایر شـاگردان آقامحمـد بـاقر بـه 

منـاهج االصـول، سـیف االمـه، عوایـد االیـام، تـوان بـه جمله تألیفات مال احمد میتحصیل پرداخت. از
). نراقی اولین فقیهـی اسـت کـه در ۱۴۰-۴۱(تنکابنی، اشاره کردمستند الشیعهو طاقدیس، معراج السعاده

ای مستقل را به بحـث والیـت فقیـه اختصـاص داده اسـت و بـه چهـار روِش خود رسالهعواید االیامکتاب 
).۱۲۰، ۲۲۸(مزینانی، پردازدروایات، اجماع، دلیل عقلی و حسبه به اثبات والیت فقیه می

توانـد بـر آنهـا شمارد که فقیه عادل مـینراقی پس از بحث درباره اهمیت والیت فقیه، مواردی را بر می
سـالمند در آن والیت داشته باشد: "اول، در هر چیز که پیامبر و امام که سـالطین مـردم و دژهـای محکـم ا

والیت داشته و حق آنها بوده است فقیه نیز در همان حد والیت دارد مگر مواردی که توسط دلیلی از اجماع 
یا نص یا دلیل دیگر فهمیده شود که خارج از حوزه والیت فقیه است و فقیه را در آن امر حقی نیست. 

ای ه امور دین یا دنیای مردم باشد و چارهدوم، [که مربوط می شود به امور حسبیه] هر عملی که مربوط ب
از انجام آن نباشد به طوری که امور معاد یا معاش یک نفر یا جماعتی عقال یا عادتا بدان وابسته بوده و نظم 
امور دین و دنیای مردم در آن امور است و بر انجام آن از نظر شرع امری وارد شده یا اجماع فقها حکم کرده 

شـود یـا ی ضرر یا نفی عسر و حرج است و یا انجام آن موجب فساد بر مسـلمانی مـییا مقتضی حدیث نف
).۱۶تا، (نراقی، بیدلیل دیگری در بین است که باید انجام پذیرد"

آورد: "افتاء یا حق والیت افتاء از نراقی حدود و اختیارات والیت فقیه را در ادامه مباحث خود چنین می
دم عادی واجب است از آنها پیروی کرده و فتاوی آنها را اخـذ و تقلیـد نماینـد"؛ آن فقها است و بر عموم مر

"فقها والیت بر قضا و اختالفات مردم دارند و مردم باید در اختالفات خود به آنها مراجعه کننـد و احکـامی 
الیـت فقیـه در که آنها صادر کنند را بپذیرند"؛ حفظ اموال ایتام، دیوانگان و سفها و حفـظ امـوال غائبـان؛ و

اقامه والیت فقیه در تصرف اموال امام معصوم ووالیت فقیه بر استخدام ایتام، دیوانگان و سفها؛ها؛ازدواج
).۲۵-۹۰تا،(همو، بیحدود

کند که یکی دیگر از وظایف و حقوق فقیه، والیت بر نراقی در بحث مربوط به اقامه حدود، تصریح می
کند که اکثر علمـا بـه ثبـوت چنـین او با قبول اختالف در این امر، اشاره میاجرای حدود و تعزیرات است.

داند که بـه والیتی قائل بودند و حتی در ادامه با ذکر حدیثی از امام صادق (ع) اقامه حدود را از آن کسی می
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گسـترش ). اهمیت این مسئله در این است که نراقـی بـا توجـه بـه۴۸تا، (همو، بیپردازدصدور احکام می

آورد و دادن امور دنیایِی تحت اختیار ولی فقیه، اجرای قوانین شـرع را نیـز در حـوزه اختیـارات مجتهـد مـی
کند علمایی چون محمد علی بهبهانی و محمد باقر شفتی بر طبـق اشاره میمرآت االحوال چنانکه صاحب 

.)۸/ ۱چنین حکمی اجرای حدود را در قلمرو خود جاری ساختند (بهبهانی، 

جستجو کـرد. معراج السعادهتوان در کتاب نظرات سیاسی مال احمد در باب نهاد سلطنت را بیشتر می
پردازد که در حوزه سیاست و حکومت هم کـاربرد دارد نراقی در این اثر ابتدا به تعریفی از مفهوم عدالت می

در هر یک از اینها عـادل کسـی گوید: "عدالت یا در اخالق و افعال است یا در حکمرانی و سیاست و و می
است که میل به یک طرف روا ندارد... [اما] دانستن طرف افراط و تفریط کار هـر کسـی نیسـت... و میـزان 
عدل در دانستن وسط هر امری نیست مگر شریعت حقه الهیه و طریقه سنّیه نبوی. پس عادل واقعی واجـب 

). از ۸۰-۸۱، ۱۳۳۲الم به نـوامیس نبویـه" (نراقـی، است که حکیمی باشد دانا به قواعد شریعت الهیه و ع
ترین ستون برای برپایی نظم و سامان جامعه انسانی است و پـی بـردن بـه چنـین نگاه نراقی عدالت اساسی

مفهومی از عدالت تنها با شناخت فقه و از طریق روش اجتهادی ممکن است. از این رو در سـاحت عمـل 
فشرد که فضـیلِت دانـش فقهـی ین عدالتی را دارند و بر این نکته پای میتنها مجتهدان شایستگی برپایی چن

).۲۱، ۱۳۸۱برای اثبات والیت فقیه کافی است (فیرحی، 
با این تفاسیر اما آنچه در بررسی آثار نراقی ممکن است ذهن هر پژوهشگری را دچـار سـردرگمی کنـد 

است از فتحعلی شاه نام ببرد او را با القابی چون این است که نراقی در عین اعالم این موضع، زمانی که قرار
بانی مبانی دین مبین و مروج شریعت المرسلین... تسلیم گلستان عدل، ظل ظلیل حضرت الـه، المجاهـد 
فی سبیل الله، صدر نشین محفل عنایات حضرت آفریدگار... که آفتاب خاطر همایونش از بـدو طلـوع بـه 

). در واقع از یک سو تعامـل نراقـی بـا ۴-۵، ۱۳۸۱خواند (همو،" میساحت ترویج شریعت غرا پرتو افکن
ای گسـترش هایی مشروعیت حکومت پادشاهی را تا انـدازهدولت قاجار نه تنها دوستانه بوده که با استدالل

های فقهی پیرامون حکومت و پادشاهی، مجتهـدان را شایسـته حکومـت مـی داد و از سوی دیگر در بحث
توانست در مقابل واقعیت امر سیاسی موجـود ). آنچه مسلم است این که نراقی نمی۳۳۲دانست (حائری، 

شـد بـا [نهاد سلطنت قاجار] که ادعای گسترش و حمایت از مذهب تشـیع اثنـی عشـری را داشـت و مـی
حمایت و پشتیبانی از آن، هم به بسط مذهب تشیع و هم به مبارزه با رقبایی چون تصوف و شیخیه پرداخت 

گوید: "اگر کسی کـه والیـت را فاوت باشد. چه بسا که نراقی در باب جواز این همکاری خود چنین میتبی
پذیرد اطمینان داشته باشد که مرتکب حرام نخواهد شد و دیگر این که اطمینان داشته باشد توان امـر بـه می
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انـد ز است، گروهـی گفتـهاند پذیرش والیت جایمعروف و نهی از منکر را دارد، در این صورت برخی گفته
).۱۹۴/ ۱۴، ۱۴۱۵اند واجب است" (نراقی، مستحب و برخی گفته

کند و ایـن بـار بـا در نراقی برای حل این مشکل در ساحت نظریه خود باز به مبحث عدالت رجوع می
ان نظر گرفتن مقتضیات و شرایط واقعی موجود، با این استدالل که هر سلطانی ظل الله نبـوده و تنهـا سـلط

رسد که اگر سلطانی حتی به تقلید از فقیه هم بتواند عدالت [شریعت] عادل، ظل الله است به این نتیجه می
توان عادل واقعی شـد بـه تقلیـد هـم بایـد را اجرا کند، سلطان ظل الله خواهد بود چرا که اگر به اجتهاد می

).۱۸، ۱۳۸۱چنین باشد (فیرحی، 

جعفر بن اسحاق کشفی
ق) که به دلیل داشتن کشف و کرامت بـه کشـفی معـروف ۱۱۹۱-۱۲۶۷ن ابی اسحاق دارابی (سید جعفر ب

گردید در قصبه اصطهبانات از توابع فارس دیده به جهان گشود. او پـس از گذرانـدن تحصـیالت مقـدماتی 
ق برای نیل به مقام اجتهاد راهی نجف اشرف گردیـد و از محضـر اسـتادانی چـون ۱۲۱۱روانه یزد شد و در 

، مقدمه مصحح). آقا بـزرگ تهرانـی در ۱۱-۱۳، ۱۳۷۵محمد مهدی بحر العلوم کسب فیض کرد (کشفی، 
خواند و شـماری از تألیفـات وی را از ، کشفی را "من اعاظم علماء االمامیه فی هذا القرن" میاعالم الشیعه

سنابرق و ام، البرق و الشرقتحفه الملوک، اجابه المضطرین، البلد االمین، میزان الملوک، کفایه االیتجمله 
)، اما آنچه بیش از هـر چیـز دیگـری در ۱/۲۴۱شمارد (آقابزرگ تهرانی، را بر میفی شرح البارق من الشرق 

زیسـت. ای اسـت کـه او در آن مـیتواند راهگشا باشد، توجه به اوضاع و احوال زمانـهشناخت آرای او می
ثبات زندیان تجربه کرده و هـم روزگـار آقـا ا در عهد بیکشفی هم روزگار جدال بر سر تاج و تخت قدرت ر

تـوان محمدخان قاجار و جانشینانش را تا سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه درک کرده است؛ از این رو مـی
های پی در پی ایران با دریافت، حوادثی چون دست به دست شدن قدرت سیاسی و نزاع های داخلی، جنگ

از هرج و مرج و ناآرامی را در پی داشت، کشفی را وا می داشـت تـا بـا ارائـه همسایگانش که فضایی مملو 
، مقدمه مصحح).۱۶-۱۷، ۱۳۷۵های موجود بکاهد (کشفی، راهکارهایی عملی قدری از بحران

پردازد مسـئله حکومـت بـر جامعـه اسـالمی اسـت؛ ای که کشفی در آثارش به آن میترین مسئلهمهم
ل و دولتش دولت عاقالن باشد و سیاست غایتی جز هدایت آدمیـان بـه سـوی "جامعه ای که مردمانش عاق

). به عقیده او برپایی چنین دولتـی کـه ۱۷۴، ۱۳۸۲کماالت و لذات تفصیلی آخرت نداشته باشد" (فراتی، 
خواند، به دلیل آنکه از یک سو جهل همواره با عقل در ستیز است و از سـوی دیگـر وی آن را دولت حقه می
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ل غلبه فراوان جاهالن بر عاقالن به سادگی میسر نیست. هر چند ادواری از تاریخ شاهد استقرار چنین به دلی

حکومتی بوده است که در بیان کشفی حکومت پیامبر در مدینه النبی دولت آرمانی پیشین است و حکومت 
است که در زمان ). مسلم۱۷۴-۵، ۱۳۸۲امام عصر در آخر الزمان دولت آرمانی پسین خواهد بود (همو، 

حضور، کسی جز امامان شایستگی آن را ندارد که بر مسند قدرت تکیه زند اما حال پرسش اینجاست که در 
کید بر توأمان بودن دین و دولت بـر  عصر غیبت چگونه می توان چنین دولتی را متحقق ساخت؟ کشفی با تأ

که همان منصـب امامـت اسـت کـه بـه این باور است که "مجتهدین و سالطین هر دو یک منصب را دارند
طریق نیابت از امام منتقل به ایشان گردیده است و مشتمل بر دو رکن است که یکی علم به اوضـاع رسـولی 
است که آن را دین گویند و دیگری اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم که آن را ملک و 

تی در اندیشۀ کشفی زمامدار حکومت در عصـر غیبـت بایـد ). به عبار۸۹۸، ۱۳۸۱سلطنت گویند" (همو، 
مجهز به دو رکن علم و سیف باشد که در یک شخص جمع می شود. چنین شخصی نایب امام است که در 

) و "اطاعت او مثل اطاعت امـام ۸۹۸، ۱۳۸۱شود (همو، روایات از آن به امام عادل یا سلطان عادل یاد می
باید و داخل در عموم آیۀ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم میبر خالیق الزم و واجب است و 

-۹۰۰، ۱۳۸۱مخالفت او مخالفت امام و رسول خداوند است که عین ارتداد و شرک و کفر است" (همـو، 
). به عبارتی چنین فردی هم باید در امور اجتماعات و اوضاع عالم و به طـور کلـی در عرصـه قـدرت ۸۹۹

گاه به دین و شریعت باشد (فراتی، سیاسی  ).۱۷۴-۵، ۱۳۸۲دارای صالحیت باشد و هم آ
پردازد و با مطرح کردن هفت طایفۀ ملوک و به اهمیت جایگاه علم و سیف میمیزان الملوککشفی در 

سالطین، وزراء، اهل علم، اصحاب دولت و نعمت، زارعان، تّجار و اهل صنعت و حرفت کـه خلیفـه اللـه 
)، اما اگرچه وی سـلطان را در رأس خلفـای الهـی ۷۷، ۱۳۷۵کند. (کشفی، حث خود را آغاز میهستند، ب

دانـد از آنجـا کـه خواند اما مقام و مرتبۀ علما را برتر از آن مینشانده است و او را "خلیفه اعظم خداوند" می
رتبـه علـم قبـل از عمـل باشند و مرتبه عمل بعد از علم و مهای دیگر همگی از باب عمل می"سایر خالفت

توان اصالت حکومت مجتهدین و علما را در اندیشـۀ کشـفی ). تا بدینجا می۱۴۳، ۱۳۷۵باشد" (همو، می
رسد آنچه کشفی از این مفهوم در ذهن دارد به معنای انحصاری آن نیست. او با شناسایی کرد. اما به نظر می

آورد و او بایـد "سـایۀ ظلـومی بـه سـوی او پنـاه مـیپذیرش سلطان به عنوان ظل الله در روی زمین که هر م
-کند و چنین مـی) به اهمیت علم در سلطان اشاره می۸۳-۴، ۱۳۷۵خداوند و میزان عدل او" باشد (همو، 

شود و باید که اوال تحصیل علم شریعت خود را در اصول و فـروع و اخـالق آورد؛ "سلطنت بدون علم نمی
ها اجتهاد گویند یا بـر وجـه تقلیـد و مصـاحبت وی که آن را در این زمانبنماید بر وجه بصیرت خود به نح
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)، امـا آنچـه ۱۱۰، ۱۳۷۵نمودن او با عاِلم صاحب بصیرتی که عامل به علم خود و تمام عیار باشد" (همو، 
کشفی در عالم واقع با آن روبروست جز این است؛ از یـک سـو شـرایطی کـه او بـرای زمامـدار حکومـت 

، ۱۳۷۵کند (همو، گیرانه است که وی از آنها به "نادر الوجود" تعبیر میر دارد به حدی سختاسالمی در نظ
توانسته علمای روزگار خـود را شایسـته چنـین حکـومتی بدانـد و از ) و این به این معناست که او نمی۱۴۷

جـر شـدن امـر سوی دیگر از آنجایی که " علما و مجتهدین به جهت معارضه نمودن سالطین بـا آنهـا و من
اند و سالطین ایضا به جهت میل نمودن معارضه به فتنه و هرج و مرج دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده

ایشان در اول االمر از سلطنت به سوی سفلیه و به سلطنت دنیویه محضه که همان نظام دادن امر عالم فقط 
و اکتفا بـه علـم نظـام بـه تنهـایی است، دست از تحصیل نمودن علم دین و معرفت اوضاع رسول کشیدند 
).۸۹۸-۹۹، ۱۳۸۱نمودند، الجرم امر نیابت در مابین علما و سالطین منقسم گردید" (همو، 

توان دریافت اگر چه کشفی دست از اندیشه آرمانی خود بر نداشته است، اما بـا توجـه به این ترتیب می
بی دیگـر دنبـال کنـد. راه حـل کشـفی در اینجـا های موجود تالش دارد تا مقصود خود را در قـالبه واقعیت

توان رد پای آن را یافـت، امـا استقرار حاکمیت دوگانه است که در اندیشه علمایی چون میرزای قمی هم می
شود مشروعیت نهـاد دهد آن است که با پیش نهادن شروطی حاضر میابتکاری که او در اینجا به خرج می

اد به عهدنامۀ مالک اشتر از سوی امـام علـی (ع) و تعمـیم دادن آن بـه تمـام عرفی را نیز بپذیرد. وی با استن
خواند. نکتۀ قابل توجه در نمایند، آنها را نیز نایبان خاص امام میسالطین و حکامی که بر وفق آن عمل می

کـه اینجا اما تالش کشفی در تقویت نهاد سلطنت است که برای درک آن توجه به بستر تاریخی روزگـار وی 
پیشتر به آن اشاره کردیم ضروری است. در اندیشـۀ کشـفی "وجـود حکـام و سـالطین و پادشـاهان الزم و 

باشـند... پـس واجب است؛ زیرا که مردمان و بنی نوع انسان در آرای خود مختلف و در عقول متفاوت مـی
گرداننـد" ظام را مختل میاگر آنها به مقتضای طبایع و مقاصد خود واگذارده شوند...عالم را هرج و مرج و ن

). به باور او ضرورت این امر تا بدان جاست که "اطاعت نمودن سلطان ظالم بهتر است ۸۹۱، ۱۳۸۱(همو، 
). اما این به این معنا نیسـت کـه کشـفی خـروج بـر ۸۹۵، ۱۳۸۱از مهمل و معطل گردیدن رعیت" (همو، 

ن سلطانی را مشروط به آنکه سلطانی اعدل و بهتر داند؛ چنانچه در ادامه، عزل چنیسلطان ظالم را جایز نمی
داند (همانجا). از ایـن رو اگـر از آن در دسترس باشد که سلطنت در دستان وی آرام گیرد، الزم و واجب می

چه وجود علم در سلطان ضروری اسـت امـا "چـون خالفـت و علـم و نبـوت همگـی داخـل در [ملـک و 
گـردد" (همـو، شر و رواج علم به سیف و سلطنت متحقق مـی) و "ن۹۴، ۱۳۷۵سلطنت] می باشد" (همو، 

) بنابراین "خداوند و رسل و ائمه (ع) و هیچ یک از اهل عقل متعرض افنا و تخریـب سـلطنت ۱۴۳، ۱۳۷۵
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باشـد نشـدند و آنهـا را بـر سالطینی که سلطنت ایشان سلطنت حیوانیۀ دنیوی و بدون دین بوده است و می

ردند و تقیه و مدارات با ایشان نمودند؛ چون که سـلطنت ایشـان الاقـل سـبب خذالن و بر حال خود واگذا
). آنچه بـه ۸۹۶-۷، ۱۳۸۱باشد" (همو، حصول نظام و دفع هرج و مرج که ضد نظام است بوده است و می

-خوبی در این آرای اخیر قابل شناسایی است این که کشفی با وجود آنکه طرح دولتی آرمانی را در ذهن می

سازد. او بر این باور است که وجود دولت امری های موجود جدا نمید اما هیچ گاه خود را از واقعیتپروران
هایی دیگر ارتباط میان این ضروری است و چنانچه نتوان علم و سیف را در یک نفر جمع کرد، باید به شیوه

دهد؛ حاکمیت ان رضایت میای که سرانجام به حاکمیت دوگانه مجتهد و سلطدو را برقرار ساخت. اندیشه
شود مشروعیت نهاد عرفی را در صورتی که هم سو با نهاد شرعی باشد بـه رسـمیت ای که حاضر میدوگانه

بشناسد.
توان پس از بررسی آرا و اندیشه های چهار تن از علمای شیعه عصـر قاجـار، رویکـرد به این ترتیب می

ک  مدل سه وجهی چنین توضیح داد:آنها نسبت به مشروعیت نهاد سلطنت را به کمک ی
در وجه دولت آرمانی شیعه این چهار تن، برترین نوع حکومت را حکومت پیامبر و امامان معصوم مـی 
دانستند که از لحاظ عملی یک بار در گذشته تـاریخی شـیعه در حکومـت پیـامبر (ص) در مدینـه و دوران 

ر در آینده با ظهور امام دوازدهم که اکنون در غیبت به کوتاه خالفت امام علی (ع) به ظهور رسیده و بار دیگ
برد برپا خواهد شد. در واقع برجسته بودن  این وجه در آرای فقهی این علما نوعی نگاه منفی و سلبی سر می

نسبت به نهاد سلطنت را در پی داشت.
در مصادیق آن، فقهـای گردد و با وجود برخی اختالف نظرها وجه دیگر به حوزه اختیارات فقیه باز می

اند که آنچه مربوط به امور حسبیه و در ارتبـاط بـا جامعـۀ شیعه در تمامی آثارشان بر این نکته صحه گذارده
دینی مسلمانان باشد در حوزه اختیارات فقیه جامع الشرایط قرار دارد و باید توسط فقیه و یا به اذن او به ایـن 

یـرون از ایـن حـوزه حتـی شـخص شـاه، تنهـا زمـانی دارای امور رسیدگی شود و دخالت شخص دیگری ب
مشروعیت است که به اذن و اجازه مجتهد صورت گرفته باشد. اگر چه مجتهدی چون میرزای قمـی دربـارۀ 
در اختیار گرفتن حکومت توسط فقها سکوت کرد و کاشف الغطاء به بحث مفصلی در این باره نپرداخـت، 

مسـتقال بحثـی در عواید االیامبحث دربارۀ آن پرداختند. به ویژه نراقی در اما نراقی و کشفی در آثار خود به
دهد.این باره دارد و حوزه اختیارات فقیه را تا امکان برپایی حکومت و حاکم شدن فقیه گسترش می

وجه واقعیت سیاسی موجود از جمله تمرکز قـدرت لشـکری و قهریـه در دسـت شـخص شـاه و نهـاد 
وس به قلمرو اسالمی و حضور رقبایی هم چون شیخیه و متصوفه دست به دست هم سلطان، حمله دولت ر
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داد تا نوعی از فشار را بر ذهنیت علمایی چون میرزای قمی، کاشف الغطا، نراقـی و کشـفی وارد آورد تـا می
این چهار تن متناسب با چارچوب فکری و فقهی خود در نظریه سیاسی خود تجدید نظر کنند و با حمایـت 

ز شخص شاه این تهدیدها را مرتفع سازند. عالوه بر این از ایـن پـس پادشـاهان بـه عنـوان عامـل اجرایـی ا
علمای مجتهد شیعه شناخته شدند و عمل کردن بـه فـرامین شـاه تنهـا زمـانی دارای اعتبـار بـود کـه منبـع 

ت نبـود کـه دارای توان گفت که تنها حکومـشد. به عبارت دیگر میمشروعیت آن از جانب علما تأمین می
شد بلکه این "علما" نیز بودند که خود را از لحاظ سیاسی به مثابه مبدأ مشـروعیت مشـخص مشروعیت می

آوردند. کردند و در نتیجه نوع تعامالت جدیدی را به وجود میمی

يریجه گینت
ی آنان اگرچه نزدیک شدن فتحعلی شاه به علما برای کسب مشروعیت سیاسی و دریافت پاسخ مثبت از سو

تواند در نگاه نخست بیانگر نوعی عدم هماهنگی در عمل و نظر در نزد این علما باشد اما ارائه یک مدل می
-ه_  این امکان را فـراهم مـییارات فقیموجود و حوزه اختیاسیت امر سی، واقعیسه وجهِی _ دولت آرمان

ید. چنانچه اشاره شـد علمـای سـنی همچـون ها نوعی انسجام و نظم کلی بخشن ناهماهنگییسازد تا به ا
د جهـان یـش که نمونه آن ضعف دستگاه خالفـت و تهدیت زمانی خویماوردی و غزالی در برخورد با واقع

وند نهاد سلطنت با نهاد خالفـت یاسی در جهت پیه سیجاد نظریاسالم با خطرات داخلی و خارجی بود به ا
ط خاصـی چـون اطاعـت و یسلطان را با دارا بـودن شـراش شخصین نظریه برساخته خویپرداختند و در ا

ن را یهای مفتوحه مسـلمنیت بر سرزمیدانستند که توان حاکمیتی میفه مشمول مشروعیفرمانبرداری از خل
داد.یبه آنان م

اتی از همان جنس ولی بـه یز با واقعی) نیعه (اصولیشیاسیم که فقه سیدر چند سده بعد از آن شاهد آن
هـای صـوفی و شیه تزاری و خطراتی چـون گـرایچون هجوم روسیداتیشود؛ تهدگر روبه رو مییای دگونه

رزای قمـی، نراقـی، کشـفی و یـی چون میشود که علمانها سبب مییعی. تمامی ایاخباری در داخل امت ش
ات یـبـه واقعیعه و با نگـاهیشیه و وجه دولت آرمانیارات فقیکاشف الغطاء با وحدت بر سر موضوع اخت

ط خاصـی تـن دهنـد. وجـه اول یت شخص سلطان تحـت شـرایاسی حاکم بر کشور به مشروعیموجود س
سه با یعه را برای همکاری با نهاد سلطنت و اعطای مشروعیت به آن در مقایشیعه_ علمایشی_دولت آرمان

. چنـان کـه نمـودید میشان بودند دچار مشکل و تردیاسیدر فقه سین وجهیکه فاقد چنیشمندان سنیاند
شـاه قاجـار یای کـه بـا فتحعلـروابط حسـنهیو کاشف الغطاء با تمامیقمیرزایچون میاشاره شد افراد
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نان برحق امام ین عنوان که پادشاهان حاضر جانشیتحت ایرسمیتیمشروعیداشتند اما در نهایت از اعطا

اگر چـه بـا اختالفـاتی میـان علمـا در ه نیزیارات فقیزدند. وجه دوم یعنی حوزه اختیب هستند سر باز میغا
ه باشـد یار شخص فقین امور باید در اختیو ابالغ ایندگین که نمایشناسایی مصادیق آنها روبرو بود اما در ا

های سیاسی موجـود تکیـه دارد علمـا را بـه سـمتی شود. وجه سوم نیز که بر واقعیتدیده مییوحدت نظر
زمانه راهکاری واقع بینانه را در پیش گیرند. بدین ترتیـب گـویی در سوق داد تا بنا به مقتضیات و مصلحت

ن را ینـدگی معنـوی مسـلمیفـه کـه نمایگاه شخص خلیدوباره به مسئله سلطنت، در فقه شیعه، جایبازنگر
وی یـفه فاقد قـدرت دنیه ماوردی و غزالی، شخص خلیپر شده است. اگر در نظریعیه شیعهده دار بود با فق

عه فاقـد همـان یه شـیز فقین سو نیکند به مقابله بپردازد، در اید میطراتی که جهان اسالم را تهداست تا با خ
ن روی شخص فتحعلی شاه را نـه از آن روی یه تزاری است و از همیابزار الزم برای مقابله با تهاجمات روس

نـدگی و یرفتن نمایدارد، با شرط پذن خطرات را یی مقابله با ایای که توانالهیکه فی ذاته بلکه تنها در مقام وس
رفتن شروطی یه ماوردی شخص سلطان با پذیپندارند. اگر در نظرمییاسیت سیابت علما، دارای مشروعین

یفه دارای حق حکمرانین وضرب سکه و اقامه نماز به نام خلیفه، حفظ ظواهر دیل فرمانبرداری از خلیاز قب
کسـب یعی بـرایای متشکل از امت شی با جامعهیارویر در روشد، در چند سده بعد فتحعلی شاه قاجامی

د که علمای اصـولی یدیر از تن دادن به علم و مفهوم عدالت برخاسته از آن میشتن را ناگزیت، خویمشروع
کردنـد. در خ جعفر کشفی آن را نماینـدگی مـییرزای قمی، مال احمد نراقی، کاشف الغطاء و شیهمچون م

کنـد همچنـان را پادشاه نمایندگی مییف که اولی را فقها و دومیی آن از سیلم و جدادی عینجا مفهوم کلیا
ه یـنـده قـوه قهریشوای معنوی و مذهبی و سلطان نمایفه پیه سلطنتی است که در آن شخص خلیاد آور نظری

مان خ جعفر کشفی و مال احمد نراقی رهبری علمی که منظور از آن هین رو است که در نزد شیاست. از هم
ن علمـی یعی است بر عهده فقهای اصولی قرار دارد و پادشاه قاجار که فاقد چنـید شیعلم در چارچوب عقا

ای نـییعه دهد و خود را مجری احکام و قواعد دید از علمای شیت تن به تقلید برای کسب مشروعیاست با
ده است. ید رسییبداند که از سوی علما به تأ
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