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  : معرفى آثارى از اندیشھ سیاسى فقھاى سلف

  حقق سبزوارى، عالمھ مجلسى و محقق كركىم

   زاده نصر هللا حسین

  :منبع 

  ٢١شماره  –فصلنامھ علوم سیاسى 

در شرایطى كھ ھر روز با اثر جدیدى در زمینھ تاریخ اندیشھ متفكران غربى روبھ رو ھستیم، متأسفانھ نسل امروز ما ھنوز منابع در 

ً از ریشھ و پیشینھ خود خورى براى آشنایى با اندیشھ متفكران و بنیا ن گذاران ھویت اسالمى و ایرانى خویش در اختیار ندارد و غالبا

ھا سیر اندیشھ در فلسفھ و  اطالع است ؛ این خود فراموشى تا آن جاست كھ حتى برخى از نویسندگان فارسى زبان نیز بھ تقلید از غربى بى

  . كنند ى مسیحى و سپس در دوره مدرن دنبال مىعلوم را پس از دوره یونان و روم باستان، در دوره مدرس

  . پردازیم در جھت احیاى تراث عظیم خود، بھ معرفى سھ اثر كھ در زمینھ اندیشھ سیاسى متفكران مسلمان نگاشتھ شده، مى

  )١(اندیشھ سیاسى محقق سبزوارى . ١

ل، عھده دار تبیین سوانح، میراث . مده استدر مقدمھ، طرح تفصیلى پژوھش آ. این پژوھش مشتمل بر یك مقدمھ و ھفت فصل است فصل اوّ

پردازد كھ تاكنون از اندیشھ  ھایى مى فصل دوم بھ تبیین جایگاه اندیشھ سیاسى سبزوارى در میان طبقھ بندى. علمى و عصر سبزوارى است

  . سیاسى اسالم صورت گرفتھ است

سبزوارى و نیز دیدگاه سبزوارى درباره رابطھ علما و سلطان یا بھ  در فصل سوم، مبانى فلسفى، كالمى، اخالقى و فقھى اندیشھ سیاسى

  . عبارتى رابطھ دین و دولت آمده است

در ابتداى فصل، از زندگى اجتماعى و . در فصل چھارم، از جایگاه دولت در اندیشھ سیاسى سبزوارى بھ تفصیل سخن گفتھ شده است

ھمچنین در این فصل، موضوعات سلطنت فاضلھ و . ى حاكم عادل آمده استھا سیاسى او بحث شده و سپس ضرورت قانون و ویژگى

ناقصھ و مناصب و نھادھاى حكومتى مانند منصب، وزارت، قضاوت، دبیرى و طبابت و چگونگى اصالح آنھا و امور مالى و تجارى، 

  . آنھا مورد توجھ و تأكید قرار گرفتھ است امور نظامى و انتظامى و امنیتى و سیاست خارجى و نیز پیشنھاھاى اصالحى سبزوارى درباره

دار بحث رابطھ فرد و دولت در اندیشھ سیاسى سبزوارى است و در آن، عناصر نظارتى بر حكومت مانند مشورت، امر  فصل پنجم، عھده

  . بھ معروف و نھى از منكر و حسبھ و نیز بحث حقوق مردم مورد كاوش قرار گرفتھ است

  . اصالحى سبزوارى در ھمین فصل مطرح شده استترین ابعاد اندیشھ  مھم

  . در فصل ششم، دغدغھ سبزوارى درباره زوال حكومت صفوى و ارائھ پیشنھادھایى براى بقاى این حكومت بیان شده است

ن نشان داده شده كھ اندیشھ اصالحى در عصر صفویھ طرفدارانى، چھ در میان متفكران و چھ در میا) فصل ھفتم(در فصل پایانى 

در واقع محقق سبزوارى بھ . دھد در عصر صفویھ را بھ دست مى» گفتمان اصالح«مداران، داشتھ است و این زمینھ طرح بحث  سیاست

اى را  اندیشھ سیاسى ویژه) اى ھاى یونانى، ایرانشھرى و شریعت نامھ اندیشھ(اجتماعى پیشین  - ھاى مسلط سیاسى  رغم استفاده از اندیشھ

  . نامیده است» اندیشھ اصالحى«ده محترم شكل داد كھ نویسن
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گرى و نیز نشان دھنده ابعاد مھمى از اندیشھ  ھایى در زمینھ اجتھاد و تقلید، نقد اخبارى اى دارد كھ در برگیرنده بحث این كتاب ضمیمھ

  . اوست

  )٢(اندیشھ سیاسى عالمھ مجلسى. ٢

در فصل اول، مباحث مربوط بھ زندگى علمى، زندگى سیاسى و اوضاع زمانھ آمده و در فصل : این كتاب در دو فصل سامان یافتھ است

  . ھاى سیاسى مجلسى با تأكید بر حكومت در عصر غیبت مورد بحث قرار گرفتھ است دوم آرا و اندیشھ

لسى صاحب بحاراالنوار از علماى بزرگ شیعى در سده یازدھم ھجرى و از نویسنده با بیان این كھ عالمھ محمدباقر مج: در فصل اول

علیھم السالم در ایران عھد صفوى است، بھ توضیح زندگى و زمانھ، اساتید، آثار و تألیفات  مروجان مذھب امامیھ و احادیث ائمھ معصومین

ھمچنین در این فصل، . را معرفى كرده است...ن، زاد المعاد وھاى بحاراالنوار، مرآت العقول، عین الحیات، حق الیقی وى پرداختھ و كتاب

ھاى سیاسى وى از قبیل منصب شیخ االسالمى اصفھان، منصب قضاوت و امامت جمعھ اصفھان در دوران سلطنت شاه  بھ زندگى و فعالیت

  . قد قرار داده استدر ادامھ عملكرد سیاسى عالمھ مجلسى مورد ن. سلیمان و شاه سلطان حسین صفوى اشاره كرده است

در فصل دوم بھ حكومت و انواع آن در اندیشھ سیاسى عالمھ مجلسى پرداختھ و بر این باور است كھ ایشان حكومت را شأنى از : فصل دوم

امت داند؛ ھمچنین ام شؤون نبوت و امامت دانستھ و علت نیاز انسان بھ نبى و امام را بر اساس حكمت و مصلحت خداوند، ھدایت مردم مى

ھاى  را استمرار كلیھ شأن پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ بھ استثناى نبوت قلمداد كرده و حكومت و زعامت سیاسى مسلمانان را یكى از شاخصھ

  . شمارد امامت عامھ بر مى

ز بھ اذن و تفویض از دیدگاه عالمھ مجلسى، ریاست دینى و دنیوى مردم از آن پیامبر و امامان معصوم علیھم السالم است و دیگران، ج

اند از این رو تنھا  علیھ السالم بھ مردم معرفى شده در زمان غیبت فقھاى جامع الشرایط نایبان امام معصوم. ایشان سھمى در آن ندارند

  . ھا جائر ھستند شان مورد امضا و تنفیذ فقھاست، مشروع است، و بقیھ حكومت حكومت فقھا یا كسانى كھ حكومت

بھ اعتقاد نویسنده، عالمھ مجلسى حكومت . كند ت و شرایط حاكم اسالمى و وظایف او از دیدگاه مجلسى را مطرح مىدر ھمین فصل، صفا

سازد و این راستا بھ دالیل والیت فقھا و  یا ھر نوع نظام سیاسى دیگر را مطرح مى» حكومت سلطنتى«فقیھ را بھ عنوان نظریھ جایگزین 

  . كند ىشؤون و وظایف ولى فقیھ را اشاره م

  )٣(اندیشھ سیاسى محقق كركى. ٣

در فصل اول، اوضاع سیاسى عصر محقق كركى، در فصل دوم اوضاع . اندیشھ سیاسى محقق كركى در پنج فصل سامان داده شده است

انى مب) فصل پنجم(فرھنگى مذھبى در عصر محقق، در فصل سوم، زندگى سیاسى، در فصل چھارم اندیشھ سیاسى وى و در فصل پایانى 

  . سیاسى ھمكارى كركى و دولت صفوى مورد بحث قرار گرفتھ است -فقھى 

جریان اول، رشد : كند نویسنده در فصل اول، ضمن اشاره بھ اوضاع سیاسى زمانھ، بھ دو جریان زمینھ ساز ظھور دولت صفویھ اشاره مى

ّى  سقوط خالفت عباسى بغداد و حكومت ھاى صوفى؛ جریان دیگر، رشد روز افزون تشیع كھ با ھا و فرقھ تصوف و خانقاه ھاى متعصب سن

و تالش عالمان شیعى، زمینھ رشد تشیّع در ایران فراھم گردیده این دو عامل منجر بھ ایجاد دولت صفویھ و تحوالت بنیادینى در جامعھ 

نویسنده در این فصل بھ اختالفات . عى شدفلسفى شیعھ در سطح وسی - ھاى فقھى و كالمى  مذھبى تشیع و اندیشھ - ایران و بھ تبع متون علمى 

ھاى قابل  مذھبى عصر محقق، یكى از ویژگى -در این فصل دوم، ضمن اشاره بھ اوضاع فرھنگى . كند ھا نیز اشاره مى صفویان و عثمانى

  . داند توجھ علماى شیعھ در این عصر را برخورد مدارا جویانھ آنان با عقاید و علماى سنى مى
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ھاى علمى و مراكز  حسنھ در میان علماى شیعھ در عصر محقق سبب رشد و بالندگى تشیع و نیز زمینھ بالندگى حوزه وجود این سیره

در این . فرھنگى را در آن عصر مھیا ساخت و بھ تبع آن مقدمات ھجرت محقق كركى و برخى از علماى عرب را بھ ایران فراھم كرد

اعى و سیاسى تاریخ جھان اسالم یعنى تصوف و رقابت آنان با علما نیز اشاره دارد و معتقد ھاى مھم اجتم فصل نویسنده بھ یكى از جریان

  . است نقش مھمى در تحوالت اجتماعى ایفا كرده است

بن حسین عبدالعالى كركى مشھور بھ محقق ثانى كھ در منابع صفوى بھ خاتم المجتھدین است  در فصل سوم بھ زندگى سیاسى نورالدین على

  . ھاى بعضى از علما با ایشان گردید ھمین امر باعث مخالفت. ھ و بھ ھمكارى نزدیك وى با دولت صفویھ اشاره كرده استپرداخت

ترین خطاى اھل سنت این است كھ امامت را  بھ اعتقاد نویسنده، بھ نظر كركى بزرگ. این فصل چھارم درباره اندیشھ سیاسى كركى است

وى معتقد است امامت در زمره اصول . اند اى اموى شارب الخمر و فاسق را نیز شایستھ آن مقام دانستھاند، بھ نحوى كھ خلف كوچك شمرده

  : دین است و عظمتى ھمچون مقام نبوت دارد، زیرا

  شود؛ امامت جانشینى نبوت است و نبوت از اصول دین محسوب مى -١

مردم ھمواره بھ رھبرى . كند موجود است و آنان را نیازمند امام مىكرد، بعد از نبى نیز  ھمان دلیلى كھ خلق را محتاج پیامبر مى -٢

  . ھا وجود دارد قدرتمند نیاز دارند، زیرا انگیزه شرارت و گمراھى در انسان

او نظر جدایى . گیرد گذارد و وى بر این اساس مبناى مشروعیت حكومت را نص مى جوھره این نظریھ در اندیشھ عصر غیبت نیز اثر مى

توان گفت كھ مردم در امور دنیا احتیاج بھ حكومت و رھبر دارند و حكومت امر دنیوى است،  نمى: گوید كند و مى سیاست را رد مى دین از

  . زیرا اكثر امور شرعى نیز متعلق بھ نظام زندگى و دنیاى مردمند و پیامبر براى ھدایت اخروى و دنیوى مردم مبعوث شده است

  : نویسد ھا مىمحقق كركى درباره والیت فق

شود، در حال غیبت در  اصحاب ما اتفاق نظر دارند كھ فقیھ عادل امامى جامع شرایط فتوا، كھ از او بھ مجتھد در احكام شرعیھ تعبیر مى

ً استثنا كرده باشند، ھمھ آنچھ نیابت در آن دخیل است، نایب ائمھ علیھم السالم مى داد ]ا ام[باشد، چھ بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقا

و داراى تمام اختیارات دیگرى است كھ براى حاكم منصوب از جانب امام اثبات ... خواھى نزد ایشان بردن و انقیاد بھ حكمشان واجب است

  )۴.(شود مى

  افتا؛ . ٣، دریافت و تقسیم زكات، خمس و خراج؛ ٢قضاوت ؛  -١: داند وى بھ صراحت اختیارات زیر را از آن فقیھ مى

  عروف و نھى از منكر امر بھ م. ۴

شود كھ از نظر كركى حكومتى  كند و یادآور مى سیاسى ھمكارى كركى ؛ دولت صفوى اشاره مى -نویسنده در فصل پنجم بھ مبانى فقھى 

مشروع است كھ بھ نوعى تحت نظارت فقھا اداره شود و حاكمان آن از شرایطى خاص برخوردار باشند؛ از این رو كركى در آثار خود 

اى مصالح  شمارد و با این حال جھت پاره ھاى جائر بر مى اى بھ مشروعیت صفویان ندارد، بلكھ آنان را در زمره حكومت گونھ اشارهھیچ 

  . كند جامعھ با دولت صفوى ھمكارى مى

كارى امكان امر بھ داند مگر در صورتى كھ این ھم او در جامع المقاصد، ذیل نظر عالمھ حلى كھ قبول ھمكارى با دولت جور را حرام مى

نویسد كھ شخص باید یقین داشتھ باشد كھ در صورت پذیرش ھمكارى با دولت جور؛ قادر است  معروف و نھى از منكر را فراھم سازد، مى

ھمچنین در . امر بھ معروف و نھى از منكر كند و باید بداند كھ قبول مناصب در دستگاه جایر متضمن ھمكارى در كارھاى حرام او نیست

كند، ھمكارى جائز است  صورتى كھ مجبور بھ پذیرش ھمكارى شود، یعنى در صورت عدم پذیرش، خطرى او و سایر مؤمنان را تھدید مى

  )۵.(و در غیر این موارد حرام است و در ھر صورت ھمكارى با جائر در قتل و ظلم بھ ھیچ وجھ جائز نیست
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  ھا نوشت پى

بوستان : قم(و پژوھشكده اندیشھ سیاسى اسالم، ) ع(وارى، مؤسسھ آموزش عالى باقرالعلومنجف لك زایى،اندیشھ سیاسى محقق سبز) ١

  .٣۶٨تومان، ص  ١٨۵٠، قیمت )١٣٨٠كتاب، سال 

، ٢٣٢، ص )١٣٨١بوستان كتاب، : قم(پژوھشكده اندیشھ سیاسى اسالم، : ابوالفضل سلطان محمدى، اندیشھ سیاسى عالمھ مجلسى، تھیھ) ٢

  .تومان١٢٠٠قیمت 

 ۶۵٠، قیمت )١٣٨٠بوستان كتاب، : قم(پژوھشكده اندیشھ سیاسى اسالم : محمدعلى حسینى زاده، اندیشھ سیاسى محقق كركى، تھیھ) ٣

  .ص١۴۴تومان، 

  . ١۴٢، ص ١محقق كركى، الرسائل، بھ كوشش محمد حسون، ج ) ۴

  .۴٨٩، ص ٣محقق كركى، جامع المقاصد، ج ) ۵
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