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 پیش گفتار

ینى  1342نھضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پھلوى از سال  مام خم یت و در رأس آن، ا ِ روحان قدّس  -بھ رھبرى
ه  ِ آن در بھمن ماه  -سرّ ِ اقشار مختلف مردم، و در نھایت، پیروزى فاع از  1357و ایثار و فداكارى بدون شك یك حركت دینى و براى د

یھ . حریم مقدس اسالم بود یك فق ھاى  ھبرى  با ر كھ  مد  جود آ ِ شگفت آور، این اندیشھ نوین، در ایران و جھان اسالم بھ و با آن پیروزى
صاحبان زر و زور و سالح  یان و  با طاغوت سالح  ِ مردم مى توان حتى بدون  جامع الشرائط و با بھره گیرى از ایمان واحساسات دینى

شد پیروز  ِ . پیكار كرد و  نوى فوذ مع ینى و ن ِ د ھبرى قش حسّاس ر مان و ن سالم و ای قدرت ا شگفت آور،  سا و  ِ معجزه آ پیروزى با آن 
شد شكار  گان آ كارگر، . روحانیت، براى ھم بازارى، ادارى،  گى،  شگاھى، فرھن مردم، دان لف  شار مخت قاطع اق كھ اكثریت  نان  آن چ

كام  جراى اح سالم و ا كشاورز، شھرى و روستایى، كھ دین خواھى در جانشان سابقھ دیرینھ داشت، با شوق فراوان خواستار حاكمیت ا
ِ آن شدند  . و قوانین نورانى

ه  -امام خمینى  ّ سر تھ  -قدّس  ِ او را پذیرف ھبرى مردم، ر قاطع  بود و اكثریت  شده  قع  یھ وا گاه والیت فق ً در جای مال مان، ع كھ در آن ز
ساخت» جمھورى اسالمى«بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عھده مردم گذارد و  طرح  شنھاد م بھ عنوان پی تاریخ . را  /1358/1در 

 . رأى مثبت دادند» جمھورى اسالمى«بھ %) 98/32(ھمھ پرسى بھ عمل آمد و اكثریت قاطع مردم 11

 
سالمى  قانونى و ا سایل  كھ در م شت  سانى دا بھ كارشنا یاز  بعد از آن، تھیھ قانون اساسى، یك ضرورت محسوب مى شد و تدوین آن، ن

شد. متخصص باشند شتھ  مردم گذا ھده  بر ع نیز  تاریخ . انتخاب آنان  با  58/5/12در  ند و  شركت كرد مى  بات عمو یك انتخا مردم در 
با . نفر از قانون دانان و اسالم شناسان را بدین منظور برگزیدند 72اكثریت آرا  ضاى آن  شد و اع مجلس خبرگان قانون اساسى تشكیل 

ه  -از رھنمودھاى امام خمینى . جدیت تمام، مشغول بھ كار شدند ّ سید  -قدّس سر مى ر ظران  و صدھا طرح و پیشنھادى كھ از صاحب ن
ند تدوین كرد سى را  شد و در . استفاده كردند و در مدتى در حدود سھ ماه، متن قانون اسا گذار  مردم وا بھ آراى  نیز  صویب آن  سپس ت

ینى رسید%) 75حدود (در یك ھمھ پرسى، با اكثریت چشمگیرى  58/9/12تاریخ  مام خم ید ا بھ تأی شد و  خط . تصویب  یب،  بدین ترت
كرم یامبر ا ّت پ سن قرآن و  كھ از  سى،  قانون اسا یھ  بر پا یران  یت) ص(مشى نظام جمھورى اسالمى ا ھل ب تب ا تھ، ) ع(و مك ھام گرف ال

 . مشخص و استوار گشت

مع  ھد جا یھ و مجت ّ فق لى مت و یت و زعا خود گرفت، وال بھ  با تصویب قانون اساسى، نوع حكومت و اھداف و اركان آن، جنبھ قانونى 
 . الشرائط، قانونى شد و رسمیت یافت

ظام  ھاى ن تر نھاد سریع  چھ  ھر  ستقرار  مراحل مختلف تھیھ، تدوین و تصویب قانون اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كھ ضرورتِ ا
مى  ید  جمھورى اسالمى ایران، چنین سرعتى را مى طلبید، بھ ویژه آن كھ رھبرى ھاى ژرف بینانھ و قاطعانھ امام، بر این سرعت تأك

 . ورزید

 
ّ علیھما  -اما با توجھ بھ این كھ بعد از حكومت پیامبر اسالم و على بن ابى طالب  بر  -صلوات هللا قانونى،  متى  نخستین بار بود كھ حكو

ّ فقیھ و اجراى احكام و قوانین سیاسى  ِ شیعھ تأسیس مى شد و زعامت گسترده ولى شت و  -طبق مبانى لى ندا سابقھ عم سالم،  ِ ا ماعى اجت
بود شده  تدوین ن یق و  یق تحق طور دق بھ  نیز  یھ  یت فق ِ اسالم، بھ ویژه وال . تجربھ نشده بود، مسائل مربوط بھ نظام دینى و فلسفھ سیاسى

ِ اسالم، بھ طور گسترده و عمیق بھ وسیلھ محققان و  بنابراین، الزم بود بعد از استقرار حكومت اسالمى، مسایل مربوط بھ فلسفھ سیاسى
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 . كارشناسان مربوطھ، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد

شده  ھاده  سان ن سالم شنا ھا و ا ھد و فق شمندان متع مھ دان ھده ھ بر ع ست،  این مسؤولیت سنگین، كھ استحكام نظام اسالمى بر آن مبتنى ا
شمندان . است ساتید و دان با دعوت از ا شد و  بسیار بھ جا بود كھ حوزه ھاى علمیھ، بھ ویژه حوزه علمیھ قم در این كار مھم پیشقدم مى 

ظام  سى و ن سفھ سیا بھ فل بوط  سائل مر ضوعات و م مھ مو عى را در ھ سترده جم یق و گ قات عم سرى تحقی یك  سیلھ  شگاه، و ھد دان متع
تاب . اسالمى فراھم مى ساخت؛ ولى متأسفانھ در این جھت كوتاھى شد البتھ از آن زمان تاكنون در این رابطھ، كارھایى انجام گرفتھ، ك

قات  كھ تحقی ین  بھ ا جھ  با تو لى  ست؛ و تھ ا شار یاف یھ و انت سودمندى تھ قاالت  سلھ ھا و م یك سل جاى  بوده،  فرادى  ً ان با شده، غال جام  ان
ِ جمعى ھنوز خالى است  . تحقیقات عمیق تر و فراگیرتر

 
عالى  -با توجھ بھ این نیاز و تأكیدھاى مكرر مقام معظم رھبرى، حضرت آیة هللا خامنھ اى  ھبرى  -مدظلھ ال گان ر كھ مجلس خبر بود 

ین . مسؤولیت انجام این تحقیقات را بر عھده دبیرخانھ مجلس خبرگان گذاشت 1371/11/28در اجالسیھ  نھ چن در شرح وظایف دبیرخا
دبیرخانھ . »تحقیق و پژوھش در موضوع حكومت اسالمى، باألخص والیت فقیھ، تألیف و نشر آن بھ صورت ھاى مناسب«: آمده است

ھا . بعد از تھیھ مقدمات، شروع بھ كار كرد ترین آن  ھم  كھ م در انجام این مسؤولیت بزرگ، كارھایى را شروع كرده و انجام مى دھد 
یھ: عبارت است از یت فق یژه وال بھ و سالم،  ضوعات . تحقیق در موضوعات و مسایل مختلف فلسفھ سیاسى ا ستى از مو غاز، فھر در آ

ند . نیازمند بھ بررسى و تحقیق تھیھ شد و از محققان و دانشمندان براى ھمكارى دعوت بھ عمل آمد ما را پذیرفت عوت  تعدادى از آنان د
 . و پس از تھیھ و تصویب طرح تحقیقاتى، مشغول بھ كار شدند

ھار  كار و اظ كھ از اف ین  بھ ا جھ  با تو ا  ّ شد؛ ام مى با قان  فر از محق گرچھ مسؤولیت مستقیم انجام ھر یك از موضوعات، بر عھده یك ن
 : تحقیقات بدین صورت انجام مى گیرد. نظر دیگر صاحب نظران نیز استفاده مى كند، مى توان آن را یك تحقیق جمعى بھ شمار آورد

ّق در ھمھ مراحل، از نظر اساتید مشاور و راھنما استفاده مى كند. 1  . محق

ّق نگاشتھ شده، در اختیار تعدادى از دانشمندان صاحب نظر براى مطالعھ و اظھار نظر قرار مى گیرد. 2 سپس . مطالبى كھ توسط محق
 . در جمع آنان و با حضور نویسنده، مورد بحث و نقد قرار مى گیرد

ِ دبیرخانھ نیز در ھمھ مراحل تحقیق، از نزدیك بر كارھا نظارت دارند. 3  . ریاست دبیرخانھ و مسؤول مركز تحقیقات علمى

 
ً توسط دبیرخانھ انجام گرفتھ و نیز از فیش ھاى موجود استفاده مى كند. 4  . محقّق از نتایج بحث ھا و تحقیقاتى كھ قبال

ھاى  یدگاه  مھ د مال ھ ھت اع مى در ج ست و الزا مل برخوردار ا ِ كا خود از آزادى قات  حترم در تحقی ّق م كھ محق ین  بھ ا با توجھ  ولى 
 . پیشنھادى ندارد، مسئولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عھده خود او خواھد بود

یھ  یت فق سالمى و وال مت ا بر خواننده گرامى پوشیده نیست كھ شناخت صحیح اندیشھ ھاى سیاسى فقیھان و متفكرانى كھ در مسألھ حكو
شد ید با شگران، مف یژه پژوھ مد . تحقیق كرده و نظر دارند، مى تواند براى عموم عالقھ مندان و بو مال اح یت هللا  حوم آ مى مر یھ گرا فق

 . نراقى یكى از ھمین صاحب نظران است

شد مى با ّ احمد نراقى در موضوع والیت فقیھ، نقطھ عطفى در تبیین این مسألھ مھم  ھر . بررسى دیدگاه آیت هللا مال یھ  یھ والیت فق نظر
بد مى طل نھ را  پر دام عام و  گاھى  سى وى، ن شھ سیا بھ اندی پرداختن  ما  . چند در نگاه مرحوم نراقى، نقطھ محورى بھ شمار مى رود ا

بھ  طى ده فصل  یش روى دارید،  كھ پ قى  شد در تحقی مى با قم  یھ  حوزه علم قان  كھ از محق نانى،  حجت االسالم آقاى محمد صادق مزی
بررسى اندیشھ و زندگى سیاسى محقق نراقى و شرایط اجتماعى عصر او، حكومت و مشروعیت، زوال و بقاى دولت و سھم نراقى در 

 . احیاى نظریھ والیت فقیھ و قلمرو اختیارات فقیھ و مسائلى از این دست، پرداختھ است

یانگر شخصیت و  جامع، ب نھ اى  امید مى رود این تحقیق كھ ھمزمان با برگزارى كنگره بزرگداشت فاضلین نراقى انتشار مى یابد بگو
 . اندیشھ سیاسى محقق نراقى براى پژوھشگران و عالقھ مندان بھ مباحث اندیشھ سیاسى اسالم باشد

كز  نیز مر ند و  كارى كرد یق ھم ین تحق سیدن ا مر ر بھ ث ّق محترم و ھمھ اساتید محترمى كھ در  در پایان، از زحمات و تالش ھاى محق
 . تحقیقات علمى دبیرخانھ تشكر مى كنم
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 ابراھیم امینى 

  1381فروردین 

 
 مقدمھ محقق

مد فراھم آ سالم  سى ا ھاى سیا شھ  ئھ و عرضھ اندی براى ارا سبى  ستر منا سالمى ب ظام ا پایى ن بر  یران و  . با پیروزى انقالب اسالمى ا
بھ بحث و  ناگونى  صاحب نظران و متفكران حوزه و دانشگاه ھركدام بھ سھم خود تالش ھاى درخورى را سامان داده و از زوایاى گو

ستراندن آن در . بررسى درباره آن پرداختند پى گ ند و در  مى گفت ستند و  مى خوا غرب  بھ  ندان  غرب و باورم چھ  ّھ این نگاه با آن  البت
سویھ را . ایران اسالمى و دیگر كشورھا بودند، تفاوت اساسى داشت مھ  شى ھ ند و تال كت موضع گرفت ین حر از این روى، در برابر ا

سال . جھت حذف تدریجى و یا دست كم بھ انحراف كشاندن آن بھ كار بستند و پرسش ھا و شبھھ ھاى بسیارى را طرح كردند نان در  ای
سى  فت سیا حوزه معر تاریخى در  تبى  شتوانھ مك بدون پ ظامى  یران را، ن ھاى اخیر، با ھمھ توان كوشیدند كھ نظام جمھورى اسالمى ا

ست. معرفى كنند شھود ا سى م ھاى سیا شھ  ا بھ رغم این ھمھ، دل دادگى عمومى نسبت بھ اندیشھ ھاى گوناگون اسالمى بھ ویژه اندی ّ . ام
فق  یم، ا كاوش كن باره آن  تر در یش  چھ ب كھ ھر نھ اى  بھ گو ّت این امر را باید در غنا و عمق این مباحث در حوزه اسالمى دانست،  عل

 . ھاى روشن تر و گسترده ترى را بر روى ما مى گشاید

 
براى  ما را  ھ بھ پیوند عمیق و وسیعى كھ دیدگاه ھاى سیاسى اجتماعى اسالم با زندگى جامعھ شیعى دارد، تالش  از سوى دیگر، با توجّ

یش از . شناخت این بخش از دیدگاه ھاى اسالمى، اجتناب ناپذیر مى نماید سالمى، ب كران ا قان و متف كھ محق ست  از این روى، شایستھ ا
ناگون  ھاى گو شبھھ  ھاجم  بر ت ند و در برا تدوین كن ین و  سالمى را تبی سى ا ھاى سیا شھ  سترده اندی پیش بھ جدّ و عمیق و در سطحى گ

كھ . سنگربانى كرده و از ورود كژاندیشى ھاى بیگانھ بدون نقد جلوگیرى كنند شود  مى  تر  مانى روشن  كار ز اھمیّت و ضرورت این 
شود مى  یش . نگاھى داشتھ باشیم بھ بحث ھایى در این باره كھ توسط شمارى از نویسندگان در مطبوعات عرضھ  با پ سفانھ برخى  متأ

ھاى  شھ  ینى و اندی نابع د سراغ م بھ  ین  غرب زم سى م فرض ھاى ذھنى و تطبیق ھاى غیر دقیق با دیگر حوزه ھا بھ ویژه فرھنگ سیا
ند شده ا . سیاسى اسالم رفتھ و با كاربرد الفاظ و مفاھیم و تعبیرھاى سیاسى غرب در جامعھ، بھ عمد یا بھ سھو گرفتار تحریف و التقاط 

اگر بھ خوبى بھ نقد و تحلیل آن، ھمچنین بھ تبیین و تدوین اندیشھ ھاى سیاسى اسالم نپردازیم، در دراز مدت چھره ناكارآمدى از اسالم 
یدتى و . و آموزه ھاى آن ارائھ خواھد شد جدّى عق افزون بر این، ممكن است بخشى از مردم بھ ویژه جوانان و دانشگاھیان دچار آسیب 

 . فكرى شوند

 
ستى  ما بر این باوریم كھ حركت ایجاد شده در برابر اندیشھ ھاى سیاسى اسالم و حكومت دینى بھ ھر انگیزه و ھدف، اگر در مسیر در
گرى  یق دی پیروزى و توف ند،  سالمى را عرضھ كن كران ا سالم و متف سى ا ھاى سیا شھ  شگاه، اندی ھدایت شود و اندیشوران حوزه و دان
نى  مت دی براى اسالم و مسلمانان و شكست كسانى است كھ مى پندارند با شبھھ آفرینى، مى توانند بھ اھداف خود، كھ بد جلوه دادن حكو

 . و مسائل حكومتى در اسالم است برسند

با توجھ بھ مسائل یادشده و بھ مناسبت كنگره بزرگداشت نراقیان، در این پژوھش با اندیشھ ھاى سیاسى یكى از شخصیت ھاى برجستھ 
 . و فقھاى بزرگ و بنام قرن سیزدھم ھجرى یعنى مال احمد نراقى مشھور بھ فاضل نراقى آشنا خواھیم شد

 اندیشھ سیاسى نراقى

 : تحقیق و تدوین اندیشھ سیاسى نراقى از چند جھت داراى اھمیت است

شود، . اندیشھ ھاى سیاسى آن بزرگوار ناشناختھ یا كم شناختھ شده است.  1 مى  در حوزه از وى در مباحث علمى و فقھى كم و بیش یاد 
ین  ّى در ا ضاع و حت گوار در آن او سى آن بزر ھاى سیا شھ  كھ اندی با این ید،  مى آ یان  بھ م سخن  ولى از اندیشھ ھاى سیاسى اش كم تر 

ین . زمان داراى اھمیت ویژه اى است ضرورى تر مروزه  سالمى، ا كران ا گر متف شان و دی سى ای ھاى سیا شھ  بھ عقیده ما شناخت اندی
 . حركت براى مكتب و نظامى است كھ مى خواھد از مرزھاى فرھنگى خود پاسدارى نماید

سالمى . 2 قالب ا پس از ان یژه  بھ و افزون بر این، اندیشھ ھا و عملكرد سیاسى محقق نراقى از گزاره ھاى بحث انگیز میان نویسندگان 
خى از رفتارھاى . ایران است یھ و بر شھ والیت فق فراوان در احیاى اندی تالش  یل  بھ دل خارجى او را  لى و  شمارى از نویسندگان داخ

سیاسى، اجتماعى و فرھنگى اش مانند حضور در جنگ ایران و روس و ستیز با گروه ھاى منحرف و رابطھ با شاه قاجار فتحعلى شاه 
 . مورد انتقاد قرار داده اند
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ماعى او را  سى و اجت ھاى سیا ستوده و رفتار سیار  قى را ب شیعى، نرا شمندان  گاران و دان حال ن در برابر این گروه، بسیارى از شرح 

ند كرده ا یابى  مان ارز ضیات ز ضاع و مقت با او سب  شھ و . متنا حوزه اندی سویھ در  مھ  سترده و ھ جدّى و گ قى  نوز تحقی سوگمندانھ ھ
نھ . عملكرد سیاسى آن بزرگوار صورت نگرفتھ است بھ گو كدام  ند، ھیچ  یا نوشتھ ا سخنان و نوشتھ ھایى كھ تاكنون درباره او گفتھ و 

 . اى مستقل بھ بررسى اندیشھ ھا و عملكرد سیاسى ایشان نپرداختھ است

نراقى، نخستین فقیھى است كھ در رسالھ اى مستقل . محورى ترین اندیشھ سیاسى شیعھ، در روزگار غیبت، اندیشھ والیت فقیھ است. 3
خت صل پردا ین ا شد. بھ احیاى ا مى  ھى بحث  ھاى فق تاب  ضوعات ك ین بحث در البھ الى مو شان، ا یش از ای ین، آن . پ بر ا فزون  ا

ست نده ا قھ خوا ّمات ف كرده و آن را از مسل صریح  شھ ت ین اندی بودن ا شھ . بزرگوار بھ اجماعى  تاریخ اندی تدوین  ما را در  لب  ین مط ا
 . سیاسى اسالم یارى رسانده و بھ بسیارى از شبھھ ھا و پرسش ھا پاسخ مى گوید

خارج . 4 خل و  ینى در دا فان حكومت د سط مخال كھ تو ھایى  شبھھ  افزون بر این، پژوھش حاضر مى تواند پاسخى باشد بھ تردیدھا و 
 . نیز جوابى بھ بسیارى از مطالب ناصوابى است كھ بھ محقق نراقى نسبت داده اند. طرح مى شود

 
 محتواى پژوھش

ھ بھ مطالب یادشده، در ده فصل بھ شرح زیر نگارش شده است  : این پژوھش با توجّ

ست شده ا تھ  قى پرداخ سى نرا مى سیا ل بھ اختصار بھ زندگى عل شھ . در فصل اوّ تار و اندی ین رف باط ب قرارى ارت كار بر ین  ھدف از ا
 . سیاسى ایشان بوده است

ست شده ا ئھ  ستھ، ارا ّى از اوضاع سیاسى و مذھبى جامعھ اى كھ نراقى در آن مى زی ضاع . در فصل دوم، نمایى كل باط او كھ ارت چرا 
شھ  یل درستى از اندی توان تحل مى  مانى ن روزگار ھر اندیشور با اندیشھ او غیرقابل انكار است و بدون درك حوادث و وقایع مھم ھر ز

 . ھاى آن عصر ارائھ داد

 . مالك و معیار مشروعیت از نگاه نراقى در روزگار حضور و غیبت: فصل سوم

 . چگونگى طرح والیت فقیھ در روزگار غیبت و سھم نراقى در احیاى آن: فصل چھارم

 . اختیارات حاكم اسالمى: فصل پنجم

 . عوامل قبض و بسط اختیارات حاكم اسالمى: فصل ششم

 . راه ھا و روش ھاى نراقى براى اثبات والیت مطلقھ فقیھ: فصل ھفتم

 . مبانى فقھى ھمكارى عالمان شیعى با حاكمان: فصل ھشتم

 . راه ھاى زوال و بقاى حكومت در اندیشھ سیاسى نراقى: فصل نھم

 . بھ جمع بندى فصل ھاى گذشتھ خواھیم پرداخت و چكیده مباحث پژوھش را در اختیار خوانندگان عزیز خواھیم گذاشت: فصل دھم

با  تھ،  كار گرف بھ  لى را  یاد آورى این نكتھ بى سود نمى نماید كھ در این پژوھش براى تبیین اندیشھ سیاسى نراقى، روش توصیفى تحلی
 . استفاده از آثار نراقى اندیشھ ھاى او را توصیف و تحلیل مى نماییم

شھ  سروش، جعفرپی سالم  در پایان بر خود الزم مى دانم كھ از تالش ھاى ھمھ دست اندركاران مركز تحقیقات علمى بھ ویژه از حجج ا
ّر و قدردانى نمایم ستارم. و ذاكرى كھ مرا در نگارش این اثر یارى رساندند، تشك ّان خوا یزد من گاه ا شك . توفیق ھمھ آنان را از در بى 

ید مى آ شمار  بھ  قى  سى نرا ھاى سیا شھ  بھ . این اثر آغازى براى شناخت و شناساندن اندی ندان  قان و عالقھ م مھ محق ین رو، از ھ از ا
 . غنابخشى اندیشھ سیاسى اسالم خواھانم كھ از ارائھ انتقادات و پیشنھادھاى خود دریغ نورزند
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 محمد صادق مزینانى 

  1380آبان 

  1422پانزدھم شعبان 

 
ل  ّ  زندگى نامھ علمى سیاسى نراقى:فصل او

 زندگى نامھ علمى سیاسى نراقى

ھان .ه1245و در ) 1(ق در روستاى نراق از توابع شھرستان كاشان دیده بھ جھان گشود .ه1185حاج مال احمد نراقى در  ق چشم از ج
 . فروبست

 والد نراقى

ّق بزرگ مال محمد مھدى نراقى، از چھره ھاى برجستھ روحانى و از فقھاى بنام آن روزگار بھ شمار مى آمد ھدى، . پدر او، محق مال م
بود جو  نھ . افزون بر دانش ھاى حوزوى، دانشمندى ریاضى دان و فیلسوفى نو  كھ در زمی ست  نى ا شمند ایرا ستین دان ند وى نخ تھ ا گف
صقى «او در كتاب . ھیئت و فلك شناسى از تحقیقات و اكتشافات دانشمندان فرنگ بھره برده است ین را از » المست ضعى زم كت و حر

 . آنان نقل مى كند

 استادان

ّ احمد پدر بزرگوارش بود، وى بخش عمده تحصیالت خود را درحوزه درسى پدرش گذرانده است 1205در . نخستین استاد و معلم مال
ھانى .ه قھ درس وحید بھب تش ) 1208م (ق ھمراه پدر و جمعى از شاگردانش بھ عتبات مسافرت كرد و در حل ھاى حیا سال  خرین  در آ

مھ داد. حاضر شد بود، ادا ھانى  شاگردان بھب كھ از  ستانى  ھدى شھر میرزا م تب  قھ را در مك ین تحصیل .  مال احمد، در كربال ف مدت ا
شت 1209طوالنى نبود، زیرا در  حوزه . بھ سبب درگذشت پدرش بھ كاشان برگ بار در نجف در  ین  شت و ا بات بازگ بھ عت عد  سال ب

سد.درسى سید مھدى بحرالعلوم، شیخ جعفر كاشف الغطاء و سید على طباطبایى بھ تحصیل پرداخت مى نوی عروف «:  قصص العلماء  م
 : در پاسخ بھ این سخن مى گوید» لباب االلقاب«مؤلف ».است كھ حاج مال احمد، استاد كم دیده و درس كم خوانده است

شد« كھ . مال احمد در مدت كوتاھى موفق بھ اخذ اجتھاد از استادان خود  ند  ید بدان ست، با یده ا كم د ستاد  ند او ا مى كن مان  كھ گ سانى  ك
ست مداوم ا پژوھش  شتكار و  با پ توأم  حھ  ھوش و ذوق و قری عى  ستاد واق پدر .»ا لھ  گار از جم نام آن روز ھاى ب قى، از فق ضل نرا فا

كرده و از ) صاحب ریاض(بزرگوارش، سید مھدى بحرالعلوم،سید على طباطبایى  فت  ستقیم دریا جازه م طاء ا شف الغ فر كا و شیخ جع
 . بسیارى دیگر از عالمان بنام چون وحید بھبھانى و شیخ یوسف بحرانى با واسطھ اجازه نقل حدیث و روایت داشتھ است

 
 تالش ھاى علمى و فرھنگى

بود فراوان  كت  خیر و بر یھ  سالم ما خش ا تب حیات ب براى مك شر . وجود این شخصیت بزرگ علمى  سترش فرھنگ و ن او در راه گ
ّرى برداشت) ع(احكام و معارف دینى و بارور ساختن مكتب اھل بیت ّب، . گام ھاى بلند و مؤث وى براى تربیت و پرورش عالمانى مھذ

 . فاضل و آینده نگر، ھمچنین ھدایت و ارشاد مردم بھ ویژه كارگزاران حكومتى تالش ھاى چشمگیرى داشت

 شاگردان

شعلداران  نان م یك از آ ھر  كھ  یكى از خدمات بزرگ و تالش ھاى فرھنگى این عالم بزرگوار، تربیت شاگردان ممتاز و نمونھ اى بود 
او پس از رحلت پدر بزرگوارش، ریاست حوزه علمیھ . علم و فقاھت اند و از بزرگان و شخصیت ھاى برجستھ علمى بھ شمار مى آیند

نان  شمارى از آ كھ  كرد  یت  سیارى را ترب كاشان را برعھده گرفت و بحث و تدریس را بھ صورت گسترده اى آغاز كرد و شاگردان ب
ند ھده گرفت مردم را برع ینى  ین رھبرى د بزرگ ھمچن ھاى  حوزه  یل . پس از وى، رھبرى برخى از  شاگردان وى در ذ خى از  بھ بر

 : اشاره مى شود

ست. 1 صارى ا شیخ ان شاگرد او  سال از . معروف ترین  ھار  حدود چ بود.ه1244تا  1241وى  صیل  قى مشغول تح نزد نرا شیخ . ق 
فراوان . و این اجازه را بھ شرح آورده است) 7(انصارى، از استادش نراقى اجازه روایت دارد  موارد  او در كتاب ھاى فقھى خود در 
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 . یاد كرده است) 9(» بعض مشایخنا المعاصرین«و ) 8(» بعض مشایخنا«از استادش با عنوان 

د مھدى كھ بھ نام . 2 ّ نام . یكى دیگر از شاگردان او است) 10(خوانده مى شد » آقا بزرگ«برادر مال احمد بھ نام محم پدرش  او بھ اسم 
 . ق پس از رحلت پدرش بھ دنیا آمد.ه1209گذارى شد، چون در 

 
. 3.در شرح ارشاد از تألیفات اوست» المقاصد العلیھ«و » تنقیح االصول«كتاب . او فقیھى بزرگ و داراى آثارى در فقھ و اصول است

مى،  میرزاى ق ماد  قى، دا مد نرا مال مح گوارش  سالم) 12(فرزند بزر بھ حجةاال عروف  شیخ عبدالصاحب و م بھ  ّب  پدرش . ملق او از 
 : برخى از تألیفات او عبارتند از. ریاست دینى و سرپرستى مدرسھ سلطانیھ كاشان پس از پدر با وى بود. اجازه اجتھاد داشت

قھ(، مشارق االحكام )علم اصول(انوار التوحید، المراصد  مى. 4).در بخشى از قواعد علم ف میرزاى ق برادر زن  ازى،  ّ كز . حاج محمد 
شد و  قى  مد نرا مال اح حوزه درسى  آن بزرگوار پس از میرزاى قمى براى ادامھ تحصیل بھ نراق و كاشان سفر كرد و جزو شاگردان 

قم . بھ درجات عالى و مقامات بلند علمى و عملى رسید و با دختر مال محمد نراقى، نوه استادش ازدواج كرد بھ  پس از فوت آن مرحوم 
ید مدفون گرد شیخان  یا رفت و در قبرستان  كھ از دن تا آن  شد  شغول  عت م مت جما ضاوت و اما مر ق ین و ا . آمد وبھ تبلیغ و ترویج د

كرد 13وى . برحسب وصیت او آب انبارى در محلھ عشقعلى قم بنا كردند ّن  خیر معی ھاى  براى كار جره و دستجرد را  ستاى ت . 5.رو
شفیعیة«او نیز داراى تألیفاتى از جملھ . سیّد محمد شفیع حسینى چاپلقى بروجردى في اإلجازات ال یھ  ست» الروضة البھ ین . ا او در ھم

ست كرده ا قل  قى ن ستادش نرا خویش را از ا شان. 6.كتاب اجازه روایت  نام كا ماى ب شانى، از عل ضا كا لى غالمر ند ) 16. (مو او ھمان
ست سالمى ا لف ا لوم مخت نون و ع سندگان . استادش داراى آثار بسیارى در ف ثر  26برخى از نوی ثر  37و برخى ) 17(ا براى ) 18(ا

ئد ) 21(فتاوى جھادیھ آرانى، ) 20(اجوبة المسائل آرانى، ) 19(قالئد اللئالى، . ایشان برشمرده اند قى، عوا ساس االحكام نرا بر ا شرح 
ست) 22(االیام و قوائد االنام  فات او ا تاب . پاره اى از تألی نى در ك سائل«آرا بة الم سى » اجو بى و فار ھاى عر سش  سیارى از پر بھ ب

 . پاسخ گفتھ و در برخى از پاسخ ھا بھ تناسب، اندیشھ والیت فقیھ را مطرح كرده است

 
سبى،  سن جا مد ح لھ مح بزرگ از جم مان  شانى ) 23(بسیارى دیگر از عال سم كا میرزا ابوالقا مدتقى پشت ) 24(حاج  سید مح حاج  و 

قل . از شاگردان آن بزرگوارند) 25(مشھدى  جازه ن شاگردانش از او ا شاگردان و غیر مان از  افزون بر این، بسیارى از بزرگان و عال
استاد على اكبر غفارى در مقدمھ اى كھ بر خزائن نگاشتھ، بیش از بیست نفر را كھ از او اجازه روایت داشتھ . روایت دریافت كرده اند

 . اند، نام برده است

 جایگاه علمى

ستھ و .  نراقى در تحقیق، ژرف اندیشى، دقت نظر، استوارى برھان و قوت تعقل، برجستگى ویژه اى داشت ھره اى برج او در دانش چ
ند بوده ا حوزوى . شناختھ شده بود، بھ گونھ اى كھ عالمان بزرگ شیعى براى او احترام ویژه اى قائل  یج  ھاى را نش  بر دا فزون  وى ا

سیارى  چون فقھ و اصول، بھ علوم و فنون دیگر مانند اخالق، حدیث، رجال، درایھ، ریاضیات، نجوم، حكمت، كالم، فلسفھ، عرفان و ب
كرد» صفایى«او ادیبى بزرگ و شاعرى توانمند بود و اشعار خود را بھ . از علوم دیگر آگاھى ژرف و گسترده اى داشت ّص مى  . تخل

ند ستھ ا حوزه . تذكره نویسان او را جامع علوم و فنون دان گران در  متر از دی گار، ك مول آن روز سنت مع برخالف  ستھ  عالم برج ین  ا
 . درس اساتید بزرگ و علماى مشھور شركت داشتھ است

یاد  سید محسن امین در اعیان الشیعھ پس از آنكھ از وى، بھ عنوان عالمى فاضل و جامع دانش ھا بھ ویژه اصول، فقھ، ریاضى و شعر 
 : كرده، مى نویسد

ست .»بیشتر آموختھ ھاى او از كتاب ھا بود، نھ از حوزه درسى علما« ھاد د بھ اجت بھ مرت نى  كھ در جوا بود  مقام علمى او بھ گونھ اى 
ند. یافت و رھبرى دین و دنیاى مردم را بھ دست گرفت بھ . مردم از دور و نزدیك بھ او مراجعھ مى كرد ھى  یدتى و فق ھاى عق سش  پر

شد جاع داده مـى  گوار ار ست. آن بزر سان معاصـر نراقـى و پـس از او حال نوی یكـى از . بھـترین گـواه بـر ایـن سـخنان گفتـار شـرح 
 : شاگردانش از آن بزرگوار با ویژگى ھا و صفات زیر یاد مى كند

 
ّق و جامع علوم معقول و منقول و« شت. بود... فاضل عالم، محقق مدق ست دا ھا د مردم ... در بسیارى از دانش  یوى  ینى و دن ریاست د

ستاد .»در فتوا و حكم نیز بھ او مراجعھ مى شد. را برعھده داشت آرانى، نیز در پایان یكى از آثار خود، حضور خویش را در محضر ا
 : چنین بیان مى كند

قھ و « ماالكالم و بخصوص در ف بر وجھ  كلّ علوم  جدِّد  اد و جامع المعقول و المنقول، صاحب غیرت تام، م ّ حضور بھ خدمت ذھن وق
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ست  حق فاضلى ا كھ ال اصول، صاحب تصنیفات كثیره و تحریرات رائقھ، عالى جناب كماالت انتساب، مال احمد بن محمدمھدى نراقى 
َّ عزه و اقبالھ. پسر فاضل  : در توصیف او چنین مى نگارد» لباب االلقاب«صاحب .»!ادام هللا

ترین، « عالم  ترین،  یھ  كھ او فق بود، بل شیعھ  شناس و مشھور  ھاى سر نام و از فق مال احمد نراقى، ھمانند پدر بزرگوارش، از عالمان ب
گاران از .»فاضل ترین، زبردست ترین و مشھورترین آنان در روزگار خود بھ شمار مى آمد حال ن شرح  گان و  بسیارى دیگر از بزر

قوا و  نده اش و از ت ید و ارز ثار مف ین از آ سترده اش، ھمچن سیع و گ عات و ّت واال و اطال قش و ھم صحیح و دقی نش  ال و بی جوّ ھن  ذ
 . اخالص و رفتار خوب او با مستضعفان سخن گفتھ اند

كرد عھ  پاورقى مراج شده در  كر  نابع ذ قى ) 31. ( براى آشنایى بیش تر با ابعاد شخصیتى نراقى مى توان بھ م چھ در پاور بر آن فزون  ا
قى و  مى و اخال نت عل ثار و مكا سى و عربى از آ ھاى فار تاب  ید در ك قدیم و جد گاران  حال ن شرح  آوردیم، بسیارى از نویسندگان و 

 : دھخدا در چندین جا بھ شرح حال و ستایش نراقى پرداختھ است: از باب نمونھ) 32. (ویژگى ھاى آن بزرگوار سخن گفتھ اند

 
بھ صفایى است« لص  شاعر و از . احمد بن محمد مھدى ابى ذر نراقى، متخ یب و  كابر و اد ماد ا ماھر و ع ستادى  اج، ا موّ وى بحرى 

لت، وقور و  بزرگ منز ّھ و  مردى عظیم الجث جوم،  ضى، ن ً اصول فقھ، ریا اكابر دین و عظماى مجتھدین و جامع اكثر علوم خصوصا
بود یھ  ّت عال یان .»غیور و داراى شفقت بر رعیّت و ضعفا و صاحب ھم قام نراق كھ م ند  بر آن ظم رھبرى  قام مع بایى و م مھ طباط عال

 . چنان كھ شایستھ آنان است، شناختھ نشده است

 آثار و تألیفات

نده است گار ما بھ یاد كھ از وى  ست  فات ارزشمندى ا ثار و تألی بزرگ، آ عالم  مان . یكى دیگر از تالش ھاى فرھنگى و خدمات این  ھ
بھ  كرى و مرت بوغ ف یانگر ن ھا ب یك از آن ھر  گونھ كھ اشاره كردیم، او در بیش تر دانش ھاى اسالمى آثار ارزنده و گرانسنگى دارد كھ 

مى . علمى و حُسن سلیقھ وى است و بر اساس نیاز زمان نوشتھ شده است آن بزرگوار در بیش تر آثار خود از شیوه تفكر و بررسى عل
ً پدرش در فقھ  شریعة«را مى نویسد و او » معتمد الشیعة في أحكام الشریعة«پدرش متأثر مى باشد، مثال كام ال في أح شیعة  را » مستند ال

ل» مستند«بسیار مختصر است و » معتمد«با این تفاوت كھ  سد » تجریداألصول«پدر . بسیار مشروح و مفصّ مى نوی در علم اصول را 
سى آن » معراج السعاده«و پسر » جامع السعادات«پدر در علم اخالق . و پسر شرحى مبسوط بر آن را در ھفت جلد مھ فار را، كھ ترج

قدیس«مى نگارد و پسر » طائرقدسى«پدر دیوان شعر بھ نام . با اندكى زیادت است لوم«پدر . را» طا شكالت الع سر » م » خزائن«و پ
ند.را ثر نوشتھ ا سى ا بھ  خود آن . در كتاب ھاى شرح حال نگارى و كتاب شناسى و فھرست ھاى نسخھ ھاى خطى، آثار او را نزدیك 

تا  سال .ه1228بزرگوار آثار خود را  پس از آن در  شتھ و  مى نگا خودش را  حال  كھ شرح  ست.ه1236ق زمانى  شمرده ا ین . ق بر ا
مھ » لولؤالبحرین«دست نوشت در پایان نسخھ خطى  مده، در مقد قدیس«آ شده » طا بردارى  سخھ  یز ) 36(ن گر ن نابع دی و در برخى م

ً بھ چاپ رسیده است سال .ه1245ایشان در این دست نوشت بھ ھفده عنوان كتاب اشاره مى كند، ولى از آن تاریخ تا ) 37. (اخیرا ق كھ 
یق . وفات ایشان است، آثار دیگرى نیز نگاشتھ است كھ در تحق ھا  خى آن در این جا فھرست این آثار را ذكر كرده و سپس بھ معرفى بر

 . بیشتر مورد استفاده قرار مى گیرند، خواھیم پرداخت

 

 ). اصول فقھ(تنقیح األصول في شرح تجرید األصول، یا شرح تجرید االصول . 1

 ). اصول فقھ(مناھج األحكام في األصول . 2

 ). اصول فقھ(عین األصول . 3

 ). اصول فقھ(اساس األحكام . 4

 ). اصول فقھ(مفتاح األحكام . 5

 ). اخالق(معراج السعاده . 6

 ). فقھ و رسالھ عملیھ(تذكرة األحباب . 7
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 ). ریاضى(حاشیھ اكرثاؤ ذوسیوس . 8

 ). فقھ و رسالھ عملیھ(خالصة المسائل . 9

 ). ھیئت(شرح محصل الھیئھ . 10

 ). فقھ استداللى(مستند األحكام في أحكام الشریعھ . 11

 ). كشكول(خزائن . 12

 ...). فقھ و اصول و قواعد فقھ و(عوائد االیام . 13

 ). اسرار حج(مناسك الحجّ . 14

 ). پاسخ بھ پرسش ھا(الرسائل و المسائل . 15

ّجاة . 16  ). رسالھ عملیھ(وسیلة الن

ّھ . 17  ) كالم و ردّ بر ھنرى مارتین مسیحى(سیف األمھ و برھان المل

با » عوائد االیام«و در مقدمھ كتاب ) 38(ه برشمرده است 1228اینھا آثارى است كھ نراقى با اندك شرح آنھا جزو تألیفات خود تا سال 
 : كتاب ھا و آثار دیگر ایشان از آن سال بھ بعد عبارتند از.تفصیل بیش ترى معرفى شده اند

 ). اصول(حجیّة المظنھ . 18

 ). فقھ(ھدایة الشیعة . 19

 ). شعر(مثنوى طاقدیس . 20

 ). شعر(دیوان شعر . 21

 . جامع المواعظ. 22

 . رسالة اإلجازات. 23

 ... كتابى در تفسیر و. 24

 
ً از نراقى نیست در .كتاب ھاى دیگرى نیز بھ ایشان نسبت داده شده كھ ھنوز انتساب آنھا بھ نراقى ثابت نشده است و برخى از آنھا قطعا
برد خواھیم  ھره  ّھ ب مھ و برھان المل سیف األ ئداالیام،  از . این تحقیق بیش تر از كتاب ھاى مستندالشیعھ، معراج السعاده، طاقدیس، عوا

 : این رو اشاره اى گذرا بھ این كتاب ھا مفید و مناسب مى نماید

 مستندالشیعھ في أحكام الشریعة
این كتاب یكى از متون بسیار دقیق فقھى استداللى و داراى فروع بسیار است، كھ در آن از آوردن مسائلى كھ مورد نیاز نیست، پرھیز 

نراقى ھر مسألھ اى را كھ طرح مى كند، با اشاره بھ پیشینھ آن و نقل گفتار عالمان، بھ نقد و بررسى پرداختھ و با دلیل ھاى . شده است
ّم ریاضى و دقیق فلسفى او سبب شده كھ با ترتیب و نظم، در ھر مسألھ اى . محكم و متقن، فتواى خود را اظھار مى دارد ذھن منظ

. وارد شده و ھرگز بھ سراغ مؤیدات سست و یا دلیل ھاى غیر برھانى نرود

ند مى ك ماد  ستناد و اعت بدان ا سید عبدالعزیز .مال احمد نراقى، در این كتاب از پدرش آراى فقھى بسیارى نقل مى نماید و  ستاد محقق  ا
سید ) ه1416م (طباطبایى  بزرگ،  یھ  عھ فق ستفاده و مراج مورد ا مواره  كھ ھ بوده  تابى  سھ ك نقل كرده كھ مستندالشیعھ نراقى، یكى از 
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ھاى » جھاد«متأسفانھ كتاب .محمد كاظم یزدى، صاحب عروةالوثقى بوده است تاب  خى ك كھ از بر در این مجموعھ نیامده است، با این 
مده ) 43. (را تألیف كند» جھاد«بر مى آید كھ نراقى قصد داشتھ كتاب » مستندالشیعھ« تاب نیا كتاب حدود،قصاص و دیات ھم در این ك

ً توسط مؤسسھ آل البیت. در دو جلد بزرگ رحلى چاپ شده است 1325و  1273این كتاب در . است در نوزده جلد ) ع(این كتاب اخیرا
 . چاپ شده است

 
عاده  معراج السّ

سى است بان فار بھ ز تاب . معراج السعاده ھنوز از بھترین كتاب ھاى اخالقى  مھ ك تاب ترج ین ك سعادات«ا كى » جامع ال با اند ست،  ا
سى ماعى سیا خالق اجت بھ . اضافات بھ ویژه در باب عدالت و ا ستیابى  ھاى د لم و راه  عدل و ظ قى بحث  كھ نرا ھایى از آن  در بخش 

ند مى ك ھى  شدّت ن ّط نامشروع بر دیگران بھ  با . عدالت را شرح مى دھد، بھ بیان مصادیق فردى و اجتماعى آن پرداختھ و از تسل وى 
حاذق  دستورھاى اخالقى ویژه اى حاكمان را از ستم بھ مردم برحذر مى دارد و در فصل ھاى دیگرى از كتاب ھمچون طبیبى ماھر و 

ست. بھ ریشھ یابى رذائل اخالقى و سپس درمان آنھا مى پردازد ه . این اثر در چھار باب و فصل ھاى بسیارى ساماندھى شده ا عدّ شاید 
ً اخالقى است و از مسائل سیاسى ھیچ گونھ سخنى بھ میان نیاورده است، ولى با اندكى دقت در برخى  اى گمان برند كھ این كتاب صرفا

كرد ستخراج  شان را ا سى ای ھاى سیا شھ  سیارى از اندی توان ب مى  ھاى آن  صل  ھا و ف شاره . باب  ھا ا پاره اى از آن بھ  یق  ین تحق در ا
 . خواھیم كرد

 عوائد االیام

مرز مشخصى . بیشتر عائده ھا درباره قواعد فقھ است. عائده است 88این كتاب داراى  بود و ھنوز داراى  این علم در آن زمان جوان 
بھ . از علم اصول نبود قھ  خود از ف ھاى  تھ  شت یاف ھدف یاددا با  نراقى آن گونھ كھ در مقدمھ كتاب آمده، این اثر را براى تجدید حافظھ 
 . نام نھاد» عوائداألیام«بھ ھمین سبب آن را . تدریج نگاشتھ است

شتھ و . یكى از عائده ھاى آن ویژه والیت فقیھ و مسائل مربوط بھ آن است باره نگا ین  ستقل در ا سالھ اى م كھ ر ست  او نخستین كسى ا
 . در فصلى مستقل در این باره توضیح بیش ترى خواھیم داد. دلیل ھاى والیت فقیھ، ھمچنین اختیارات وى را آورده است

 
 مثنوى طاقدیس

شتھ است ستھ گ شعر و ادب آرا با زبان  كھ  بى  یف اد طایف و ظرا بھ ل قى آمیختھ  ین . پر است از پند و اندرزھاى حكیمانھ و اخال در ا
 . دیوان، بسیارى از اصول و فروع دین اسالم با بیانى ساده و در خور فھم ھمگان آورده شده است

مى  شان  سعادت و خوشبختى را ن شین راه  مثنوى طاقدیس بیانگر گونھ اى از انسان شناسى و جھان بینى است كھ با بیانى ساده و دل ن
بھ . دھد كھ  تھ  سم یاف سند تج ّره زندگانى بھ وسیلھ داستان سرایى ھاى مناسب و تمثیل ھاى دل پ در این مثنوى زیبا وقایع و حقایق روزم

ھد مى د قرار  خود  نده  تأثیرات آموز حت  ھت . منزلھ راھنمایى روشنگر و چون شاخصى فروزنده است كھ خوانندگان را ت ین ج بھ ھم
ست كرده ا جذب  خود  بھ  عام را  ّ و  خاص جھ  سوف .تو بى فیل ّ ھذ ندگى و نام سفھ ز ند، از فل قادى نیروم ّ انت حس یانگر  قدیس ب نوى طا مث

ر را خوب مى فھمند، ولى از ھیوالى خود بى خبرند  َ و قت ) ! 45(نمایانى است كھ ھیوال و صُ بى حقی یان  ) 46(ھم چنین از صوفى نما
ند،  نده ا جان درما قھ  عظ ) 47(و قشرى گرایان فقیھ نما كھ فقھ اعضا را سراسر خوانده، ولى در ف غیر مت بى دردى واعظان  (نیز از 

ى قائل بوده است. انتقاد مى كند) 48 خى مصداق . از اشعار نراقى چنین بر مى آید كھ او براى حكومت ارزش خاصّ ندار بر برخالف پ
یق  ھا تطب بر آن بھ ھیچ روى  كھ آورده،  صفاتى  ھا و  گى  كھ ویژ سخنان او بھ ھیچ وجھ نمى تواند فتحعلى شاه و یا امثال او باشد، چرا 

مبرى را . نمى كند شاھى و پیغ ھى،  ھاى ال مایش  پس از آز گوار  كھ آن بزر شود  مى  یادآور  یل  از باب نمونھ او در داستان ابراھیم خل
ست نده ا براھیم خوا ندان ا خارات خا بودن . دریافت كرد و ھم چنین شاھى و پیامبرى را از افت خدایى  بھ  یق  شاره اى دق ھا ا مھ این در ھ

 : حتى گاه با اشارت، حكومت فتحعلى شاه را مورد ھجمھ قرار مى دھد. حكومت و شرایط سنگین آن كرده است

 گھى در فكر سلطان و گھ وزیرم 

 گھى در پادشاه و گھ امیرم 

 ! مرا با شاه و با سلطان چھ كار است؟

 ! ز تاج و تخت سلطانیم، عار است
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 تبلیغ و ارشاد مردم

شد مى  حدود ن تدریس م تألیف و  یق،  ماعى، او را از . تالش ھاى فرھنگى این عالم بزرگ بھ تحق ھاى اجت تارى  مى و گرف ھاى عل كار
مى داشت باز ن بود،  ینى  ھى . وظیفھ اصلى اش كھ تبلیغ دین و نشر آموزه ھاى اسالم و پاسخ بھ شبھات د كھ پناھگا حالى  مان  او در ھ

نان  ھدایت آ بھ ارشاد و  بود و  مردم  مطمئن براى اھل علم و حوزه ھاى علمیھ بود، مرشد و معلمى دلسوز و پدرى مھربان براى توده 
سخنرانى . سخت عالقھ مند بود بھ و  شت، خطا لم دا ھل ع ھان و ا نش پژو براى دا كھ  سى  مى و در ھاى عل مھ  از این رو در كنار برنا

آن بزرگوار در جلسات وعظ، افزون بر نقل احادیث و . ھایى نیز براى توده داشت و ھمگان از محضر آن بزرگوار بھره مند مى شدند
كرد مى  شن  باره رو مردم را در آن  یف  مود و تكل مى ن بھ . معارف اسالمى، رویدادھاى مھم سیاسى و اجتماعى را براى مردم بازگو 

ست  ھنگام جنگ ایران و روس در یكى از سخنرانى ھاى خود پس از آن كھ خطر استعمار روس را براى مردم بیان كرد، از آنان خوا
 : یكى از تاریخ نگاران در این باره مى نویسد. در جھاد شركت كنند

 
م « مد ) ع(براى تعزیھ سیدالشھدا 1242در ماه محرّ مال اح حاجى  ند  ناب آخو ثل ج تكایا بستھ، علماى اعالم و مجتھدین ذوى االحترام م

شگریان منصور  شھدا، ل ضرت سیدال صیبت ح پس از ذكر م قانى،  مد مام ند(=نراقى و جناب آخوند حاج مال مح ھاد ) پیروزم بھ ج را 
بھ  ستھ،  عظ برخا لس و سالم از مج شگریان ا فوج ل فوج  ستھ دستھ و  ند و د مى انداخت شكر منصور  ترغیب فرموده، شورى در میان ل

آن بزرگوار بھ انجام فریضھ امر .»خدمت نایب السلطنھ آمده اظھار شوق و تعھد یورش و بى باكى را از كشتھ شدن و كشتن مى كردند
كارگزاران او را . بھ معروف و نھى از منكر بسیار مقید و پاى بند بود شاه و  لى  ضورى فتحع بھ صورت ح گاه  تاب و  شتن ك گاه با نو

كم . امر بھ معروف كرده و از بدى ھا باز مى داشت در این راستا چندین مرتبھ با كارگزاران شاه در افتاد و بھ اخراج آنان از كاشان ح
شند.كرد ین با براى . او نھ تنھا خود بھ این واجب بزرگ الھى اھتمام داشت كھ از دیگر عالمان مى خواست كھ چن كھ  ستورالعملى  در د

 : برادرش نگاشتھ، مى گوید

مر « حرام و األ حالل و ال سائل ال شر م ترویج األحكـام و ن ن  ِ كان، م قدر اإلم شریعة ب مة ال مان و خد لدّین و اإلی نوامیس ا فظ  یك بح عل
ّھي عن المنكر و إقامة الجماعات و دعوة العباد إلى الطاعات  . »بالمعروف و الن

 
 واكنش بھ شبھات دینى

یك مسیحى بھ نام ھنرى . یكى دیگر از كارھاى نراقى پاسخ بھ شبھاتى بود كھ توسط برخى مبلغان مسیحى نسبت بھ اسالم طرح مى شد
بان  موختن ز عرب و آ یات  ندن ادب بھ خوا شیراز  مدارس  كى از  سالى در ی ند  مد چ یران آ بھ ا ستان  پادرى از انگل بھ  مارتین، مشھور 

سالم نوشت. فارسى پرداخت نام . او خود را مسلمان نشان مى داد، سپس رسالھ اى در ردّ قرآن و پیامبر ا بھ  قى رسالھ اى  سیف «نرا
ّھ شا » األمة و برھان المل یدش را اف یت پل شت و ن ھره او بردا پرده از چ در ردّ او نگاشت و بھ شبھاتى كھ طرح كرده بود، پاسخ گفت و 

شھ . كرد مال مو نھ  ست و ازكتابخا خود خوا نزد  ھود را  ماى ی بر اساس گفتھ قصص العلما، نراقى براى نگاشتن این كتاب ده نفر از عل
شت  گو دا فت و ھا گ ھودى  با ی مدّتى  گردآورد و  غیر آن  تورات و  ھاى  غت  سیارى را در ل ھاى ب تاب  ھودى ك بھ ردّ ) 53(ی سپس  و 

 : حامد الگار در این باره مى نویسد. شبھات مارتین پرداخت

خت .ه1226ھنرى مارتین كھ در ایران بھ پادرى شھرت یافت، در سال « ناظره پردا بھ م شھر  ین  ق از ھندوستان بھ شیراز آمد و در ا
بھ » مآثر سلطانیھ«و بنابھ نوشتھ  با طالب  شیراز  ھانرى مارتین وانمود كرد كھ اسالم را پذیرفتھ و خود را یوسف نامید و در مدارس 

شار داد سالم انت یامبر ا قرآن و پ یھ  سپس رسالھ اى را عل خت و  ینى پردا كران . تحصیل علوم د مان و متف سالھ، عال ین ر بھ ا سخ  در پا
 . »مال احمد نراقى، یكى از بھترین كتاب ھا را در این زمینھ بھ عنوان پاسخ نوشت. اسالمى رسالھ ھاى بسیار نوشتند

 : الگار مى گوید

یق « ھد عت بوط ) تورات(مال احمد نراقى ده تن از علماى یھود كاشان را دعوت كرد و بھ كمك آنھا برخى از عبارت ھاى ع ثار مر و آ
نام آن را  ّھ«بھ مذھب یھود را بھ فارسى برگردانید و سپس بھ نوشتن رسالھ اى در پاسخ نوشتھ مارتین پرداخت و  شت » سیف االم گذا

صفھانى، ».و ضمن آن، ھمھ ادّعاھاى مارتین را ردّ كرد باقر ا مد  بن مح كبر  لى ا رسالھ ھاى دیگرى نیز توسط مال على نورى، مال ع
. (حاج مالتقى برغانى، سید محمد كربالیى، مال ابراھیم كلباسى، حاج مال موسى نجفى و میرزا محمد اخبارى در ردّ پادرى نوشتھ شد

سط ) 55 بود و تو یس  مارتین، جاسوس انگل كھ  چرا  بود،  ردّ بر مارتین تنھا ردّ چند شبھھ نبود، بلكھ مقابلھ بانفوذ قدرت ھاى خارجى 
 . آنھا حمایت مى شد
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 زندگى سیاسى

سى در دوره  قدرت سیا شدن  ست  دوران كودكى و نوجوانى نراقى در روزگارى سپرى شد كھ اوضاع داخلى ایران بھ علت دست بھ د
پادشاھى جانشینان كریم خان زند، و تا حدودى دوران نضج و قوام سلطنت قاجاریھ و درگیرى ھاى خونین آغا محمد خان قاجار، دچار 

ما . در زمانى كھ نراقى در كاشان مستقر شد، ثبات نسبى در كشور برقرار شده بود. نابسامانى بود لى برخى از عل در این زمان بھ دالئ
حران . مناصبى را پذیرفتند و با شاه قاجار ھمكارى كردند بر ب خود را در برا لى  ھده نگرفت، و سى برع سؤولیت سیا ند م ھر چ نراقى 

او با ارائھ راھكارھاى عملى از جملھ اجراى عدالت، مبارزه با ستم، نظارت بر كارگزاران، رسیدگى . ھاى موجود مسؤول مى دانست
ھد ھا بكا حران  كرد از ب مى  تالش  ّت  قرارى امنی شریعت و بر جراى  مردم، ا مور  یل . بھ ا یھ و تحل بھ تجز خود  ثار  او در البھ الى آ

كرد ئھ  خویش را ارا لوب  مانى و مط مت آر یھ، حكو یت فق بھ . حكومت موجود و مطلوب پرداخت و در نھایت با طرح وال جھ  با تو او 
ّجاة و اھداى آن بھ فتحعلى شاه تالش ھمھ سویھ داشت از  واقعیت ھاى موجود، بإ؛ه ه نوشتن كتاب ھایى چون معراج السعاده و وسیلة الن

شاند مردم بك عدالت و رعایـت حقـوق  بھ راه  سیار امیـدوار بـود وى را  گران بكاھـد و ب بھ دی بھ او و . ظلـم و سـتم او  ا گـاه نسـبت  ّ ام
بھ صراحت و  گاه  كرد و  مى  كر  ھى از من عروف و ن گارگزارانش تند مى شد و آنان را كھ از جادّه عدالت خارج شده بودند، امر بھ م

 . شدّت بیان از ستمكار بودن آنان سخن بھ میان مى آورد

 روابط با شاھان

شده،  شاھان یاد یان  بود و از م گار  عالمھ نراقى با كریمخان زند و جانشینان او، ھمچنین با آغا محمدخان قاجار و فتحعلى شاه ھم روز
كرد. تنھا با فتحعلى شاه ارتباط داشت مى  قات  ین مال . فتحعلى شاه ھرگاه بھ كاشان مى رفت، با آن بزرگوار در خانھ اش و یا در باغ ف

ّجاة ) 58(نراقى معراج السعاده ) 57( نیز، مدرسھ اى . را بھ خواست شاه نگاشتھ و بھ او ھدیھ كرده است) 59(و وسیلةالن شاه  لى  فتحع
ھم ) 60. (بزرگ در وسط بازار شھر كاشان ساخت و آن را بھ عالمھ نراقى واگذار كرد بط،  شمارى از نویسندگان با توجھ بھ این روا

شروع  جار را م شاه قا مت  قى حكو مھ نرا چنین با توجھ بھ برخى ستایش ھا از شاه قاجار در برخى از آثار نراقى، نتیجھ گرفتھ اند عال
سى ) 61. (مى دانست براى پاسخ بھ شبھھ یادشده، در فصل ھشتم موضع نراقى را با شاھان قاجار از دو بُعد نظرى و عملى مورد برر

 . قرار خواھیم داد

 
 نقش نراقى در جنگ ایران و روس

گاران . در جنگ بین ایران و روسیھ بسیارى از عالمان و متفكران اسالمى بر ضد روسیھ فتواى جھاد دادند بھ گفتھ بسیارى از تاریخ ن
ھاد داد ست .از جملھ لسان الملك سپھر، نراقى از فقیھانى است كھ بر ضد روس ھا فتواى ج نگ و از د ین ج یران در ا ست ا پس از شك

بھ  شدیدى  جان  یران ھی ِ نقاط اشغال شده، در داخل ا دادن برخى از والیات و نقاط سرحدى، بر اثر بدرفتارى ھاى روس ھا با مسلمانان
 : بھ گزارش برخى از تاریخ نویسان. وجود آمد

بود« شده  یج  سیھ تھی ضدّ رو بر  عال  حدّ ا ضدّ روسیھ . افكار مردم بھ  بر  عالن جنگ  مداران تقاضاى ا لب زما یت و اغ لت، روحان م
ھ  5در تاریخ . داشتند شدند 1241ذى حجّ سلطانیھ  مردم . آقا سید محمد مجتھد بھ ھمراه یكصد تن از روحانیون وارد  گر از  ھى دی گرو

قى را .»و روحانیت بھ سرپرستى مال احمد نراقى براى حضور در صحنھ جنگ بھ سلطانیھ آمدند لسان الملك سپھر، حضور عالمھ نرا
 : در اردوگاه چمن سلطانیھ چنین بیان مى كند

فاق « بھ ات بود،  یادت  بر ز ضیلتش  شریھ ف ثنى ع ماى ا مت عل كھ از تما شانى  قى كا مد نرا مال اح ناب  ھ ج جدھم ذیحجّ شنبھ ھی روز پنج
سید بود، از راه بر ست .»جماعتى دیگر از علما و حاجى مال محمد، پسر حاج مال احمد كھ او نیز قدوه مجتھدین  مده ا تاب آ ین ك در ھم

سیارى . كھ ھمھ شاھزادگان و فرماندھان بھ استقبال رفتند و آن بزرگوار را با تكبیر و تھلیل تا منزلگاھش ھمراھى كردند عتراف ب بھ ا
مھ  تاھى ھ سیار كو مدّت ب شور، در  فاع از ك براى د نان  سط آ مردم تو یك  شویق و تحر مان و ت ضور عال ثر ح بر ا تاریخ نگاران  از 
ین  یران در ا كرد، ا خواھیم  شاره  بھ آن ا نده  ل اشغال كرده بود، آزاد شد، ولى بھ عللى كھ در فصل آی شھرھایى كھ روسیھ در جنگ اوّ

 . جنگ شكست خورد و ناگزیر بھ صلح تحمیلى تن داد و عھدنامھ ننگین تركمانچاى را امضا كرد

 
 پایان زندگى

فت 23نراقى نیز در . ق بسیارى از مردم بھ سبب مرض وبا از دنیا رفتند.ه1245در  یا ر . ربیع الثانى ھمان سال بھ ھمان مرض از دن
ند گاران ھمان حال ن شرح  خى از  سارى در : بر ّات«خوان ضات الجن جاى ) 66(» رو ندین  بزرگ در چ قا  شیخ آ عھ«و  ) 67(، »الذری

قى در ) 69(» جامع السعادات«و شیخ محمدرضا مظفر در مقدمھ كتاب ) 68(ھمچنین دھخدا در لغت نامھ اش  1244نوشتھ اند كھ نرا
قى در . ق از دنیا رفتھ است.ه كھ نرا ند  تھ ا گر گف تھ است 1245یا  1244برخى دی یا رف شان در .از دن فات ای ، و شكّ بوده  1244بى  ن
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 است، 

ال ) كتاب قضا و شھادات(جزئى از كتاب مستندالشیعھ 1245چرا كھ نراقى، در ربیع المولود  شوّ ست و در  شیخ  1244را نگاشتھ ا بھ 
با  عھ  ین دو واق كھ ا ست،  انصارى اجازه روایت داده و در ذى قعده ھمین سال بھ برادرش مولى محمد مھدى ثانى، اجازه روایت داده ا

قى در ) 71. (سازگارى ندارد 1244ربیع الثانى  23تاریخ  كھ نرا ند  ثانى  23بنابراین تردیدى باقى نمى ما یع ال تھ  1245رب یا رف از دن
 . جنازه ایشان بھ نجف اشرف حمل شد و نزدیك پدر بزرگوارش محقق نراقى، حاج مال مھدى دفن شد. است

 

یة : خود آن بزرگوار در تاریخ والدتش مى نگارد. 67عوائد االیام، مقدّمھ، ص  - 1 مادي الثان تاریخ والدتي في الرابع عشر من شھر ج
ن الھجرة النبویّة  ِ لف م ْ  ). ه 1185(سنة خمس و ثمانین بعد المائھ و األ

1186، و دیگران كھ تاریخ والدت او را 462، ص 2ج » الذریعھ«و   71ص » مصفى المقال«بنابراین، سخنان آقا بزرگ تھرانى در 
 . نگاشتھ اند، درست نیست

ّھ نشر دانش، سال چھارم، شماره  - 2  . 4 / 3مجل

ثار، ج  - 3 كارم اآل مھ، ص 1236، ص 4م یون در مقدّ قرة الع شت را  24؛  ثار«و  1210تاریخ بازگ كارم اآل شتھ .ه1212» م ق نگا
 . است

 . 133قصص العلماء، ص  - 4

َّ كاشانى، ص  - 5  . ، چ بوذر جمھرى، تھران94لباب االلقاب، مال حبیب هللا

شایخنا«و از دیگران با عنوان » سیدنا االستاذ«: با عنوان» بحر العلوم«آن بزرگوار در آثار خود از  - 6 شایخنا «و » بعض م عض م ب
تھ . 24و  63، 53، 8عوائد االیام، عائده : ك.ر. یاد كرده است» المعاصرین گر گف لب دی برخى با توجھ بھ ھمین استنادات و برخى مطا

خود را آورده . اند كھ اینھا جزو مشایخ نراقى بوده اند، نھ اساتید او یتى  شایخ روا مھ م برادرش داده، ھ بھ  كھ  یتى  جازه روا نراقى در ا
 . عوائد االیام، مقدمھ: ك.ر. است

 . 130زندگى و شخصیت شیخ انصارى، ص  - 7

 . 56؛ كتاب الزكاة، ص 282و  41و  40؛ كتاب الخمس، ص 136و  40احكام الخلل، ص  - 8

كاة، ص 33و  127و  33؛ كتاب الخمس، ص 242و  227و  190و  118و  111و  72و  42احكام الخلل، ص  - 9 تاب الز ؛ 172؛ ك
 . 202و  164و  115و  80الحاشیھ على استصحاب القوانین، ص 

 . 360، ص 2؛ مكارم اآلثار، ج 285؛ تاریخ كاشان، ص 105لباب االلقاب، ص  - 10

 . 365، ص 2؛ ریحانة االدب، ج 106لباب االلقاب، ص  - 11

 . 283؛ تاریخ كاشان، ص 1240، ص 4و ج  555، ص 2، مكارم اآلثار، ج 163، ص 6ریحانة االدب، ج  - 12

 . 263؛ وحید بھبھانى، ص 24 - 23لباب االلقاب، ص  - 13

 . 279تاریخ قم، ص  - 14

 . 369، ص 2، طرائف المقال، ج 16الروضة البھیھ، ص  - 15

ریعھ، ج  - 16 ّ  . 116؛ لباب االلقاب، ص 164، ص 17الذ
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ل، على تشكرى، ص  - 17 ُ  . 25تاریخچھ علم و ادب در آران و بیدگ

 . 190 - 188، ص 73كیھان اندیشھ، شماره  - 18

 . 164، ص 17الذریعھ، ج  - 19

 . بھ قطع وزیرى در كتابخانھ امامزاده محمد بن ھالل آران موجود است) صفحھ 420(نسخھ اى از آن در دو جلد  - 20

 . میرزا بزرگ قائم مقام فراھانى آمده است» جھادیھ«رسالھ یادشده در  - 21

 . 25؛ تاریخچھ علم و ادب در آران و بیدگل؛ ص 188، ص 73كیھان اندیشھ، شماره  - 22

 . 96؛ لباب االلقاب، ص 1240، ص 4؛ مكارم اآلثار، ج 297، ص 2الكرام البرره، ج  - 23

 . 1522، ص 5و ج  364، ص 2، مكارم اآلثار، ج 104لباب االلقاب، ص  - 24

 . ، چ امیركبیر288 - 286، مقدّمھ؛ تاریخ كاشان، عبدالرحیم كالنتر ضرابى، ص 17، ص 1مستند الشیعھ، ج  - 25

 . 5الخزائن، ص  - 26

 . 183، ص 3اعیان الشیعھ، ج  - 27

وضھ البھیّھ فى االجازات الشفیعیھ، ص  - 28  . 16الرّ

ّى، پایان كتاب - 29  . قالئد اللئالى، نسخھ خط

 . 94لباب االلقاب، ص  - 30

ین، ج 410؛ الفوائدالرضویھ، محدث قمى، ص 116، ص 1الكرام البرره، شیخ آقا بزرگ، ج  - 31 سن ام سید مح شیعھ،  یان ال ، 3؛ اع
ــزى، ج 183ص  ــةاالدب، تبری ــاریخ كاشــان، ص 160، ص 6؛ ریحان ــھ جــامع الســعادات؛ ت ــر در مقدّم درضــا مظف ّ ؛ 282، شــیخ محم

 . 14؛ انیس الموحدین، مقدمھ، ص 95، ص 1روضات الجنات، ج 

 . 49 - 47عوائداالیام، ص  - 32

ـــھ دھخـــدا، ج  - 33 ل و ج 419، ص 20و ج  1467،  1372، ص 3لغتنام ـــاپ اوّ ، 19808، ص 13و ج  1147، 1165، ص 1، چ
 . ، چاپ جدید22407، ص 14و ج  1383، ص 1چاپ دوم و ج 

ل، ص 49عوائد االیام، مقدمھ، ص  - 34  . 4؛ ویژه نامھ كنگره بزرگداشت فاضلین نراقى، شماره اوّ

َّ حسن زاده آملى، ص  - 35  . 186مجموعھ مقاالت، آیةهللا

 . 22طاقدیس، ص  - 36

 . 67عوائد االیام، مقدمھ، ص  - 37

 . 67عوائد االیام، ص  - 38

 . 59 - 54ھمان، ص  - 39

 . 63عوائد االیام، مقدمھ، ص  - 40

Page 13 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 . 50، ص 1ویژه نامھ نراقیین، شماره  - 41

 . 56عوائداالیام، ص  - 42

گانى 58، ص 1ج » الرسائل و المسائل«؛ كتاب 161، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 43 َّ گلپای یةهللا نھ آ ّى كتابخا نى  259، نسخھ خط عنوا
فاع«دارد بھ نام  ھ آمده است» كتاب الجھاد و الدّ ّ  . ولى در ذیل آن فقط چند مسألھ درباره اھل ذم

 . 6 - 5طاقدیس، مقدمھ، ص  - 44

 . 119 - 118ھمان، ص  - 45

 . 129 - 128ھمان، ص  - 46

 . 337و 123ھمان، ص  - 47

 . 296 - 295و  203ھمان، ص  - 48

 . گردآورى آورنده، اختر نراقى 119غزل، نراقى، ص  - 49

 . 30 - 29، بھ نقل از تاریخ نور، جھانگیر میرزا، ص 33ادبیات در جنگ ھاى ایران و روس، ص  - 50

 . 130قصص العلماء، ص  - 51

 . 83عوائد االیّام، ص  - 52

 . 99؛ دین و دولت، ص 129قصص العلماء، ص  - 53

 . 168 - 167دین و دولت، حامد الگار، ص  - 54

 . 168ھمان، ص  - 55

 . 130قصص العلماء، ص  - 56

 . ، چ انجمن آثار ملى75آثار تاریخى كاشان، حسن نراقى، ص  - 57

 . ، بھ اھتمام حسن نراقى15مثنوى طاقدیس، مقدمھ، ص  - 58

 . 6معراج السعادة، مقدمھ، ص  - 59

 . 15مثنوى طاقدیس، مقدّمھ، ص  - 60

 . 333نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص  - 61

 . 365، ص 1ناسخ التواریخ، ج  - 62

 . ، چاپ دانشگاه تھران211تاریخ سیاسى و دیپلماسى ایران، ص  - 63

 . 365، ص 2 - 1ناسخ التواریخ، ج  - 64

 . 16؛ طاقدیس، مقدمھ، ص 271فارسنامھ ناصرى، ص  - 65

Page 14 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 . 97، ص 1روضات الجنات، ج  - 66

ــیعھ، ج  - 67 ــانیف الش ــى تص ــھ ال و  222و  14، ص 1و ج 286و  195و  183، ص 13و ج  286، ص 12و ج 276، ص 6الذریع
 . 177و  85، ص 25و ج  66و  340

 . ، چاپ جدید1383، ص 1لغت نامھ دھخدا، ج  - 68

 . 5مقدمھ جامع السعادات، ص  - 69

 . 183، ص 13؛ اعیان الشیعھ، ج 163، ص 6ریحانةاالدب، ج  - 70

 . 64عوائداالیام، ص  - 71

 
 نگاھى بھ اوضاع ایران در روزگار محقق نراقى: فصل دوم

 نگاھى بھ اوضاع ایران در روزگار محقق نراقى

بوده است گار  ھم روز خان . مال احمد نراقى، با سلسلھ زندیھ و قاجاریھ  سلطنت كریم گار  خود را در روز نى  كى و نوجوا دوران كود
كرد سپرى  شینان او  یھ و جان سلھ زند گذار سل ند، بنیان جار و . ز خان قا مد  غا مح سلطنت آ مان  خود را در ز ندگانى  مى از ز خش مھ ب

بھ . فتحعلى شاه، از سلسلھ قاجاریھ گذرانده است چون ارتباط اوضاع زمان ھر اندیشورى با اندیشھ او عنصرى غیر قابل انكار است و 
جا  ئھ داد، در این مان ارا ھاى آن ز شھ  ستى از اندی یل در توان تحل مى  مانى ن ھر ز ھم  قایع م دیگر سخن چون بدون شناخت حوادث و و
ید و  ست، مف اشاره اى ھر چند گذرا بھ اوضاع سیاسى، اجتماعى و علمى ایران در قرن سیزدھم، عصرى كھ نراقى در آن مى زیستھ ا
مناسب بلكھ ضرورى مى نماید، تا روشن گردد كھ حكومت ایران از نظر سیاسى داراى چھ موقعیتى بوده و مردم آن روزگار از جھت 
ست، و  بوده ا نھ  شمندان چگو ھا و دان یھ، فق ھاى علم حوزه  نیز  ند،  بوده ا سومى  عادات و ر كار و  چھ اف ماعى داراى  گى و اجت فرھن

 . باالخره این اوضاع و احوال در محقق نراقى، چھ تأثیرى داشتھ است

 
 اوضاع سیاسى ایران

گر،  ھاى ایـران و روس از سـوى دی گیرى  سو و در یك  لى از  شمكش ھـاى داخ بھ علـت ك گار، اوضـاع سیاسـى ایـران  ین روز در ا
مرج و . دستخوش ناامنى و آشوب و بى ثباتى بوده است ھرج و  ھاى  كى از دوران  ید ی ند را با خان ز كریم  دوران پادشاھى جانشینان 

بحران داخلى ایران دانست، زیرا عالوه بر آنكھ وى جانشین معیّنى نداشت و كسى پس از او نتوانست مدعیان زورمند و رقباى سیاسى 
ند ست زن مى د قدامات مھ بھ ا ند؛  قاى دولت ز براى ب ستند  شھوات . را از میان بر دارد، ھیچ یك از شاھزادگان زندیھ نتوان غراض و  ا

ّ جاه طلبى جانشینان كریم خان، بحران بزرگى در فارس و اصفھان بھ وجود آورد كھ ھر از چند ماھى امیرى از خاندان  نفسانى یا حس
سید مى ر تل  بھ ق سرانجام  كرد و  مى  سلطنت  شیراز  سال .زند، یا بستگان آن خاندان، در  ند از  خان ز كریم  شینان  ھاى جان شمكش  ك

شور و . ھجرى، فرصت بسیار مناسبى را براى آغامحمد خان قاجار فراھم آورد 1209تا  1193 او با بازگشت بھ قبیلھ اش در شمال ك
سال  گیرد 1209ایجاد ھمبستگى میان آنان موفق شد طىّ چند جنگ خونین، سلسلھ زندیھ را براندازد و در  ست  بھ د مور را  مام ا . (ز

ھى ) 2 سامان د بھ اداره و  بود و  ناف  طراف و اك بھ ا شى  گیر لشكرك كومتش در مدت ح طول  جار در  خان قا مد  غا مح كھ آ از آن جا 
شدنش در  شتھ  با ك خت،  مى پردا سال  21حكومت ن ھ  بھ  1211ذى حجّ سر  كس از گوشھ اى  ھر  كومتش،  بودن ح بھ علت متزلزل 

قدرت در گرفت مدعیان  ندگان و  یان بازما قدرت در م نگ  باره ج شاه، دو لى  قدرت فتحع یت  مان تثب تا ز مدعیان .عصیان برداشت و 
بھ : حكومت در این دوره دو دستھ بودند مت را  ندن حكو سوداى برگردا كھ  یھ  شاریھ و زند صفویھ، اف ندان  ندگان خا ستھ از بازما یك د

 . اوالد شاھان گذشتھ داشتند

 
ند بت پرداخت بھ رقا شینى  قدرت و جان ھران، . دستھ دوم صاحب منصبان قاجارى بودند كھ براى تصاحب  خان در ت لى  لى ق شورش ع

یى  محمد خان زند در اصفھان، صادق خان قشقایى در آذربایجان، حسین قلى خان در فارس و شاھرخ شاه افشار در خراسان، نمونھ ھا
لى .از كشمكش ھاى داخلى ھستند كھ در این مدّت بھ وقوع پیوستند سپس فتحع كھ  جار  خان قا مد  غا مح برادر زاده آ خان،  سرانجام بابا
كرد 1212شاه نام گرفت، از شیراز روانھ تھران شد و در روز عید فطر  ھاى گسترده اى . تاج گذارى  گیرى  ستقرار دولت او در تا ا

خارجى، . وجود داشت بزرگ  طر  با خ یارویى  ثر رو بر ا تا  بود  بھ عقیده برخى نویسندگان، اگر جنگ ھاى ایران و روس آغاز نشده 
شد مى  پذیر ن كان  ّ ھمدردى و میھن پرستى ایرانیان بیدار شود، استقرار سلطنت فتحعلى شاه ام ھھ . حس كھ در جب سردارانى  كھ  چنان 
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باره  شتند و دو جنگ بودند، ھمین كھ جنگ ھاى ایران و روس با عقد قراردادھاى گلستان و تركمنچاى پایان یافت، سالح از دست نگذا
با .شورش ھایى را علیھ فتحعلى شاه بھ راه انداختند كھ با كوشش عباس میرزا فرو نشانده شد كھ معاصر  شاه  روزگار سلطنت فتحعلى 

ید مى آ شمار  بھ  ھان  یران و ج تاریخ ا حل  مان . حیات و مرجعیت عالمھ نراقى بود، یكى از بحرانى ترین و حساس ترین مرا در آن ز
بود شده  ندان، . میان دولت ھاى قدرتمند جھان رقابت شدیدى در دست یابى بھ مناطق آسیا و افریقا شروع  سیلھ قدرتم بھ و ین سیاست  ا

بود. نام گرفتھ بود» سیاست مستعمراتى« خوردار  یژه اى بر یت و ند از اھم مورد ھ ند . نقش ایران در  مانع ھ بى  شار  ھاى سر ثروت 
بود تھ  مع انداخ بھ ط تریش را  سھ و ا ھاى روسیھ، فران مپراتورى  یژه ا بھ و ھان  ستان و راه . دولت ھاى بزرگ ج سایھ ھندو یران ھم ا

مى . طبیعى رسیدن بھ آن سرزمین از قاره اروپا بھ ویژه براى روسیھ و فرانسھ بود روسیھ براى رسیدن بھ ھدف باید ایران را ھر چھ 
ند. توانست كوچك تر كند تا راه خود را بھ ھندوستان نزدیك تر سازد . فرانسھ نیز امیدوار بود كھ از راه ایران بھ ھندوستان دست پیدا ك

شت) 6( یران را ندا خاك ا براى . انگلستان قصد تصرف  بود و  ستان  بر ھندو یوارى در برا جاد د براى ای ستان  ستقالل افغان ھدف آن ا
ند . تحقق استقالل افغانستان كھ بخشى از خاك ایران بود، تضعیف دولت ایران مطلوب بود یب ھمان شورى رق ست ك بھ د كار  حتى اگر 

فارس . روسیھ انجام مى گرفت یج  طراف خل قوام ا از سوى دیگر براى این كھ راه ھندوستان امن باشد، باید از نفوذ پر دامنھ ایران بر ا
 . كاستھ مى شد و این امر تضعیف ایران را در سیاست انگلستان ضرورى مى نمود

 
 جنگ ایران و روس

ترین آن  نى  ترین و طوال ھم  كھ م كرد  شاره  شورھاى ھمسایھ ا خى از ك با بر از حوادث مھم این دوران مى توان بھ جنگ ھاى ایران 
ھان . جنگ ایران و روس بود مان و فقی قش عال بھ ن جا  این حادثھ از زوایاى گوناگون در خور بحث و بررسى است، ولى ما تنھا در این

 . بھ ویژه محقق نراقى در برخورد با تھاجمات روس، اشاره خواھیم داشت

 : جنگ ایران و روس داراى دو دوره است

نى » گنجھ«حاكم .  را محاصره كردند» گنجھ«شھر  1218قواى روس در رمضان . 1228تا  1218دوره نخست از . 1 جود فراوا با و
ّح . سپاه روس، در دفاع از شھر، مردانھ پایدارى كرد جھ مسل مردم گن ّار روس دعوت كردند و ھمھ  عالمان شھر مردم را بھ جھاد با كف

نت . شدند جھ، خیا حاكم گن یان  كى از اطراف ستى ی با ھمد جھ  ساكن گن قواى روس از تصرف گنجھ نا امید شدند، ولى عده اى از ارامنھ 
یروان . كردند و شبانھ دروازه شھر را بھ روى سپاه روس گشودند مان ا پس از كشتارى وسیع، شھر گنجھ تصرف شد و پس از آن حاك

كرد. و قراباغ بدون جنگ تسلیم شدند پا  بھ  شاه غوغایى  لى  بار فتحع ھران . خبر سقوط شھر گنجھ و قتل عام مسلمانان در در ماى ت عل
ّار روس را تصویب كردند و حكم تجھیز سپاه صادر شد  . جنگ در این دوره حدود ده سال بھ طول انجامید) 8. (جنگ با كف

 
 فتواى جھاد

سرزمین ) میرزا بزرگ(قائم مقام فراھانى  ھا از  ندن آن و شاھزاده عباس میرزا براى جلوگیرى از تجاوزات بیش تر روس و بیرون را
قم،  یران در  نام ا مان ب نزد عال ین  یات و ھمچن بات عال بھ عت ھاى اشغالى، از عالمان و فقیھان استمداد طلبیدند و با فرستادن نمایندگانى 

ند شریح كرد ھا را ت یات روس  مق جنا ند. كاشان و اصفھان، ع سیھ را بدھ با رو ھاد  تواى ج كھ ف ستند  ما خوا فر ) 9. (و از عل شیخ جع
مال  عھ اصفھان،  نجفى، معروف بھ كاشف الغطا، آقا سیّد على طباطبایى، میرزا ابوالقاسم قمى، میر محمد حسین خاتون آبادى، امام جم

شتھ ) 10. (خواستھ آنھا را اجابت كردند... احمد كاشانى و شرایط آن نگا ھاد و  باره ج كھ در ھایى  سالھ  با ر مجموعھ این فتواھا ھمراه 
شد، . منتشر شد» رسالھ جھادیھ«شده بود، توسط میرزا عیسى قائم مقام بزرگ گردآورى و بھ عنوان  چاپ  نخستین كتابى كھ در تبریز 

ست.این كتاب بود شتھ ا تاب ) 12. (نقل شده كھ محقق نراقى نیز رسالھ جھادیھ دا سائل«وى در ك سائل و الم حث » الر ین ب بھ ا بابى را 
ھاد  سائل ج گر م ھ پاسخ گفتھ و از دی ّ اختصاص داده، ولى در آن جا تنھا بھ یك پرسش درباره چگونگى ساخت و ساز خانھ ھاى اھل ذم

 . بحث نكرده است

 
ل ایران و روس در شوال  خش  1228جنگ اوّ با عھدنامھ ننگین گلستان پایان پذیرفت و بھ موجب آن دربند، باكو، شیروان، قراباغ و ب

دیگرى از خاك ایران جدا و بھ روسیھ الحاق شد و دولت از ھر گونھ ادعایى نسبت بھ گرجستان، داغستان، مینگرلى و آبخازى صرف 
دولت ایران كھ . درخواست تجدید نظر كرد، ولى پاسخ دولت روسیھ منفى بود 1229ایران پس از پذیرش عھدنامھ گلستان در .نظركرد

ند جبران ك نھ اى  بھ گو ست را  ین شك كھ ا بود  پى آن  اختالفات . از بازپس گیرى مناطق از دست رفتھ، با مذاكره نا امید شده بود، در 
كھ  ناگوارى  بار  ین اخ گر، ھمچن مل دی مرزى ایران و روسیھ، تصرف چند قطعھ از خاك ایران در بالغ لو و گوگچاى و برخى از عوا

شد مى  جان عمو بروز ھی بود، موجب  سیده  ھران ر بھ ت سترنج . از مناطق اشغالى و رفتار بد روس ھا با اھالى مسلمان آن  ھا د روس 
ند سلمانان را مجبور . زارعان را با عناوین مختلف گرفتھ و بھ روسیھ حمل مى كردند و مردم را در فقر و تنگدستى گذاشتھ بود نان م آ

مى  نت  سالمى اھا شعایر ا قرآن و  بھ مساجد،  گر  سوى دی ستند و از  سیحى بفر مدارس م بھ  مى كردند كھ كودكان خود را براى تعلیم 
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ھاب و . كردند ند، الت مى كرد ساس  تر اح موس  نھ اى مل بھ گو قایع را  مناطق ھم مرز چون در كانون بحران قرار داشتند و حوادث و و
مرزى . ھیجان بیش ترى از خود نشان مى دادند عباس میرزا كھ از مصالحھ با روسیھ و عھدنامھ گلستان ناراضى بود و حلّ اختالفات 

َّ مجاھد را از ماجرا آگاه و از وى استمداد كرد َّ ) 14. (را از راه مذاكره بى نتیجھ یافتھ بود، بھ وسیلھ برخى از نزدیكان خود آیةهللا آیةهللا
ھاد  كھ در ج شدند  م  ّ صم ند، م شنیده بود شغالى را  ناطق ا لوم م مردم مظ مجاھد و برخى دیگر از عالمان كھ از راه ھاى دیگر، استغاثھ 

 . مقدس، بیش از گذشتھ ھمیارى و مشاركت كنند

 
 حضور عالمان شیعى در جنگ

آن بزرگوار نامھ ھایى . جمعیت بسیارى از عالمان، مردم و درباریان از او استقبال كردند. وارد تھران شد 1241سید مجاھد در شوال 
در پى این دعوت عدّه زیادى . بھ علماى شھرھاى گوناگون ایران نوشت و از آنان خواست كھ حكم جھاد داده و در تھران بھ او بپیوندند

شدند مراه  با او ھ سیھ  با رو مده و در جنگ  گرد آ ھران  ھران در ) 15. (از عالمان در ت بھ ت ھد  َّ مجا یةهللا پس از ورود آ ند روز  26چ
عھ . در نزدیكى تبریز اردو زد) مركز فرماندھى نیروھاى ایران(، شاه در چمن سلطانیھ 1241شوال  عده اى  17در روز جم عده  ذى ق

شدند سلطانیھ وارد  من  بھ چ ھد  سید مجا ھبرى  سپھر. از علما بھ ر تھ  قى : بھ گف مد نرا مال اح عده جناب  جدھم ذى ق شنبھ، ھی در روز 
 ّ مال ما و  گر از عل ماعتى دی ینى و ج مال عبدالوھاب قزو حاج  فاق  بھ ات بود،  ضیلتش برتر  شریھ ف ثنى ع كاشانى كھ از تمامت علماى ا

گزارش ) 16. (محمد، پسر نراقى بھ سلطانیھ آمدند پوش  فن  سلطانیھ، ك بھ  ویلوك، نماینده دولت انگلیس، ورود نراقى و ھمراھانش را 
ند.كرده است كرده ا كر  فر ذ بھ پانصد ن یب  ند، قر ین جنگ شركت كرد كھ در ا مان ) 18. (تعداد عالمان و مجتھدانى را  خى از عال بر

بھ ... یادشده از جملھ محقق نراقى، مامقانى و مردم  براى  تھ و  جان رف ناگون آذربای ناطق گو بھ م ھاد،  براى تشویق مردم بھ جنگ و ج
 . مردم بر اثر تشویق عالمان دینى از كشتن و كشتھ شدن ھیچ ترسى بھ خود راه نمى دادند) 19. (ایراد خطابھ و سخن پرداختند

 
 پیروزى در جنگ در مرحلھ نخست

 : فداكارى ھا باعث شد كھ در كم تر از دو ماه ھمھ سرزمین ھاى اشغال شده، پس گرفتھ شد

ماى  1242و  1241در جنگ ھاى سال « نان را عل ینى آ سات د كھ احسا یران  سپاه ا ید و  ھا نگرد قمرى چندان موقعیتى نصیب روس 
ل از  1242و  1241مذھبى تھییج كرده بودند، رشیدانھ مقاومت كردند و حتى در فاصلھ  ھاى دوره اوّ كھ در جنگ  حى را  بیش تر نوا

 » .دست رفتھ بود، اشغال كردند

 شكست جنگ

ُند شد طبق گزارش ھاى تاریخ نویسان داخلى و خارجى مى توان عامل اصلى را در . متأسفانھ چندى نگذشت كھ پیش روى ایرانى ھا ك
كھ . دسیسھ ھاى درباریان یافت جایى  تا  ند،  گران بود سخت ن عدى آن  قب ب ند و از عوا شت افتاد آنان از قدرت و محبوبیت علما بھ وح

ھا  ھھ  شادابى از جب شاط و  مان، ن گر عال شدن او و دی حدود  با م ً از سوى درباریان مورد بى احترامى قرار گرفت و  سیّد مجاھد رسما
 . رخت بربست

 : درباره شكست علل گوناگونى را گفتھ اند كھ در این جا تنھا بھ نظر نراقى بسنده مى كنیم

 
 شكست جنگ از نگاه نراقى

سن از  مد ح شیخ مح َّ آقا شیخ منصور سبطالشیخ از قول پدرش  ضیاءالدّین سبطالشیخ از نوادگان شیخ انصارى بھ نقل از عمویش آیةهللا
 : قول شیخ مرتضى انصارى درباره علت شكست ایران از روسیھ چنین نقل مى كند

مى گفت« كرد و  مى  یھ  مد، گر مى آ یان  تداى جنگ : استاد ما مال احمد نراقى ھر وقت از جنگ قفقاز سخن بھ م ھا در اب سلمان  ما م
مد و گفت ما آ كھ : پیروز بودیم، اما نمى دانم روى چھ جریاناتى، یك شب اللھیار خان بجنوردى كھ میزبان من بود، نزد  ندى  با زد و ب

ست  سبب شك ھد داد و  شان خوا خورده ن ست  خود را شك یران  شگر ا سمتى از ل میان دولت روسیھ و عباس میرزا بھ عمل آمده، فردا ق
براى . لذا براى علما اسب ھاى تندرو تھیھ و نزدیك چادرھایشان آماده كرده ایم. بقیّھ سپاه خواھد گردید ضعیتى  ین و یدن چن بھ محض د

ضیھ . نجات خود بر اسبان سوار شوند و فرار را بر قرار ترجیح دھند تا خداى نخواستھ زیانى بھ وجود مباركشان نرسد ین ق و فردا چن
مودیم مل ن سیار تح ھاى ب نج  لى .»اى پیش آمد و ما سوار شدیم و فرار كردیم و در این فرار و عقب نشینى ر مھ جنگ فتحع پس از خات

سخ داد خورد، پا ست  یران شك چرا ا كھ  سید  شت، پر ضور دا ھھ جنگ ح خود در جب كھ  غانى  عدم : شاه از مال محمد تقى بر بھ علت 
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شاه ) 22. (خلوص عباس میرزا ھاد توسط ناصرالدین  تواى ج ین پادشاھان «: گفت) 23(شیخ انصارى بھ ھنگام درخواست ف بھ ا من 
ستادش ) 24. (»علما در جنگ قفقاز بھ آنان اعتماد كردند، ولى بھ آنھا خیانت شد. اعتماد ندارم گیز ا غم ان ستان  گوار، دا سپس آن بزر

كھ . نراقى را كھ بھ بدترین وضع از جنگ قفقاز برگشتھ بود، براى حاضران بیان كرد ست  سیارى ا شواھد ب قى داراى  یدگاه نرا البتھ د
 . در جاى خود بیان شده است و ما براى آنكھ بحث بھ درازا نكشد، از ذكر آنھا صرف نظر مى كنیم

 
 مخالفت نراقى با لغو فتواى جھاد

سلمانان  مھ م شاه و ھ بر  وقتى كھ عالمان در اردوگاه سلطانیھ گرد آمدند، بار دیگر با صدور بیانیھ اى اعالم كردند كھ جھاد با روسیھ، 
ست ضاللت ا فر و  باره ك ین  سامحھ در ا ست و م جب ا سیھ در ) 25. (وا با رو ھاد  جوب ج یھ در و باره بیان صدور دو ید،  بدون ترد

 . اردوگاه، اصرار بر مواضع پیشین و مقابلھ با چند نفرى بود كھ با جھاد مخالف بودند

 : روضة الصفاى ناصرى پس از نقل این بیانیھ مى نویسد

فت « در ھمھ ایران كار چنان شد كھ اگر حضرت خاقان صاحبقران بر رأى علما انكار كند، اھالى ایران، سلطانى بر انگیزند و بھ مخال
ست. شاھنشاه ایران برخیزند لت خوا ّت، محافظت دو یھ .»الجرم حضرت خاقانى با آن فرّ سلیمانى بھ متابعت مل ین بیان صدور ا پس از 

 . ھمھ درباریان و مردم از آن استقبال كردند، بھ جز دو نفر از رجال سیاسى دولت كھ بھ جاى پیروى، در لغو جھاد تالش داشتند

جھ  مور خار یر ا بود و دیگرى وز شى  كھ از یكى از آنان معتمدالدّولھ، معروف بھ نشاط كھ من شیرازى  خان  سن  میرزا ابوالح یران،  ا
 . حقوق بگیران انگلیس بود

 : فرانسوى، نویسنده ایران شناس در این باره مى نویسد» ژول بونو«

ند« ھاد را صادر كرد تواى ج گر ف ماى دی َّ مى خواندند، بھ اتفاق عل . حاج مال احمد نراقى كھ مرجع تقلید محسوب مى شد و او را آیةهللا
بود لھ  بھ معتمدالدو بھ . یكى دیگر از رجال دربار فتحعلى شاه كھ با صدور فرمان جھاد مخالفت كرد، میرزا عبدالوھاب خان، ملقب  او 

كھ : حاجى مال احمد نراقى گفت تا این ید  خوددارى كن ھاد  تواى ج صدور ف ید، از  مھ دار فوذ كل ستید و در ھمھ ن چون شما مرجع تقلید ھ
شوند ھاد منصرف  تواى ج پذیرفت و . دیگران ھم بھ شما تأسّى كنند و از صدور ف لھ را ن شنھاد معتمدالدو قى پی مد نرا مال اح حاج  لى  و

كھ :  گفت ین  تا ا گد  فر بجن با ك قدر  وقتى كھ كافر بر مسلمان حملھ ور مى شود، وظیفھ ھر مسلمان این است كھ بھ جنگ برخیزد و آن 
ّھرین . مزاحمت او را از بین ببرد ین الن كھ از ب مد  سید مح قا  كرد و از آ قدام  میرزا عبدالوھاب خان معتمدالدولھ نزد علماى دیگر نیز ا

ستند ّ نگری ھاد .»آمده بود خواست تا از صدور فتواى جھاد منصرف گردد، ولى علماى روحانى اصرار او را بھ چشم سوءظن عالن ج ا
سالمى ) 28(حكمى نبود كھ بشود از سوى نراقى و یا دیگر عالمان آن را لغو كرد، چرا كھ بر اساس مبانى فقھى  اگر دشمن بھ كشور ا

توا نیست. حملھ كرد، ھمگان موظفند بھ دفع آن بپردازند كم و ف سوى . در این گونھ موارد نیازى بھ ح ھاد از  عالن ج یا ا توا  نابراین ف ب
 . علما تأكیدى بر ھمان مطلب است

 
صیبت «و ) 29(» دخالت زیان انگیز«متأسفانھ برخى از تاریخ نگاران در تحلیل شكست جنگ، اعالن جھاد از سوى عالمان دین را  م

 . خوانده، از آن بھ عنوان تنھا علت شكست جنگ یاد كرده اند) 30(» بار

شور : بسیارى از تاریخ نگاران نوشتھ اند كھ. پاسخ این گونھ سخنان با توجھ بھ آن چھ در گذشتھ آوردیم روشن است سبب  اعالن جھاد 
سیھ در  كھ رو ھایى را  سرزمین  مھ  تھ، ھ سھ ھف یا  ماه و  تر از دو  كم  كھ در  نھ اى  و ھیجان شگفت انگیزى در میان مردم شد، بھ گو

ل تصرف كرده بود، بازپس گرفتھ شد شتوانھ ) 31. (جنگ اوّ ِ خود را بھ خوبى نشان داد و مى توانست پ در حقیقت فتواى جھاد كاركرد
سورى : اى براى استمرار فداكارى ھا و پیروزى ھا باشد، ولى علل دیگرى چون منى و آ ھاى ار ندھان جنگ، وجود نیرو خیانت فرما

یاتى،  ترخیص نیروھا از منطقھ عمل مالى،  ھاى  یت  شاه در حما لى  تاھى فتحع شمن، كو سوس د بھ عنوان جا در میان نظامیان ایرانى 
بر  میرزا  باس  برادران ع برترى تجھیزات جنگى ارتش روسیھ، خیانت ھاى آشكار آصف الدولھ و ستم ھاى او بھ مردم تبریز، رقابت 
با  بدرفتارى  ندھان جنگ،  مان و فرما غواى حاك براى ا سى  نان ارمنى و رو كارگیرى ز بھ  یس،  ھاى دولت انگل لت  قدرت، دخا سر 
ھده  یل معا نگ و تحم ست ج جب شك یھ، مو ل ھاى اوّ شروى  پس از پی قام  قائم م ید  نان و تبع سط آ نگ تو ھاى ج ھھ  ترك جب مان و  عال

كرور ) 32(تركمانچاى شد،  ھزار  لغ ده  شد و مب گذار  كھ بھ موجب آن، نخجوان، ایروان، طالش، قراباغ و شوره گل نیز بھ روسیھ وا
تاج . معادل پنج میلیون تومان غرامت بابت جنگ بھ روس ھا پرداخت شد بھ  سبت  در مقابل روسیھ حقوق عباس میرزا و اوالد او را ن

 . و تخت ایران بھ رسمیت شناخت

 اوضاع اجتماعى فرھنگى
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شتھ،  ّق نراقى در آن مرجعیت و رھبرى بسیارى از مردم را بھ عھده دا ِ روزگارى كھ محق براى روشن شدن اوضاع اجتماعى فرھنگى
 : شایستھ است بھ گونھ گذرا بھ محورھاى زیر پرداختھ شود

 وضع مردم از بُعد مذھبى، تعلیم و تربیت، . 1

 سیاست مذھبى دولت، . 2

 اوضاع علمى و حوزه ھاى علمیھ، . 3

 ھمگرایى عالمان دینى با فتحعلى شاه و انگیزه ھاى ھمگرایى، . 4

 . نگاه نراقى بھ روزگار خود. 5

 
 وضع مذھبى مردم. 1

صفویھ است ماعى  ضع اجت مھ و حترام . افكار و عقاید و سنت ھاى مردم در این روزگار ادا ین ا مان د براى عال شیعھ،  مردم  تر  یش  ب
نان  با آ ماعى  ویژه اى قائل بودند و در انجام امور شرعى و احكام عبادى از آنان پیروى مى كردند و در تصمیم گیرى ھاى سیاسى اجت

ند مى كرد مل  نان ع ھاى آ یدگاه  ینى و ) 34. (بھ رایزنى پرداختھ و بر اساس د یھ باورھاى د بر پا فال  یت اط خانوادگى و ترب پرورش 
 . تكالیف مذھبى و اجراى دستورھاى دینى استوار بود

بیش تر مردم در این زمان بى سواد بودند و تنھا گروه ھاى معدودى از آنان در مكتب خانھ ھا و مدارس علوم دینى با آموزه ھاى قرآن 
با . و متون ادبى و اخالقى آشنا مى شدند حروف الف شناختن  پس از  شد،  مى  ّ و یا روحانیون اداره  كودكان در مكتب خانھ كھ توسط مال

بھ فراگیرى قرآن بھ مدت یك یا دو سال پرداختھ و سپس خواندن و نوشتن و اندكى حساب مى آموختند و در سال آخر تحصیل كھ حدود 
تألیف ابونصر » نصاب الصبیان«سالگى بود، شیوه نامھ نگارى ھاى گوناگون بھ آنان آموزش داده مى شد و در پایان كتاب  14تا  12

ى مكتبى یا روحانى آموزش داده مى شد ّ كرد، . فراھى توسط مال مى  فراوان  مك  موز ك نش آ بھ دا قرآن  غات  عانى ل این كتاب در فھم م
بود كرده  بھ . زیرا لغات عربى را در قالب شعر بھ فارسى ترجمھ  نیز  تن را  شعر گف عد  تب، قوا ى مك ّ مال یا  حانى  ین، رو بر ا فزون  ا

 . كودكان تعلیم مى داد و از آنان مى خواست شعرھا را از بر كنند

یات  خود را در ادب نان تحصیالت  عدودى از آ ھا م شدند و تن ّ این مراحل بھ شغل و كار پدرى مشغول مى  بیش تر نوجوانان پس از طى
 . پى مى گرفتند... عرب، فقھ و اصول و

توان  ھر چند این نظام تعلیمى و تربیتى داراى كاستى ھایى بود، ولى ھمان گونھ كھ برخى از تاریخ نگاران بھ آن اشاره كرده اند، نمى 
ستقیم  جھ م مردم، نتی تر  یش  یان ب سندیده م سیارى از صفات پ جود ب مى و و خالق عمو صفاى ا پاكى و  كھ  شید  از این واقعیت چشم پو

 : على اصغر شمیم در این باره مى نویسد.رسوخ عقاید مذھبى و وجود مكتب خاص تعلیم و تربیت دینى بود

 
ھارت و « بادات و حفظ ط تربیت خانوادگى، بر اساس آشنا ساختن اطفال بھ تكالیف شرعى و اجراى دستورھاى مذھبى و انجام دادن ع

كان . بود... شراب خوارى و قمار و زنا و: ناموس پرستى و گریز از مناھى مانند كھ كود ّى ھدف تربیت در خانواده این بود  بھ طور كل
شد  لوغ و ر ّ ب سن بھ  سران  سیدن پ حض ر بھ م مادران  پدران و  كھ  بود  ظور  ین من بھ ھم ند و  فوظ بمان و جوانان از سقوط اخالقى مح

سن  شرعى، از  ّت  سن بر طبق  خود را،  ختران  نیز د شتند و  مى دا بھ ازدواج وا ند 9جسمانى، آنان را  مى داد شوھر  باال  بھ  . سالگى 
كى از  فت ی توان گ شاید ب ستند و  ّف بھ تھیھ مقدمات و وسایل زناشویى فرزندان خود مى دان ً ھر پدر و مادرى خود را مقید و مكل اصوال

بود. بھترین آرزوھاى ھر خانواده تأمین وسایل ازدواج فرزندان خانواده بوده است نبر  سجد و م پدران . مكتب تربیتى پس از خانواده م
و مادران افزون بر آنكھ خود بھ انجام فرایض دینى اھتمام داشتند و براى اداى نماز و شنیدن وعظ و خطابھ روحانیون و علماى دین بھ 

 ّ یت در . سالگى بھ باال ھمراه خود بھ مسجد مى بردند 5مسجد مى رفتند، پسران خود را از سن یم و ترب كھ تعل فت  توان گ مى  نابراین  ب
شا  خالق و فح ساد ا سندیده و از ف صفات پ بھ  صف  آن روزگار كار اختصاصى مالیان و روحانیون شمرده مى شد و اكثریت جامعھ مت

یان و . بركنار بودند حس تعاون و ھمدردى در میان توده مردم بھ حد كمال وجود داشت ستگیرى از بینوا مروّت و انصاف و د حم و  ر
بود مردم  كثر  مت ا ھھ ھ حال وج سایر . رسیدگى بھ زندگى بینوایان و وضع مردم پریشان  سكرات و  فروش م ید و  بھ خر نى  یچ ایرا ھ

عھ  ھاى تب سورى  نھ و آ ھود و ارام خاص ی نھ مشاغل،  ین گو خت و ا مى پردا شروع ن ھاى نام عاش از راه  كسب ھاى حرام و امرار م
بود یران  مردم وجود . ا ه  مرّ ھاى روز تارى  ماعى و گرف ھاى اجت براى درد عھ اى  عام المنف شكیالت  سازمان و ت گار ھیچ  در آن روز

 . »مردم خودبھ خود با مراجعھ بھ عالمان و فقیھان این كارھا را بھ وسیلھ آنان انجام مى دادند. نداشت
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 سیاست مذھبى دولت. 2

یھ و  ھاى علم حوزه  ضع  بر و عى  طور طبی بھ  ید،  حاكم گرد قراض صفویھ  ھرج و مرج و بى ثباتى و فالكتى كھ در ایران، پس از ان
سال . عالمان شیعى تأثیر گذاشت و سبب مھاجرت و یا انزواى بسیارى از عالمان دینى شد ھا  مرج و ده  ھرج و  با پایان گرفتن عصر 

بھ  ھاجر  ماى م شت، برخى از عل پى دا شاه را در  جنگ ھاى خانمان برانداز داخلى كھ بھ قدرت رسیدن شاھان قاجار بھ ویژه فتحعلى 
 . ایران بازگشتند و حوزه ھاى علمى تا حدودى رونق پیشین خود را باز یافت

باتى  بى ث سبى  یافتن ن بھ  65تأسیس دولت قاجاریھ از یك سو بھ معناى پایان  گر  سوى دی بود و از  صفویھ و قاجاریھ  ین  فترت ب سالھ 
صفویھ، مذھب . معناى برپایى دوباره دولت شیعى در جھان اسالم قلمداد مى گردید شاه  نخستین شاه قاجار آغا محمد خان ھمانند اولین 

او شمشیر شاھانھ اى را كھ وقف مقبره مؤسس سلسلھ صفوى شده بود، بھ كمر بست و تعھد . شیعھ را مذھب رسمى حكومت اعالم كرد
مى . او بھ ظاھر مذھبى مى نمود) 37. (كرد كھ آن سالح مقدس را در دفاع و حمایت از مذھب شیعھ بھ كار برد روزه و نمازش قطع ن

لى. شد گاه ع براى بار كرد و  نوع  سارى را مم بر ) ع(میگ تا  ستاد  كربال فر بھ  صفھان را  سالم ا شیخ اال ساخت و  طال  ضریحى از 
تاریخ . فتحعلى شاه، سیاست مذھبى آغا محمد خان قاجار را بھ گونھ اى شدیدتر پى گرفت.طالكارى گنبد حرم نجف نظارت داشتھ باشد

نگاران آن روزگار ھمگان از تأسیس و بازسازى بنیادھاى مذھبى، آراستن زیارتگاه ھا، زراندود ساختن گنبد امامان و امام زادگان در 
 . ایران و عتبات بھ وسیلھ او سخن بھ میان آورده اند

 
ید یش . فتحعلى شاه با تزیین و تعمیر حرم ھا و ساختن مساجد بر آن بود كھ خود را پادشاھى دیندار بنما خود ب مت  سال دوم حكو او در 

ھا را . از صد ھزار تومان خرج اماكن متبركھ عراق، قم و شاه چراغ شیراز كرد خى از آن كھ بر ست  سیار ا كارھاى او در این زمینھ ب
نى .آورده است» حامد الگار« مان دی یھ و عال ھاى علم حوزه  با  سنھ اى  بط ح افزون بر این فتحعلى شاه با ھمھ توان تالش مى كرد روا

ند سیدگى كن مردم ر ھاى  بھ كار كرده و  سكونت  خاص  قھ اى  كھ در منط ست  شیخ . برقرار كند و از برخى عالمان مى خوا خى از  بر
ند  گر را مان بود، ولى برخى دی شتھ  كار گما بھ  جار  یرى«االسالم ھا را پیش تر آغا محمد خان قا سن جزا بى الح بن ا سن  را در » مح

عھ تبریز ) 41(و مال عبدالواحد كزازى را در كرمانشاه ) 40(شوشتر  مام جم ھد را ا لى مجت میرزا لطفع شت و  كار گما فتحعلى شاه بھ 
آن بزرگوار . ھنگامى كھ مسجد جمعھ تھران تكمیل شد، از میرزاى قمى خواست شخص شایستھ اى را براى امامت آن معرفى كند.كرد

تن  صفھان از پذیرف د باقر شفتى را كھ در آن روزگار شھرت چندانى نداشت، معرفى كرد، اما سیّد بھ رغم اصرار زیاد حاكم ا ّ سید محم
مى .دستور شاه تن زد كار  بھ  لت  ھا را دو عھ  مام جم ھا و ا سالم  شیخ اال شاه  لى  گار فتحع كھ ھرچند در روز ست  یادآورى ا بھ  الزم 

یژه اى  حترام و مردم از ا ِ حوزه قضایى خودشان برگزیده مى شدند و آنان نزد  گماشت، ولى بنابھ معمول بر اساس لیاقت و تمایل اھالى
لكى مى .برخوردار بودند ِ برخى از عالمان و مجتھدان، بھ انجام امور شرعى مردم ھمانند ازدواج و طالق، حلّ اختالفات خانوادگى و م

ّل بماند. پرداختند خى از . ھمچنین مسائل قضایى مردم را حلّ و فصل كرده و اجازه نمى دادند احكام و دستورھاى اسالمى معط حتى بر
ند مى پرداخت یرات  حدود و تعز جراى  بھ ا ند،  فوذ بود قدرت و ن بزرگ و .عالمانى كھ داراى  نداران  كان و زمی ّ ستم مال یل  بھ دل مردم 

ین  متى ا كارگزاران حكو كان و  ّ ستند، ولى مال مى دان ھدان  مان و مجت خود را عال كارگزاران حكومتى و اوالد و بستگان شاه، پناھگاه 
ند، دل  مى كرد ستادگى  شرعى ای فھ  سب وظی بر ح نان  ھاى آ ستمگرى  بر  مان در برا كھ عال ند و از این مى دید خود  سدّ راه  اعتماد را 

 . خوشى نداشتند

 : ق فتحعلى شاه قاجار در اصفھان بھ مالقات حاج سید محمد باقر شفتى رفت و ضمن دیدار گفت.ه 1240در 

 ! پس در این كشور من چھ كاره ام؟! شما خودتان حكم مى دھید و خودتان ھم اجرا مى كنید

 
شما دستور . اجراى احكام خداوند را نمى توان بھ این عنوان كھ حكم مجتھد بھ شما برسد یا نرسد، بھ تأخیر انداخت: مرحوم شفتى گفت

بھ ھیچ  كم  جراى ح اجراى آن را بدھید یا ندھید و پس از آن مأموران حكومتى این حكم را اجرا بكنند و یا نكنند، بھ ھر حال تأخیر در ا
 . دلیلى جایز نبوده و باید پس از حكم اجرا شود

ھایش از .شاه با شنیدن این پاسخ ساكت شد و دیگر سخنى نگفت ستمگرى  خاطر  بھ  شان را  حاكم كا بار،  نیز چندین  قى  مد نرا مال اح
تى .شھر اخراج كرد نھ مقررا جراى آن ھیچ گو مى گرفت و در ا جام  مت ان بھ وسیلھ حكو شیانھ  نھ اى وح بھ گو تنبیھ مجرمان سیاسى 

شتھ  ھا نو جازات  ین م وجود نداشت و در بسیارى از موارد عالمان نمى توانستند از آن جلوگیرى كنند برخى از تاریخ نگاران درباره ا
 : اند

ت و « ّ مرو نھ و دور از  سیار ظالما شد، ب مى  الت بھ دست فراشان و دژخیمان درباره مجرمان اجرا  مجازات ھایى كھ بھ امر حكام و وُ
كردن. انسانیت بود نھ اى ... كور كردن، بریدن گوش و بینى، شكم پاره كردن، مثلھ كردن، زنده در آب جوش انداختن و شمع آجین  نمو
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ند .»از قساوت قلب و بى رحمى و خوى حیوانى مجریان امور بود لھ فرز شام الدّو كھ احت ست  یكى از مردان كھنسال ھمدان نقل كرده ا
شده  ھن سرخ  عھ آ ند و قط امیر افخم، حكمران آن شھر براى تفریح دستور مى داد كھ سر محكوم را با یك ضربھ شمشیر قطع مى كرد
جان  مى زد و  پا  ست و  مدتى د اى را بھ گردن بریده محكوم مى گذاشتند و بدین ترتیب رگ ھاى بریده شده جوش مى خورد و محكوم 

 . مى داد و احتشام الدّولھ از دیدن آن منظره لذت مى برد

 
 اوضاع علمى و حوزه ھاى علمیھ. 3

سلمانان در . قرن سیزدھم ھجرى مقارن با قرن نوزدھم میالدى و ظھور علوم و پیشرفت صنایع جدید در اروپا بود ایرانیان بلكھ ھمھ م
شتند شمگیرى ندا تالش چ نھ . فراگیرى علوم و فنون جدید ھیچ گونھ  یچ گو صدرا، ھ مال  سیلھ  بھ و سفھ  جز فل بھ  لوم  مان در ع تا آن ز

قى . پیشرفت و نوآورى بھ عمل نیامده بود یى با ھان دارو طب قدیم بھ ھمان شیوه قرن ھاى گذشتھ و زمان ابوعلى سینا و استفاده از گیا
چون. مانده بود نامى  ھاى ب شف الغطاء : فقھ و اصول تنھا دانش ھایى بودند كھ پیشرفت شایستھ اى داشت و فق فر كا 1228م (شیخ جع

صاحب ریاض ) ق.ه ھد ) 1231م (سید على طباطبایى،  سیّد مجا ندش  مى ) 1242م (و فرز ھدى ) 1231م (میرزاى ق مد م ھ مح ّ عالم
ستفاده از ) 1245م (و فرزند بزرگوارش، عالمھ احمد نراقى ) 1209م (نراقى  ستداللى و ا بھ روش ا تبرى را  بزرگ و مع كتاب ھاى 

ند تألیف كرد قھ  صول در ف عد ا پرورش . قوا تدریس و  یق و  بھ تحق نى  یھ فراوا ھاى علم حوزه  قى،  مد نرا ّ اح مال مھ  گار عال در روز
 . از میان آنھا حوزه ھاى كربال، نجف، قم، اصفھان و كاشان مشھورتر و فعال تر مى نمودند. شاگردان مشغول بودند

این حوزه بر اثر تالش و كوشش مال مھدى نراقى در اواخر قرن دوازدھم بھ وجود . حوزه كاشان این حوزه پیشینھ چندانى نداشت. الف
گى . آمد و تا حدود یك قرن بھ تالش خود ادامھ داد ساتید بزر ضر درس ا خت و از مح بھ تحصیل پردا مال مھدى در عتبات و اصفھان 

شان  بھ كا فت،  چك یا خود كو مى  چون وحید بھبھانى بھره برد و سپس بھ زادگاه خود برگشت، ولى چون محیط را براى تالش ھاى عل
حوزه . وفات كرد 1209رفت و حوزه اى در آن جا ایجاد كرد و بھ تربیت طالب مشغول شد و در  قى  مد نرا فرزند بزرگوارش مال اح

 . اى را كھ پدرش تأسیس كرده بود، رونق بخشید و عالمان بسیار برجستھ اى را تحویل اجتماع داد

 
ند. ب ل ھجرى بر اثر ستم فرمانروایان اموى، اشعریان كھ از شیعیان خالص بودند، بھ قم مھاجرت كرد از . حوزه قم در اواخر قرن اوّ

شم . آن بھ بعد شھر قم رو بھ آبادى و بزرگى گذاشت و شیعھ نشین شد بن ھا براھیم  سوم ا قرن  سوم(در  قرن  مھ  شاگردان ) م نی كھ از 
ھاى . امام محمد تقى بود، و از محدثان كوفھ بھ شمار مى رفت، بھ قم آمد و احادیث كوفھ را در آن جا انتشار داد حوزه اوج و فرود این 

فت. بسیار داشتھ است شایانى یا قم رونق  قم . در زمان قاجاریھ با مھاجرت میرزاى قمى بھ قم، حوزه علمیھ  بھ  گوار  ھاجرت آن بزر م
بود یده  لى . در زمانى بوده كھ لطفعلى خان زند از آغا محمد خان قاجار شكست خورده و سلسلھ زندیھ منقرض گرد كھ فتحع پس از آن 

بھ  عت  گام مراج بھ ھن ماز  یان ن فت و در پا قرار گر مأمومین او  شمار  شت، در  قم دا بھ  كھ  سفرى  شاه بھ حكومت رسید، در نخستین 
تجلیل و تعظیم شاه باعث شد كھ آوازه او در اطراف و اكناف بلند گردد و با وجود این كھ قم در .  خانھ، شاه در ركاب او پیاده راه پیمود

ستفاده از  یض و ا براى درك ف ضل  ھل ف عى از ا نار جم شھ و ك تدریج از گو بھ  لى  شت، و ندانى ندا یت چ زمان آمدن میرزاى قمى اھم
فت و . محضر میرزا بھ قم آمدند خود را بازیا شین  نق پی بود، رو بدین سان این حوزه بزرگ علمى كھ پس از فتنھ افاغنھ كم رونق شده 

ال آن زمان در آمد  . در شمار حوزه ھاى مشھور و فعّ

مد ) 1038م (حوزه اصفھان در این شھر كھ شاه عباس . ج جود آ بھ و مى  آن را در قرن یازدھم پایتخت خود قرار داد، حوزه علمیھ مھ
ند تدریس پرداخت صفھان ) 50. (و عالمان بزرگى از سرزمین ھاى اسالمى مانند لبنان و عراق بھ ایران آمدند و در اصفھان بھ  حوزه ا

شفتى  سالم  سیلھ حجةاال بھ و شت) 1260م (در قرن سیزدھم  مل دا مان رونق كا گر عال بھ ) 51. (و دی كھ  یش از آن  صارى، پ شیخ ان
 . محضر مال احمد نراقى بیاید، مدتى در اصفھان نزد حجةاالسالم شفتى بود

بھ . حوزه نجف و كربال این حوزه قرن ھا مركز تدریس علوم اسالمى و فقھ شیعھ بود. د عروف  فى، م فر نج شیخ جع سیزدھم  قرن  در 
تر ) 1228م (كاشف الغطاء  عال  حوزه را ف خت و آن  ستداللى پردا قھ ا تدریس ف كھ از شاگردان بزرگ وحید بھبھانى بود، در نجف بھ 

سى . كرد شیخ مو گوار  عالم آن بزر لى ) 1249م (پس از وى، فرزندان  شیخ ع حوزه ) 1254م (و  ند،  شیعھ بود بزرگ  ھاى  كھ از فق
 . این دو فقیھ بزرگوار استاد شیخ انصارى بودند. علمى نجف را اداره مى كردند

فت سیار یا مى ب بار عل شھرت و اعت كربال  حوزه  جرى  سیزدھم ھ قرن  ید . در  مھ وح جود عال شھرت، و قى و  ین تر سباب ا كى از ا ی
جا . بھبھانى بود مال محمد باقر، مشھور بھ وحید در جوانى از بھبھان بھ كربال رفت و بھ تكمیل تحصیالت خود پرداخت و سپس ھمان 

حتى پس از رحلت آن بزرگوار این حوزه فعال و پرتالش . را مركز تالش ھاى علمى خود قرار داد و شاگردان بسیارى را تربیت كرد
سید ) 1231م (سید على طباطبایى . بود كھ از شاگردان بنام وحید بھبھانى بود، اداره آن را برعھده گرفت و پس از ایشان فرزند ایشان 

كرد. محمد بھ ریاست حوزه برگزیده شد شركت  خود در آن  ھاد داد و  تواى ج یران و روس ف نگ ا . وى ھمان شخصیتى است كھ در ج
 . از این رو بھ سید مجاھد معروف شد
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 ھمگرایى عالمان دینى با فتحعلى شاه. 4
شاھان قاجار، بى گمان فاسد و ستم پیشھ بودند و ھرگز شایستگى آن كھ حاكم اسالمى خوانده شوند و عالمان شیعى با آنان پیوند داشتھ 

اگر آنان را با نبود حكومت . باشند، نداشتند، ولى این داورى زمانى درست است كھ آنان را با اسالم راستین و حكومت اسالمى بسنجیم
عالمان و فقیھان شیعى ھر چند حكومت شاھان . و ھرج و مرج و یا با حكومت ھاى دوران فترت بسنجیم، داورى ما فرق مى كند

بھ عقیده . ولى شرایط و واقعیت ھاى خارجى مانع آن بود كھ رابطھ اى با آنان نداشتھ باشند) 52(قاجار را غیر مشروع مى دانستند، 
البتھ این رابطھ در ھمھ دوره ھا با ھمھ . ما علل بسیارى سبب مى شد كھ برخى از عالمان و فقیھان با شاه قاجار رابطھ داشتھ باشند

از سوى دیگر ھمكارى عالمان شیعى . حاكمان قاجار یكسان نبوده است و بھ لحاظ كاركرد شاھان، اوج و فرودھاى بسیار داشتھ است
با شاھان قاجار بھ معنى توجیھ فسادھا و ستم ھاى آنان نبوده است، بلكھ در ھمان زمان كھ شاھان قاجار، خود را اسالم پناه و گسترش 

رده گیرى و انتقاد و امر بھ معروف و نھى از منكر و حتى اخراج برخى از كارگزاران  ُ دھنده شیعھ مى خواندند، عالمان و فقیھان از خ
بدون تردید این شیوه براى جلوگیرى شاھان قاجار از ستم بسیار . آنھا از محل حكومتى، باز نایستاده و بھ وظیفھ خود عمل مى كردند

ولى در ) 53(نراقى با این كھ بخشى از كتاب ھاى خود از جملھ معراج السعاده را بھ درخواست شاه نوشتھ است، . كارساز بوده است
و از دیگر عالمان مى خواھد كھ با آنان برخورد مناسب داشتھ ) 54(عین حال، چندین بار او و كارگزارانش را ظالم و ستمگر خوانده 

. باشند

 . برخوردھاى حجةاالسالم شفتى در اصفھان نمونھ دیگرى است كھ در جاى خود بھ آن خواھیم پرداخت

 علل و انگیزه ھاى ھمگرایى

جى  لى و خار شرایط داخ بھ  ھ  با توجّ لى  ستند، و ِمان شیعى حكومت شاھان قاجار را غیرمشروع مى دان كوتاه سخن این كھ ھر چند عال
ستند لنى برنخا فت ع فع . ایران، با آنان بھ ویژه فتحعلى شاه بھ مخال مردم و ر بھ  خدمت  ھت  كھ در ج ھایى را  نان كار خى از آ حتى بر

 . مشكالت آنان بود، برعھده گرفتند

 : بھ پاره اى از انگیزه ھایى كھ ھمگرایى را سبب شده است، اشاره مى كنیم

 سیاست مذھبى فتحعلى شاه. 1
تاریخ نگاران خارجى و داخلى، از بازسازى . فتحعلى شاه در اوایل حكومت بھ حمایت از دین و شعایر مذھبى اھمیت بسیار مى داد

و امام زادگان در سرتاسر ایران و عتبات توسط او سخن ) ع(بنیادھاى مذھبى، آراستن زیارتگاه ھا، زراندود ساختن گنبد امامان شیعھ
بر ھمین اساس بسیارى از عالمان را بھ پایتخت دعوت . تالش او بر این بود كھ روابط حسنھ اى با عالمان دینى داشتھ باشد.گفتھ اند

او حتى حكومت . بر آن بود كھ خود را پادشاھى دیندار نشان دھد) 57(كرد و مجالس علمى را رونق داد و با ساختن مساجد و مدارس 
: خود را بھ نیابت از مجتھدان مى دانست

ھد است« لھ .»سلطنت ما بھ نیابت از مجتھدین عھد و ما را بھ سعادت ائمھ ھادین مھتدین سعى و ج ینى از جم مان د ساس، عال ین ا بر ا
شتند قرار دا مذھبى  ظاھر  شور و . نراقى در برابر یك حكومت بھ  بھ مصلحت ك بر او را  گیرى در برا ضع  ھا مو نھ تن ین وضع  در ا

 . مذھب تشیع نمى دانستند كھ معتقد بودند باید از این موقعیت جھت تثبیت و نشر فرھنگ تشیع بھره بردارى كرد

 جنگ ایران و روس. 2
ار روس بھ سرزمین . یكى دیگر از عوامل ھمكارى برخى از عالمان شیعى با حكومت فتحعلى شاه، جنگ ایران و روس بود ّ تھاجم كف

َّ سیّد مجاھد بر اصل : اسالمى، سبب شده بود كھ عالمان بزرگ آن روزگار از جملھ كاشف الغطاء عالمھ نراقى، میرزاى قمى و آیةهللا
. اسالم و بقاى تشیع احساس خطر كنند و براى تقویت شاه و دفاع از كشور بكوشند

یا  شد و  مى  ضعیف  كزى ت لت مر در شرایطى كھ حكومت ایران و بھ تبع مسلمانان شیعى ایرانى، درگیر جنگ با روس بودند، اگر دو
از آن حمایت بھ عمل نمى آمد، چھ بسا ھمھ سرزمین اسالمى صحنھ تاخت و تاز روس ھا قرار گرفتھ و ھمھ داشتھ ھاى شیعیان از بین 

 : برخى از نویسندگان در این باره نوشتھ اند. مى رفت

بھ « سالم،  فظ بیضھ ا براى ح ما را  ناخواه، عل خواه  كھ  بود  سائلى  لھ م سیان از جم با رو میرزا  باس  شاه و ع جنگ درازپاى فتحعلى 
بھ ... ھمكارى و پشتیبانى از شاه و ولیعھدش وا مى داشت یران، ھرچند  شتن ارتش ا و خود بھ خود نسبت بھ نیرومند بودن و سامان دا

ند شان دھ شنودى ن ستند روى ناخ مى توان سى و .»كمك دانش و فن غربیان، ن جاوز رو ِ مت ار ّ با كف ھاد  جوب ج بھ و ینى  مان د تواى عال ف
ما  سلطان العل كبر اصفھانى،  لى ا مام (ھمچنین رسالھ ھایى كھ برخى از آنان ھمچون مال احمد نراقى، شیخ جعفر كاشف الغطا، مال ع ا

ّار، برخى حمایت ھا را الزم مى دانستند) 60(نگاشتند، ) جمعھ اصفھان  . گویاى این واقعیت است كھ آنان بھ ھنگام جنگ با كف

مت  براى حكو نان  ید از آ عى تأی كھ نو شتند  تالش دا با روس،  فتحعلى شاه و درباریان، افزون بر جلب حمایت عالمان شیعى در جنگ 

Page 22 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 : از میرزاى قمى سؤال مى شود. خود بگیرند، ولى عالمان شیعى بھ این مسألھ توجھ كامل داشتھ اند

ند و متصدى شرعى « مأذون نمای مرخص و  ند،  بل دان ھر گاه این جھاد و دفاع محتاج بھ اذن مجتھد عصر باشد، ھر كس را الیق و قا
ند . نمایند كھ مباشر عرف كھ متصدى جھاد است بھ اجازت، قیام و اقدام كند بر واجب مذكور یاد نمای عت و انق مسلمین و مجاھدین، اطا

 ؛ »و شرع و عرف مطابق و موافق گردد

 : ایشان در پاسخ مى نویسد

سؤال، محتاج . این لطیفھ شما قرض باشد. صاحب این سؤاالت و كاتب این مقاالت معلوم مى شود كھ شخص عالمى است« ین  جواب ا
با . بھ بحر طویل است كھ حال، مقام ھیچ یك مقتضى این نیست از ابتالھاى غیر متناھیھ این فقیر، ھمین باقى مانده كھ عرف را مطابق 

شرع! شرع كنم حاكم  نھ  شد، . مجمل آنكھ پیش اشاره شد كھ این نوع مدافعھ، نھ موقوف بھ اذن امام است و  قوف با كھ مو فرض  بر  و 
ست آن  ید؟ و كجا مدافعین نما كجاست آن بسط یدى از براى حاكم شرع كھ خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن صرف غزات و 

َّ كند؟ مصرع  ن كھ سلطنت و مملكت گیرى را نازل منزلھ غزاى فى سبیل هللا ّ ستى«تمك چون حلوا ندن  بان را َّ ! »نام حلوا بر ز جل هللا ع
د ّ نا بفرج آل محم َ ج َ َر حقّ ) ص(ف ً، ب خیرا نا  مة أمور عل خات نھ و أنصاره و ج ِن أعوا نا م سلطان أوالده و جعل سلطانھ و  سلطانَنا ب عل  و ج

شروعیت .»محمد و الھ اجمعین سب م پى ك ند و در  از سؤال بھ خوبى استفاده مى شود كھ پرسش كنندگان، نمایندگان فتحعلى شاه بوده ا
با  لھ  كھ از ضرورت مقاب حالى  ین  مام در ع شیارى ت با ھ گوار  لى آن بزر شاه، و مت  براى حكو مى  و گرفتن تأیید از سوى میرزاى ق

مى زند باز  سر  گر . دشمنان و دفاع از كشور اسالمى سخن مى گوید و آن را بر ھمگان واجب مى داند، از تأیید مطلق حكومت  بھ دی
شاه  جداى از مشروعیت  تواى جھاد،  سخن میرزاى قمى جھاد با نیروھاى متجاوز را واجب مى دانست، ولى تالش او بر این بود كھ ف

 : قلمداد شود

كرد. بھ نظر میرزا، شاه قاجار، یك طاغوت بھ تمام معنى بود« ضعیفش  ید ت ین . طاغوتى كھ نبا میرزا در ا تبى  ھاى مك گیرى  موضع 
شھ .»مشخص است) جامع الشتات(مورد، در البھ الى ھمین كتاب  شاه در اندی لى  كھ فتحع یران و روس  ل ا پس از جنگ اوّ سال  چند 

جان  فاع از  لزوم د ّار روس و  یارى جستن از عالمان و حوزه ھاى علمیھ افتاد، پاسخ آن بزرگواران چیزى بیش تر از اصل جھاد با كف
ست، . و مال مسلمانان، نبود سندگان دربارى ا شاه و از نوی كان  خود از نزدی كھ  با این جار  سنده عصر قا محمد تقى سپھر، مورخ و نوی

ھد مى د سبت ن ید . بیش از این بھ علماى آن زمان از جملھ نراقى ن براى كسب و تأی شاه،  لى  تالش فرستادگان فتحع ندى  مع ب وى در ج
 : مشروعیت مى نویسد

سم و « میرزا ابوالقا سید على و  قا  فر نجفى و آ شیخ جع و بالجملھ، جناب حاجى مال احمد نراقى كاشانى، كھ فحل فضالى ایران بود و 
یك ) امام جمعھ اصفھان(حاجى میرزا محمد حسین سلطان العلما  ھر  سھ،  و مال على اكبر اصفھانى و دیگر علما و فقھاى ممالك محرو

براى رواج  كھ  ست  تاده ا جب اف بزرگ را وا رد و  ُ َّ است و خ رسالھ اى نگاشتند و خاتم گذاشتند كھ مجادلھ با روسیھ، جھاد فى سبیل هللا
ند فع دھ یر .»دین مبین و حفظ ثغور، خویشتن دارى نكنند و روسیان را از مداخلت در حدود ایران د ھاى مستقیم و غ تالش  على رغم 

یك  شدند و نزد یادآور  ستھ،  خود دان شرعى  فھ  چھ را وظی شیعھ آن  گوار  ھاى بزر مستقیم شاه و درباریان براى كسب تأیید حكومت، فق
شتند لى او پرھیز دا ید ك شمردند و از تأی مى  مان محدوده روا  شاه را در ھ شرایط . شدن بھ  شاه در آن  لى  نان تضعیف فتحع گاه آ از ن

 . بنابراین، طرد او بھ كلى بھ ھیچ روى صحیح نبود. حساس، بھ منزلھ كمك بھ روسیھ تزارى بود

 جلوگیرى از انحراف. 3
ّار و دشمنان اسالم چنین خطرى را بھ . خطرھایى كھ اسالم و تشیع را تھدید مى كرد، ھمواره شكل واحدى نداشتھ است گاه ھجوم كف

وجود مى آورد و گاه گرایش ھا و تمایل ھاى شخصى حاكمان جائر و اطرافیان آنان و افراد فاسد و مفسد و منحرفى كھ در تشكیالت 
در روزگار حكومت . حكومتى وارد شده بودند، و گاه، گروه ھاى منحرفى كھ در جامعھ بھ ترویج اندیشھ ھاى انحرافى پرداختھ اند

: فتحعلى شاه و نراقى، چھار خطر مھم، تشیع و شیعیان و حوزه ھاى علمیھ را تھدید مى كرد

 صوفى گرى، . 1

 شیخیھ، . 2

 اخباریھ، . 3

ّغان مسیحى. 4  .شبھات برخى از مبل
برخى از عالمان دینى، از جملھ نراقى با ارتباط با فتحعلى شاه بر آن بودند كھ شاه بھ پشتیبانى از علما دلگرم شود و ھرگز در صدد 

براى آن كھ از عكس العمل . افزون بر این آنان را جھت افشاى انحرافات گروه ھا یارى دھد. نیرو بخشیدن بھ این گروه ھا بر نیاید
ِمان دین بھ ویژه مال احمد نراقى و ھمفكران و دست پروردگان وى، در برابر انحراف ھاى یادشده آگاه شویم و شیوه برخورد آن  عال
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بزرگان را با انحراف ھاى زمان خود بشناسیم، ھمچنین بھ گونھ اى روشن تر انگیزه ھمكارى محدود این بزرگان را با شاه قاجار بھ 
گونھ اى شفاف تر دریابیم، اشاره اى كوتاه بھ ماھیت گروه ھاى یادشده و تالش و فعالیت آنان، ھمچنین نفوذ آنان در دستگاه حكومت، 

. مفید و مناسب مى نماید

شد. الف قھ و ) 64. (صوفى گرى جریان صوفى گرى از روزگار زندیھ آغاز  ْ ر ِ سر و خ موى  كردن  ند  قاه و بل ساختن خان با  صوفیان 
یھ  سالم پا حرف را در ا ند و گروھى من ھا و ذكرھاى خاص، ھمچنین دستورھاى ویژه بین مراد و مرید، بھ تبلیغ مرام خود پرداخت ْ د ْ ر ِ و

بود، . گذارى كردند شروع  حرام و نام شرع  كھ در  ھایى را  آنان بھ فقھ و حدیث و احكام بھ نظر تحقیر مى نگریستند و بسیارى از كار
 ! مباح مى شمردند و آن را وسیلھ اى براى تقرب بھ خدا مى دانستند

در روزگار صفویھ نیز، این گروه منحرف وجود داشتند و فقھاى بسیارى علیھ آنان كتاب و رسالھ نوشتند، ولى پس از صفویھ انحراف 
 . آنان اوج گرفت

مراه  نان ھ با آ نیز  یان  خى از دولت كھ بر جایى  تا  ند  خود بود ھاى  شھ  ترویج اندی شغول  فھ ھمچنان م ین طای شاه ا در روزگار فتحعلى 
لق خدا را مى فریفتند.شدند  : برخى از اینان بھ گزارش مال احمد نراقى مى گفتند. برخى از آنان براى خود كرامت ھا ادعا كرده و خَ

َعمال : و زمانى گویند كھ! پس چرا بھ عبث خود را رنجھ داریم؟. خدا از عبادت ھاى ما بى نیاز است« خانھ دل را باید عمارت كرد و ا
كھ. و دل ھاى ما والھ و حیران محبّت خداست! ظاھریھ را چھ اعتبار؟ ند  فس : و در انواع معاصى و شھوات فرو مى روند و مى گوی ن

ند بھ عبادت و طاعت ناس محتاج  عوام ال مى دارد و  باز ن خدا  سپس آن .»ما بھ مرتبھ اى رسیده است كھ امثال این اعمال، ما را از راه 
تر » گمراھان ملحد«بزرگوار بھ نقد اندیشھ ھاى یادشده پرداختھ و اشاره مى كند كھ این  صیا باال یامبران و او مرتبھ خود را از مرتبھ پ

گاه ! مى دانند، چرا كھ اوصیا بر این باور بودند كھ امور مباحھ دنیا، ما را از یاد خدا باز مى دارد، چھ رسد بھ گناھان و معصیت كھ  بل
بر . بھ وسیلھ ترك اوالیى كھ از ایشان سر مى زد مى گریستند تردید نیست كھ این گروه، بى دین ترین طوایف و ملعون ترین ایشانند و 

ست ضرورى ا شان  مع ای لع و ق نان الزم و ق ھیز از آ نان پر ھاى .مؤم قھ  فى فر ھاى انحرا موزه  ندگى و آ بھ ز شاره  پس از ا قى،  نرا
تصوف، تعالیم آنان را داراى رگھ ھایى از اباحى گرى و تساھل اخالقى دانستھ است و ھمین سبب شده كھ برخى از دولتیان و مردم بھ 

 : محقق نراقى، در بخش دیگرى از سخنان خود درباره این فرقھ مى نویسد. آنان گرایش داشتھ باشند

بر « شتھ و  مذھب گ ّت را نابود انگاشتھ و احكام خدا را پشت پا زده و مباحى  گروھى دیگر دست از شریعت برداشتھ و اساس دین و مل
 ) 68(» .مائده اھل ظلم و عدوان حاضر مى گردند

 ھیچ دانى چیست صوفى مشربى؟ 

 ! ملحدى، بنگى، مباحى مذھبى

 قید شرع از دوش خود افكنده اى 

 كھنھ انبانى ز كفر آكنده اى 

 من ندانم چیست این صوفى گرى 

سبت  ِنگرى دیگر عالمان بزرگ نیز با افشاگرى، از چھره این گروه انحرافى پرده برداشتند و مردم را ن ّھ اس چون تو ب كش سراسر حق
 . بھ پیامدھاى زیانبار باورھاى آنان ھشدار دادند و خطر آن را كم تر از خطر الحاد و بى دینى ندانستند

 : میرزاى قمى درباره این گروه چنین اظھار مى دارد

مع « یافتیم و ج جھ ن یچ و چندان كھ سعى كردیم بفھمیم آیا طریقھ این جماعت بھ آنچھ بھ ما رسیده، از صاحب شرع، موافقت دارد، بھ ھ
كن نیست شان مم سخنان ای شرع و  ین  ند) 70. (ما ب ند مان بوده ا ما مرشد  كھ در عصر  ست از مشایخى  عاین ا چھ م شتاق على، : آن م

ند و  بوده ا ّق شد كھ متصف بھ ھمھ ناخوشى ھا  مقصود على و نورعلى و امثال آنھا كھ مریدان ایشان در شأن ایشان غلوّ كرده اند، محق
باالتى در  بى م عام و  احوال ھمگى بھ فضیحت و رسوایى رسیده و معلوم شد كھ بھ غیر عوام فریبى و دنیاپرستى و ریاست عوام كااألن

كر .»دین و بى خبرى از احكام شرع مبین از براى ایشان نبوده است عالمان بسیارى بر صوفیھ ردّ نوشتھ و انحراف ھاى آنان را در تف
ند بھ .و رفتار نمایده ا شھور  لك، م شى المما شاط«میرزا عبدالوھاب من شاه را » ن ھن  حدودى ذ تا  صوفیھ نوشت و  باره  سالھ اى در ر
شاعھ . متوجھ خود ساخت كرد و ا میرزاى قمى در پاسخ بھ این رسالھ نامھ اى متقن و مستدل بھ فتحعلى شاه نوشت و اباطیل آن را ردّ 
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مى  یان  ین ب پذیرد، چن تأثیر  سخنان  ین  شاه از ا كھ  خود را از این چنان افكار و عقایدى را خطرى براى اسالم و تشیع خواند و نگرانى 
 : كند

ستر « شریعت گ پرور و  ین  ّھ و د ید حق صاحب عقا ھان و  شاھان ج بده پاد كھ ز سیده،  و الحال كھ نوبت دولت و سلطنت بھ پادشاه ما ر
الناس «است، جمعى از شیاطین انس مى خواھند كھ امر عقاید ایشان را ضایع و بھ طریقھ باطلھ خود مایل كنند تا مردم ھم بھ مقتضاى 

گیرى .»ضایع و فاسدالعقیده شوند» على دین ملوكھم ند و جلو ّى كرد جدى تلق مجتھدان و فقیھان دلسوز و ھشیار، خطر صوفى گرى را 
ھا .  از انحراف را از وظایف خویش دانستند یان آن جار و اطراف شاھان قا نھ آن در  كھ زمی مبارزه و ستیز با صوفى گرى، در اوضاعى 

یانش را  جھ وى و اطراف مھیا بود و ممكن بود صوفیھ و رھبران فرقھ قلندریھ بھ گونھ اى جدّى بھ شاه نزدیك شوند و بیش از گذشتھ، تو
شدن  یك  بدون نزد جلب كنند و از حمایت ھاى مادى و معنوى برخوردار گردند، امرى مشكل بود و در بیرون از چارچوب حكومت و 

با . بھ ھرم قدرت میسّر نبود شدند و  یك  شاه نزد از این رو برخى از بزرگان حوزه ھاى علمى شیعھ، در آن روز تا حدودى بھ فتحعلى 
 : نفوذى كھ بسیارى از جاھا را زیر سیطره خود در آورده بود. ھوشیارى، خطر نفوذ و گسترش صوفیان را مھار كردند

یا، « سپاھیان و رعا سرداران و  ثیرى از  مع ك شتھ، ج لواى ضاللت برافرا یران  مان ا ھ در صفحھ داراالی ّ جماعت متصوفھ ضالھ مضل
سلك  ضاللت من شتھ  خل و در ر خود دا عات  قھ اطا مدان را در حل ماى ھ عى از عل صھ جم یھ، خا لوم دین بلكھ ناقصان از صنف طلبھ ع

از سخنان یادشده و ھمچنین از سخنان میرزاى قمى كھ بھ بخشى از آنھا اشاره شد بھ دست مى آید كھ رخنھ صوفیان در .»ساختھ بودند
حائرى . دستگاه دولت چشم گیر بوده است، ولى ھشیارى عالمان دینى سبب شد كھ در این كارزار پیروزى از آن علما باشد عبدالھادى 

 : مى نویسد

سازند« ما سخت  بر عل كار را  ند و  لت رخنھ كن از . با این ھمھ، این نگرانى در میان مجتھدان وجود داشت كھ صوفیان در دستگاه دو
ھدان  شتیبانى مجت بھ پ شاه  كھ  ست  بوده ا شاه آن  لى  این روى چنین مى نماید كھ یكى از علل كوشش علما برحفظ پیوند دوستانھ با فتحع

 . »بیش از پیش دلگرم شود و ھرگز در اندیشھ نیرو بخشیدن بھ صوفیان، كھ از نظر علما بد دین و گمراه بودند،نیفتد

یز . شیخیھ بھ پیروان شیخ احمد احسایى، شیخیھ گفتھ مى شود. ب سرى ن پایین  ند،  مى گزارد ماز  مام ن پاى ا پایین  چون در  گروه  ین  ا
ین ) 76. (نامیده شدند این گروه فرقھ اى از امامیھ اند كھ در عقاید دیدگاه ھاى ویژه اى دارند و از نظر متكلمان شیعھ متھم بھ غلوّ در د

بع . شیخیھ در استنباط احكام با اخباریھ ھمسویند) 77. (و تفویض اند آنان اصول دین را در چھار اصل توحید، نبوت، امامت و ركن را
یب. منحصر مى دانستند مام غا شیعیان و ا ین  مى ) ع(بھ عقیده آنان ركن رابع، شناخت شیعھ كامل است كھ او بھ عنوان واسطھ ب مل  ع

ساند. كند مى ر گران  جود . در واقع او احكام را بدون واسطھ از امام مى گیرد و بھ دی عاد جسمانى و كھ م ست  قد ا ین معت شیخیھ ھمچن
شان  كھ در اصطالح ای یایى«ندارد و پس از انحالل جسم، عنصرى كھ باقى مى ماند، جسم لطیفى است  ھور قل سم  ھور . نام دارد» ج

خدا) 78. (قلیا كلمھ اى سریانى است، كھ قالب مثالى است و از واژگان شیخ احمد بھ حساب مى آید سول  ِ ر عراج یز ) ص(شیخیھ م را ن
ر مى كنند تھ . انكار مى نمایند و صورتى جز جسم براى آن تصوّ كرده و گف كار  بھ او ان ید یادشده را  سبت عقا شیخ ن پیروان  خى از  بر

ھا ) 79. (عقاید او با باورھاى رایج شیعھ ھمسانى دارد و این نسبت ھا از نفھمیدن سخنان او بر مى خیزد: اند سبت  ین ن حال، ا در ھر 
فت پیروان او رواج یا یان  ست در م شد. چھ درست و چھ نادر تالف  شینى او اخ سر جان بر  شیخ  شتى و . پس از  كاظم ر سید  ھى  گرو

شتند ھارم پندا كن چ شیخیھ . برخى حاج محمد كریم خان كرمانى و گروھى میرزا شفیع ترشیزى را رھبر واقعى و ر عاوى  ھا و د باور
سخن . بھ ھیچ وجھ در چارچوب باورھاى فقیھان شیعھ نمى گنجد نان  آنان ھمانند اخباریھ نیابت عام فقھا را قبول نداشتند، بلكھ بر ضد آ

بھ ) 80. (حتى بسیارى از آنان را كافر مى خواندند. مى گفتند شاه  لى  كھ فتحع نھ اى  بھ گو بود،  شمگیر  مت چ رخنھ شیخى ھا در حكو
شاى . شیخ احمد احسایى، دلبستگى فراوان یافت بھ ان نھ  سیار محترما مھ اى ب شاط«شاه نا غھ، » ن َّ البال شت و وى را حجةهللا براى او نو

ھا .او را با اشتیاق فراوان بھ دربار دعوت كرد. عالمة العلما، اعرف العرفاء و افقھ الفقھا خواند شیخى  ھدان،  خى از مجت در برابر، بر
سیارى از : در مقدّمھ طاقدیس آمده است كھ.خواندند» كافر«و احسایى را » بددین«را  غوغا و طغیان شیخیھ و عواقب آن با آن كھ در ب

مد  مال اح حاج  حانى،  فوذ رو مى و ن بزرگ عل جود شخصیت  شھرھاى ایران گسترش یافتھ بود، ولى در كاشان و اطراف آن بر اثر و
لى .نراقى و خاندانش ظھور و جلوه نمایانى نداشت گار فتحع ھا در روز شیخى  یت  عبدالھادى حائرى، پس از آن بھ گسترش نفوذ و اھم

 : شاه اشاره مى كند و از روابط آنھا با درباریان سخن گفتھ مى نویسد

آنچھ روشن مى نماید این است كھ شیخى گرى یكى از دشوارى ھاى بزرگ مجتھدان بود كھ براى از میان برداشتن آن بھ دستیارى و «
 . »پشتیبانى فتحعلى شاه نیازمند بودند و بر دوستى پیگیر با شاه قاجار ارج مى نھادند

نى . ج اخباریھ اختالف اخباریان و اصولیان در سده دوازدھم ھجرى، در سرزمین ھاى شیعھ نشین باال گرفت و با حضور عالمھ بھبھا
با این ھمھ، در خالل آغازین دھھ ھاى حكومت فتحعلى شاه، خطر اخبارى . در صحنھ فقاھت، بھ تدریج قوت اخباریان رو بھ افول نھاد

مد . گرى ھنوز از میان نرفتھ بود و جدال و كشمكش میان آنان و فقھا ادامھ داشت میرزا مح صولى و  ھد ا شیخ جعفر كاشف الغطا مجت
براى خویش  شاه را  لى  اخبارى كھ بھ شدت رویاروى یكدیگر قرار گرفتھ بودند، مى كوشیدند دوستى و پشتیبانى مردم و بھ ویژه فتحع

سبتى . و بر ضد رقیب جلب كنند كاظمى ن سید محسن  نام  بھ  ھى  باره فقی ست و در میرزا محمد اخبارى، كاشف الغطا را فقیھ اموى دان
سخنان او را . ناروا داد شت و در آن  ماء نو عدوّ العل مد،  میرزا مح یب  عن معا نام كشف الغطاء  بھ  سالھ اى  طا ر شف الغ در مقابل كا
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نده ) 85(دروغ و وى را مشرك خواند  مراه كن و نسخھ اى از آن را براى فتحعلى شاه فرستاد و بھ شاه ھشدار داد كھ مردى بى دین و گ
 . بھ وى پناھنده شده است

مورد  كام  ّت، اح سن تاب و  بھ ك عھ  با مراج ید  گان با كھ ھم شدند  اخباریان علم اصول را بیھوده خواندند و اجتھاد را رد كردند و بر آن 
ّق نراقى پرسش و پاسخى بھ شرح زیر نقل شده است. نیاز خود را بھ دست آورند  : از محق

كھ  ند  مى ك شاره  سخ ا قى در پا چھ صورت دارد؟ نرا بھ او  تدا  ند، اق مت ك بارى اما گاه اخ ھر  ست؟  بارى و اصولى چی نزاع میان اخ
ید  شرح تجر كام و  ساس األح كام و أ ناھج األح ھاى م تاب  تفصیل این مقام را باید در كتاب ھاى اصولى دید و پاسخ تفصیلى آن را بھ ك
األصول ارجاع مى دھد، ولى بھ گونھ اى خالصھ، نخست بھ معناى اجتھاد پرداختھ و بھ نیاز مردم بھ آن اشاره كرده، سپس با توجھ بھ 

 : این كھ ھمھ مردم نمى توانند مجتھد باشند و عدّه اى باید اجتھاد كنند و احكام را در دسترس دیگران قرار دھند مى نویسد

لھ « شرعیھ مفصّ لھ  شرعیھ فرعیھ از ادّ كام  ع است در استنباط و استخراج اح سْ ُ ھد و استفراغ و اجتھاد در اصطالح علماى شیعھ بذل جُ
ستند. مقبولھ از مواضع خود باقى ھ لى «: سخن مجتھدان آن است كھ شكى نیست كھ تا روز قیامت تكلیفات شرعیھ  مد حاللٌ إ حالل مح

َ القیامھ ٌ إلى یوم ھ حرام ُ َ القیامة و حرام قوف . »یوم شرعیھ مو كام  بھ جا آوردن تكالیف موقوف است بھ دانستن احكام شرعیھ و دانستن اح
مان تاب و اخبار اما شد، ك بت با ھا ثا ھ اى كھ حجیّت آن ّ ھ آنھا، كھ حجیّت آنھا ثابت باشد و ادل ّ ماع و ) ع(است بھ رجوع كردن بھ ادل و اج

بھ  بار  تاب و اخ كھ ك چرا  ست،  ّى نیست كھ استخراج احكام از اینھا موقوف بھ مقدماتى ا ھ عقلیھ و بعضى از اقسام قیاس است و شك ّ ادل
صرف  لم  بر ع قوف  زبان عربى ھستند و فھمیدن مفردات الفاظ آنھا موقوف بھ علم لغت است و امتیاز معانى صیغھ ھاى مختلفھ آن مو

مر . است و درك معانى مركبات آن موقوف بر علم نحو است و كیفیت استدالل موقوف بر علم منطق است جاز، ا قت و م ھا حقی و در آن
ست و  شابھ ا كم و مت خدا مح تاب  ین در ك و نھى، عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن، منطوق و مفھوم، ناسخ و منسوخ و ھمچن
ھا  یھ و ھریك از این عد عقل ست و قوا ھ اجماع ا ّ لھ ادل ست و از جم تر ا حاد و متوا یھ آ ّت قول سن ّت قول و فعل و تقریر است و در  در سن

ت نیست ت است و بعضى حجّ بر ترجیح . اقسامى دارند كھ برخى از آنھا حجّ قوف  ستدالل مو شود و ا مى  عارض  ھ ت ّ یان ادل و بسیار م
صول است ھا علم ا براى این ست و . است و ممكن نیست استنباط احكام بدون این امور، و متكفل  مردود ا بول و  ین در اخبار، مق ھمچن

 . »معرفت ھر یك بھ شناختن راوى حدیث است و شناختن آن موكول بھ علم رجال است

ند  مى كن ھاد  كار اجت ھا ان عالمھ نراقى سپس اطالعات و آگاھى ھاى دیگرى را براى استنباط احكام یادآورى كرده و مى گوید اخبارى 
ند: وى سپس بھ موارد اختالف آنھا اشاره كرده و مى گوید. و با اصل اجتھاد مخالفند كرده ا قى ن عوام تر جھ  باریون از در خر . اخ در آ

 : در پاسخ بھ پرسشى كھ طرح شد مى نویسد

ِ صالح، بعد از آنكھ بین خود و خدا سعى كرده است و طریقھ اخبارى را برگزیده، بر او حرجى نیست« بھ . جواز اقتدا بھ اخبارى تدا  اق
 . »او جایز بلكھ مستحب است

یان . د بود، غرب سالمى  بر كشورھاى ا غرب  ستعمار  شبكھ تبلیغاتى مسیحیت و شبھھ افكنى آنان در روزگار قاجار كھ عصر چیرگى ا
مدارس و  سالمى،  عالیم و فرھنگ ا بھ ت مردم  كردن  ماد  بى اعت ھدف  با  ند و  قرار داد خود  كار  ستور  ترویج كیش مسیحیت را در د

شدند غانى توانمند از اروپا بھ ایران گسیل  ّ ھا . كلیساھاى بسیارى در سرتاسر ایران ساختھ شد و مبل شھورترین آن مارتین«از م » ھنرى 
بھ  1226او در سال . بود سالم را  كنى، ا شبھھ پرا با  نداخت و  بھ راه ا سالم و مسلمانان  یھ ا نى را عل ھاى فراوا حث  مد و ب یران آ بھ ا

بود . عنوان دین خون و شمشیر و خشونت معرفى كرد و از مسیحیت بھ عنوان دین صفا و محبّت و صلح نام برد او با ھمھ توان بر آن 
سالم را » پادرى«مارتین كھ بھ .كھ چھره اى نازیبا و زشت از اسالم ترسیم نماید كرد ا مود  فت و وان شیراز ر شھرت یافت، نخست بھ 

باره . وى خود را یوسف نامید و در مدارس شیراز بھ تحصیل علوم دینى پرداخت) 88. (پذیرفتھ است صیل در بھ تف عبدالھادى حائرى 
سال . مارتین و فعالیت ھاى او سخن گفتھ است تھ وى، او در  مك  1226بھ گف كم«با معرفى و ك ند » جان مل پانى ھ نان كم از كارگردا

با » گوراوزلى«شرقى بھ ایران آمد و چندى در شیراز بزیست و از حمایت سفیر انگلیس در ایران  ند  كھ در پیو یانى  خى از ایران و بر
سود مسیحى  بھ  سالم و  بر ضدّ ا ھایى را  فت، بحث  مقام ھاى انگلیسى بودند، برخوردار شد در شیراز و تھران ھر جا كھ فرصت یا
شاه  لى  بھ فتحع سط گوراوزلى  تاب را تو شیوا، ك شیوه اى روان و  بھ  ید  گرى بھ راه انداخت و پس از تصحیح ترجمھ فارسى عھد جد

 . تقدیم كرد

شیوه . در تبلیغات خود باورھاى اسالمى را زیر سؤال برد و شبھھ ھاى بسیارى پراكند» مارتین« سالمى  او براى مبارزه با باورھاى ا
سالم. اى خاص را انتخاب كرده بود یامبر ا ت پ بوّ یژه ن بھ و سالم و  باره ا تا در مى انگیخت  بر  سواد را  كم  ) ص(او برخى از عالمان 

یى .رسالھ اى بنویسند تا بتواند آن را دستاویزى علیھ اسالم قرار دھد ھاى پرمحتوا سالھ  مارتین، ر عالمان شیعى، ضمن بحث و جدل با 
فت: را در رد شبھھ ھاى او نگاشتند، از جملھ سخ گ ھاى او پا شبھھ  بھ  ھانى  ند وحید بھب بھ .محمد على بھبھانى، فرز نورى،  لى  مال ع

ھا ) 91. ( مدّت شش ماه درس خود را تعطیل كرد و نقد خوبى بر شبھھ ھاى مارتین نگاشت مارتین تن كھ  كرد  شاره  تاب ا وى در این ك
 . گفتھ ھاى علماى كم سواد را بھانھ كرده و قدرت رویارویى با عالمان شیعى را ندارد
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صفھانى،  باقر ا مد  بن مح یم ) 92(بسیارى از دیگر علما چون مال على اكبر  ّ ابراھ مال د كربالیى،  ّ سید محم غانى،  قى بر د ت ّ حاج محم
د اخبارى، رسالھ ھایى علیھ پادرى تألیف كردند ّ سى ) 93. (كلباسى، حاج مال موسى نجفى و میرزا محم محمد رضا ھمدانى و میرزا عی

قى .قائم مقام و گروھى دیگر نیز ردیّھ ھایى علیھ پادرى نوشتند مد نرا مال اح از معروف ترین پاسخ ھاى شبھات مارتین، نوشتھ عالمھ 
بان . بھ نام سیف األمة بود ھى از ز یل، گرو تورات وانج لب  ست مطا ھم در ھود و نصارا و ف نراقى براى آشنایى كامل با اندیشھ ھاى ی

صطالحات  ھا و ا غت  گاھى از ل براى آ شد و  شنا  دانان و علماى اھل كتاب را گرد آورد و با كمك آنان بھ رموزكتاب ھاى مقدس آنھا آ
كرد یدا  ست پ ھودى د شھ ی مال مو ھاى  تاب  خزن ك بھ م خت و  یاب پردا ھاى نا تاب  با ) 95. ( دشوار این كتاب ھابھ جست وجوى ك او 

نام  بھ  یپ«اشاره بھ پیشینھ شبھات و ھمچنین محتواى كتاب مارتین نشان داد وى از نوشتھ ھاى شخصى  سخنان » فل تھ و آن  ھره گرف ب
 . را بھ نام خود نشر داده است

سخ گفت) ص(نراقى پس از اثبات نبوت پیامبر اسالم بود پا شده  طرح  . بھ شبھھ ھاى مسیحیان و ھمچنین شبھھ ھایى كھ توسط مارتین 
 : مال احمد، بھ این تھمت كھ اسالم دین شمشیر است و با زور و سالح و شمشیر پیش رفتھ است، چنین پاسخ گفت

ھاد« بھ ج شدن  مأمور  بل از  ند، ق ین او در آمد یش از . بدیھى است كھ در بدو امر شمشیرى نبود، بلكھ خلق بى شمارى بھ د چھ پ و آن 
ند مده بود ین او در آ بھ د سوى  لب ... جھاد بھ دین آن سرور شدند، بسیار بیشتر بودند از آن چھ در مدّت حیات جناب عی ضرت اغ آن ح

شد و  شان  بھ ای جب محار كھ مو شدند  كب  مرى را مرت یا ا مبادرتى بھ جنگ ننمود، بلكھ ابتدا اھل فتنھ و لجاج، آتش حرب افروختند و 
ً این كھ اھل بغض و عداوت را بھ جز عذاب و سیاست چاره نیست و شمشیر یكى از آالت سیاست ایشان است شده .»ثانیا سخنان یاد در 

 : محقق نراقى بھ چند نكتھ اشاره دارد

 . اسالم در آغاز از راه منطق و استدالل مردم را بھ اسالم دعوت كرد و بھ ھیچ روى از شمشیر بھره نبرد. 1

 . جنگ ھاى اسالم بیشتر جنبھ دفاعى داشتھ و ھمواره دشمنان آغازگر جنگ بودند و مسلمانان از خود دفاع كرده اند. 2

كرد. 3 شان  شیر ادب كھ . اھل شرارت وقتى كھ از راه موعظھ و اندرز ادب و سیاست نشدند، باید با زبان شم مارتین،  سخ  قى در پا نرا
لل  كھ م شد  یادآور  ھایى  نھ  با ذكر نمو ھد،  ھمواره بر آن بود كھ ملل مسیحى را اھل صفا و صمیمیت و صلح و ھمھ خوبى ھا نشان د
یى  مسیحى جھان امروزه بھ ھیچ روى، پیروان واقعى عیسى نیستند و از آیین و شریعت او جز نامى ندارند و انواع گناھان و زشتى ھا

 . با آن در ستیز بود، در میان ملل مسیحى امروزه رایج است) ع(كھ عیسى

 گزارش فرھنگى نراقى از روزگار خود

شتھ است ستایش دا ستھ  قتى شای خود، د ِ روزگار  گى ماعى فرھن مور اجت ھاى . عالمھ مال احمد نراقى در ا جارى  گوار از ناھن آن بزر
ِ روزگار خویش رنج مى برده است و در ھمین چارچوب وى از وضع حوزه ھاى علمیھ، چگونگى تحصیل و . موجود در جامعھ ایران

ند مى ك ّغان شریعت بھ شدّت انتقاد  فزون . آموزش، رابطھ بین استاد و شاگرد، مواد و محتواى آموزش، ھمچنین از عالمان دینى و مبل ا
وه ھاى بسیار بھ راھنمایى آنان مى پردازد ْ ك ِ خى از . بر این، نراقى باورھا و رفتار بسیارى از گروه ھا و مردم را طرح كرده و با ش بر

 در زیر بھ پاره اى . گروه ھا را نكوھش مى كند و از مردم مى خواھد آنان را درست بشناسند و از باورھاى انحرافى آنان بپرھیزند

 : مطالب یادشده اشاره مى كنیم

 نقد عالمان دینى. الف
عالمان را ) 98(نراقى پس از آن كھ بھ بیان جایگاه و ارزش علم در فرھنگ اسالمى پرداختھ و از آثار و پیامدھاى آن سخن مى گوید 

م مى پردازد  ّ : و پس از آن مى نویسد) 99(وارث و خلیفھ پیامبران مى نامد، بھ آداب و شرایط تعلیم و تعل

م از « ِّ ّم و متعل یھ، مھجور و معل صاف كمال سایر او ثل  م م ّ یم و تعل كھ آداب تعل ند  مى دا كسى كھ معرفت بھ اھل این زمان داشتھ باشد، 
نھ ) ند(زمان و اھل آن فاسد. مالحظھ شرایط دورند ِّم و  صد متعل نھ ق ست و  خالص ا ّم  ّت معل نھ نی شتھ،  سد گ و بازارھدایت و ارشاد كا

كثر در . غرض استادصحیح است و نھ منظور شاگرد شود و ا مى  صل ن مال حا بھ ك كى را رت فرى ی و از این جھت است كھ از ھزار ن
 . »جھل خود باقى مى مانند، با وجود اینكھ اكثر عمر خود را در مدارس بھ سر مى برند

 انواع علوم دنیوى و اخروى

ئت : ھر چند آموختن علوم دنیوى چون. نراقى علم را بھ علم دنیوى و اخروى تقسیم مى كند طب، ھندسھ، نجوم، عروض، موسیقى، ھی
لوم  ین ع سائل ا پاره اى از م موختن  ست آ كن ا و حساب را واجب نمى داند، ولى بھ آموختن آن تشویق مى نماید و اشاره مى كند كھ مم

ُخروى قرار دارد و آن سھ علم است كھ بھ آن علم دین گفتھ مى شود) 101. (واجب كفایى باشد  : در برابر علوم دنیوى، علوم ا
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 . علم الھى كھ بھ آن اصول عقاید و احوال مبدأ و معاد شناختھ مى شود. 1

 . علم اخالق كھ بھ آن راه تحصیل سعادت و آن چھ بھ واسطھ نفس نجات مى یابد و یا ھالكت مى رسد، دانستھ مى شود. 2

شود. 3 مى  یده  ین .  علم فقھ كھ بھ آن كیفیت عبادات و معامالت و حالل و حرام و آداب و احكام فھم لوم و ھمچن ین ع قى، تحصیل ا نرا
ند مى دا جب  لوم مطرحند، وا ین ع قدمات ا بھ عنوان م كھ  شیوه .علومى را  كھ وى از  ید  مى آ بر  ین  قى چن شعار نرا ھا و ا از نوشتھ 

گذارى  یھ  گام پا بھ ھن كھ  جایى  تا  ست،  بوده ا شنود ن خود، خ پیرامون  گاه  مردم ناآ خى از  ین از بر یھ و ھمچن تحصیل حوزه ھاى علم
 : مدرسھ اى در كاشان مى گوید

 در حیرتم آیا ز چھ رو مدرسھ كردند 

 ! ؟) 103. (جایى كھ در آن میكده بنیاد توان كرد

وه مى كند ْ ك ِ  ! آن بزرگوار از شیوه تحصیل چنین ش

ند) از اھل علم(فرقھ اى دیگر « ماالت .. ھستند كھ كمال را منحصر در عبارت فھمى مى دان سیار و احت بارتى، وجوه ب براى ع گاه از 
مى ... مدت ھاى مدید از عمر خود را بھ دانستن احتماالت عبارت. بى شمار پیدا مى كنند خرت، ضایع  نھ آ ید،  مى آ یا  كھ نھ بھ كار دن

یق . كنند خود را در دقا مر  مھ ع عده اى دیگر بھ جاى این كھ دانش صرف و نحو، معانى، بیان و شعر را بھ عنوان مقدّمھ بیاموزند، ھ
ند مى مان ند. آنھا بھ كار مى برند و از مقصود اصلى باز  مى پرداز غیرالزم  فروع  یا  خاص و  شاخھ اى  بھ  نیز  قھ  قى .»در علم ف نرا

ند لت نمای فس غف ھذیب ن لى از ت ند، و قدیس، . اشاره مى كند كھ برخى از طالبان علوم دینى شاید ھمھ مسائل یادشده را رعایت كن در طا
 : درباره این گونھ عالمان مى گوید

 فقھ اعضا را سراسر خوانده است 

 لیك اندر فقھ جان در مانده است 

 فقھ ظاھر را كھ بیند آن و این 

خود، در  نارواى  براى كارھاى  نیك ورزیده است آن فرد گزین شخصى كھ خود را اصالح نكرده باشد، با ستمگران آمد و شد كرده و 
 : آمد و شدھا توجیھ ھاى ناروا مى سازد

ضع « مدح و توا كھ  ند  مى دا چون  ید و  شان نما براى ای تنى  چون بھ مجلس ظلمھ داخل شود، مدح و ثناى ایشان گوید و تواضع و فرو
ظالم حرام است، شیطان او را فریب مى دھد كھ اینھا در صورتى حرام است كھ بھ جھت طمع در مال ظالم باشد، اما غرض تو از آمد 

بھ ... و شد، دفع ضرر از بندگان خداست، و خدا مى داند كھ چنین نیست اینان بر سر سفره ظالمان حاضر مى شوند؛ از آنان اموالى را 
كھ مناصبى را .»عنوان ھاى مختلف مى گیرند و براى آن توجیھات ناروایى یادمى كنند ینى  ّق نراقى از گروھى دیگر از عالمان د محق

ستند،  شرایطى نی ین  از حكومت وقت پذیرفتھ اند، مناصبى كھ شرط آن اجتھاد و دیگر شایستگى ھاست و آنان بھ ھیچ روى، داراى چن
 : انتقاد مى كند

مان ) از عالمان دینى(فرقھ اى دیگر « یده، فر شیخ االسالم نام یا  یا قاضى  فتى  خود رام ھاده و  ھستند كھ پاى بر مسند حكومت شرع ن
ثرى نیست شان ا كم شرعى در ای خبر و از اوصاف ح بى  توا  كم و ف شرایط ح موده و از  ھى ن كم ال سك ح مال . پادشاه ظالمى را مستم

رض مسلمانان از ایشان در فریاد  عادل ترین شھودشان، رشوه . ازایشان بر باد است) ص(و احكام شریعت سیدالمرسلین) مى باشد(وعِ
ضرر .»حرام و مداخل حاللشان، مال بیوه زنان وایتام یھ  شده ما فراد یاد كھ وجود ا ند  مى كن شاره  شده ا ھاى یاد خش  پس از ب قى،  نرا

كھ  چرا  ست،  اسالم ومسلمانان و موجب خرابى دین مبین مى باشد و مردن ایشان، نفع ایمان و مرگ آنان باعث استقامت امر مؤمنان ا
ال دین و علمدار لشگرشیاطین اند  . ایشان دجّ

 : این گونھ عالمان در طاقدیس نیز از دید انتقادى نراقى بھ دور نمانده اند

 و آن دگر خود را فقیھ شھر خواند 

 حكم بر مال و دماء خلق راند 
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دْرسى آراست از فوج آتاش  َ  م

 شغل جملھ درس لیكن درس آش 

 آش دانى چیست اى مرد سلیم؟ 

ھى  خود از آن ت ند و  مى خوان فرا  بھ فضائل اخالقى  مردم را  كھ  غان و واعظانى  ّ قى از برخى مبل یم نرا مال اموات است اوقاف و یت
ھستند، انتقاد كرده، و بھ گفتھ وى از احوال نفس و صفات آن از خوف و رجا و توكل و صبر و شكر سخن مى گویند، ولى خود از این 

 بر ھمھ درس توكل مى كنند :صفات بھره اى ندارند و چنین مى پندارند كھ در صدد اصالح مردم اند، حال این كھ چنین نیست

 در ھوا او پشھ را رگ مى زند 

 : و در جاى دیگر مى گوید

 از فراز منبر آن شیوا زبان 

 . ھست صیادى و تیرش در دھان واعظى كھ خود را نساختھ، اقبال و ادبار مردم بھ او و یا دیگرى براى او بسیار مھم است

غان آن روزگار اشاره كرده و از آنان مى خواھد خود را اصالح كنند ّ  : سپس نراقى بھ محتواى تبلیغ برخى از مبل

ند« مى كن یان  یب ب كھ . برخى بھ جاى ارشاد مردم بھ نقالى و قصھ خوانى پرداختھ، قصھ ھاى غریب و احادیث عج ند  لب آن شھ طا ھمی
ین .»چھ بسا براى این كار بھ جعل حدیث و قصھ ھاى دروغ روى مى آورند. مستمعان صدا بھ گریھ بلند كنند و صیحھ بكشند قى چن نرا

غانى را گمراه و گمراه كننده دانستھ و بر این باور است كھ كرسى وعظ و خطابھ باید از وجود چنین افرادى پاكسازى شود ّ  : مبل

 در سر ھر كوچھ اى صیادھاست 

 مسجد و محراب، پُر شیادھاست 

 گر بیابان پُر ز دزد ابتر است 

 دزد شھر از دزد صحرا بدتر است 

ند  َ َر  در بیابان جامھ و نان مى ب

 در میان شھر، ایمان مى برند 

وه نراقى از جریان ھاى انحرافى. ب ْ ك ِ  ش
در روزگار نراقى، گروه ھاى انحرافى ظھور و بروز فراوان داشتند، نراقى از میان این گروه ھا بیشتر از صوفیھ شكوه مى كند و در 

علت این كھ از میان گروه ھاى انحرافى بیشتر بھ این . در افشاى ماھیت و عقاید آنان تالش فراوان دارد... طاقدیس، معراج السعاده و
: گروه پرداختھ، آن است كھ

نان را .»اھل تصوف و درویشان و فریفتگان و مغرورین ایشان از ھر طایفھ اى بیشتر است« ناگون آ ھاى گو گروه  آن بزرگوار سپس 
ست شاره . آورده و ناسازگارى باورھاى آنان را با اسالم و تشیع یادآورى كرده ا باره ا ین  قى در ا سخنان نرا پاره اى از  بھ  شتھ  در گذ

ست.  كردیم سروده ا نان  باره ای نى در شعار فراوا نیز ا قدیس  لى .در طا ند، و ندارى دار بھ دی ظاھر  كھ ت گاه  مردم ناآ خى  قى از بر نرا
ین  نان ا كھ از آ جایى  تا  بود،  شنود  ند، ناخ وابستگى ھاى مادى چنان آنان را مجذوب خود ساختھ كھ ارزش ھا را بھ فراموشى سپرده ا

 : گونھ یاد مى كند

 آدمیزادى كھ مى گویند اگر این مردمند 

 ! اى خوشا جایى كھ خود آنجا نباشد مردمى

Page 29 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



قاد  مورد انت یران را سخت  سالمى ا عھ ا جود در جام ھاى مو عادات و باور ھا و  آن بزرگوار در اشعار عرفانى خود بسیارى از سنت 
 . قرار داده است

 نراقى و شاھان قاجار پس از جنگ دوم. ج
ھمان گونھ كھ یادآور شدیم، نراقى با این كھ شاه قاجار فتحعلى شاه را غیر مشروع مى دانست، ولى بھ خاطر مصالحى با او روابط 

دوستانھ داشتھ و برخى از كتاب ھایش را با خواھش او نگاشتھ است، ولى چنین مى نماید كھ پس از جنگ روس و ایران كھ بھ عقیده 
: نراقى، از سوى حكومت، سستى بلكھ خیانت شد، دیدگاه او و برخوردش با فتحعلى شاه تفاوت بسیار كرده است تا جایى كھ مى گوید

َھ وزیرم   گھى در فكر سلطان، گ

َھ امیرم   گھى در پادشاه و گ

 ! مرا با شاه و با سلطان چھ كار است؟

 ! ز تاج و تخت سلطانیم عار است

وى در دستورالعملى كھ براى برادرش مال مھدى نراقى، معروف بھ آقا بزرگ نگاشتھ، از وى مى خواھد از گفت وگو و ھمنشینى جاه 
خود را .طلبان و دنیاگرایان پرھیز نماید، چرا كھ ھمنشینى با آنھا قلب را سیاه مى كند سردگى  ناراحتى و اف ل طاقدیس  ّھ اوّ در پایان صف

 : بھ زبان آورده و چنین مى سراید

 ! خاطرم افسرده است! اى رفیقان

 ! گلبن طبعم كنون پژمرده است

مان بھ )  ع(وى پس از آنكھ امام ز یھ  كارگزاران قاجار مان و  سراید، از حاك مى  ضرت  شعارى درباره ح مد و ا مى نا ستین  شاه را را 
 : یاد مى كند» روبھان«عنوان 

 پاى دولت در ركاب آور كنون 

 تیغ غیرت از نیام آور برون 

 اى غضنفر زاده ضیغم شكار 

 روبھان در كشورت بین آشكار 

 پنجھ بر كن روبھان در ھم شكن 

 تیغ بر كش ظالمان را سرفكن 

ْك و كشور از شماست  ل ُ  من چھ گویم م

 . ، انتشارات مدبّر35ایران در دوره سلطنت قاجار، على اصغر شمیم، ص  - 1آنچھ مى گویم فضولى و خطاست 

 . 40 - 35ھمان، ص  - 2

 . 766تاریخ ایران، حسن پیرنیا و عباس اقبال، ص  - 3

 . ھمان جا - 4

 . 54ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  - 5
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 . 101، ص 1تاریخ اجتماعى سیاسى ایران در دوره معاصر، ج  - 6

 . ھمان جا - 7

 . 86ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  - 8

 . ، انتشارات اساطیر181، ص 1؛ ناسخ التواریخ، محمد تقى لسان الملك سپھر، ج 154مآثر سلطانیھ، ص  - 9

 . 181، ص 1؛ ناسخ التواریخ، ج 154مآثر سلطانیھ، ص  - 10

 . ، پاورقى181، ص 1ناسخ التواریخ، ج  - 11

 . ھمان جا - 12

 . ، انتشارات امیر كبیر223تاریخ روابط خارجى ایران، ص  - 13

 . 357، ص 1ناسخ التواریخ، ج  - 14

 . 364 - 363ھمان، ص  - 15

 . 365، ص 1ناسخ التواریخ، ج  - 16

 . 150دین و دولت در ایران، ص . ، نشر كتابخانھ مسجد سیّد اصفھان و نشر ذخائر، قم91 - 90، ص 1بیان المفاخر، ج  - 17

 . 9، ص 1بیان المفاخر، ج  - 18

 . 30 - 29؛ تاریخ نو، ص 390عباس میرزا، ص  - 19

لب : در برخى از كتاب ھاى تاریخى آمده است. 99ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  - 20 شدند اغ بھ عرض سھ ھفتھ ایرانیان موفق 
 . 230تاریخ روابط خارجى ایران، ص : ك.ر: نقاطى را كھ بھ موجب عھدنامھ گلستان تسلیم روس ھا كرده بودند، پس بگیرند

 . ، نشر كنگره شیخ انصارى59ص / شیخ انصارى  -زندگى نامھ استاد الفقھا  - 21

 . 27قصص العلما، ص  - 22

 . 266، ص 1تاریخ تحوالت سیاسى و روابط خارجى، ج : ك.ر. جنگ ھرات مربوط بھ محمد شاه است، نھ ناصرالدین شاه - 23

 . 155ص / شیخ انصارى  -زندگى نامھ استاد الفقھا  - 24

 . 642، ص 9روضة الصفا، ج  - 25

 . 647ھمان، ص  - 26

 . 17مثنوى طاقدیس، ص  - 27

 . 193، آیھ )2(؛ سوره بقره »این نوع مدافعھ نھ موقوف بھ اذن امام است ونھ حاكم شرع«: 400، ص 1جامع الشتات، ج  - 28

 . 69، ص 2تاریخ اجتماعى و سیاسى در دوره معاصر، سعید نفیسى، ج  - 29

 . 43ایدئولوژى نھضت مشروطیت، فریدون آدمیت، ص  - 30
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 . 230؛ تاریخ روابط خارجى ایران، ص 99شمیم، ص  - 31

یران و روس، ص  - 32 ھاى ا یران، ص 74ادبیات در جنگ  لت در ا ین و دو فاخر، ج 142، د یان الم یران در دوره 91، ص 1؛ ب ؛ ا
 . 408، فھرس التواریخ، ص 108سلطنت قاجار، ص 

 . 236تاریخ روابط خارجى ایران، ص  - 33

 . 368و  366ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  - 34

 . 371 - 370ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  - 35

 . 372 - 370ھمان، ص  - 36

 . 81دین و دولت، ص  - 37

 . 82ھمان، ص  - 38

 . 93 - 90دین و دولت، ص  - 39

 . 333نجوم السماء، ص  - 40

 . 367ھمان، ص  - 41

 . 23رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، ص  - 42

 . 105قصص العلماء، ص  - 43

 . 94دین و دولت، ص  - 44

 . 111دین و دولت، ص  - 45

 . 120، ص 1بیان المفاخر، ج  - 46

 . 104دین و دولت، ص  - 47

 . 362ایران در دوره سلطنت قاجار، ص  - 48

 . ھمان، پاورقى - 49

از جبل عامل لبنان ) 1031م (و فرزندش شیخ بھاءالدین محمد، معروف بھ شیخ بھایى ) 984م (شیخ حسین بن عبدالصمد عاملى  - 50
َّ جزایرى نیز از عراق بھ اصفھان آمد. بھ ایران آمدند  . سید نعمت هللا

 . و بسیارى از دیگر مجتھدان در اصفھان گرد آمده بودند) 1262م (حاج محمد ابراھیم كلباسى ) 1246م (مال على نورى  - 51

 . در فصلى جداگانھ بھ گونھ مشروح بھ این بحث خواھیم پرداخت - 52

 . 6معراج السعاده، ص  - 53

 . 259؛ الرسائل و المسائل، نراقى، نسخھ خطى 477 - 476؛ معراج السعاده، ص 130قصص العلماء، تنكابنى، ص  - 54
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 . 112 - 108دین و دولت، الگار، ص  - 55

 . 356؛ نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، 92 - 88دین و دولت، ص  - 56

قى و  - 57 بھ نرا یت مدرسھ را  كرد و تول قف آن  سیارى را و ستغالت ب مالك و م ساخت و ا از باب نمونھ مدرسھ اى مجلل در كاشان 
 . 15مثنوى طاقدیس، مقدمھ، ص : ك.ر. فرزندان او سپرد

 . 103دین و دولت، ص  - 58

 . 358نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص  - 59

 . 181، ص 1؛ مقدمھ؛ بھ قلم مرتضى رضوى؛ ناسخ التواریخ، ج 24، ص 1جامع الشتات، ج  - 60

 . 400، ص 1جامع الشتات، ج  - 61

 . 15ھمان، ص  - 62

 . 24؛ جامع الشتات، مقدمھ، ص 181، ص 1ناسخ التواریخ، ج  - 63

یان را  - 64 در آن روزگار شخصى بھ نام معصوم على شاه از دكن ھند بھ ایران آمد و بھ عنوان نماینده شاه على رضاى دكنى این جر
 . ، منزوى، چاپ دانشگاه تھران89، ص 2فھرست كتابخانھ سید محمد مشكاة، ج : ك.ر. بھ راه انداخت

بھ . محمد رضا میرزا حاكم گیالن و وزیرش على خان اصفھانى ھواخواه نعمت اللھاین بودند - 65 سو  ھر  قھ از  ین فر ھاى ا یش  درو
ین . علماى رشت بھ فتحعلى شاه شكایت كردند. گیالن آمدند شاه، قطب ا جذوب على  عزل و م خود  قام  صفھانى را از م خان ا لى  او ع

 . 115؛ دین و دولت، ص 581، ص 9روضھ الصفاى ناصرى، ج : ك.ر. سلسلھ را جریمھ كرد

 . 481معراج السعاده، ص  - 66

 . ھمان - 67

 . ھمان - 68

 . 120طاقدیس، ص  - 69

 . 761، ص 2جامع الشتات، ج  - 70

 . 772ھمان، ص  - 71

 . 498؛ خزائن، ص 207، ص 10؛ الذریعھ، ج 157، ص 46؛ اعیان الشیعھ، ج 100، ص 1و ج  549، ص 2كرام البرره، ج  - 72

یران، ص  - 73 گران ا شھ  مى، ورق 359نخستین رویارویى ھاى اندی میرزاى ق بدالوھاب  میرزا ع بر  قل از ردّ  بھ ن و  10و  8و  5؛ 
 . صفحات دیگر

 . 360؛ نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص 393مرآت االحوال، آقا احمد كرمانشاھى، ورق  - 74

 . 360نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص  - 75

باال ) ع(شیخى ھا در حرم اھل بیت - 76 ستند،  باال سر قبر امام نماز نمى گزاردند و بھ شیعیان كھ نماز در آن مكان را مستحب مى دان
 . سرى مى گفتند
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، چ 1471، ص 1؛ لغتنامــھ دھخــدا، ج 88، ص 8، چ اســالمیھ؛ كــرام الــبرره، آقــا بــزرگ تھرانــى، ج 48قصــص العلمــاء، ص  - 77
 . انتشارات دانشگاه تھران

 . 270و  266فرھنگ فرق اسالمى، ص  - 78

 . 14654، ص 10لغتنامھ دھخدا، ج  - 79

 . 415، ص 9روضھ الصفا، ج  - 80

 . 120؛ دین و دولت، ص 53قصص العلماء، ص  - 81

 . 122؛ دین و دولت، ص 362؛ نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص 99 - 98گنجینھ، ص  - 82

 . 19طاقدیس، ص  - 83

 . 362نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص  - 84

 . 116؛ دین و دولت، ص 361؛ نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص 152روضات الجنات، ص  - 85

 . 26107، بدون صفحھ شمارى، شماره 2ج ) نسخھ خطى(الرسائل و المسائل  - 86

 . 5073نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص  - 87

 . 167؛ دین و دولت، ص 147مآثر سلطانیھ، ص  - 88

 . 167دین و دولت، ص  - 89

َّ مرعشى، سید احمد حسینى ج  - 90  . 267، ص 4فھرست نسخھ ھاى خطى كتابخانھ آیت هللا

 . 130قصص العلماء، ص  - 91

 . 168؛ دین و دولت، ص 416روضات الجنات، ص  - 92

 . 168دین و دولت، ص  - 93

 . 214، ص 10و ج  288، ص 22الذریعھ، ج  - 94

 . 113سیف األمھ، نراقى، ص  - 95

 . 254ھمان، ص  - 96

 . 84سیف االمھ، ص  - 97

 . 55 - 54معراج السعاده، ص  - 98

 . 59 - 57ھمان، ص  - 99

 . 59معراج السعاده، ص  - 100

 . 60ھمان، ص  - 101
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 . ھمان جا - 102

خود . 162، ص 6ریحانة االدب، ج  - 103 خاص  ناى  مان مع بر ھ كھ  مده  در شعرھاى این عالم ربّانى برخى از اصالحات عرفانى آ
 . حمل مى شود و چنان كھ برخى پنداشتھ اند، از مى و میكده معناى ظاھرى آن مراد نیست
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 . 83عوائداالیام، ص  - 115

 . 179 - 178طاقدیس، ص  - 116

 
 حكومت و مشروعیت منشأ تاریخى دولت: فصل سوم

 حكومت و مشروعیت منشأ تاریخى دولت

جود  بھ و شر  تاریخ زندگانى ب در میان اندیشوران سیاسى این موضوع پذیرفتھ شده كھ حكومت و نظام سیاسى در مرحلھ اى خاص از 
ِ تاریخى، دیدگاه ھاى گوناگونى مطرح شده است. آمده است  : در باره عامل پیدایش دولت در مقطع خاص

ّب و زور«برخى نظریھ  گر ) 1(، »تغل ماعى«گروھى دی سوم ) 2(» قرارداد اجت خانواده«گروه  عى  گر ) . 3(» رشد طبی ھى دی گرو
یھ  بودن«نظر صادى  قاتى و اقت لت«نیز ) 4(» طب بودن دو ینى  شأ ) 5(» فطرى و تكو مل و من نوان عا بھ ع گر را  یھ دی ندین نظر و چ

ند كرده ا ضاى .پیدایش دولت و حكومت مطرح  ماع مقت مدنیت و اجت كھ  ند  ین باور بر ا قى،  لھ نرا سالمى از جم كران ا سیارى از متف ب
فطرت انسان است، ولى چون در اجتماع خواه ناخواه اختالف ھایى رخ مى دھد كھ اگر از آنھا جلوگیرى نشود، موجب ھرج و مرج و 

شود یاز را . اختالل نظام مى  ین ن یامبران ا بھ وسیلھ پ شد و او  سبب  ند  سوى خداو قانون را از  میزان و  بھ  یاز  و اختالف و تضادّ، ن
ندكى .برطرف كرد جز ا بھ  كرى  ھاى ف سى و مكتب  شوران سیا ) 8(منشأ دولت ھر چھ باشد، اصل ضرورت وجود دولت را ھمھ اندی

 . پذیرفتھ اند

یاز نیست بى ن سانى از آن  یچ ان كھ ھ ست  عى ا مور طبی مھ ) 9. (بھ گفتھ افالطون، تشكیل حكومت از ا مت الز یده ارسطو، حكو بھ عق
 . طبیعت بشرى است، زیرا انسان موجودى اجتماعى است و بدون وجود حكومت نمى تواند اجتماعى بودن خود را حفظ كند

 ضرورت حكومت در روزگار غیبت
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ثار  مت و آ بود حكو مواره از ن شده و ھ ستھ  شرى دان ندگى ب مھ ز ضرورى و الز مرى  مت ا جود حكو نیز و سالم  سى ا شھ سیا در اندی
لى. زیانبار آن مردم برحذر داشتھ شده اند سخنان ع یژه  بھ و ینى  نابع د خورد) ع(این حقیقت در سرتاسر م مى  شم  مى ) ع(على. بھ چ

 : فرماید

ْواجبات؛ « ن ال ِ  . »دولت عادل از واجبات و ضروریات است) 11(دولة العادل م

ند كرده ا صریح  لت ت مت و دو شناس و . عالمان و متفكران اسالمى با الھام از منابع دینى بھ ضرورت وجود حكو عھ  بن خلدون، جام ا
مردم از  كھ  مانى  تا ز ست  باور ا ین  ِ قرن ھشتم ھجرى، رھبرى و حكومت را از اركان و عناصر تمدّن دانستھ و بر ا فیلسوف مسلمان

بع .یك رھبر پیروى نكنند، تمدّن و عمران امكان پذیر نخواھد بود مدنى الط پذیرى و  عھ  بودن جام بھ فطرى و غریزى  نراقى با اشاره 
مھ . بودن انسان، حیات اجتماعى مردم و دوام و بقاى نوع بشر را وابستھ بھ این اصل دانستھ است مت را الز لدون، حكو او مانند ابن خ

از . بسیارى از فقھاى شیعھ در باره ضرورت دولت در ھمھ زمان ھا از جملھ روزگار غیبت، ادعاى اجماع كرده اند.تمدّن دانستھ است
سپس  ستھ،  ماع دان ھ آن را اج ّ كى از ادل ند، ی مى ك شاره  بت ا گار غی حاكم در روز ھاى  باب نمونھ نراقى پس از آن كھ بھ قلمرو اختیار

ّمات است ماع .اشاره مى كند كھ بسیارى از فقیھان در این زمینھ بھ اجماع استناد كرده و این مطلب نزد آنان از مسل بر اج نراقى افزون 
مام)  15. (با استناد بھ روایات از جملھ روایت فضل بن شاذان ضرورت حكومت را در ھمھ زمان ھا اثبات كرده است در این روایت ا

 : فلسفھ حكومت و ضرورت وجود امام و حاكم اسالمى را روشن كرده است) ع(

 . اجراى حدود و احكام الھى و جلوگیرى از تعدى و تجاوز بھ حقوق دیگران، ھمچنین جلوگیرى از فساد و انجام حرام ھاى الھى. 1

 . پاسدارى از اسالم و آموزه ھاى آن و جلوگیرى از تغییر و تحریف و نابودى دین. 2

 . بھبود وضع زندگى دنیوى و اخروى مردم. 3

 ... اقامھ شعایر، مبارزه با دشمنان و برقرارى عدالت و . 4

از گفتھ ھاى نراقى در این باره و با استناد وى بھ روایت یاد شده، . این چھار نمونھ بخشى از فلسفھ وجودى حكومت را تشكیل مى دھند
ستھ و  بر مى آید كھ آن بزرگوار، ایجاد دولت اسالمى را پدیده اى اصیل و ضرورتى كھ حیات اجتماعى بشر آن را بھ وجود آورده، دان

 . افزون بر آن بھ عنوان یك ضرورت دینى بھ آن اشاره مى كند. تا زمانى كھ بشر داراى اجتماع است، آن را ادامھ دار مى داند

 اھمیت بحث مشروعیت حكومت

ناى مشروعیت  یت و مب شأ حاكم ھد، من سخ د بدان پا پس از پذیرش ضرورت وجود حكومت، نخستین پرسشى كھ ھر نظام سیاسى باید 
 . حاكمان است

صر سخن از دو عن گر  بھ دی یا  ند،  تھ ا مت را پذیرف مان : چون حكومت، از دو ركن حكومت گران و كسانى كھ حكو ھى و فر مان د فر
ھى : برى تشكیل مى شود، این پرسش پیش مى آید كھ یا گرو شخص  ھر  یا  ند؟ آ پیروى كن ید  ستورى با ھر د آیا مردم از ھر حاكمى یا 

ِ كیست و مردم از چھ كسى و با چھ شرایطى باید پیروى كنند؟   حق دارد دستوردھد؟ حقّ حاكمیّت و فرمان دھى از آن

ست سى ا ھاى سیا ظام  حوزه ن ھا در  حث  ترین ب قدیمى  شروعیت از  مت و م یر . حكو سالمى و غ ظران ا صاحب ن كران و  مھ متف ھ
مت  بھ حكو ھا،  مت  سام حكو گرى اق شن  با رو ند و  شتھ ا جدّى دا جھ  لھ تو اسالمى، از زمان افالطون و ارسطو تا زمان ما بھ این مقو

ین .مشروع از دیدگاه خود پرداختھ اند با ا مت  سى حكو سائل سیا سیارى از م این بحث از مھم ترین و اساسى ترین بحث ھاست؛ زیرا ب
گیرد.  مقولھ پیوند دارند مى  شھ  جا ری ین  سالمى از ھم كران ا ناگون متف ھاى گو یدگاه  نھ اى . د گزینش گو ھا،  مت  سام حكو ین اق ھمچن

ّ از حكومت، قدرت قانونى و حاكمیت دولت و ضمانت اجرایى آن با این مقولھ پیوند نزدیكى دارند  . خاص

 مفھوم مشروعیت

غوى آن . بدون تردید، مشروعیت در فلسفھ سیاسى بھ معناى شرعى بودن نیست ھوم ل با مف بنابراین نباید مفھوم اصطالحى این واژه را 
 . اشتباه كرد

مت . مشروعیت در فلسفھ سیاسى بھ معناى حق حاكمیت است سخن این است كھ چھ كسى حق حاكمیت و در دست گرفتن قدرت و حكو
مت از حق  را دارد؟ حاكم باید داراى چھ شرایط و ویژگى ھایى باشد و مردم از چھ كس و یا كسانى باید پیروى كنند؟برخوردارى حكو
فرماندھى، مستلزم تكلیف و وظیفھ مردم بھ اطاعت و پیروى است، چرا كھ آن دو وابستھ بھ یكدیگرند و بھ اصطالح منطقى رابطھ بین 
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یت . آن دو تضایف است؛ یعنى وجود یكى، تحقق بخش دیگرى است حق را رعا یف دارد آن  بل، تكل حق داشت، طرف مقا وقتى كسى 
شروعیت : بنابراین مى توان گفت. وقتى مى گوییم حاكم حق دارد فرمان و دستور دھد، یعنى مردم باید بھ دستورھایش عمل كنند. كند م

 . جز حق حاكمیت و الزام سیاسى نیست

 كاربردھاى دیگر مشروعیت

شروعیت : از باب نمونھ. براى مشروعیت كاربردھاى دیگرى آمده است كھ در این جا مقصود ما نیست پا، م در سده ھاى میانھ در ارو
سى ) 18. (بھ معناى قانونى بودن قدرت بھ كار برده شد عھ شنا حوزه جام عنى در  ین م بھ ا شروعیت  یت؛ م عنى مقبول بھ م شروعیت  م

گیرد ضایت و . سیاسى جاى مى  شد و دوام و ر ھد  مد خوا كار آ نھ  مت چگو یك حكو كھ  ست  ین ا سش ا سى، پر سى سیا عھ شنا در جام
ندارد كارى  مت  بودن حكو ناحقّ  یا  حق  بھ  سى،  سى سیا عھ شنا بر آن ) 19. (مقبولیت مردمى پیدا خواھد كرد؟ مشروعیت در جام ما 

ست ھان ا متى را خوا نھ حكو چھ گو فالن جامعھ  بر  مى . نیستیم كھ ببینیم قانون حاكم  گاه مرد یت و پای باره مقبول ما در  حث  ین ب ھمچن
ید . حكومت نیست متى با نوع حكو چھ  با  عھ  ھدف ما این است كھ از نگاه نراقى روشن سازیم چھ گونھ حكومتى مشروعیت دارد؟ جام

بھ  ست؟  سیده ا بھ او ر عى  چھ منب حق از  ین  اداره شود؟ حاكم بر چھ اساسى حق حاكمیت خواھد داشت تا بر مردم فرمانروایى كند و ا
 . مى خواھیم ببینیم چھ حكومتى از نگاه نراقى حق است و چھ حكومتى ناحق و غاصبانھ است: دیگر سخن

 مالك و معیار مشروعیت

شده است ئھ  ناگونى ارا ھاى گو یدگاه  سى د قى، . در باره حق حاكمیت و مالك مشروعیت حكومت، از سوى متفكران و فالسفھ سیا نرا
شان داده  ھا ن یدگاه  ین د باره ا ھر چند این دیدگاه ھا را در آثار خود نیاورده است، ولى با ارائھ دیدگاه خود، در حقیقت نظر خود را در 

 . از این رو با اشاره بھ این دیدگاه ھا، بھ معیار مشروعیت در اندیشھ سیاسى اسالم از دیدگاه نراقى خواھیم پرداخت. است

 دیدگاه ھا

بھ : این دیدگاه ھا بر دو گونھ اند ھا  خى تن ند و بر ستھ ا برخى چند عامل را در عرض یكدیگر در مشروعیت دھى حكومت ھا دخیل دان
 . یك عامل اشاره كرده اند

شروعیت  مل م ند را از عوا سوى خداو ثت از  نگ و بع عھ و ج ثت و قر مردم و ورا بات و آراى  سوى، انتخا سوف فران ُدن، فیل ژان ب
ّت در كتاب الجامع ألحكام القرآن عوامل سھ گانھ بلكھ چھارگانھ اى را براى مشروعیت » قرطبى«.انگاشتھ است یكى از علماى اھل سن

فى كرده است  : از منظر مذاھب اھل سنت معرّ

، ھمان گونھ كھ پیامبر. 1 ّ  . و ھمچنین تعیین عمر از سوى ابى بكر) 21. (در حكومت ابى بكر عمل كرد) ص(نص

شود. 2 فردى برگزیده  نان  یان آ تا از م شین،  مان . تعیین فردى از سوى خلیفھ و یا جمعى بھ وسیلھ حاكم پی باره عث كھ در  نھ  مان گو ھ
 . عمل شد

 . اجماع اھل حل و عقد. 3

شد. 4 شرایط با فرد داراى  كھ آن  صورتى  ھر و زور، در  بار و .از راه ق براى اعت مل را  یك عا ھا  كھ تن ست  ھایى ا یدگاه  ستھ دوم د د
 : این دستھ داراى چند محورند. مشروعیت بخشیدن بھ حكومت مى شناسد

ست. 1 مردم ا ست و رأى  شروعیت، خوا یار م ند. مالك و مع مت ك مردم حكو بر خالف رأى  كھ  ست  متى ا شروع حكو مت نام . حكو
یار ) 25(» اراده عمومى«و ) 24(» رضایت«و ) 23(» قرارداد اجتماعى«نظریّھ  مردم را مع ست  كھ دارند، خوا ندكى  با اختالفات ا

 . مشروعیت مى دانند

ید» عدالت«نظریھ . مشروعیت در گرو كاركرد حكومت است. 2 ست و در : مى گو شروع ا ند، م تالش ك عدالت  براى  متى  گر حكو ا
 . حقیقت عدالت منشأ الزام سیاسى و اطاعت است

یھ  قى«نظر ھاى اخال قى و » سعادت و ارزش  ھاى اخال قرارى ارزش  براى بر مت  تالش حكو گرو  مت را در  یك حكو شروعیت  م
ند. سعادت جامعھ مى داند ست. 3.این دو دیدگاه بھ كاركرد حكومت نظر دار شراف ا یده و ا قھ برگز حقِّ طب مت،  سخن . حكو گر  بھ دی

ست گان ا حق نخب مت  صص دارد. حكو ھارت و تخ بھ م یاز  ست و ن فن ا یك  مت  شد. حكو صان با ست متخص بھ د ید  مت با . پس حكو
حكومت تنھا از سوى خداوند مشروعیت و حقانیت خود : نظریھ الھى. 4.افالطون، بر ھمین اساس حكومت را حق فیلسوفان مى دانست
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 . اگر خداوند بھ كسى بھ گونھ اى خاص یا عام اجازه حكومت داد، او حقّ حاكمیت خواھد داشت. را بھ دست مى آورد

سالھ اى  بھ ر یاز  ھا ن قد و بررسى آن  ین ن شد، ھمچن یار مشروعیت آورده  نوان مع تبیین مبانى معرفتى نظریھ ھاى گوناگونى كھ بھ ع
 . كھ حكومت ھاى دینى بر اساس آن شكل مى گیرند، بسنده مى كنیم» مشروعیت الھى«از این رو تنھا بھ شرح . جداگانھ دارد

 معیار مشروعیت در اندیشھ سیاسى اسالم

سى، . مشروعیت حكومت در اندیشھ سیاسى اسالم، الھى است قدرت سیا لھ  ستى، از جم بھ این معنى كھ منبع ھمھ قدرت ھا در جھان ھ
ْك خداست ل ِ یى . خداوند است، چرا كھ بر اساس بینش اسالمى، ھمھ جھان م جازه خدا با ا گر  ھیچ كس حقّ تصرّف در چیزى را ندارد م

گرى را . كھ مالك حقیقى ھمھ چیز و ھمھ كس است بر دی یت  كس حق حاكم ست و ھیچ  حق خدا نیز، در اصل  ھا  سان  بر ان مت  حكو
ست) 28. (ندارد مگر آن كھ از سوى خداوند اجازه داشتھ باشد سى ا قدرت سیا بع مشروعیت و  الً و بالذات تنھا خداوند من . بنابراین، اوّ

 . اگر خداوند بھ كسى اجازه بدھد و یا كسى را براى حكومت نصب كند، او حق حكومت خواھد داشت

ِ حكومت بھ انسان  مكانیسم انتقال حق الھى

بھ  ند  سوى خداو حق از  ین  قال ا یان انت گیرد، جر مى  شھ  ھا از او ری ِ خداست و مشروعیت حكومت  اگر حكومت و فرمانروایى از آن
بھ  كار را  كھ  ین  یا ا ست  كرده ا صب  مت ن انسان چگونھ است؟ آیا خداوند بھ گونھ اى خاص یا عام شخص و یا گروھى را براى حكو

 مردم واگذاشتھ تا بر اساس معیارھاى اسالمى بھ گزینش حاكم بپردازند؟ حاكم از چھ شرایط و ویژگى ھایى باید برخوردار باشد؟ 

صومان قى را در دوره حضور مع لھ نرا سالمى از جم كران ا یدگاه متف ست د ستھ ا شده شای یاد  ھاى  سش  و دوره ) ع(براى پاسخ بھ پر
 . غیبت بررسى كنیم

 )ع(دوره حضور معصومان
. با نصب و اجازه خداوند صورت گرفتھ، پس حكومت او مشروعیت دارد) ص(ھمھ مذاھب اسالمى بر این باورند كھ حكومت پیامبر

از نگاه اھل سنت بھ جز رسول خدا) 29. (متفكران اسالمى، دلیل ھاى بسیارى از جملھ آیات فراوانى را بر این مطلب شاھد آورده اند
پس از رسول ) ع(كس دیگرى از سوى خداوند بھ حكومت نصب نشده است، ولى شیعھ، بر این باور است كھ امامان معصوم) ص(

از نگاه نراقى خداوند چون انسان ھا را آفریده و بھ ھمھ نیازھا و طبایع آنھا ) 30. (از سوى خداوند بھ حكومت نصب شده اند) ص(خدا
ً واجب است خداوند چنین كارى را با ارسال . آشناست، ایجاد نظم اجتماعى و وضع قانون، نھ تنھا در صالحیت اوست كھ بر او عقال

: رسل و فرستادن پیامبران بھ انجام رساند

ظاھر « یھ، واضح و  شیطانیھ و ملك یھ و  بُعیّھ و بھیم َ فھ از س قواى مختل نوع از  ین  ّب ا شد(چون ترك و اختالل امزجھ و آراى ) مى با
قال و تصادم آرا و  یل و  جدال و ق نزاع و  جب  قام مو یك م شان در  ماع ای ھذا اجت ست، ل مشتھیاتِ ھر فرد با فرد دیگر روشن و باھر ا

ین مرحلھ، ) است(و این موجب حربِ و قتال و موجب اھالك و اتالف یكدیگر )وخواست ھاست(تزاحم اھوا  سبب ا ظر از  طع ن كھ ق بل
شتم و  جال و  سا و ر تل ن فال و عیال و ق ِ اط ر وقوع محاربات و منازعات و قتل و اتالف یكدیگر و ضرب و نھب و ضرب اموال و اسْ

حوظ و ) را در پى دارد(ضرب و نزاع حرب  شاھد و مل سوس و م شند، مح مانع با خالى از رادع و  گاه  نوع ھر ین  یان ا و اغلب در م
ھوا  ھا(=معاین است، خواه سبب آن را اقتضاى تفاوت قوى دان یا اختالف ا ستھ  گار ) خوا عادتِ پرورد یان  یا جر شیطان  سھ  یا وسو

قع . سبحان نزاع و اختالف وا شان  یان ای ست(و عالوه بر این در امور معاش در اكثر اوقات م بدون ) ا لب، و  یك طرفى را طا ھر  و 
 ِّ كھ . نزاع غیر ممكن است) پایان(=محاكمھ حاكمى، طى ست  ّم ا ھا الزم و متحت ِ آن یم ِ رح ِ رؤف یم ِ حك پس بھ حكم عقل صریح، بر خالق

جدال ) قرار دھد(براى ایشان در مقاتالت و محاربات، رادعى  تال و  و در اختالفات و منازعات، رافعى مقرر فرماید كھ ایشان را از ق
ید) كند(و سایر موجبات اختالف و اضمحالل، ممنوع  جوع نما خدمت او ر بھ  حیرات  یدات و ت ترك . و ایشان را در اختالفات و ترد و 

سرورى  صب  بھ ن ساختن و  نان  این قرار از جانب آفریدگار و اھمال این نوع مختلفةاألھواء و األفكار و ایشان را خودسر و مطلق الع
ند . و مرتكب آن در نزد ھمھ ملوم است) مى باشد(بر ایشان نپرداختن، در نزد عقول جمیع عقال، مذموم  و چنین امرى را عقل بر خداو

ند مى ك خالف آن  بر  قل . حكیم روا نمى دارد و در حق او تجویز نمى كند و حكم قطعى  عى ع كم قط یھ، ح مور تكلیف كھ در ا ستى  و دان
شیم. موجب تحقق تكلیف مى شود بوده با ّف بھ اطاعت رئیس  شاھان .»پس باید البتھ ما مكل عرف پاد بھ  خود  ستدالل  مھ ا قى، در ادا نرا

مان ) 32(اشاره مى كند كھ پادشاھان روم و ایران و زنگ و سالطین ھند و خطا  ر كنند، در نصب حاك ّ و فرنگ، چون مملكتى را مسخ
مى  حرام  پرورى  یت  كت دارى و رع شمرند و در ممل مى  جایز  غیر  ترك آن را  ند و  و تعیین والت بر ھر شھرى بى درنگ اقدام كن
باالتى و  بى م بھ  سبت  دانند و چنانچھ در این مرحلھ شھر را خالى از والى و امیر گذارند، عقال ایشان را مالمت كنند و رعیّت، او را ن

 : ھمچنین است حال حاكمان و والیان ھر شھرى نسبت بھ حومھ و قراى ھمان شھر در نصب دھخدا و رئیس. غفلت دھند

ھواء و « فة األ نوع مختل ّ غفیر از  جم ثیر و  مع ك ین ج ِ ا ھان شكار و ن ناى آ پس چگونھ پادشاه حق و حكیم مطلق و آفریننده مھربان و دا
نده  ھاى در گرگ  گال  شبان، در چن بى  یا،  بان دن ثیر األعداء را در بیا ّھ ك ین گل اآلراء را بى سر و فرمانفرما و حاكم الزم اإلقتداء و ا

Page 38 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



ً . طباع و اھوا رھا مى فرماید بیرا ً ك ا ّ لك علو ّ عن ذ عد و .»تعالى هللا سیس قوا ستاى تأ ھر چند در را كھ  سش  ین پر بھ ا سخ  قى در پا نرا
سوى  یامبرى از  ً رسول و پ مقرراتى جھت رفع نزاع و حفظ نظام ناچار از رئیس و سرور ھستیم، ولى چھ لزومى دارد كھ رئیس حتما

بھ : خدا باشد مى گوید عالم  سان و  خالق ان لذات او  الً و با یرا اوّ شد، ز خدایى با ید  نیز با قانون  ست  قانون الزم ا براى تأسیس حكومت 
ً از نگاه عقل رھا كردن موجودى این چنین روا نیست. مكنونات وجودى اوست بنابراین بھترین راه این است كھ خدا از نوع بشر، . ثانیا

ھم  كھ  نھ اى  بھ گو كسانى كھ ویژگى ھاى الزم را دارند، برگزیده و آنان را بھ ھمراه وحى مأمور نظم بخشیدن بھ زندگى انسان نماید، 
جام . انسان ھا با تكالیف الھى خود آشنا شوند و ھم جامعھ اصالح گردد ند ان مى توان كار پیامبران را ھرگز حاكمان و سالطین و حكما ن

افزون بر این، اگر فرض كنیم كھ حكما . دھند، زیرا آنان ھیچگاه با قانون درستى كھ از سرچشمھ وحى منبعث شده باشد، ارتباط ندارند
ند را  سوى خداو یس از  صب رئ لى ن جوب عق ند و مى توا گز ن و حاكمان با ھوش ھم بتوانند چنین كارى را انجام دھند، چنین امرى ھر

 : منتفى نماید

جدال، از  تال و  نوع از ق بنى  ھدارى  سد و نگا پس اگر كسى اعتراض كند و بگوید بلى از براى تأسیس قواعد بھ جھت رفع نزاع و مفا
مبر سول و پیغ سرور، ر ین  كھ ا ضرور  بر ) ص(نصب رئیسى مدیر و سرورى دانا و ماھر چاره نیست، ولى چھ  ند اك نب خداو از جا

شاره  كھ ا كالیف  بوده باشد، چھ ھمین امر از حكماى باھوش و سالطین با فرھنگ صورت پذیرد، گوییم با وجود این كھ از براى بیان ت
ترك آن  بھ ثبوت آنھا شد، وجود حكیم و سلطان بى فایده است، دانستى كھ ثابت شد نصب چنین شخصى و برانگیختن آن بر خدا الزم و 

ین . نراقى بر این باور است كھ رھبرى و پیشوایى، صالحیت و شایستگى ذاتى و نص خدایى مى طلبد.»قبیح است خالف ا بر  چھ  ھر 
 : عالمھ نراقى در بسیارى از آثار خود، بھ این مطلب اشاره كرده است، از جملھ در عوائداألیّام مى نویسند.باشد، فاقد مشروعیت است

ٌ لرسولھ و ألوصیائھ المعصومین ّ سبحانھ على عباده ثابتة َّ الوالیة من جانب هللا لوالة ) ع(و اعلم أن لوك و ا م ْ ھم ال ْ سالطین األنام، و  و ھُم
ھم یاھم و المولى علی ناس رعا سایر ال مور و  ة األ ّ ام، و بیدھم أزم ّ ك براى ) 36(؛ »و الحُ ندگانش،  بر ب ند  سوى خداو یت از  كھ وال بدان 

خدا یامبر  صوم) ص(پ مان مع ست) ع(و اما بت ا عى و ثا مرى قط ند. ا مردم ا عى  مداران واق مان و زما گواران حاك یت از . آن بزر وال
 » .ھمھ كارھاى حكومتى ویژه آنھاست مردم روى زمین ھمھ تحت رعایت و والیت آنھا مى باشند. آنھاست

 . در كتاب الرسائل و المسائل نیز در چند جا این مطلب را آورده است

 مشروعیت حكومت در روزگار غیبت
ندارند تا از حكومت حضرت بھره مند شوند، چھ كسى باید حكومت را ) ع(در روزگار غیبت كھ شیعیان دسترسى مستقیم بھ امام زمان

بر عھده گیرد؟ بھ دیگر سخن؛ حقّ حاكمیت از كیست؟ آیا كسى از سوى شارع نصب شده است یا این كھ انتخاب حاكم اسالمى، با 
شرایطى یا بدون شرایط بھ مردم واگذار شده است؟ 

 نصب فقھاى داراى شرایط
ِ فقیھان بر جستھ و عادل و  بیش تر فقھاى شیعھ، از زمان شیخ مفید، تاكنون بر این باورند كھ در دوره غیبت حق حاكمیت الھى، از آن

صاحبان این دیدگاه، بھ دلیل ھاى بسیارى استناد جستھ اند كھ در جاى خود بھ . آگاه است و مالك مشروعیت آنان، نصب عام است
بنابراین ھرگز نظریھ ھا و قرائت ھاى گوناگون در باره دولت و حكومت در روزگار غیبت مطرح نبوده است، ) 38. (شرح آمده است

. چون در فقھ شیعھ، نظریھ ھاى گوناگون مطرح است، نمى توان دیدگاه واحدى در بحث مشروعیت ارائھ داد: تا كسى بگوید

 دیدگاه انتخاب
برخى از معاصران بر این باورند كھ شارع مقدس تنھا شرایط حاكم را بیان كرده، ولى انتخاب او را از میان كسانى كھ شرایط 

. رھبرى و حكمرانى و اداره جامعھ را دارند، بھ مردم واگذاشتھ است

لى آن  شمارد، و مى  سالمى الزم  حاكم ا شروعیت  براى م این دیدگاه رأى و انتخاب مردم را، چھ بھ گونھ اى مستقیم و چھ غیر مستقیم 
كى را  ند، ی عھ را دار ھبرى جام را شرط كافى نمى داند، بلكھ بر این باور است كھ مردم وظیفھ دارند در بین فقیھانى كھ ویژگى ھاى ر

 . برگزینند، تا حكومت او مشروعیت یابد

ست » نیابت«و » نصب«از تتبع در سخنان فقیھان گذشتھ استفاده مى شود كھ بحث والیت فقیھ با واژه ھایى چون  بوده ا و ) 40(ھمراه 
عتراف » انتخاب«حتى كسانى كھ دیدگاه دوم . اشاره اى بھ مبنا و نظریھ دیگرى در این باب دیده نمى شود بھ روشنى ا ند،  را پذیرفتھ ا

مردم  خاب  بھ رأى و انت یھ را  شروعیت حكومت فق ھان، م یك از فقی یچ  ست و ھ كرده اند كھ چنین دیدگاھى در فقھ شیعھ سابقھ نداشتھ ا
 . ندانستھ اند، بلكھ ھمھ آنھا بر این باور بوده اند كھ فقیھان بھ نصب عام از سوى امامان معصوم نصب شده اند

 مشتركات و تفاوت ھاى دو دیدگاه

 : ھر دو دیدگاه اصول زیر را قبول دارند
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ِ خداست. 1  . بنابراین ھرگونھ والیتى، تنھا با اذن الھى مشروعیت مى یابد. ھر دو بر این باورند كھ والیت مطلق از آن

 . را از راه نصب و نص مى دانند) ع(ھر دو والیت پیامبر اسالم و امامان معصوم. 2

مھ دارد. 3 قانون و برنا شر  ندگى ب براى اداره ز ین  كھ د ند  ین باور بر ا مى . ھر دو  ماعى ن مرو اجت ین قل براى د كھ  سانى  نابراین ك ب
 . شناسند، ھمانند كسانى كھ بھ وكالت نظر دارند، خارج از چارچوب ھر دو دیدگاه بھ شمار مى آیند

 . تشكیل حكومت را در روزگار غیبت ضرورى مى دانند. 4

یت داده ) ع(دیدگاه نصب و مشروعیت الھى بر این باور است كھ از سوى خداوند یا امامان معصوم. 5 یھ وال بھ فق ستقیم  نھ اى م بھ گو
 . شده است، ولى دیدگاه انتخاب رأى و انتخاب مردم را در مشروعیت حاكم اسالمى دخیل مى داند

ا . برابر دیدگاه انتخاب ھیچ یك از فقیھان براى ریاست بر مردم نصب نشده اند و حكومت و والیت آنان بستگى بھ رأى مردم دارد. 6 ّ ام
 . انتخاب مى تواند راھى عقلى براى مشخص شدن حاكم اسالمى از میان كسانى كھ شرایط الزم را دارند باشد» نصب«بنابر دیدگاه 

سوى . 7 ّ امر مسلمانان خواھد بود، اما بر اساس دیدگاه انتخاب، انتخاب رھبر از  بنابر مبناى نصب، در صورت حاكمیت فقیھ، او ولى
 . ایرانیان تنھا مشروعیت او را براى مردم ایران فراھم مى كند، نھ مسلمانان جھان، زیرا مسلمانان جھان او را انتخاب نكرده اند

نى . 8 نابع دی شیوه بحث در ھر دو دیدگاه فقھى اجتھادى است؛ بھ این معنا كھ معتقدان بھ ھر دو دیدگاه براى ثابت كردن نظر خود از م
كھ واژه . بھره مى برند سانى  با ك جا  ین  خاب در ا یدگاه انت خاب«بنابراین، د سى » انت ھا دموكرا لى مقصود آن مى گیرند، و كار  بھ  را 

یدگاه  لى د ِ جامعھ برنامھ ندارد، و غربى یا مانند آن است، تفاوت بنیادى و اساسى دارد، زیرا بر این باورند كھ اسالم براى اداره زندگى
 . انتخاب بر این باور است كھ اسالم طرح و برنامھ دارد و شرایطى را براى حاكم اسالمى، از جملھ انتخاب مردم الزم مى داند

یھ«بنابراین، دیدگاه . باشد...اصل والیت فقیھ، یعنى حاكم جامعھ اسالمى، باید فقیھ، عادل و. 9 لت فق شرط الزم در » وكا ھت را  كھ فقا
 . عھده دارى حكومت نمى داند، با ھیچ یك از این دو دیدگاه ھمخوانى ندارد

 دیدگاه نراقى

شرایط است ِ داراى  ھان ِ فقی یت از آن حق حاكم بت،  گار غی ّق نراقى بر این باور است كھ در روز آن . ھمان گونھ كھ اشاره كردیم، محق
سالم: بزرگوار، در آثار گوناگون خود بھ این باور تصریح كرده است، از باب نمونھ مان ) ص(ایشان پس از آن كھ نصب پیامبر ا و اما
 : معصوم را از سوى خداوند یادآور شده، اصلى را بھ شرح زیر بیان كرده است

مر و  فى أ حد  صیائھ على أ حد أو ُ هللا أو أ ه ّ ال َ ن و َ ّ م ٍ إال حد لى أ حد ع یة أ بوت وال عدم ث َّ األصل  و اما غیر الرسول و أوصیائھ فال شكَّ أن
ّه فیھ؛  ه فیما وال ّ ً على من وال سالم) 42(حینئذ فیكون ھو ولیّا صل ) ص(بھ غیر از پیامبر ا كھ ا ست  یدى نی گوار، ترد و اوصیاى آن بزر

شند سى والیت داده با بھ ك مرى  لى ثابت نبودن والیت فردى بر فرد دیگر است مگر كسى كھ خداوند یا یكى از اوصیاى او در ا در . اوّ
 » .این صورت او در محدوده اى كھ بھ او والیت داده شده، داراى والیت است

منصوب شده ) ع(و امامان معصوم) ص(ایشان والیت فقیھان را از اصل یاد شده استثنا كرده و تصریح مى كند كھ آنان از سوى پیامبر
ند مى كن یاد آورى  ھاى آن را  یل  سپس دل ند  سالم.ا یامبر ا یت پ بھ وال كھ  پس از آن  نیز  سائل  سائل و الم تاب الر مان ) ص(در ك و اما

 : معصوم اشاره مى كند مى نویسد

طاف « ساخت، ال سرافراز  جود،  قت و بھ خل ست،  مخفى نماند بعد از آن كھ حضرت آفریدگار بنى نوع انسان را كھ زبده انواع اكوان ا
كات  خالص از در عمیم اقتضاى آن فرمود كھ ایشان را بھ مصالح قابلیت وصول بھ درجات عالیھ و اجتناب از اعمال مستلزمھ مفاسد، 
كثره  صالح مت كم و م سب ح ّت سنیّھ بر بعثت انبیا و نصب خلفا مقرر شد و چون بھ ح ھالكھ ھاویھ بھ جھت ایشان كرد و بھ آن جھت سن
ماى  مام، عل بت ا ھذا در عصر غی شد، ل قات ن نھ و او یع ازم ّ در جم و عوایق و موانع عدیده اجراى طریقھ بھ وجود نبى و ظھور وصى
تم  صیاى خا كھ او ّھ رعایا مقرر فرمود و ائمھ طاھرین  ج شریعت سیّد المرسلین ھستند، مرجع و ملجأ كاف اسالم را كھ امناى دین و مروّ

یات »...النبیّین اند، امر بھ رجوع ایشان و اخذ احكام دین فرمودند خى از روا یع شریف و بر لھ و توق بن حنظ مر  وى سپس بھ مقبولھ ع
 : نیز اشاره در روایات بسیار آمده است) 45. (دیگر استناد كرده است

ین « یا و از ا براى رعا شر احكام از  لم و ن بذل ع بھ  ما  شد از عل امر نشد بھ رعایا بھ رجوع بھ علما بعد از آن كھ عھد و میثاق گرفتھ 
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بالد  جھت است كھ در ھر عصرى از اعصار علماى اخیار ھمت بر نشر حالل و حرام و ترویج احكام سیّد انام و ارشاد عباد و احیاى 
مان .»گماشتھ، تا بھ قدر مقدور كوتاھى و خوددارى ننمایند ست ھ باور ا ین  نراقى حكومت پیامبران را الگوى خود قرار مى دھد و بر ا

یھ  بت درخور توج گار غی نیز در روز یھ  مت فق ضرورت حكو ید،  سبب گرد یامبران را  دلیلى كھ ضرورت و تأسیس دولت بھ وسیلھ پ
 . است

 دفع شبھھ

 تفاوت مشروعیت الھى در نظام سیاسى اسالم با فلسفھ غرب
شمارى از نویسندگان، مشروعیت الھى در نظام والیت فقیھ را، با مشروعیت الھى در فرھنگ مغرب زمین یكسان پنداشتھ و با آن بھ 

اینان پنداشتھ اند كھ در این نوع از مشروعیت، حقوق توده مردم نادیده گرفتھ مى شود و پیوند حاكم با مردم یك . مخالفت پرداختھ اند
نیز حاكم تنھا در برابر خدا . حاكم دستور مى دھد و پیروى بر مردم الزم است و اینان حق اعتراض و انتقاد ندارند. سویھ است

در طول تاریخ حاكمان بسیارى بھ . این برداشت از منشأ حكومت، پیشینھ طوالنى در تفكر مسیحیت و یھود دارد) 47. (مسؤول است
. عنوان این كھ نماینده خدا در روى زمین اند و ھمھ كارھا و دستورھاى آنھا بُعد الھى دارد، با مخالفان خود بھ شدت برخورد كرده اند

و با این ادعا كھ خدا حكومت . بنى امیھ و بنى عباس با ھمین منطق با مخالفان خود برخورد كرده اند: در تاریخ اسالم نیز، حاكمان ستم
. را بھ ما داده است، ظلم ھا و ستم ھاى خود را توجیھ نموده اند

ّط بر حكومت ھیچ مالزمھ اى با حق بودن آن ندارد مان معصوم. از نگاه شیعھ تسل مت ) ع(برخورد اما با حكو گواران  یاران آن بزر و 
 . ھاى بنى امیھ و بنى عباس بھترین گواه این مطلب است

سى دارد ھاى اسا فاوت  سایى ت ھى كلی با مشروعیت ال سالمى،  شتن . مشروعیت الھى در نظام ا ھى دا شأ ال غرب، من سى  سفھ سیا در فل
ھر فرمانروایى منصوب از طرف خداوند است و از این نظر، فقط در برابر خداوند، مسؤول است و نھ «: حكومت بھ این معنا ست كھ

مردم از ) 48(» .ھیچ كس دیگر، و بدین طریق حكمران، مافوق مردم و مافوق قانون قرار دارد نى  یھ روى گردا از پیامدھاى این نظر
ند  گران ندار بر دی یازى  یچ امت كھ ھ فرادى  ِ ا یت را از آن حق حاكم ند و  خدا را بپذیر ید  یا با شتند  دین و ضدیّت با آن بود، چرا كھ پندا

ند خوردار گرد سى بر قوق سیا تا از ح ند  كار كن خدا را ان كھ  ین  یا ا ند،  یدایش نظریھ ) 49. ( بدان سبب پ نان  ین حكمرا ستبدانھ ا شیوه م
بھ تدریج .شد مردم با این شعار بھ محدود كردن قدرت شاھان پرداختند» حاكمیت عمومى« مت  ھى حكو یھ ال یدگاه، نظر با ترویج این د

 . كنار گذاشتھ شد، تا جایى كھ در فلسفھ سیاسى غرب از این دیدگاه بھ عنوان مسألھ اى بسیار فرعى یاد شده است

سؤول  لق م خدا و خ بر  حاكم، در برا سالمى،  ظام ا ند، در ن بى آورده ا كران غر در اندیشھ سیاسى اسالم، بر خالف چیزى است كھ متف
سالمى، . است كام ا عدالت و اح جراى  نوى و ) 51(از سوى خداوند مسؤول ا مادى و مع برآوردن نیازھاى  سؤول  مردم م سوى  و از 

پادشاه حكم شبان را دارد، . نراقى، حاكم اسالمى را بھ عنوان امانتدار مردم و نگھبان آنان مى شناسد) 52. (نگھدارنده حقوق آنان است
شد) 53( مردم با سدار حقوق  ید پا نیز با حاكم  لب . ھمان گونھ كھ شبان وظیفھ حمایت و حراست از اغنام را بر عھده دارد،  ین مطا و ا

كھ . درست عكس چیزى است كھ در مشروعیت الھى كلیسایى آمده است مى رود  یش  جا پ تا آن  یى  در اندیشھ سیاسى اسالم، مردم گرا
 : از باب نمونھ نراقى در رابطھ حاكم و ستمدیدگان مى نویسد. ھر چھ ضعیف و مظلوم تر رعایت حال آنان ضرورى تر است

جد« ستمدیدگان نرن لھ  ند و از نا ھان روى نگردا یاد دادخوا شود و از فر . حشمت فرمانفرمایى و جھانبانى، مانع از دادرسى بیچارگان ن
بھ او  شان را  گار ای كھ پرورد ضعیفانى  نھ  بى تابا غان  ھد و ف گوش د موده،  ل فر حوّ بھ او م شان را  خدا امر تظلم بى ادبانھ فقیرانى كھ 

گدایان . محتاج كرده، استماع نماید شد  مد و  ند و راه آ خود نرا گاه  حال را از در ستھ  یان شك سر و پا بى  جالل،  مت و  بھ دورباش عظ
یدش . پریشان را بھ یساوالن درشت خو بر خود نبندد یر دستان با بر ز شد،  سرور  كھ  آرى ھر كھ سر شد، درد سرش باید كشید و ھر 

چھ . سلطان حكم آفتاب دارد. ...بخشید ند،  گى ندا نافى بزر شیوه را م ه بى مقدارى دریغ ندارد و این  باید پرتو التفات خود را از ھیچ ذرّ
گذارد مى  حدى ن سینھ ا بر  ندارد و دست رد  عار  حدى  تظلم رعیت ».شأنى اعظم از شأن خدایى نیست و جناب احدى از غور رسى ا

ّ مى باشد سروپا . نشانھ عدل پادشاه است و بھ درد دل ھمھ رسیدن الزمھ مرتبھ ظل هللا و شكوه دادخواھان، فرّ پادشاھى است و دلجویى 
گیرد و نوعى  مى  خود  بھ  عى  مد، صورت واق كھ آ شرایطى  برھنگان، شكرانھ صاحب كالھى، اطاعت و پیروى از حاكم با توجھ بھ 

 : در این صورت با رعایت حقوق متقابل مى توان گفت. ارتباط و اعتماد بین حاكم و مردم ایجاد مى شود

سر ) مى باشد(ھمچنان كھ بر شھر یاران و ملوك، معدلت گسترى و رعیت پرورى، الزم « و متحتم است كھ سایھ شفقت و مرحمت بر 
مواره  شتھ، ھ حراف ندا شان ان یاد ای عت و انق جاده اطا كھ از  ست  جب ا یا وا مھ برا یا و عا فھ رعا كافھ خالیق بگستراند، ھمچنین بر كا

ندارد.»...طریق یكرنگى و اخالص سلوك دارند شروعیت  ند، م بر . در صورتى كھ حاكم بھ وظایف خود عمل نك نیز در برا سلمانان  م
 . او وظیفھ دیگرى دارند كھ در این باره در فصل دیگرى بھ تفصیل سخن خواھیم گفت

ساس  بر ا كھ  ست، بل سویھ نی یك  مت  با حكو مردم  ند  سالمى پیو ظام ا ھى در ن شروعیت ال كھ در م با توجھ بھ آنچھ آوردیم، روشن شد 
ین : ھمان گونھ كھ از قول نراقى آوردیم. حقوق متقابل است ند، ا اگر حاكم بر مردم حق و حقوقى دارد، مردم نیز داراى حق و حقوق ا
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گونھ نیست كھ ھمھ حقوق را بھ حاكمان داده باشند و مردم تنھا وظیفھ پیروى داشتھ باشند، بھ ھمان گونھ كھ دیدگاه حاكمیت الھى غربى 
 . مى گفت، بلكھ از گفتھ ھاى نراقى بر مى آید كھ حقوق مردم بس بیش تر از حاكمان است

ند  بى ب ساد و  یدگاه، زورگویى و ف ین د ند، و ا نھ را دار صیحت خیرخواھا ظارت و ن حتى ن افزون بر این مردم حق اعتراض و انتقاد، 
كم . بارى حاكمان را بر نمى تابد شرایط حا كھ از  چرا  ھد داشت،  شروعیت نخوا گر م شد، دی اگر حاكم بھ یكى از امور یاد شده دچار 

 . اسالمى، عدالت و تقوا است و این دو با فساد و از بین بردن حقوق مردم سازگارى ندارد

 ویژگى ھا و شرایط رھبرى

صب . یاد آور شدیم كھ مشروعیت در اندیشھ سیاسى اسالم، الھى و بھ صورت نصب از سوى شارع است این پرسش مطرح است كھ ن
 چگونھ است؟ آیا صریح و آشكار است یا بھ معناى تعیین شرایط است؟ 

یژه اى را  شرایط و قدّس  شارع م كھ  ست  بدین معنا ست،  شارع ا سوى  بت، منصوب از  ما كھ مى گوییم حاكم اسالمى در روزگار غی
شد ست. معیّن كرده كھ حاكم اسالمى نمى تواند بدون آن شرایط با شرایط ا ین  ھان، برخوردارى از ا گاه فقی شروعیت از ن نابراین، م . ب

در بسیارى از حكومت ھاى رایج تنھا جلب آرا . این یكى از امتیازھاى اندیشھ سیاسى اسالم در مقایسھ با دیگر مكتب ھاى سیاسى است
شرایط خاصى  ھا و  گى  كھ داراى ویژ سى حق والیت دارد  سالم، ك و دسترسى بھ اكثریت داراى اھمیت است، ولى در نظام سیاسى ا

 : باشد، كھ بھ مھم ترین آنھا از منظر نراقى اشاره مى كنیم

 علم و فقاھت. 1
فقاھت است؛ یعنى بر اساس اجتھاد، اسالم را بشناسد و در احكام و قوانین شریعت، فقیھ  -مھم ترین و اساسى ترین شرط حاكم اسالمى 

. باشد

لت . رھبرى شخصى كھ شناخت او نسبت بھ اسالم اجتھادى نیست، صحیح نیست با این كھ براى حاكم اسالمى شرایط دیگرى چون عدا
مت  شده و حكو و مدیریت شرط است، ولى بھ سبب اھمیت این شرط در مقایسھ با دیگر شرایط توجھ خاصى از سوى فقیھان بھ فقاھت 

شرایط آن . بر امت اسالمى، والیت فقیھ خوانده شده است كى از  ھت را ی تھ، فقا سخن گف بت  گار غی یت در روز جا از وال ھر  قى،  نرا
اشتراط فقاھت از ادلھ روایى نوزده گانھ اى كھ نراقى براى اثبات والیت فقیھ آورده، بھ ویژه از روایت مقبولھ عمر ) 57. (دانستھ است
جوع ) 60(و توقیع شریف ) 59(مشھوره ابى خدیجھ ) 58(بن حنظلھ،  بھ ر شیعیان  یات  بھ خوبى استفاده مى شود، چرا كھ در این روا

 . بھ راویان احادیث ترغیب شده اند كھ مراد فقیھ است، چون نقل حدیث بھ تنھایى مرجعیت و والیت را در پى ندارد

مور حسبیھ . اشتراط فقاھت از باب این كھ فقیھ در امور حسبیھ قدر متیقن است نیز قابل استفاده است صرف در ا ھا ت چرا كھ از نگاه فق
ند مور تصرّف كن ین ا ند درا مى توان گران ن ھان دی جود فقی با و ِ فقھاست و  ست، از آن جزو آن ا متى  مور حكو ھاى .كھ ا ید فق لت تأك ع

شریعت منطبق  ھاى  موزه  با آ مردم را  ناگون  مور گو ست ا سالمى مؤظف ا مت ا بزرگوار شیعھ بر این شرط، از آن روست كھ حكو
سالم . نماید و مكتب را در جامعھ عینیت بخشد یھ و ا مى، فق این كار زمانى تحقق پیدا مى كند كھ رھبرى جامعھ، افزون بر شرایط عمو

 . شناس باشد

تا . افراط و تفریط روشن شد كھ فقاھت یكى از شرایط مھم حاكم اسالمى است  ست  بوده ا مھ مطرح ن لت تا بنابراین ھرگز بھ عنوان ع
كافى. والیت، الزمھ جدایى ناپذیر فقاھت باشد لت . بھ دیگر سخن فقاھت شرط الزم است، نھ شرط  چون عدا گرى  شرایط دی نابراین،  ب

ند. مدیریت در حاكم اسالمى شرط است  یك ناپذیر كدیگر تفك بھ . متأسفانھ برخى پنداشتھ اند كھ والیت و فقاھت از ی كس  ھر  جھ  در نتی
ِشكال را مطرح كرده و بدان پاسخ . مرتبھ فقاھت رسید، بھ عنوان حاكم اسالمى مى تواند مطرح باشد استاد شھید مرتضى مطھرى این ا

ست جراى .داده ا كھ ا ند  ین باور بر ا كرده و  شكیك  سالمى ت حاكم ا ھت  ضرورت فقا شنفكران در  شمارى از رو گروه،  ین  بر ا در برا
ست.  شریعت با تصدّى حكومتى فقیھ ھیچ گونھ مالزمھ اى ندارد ماعى ا سى و اجت ھاى سیا بھ . درست است كھ اسالم داراى آموزه  ما  ا

اجراى احكام و مدیریت جامعھ جزو وظایف او . معناى آن نیست كھ رھبرى جامعھ در دست فقیھ باشد، زیرا شأن فقیھ بیان احكام است
ست شد. نی ھبرى با شرایط ر ھت از  كھ فقا ندارد  ضرورتى  نابراین  سخن. ب گر  ست و : بھ دی فاوت ا ستمدار مت شأن سیا با  یھ  شأن فق

یاز دارد فى . سیاستمدار بھ شرایط دیگرى غیر از فقاھت ن ست، ولى كا براى والیت ا شرط الزم  ھت  كردیم فقا شاره  كھ ا نھ  مان گو ھ
ست. نیست ھت ا ھا فقا كى از آن كھ ی یت . حاكم اسالمى باید داراى شرایطى باشد  قام وال حراز م شرط ا ھا  ند تن شتھ ا نان پندا كھ ای چنان 

ھد مى خوا بر . نیست تا گفتھ شود فقاھتِ تنھا، قابلیت ھاى الزم را براى اداره جامعھ ندارد و براى اداره جامعھ شرایط دیگرى  فزون  ا
مت  لى در حكو شند، و مى اندی عھ  فاه جام یت و ر تأمین امن ماعى و  مور اجت بھ اداره ا ھا  مان تن ھان حاك یج ج ھاى را مت  ین در حكو ا
بھ  پردازد و  مى  متى  كام حكو بھ صدور اح ند،  مى ك بال  شریعت دن چارچوب  شده را در  یاد  ھداف  اسالمى، حاكم افزون بر این كھ ا

 . حكم اھم را پیش مى دارد» تزاحم«ھنگام 

باق  ھت انط بنابراین رھبر چنین جامعھ اى افزون بر كار آمدى و آشنایى با مدیریت جامعھ باید فقیھ و اسالم شناس ھم باشد كھ ھم در ج
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مى . امور جامعھ با شریعت عمل كند و ھم بتواند بھ صدور احكام حكومتى بپردازد جب  كام او الزم و وا پیروى از اح صورت  در این 
 . باشد

 عدالت و شایستگى ھاى اخالقى. 2
از نگاه نراقى، حاكم اسالمى زمانى ) 63: (عدالت را یكى از شرایط حاكم اسالمى شمرده اند -بسیارى از فقھاى شیعھ از جملھ نراقى 

: مى تواند بھ مسؤولیت ھاى خود عمل كند كھ داراى شایستگى ھاى اخالقى بھ ویژه عدالت باشد

بت حضرت « سند نیا بر م شریعت و  كام  یغ اح شخصى كھ خود را نصب كند از براى اصالح حال مردم و ارشاد و ھدایت ایشان و تبل
بھ  -صلوات هللا علیھم اجمعین  -سید المرسلین و ائمھ راشدین  ِم  ف بھ صفت تقوا و عدالت و ورع و زھد باشد وعال مى نشیند، باید متصّ

شد توا با كم و ف شرایط ح جامع  لت دارد.»احكام كتاب خدا و احادیث ائمھ ھدى بوده و  شرط دال ین  بر ا سیارى  یت ب یات و روا ) 65. (آ
سالمى ) 66(افزون بر این، روایاتى كھ نراقى بر ضرورت عدالت قاضى و وجوب پرھیز از قضات جور آورده،  بر عدالت در حاكم ا

كھ . داللت دارد، زیرا قضاوت یكى از شؤون رھبرى است سالمى  حاكم ا لى در  یق ا و بھ طر بدانیم،  شرط  وقتى در قاضى عدالت را 
بھ . داراى اختیارات بیش ترى است، عدالت شرط است مك  مت تقویت و ك ستم و حر مان  كوھش حاك كھ در ن یاتى  ین، روا بر ا افزون 

ھاى اخالقى را ) 67. (آنان آمده، دلیل دیگرى بر لزوم عدالت در حاكم اسالمى است ستگى  لزوم و ضرورت شای كھ  نراقى پس از آن 
شد نار با بر ك یل اخالقى  ید از رذا حاكم با كھ  ست  . (یادآور شده بھ پاره اى از صفات و خصلت ھاى منفى اشاره كرده و یادآور شده ا

 . در روایات بر این مسألھ تأكید شده است) 68

 كفایت و كاردانى. 3
كفایت و كاردانى را از شرایط حاكم اسالمى مى : افزون بر دو شرط یاد شده نراقى، عقل و تدبیر و توانایى و امانت و بھ دیگر سخن

این دستھ از شرایط بھ حكم عقل و فطرت الزم است، چرا كھ اگر بخواھید فردى را براى كارى استخدام كنید، بھ حكم عقل توان . داند
بنابراین، ھنگامى كھ در امور فردى و جزئى چنین شرطى ضرورى باشد، بى شك در باره كسى كھ . و قدرت او را در نظر مى گیرید

مى خواھد اداره جامعھ اسالمى را كھ از مھم ترین كارھاست بھ عھده بگیرد، ضرورى تر است و واگذارى آن بھ كسى كھ توان انجام 
: نراقى بر اساس برخى از روایات در باره انتخاب كارگزاران بھ وسیلھ حاكم مى نویسد. آن را ندارد، روا نیست

نى « یت و كاردا بھ كفا ین  چون خواھد زمام اختیار جمعى را بھ دست كسى دھد و احدى را بھ تفویض شغلى و عملى ارجمند سازد، ھم
حان  پاكى او را امت پاكى و نا بار زده،  حك اعت بر م ھر او را  قد گو تدا ن كھ اب او در ضبط و ربط مخارج و مداخل دیوانیھ اكتفا ننماید، بل

ت او را مالحظھ نماید ست. فرماید؛ انصاف و مروّ كرده ا ین .»اگر رعیّت را بھ ظالمى سپارد، در امانتى كھ خدا بھ او سپرده، خیانت  ا
كھ  سالمى  حاكم ا لى در  بھ طریق او ما  شوند، ا مى  تھ  بخش ھا ھر چند در باره كارگزاران و افرادى است كھ در حكومت بھ كار گرف

 . داراى شؤون و اختیارات بیش ترى است، این ویژگى ھا ضرورت دارد

ند،  مى گیر ھده  بر ع در آیات و روایات بر ضرورت وجود چنین ویژگى ھایى در كسانى كھ سرپرستى حتى برخى از امور جزئى را 
قدان .تأكید شده است، چھ رسد بھ والیت و امامت برجامعھ اسالمى یھ آورده، ف در آخرین روایتى كھ نراقى بھ عنوان مستندات والیت فق

 : امام و رھبر امین را، سبب نابودى دین و انزواى شریعت شمرده شده است

ةُ « ّ ْ المل ً، لدرست ً مستودعا ً حافظا ً قیّما ْ لھم إماما ْ یجعل ّھ لو لم سن تدبیر و سیاست مى ) ع(على.»أن نیز شرط والیت و پیروى از والى را حُ
 : داند

ُھ؛آن كھ سیاستش نیكو باشد، پیروى او واجب است« ُھ، وجبت طاعت ن حسنت سیاست َ  » .م

تحق الوالیة؛آن كھ با كفایت است، سزاوار حكومت است ن أحسن الكفایھ اسْ َ  . »م

 . كفایت داشتن یعنى بھ خوبى از عھده كارھا برآمدن؛ شایستگى داشتن؛ كار آمد و كاردان بودن

 شرط اعلمیت

 یكى از بحث ھاى مھم در باب شرایط حاكم اسالمى، این است كھ آیا افزون بر فقاھت و اجتھاد، اعلمیت در فقھ نیز شرط است؟ 

یان  گام ب بھ ھن مورد  ندین  كھ وى در چ چرا  ند،  مى دا از سخنان نراقى بر مى آید كھ آن بزرگوار اعلمیت را در والیت سیاسى شرط ن
: از باب نمونھ مى نویسد. نام برده است، بدون این كھ قیدى بھ آن بزند» فقھا«و یا از » فقیھ عادل«محدوده اختیارات حاكم اسالمى، از 

َھُ الوالیة فیھ أمران « َ ما للفقیھ العادل تولیھ و ل َّ كلیة  ) ... 75(إن
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َّ من األمور التى ھي وظیفة الفقھاء و منصبھم و لھم الوالیة فیھم كثیرة پیش از نراقى، فقھایى كھ از شؤون و مناصب فقیھ سخن گفتھ »إن
 : سید محمد مجاھد از اساتید شیخ انصارى درباره اعلمیت در غیر فتوامى نویسد. اند، از شرط اعلمیت سخنى بھ میان نیاورده اند

 آیا حكم غیر از فتوا و قضاوت از امورى كھ بسان فتوا، اجتھاد در آنھا شرط است، اعلمیت در آن الزم است؟ «

ّ و سخن صریحى از فقھا در این باره پیدا نكردم، ولى از ظاھر اطالق سخنان آنان شرط نبودن اعلمیت استفاده مى شود  . ») 77. (نص

یت  شؤون وال توا و قضا از  چون ف ممكن است برخى بگویند چون در مفتى و قاضى اعلمیت شرط است، در والى نیز باید شرط باشد، 
شرط . ھر چند در این جا دیدگاه ھا یكسان نیست. است خى  ستھ و بر شرط دان توا  برخى از فقھا بھ ویژه فقھاى معاصر اعلمیت را در ف

تالف ) 79. (در قضاوت نیز بھ ھمین گونھ است) 78. (ندانستھ اند نراقى، اعلمیت در فتوا و قضا را شرط نمى داند و حتى بھ ھنگام اخ
 : فتواى مجتھد عالم و اعلم، رجوع و عمل بھ فتواى ھر دو را جایز مى شمارد

عدم « فى األفضلیة و  باإلختالف  تھارھم  ْ مع اش حابة  تاء الصّ ّده إف قات و یؤی صل و اإلطال ً لأل قا یار الرعیة مطل جواز و خ و الحقّ ھو ال
طر ) 80(اإلنكار علیھم؛  بھ خا حّق این است كھ عمل بھ فتواى غیر اعلم جایز است، مردم مى توانند بھ ھر كدام كھ بخواھند عمل كنند، 

ھا را رد . اصل و اطالق ھا این مطلب را فتواى اصحاب تأیید مى كند، با این كھ آنھا در رتبھ یكسانى نبودند فتوا مى دادند و كسى ھم آن
 . »نكرد

ست) 81. (صاحب جواھر ھمانند نراقى، اعلمیت را در فتوا و قضا شرط نمى داند باور ا ین  بر ھم نیز  سى  یت سیا باب وال ) 82. (در 
ھ دیدگاه ھا باید بھ كتاب ھاى فقھى مراجعھ كرد ّ  . براى شناخت ابعاد مسألھ و ادل

 اعلمیت سیاسى یا فقھى

شود» اعلمیت«در عین حال از ظاھر برخى روایات، با صرف نظر از ضعف و قوت سند آنھا شرط  مى  جھ ) 83. (استفاده  با تو گر  ا
یا اعلمیت در شناخت حوادث ) 84(را شرط بدانیم، این بحث مطرح مى شود كھ اعلمیت در فقھ مطرح است » اعلمیت«بھ این روایات 
 وموضوعات؟ 

یت در  ین آن دو، اعلم شد ب بى شك اگر اعلمیت را شرط بدانیم، باید بھ ھر دو بُعد توجھ داشتھ باشیم، بلكھ مى توان گفت اگر امر دائر با
مى آورد مراه ن بھ ھ سى  یت سیا مر وال یتى در ا از . شناخت حوادث مھم تر است، چرا كھ اعلم بودن در ابواب عبادات و معامالت اولو

 : این رو امام خمینى، اعلمیت فقھى را بھ تنھایى كافى ندانستھ و بھ صراحت اعالم داشتند

ید را از « صالح و مف فراد  ند ا یك فرد اگر اعلم در علوم معھود حوزه ھا ھم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعھ را تشخیص دھد و یا نتوا
فرد در  ین  شد، ا گیرى با صمیم  قدرت ت صحیح و  نش  قد بی سى، فا افراد ناصالح تشخیص دھد و بھ طور كلى در زمینھ اجتماعى و سیا

گر .».مسایل اجتماعى و حكومتى مجتھد نیست و نمى تواند زمام جامعھ را بھ دست گیرد ندارد، ا ھبرى  ستگى ر بنابراین ھر فقیھى شای
مروز . چھ اعلم فقھى باشد، بلكھ رھبر باید بھ حوادث و مصالح جامعھ آشنا باشد فقیھى كھ بینش سیاسى درستى نداشتھ باشد، در جھان ا

توان ) ع(شاید از سخن على. نمى تواند موضع گیرى درستى داشتھ باشد و جامعھ را بھ خوبى اداره و ھدایت كند نیز ب غھ  ھج البال در ن
 . فھمید كھ اھمیت اعلمیت سیاسى بیشتر است

ّ فیھ؛اى مردم! ایھا الناس« َّ أحقّ الناس بھذا األمر أقواھم علیھ و أعلمھم بأمر هللا سزاوارترین مردم بھ والیت، تواناترین آنان بھ آن و ! إن
 . »اعلم آنان بھ امر خدا در آن است

یھ«ضمیر  لت دارد» ف متى دال سى و حكو مور سیا یت در ا سالم. بر اعلم مى ا یامبر گرا ساس پ ین ا ست ) ص(بر ھم بھ د بوذر را از  ا
بود مدیریت ضعیف  بود، ولى در  شناس  سالم  مؤمن و ا كھ او  ین  با ا شت،  مردم بازدا ماعى  مور اجت بر ) 87. (گرفتن ا مل پیام از ع

ھبرى نیست نیز دارد. استفاده مى شود كھ ایمان و فقاھت و پیشینھ درخشان، ھمواره نشانھ شایستگى براى ر گرى  شرایط دی ھبرى  . ر
شد حوزوى اعلم با ھاى  نش  ند در دا ھر چ ندارد،  توان رھبرى  شد،  ناگون نبا سیارند . كسى كھ آشنا بھ حوادث و موضوعات گو چھ ب

 . كسانى كھ از علم و تقواى باالیى برخوردارند، اما از اداره جامعھ ناتوانند

بھ  - 1 سى را  ظام سیا لت و ن ساختند و دو خود  یع  گران را مط ند، دی خوردار بود ترى بر یش  ھاى ب گروھى كھ از امكانات و توانایى 
 . 516و  509، ص 2تاریخ فلسفھ سیاسى، بھاء الدین پازارگاد، ج : ك.ر. وجود آوردند

تاریخ فلسفھ : ك.ر. بر اساس این دیدگاه مردم جامعھ بر اساس قرارداد ویژه اى، بھ تشكیل حكومت مورد نظر خویش اقدام كرده اند - 2
 . 212فاستر، ترجمھ شیخ االسالمى، ص . ب. ؛ خداوندان اندیشھ سیاسى، مایكل84، ص 1سیاسى، ج 
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 . 210 - 208ھمان، ص : ك.ر. این دیدگاه بر آن است كھ دولت چیزى جز شكل تكامل یافتھ خانواده نیست - 3

كر : ك.ر. برابر این دیدگاه دولت در طول تاریخ بھ وسیلھ قدرتمندان و استثمارگران بھ وجود آمده است - 4 تأمالت سیاسى در تاریخ تف
 . 47، ص 1اسالمى، ج 

 . ھمان: ك.ر. بر اساس این نظریھ دولت نتیجھ زندگى اجتماعى و در واقع نیاز انسان در مسیر حركت بھ سوى كمال است - 5

 . 125، 124و  47ھمان، ص  - 6

ھ، ص  - 7 ّ ین «آیھ . 46 - 45سیف االم كم ب بالحقّ لیح تاب  ھم الك نزل مع نذرین و أ شرین و م ین مب عث هللا النبی حدة فب ً وا ة ّ ّاس أم كان الن
عى » الناس فیما اختلفوا ھاى اجتما ثر برخورد كھ در ا ین  تا ا ند،  تى یكپارچھ بود ّ ل ام لھ اوّ ھا در مرح سان  مھ ان كھ ھ ست  بیانگر این ا

ع یافت یان . بیشتر در زندگى استعدادھا رشد یافت و امكانات تازه اى بھ وجود آمد و خواستھ ھاى بشر تنوّ ضاد م تالف و ت جھ اخ در نتی
شھ . قدرتمندان و ضعفا شروع شد كھ اندی سازد  شن  حقّ را رو كھ  شت  میزان و معیارھایى دا بھ  یاز  ماعى ن دراین مرحلھ، زندگى اجت

 . تأسیس دولت بھ وسیلھ پیامبران آشكار شد

ند15، ص 1فرھنگ علوم سیاسى، غالمرضا على بابایى، ج  - 8 شده ا . ، آنارشیست ھا و ماركسیست ھا منكر نیاز جامعھ بھ حكومت 
ندارد» ابوبكراصم«در میان مسلمانان نیز  مى پ غو  مت را ل جود حكو قى، و : ك.ر. یكى از علما و متكلمان اھل سنت در یك جامعھ متر

 . 40، ذیل خطبھ 308، ص 2؛ شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید، ج 152پیرامون جمھورى اسالمى، ص 

 . 103، ص 1تاریخ فلسفھ سیاسى، ج  - 9

 . 96ارسطو، سیاست، ترجمھ احمد لطفى، ص  - 10

مر . در سخن فوق بر وجود دولت عادل تأكید دارد) ع(، ممكن است گفتھ شود كھ على10، ص 4غرر الحكم، آمدى، ج  - 11 گر ا ما ا ا
شتى از . تشكیل دولت ستم و یا نبود حكومت كشیده شود، از نگاه ایشان نبود دولت برترى دارد: بھ انتخاب یكى از دو راه اما چنین بردا

ّ «سخن امام درست نیست، چرا كھ آن بزرگوار در خطبھ اى كھ برداشت خوارج را از آیھ   ّ ْحكم اال ِ ال صل » إن شمرد، ا مى  ست  نادر
 . 40نھج البالغھ، خطبھ : ك.ر. ضرورت حكومت را ھر چند بھ دست انسان ھاى فاجر باشد، یادآور شده است

 . 43مقدمھ، ابن خلدون، ص  - 12

 . 46 - 45سیف األمة، ص  - 13

عھ و 18؛ االلفین، عالمھ حلى، ص 396، ص 21؛ جواھر الكالم، ج 537 - 536عوائد االیام، ص  - 14 صالة الجم فى  ؛ البدر الزاھر 
تاب اول، ص  26؛ مقدمھ، ابن خلدون، فصل 52المسافر، ص  سوم از ك عھ، ج 134از بخش  مذاھب االرب لى ال قھ ع . 416، ص 5؛ الف

 . ادعاى اجماع را در فصل ھاى آینده مى آوریم

 . ، مكتبة الدّاورى253، ص 1ج : ، چاپ دیگر95، ص 1؛ علل الشرایع، ج 535 - 534عوائد االیّام، ص  - 15

ار773و  655، ص 2و ج  134، ص 1تاریخ فلسفھ سیاسى، ج  - 16  . ، چ نشر زوّ

عاملى، ج 107 - 105بنیادھاى علم سیاست، عبدالرحمن عالم، ص  - 17 ست، حشمت هللا  بانى علم سیا نى؛ م ، 199 - 190، 1، نشر 
 . 51ابن سینا؛ نقد دیندارى مدرنیسیم، محمد جواد الریجانى، ص 

 . سیسرو، یكى از كسانى است كھ مشروعیت را بھ ھمین معنى بھ كار برده است. 105بنیادھاى علم سیاست، ص  - 18

باره  - 19 ھایى در  ھار نظر ساس آن اظ بر ا شده و  سى خلط  عھ شنا سى و جام سفھ سیا در بسیارى از مطبوعات بین مشروعیت در فل
 . والیت فقیھ شده كھ درست نیست

نھ و « - 20 ستمگر كسى است كھ حاكمیت را با زور خودش بھ دست آورده است، نھ از راه انتخابات، وراثت، قرعھ، جنگ دادخواھا
ل، ص 2جونز، ترجمھ على رامین، ج . ت . خداوندان اندیشھ سیاسى، و : ك.ر. »یا بعثت و الھام خداوند  . ، چ امیركبیر80، قسمت اوّ
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 . بھ عنوان خلیفھ معیّن شده است) ص(از سوى پیامبر اسالم) ع(شیعھ این مطلب را قبول ندارد و بر این باور است كھ على - 21

 . 269 - 268، ص 1الجامع األحكام القرآن، ابى عبدهللا قرطبى، ج  - 22

 . 655 - 654، ص 2و ج  84، ص 1تاریخ فلسفھ سیاسى، ج  - 23

 . 44، ص 7كتاب نقد، ش  - 24

 . 104، ص 1ھمان؛ تاریخ فلسفھ سیاسى، ج  - 25

 . 44، ص 7كتاب نقد، ش  - 26

سى، ج  148، قسمت دوم، ص 1خداوندان اندیشھ سیاسى، ج  - 27 سفھ سیا تاریخ فل و  101و  89، ص 1ترجمھ جواد شیخ االسالمى؛ 
 . 105و  102

ست. 49؛ سیف األمة، ص 529عوائد االیام، ص  - 28 مده ا ند آ شریعى خداو شورى : ك.ر. در آیات قرآنى والیت تكوینى و ت (سوره 
د4، آیھ )32(؛ سوره سجده101، آیھ )12(؛ سوره یوسف44و  9آیھ ) 42 ّ لت  11آیھ ) 47(؛ سوره محم ند دال كھ بر والیت تكوینى خداو

 . بر والیت تشریعى... و 55، آیھ )5(؛ مائده36، آیھ )33(سوره احزاب. دارند

یھ ) 38(؛ ص6آیھ ) 33(، در تفسیر آیھ یاد شده؛ احزاب175، ص 1؛ اصول كافى، ج 124، آیھ )2(بقره - 29 ساء. 26آ یھ ) 4(ن ؛ 59آ
 . 153؛ المكاسب، شیخ انصارى، ص 55آیھ ) 5(مائده

 .... و 169، ص 1؛ اصول كافى، ج 62؛ نھج البالغھ، نامھ 298، ص 2؛ الدرّ المنثور، ج 67آیھ ) 5(مائده - 30

ھ، ص  - 31 ّ  . 46 - 45سیف االم

ست= خطا  - 32 بوده ا ترك  شرقى. ختا بھ چین شمالى اطالق مى شده، و آن مسكن قبایل  بوده در تركستان  شھرى  ستان (و ختن  ترك
ین ست) چ شده ا طالق  ین ا ستان چ مھ ترك بھ ھ ھم  گاھى  مراد از ....و  سالمى  ھاى ا شتھ  تا«در نو طا و =خ تن«خ شمالى و » خ ین  چ

 . 475 - 474، ص 5فرھنگ فارسى، معین، ج : ك.تركستان شرقى است ر

ھ، ص  - 33 ّ  . 46سیف االم

 . 49سیف االمھ، ص  - 34

 . 34طاقدیس، ص  - 35

 . 529عوائد االیام، ص  - 36

 . 15برگ  26117الرسائل و المسائل، نراقى، نسخھ خطى، شماره  - 37

 . 536 - 531عوائد االیّام، ص  - 38

 . ، چ سازمان مدارك فرھنگى انقالب اسالمى632جمھوریت و انقالب اسالمى در اندیشھ سیاسى شیعھ، ص  - 39

 . 373؛ معراج السعاده، ص 529عوائد االیام، ص  - 40

 . 408، ص 1دراسات فى والیة الفقیھ، ج  - 41

 . 529عوائد االیام، ص  - 42
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 . 534 - 529عوائد االیام، ص  - 43

 . الرسائل و المسائل، نسخھ خطى - 44

 . ھمان - 45

 . ھمان - 46

 . 73؛ حقوق اساسى، محمد عالیخانى، ص 37 - 34، ص 5حقوق اساسى در جمھورى اسالمى ایران، سید جالل الدین مدنى، ج  - 47

 . 109؛ علل گرایش بھ مادیگرایى، ص 194، ص 1؛ مبانى علم سیاست، ج 73حقوق اساسى، ص  - 48

 . 111 - 110علل گرایش بھ مادیگرى، ص  - 49

 . 164بنیادھاى علم سیاست، ص  - 50

 . 353معراج السعاده، ص  - 51

 . 348ھمان، ص  - 52

 . 342ھمان، ص  - 53

 . 355معراج السعاده، ص  - 54

 . 360معراج السعاده، ص  - 55

 . 373و  46معراج السعاده، ص  - 56

 . 46و  374 - 373؛ معراج السعاده، ص 536عوائد االیام، ص  - 57

 . ؛ روایت شانزدھم عوائد االیام67، ص 1كافى، ج  - 58

 . ؛ روایت چھاردھم عوائدا الیام2، ص 3من الیحضره الفقیھ، ج  - 59

 . ؛ روایت دوازده عوائد االیام483، ص 2كمال الدین و تمام النعمھ، ج  - 60

 . دیدگاه انتخاب نیز معتقد است كھ مردم نمى توانند غیر فقیھ عادل را بھ والیت برگزینند. 538عوائد االیام، ص  - 61

 . 229 - 228امامت و رھبرى، مطھرى، ص  - 62

 . 536عوائد االیام، ص  - 63

 . 374 - 373معراج السعاده، ص  - 64

كافى، ج 24؛ آیھ )76(؛ انسان113آیھ ) 11(؛ ھود124آیھ ) 2(؛ بقره151آیھ ) 26(شعرا - 65 غھ، خ 407، ص 1؛ اصول  ھج البال ؛ ن
 ... و 73و حكمت  164و خ  13

 . 13 - 7، مقدمھ كتاب، ص 17مستند الشیعھ، ج  - 66

 . برخى از این روایات را در فصل ھشتم آورده ایم - 67
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 . 374 - 373معراج السعاده، ص  - 68

 . 37و  110و حكمت  62و  53و نامھ  131نھج البالغھ، خ  - 69

 . 354معراج السعاده، ص  - 70

یھ ) 28(؛ قصص55آیھ ) 12(؛ یوسف472، ص 6؛ غرر الحكم، ج 62؛ نھج البالغھ، نامھ 5آیھ ) 4(نساء - 71 كافى، ج 26آ ، ص 1؛ 
407 . 

 . 535عوائد االیام، ص  - 72

 . 211، ص 5غرر الحكم، آمدى، ج  - 73

 . 349ھمان، ص  - 74

 . 536عوائد االیام، ص  - 75

 . 529 - 530ھمان، ص  - 76

ً فى ھذا « - 77 ا ْ أجد نصّ تبار األعلم أوال؟ لم ِ سایر ما یشترط في مباشرتھ اإلجتھاد، حكمھا، فیجب اعْ م غیر االستفتاء و الترافع من ْ ك ھل حُ
مقامات عدم اشتراط ذلك ْ  . 632مفاتیح االصول، ص : ك.ر» الباب ألحدٍ من األصحاب و لكن ظاھر إطالق كالمھم فى بعض ال

یزدى، 43، ص 40و ج  402، ص 21؛ جواھر الكالم، ج 47 - 46، ص 17مستند الشیعھ، ج  - 78 كاظم  مد  سید مح قى،  عروة الوث ؛ 
 . 68مسألھ 

 . 43، ص 40؛ جواھر الكالم، ج 240؛ القضا و الشھادات، ص 21، ص 12مجمع الفائدة و البرھان، ج  - 79

 . ، چاپ جدید46، ص 17ج . ، چاپ سنگى521، ص 2مستند الشیعھ، ج  - 80

 . 43، ص 40جواھر الكالم، ج  - 81

 . 45 - 44ھمان، ص  - 82

 . 251؛ اختصاص شیخ مفید، ص 564، ص 18و ج  35و  28، ص 11وسائل الشیعھ، ج  - 83

 . 51 - 50، ص 17مستند الشیعھ، ج : ك.ر. نراقى براى اعلمیت فقھى ھفت ویژگى آورده است - 84

 . 100و  98و  47، ص 21صحیفھ نور، ج  - 85

 . 173نھج البالغھ، خ  - 86

یم! یا اباذر« - 87 مال یت ین  ّ تول ین و ال  َّ على اثن تأمرن فال   ً ضعیفا ّى أراك  ُّ لنفسى إن ُّ لك ما أحب ّى أحب حار االنوار، ج : ك.ر.»ان ، 22ب
 . ، چ داراألسوة741، ص 8؛ سفینة البحار، ج 4، ص 75و ج  406ص 

سلم، ج  صحیح م باب  1457، ص 3در  ماره،  تاب اال حدیث 4ك ست 1825،  مده ا ین آ لتُ «: چن قال ق بى ذر  َّ : عن ا سول هللا أال ! یا ر
ب بیده على منكبى ثم قال: تستعملنى؟ قال َ ھا و : فضر خذھا بحق ن أ َ مة، إالم ٌ و إنھا أمانة و إنھا یوم القیامھ خزي و ندا یا اباذر إنك ضعیف

 . »أدّى الذي علیھ فیھا

 
 والیت فقیھ، محور اندیشھ ھاى سیاسى اسالم:فصل چھارم
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 والیت فقیھ، محور اندیشھ ھاى سیاسى اسالم

مت را در ) ع(در روزگار حضور كھ امامان معصوم. اندیشھ نیابت و والیت فقیھ ریشھ در اعماق منابع روایى و فقھى شیعھ دارد حكو
ند و  مى داد جاع  نان ار بھ آ متى  ھاى حكو دست نداشتند، عالمان وفقیھان شیعھ را بھ تشكیل دولت در دولت تشویق و شیعیان را در كار

 . از مراجعھ بھ حاكمان ستم و كارگزاران آنھا باز مى داشتند

 چگونگى طرح والیت فقیھ در روزگار غیبت

 : والیت فقیھ، در روزگار غیبت، بھ دو گونھ طرح شده است

ید، : بسیارى از فقھاى پیشین، ھمانند سى، ) 2(شیخ مف بى الصالح حلبى، ) 3(شیخ طو ضى و ا مھ ) 5(محقق حلى، ) 4(سید مرت عال
 . بھ گونھ اى مستقل بھ این مقولھ نپرداختھ اند) 10(و معاصرانش ) 9(محقق اردبیلى، ) 8(محقق كركى، ) 7(شھیدین، ) 6(حلى، 

بت  گار غی یارات او در روز یھ و اخت یت فق این بزرگواران در ضمن كتاب ھاى فقھى بھ مناسبت ھاى گوناگون، ھر جا بھ موضوع وال
غھ اى، ) 12(برخى دیگر از فقھاى شیعھ، چون مال احمد نراقى، .مرتبط مى شده، از آن بحث كرده اند سینى مرا شیخ ) 13(میرفتاح ح

صفھانى ) 15(بحرالعلوم ) 14(انصارى،  قا نجفى ا بھ بحث ... و) 16(و آ بھ آن را  سایل مربوط  یھ و م یت فق ستقل، وال نھ اى م بھ گو
 . گذاشتھ اند

 
 سھم نراقى در احیاى والیت فقیھ

كرده است ضوع  ین مو یژه ا ستقل را و سالھ اى م كھ ر ست  كھ . محقق نراقى، اولین فقیھى ا یام  ئد اال خود عوا سنگ  تاب گران او در ك
نھ ) 17(است، یك عائده را بھ والیت فقیھ اختصاص داد ... داراى ھشتاد و ھشت عائده فقھى، اصولى و بھ گو شھ را  ین اندی و زوایاى ا

ین . اى مستقل و منسجم بھ بحث گذاشت تدوین آن، ھمچن شرح و  لى در  كرد، و ئھ ن تازه اى ارا سخن  سألھ  صل م ھر چند در ا قى  نرا
شد، و  یق آن  سعھ و تعم سى و تو ھاى سیا گردآورى دلیل ھا، بھ ویژه روایات باب، از فقھاى گذشتھ پیشى گرفت و باعث تمركز بحث 

 . این كارى بسیار مھم، ابتكارى و اقدامى بھ جا و شایستھ و در خور سپاس و ستایش فراوان است

بر محور » والیت فقیھ«بسیارى از فقھا با طرح . پس از نراقى، تحولى بس بزرگ در فقھ سیاسى شیعھ بھ عمل آمد سى را  مباحث سیا
شتند حث گذا بھ ب نوان  مان ع تاح . این اصل قرار داده و مسایل حكومتى را بھ گونھ اى مستقل در این مبحث و با ھ شان، میرف پس از ای

غھ اى  سینى مرا ناوین ) ق.ه 1250م (ح تاب ع نوان ) 18(در ك سھ ع سات«در  یات و سیا شت» وال حث گذا بھ ب ین . را  كى از ا در ی
خت و  حث پردا بھ ب عادل  عناوین سھ گانھ؛ درباره والیت فقیھ و اثبات عموم والیت شرعى، و در عنوان دیگر، درباره والیت مؤمنان 
بسیارى از مباحث فقھ سیاسى بھ ویژه مسائل حكومتى را طرح كرد و در عنوان سوم بحث را بھ والیت ھاى خاص چون والیت پدر و 

 . وصى اختصاص داد

قول . رسالھ والیت فقیھ نراقى، چند سال پیش از تألیف عناوین نگاشتھ شده است شباھت ھاى موجود در مباحث این كتاب، ھمچنین نقل 
 . این است كھ وى در نوشتار این كتاب بھ عوائد األیّام توجھ داشتھ استاز كتاب نراقى، بیانگر ) 19(ھاى میر فتاح 

 : میرفتاح ھمانند نراقى بحث والیت فقیھ را چنین آغاز مى كند. سرآغاز بحث در این دو كتاب تا حدودى ھمگون است

 
ھا والیت دارد« جان آن مال و  بر  كھ  ِ خداوند است  یامبر. شكى نیست كھ والیت بر مردم از آن براى پ ین والیت  یل ) ص(سپس ا بھ دل
ن أنفسھم« ِ ّبى أولى بالمؤمنین م مود) ع(براى امامان معصوم. ثابت است) 20(» الن یامبر فر كھ پ چرا  ن «: نیز این والیت ثابت است،  َ م

ُ مواله ُ مواله فعلى مان) ع(و فرقى بین على) 21(» كنت مان معصوم.»نیست) ع(و دیگر اما پس از اما ما  لى آن ) ع(ا عده اوّ اصل و قا
خاص  مورد  سى را در  است كھ كسى بر دیگرى والیت ندارد، زیرا ھمھ انسان ھا در آفرینش برابرند مگر آن كھ دلیل متقنى والیت ك

بود لتزم  بھ آن م توان  مى  . و یا بھ گونھ اى عام ثابت نماید، زیرا والیت داراى احكام و آثار بسیارى است كھ بدون دلیل محكم شرعى ن
 . نراقى و میرفتاح در یك نكتھ با ھم تفاوت دارند كھ در جاى خود در ھمین بخش بھ آن خواھیم پرداخت

ند كرده ا غاز  شیوه آ مان  بھ ھ حث را  ند، ب شتھ ا سالھ اى نگا ضل . كسانى كھ پس از این دو بزرگوار درباره والیت فقیھ كتاب و یا ر فا
لوم ) 24(شیخ انصارى در مكاسب، ) 23(دربندى در خزائن األحكام  فى اصفھانى ) 25(سید محمد آل بحرالع قا نج یھ و آ غة الفق (در بل

ند) 26 تھ ا سى پرداخ فى اصفھانى . در رسالة فى والیة الفقیھ نگاشتھ ھایى دارند كھ با توجھ بھ اثر بزرگ نراقى، بھ بحث و برر قا نج آ
سخنان . بحث در رسالھ اش را با سخنانى از نراقى آغاز كرده و سپس بھ دیگر مباحث پرداختھ است بھ  جا  نیز در چندین  ینى  امام خم
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 : نراقى اشاره مى كنند، از جملھ درباره اصالت و پیشینھ والیت فقیھ مى نویسد

 
ل مورد بحث بوده است« شیرازى در . موضوع والیت فقیھ، چیز تازه اى نیست كھ ما آورده باشیم، بلكھ این مسألھ از اوّ میرزاى  كم  ح

ند ... تحریم تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقیھ دیگر ھم واجب األتباع بود ھاد داد كم ج -مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى كھ ح
ّھ اسم آن دفاع بود و ھمھ علما تبعیت كردند، براى این است كھ حكم حكومتى بود طاء . البت شف الغ حوم كا بھ طورى كھ نقل كرده اند مر

یز . از متأخرین، مرحوم نراقى، ھمھ شؤون رسول هللا را براى فقھا ثابت مى دانند... بسیارى از این مطالب را فرموده اند آقاى نایینى ن
ِ حنظلھ استفاده مى شود: مى فرمایند ندارد. این مطلب از مقبولھ عمربن مورد . در ھر حال، مسألھ تازگى  تر  یش  ضوع را ب قط مو ما ف

لى .»بررسى قرار دادیم یق عم نھ، توف بودن زمی فراھم ن ھت  بھ ج عالمھ نراقى، ھر چند والیت فقیھ را در فرھنگ دینى احیا كرد، ولى 
بھ . كردن آن را نیافت عھ  تن جام فت و در م لى یا یاتى عینى و عم براى نخستین بار با پیروزى انقالب اسالمى، این نظریّھ، تجسّم و ح

 . تمام آشكار شد و حاكمیت ومدیریت دینى در شكل نظامى استوار بر والیت فقیھ بھ تجربھ در آمد

 
 پیشینھ والیت فقیھ از نگاه نراقى

یھ، آن را  یت فق سألھ وال شان دادن م شھ ن بى ری نوان  بھ ع گر  خى دی قى، و بر برخى از نویسندگان و گویندگان بھ عنوان ستایش از نرا
 . امرى جدید در تاریخ اندیشھ اسالمى دانستھ اند كھ براى نخستین بار، مالاحمد نراقى بھ طرح آن پرداختھ است

 : بھ عنوان نمونھ. بودن نظریھ والیت فقیھ سخن گفتھ اند» مستحدث«مخالفان حكومت دینى، در خارج و داخل در تالشى ھماھنگ از 

قط « كھ ف ست  بر آن آورده ا لى  لین بار از طرف مال احمد نراقى مطرح گردیده است و دالی والیت فقیھ در یك قرن و نیم پیش، براى اوّ
شده است صر  ھاى معا لى و خارجى .»مورد قبول تعداد اندكى از فق سندگان داخ شمارى از نوی با  مت  مت و حكو تاب حك حائرى در ك

سألھ اى  ستحدث«ھمنوا شده، والیت فقیھ را م تھ است»  م كار آن پرداخ بھ ابت قى  كھ نرا ستھ  گیزه ) 29. (دان عا، ان ین اد مھ ا وى در ادا
 . كھ در جاى خود بھ آن پاسخ خواھیم داد) 30(طرح این مسألھ را از سوى نراقى حمایت از شاه قاجار دانستھ است 

 : برخى دیگر، انكار پیشینھ والیت فقیھ را بھ مصلحت خود ندیده، بھ توجیھ آن پرداختھ وگفتھ اند

نى . فقھاى شیعھ تا زمان نراقى، بحث والیت را بھ معناى مدیریت سیاسى مطرح نكرده اند« ین مع بھ ا یھ را  نخستین كسى كھ والیت فق
شود. بھ كار برد، مرحوم نراقى بود مى  غاز  مان آ ین ز یھ از ا ماعى فق . بنابراین، والیت فقیھ، بھ معناى زعامت سیاسى و مدیریت اجت

یادآور شدیم كھ نظریھ والیت فقیھ، نظریھ جدیدى نیست كھ از سوى نراقى و .»در نتیجھ عمر نظریھ والیت فقیھ، كمتر از دو قرن است
قدمت و . این اندیشھ ریشھ در اعماق اسالم و فقھ شیعھ دارد. یا امام خمینى طرح شده باشد بھ  خود،  محقق نراقى، در چند جا از رسالھ 

 : از جملھ مى نویسد. پیشینھ آن اشاره كرده است

 
ھم « ُ بعضَ یت ً، و رأ یال یھ دل ھا، و الیذكرون عل نھ فی ّو بةو یول من الغی في ز حاكم  لى ال ِن األمور إ ً م ُ المصنفین یحیلون كثیرا ّي قد رأیت فإن

؛  ٍّ ً غیر منضبط فى موردٍ خاص ا ً مھمّ ّة، و مع ذلك أمرا ً غیر تام لة سندگان آن ) 32(یذكرون أدّ ھمواره در كتاب ھاى فقھى مى دیدم كھ نوی
مى  لى ن براى آن دلی لى  كتاب ھا، بسیارى از كارھا را بھ حاكم در روزگار غیبت وامى گذارند و بھ او در آن كارھا والیت مى دھند، و

ظر . آورند و یا برخى كھ دلیل آورده اند، دلیل ھاى آنھا ناقص است براى آن در ن یژه اى  جاى و با این كھ مسألھ بسیار با اھمیت است، 
 . »گرفتھ نشده است

ّفین «برخى از نویسندگان یادشده، قسمت  ُ المصن ّي قد رأیت  : را این گونھ ترجمھ كرده اند»فإن

حاكم« ً مشاھده كرده ام كھ برخى از نویسندگان، بسیارى از امور را در زمان غیبت بھ  كرده... اخیرا گذار  با »...وا خورد  نھ بر ین گو ا
 . سخنان آن بزرگوار در راستاى بى پشتوانھ نشان دادن این نظریھ است

 : نراقى در جاى دیگر، پس از تحلیل عقلى روایات مستند والیت فقیھ، درباره ضعیف بودن برخى از آنھا مى نویسد

تبرة؛ « تب المع فى الك ھا  عض، و ورود أكثر ضھا بب ضمام بع صحاب، و ان مل األ بار بع عد اإلنج بار ب لك األخ ضعف ت ضرُ  ) 34(وال ی
شتر  مدن بی ین آ گر، ھمچن پاره اى دی ضعیف بودن آن خبرھا، پس از جبران آن بھ وسیلھ عمل فقھا، و ضمیمھ كردن پاره اى از آنھا بھ 

 . »آنھا در كتاب ھاى معتبر، ضررى بھ استناد و استدالل ما نمى زند
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یامبر ند پ یھ ھمان ھاى فق سؤولیت  یارات و م كھ اخت ین مطلب  بھ ا ست، آورده ) ص(سخنان یادشده را پس از اشاره  صوم ا مان مع و اما

ستندھاى آن  ین م سى، ھمچن است، بنابراین ایشان در قسمت ھاى یادشده بھ روشنى اشاره مى كند كھ والیت فقیھ، بھ معناى مدیریت سیا
ند)  35(پیش از ایشان مطرح بوده، روایات مستند آن در كتاب ھاى معتبر نقل شده،  كرده ا مل  توا داده و ع ساس آن ف بر ا قى، .فقھا  نرا

یامبر ھاى پ یارات و مسؤولیت  مھ اخت كھ ھ ین  براى ا ستدالل  یھ و ا مرو والیت فق حث از قل گام ب مان ) ص(در جاى دیگر، بھ ھن و اما
 : در امور حكومتى، بھ فقھا واگذار شده است مى نویسد) ع(معصوم

ن األصحاب   -فالدلیل علیھ بعد ظاھر اإلجماع « ِ م ِّ كثیرٌ ّمات  -حیث نص ن المسل َ ھ؛  -بحیث یظھر كونھ م َ م بار المتقدّ بھ األخ  ْ حت (ما صرّ
یامبر) 37 یارات پ سان اخت صوم) ص(دلیل بر این كھ قلمرو حكومت فقیھ، ب مان مع شد) ع(و اما مى با چیز  ست، دو  ھر : ا مقتضاى ظا

نان از . اجماع است، چرا كھ بسیارى از فقھا بھ آن تصریح كرده اند نزد آ یت،  موم وال بھ گونھ اى كھ از سخنان آنان فھمیده مى شود ع
ّمات بوده است  . »روایات نوزده گانھ اى است كھ بھ روشنى بر این مطلب داللت دارند)دلیل دوم. (مسل

 
 نقل اجماع ھا بر والیت فقیھ

عا دارد  كھ اد ند  مى ك شاره  ماعى ا سى و اجت مدیریت سیا ناى  بھ مع یھ  یت فق شینھ وال قدمت و پی بھ  ھا  نھ تن سخنان یادشده،  نراقى در 
ند كرده ا ستناد  ماع ا بھ اج یتى  ین وال براى چن ھا  صحاب و فق سیارى از ا یا در . ب قى و  یش از نرا شاره دارد؟ پ سانى ا چھ ك بھ  قى  نرا

ھ آورده اند؟ » اجماع«روزگار او چھ كسانى  ّ  را بھ عنوان یكى از دلیل ھاى والیت عام

تر  شن  یھ رو یھ والیت فق صالت نظر قدمت و ا ھم  شود و  شن  قى رو در ذیل بھ برخى از سخنان فقیھان اشاره مى كنیم تا ھم سخن نرا
یا  ینى و  گردد و ھم پاسخى باشد بھ مخالفان حكومت دینى، كھ با ھمھ توان تالش مى كنند نظریھ والیت فقیھ را نظریھ شخصى امام خم

 . نراقى بدانند

 : مى نویسد) ه940م (محقق كركى . 1

یب از « شود، نا مى  بیر  شرعى تع كام  ھد در اح بھ مجت كھ از آن  توا،  فقھاى شیعھ اتفاق دارند كھ فقیھ عادل امامى داراى ھمھ شرایط ف
لت دارد) ع(امام معصوم بت در آن دخا كھ نیا ست. است در ھمھ امورى  جب ا عت از حكم او وا نزد او و اطا ھى  وى در . پس دادخوا

باالخره . صورت لزوم مى تواند مال كسى را كھ اداى حقّ نمى كند بفروشد ستگان و  سفیھان و ورشك كان و  بان و كود او بر اموال غای
یات . ثابت است، والیت دارد) ع(بر آنچھ براى حاكم منصوب از سوى امام سیارى از روا مربن حنظلھ و ب یت ع ین مطلب، روا یل ا دل

بھ : وى در رسالھ قاطعة اللجاج بھ این پرسش كھ.»ھم معنى با آن است آیا فقیھ در روزگار غیبت مى تواند متولى خراج شود، با اشاره 
مان  یھ را از اما مھ فق بت عا ھ فقیھ، پاسخ مثبت مى دھد و از بزرگانى نام مى برد كھ در گفتار وعمل در گذشتھ، والیت و نیا ّ نیابت عام

 : معصوم ثابت كرده اند

 
یل« ما از قب ھا، از روى : ھركس در حاالت عالمان بزرگوار پیشین  غیر این مھ حلى و  سى و عال ھدى، محقق طو لم ال ضى ع سید مرت

ند  شتھ ا شیوه را برپادا ین  موده و ا ین راه را پی جام برخى از (انصاف، دقت و تامل كند، بدون تردید مى یابد كھ آنان ا با ان  ً مال عنى ع ی
بھ ). را اثبات كرده اند) ع(كارھاى حكومتى، والیت فقیھ و نیابت از امام كھ  این بزرگواران تنھا در كتاب ھایشان مطالبى را نوشتھ اند 

بن . 3.ھمانند كركى، عموم نیابت فقھا را بھ اجماع فقھا مستند كرده است) ه993م (مقدس اردبیلى . 2».درستى آن باور داشتھ اند جواد 
 : مى داند) ع(فقھا را نایب و منصوب از سوى امام زمان) ه1226م (محمد حسینى عاملى 

یھ ) فقیھ(ھو « لُ عل یدّ فداه، و  لنى  ھ وجع ُّ تعالى فرجَ ّ علیھ و على آبائھ الطاھرین وعجل هللا ٌ عن صاحب األمر، صلى هللا نایبٌ و منصوب
مر ) 41(العقل و اإلجماع و األخبار؛  ست) عج(فقیھ از سوى صاحب ا شده ا لت . منصوب  بار دال ین مطلب، عقل و اجماع و اخ بر ا

 . »دارند

ل ) ه1250م (میرفتاح حسینى مراغھ اى . 4 قول و محصّ ماع من لھ اج ناگونى از جم ھاى گو نیز والیت مطلقھ فقیھ را پذیرفتھ و بھ دلیل 
 : استناد كرده است

ل، . 1« از این رو نمى توان در . است) 43(شاید كسى گمان كند كھ اجماع امرى لبّى . از دلیل ھاى والیت فقیھ است) 42(اجماع محصّ
خالف و تخصیص در . موارد اختالف بھ آن استناد كرد كھ  شد  این سخن درست است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعى با

نداریم، (آن راه ندارد، اما اگر اجماع بر قاعده اقامھ گردد  حاكم  غیر  یت  بر وال لى  یعنى اقامھ اجماع شود بر این كھ در جاھایى كھ دلی
كرد) فقیھ والیت دارد ستناد  بدان ا توان  مى  گام شك  ست و در ھن ھارت ا بر اصل ط قول، در . 2... این اجماع مانند اجماع  ماع من اج

Page 51 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



شایع  سترده و  نداریم، گ یھ  غیر فق سخنان فقھا، نقل چنین اجماعى مبنى بر این كھ فقیھ والیت دارد، در ھمھ مواردى كھ دلیل بر والیت 
سترده . 5.»است یھ را گ مرو والیت فق ستادش قل شاگرد مشھور نراقى، شیخ مرتضى انصارى، ھر چند در كتاب مكاسب خود، ھمانند ا

 : نمى داند، اما تصریح مى كند كھ والیت فقیھ از فتاواى مشھور فقھاى شیعھ است

 
مام؛ ... « اب اإل ّ نو ھاء  كون الفق صحاب  ین األ عروف ب َ الم بأن عتراف  عد ا مان ) 45(كما اعترف بھ جمالُ المحققین فى باب الخمس، ب ھ

 . »مشھور است) ع(گونھ كھ آقا جمال خوانسارى در باب خمس اعتراف كرده كھ میان فقھا قول بھ نیابت فقیھ از امام

 : متن سخنان آقا جمال بھ شرح زیر است

معروف بین األصحاب« ْ اب اإلمام ھو ال شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواھر در بسیارى از ابواب . 6.»كون الفقھاء المذكورین ھم نوّ
 : از والیت عامھ فقیھ سخن گفتھ است، از جملھ) 47(فقھى، 

ضروریات عندھم؛ « ّمات و ال ن المسل ِ علّ م بل ل بواب عمومھا،  ً فى سایر األ ً و فتوا تواى ) 48(لكن ظاھر األصحاب، عمال مل و ف از ع
ّمات و  سل یھ از م مھ فق یت عا نان، وال اصحاب در دیگر باب ھاى فقھ، عمومى بودن والیت فقیھ استفاده مى شود، بلكھ شاید از نظرگاه آ

 . ضروریات باشد

ست» صوم«در كتاب  تھ ا سخن گف باب .نیز از اجماع،  ند، از  تھ ا سخن گف ھا  فاق فق ماع و ات ھا از اج سیارى از فق نیز ب قى،  پس از نرا
 : نمونھ

 : مى نویسد) ه1322م (حاج آقا رضا ھمدانى 

ین . در روزگار غیبت، روشن و بدون اشكال است) ع(در ھر حال، نیابت فقیھ داراى شرایط از امام« صحاب ا مات ا تحقیق وتتبّع دركل
كھ . مطلب را تایید مى كند جا  تا آن  ست،  ّمات ا سل قھ، از م ھاى ف از ظاھر سخنان آن بزرگواران بر مى آید كھ نیابت فقیھ در ھمھ باب 

قھ ) ه1326م (سید محمد بحر العلوم .»برخى از آنان دلیل اصلى عموم نیابت فقیھ را اجماع قرار داده اند یت مطل بھ وال پس از تصریح 
 : فقیھ مى گوید

 
كھ ) 52. (است) 51(» استفاضھ«نقل اجماع بر این مسألھ بیش از حدّ  ست  در پاورقى عوائد االیام ھفت نفر دیگر از علما را نام برده ا

ند كرده ا ماع  قل اج بر آن ن بوده و  یھ  قھ فق كھ .آنھا نیز معتقد بھ والیت مطل سانى  سخنان ك ستى  یم، س كھ آورد ھایى  نھ  بھ نمو جھ  با تو
سى و  مدیریت سیا ناى  بھ مع یت  كھ وال ست  سى ا ستین ك یا نخ پنداشتھ بودند نراقى نخستین كسى است كھ والیت فقیھ را طرح كرده و 

 : از این سخنان سست تر و بى پایھ تر، این سخن است. اجتماعى را بھ كاربرده، روشن شد

مر ) ره(و نوادرى چون مرحوم امام ... تئورى والیت فقیھ یكى از فروع فقھ است« ھا در ا ید فق سط  بھ ب قائلین  و یا مال احمد نراقى از 
ستند ِ .»حكومتى بوده اند و اكثریت مطلق فقھا و مراجع تقلید دو قرن گذشتھ بھ چنین فتوایى قائل نی سخنان كرار  قت ت سخن، در حقی ین  ا

یھ  قھ فق یت مطل تھ وقدمت نظریھ وال مخالفان نظام حكومت دینى در خارج و داخل كشور است كھ تا حدودى بھ نقد و بررسى آن پرداخ
بھ آن .را نشان داده ایم ستقل  یل م یك دل نوان  شایان یادآورى است كھ مقصود ما از نقل برخى از اجماع ھا در این جا، این نبود كھ بھ ع

 . استناد و نیابت عامھ و والیت مطلقھ را بھ وسیلھ آن اثبات كنیم

ّمات  بوده واز مسل شتھ  ھاى گذ ما با نقل این اجماع ھا بر آن بودیم كھ بگوییم عموم نیابت فقیھ، اصلى است كھ مورد اتفاق بسیارى از فق
ین ) 56. (و ضروریات فقھ شیعھ بھ شمار مى آید، ھمان گونھ كھ عالمھ نراقى بھ آن اشاره كرده است شھ ا یانگر ری نیز این اجماع ھا ب

 . پنداشتھ بودند، سست و بى بنیاد است» مستحدث«بحث و مفھوم گسترده آن است و سخن كسانى كھ آن را امرى 

 
 علل رویكرد نراقى بھ تئورى والیت فقیھ

ھر . در بحث گذشتھ روشن شد كھ والیت عامھ فقیھ، پیش از نراقى نیز مطرح بوده است سى  ھم و اسا سش م سھ پر در این جا پاسخ بھ 
 : چند بھ گونھ اى گذرا مفید و ضرورى مى نماید

 چرا فقھاى شیعھ، پیش از نراقى، بھ گونھ اى گسترده از والیت فقیھ بحث نكرده اند؟ . 1
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 چرا نراقى از شیوه فقھاى گذشتھ عدول كرد و بھ شرح درباره والیت فقیھ پرداخت و رسالھ اى را ویژه آن كرد؟ . 2

 چرا و چگونھ این فقیھ بھ والیت عامھ و مطلقھ رسیده است؟ . 3

گره  ھت كن حوزه ج مھ  یژه نا براى و كھ  لھ اى  صیل، در مقا بھ تف سش دوم  بھ پر سخ  صار و در پا بھ اخت ست  سش نخ بھ پر سخ  در پا
 . بزرگداشت نراقى، تھیّھ شده پاسخ گفتھ ام در این جا تنھا بھ گزارشى از آن مقالھ بسنده مى كنم

مت  جود حكو در پاسخ بھ پرسش نخست باید گفت كھ فقھاى شیعھ بھ دالیل گوناگون بھ تفصیل از والیت فقیھ بحث نكرده اند، از جملھ و
شنى  بھ رو كھ  ھایى  یدگاه  یژه د بھ و شند،  ھاى ستم و مخالف شیعھ سبب شده كھ فقھاى شیعھ در طرح دیدگاه ھاى خود آزادى نداشتھ با

خویش را صرف . نفى حكومت آنان را در پى داشت مت  ند، ھ مى آورد از این رو علماى بزرگوار شیعھ اگر فرصت مناسبى بھ دست 
 . دفاع از تشیع و موجودیت آن مى كردند

 
شتر  بود و در بی مده  بھ وجود آ افزون بر این، با برخوردھاى سختى كھ حاكمان ستم با شیعیان و عالمان آنھا داشتند و جو و فضایى كھ 
مت  پایى حكو قدرت و بر گرفتن  ست  بھ د كان  ً ام مال ند و ع ید بود مقاطع این اوضاع بود، فقھاى شیعھ از برپایى حكومت اسالمى نا ام

ضعف . دینى مطلوب را بسیار دور از دسترس مى دانستند یھ و  مان آل بو تدار حاك گار اق ثل روز ماعى م چرا كھ در بھترین وضع اجت
تى ) 57. (عباسیان، شیخ مفید، مورد آزار و تھدید قرار مى گیرد ھاى حكوم باره اختیار از این رو شیخ مفید و عالمانى كھ پس از او در

سر » إذا آمنوا«و یا » مع األمكان«فقیھ سخن گفتھ اند، قید  بھ  را بھ آن افزوده اند پس از شیخ مفید، عالمان شیعى در وضع سخت ترى 
یت . مى بردند، بھ گونھ اى كھ فقھاى شیعى یا در زندان بودند و یا مورد تعقیب حاكمان ستم تدریس امن براى  نھ اش  شیخ طوسى در خا

سند) 58. (نداشت تا جایى كھ كتابخانھ اش را بھ آتش كشیدند مى ر شھادت  بھ  شیعى  مان  گر عال سیارى از دی ل و دوم و ب ین .شھید اوّ ا
یدگاه  لوب از د اوضاع اجتماعى و سیاسى نامناسب و عوامل دیگر سبب شده بود كھ عالمان شیعى كمتر بھ تبیین ھمھ سویھ حكومت مط

 . خویش بپردازند

 : در پاسخ بھ پرسش دوم، مى توان گفت نراقى بھ دلیل ھاى زیر بھ طرح مستقل والیت فقیھ روى آورد

 
 نیاز زمان. 1

با .با نگاھى گذرا بھ تاریخ مى یابیم كھ تاقرن دھم ھجرى زمینھ اى براى ارائھ و تبلیغ گسترده والیت فقیھ وجود نداشتھ گار  در آن روز
یھ آن  بر پا ند  كھ بتوان بود  نھ اى ن بھ گو نھ  لى زمی ند، و طرح آن پرداخت بھ  كى  لھ محقق كر ھا از جم مساعد شدن زمینھ، بسیارى از فق
جو  شیعھ و  كام  ید واح بھ عقا سبت  مردم ن سبى  گاھى ن ھا و آ ماعى فق قدرت اجت حكومتى تشكیل دھند، ولى در روزگار قاجار با ازدیاد 

 . عمومى در پیروى از فقیھان، زمینھ را براى ارائھ طرح تفصیلى والیت فقیھ فراھم ساخت

 تدوین اندیشھ سیاسى شیعھ. 2
. محورى ترین اندیشھ سیاسى شیعھ یعنى والیت فقیھ و مسایل مربوط بھ آن در البھ الى كتاب ھاى فقھى و كالمى پراكنده بود

سألھ . نراقى با توجھ بھ جو عمومى و نیاز زمان، مباحث آن را در رسالھ اى مستقل گردآورد ین م سالھ اش ھم آن بزرگوار در مقدمھ ر
 . را یكى از علل رویكرد خود بھ این بحث دانستھ است

 بیان وظایف علما و مردم. 3

سالھ  مھ ر شان در مقد خود ای كھ  یكى دیگر از اھداف نراقى، روشن كردن وظیفھ فقھا ومردم در روزگار غیبت بوده است، ھمان گونھ 
 . اش بھ این مطلب اشاره كرده است

 جلوگیرى از تصدّى این منصب توسط نااھالن. 4
یادآور مى شود كھ در این روزگار شمارى از كسانى كھ داراى شرایط ) 63(و عوائد االیام، ) 62(آن بزرگوار در معراج السعادة 

نراقى با نگاشتن این رسالھ آنان را از این كار برحذر . والیت نیستند، برخى از كارھاى حكومتى و والیى را در دست گرفتھ اند
: داشت

 
ظالمى را « شاه  مان پاد یده، فر شیخ االسالم نام یا  ضى  یا قا فتى  خود را م فرقھ اى دیگر ھستند كھ پاى بر مسند حكومت شرع نھاده و 
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 . »مستمسك حكم الھى نموده و از شرایط حكم و فتوا بى خبر و از اوصاف حكم شرعى در ایشان اثرى نیست

 نفى مشروعیت شاھان قاجار. 5

 : بحث والیت فقیھ داراى دو بُعد است

 اثبات والیت فقیھان داراى شرایط؛ ) الف

 . نفى مشروعیت از دیگران از جملھ شاه قاجار) ب

ند مى دا بت  گار غی حق در روز بھ  مان  ھا حاك شرایط را تن ھان داراى  لى، فقی لى و نق ھاى عق یل  بھ دل ستناد  با ا گوار  تر . آن بزر دك
 . عبدالھادى حائرى رسالھ والیت فقیھ نراقى را دلیل برنامشروع شناختن شاه قاجار از سوى نراقى دانستھ است

 واكنش در برابر نگاشتھ ھاى درباریان و وعاظالسالطین. 6

 ِ یان شاعران و روحان یان،  در برابر فقھاى بزرگ شیعھ در آن روزگار، چون كاشف الغطاء و میرزاى قمى و نراقى، شمارى از دربار
ند شتھ بود باره نگا ین  ھایى در ا نان رسالھ  شمارى از آ حتى  تھ و  سخن گف جار  شاه قا شرط  ید و  بى ق شروعیت  طرح . كم مایھ، از م

 . تفصیلى والیت فقیھ از سوى نراقى مى تواند واكنش در برابر این گروه و این نوشتھ ھا بھ شمار آید

 
 رویكرد نراقى بھ والیت فقیھ از نگاه مخالفان

 حمایت از شاه قاجار
ّت طرح آن را از » مستحدث«شمارى از نویسندگان، پس از آن كھ والیت فقیھ را امرى  دانستھ كھ در زمان نراقى طرح شده است، عل

طرح والیت فقیھ بھ طور مشخص از دوران مالاحمد : برخى دیگر گفتھ اند.سوى نراقى حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت دانستھ اند
نراقى آغاز شده است و شاید بتوان گفت كھ تجاوز روسیھ تزارى بھ ایران و استمداد فتحعلى شاه از علما براى اعالم وجوب جھاد 

برخى ) 67. (دفاعى و كمك بھ جبھھ و جنگ در مرحوم نراقى این نیاز را بھ وجود آورد كھ در مورد نقش و سھم فقھا اظھار نظر كند
. دیگر نگارش رسالھ والیت فقیھ را در واكنش بھ شكست ایران در جنگ دوم ایران و روس دانستھ اند

 نقد و بررسى

 : در پاسخ بھ ادّعاى نخست دو مسألھ را باید از ھم تفكیك كرد

 . تأیید مقطعى نراقى از شاه قاجار و شركت ایشان در جنگ ایران و روسیھ) الف

ّت تألیف رسالھ والیت فقیھ) ب  . عل

ست كرده ا ید  یف و تمج ین . بى شك نراقى، براساس برخى از مصالح و ضرورت ھا در برخى از مقاطع از شاه قاجار تعر یل ا بھ تحل
 . عمل در بخش ھاى آینده اشاره اى خواھیم داشت

 
شاه . در این جا سخن از علت نگارش رسالھ والیت فقیھ است بھ  شى  ید ومشروعیت بخ براى تأی آیا مى توان گفت نراقى این رسالھ را 

سى و  مدیریت سیا یھ،  یت فق طرح وال با  قى  شد، نرا شاره  كھ ا نھ  مان گو یرا ھ ست، ز فى ا جواب من ید  بى ترد ست؟  شتھ ا جار نگا قا
بود  یھ  ِ فقیھان داراى شرایط دانستھ و از شاه قاجار و دیگران نفى كرده است، چرا كھ شاه قاجار نھ فق اختیارھاى حكومتى را تنھا از آن

 . و نھ دیگرشرایط را دارا بود

بارى  سندگان در شیوه برخى از نوی افزون بر این، اگر ھدف نراقى، مشروعیت بخشى بھ شاه قاجار از بُعد نظرى بود، مى توانست بھ 
چون  كم«بھ آیاتى  مر من لى األ سول و أو عو الر ّ و أطی عو هللا با ) 68(» أطی كھ  ین  نھ ا ند،  یق ك جار تطب شاه قا بر  ید و آن را  ستناد جو ا

مى رود ین عنوان ن صدق ا مال  كن . نگارش رسالھ والیت فقیھ، فقیھ را حاكم و زمامدار معرفى كند كھ نسبت بھ شاه قاجار حتى احت مم
مت  بھ حكو جار  شاه قا است گفتھ شود ایشان نخست چنین منصبى را براى فقیھ ثابت كرده و سپس بھ عنوان یك فقیھ، با اذن سلطنت بھ 

 . سند و دلیلى ندارد) 69(اذن سلطنت بھ شاه قاجار ھر چند برخى ادّعا كرده اند، : در پاسخ مى توان گفت. او مشروعیت بخشیده است
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 جنگ ایران و روس

نقد و بررسى این نویسندگان با شبھھ دوم در صددند اصالت تئورى والیت فقیھ را خدشھ دار نمایند، چرا كھ اینان با تحلیل ھاى یادشده، 
 . علت ارائھ طرح والیت فقیھ را از سوى نراقى، جنگ ایران و روس دانستھ اند

بى . بنابراین اگر جنگى در كار نبود، این طرح ارائھ نمى شد ستى و  یم، س یھ آورد شینھ و اصالت والیت فق باره پی چھ در بھ آن با توجھ 
یز  بنیادى سخنان یادشده تا حدودى روشن شد، چرا كھ با ارائھ نمونھ ھایى از سخنان فقیھان، ثابت كردیم كھ این تئورى پیش از نراقى ن

 . مطرح بوده و نراقى این مطلب را در چند جاى رسالھ خود تأیید كرده است

 
لى  ستمداد فتحع بھ ا مان  سیارى از عال كھ ب چرا  ند،  افزون بر این، پاسخ بھ استمداد فتحعلى شاه وتئورى والیت فقیھ ارتباطى با ھم ندار

ً ھمھ . شاه پاسخ گفتند و رسالھ جھادیھ نگاشتند و در میدان جنگ حاضر شدند، حال آن كھ طرحى درباره والیت فقیھ ارائھ ندادند اصوال
جم ) ع(فقھاى شیعھ، بر این باورند كھ در جنگ دفاعى نیازى بھ اجازه از سوى امام معصوم صورت تھا كھ در  ست، بل ّ فقیھ نی و یا ولى

ار بھ سرزمین اسالمى، ھمگان موظفند بھ دفاع برخیزند ّ شند، . كف چھ نبا شند،  یھ با بھ والیت فق قد  چھ معت گار  بنابراین، عالمان آن روز
 : بھ عنوان نمونھ ھنگامى كھ معتمدالدّولھ از نراقى خواست فتواى جھاد ندھد. باید بھ دفع دشمن فتوا مى دادند، كھ فتوا دادند

نگ برخیزد : نراقى پیشنھاد معتمدالدّولھ را نپذیرفت و گفت« بھ ج وقتى كافر برمسلمان حملھ ور مى شود، وظیفھ ھر مسلمان است كھ 
شده .»تا این كھ مزاحمت او را از بین ببرد شتھ  بنابراین، تئورى والیت فقیھ نمى تواند بھ سبب استمداد فتحعلى شاه از فقھا و نراقى نگا

یش از جنگ دوم و . باشد ئورى پ ین ت كھ ا چرا  شد،  یران و روس با ست در جنگ دوم ا ھمچنین این طرح نمى تواند در واكنش بھ شك
مده است 1226حتى پیش از آن كھ در عوائد االیام بیاید، در دیگر آثار نراقى از جملھ معراج السعادة كھ بھ سال  شده، آ ) 72. (نگاشتھ 

شده است شتھ  یران و روس نگا یش از جنگ دوم ا یھ پ باره والیت فق یچ . نگارنده بر این باور است كھ رسالھ ایشان در بھ ھ نابراین،  ب
 : شواھد نگارش آن پیش از جنگ دوم بھ شرح زیر است. روى، نمى تواند در واكنش بھ آن باشد

ئده . نراقى عوائد را ھمان گونھ كھ از نام آن پیدا است، در طول زمان نگاشتھ است قى، عا ند نرا رمضان  26در  50برابر نوشتھ فرز
 . آمده است 54والیت فقیھ در عائده ) 73. (بھ پایان رسیده است 1239

ست 40یا  39بحث والیت فقیھ، در سال .بنابراین، بین این دو عائده، سھ عائده كوچك فاصلھ شده است شده ا شتھ  سالھ ) 75. (نگا چھ ر
با  ھى دارد،  حدیثى و فق ھاى  والیت فقیھ پیش از جنگ یا پس از آن نوشتھ شده باشد، نمى توان نظریھ اى را كھ ریشھ در اعماق كتاب 

 . چنین تحلیل ھایى براصالت آن خدشھ وارد كرد

 
 دنیاگرایى و قدرت طلبى 

یاگرایى و  یھ از دن قھ فق ئورى والیت مطل یل ت شور در تحل خارج از ك غرض در  یا م گاه و  سندگان ناآ گر از نوی نقد و بررسى برخى دی
ند شمرده ا ین  ین .قدرت طلبى فقیھان شیعھ سخن گفتھ اند و طرح این تئورى و عینیت بخشیدن بھ آن را خروج از حریم د بھ ا سخ  در پا

نھ و : شبھھ مى توان گفت ساده لوحا ھاى  منش و روش زندگى فقھاى شیعھ از جملھ نراقى و امام خمینى از این گونھ تھمت ھا و تحلیل 
رانھ، پاك و بھ دور است یژه . یا مزوّ بھ و ِ نسبت دھندگان تناسب دارد تا فقیھان بزرگوار شیعھ،  چنین نسبت ھایى با وضع گذشتھ و حال

م اخالق و شاعر عارف ّ  . آن زاھد وارستھ و معل

افزون بر این، در برابر این تز غربى كھ تالش جھت وحدت دین و دولت راخروج از حریم دین مى شمرد، فقھاى شیعھ، این دیدگاه را 
 . اسالمى و دینى و داراى پشتوانھ اى از دلیل ھاى عقلى و نقلى دانستھ اند

 علل رویكرد نراقى بھ والیت مطلقھ فقیھ 

سید؟«: نقد و بررسى دیدگاه ھا در پاسخ بھ پرسش سوم یھ ر قھ فق مھ و مطل بھ والیت عا بزرگ  یھ  كر و فق ین متف نھ ا سھ » چرا و چگو
شده است ئھ  سندگان ارا قن آن . 1:پاسخ از سوى برخى نوی گواه مت ھى او  فات اصولى و فق ستھ و تألی حر و برج ست متب ھى ا قى فقی نرا

ً فقھى اوست. است ِ صرفا ً ناشى از شیوه استدالل  . بنابراین، نظریھ ویژه وى، در مورد والیت فقیھ، مستقیما

بر اساس این نظریھ وجوب اطاعت از فقھا، . دومین پاسخ احتمالى این است كھ نظریھ والیت فقیھ، ناشى از تفكر كالمى نراقى باشد. 2
كھ او كیست ین  ت نداریم و ا . در مجراى وجوب اطاعت از امام است، زیرا كھ در زمان غیبت چاره اى جز بحث از لزوم شناخت حجّ

 . بنابراین، آنچھ مھم است، شناخت حجت است و سپس تمامى اختیارات امام اصل را واجد خواھد بود
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یژه و . 3 چارچوبى و كر«این نظریھ در راستاى  مھ تف قرار دارد» منظو كر . خاصى  تھ از ف ستھ آمیخ نھ اى شای بھ گو كھ  مھ اى  منظو

 . یونانى و اندیشھ مذھبى است، بھ ھمراه دستمایھ اى غنى از ادراك اشراقى

قى را :  نویسنده یادشده، پس از نقد و رد دو پاسخ گذشتھ این پاسخ را مى پسندد و مى گوید یھ نرا یت فق شھ وال كھ اندی ست  ین ا باور ما ا
مھ . مى توان در قالب این منظومھ فكرى بھ گونھ اى شایستھ تحلیل كرد، كھ ارتباط آن با دیگر تألیفات وى لحاظ شده باشد ین منظو در ا

شان . تا آن جا كھ منجر بھ دانش ساالرى مطلق مى گردد.تفكر، عنصر دانش ،جایگاه اساسى دارد كھ ن ین  براى ا سخ  مھ پا سپس در ادا
پدرى  خود را از طریق  مده تحصیالت  قى ع مد نرا مال اح كھ  ند  مى ك شاره  ست، ا قى ا عد عرفانى نرا تھ از بُ بر گرف یھ  دھد این نظر

 . دریافت كرده است كھ فیلسوفى برجستھ و حكیمى متبحر بود كھ تنھا سى سال شاگرد حكیم خواجویى بود

شمار  بھ  ست  سخ در ستین پا توان آن را نخ مى  سازى  با باز لى  ست، و پاسخ نخست ھر چند از سوى نویسنده نقد شده و پذیرفتھ نشده ا
 : آورد

یت  ھمان گونھ كھ در مباحث ھمین فصل یاد آور شدیم، تصریح بھ اختیارات گسترده حاكم اسالمى در اداره جامعھ و بھ دیگر سخن وال
ما  كرده و  شاره  لب ا ین مط بھ ا جا  ِ بسیارى از فقیھان گذشتھ آمده است، ھمان گونھ كھ نراقى در چندین  مطلقھ فقیھ در بحث ھاى فقھى

 . نیز نمونھ اى از گفتھ ھاى فقھا را نقل كردیم

لى . بنابراین، نظریھ والیت مطلقھ فقیھ، ویژه نراقى نیست لى و نق ھاى عق یل  ست، دل بانى آشنا با م كھ  ستھ  نراقى، بھ عنوان فقیھى برج
 . این مقولھ را بھ بحث گذاشتھ و ھمانند بسیارى از فقیھان پیش و پس از خود بھ والیت مطلقھ فقیھ رسیده است

مان  یا و اما كت انب ستمرار حر یھ، ا یت فق كھ وال ند  ین باور بر ا شیعھ  مان  گر عال قى و دی كھ نرا توان گفت  مى  نیز  درباره پاسخ دوم 
ند، ) ع(و امامان معصوم) ص(ھمان گونھ كھ پیامبر اسالم. معصوم است داراى مناصب ابالغ دین، قضاوت و حكومت در میان مردم ا

یامبر مان) ص(فقھا نیز وظیفھ دارند با اجتھاد و استنباط احكام و ارائھ آن بھ مردم، ھمچنین قضاوت و حكومت، بھ نیابت از پ ) ع(و اما
 . را دارا مى باشند) ع(بپردازند و در روزگار غیبت ھمھ اختیارات حكومتى امام اصل

 : نویسنده یادشده پاسخ دوم خود را چنین نقل كرده است

 
تھ است« صلھ گرف فوق فا ّل در سیاق استدالل نراقى چنین مى نماید كھ ایشان از دیدگاه  بھ ... تأم عالم  عھ  باب مراج ضوع از  ین مو و ا

مردم . تحلیل فوق تنھا در ارتباط با فتوا است، نھ والیت مطلقھ فقیھ.»جاھل تحلیل مى كند نراقى مانند دیگر فقیھان، وجوب رجوع توده 
ِم«را در مسایل شرعى بھ فقیھان از باب قاعده عقلى وجوب  بر » رجوع العامي إلى العال دانستھ است، ولى در باب قضاوت و حكومت 

 . بھ كارھاى حكومتى مى پردازد) ع(اساس نیابت از امام

كرد» والیت مطلقھ فقیھ«درباره پاسخ سوم ایشان باید گفت كھ  لط  . یك اصطالح فقھى است و نباید آن را با مسایل عرفانى و اشراقى خ
صرفات  شأ ت كھ من ست  ھى ا قرب ال تب  والیت در عرفان و اشراق، ناظر بھ مرحلھ عالى كمال معنوى بنده در وصول بھ باالترین مرا

ست مدیریت ا ست و  لھ ریا بارى و از مقو مر اعت یك ا بھ  ناظر  یت  قھ، وال صطالح ف لى در ا گردد، و مى  شریعى  ینى و ت ً . تكو ظاھرا
شود.نویسنده محترم بین این دو خلط كرده است مى  شگفت زده  لب  خى مطا سان از بر ً ان عا چیزى . واق چھ  بر  یھ  با تك سنده یادشده  نوی

شده  تھ  نانى گرف كرات یو یھ از تف یت فق حث وال یك از مبا كدام  ند؟  مى دا مذھبى  نانى و یھ یو نظریھ والیت مطلقھ را آمیختھ اى از نظر
ند تھ ا یھ را نپذیرف لھ والیت فق سى از جم ھى سیا ھاى فق شھ  سخنان . است؟ مشكل این نویسندگان آن است كھ اصالت اندی بھ  ین رو  از ا

سندگان . ناروایى گرفتار آمده اند خى از نوی ست؟ بر نانى ا كر یو شده از ف آیا استناد نراقى بھ روایات نوزده گانھ و یا دلیل عقلى، گرفتھ 
بھ . اخالقى كھ نراقى ارائھ داده، آمیختھ از تفكرات، یونانى و مذھبى است: درباره معراج السعادة گفتھ اند لب را  حترم آن مط نویسنده م

صالت . نظریھ ایشان در والیت فقیھ نیز سرایت داده اند حاظ ا سعادة از ل عراج ال ّھ در ھمان باب نیز ما بر این عقیده ایم كھ مباحث م البت
كھ در . و ارزش و از حیث عمق و تأثیر قابل مقایسھ با متون یونانى نیست ً با توجھ بھ ریشھ ھاى دینى، مباحث و متون بسیارى  اصوال

یھ . این باره در فرھنگ اسالمى داریم، نراقى نیازى بھ اقتباس از متون غربى و یونانى نمى دیده است قھ فق بنابراین، نظریھ والیت مطل
نى  مذھبى و یونا كر  تھ از ف یا آمیخ تھ و  توان آن را برگرف مى  یچ روى ن بھ ھ ست و  ینى ا صالت د سعادة، داراى ا عراج ال لب م و مطا

 . دانست

 
بھ او  ھایى را  برویم و چیز ماالت  سراغ احت بھ  افزون بر ھمھ اینھا چرا در مطلبى كھ نراقى بھ صراحت درباره آن اظھار نظر كرده، 

یامبر!  نسبت دھیم كھ روح آن بزرگوار از آن بى خبر است؟ یارات پ ند اخت یھ را ھمان و ) ص(نراقى پس از آن كھ اختیارات حكومتى فق
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كھ ) ع(امام ماعى  پس از اج یھ،  قھ فق بر والیت مطل مى داند و از والیت مطلقھ فقیھ سخن مى گوید، بھ صراحت اعالم مى كند كھ دلیل 
آن بزرگوار در تحلیل عقلى روایات . بسیارى از علماى پیشین آن را نقل كرده اند، روایات نوزده گانھ اى است كھ در ابتداى رسالھ آمد

 : و داللت آن بر والیت مطلقھ فقیھ مى نویسد

قرار ) ص(ھر عالم و عامى مى فھمد كھ اگر پیامبر« من  جاى  بھ  ستى و  بھ ھنگام سفر بھ كسى بگوید؛ تو وارث، خلیفھ و حجت من ھ
یامبر ھده پ كھ برع ست  مھ چیزھایى ا . بوده است) ص(داشتھ و مرجع ھمھ امور مى باشى، این بدیھى است كھ این شخص عھده دار ھ

كارى را . فالنى جانشین و امین من است: مثل این كھ اگر حاكمى بھ ھنگام مسافرت بگوید ھر  جام  حق ان كھ او  آیا شكى باقى مى ماند 
 » !كھ در اختیار سلطان بوده، دارا مى باشد؟

گار » مشروعیت«تزاحم والیت ھا در بحث  شرایط را در روز ھاى داراى  مھ فق ھان، ھ گر فقی سیارى از دی قى و ب كھ نرا شدیم  یادآور 
ند. مى دانند) ع(غیبت، منصوب از سوى ائمھ ستقل ا نان، . بر این اساس ھر یك از فقھاى داراى شرایط داراى والیت م كدام از آ ھر  و 

ِعمال والیت و حكم دارند توان و . حق ا ندازه  بھ ا ھان  یك از فقی ھر  شد و  ستم با مان  ِ حاك یت از آن كھ حاكم گامى  چنین نگرشى در ھن
یدگاھى را  ین د توان چن مى  نھ  سالمى، چگو مت ا شكیل حكو با ت لى  ست، و پذیرش ا خور  ند، در  مال والیت كن ِع خود ا قدرت و نفوذ 

 پذیرفت؟ 

 : بر ھمین اساس برخى پنداشتھ اند

 
مى ».ما از والیت كھ حرف مى زنیم، مثل این است كھ بگوییم در زمین خدایان متعدد داشتھ باشیم« شده  شبھھ یاد در پاسخ بھ پرسش یا 

ین : توان گفت كھ ساس ا كھ برا اگر نصب فقیھ بر مبناى دلیل عقلى پذیرفتھ شود، جایى براى این شبھھ و یا پرسش باقى نمى ماند، چرا 
شد ھى داراى والیت با ھر فقی تا  ندارد  جود  ھ . مبنا عموم و شمولى در دلیل نَصب و ّ سیف االم شتھ از  كھ در گذ نھ  مان گو قل ) 83(ھ ن

شد سامانى نبا مرج و ناب ھرج و  نزاع و  عھ اختالف و  كھ در جام ست  نھ . كردیم وجود حكومت و حاكم براى این ا ساس چگو ین ا بر ا
 ! ممكن است طرحى ارائھ شود كھ درست در جھت عكس این ھدف باشد و خود عاملى براى اختالف ھا و نابسامانى ھا باشد؟

كھ بھ عنوان نوزدھمین روایت مورد استناد نراقى قرار گرفتھ، حضور ) 84(در روایت فضل بن شاذان، ) ع(افزون بر این، امام رضا
ِعمال قدرت آنھا را در یك زمان، مردود اعالم كرده است بنابراین اگر در یك زمان دو یا چند نفر كھ داراى شرایط رھبرى . دو امام و ا

شند پیرو با ید  گران با ِعمال قدرت كند و دی ضور .  ھستند، وجودداشتھ باشند، تنھا یكى از آنھا مى تواند ا گار ح حتى در روز عده  ین قا ا
سن) ع(و در عصر على) ع(با حضور حضرت على) ص(در عصر رسول خدا. رعایت شده است) ع(معصومان مام ح جود ا ) ع(با و

 . این قاعده رعایت شد) ع(با وجود امام حسین) ع(و در عصر امام حسن

م، شواھد فراوانى مى توان بر آن اقامھ كرد ّ  . این قاعده اى است مسل

تھ،  سخن گف فرد  ثت  بت و ورا عالوه بر اینھا، زمانى كھ نراقى بھ تحلیل عقلى روایات و مستندات والیت مطلقھ فقیھ مى پردازد، از نیا
 : نھ افراد

تھ« سافرتھ أو وفا ند م حد ع ٌّ أل نبى قال  بھ إذا  ٍ و یحكم  ِم عال ّى یفھمھا كلُّ عامي و  ن البدیھات الت ِ َّ م فتى و : فإن لتى وخلی لي و بمنز فالن مث
یھ...  أمینى و حجتى مور الرع ِ فى أ ّبى ِكَ الن َ لھ كل ّ ما كان لذال یھ از .»...أن یك فق ھا  بد، تن یت یا ھد عین قھ بخوا گر والیت مطل نابراین، ا ب

مى . میان فقھا باید این كار را انجام دھد سخ  شود، در پا مى  شامل  ھا را  مھ فق طالق دارد و ھ یھ ا یت فق اگر كسى بگوید دالیل نقلى وال
شود،  مى  بد ن مى یا یت  گوییم كھ این دالیل از فرض تشكیل حكومت اسالمى انصراف دارد و شامل روزگارى كھ حكومت اسالمى عین

ند مى دا ظام  نابراین، . بھ دلیل عقل، زیرا عقل، حكومت افراد متعدد را در یك زمان نمى پذیرد و آن را سبب ھرج و مرج و اختالل ن ب
 . دالیل نقلى از چنین فرضى انصراف دارد

 
 : بنابراین، سخن كسانى كھ بین فقاھت و والیت رابطھ علیت برقرار كرده و گفتھ اند

تھ را از » «...ما وقتى از والیت حرف مى زنیم، مثل این است بگوییم در زمین خدایان متعدد داشتھ باشیم« ین گف غتى ا یا ل عرف  ھیچ 
فاضل نراقى نخواھد پذیرفت كھ ھر قاضى و داورى بھ ھمان دلیل كھ قاضى است، بھ ھمان دلیل و بھ ھمان معنى فرمانده ارتش پادشاه 

ندھان ارتش ! مملكت خواھد بود شاھان و فرما كھ دارد، پاد الزمھ این كالم آن است كھ ھر كشورى بھ عدد قضات نشستھ و ایستاده اى 
این است نتیجھ اجتھاد و فقاھت . داشتھ باشد و باز بھ نظر فاضل نراقى، قاضى القضات یعنى شاھنشاه، و شاھنشاه یعنى قاضى القضات

مرحوم فاضل نراقى و كسانى كھ پس از ایشان سخن فاضل نراقى را سند والیت فقیھ پنداشتھ و حكومت را كھ بھ معناى حكمت و تدبیر 
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ین از ».امور مملكتى است، از حقوق و مختصات فقیھ دانستھ اند شده، ھمچن كھ یاد ھایى  تھ  شده از نك سنده یاد ً نوی ظاھرا درست نیست؛ 
سخنان فقھاى اسالم كھ در این زمینھ سخن گفتھ و بھ این پرسش پاسخ گفتھ اند، آگاھى نداشتھ و یا بھ عمد خود را بھ ناآگاھى زده است، 

حال . تا نسبت بھ نظریھ والیت فقیھ، شبھھ آفرینى بیشترى داشتھ باشد لھ والیت و نیابت نسبت بھ  بسیارى از فقھا تصریح كرده اند كھ ادّ
كار ندارند ین  براى ا زى  جوّ گر م ھاى دی باره دو ) 87. (مزاحمت اطالق نداشتھ و فق ین  لوم در ا حر الع سید محمد آل ب نھ  باب نمو از 

 : دیدگاه زیر را بیان مى كند

لھ والیت فقیھ، لزوم مراجعھ مردم بھ فقھاى عادل است. 1 ست . مفاد ادّ ند د مى توا یك  بنابراین، فقھا در یك رتبھ از والیت ھستند و ھر 
ِعمال والیت بزند، ولى با مراجعھ مردم بھ یك فقیھ عادل، اقدام دیگر فقھا نافذ نخواھد بود  . بھ مقدمات ا

 
مت ) ع(استناد بھ ادّلھ اى كھ كھ مفاد آن، نیابت عامھ فقیھ عادل از امام. 2 كرد، مزاح قدام  است، ایجاب مى كند كھ وقتى مجتھد عادلى ا

مام  با ا ضھ  لھ معار بھ منز شده،  مت  صدى حكو كھ مت عادلى  از سوى دیگر فقھا جایز نباشد، زیرا بھ مقتضاى نیابت، معارضھ با فقیھ 
ند) 88. (است) ع(زمان لت ك ند دخا مى توا ھى  ھر فقی سالمى  مت ا شكیل حكو قدمات ت كھ در م ست  قد ا قدامات . مؤلف خود معت ّھ ا البت

ھدف اصلى و مصالح  متعدد فقھا در زمینھ ایجاد مقدمات نظام سیاسى در صورتى جایز است كھ در یك راستا باشد و در جھت تقویت 
ید،  بدون ترد تھ،  شى گرف گران پی بر دی عمومى مسلمانان باشد؛ اما اگر بھ شكل معارضھ و مزاحمت و یا اھانت بھ فقیھ عادلى باشد كھ 

سامانى ) 89. (حرام و از موضوع بحث خارج است ظام و ناب بنابراین، نصب فقھاى متعدد براى یك زمان اشكالى ندارد، زیرا اختالل ن
ِعمال والیت ھمگى آنھا ھر چند در صورت تزاحم روا باشد، ولى ھمان گونھ كھ اشاره كردیم، فقھایى  در صورتى بھ وجود مى آید كھ ا
بر  متى را  شكیل داد و كارھاى حكو مت را ت ھى، حكو گر فقی كھ ا ند  ظر دار كھ بھ نصب ھمھ فقھا باور دارند، بر این مقولھ نیز اتفاق ن

ند لت نمای متى او دخا ید در كارھاى حكو ھا نبا ھاى داراى . عھده گرفت، دیگر فق مھ فق ست و ھ لق ا ھر چند مط صب،  لھ ن نابراین، اد ب
ِعمال والیت محدود و مشروط است كھ . شرایط را شامل مى شود، ولى نسبت بھ ا ست  جایز ا صورتى  ھا در  یھ، تن ِعمال والیت ھر فق ا

 . فقیھ دیگرى اقدام نكرده باشد

خل  تأثیر پذیرى شیخ انصارى از استادش نراقى برخى از مخالفان نظام در خارج از كشور و برخى از روشنفكران و نویسندگان در دا
 : كشور، پس از آن كھ والیت فقیھ را امرى مستحدث پنداشتھ كھ براى اولین بار، از سوى نراقى، مطرح گردیده است گفتھ اند

 
صورت « بھ  جردى  یة هللا برو لھ آ ست، از جم شده ا ھاى معاصر  ندكى از فق عداد ا بول ت مورد ق قط  و دالیلى براى آن آورده است كھ ف

ھ ... محدود و مشروط و آیة هللا خمینى ساتید موجّ گذاران و ا كھ از بنیان ھا  گان فق ً بزر در برابر اندك عدّه فوق، غالب علما و مخصوصا
سى آن  بى اسا طالن و  بھ ب ند و رأى  كرده ا ً ردّ  شدیدا یھ را  حوزه و صاحب رسالھ عملیھ و مقام مرجعیت شیعھ ھستند نظریھ والیت فق

خیر: از جملھ است. داده اند سالھ ا پذیرى از .»مرحوم شیخ انصارى، بزرگ ترین فقیھ چند صد  تأثیر  با  یان  سفانھ برخى از حوزو متأ
 : گفتھ ھاى یادشده گفتھ اند

قرار نگرفت« پذیرش  مورد  ستھ او  ّى را كھ نراقى آغازگر آن بود، حتى بھ وسیلھ شاگرد برج سخنان . خط نیز  غھ اى  پس از وى مرا
 . »نراقى را رد كرد و والیت فقیھ را نپذیرفت

گاه  ید، آن  ثار وى را د مھ آ ید ھ یھ، با یت فق سألھ وال صارى در م شیخ ان یدگاه  شناخت د نقد و بررسى شبھھ براى پاسخ بھ شبھھ فوق و 
باد. اظھار نظر كرد جات الع تاب القضاء و ن مس و ك تاب الخ كاة، ك تاب الز سب، ك تاب المكا بھ ك گذرا  یم  گاھى دار تاب .از این رو ن ك

 مكاسب 

 : ایشان در مكاسب پس از آن كھ مناصب سھ گانھ زیر را براى فقیھ عنوان مى كند

 مقام فتوا؛ . 1

 مقام قضا؛ . 2

 . مقام حكومت. 3

 : وى نخست والیت را بھ دو قسم تقسیم مى كند. درباره مقام سوم تا حدودى بھ تفصیل سخن مى گوید
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ّ بتواند در جان و مال مردم تصرف كند. 1 ّ مانند مالك، براى ھر گونھ تصرفى مجاز . والیت مستقل؛ یعنى ولى در این نوع والیت، ولى
یل والیت ) ص(شیخ بھ مقتضاى دالیل قطعى چنین والیتى را ویژه پیامبر. است نایى دال ند و در توا و امامان و نایبان خاص آنھا مى دا

 . فقیھ براى اثبات این نوع والیت تردید دارد

 : والیت غیر مستقل؛ در این قسم والیت پس از آن كھ امور را بھ سھ نوع تقسیم مى كند مى گوید. 2

بھ  ید  عھ با حوادث واق ند  شد، مان وظایفى كھ دخالت یا اذن فقیھ در مشروعیت یا صحّت انجام آنھا، بھ طور قطع یا احتمال مطرح مى با
 : فقیھ مراجعھ كرد

ً إلى الرئیس؛ « ً أو شرعا ً أو عقال نھا عرفا ِ ن الرجوع م ّ مِ ّي البد ً مطلق األمور الت ْحوادث ظاھرا بھ ) 93(فأنَ المراد بال كھ  مراد از حوادث 
ً، مردم بھ رئیس خود مراجعھ مى كنند ً و شرعا ً و عقال  . »روات احادیث ارجاع داده شده، مطلق امورى است كھ عرفا

ّر شیخ انصارى از استادش نراقى دیده مى شود ً بھ روشنى پیروى و تأث ً و شرعا ً، عرفا ستدالل .در انتخاب واژه ھاى عقال شیخ در مقام ا
 : بر این نوع والیت براى فقیھ مى نویسد

در آن از فقیھ بھ عنوان حاكم، یاد كرده است، بر وجوب رجوع بھ فقیھ در امور یادشده داللت دارد، ) ع(مقبولھ عمربن حنظلھ كھ امام«
یامبر ِ منصوب در زمان پ كھ )  ص(زیرا از ظاھر مقبولھ بر مى آید كھ در روزگار غیبت، ھمانند حاكمان ین  شند، در ا مى با و صحابھ 

جوب  سلطان، و سیلھ  بھ و حاكم  صب  عرف از ن كھ  ند، بل مل كن مردم موظف اند در امور یادشده بھ آنان مراجعھ كنند و بھ نظر آنان ع
بھ .»رجوع بھ او را در ھمھ امور عامھ مربوط بھ حكومت مى فھمد شرعى،  سایل  بھ م شیخ پس از آن كھ اختصاص مفھوم حوادث را 

 . دالیلى باطل مى شمرد و نتیجھ مى گیرد حوادث، افزون بر منازعات، ھمھ مصالح عامھ را در مى گیرد

 : در پایان بحث نتیجھ مى گیرد

 
كھ مشروعیت « مورى  مھ ا ست در ھ یھ ا بھ ھر حال با توجھ بھ آنچھ آوردیم، روشن شد كھ مفاد ادلھ والیت فقیھ، ثبوت والیت براى فق

ند جام دھ ھا را ان مردم آن كار خود  ید  شد، با سمت .»آن در خارج اجتناب ناپذیر است، بھ گونھ اى كھ اگر فقیھ وجود نداشتھ با كر ق با ذ
مى  یھ  یت فق شمول وال ست، م ھاى یادشده، شیخ ھمھ امور سیاسى، اقتصادى، فرھنگى، نظامى و ھر آنچھ را كھ جامعھ بھ آن نیازمند ا

 . داند

 . شیخ در كتاب زكات از این ھم روشن تر درباره نیابت و والیت فقیھ سخن گفتھ است

 : آن بزرگوار درباره متولى زكات و وجوب اطاعت از وى مى نویسد

ناع از « مى رساند، زیرا امت فع را  جوب د یھ، و مھ فق اگر فقیھ از مردم بخواھد كھ زكات را بھ او بدھند، مفاد و مقتضاى ادلھ نیابت عا
یع شریف  مده و در توق لھ آ بن حنظ مر  لھ ع این امر، بھ معناى رد بر فقیھ و رد بر فقیھ، بھ منزلھ رد قول خداست، آن چنان كھ در مقبو

مى «: امام نیز آمده است كھ خدا  من حجّت  شما و  بر  من  باید در حوادث واقعھ بھ فقیھ و راویان حدیث مراجعھ كرد، زیرا آنان حجت 
فى دارد، در ) 98(افزون بر سخنان باال وى در كتاب خمس، .»باشم ھمچنین در حاشیھ اى كھ بر كتاب نجات العباد شیخ محمد حسن نج

ھیچ گاه والیت فقیھ را ویژه فتوا و : بنابراین، شیخ ھمانند استادش.ھر جا با توجھ بھ والیت عامھ فقیھ فتوایى آورده، آن را پذیرفتھ است
 : آن بزرگوار در كتاب قضا بر ھمین مسألھ تأكید دارد. قضا نمى داند، بلكھ قلمرو آن را گسترده مى داند

 
ست، زیرا مقصود از « مده، » حاكم«حكم فقیھ داراى شرایط در ھمھ فروع احكام شرعى وموضوعات، حجت و نافذ ا لھ آ كھ در مقبو

ند  ّن ك حاكم معی بھ عنوان  سى را  سلطان وقت ك كھ  نفوذ حكم او در ھمھ شؤون و زمینھ ھاست و ویژه امور قضایى نیست، ھمانند آن 
ست لى ا ئى و ك عم از جز مت ا بھ حكو بوط  شؤون مر مھ  بر ھ سلط  ستفاد از آن، ت ین رو واژه . م كم«از ا باب » ح صوص  كھ مخ را 

جاى آن  بھ  كھ  نبرده، بل ساند» حاكم«قضاوت است، بھ كار  سلطھ او را بر فوذ عمومیت  تا ن برده،  كار  بھ  مھ . را  یھ در ھ نابراین فق ب
شود) نراقى(در قسمت ھاى یادشده، آثار تأثیر پذیرى شیخ از استادش .»شؤون عامھ والیت دارد مى  شاھده  شیخ انصارى . بھ خوبى م

 : آن بزرگوار در جاى دیگر مى نویسد.براى عمومیت والیت فقیھ از ھمان تمثیل استادش استفاده كرده است

ّھم حجتى علیكم: سخن امام كھ فرمود« بھ دزد » فأن دلیل بر آن است كھ فقیھ بھ ھر چھ حكم كرد، باید عمل شود، بنابراین، اگر فقیھ حكم 
ست«یا » امروز عید است«: اگر بگوید. بودن شخصى كند، باید دستش قطع شود ماه ا ل  مروز اوّ فالن «یا » ا یا فسق  عدالت  بھ  كم  ح
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بود» شخص مى كنم ھد  فذ خوا گوییم. حكم او نا مى  لھ  یع و مقبو بھ توق با توجھ  تر  شن  یان رو حاكم در : بھ ب كم  كھ ح ست  یدى نی ترد
بودن . موضوعات مورد اختالف و تخاصم، نافذ است بر این اساس، وقتى كھ امام وجوب رضایت بھ حكم قضایى او را بھ حاكم مطلق 

مت  فروع حكو حوادث از  ضایى و  مور ق كم او در ا شود ح مى  ستفاده  فقیھ و حجت مطلق بودن او مستند و معلل مى سازد، از تعلیل ا
یم.»مطلقھ و حجیت عامھ اش بوده و اختصاصى بھ امور قضایى ندارد سخ گفت شبھھ یادشده پا بھ  حدودى  تا  یم  چھ آورد بھ آن جھ  . با تو

ید مى نما سب  تاح .براى روشن تر شدن بحث مراجعھ بھ كتاب ھا و رسالھ ھایى كھ در پاورقى ارائھ مى شود، مفید و منا میر ف باره  در
سنده  سخن نوی كھ  یم  مى كن شاره  تھ ا مراغھ اى و توجھ او بھ رسالھ نراقى در ابتداى ھمین فصل سخن گفتیم و در این جا تنھا بھ این نك

تا . یادشده بھ ھیچ روى درباره ایشان درست نیست پردازد  مى  لھ  طرح اد بھ  ند و  مى دا م  ّ سل ایشان نیز ھمانند نراقى اصل والیت را م
فاد . میزان اختیارات ولى فقیھ را مشخص نماید گوار ،م سرانجام او ھمانند نراقى بھ والیت عامھ فقیھ مى رسد، با این تفاوت كھ آن بزر

مام. مى داند) ع(نصوص والیت فقیھ را بیان یك حكم شرعى از امام صادق كھ ا ست  باور ا ین  بر ا كھ ) ع(او  سى  نوان ك بھ ع یھ را  فق
ست كرده ا ست. داراى والیت بوده و رأى و سخن او در اداره جامعھ نافذ است، توصیف  ھى ا كم ال بار از ح صیف نوعى اخ ین تو . (ا

 . آن چھ را خداوند جعل كرده، گزارش كرده است) ع(امام) 104

 
مام  كھ ا شد، بل طرح با نوب عنھ م ّل و م یات موك بھ ح بودن آن  شكل محدود  تا م ندارد  بت  با این مبن فقیھ از سوى امام وكالت و یا نیا

 . حكم شرعى را بیان كرده و بقاى حكم دایر مدار عنوان است) ع(صادق

 . زندگى و مرگ امام ھم بھ عنوان بیان كننده حكم تأثیرى در استمرار حكم الھى ندارد

ینى، ج  - 1 كافى، كل عاملى، ج 67، ص 1اصول  ر  شیخ حُ شیعھ،  سائل ال عارف؛ و صعب و دارالت ، چ داراحیاء 99، ص 18، چ دار 
 . التراث العربى

 . 675و  812و  810و  809المقنعھ، ص  - 2

 . 302 - 300النھایھ، ص  - 3

ضى، ج  - 4 شریف مرت سائل،  تون، ص 89، ص 2ر سالم، لمب مت در ا لت و حكو كى، ج 414؛ دو قق كر سائل، مح ، 27، ص 1؛ ر
 . 287، 174، 173، 416، 404، 287، 423الكافى فى الفقھ، 

، چ نشــر 68 - 67، ص 4و  167و  102و  85و  81و  80، ص 2و ج  345و  341و  184و  164، ص 1شــرایع االســالم، ج  - 5
 . اعلمى

ین، 422، ص 5و ج  464، ص 4و ج  355و  232، ص 3و ج  239، ص 2مختلف الشیعھ، ج  - 6 ، چ نشر اسالمى؛ تبصرة المتعلم
 . ، چ اسالمیھ223ص 

 . ، چ دارالھدى127و  54و  48، ص 1، چ قدیم؛ المسالك، ج 165الدروس، ص  - 7

 . 375، ص 2، خطى؛ جامع المقاصد ج 167و حاشیھ بر شرایع، ص  170و  142، ص 1رسائل، ج  - 8

 . 160، ص 8و ج  28و  10، ص 12مجمع الفائدة و البرھان، ج  - 9

سبزوارى، ص  - 10 عاد،  خیرة الم شانى، ج 492ذ یض كا شرایع، ف فاتیح ال سى اول، ج 50، ص 2؛ م ین، مجل ضھ المتق ، ص 10، رو
214 .... 

موم  - 11 بھ ع ستدل  نھ اى م بھ گو صالح حلبى،  بى ال ھا ا از میان فقھاى یادشده، محقق كركى، شھید ثانى، مقدس اردبیلى و پیش از آن
سراغ  باره  ین  نان در ا ل از آ نیابت در شؤون گوناگون جامعھ تصریح كرده اند، ولى در عین حال، مقالھ و یا رسالھ اى مستقل و مفصّ

421ك الكافى فى الفقھ، .ر. در حدود شش صفحھ بھ این مسألھ پرداختھ است» تنفیذ االحكام«ابى الصالح حلبى در فصلى با نام . نداریم
 . 537، 3السرائر، ج : ك.ر. ابن ادریس ھمین فصل را در كتاب خود آورده است 428 -

 . 54، عائده 528عوائداالیام، ص  - 12
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 . 585 - 556، ص 2العناوین، ج  - 13

 . 153المكاسب، ص  - 14

 . 210، ص 3بلغة الفقیھ، سید محمد آل بحر العلوم، ج  - 15

 . رسالة فى والیة الفقیھ، آقا نجفى اصفھانى - 16

منتشر شده » حدود و اختیارات حاكم اسالمى«این بخش از كتاب او بھ فارسى ترجمھ و بھ نام . 54، عائده 528عوائد االیام، ص  - 17
 . 1365چ وزارت ارشاد اسالمى، اسفندماه . است

 . 586 - 556، ص 2العناوین، ج  - 18

 . 74، عنوان 571، ص 2العناوین، ج  - 19

 . 6آیھ ) 33(احزاب  - 20

 . 589، ص 1تفسیر نور الثقلین، عبد على بن جمعھ عروسى حویزى، ج  - 21

 . 562، ص 2العناوین، ج  - 22

 . خزائن االحكام، جزء پایانى كتاب - 23

 . ، چاپ سنگى153شیخ انصارى، المكاسب، ص  - 24

 . 210، ص 3بلغة الفقیھ، سید محمد آل بحرالعلوم، ج  - 25

 

تاب  - 26 ندرج درك صفھانى، م فى ا قا نجفى«رسالة فى والیة الفقیھ، آقا نج فذ آ كم نا سالمى» ح شارات ا سى نجفى، انت سالھ . مو ین ر ا
تاب  سالمى«درك كر ا تاریخ تف سى در فى، ج »تأمالت سیا سى نج ست 373، ص 2، مو شده ا مھ  سانى و . ترج شگاه علـوم ان چ پژوھ

 . مطالعات فرھنگى

 . 173 - 172والیت فقیھ، ص  - 27

 . ، گروه نویسندگان، چ شركت سھامى انتشار100/2و مجلھ احیاء، ش  135تفصیل و تحلیل والیت مطلقھ فقیھ، ص  - 28

 . 178حكمت و حكومت فقیھ، ص  - 29

 . ھمان - 30

 . 105حكومت والیى، ص  - 31

 . 530عوائد االیام، ص  - 32

تى «: ، ھمین نویسنده در ادامھ سخنان خود مى گوید100/2احیاء، ش  - 33 یات و روایا حث آ ین ب مھ ھم سپس در ادا قى،  مال احمد نرا
 . ، با این كھ نراقى ھیچ آیھ اى را در اثبات والیت فقیھ نیاورده است»را در اثبات والیت فقیھ ارائھ مى كند

 . 538عوائد االیام، ص  - 34
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و  301، ص 6؛ التھــذیب، ج 5و  2، ص 3و ج  302، ص 4؛ مــن الیحضــره الفقیــھ، ج 67و  46و  38و  32، ص 1كــافى، ج  - 35
 . 106، ص 2؛ االحتجاج، ج 303

 ... و 537، ص 3؛ السرائر، ج 428 - 421الكافى فى الفقھ، ص  - 36

 . 537 - 536عوائد االیام، ص  - 37

 . 143 - 142، ص 1رسائل، ج  - 38

 . 270، ص 1رسائل، ج  - 39

 . 28، ص 12مجمع الفائدة و البرھان، ج  - 40

 . 21، ص 10مفتاح الكرامھ في شرح قواعد العالمھ، ج  - 41

قول  - 42 ماع من بر اج ل، اتفاق نظر فقھا در یك مسألھ كھ بھ وسیلھ فقیھ با مراجعھ بھ كتاب ھاى فقھى بھ دست آید، در برا اجماع محصّ
 . كھ اجماعى است كھ بھ وسیلھ یك یا چند فقیھ نقل شده باشد

ّ در آن نیست» لبّى«دلیل . است» لفظى«در برابر » لبّى« - 43  . اجماع و سیره از آن جملھ اند. دلیلى است كھ لفظ خاص

 . 563، ص 2العناوین، ج  - 44

 . 154المكاسب، ص  - 45

 . ، ناشر زاھدى320تعلیقات على شرح اللمعة الدمشقیھ، خوانسارى، ص  - 46

كالم، ج  - 47 ھر ال ، 22و ج  540و  421، ص 15و ج  360و  178و  167و  156، ص 16و ج  312و   263و  397، ص 21جوا
 ... و 18، ص 40و ج  334و  195و  155ص 

ست» حدود«و » خمس«، در كتاب 178، ص 16جواھر الكالم، ج  - 48 كرده ا یاد  مذھب  نوان ضرورى  بھ ع : ك.ر. از والیت فقیھ 
 . 399، ص 21و ج  167، ص 16ھمان، ج 

 . 399، ص 21ھمان، ج  - 49

 . 161 - 160، چ قدیم، ص 291، ص 14مصباح الفقیھ، كتاب الخمس، ج  - 50

خبر را  - 51 شود، آن  قل  سیارى ن ماع از سوى ب یت اج یا حكا یت  ستفیض«در جایى كھ روا یا » م ستفیض«و  قول م ماع من مى » اج
 . گویند

 . تھران -، چ مكتبة الصادق 234و  221، ص 3بلغة الفقیھ، ج  - 52

 . 536عوائد االیام، ص  - 53

 

 . ، مقالھ روحانیون و روشنفكران دینى، محمد محسن سازگارا76/6/10روزنامھ ایران،  - 54

كم 56  - 57ش . مجلھ حوزه: ك.ر - 55 كم حا لھ ح ل، مقا تاب اوّ ، مقالھ جایگاه و قلمرو حكم و فتوا؛ كاوش در فقھ و علوم وابستھ آن، ك
لیھ و مقالھ والیت فقیھ از دیدگاه شیخ انصارى  . و احكام اوّ
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 . 536عوائد االیام، ص  - 56

مھ، ص 261 - 260، ص 4مصنفات الشیخ مفید، ج  - 57 ید، مقد شیخ مف مل،  ید؛ الج شیخ مف تر 20، چ كنگره  شارات دف كز انت ، چ مر
 . تبلیغات اسالمى

 . البیان فى تفسیر القرآن، در مقدمھ بھ شرح آمده است، چ مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى - 58

، ص 107، چ انتشــارات علمیــھ؛ بحــاراالنوار، ج 194 - 188و  147 - 146و  73، ص 1اللمعــة الدمشــقیھ، تحقیــق كالنــتر، ج  - 59
 . ؛ شھداء الفضیلھ، عالمھ امینى، شھادت بسیارى از عالمان بزرگ شیعى را آورده است185

 . 520عوائد االیام، ص  - 60

 . 529عوائد االیام، ص  - 61

 . 530ھمان، ص  - 62

 . 477معراج السعادة، ص  - 63

 . ھمان - 64

 . ، چ انتشارات امیركبیر337نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران؛ - 65

 . 178حكمت و حكومت، ص  - 66

 . 100احیاء، ص  - 67

 . 59آیھ )4(نساء  - 68

ھ نشر دانش، سال چھارم، ش سوم، ص  - 69 ّ  . 1363، سال 7مجل

 . در این باره در فصل ھشتم توضیح بیشترى خواھیم داد - 70

 . 74، شماره 41، بھ نقل از مجلھ خواندنیھا، سال 17مثنوى طاقدیس، ص  - 71

 . 46معراج السعادة، ص  - 72

 . 86عوائد االیّام، مقدمھ، ص  - 73

 

ل، سھ صفحھ؛ عائده دوم حدود یك صفحھ و عائده سوم حدود  - 74 ست و . صفحھ 14عائده اوّ ید ا چاپ جد ساس  بر ا شده  صفحات یاد
 . گرنھ بر اساس چاپ قدیم این سھ عائده از چند صفحھ تجاوز نمى كرده است

ل  - 75 تاب  1242نراقى در مستندالشیعھ، در كتاب اطعمھ و اشربھ، در بحث از عصیر عنبى كھ در جمادى االوّ بھ ك سیده،  بھ پایان ر
ست) 58عائده (مناھج االحكام و عوائداالیام  شیعھ، ج . (ارجاع داده ا ستند ال تاب 188، ص 15م یان ك پس از ) و پا ئده  ھار عا عنى چ ی

ھ . بحث والیت فقیھ یران و روس در ذى حجّ یع االول  1241با توجھ بھ این كھ جنگ دوم ا تا رب كم  قى دست  در  1242رخ داده و نرا
 . پیش از جنگ بوده است 54جبھھ بوده، بدون تردید نگارش عائده 

ّھ شخصى  - 76 تھ و آن را نظری امیر عباس ارجمند و عباس امانت، دو نفر از نویسندگانى ھستند كھ در امریكابھ نقد والیت فقیھ پرداخ
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 . امام خمینى و دیگر عالمان براى بھ دست آوردن قدرت دانستھ اند

 . 539 - 529عوائد االیام، ص  - 77

 . 82 - 80تحول تاریخى اندیشھ والیت فقیھ، مركز تحقیقات استراتژیك، ص  - 78

 . 81تحول تاریخى اندیشھ والیت فقیھ، ص  - 79

 . خوانندگان بھ آن بحث مراجعھ كنند. در این زمینھ بھ شرح بحث كرده است 596 - 573دین و دولت در اندیشھ اسالمى، ص  - 80

 . 537عوائد االیام، ص  - 81

 . 203حكمت و حكومت، ص  - 82

 . 46 - 45سیف االمھ، ص  - 83

 . 61، ص 6بحاراالنوار، ج  - 84

 . 537عوائد االیام، ص  - 85

 . 203حكمت و حكومت فقیھ، ص  - 86

 . 514، ص 2؛ كتاب البیع، امام خمینى، ج 297 - 296، ص 3بلغة الفقیھ، ج  - 87

 . 297 - 296، ص 3بلغة الفقیھ، ج  - 88

 . 297، ص 3بلغة الفقیھ، ج  - 89

 

 . 135تفصیل و تحلیل والیت مطلقھ فقیھ، ص  - 90

 . 18؛ نظریھ ھاى دولت در فقھ شیعھ، ص 135و  129و  116تحول تاریخى اندیشھ والیت فقیھ، ص  - 91

 . نجات العباد في یوم المعاد، شیخ محمد حسن نجفى، با حاشیھ شیخ انصارى - 92

 . 154المكاسب، ص  - 93

 . 536عوائد االیام، ص  - 94

 . 154المكاسب، ص  - 95

 . ھمان - 96

 . ، چ كنگره جھانى دویستمین سالگرد تولد شیخ انصارى356كتاب الزكاة، ص  - 97

 . ، چ كنگره شیخ انصارى337كتاب الخمس، ص  - 98

 . 31 - 28، ص 1مجلھ فقھ، ش  - 99
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 . ، چ كنگره شیخ انصارى48كتاب القضاء و الشھادات، ص  - 100

 . 537عوائد االیام، ص  - 101

 . 49كتاب القضاء و الشھادت، ص  - 102

سروش محالتى، ص 21، ص 1مجلھ فقھ، ش  - 103 لت،  ین و دو صارى؛ د شیخ ان یدگاه  سالة 544 - 539، مقالھ والیت فقیھ از د ؛ م
والیة الفقیھ فى كالم الشیخ األنصارى كنگره شیخ انصارى، سید حسن طاھرى خرم آبادى، والیة الفقیھ فى مدرسة شیخنااالعظم، ناصر 

 ... مكارم شیرازى، كنگره شیخ انصارى؛ شیخ انصارى و والیت فقیھ، محمد حسن فاضل، كنگره شیخ انصارى و

 . 74، عنوان 578، ص 2العناوین، ج  - 104

 . ھمان - 105

 
 اختیارات حاكم اسالمى: فصل پنجم

 اختیارات حاكم اسالمى

ھد مى ن جاى  سفھ . قلمرو حكومت حاكم از مسایلى است كھ در حوزه شریعت، آثار بسیارى را بر ینى و فل شھ د ین بحث در اندی قدمت ا
ست شده ا مى  ّى  سالمى تلق عھ ا ینى جام سألھ ع مت م تب و حكو طھ مك باز راب یر  كھ از د ست  شانگر آن ا سلمانان، ن سى م حوزه . سیا

یارات . اختیارات حكومت مى تواند ترسیم كننده انعطاف دینى در برابر نیازھا و مصالح اجتماعى باشد سألھ اخت بھ م ید  با توجھ فوق، با
 . حكومت با دیدى ژرف تر و وسیع تر نگریست

 نقل دیدگاه ھا

قدس در  براى متفكران اسالمى، بھ ویژه آنھایى كھ بیشتر با مسایل سیاسى اسالم برخورد داشتھ اند، این پرسش مطرح بوده كھ شارع م
 چھ محدوده اى بھ حاكم اختیار داده است؟ بھ دیگر سخن؛ قلمرو حكومت حاكم تا كجاست؟ 

یھ از معصومان  ثت فق بت و ورا طرح نیا ند ) ع(بیشتر فقیھان، دایره والیت فقیھ و اختیارھاى او را گسترده مى دانند و با  ین باور بر ا
ّ فقیھ و حاكم اسالمى نیز در روزگار غیبت والیت دارد  . كھ در ھر موردى آن بزرگواران والیت داشتھ اند، ولى

ند ستھ ا شیعھ دان قھ  ّمات ف سل كرده و آن را از م ماع  در .این دیدگاه میان فقھاى شیعھ مشھور است، بلكھ بسیارى از فقھا بر آن ادعاى اج
ً گفتھ اند ندارد: برابر این دیدگاه برخى اخیرا مور را  جام آن ا بر ان ف در امور حسبیھ است، ولى والیت  خى .فقیھ تنھا مجاز بھ تصرّ بر

كھ  ند آن  ر و ھمان ُصّ اندك از فقیھان والیت فقیھ را بھ مواردى خاص ھمچون والیت بر مال ھایى كھ مالك آن مشخص نیست، غیّب و ق
مور .از آن تعبیر بھ امور حسبیھ مى شوددانستھ اند صرّف در ا جواز ت بھ  ید  شرایط مق یھ داراى  یارات فق ست، اخت ساس نظریھ نخ بر ا

مى  ھد،  مى د جام  یار ان تام اإلخت مدار  یك زما حسبیھ و یا والیت بر آنھا نیست، بلكھ نسبت بھ آن دو اطالق دارد و ھمھ كارھایى را كھ 
 . از این رو این نظریھ را والیت مطلقھ فقیھ نامیده اند. تواند انجام دھد

 
 دیدگاه نراقى

 : نراقى، با پذیرش والیت مطلقھ فقیھ و نقل اجماع بر آن درباره قلمرو والیت فقیھ مى نویسد

 : فقیھ عادل بر دو امر والیت دارد«

كھ فرمانروایان مردم و دژھاى استوار اسالمند، در آن والیت دارند، فقیھ نیز بر آنھا والیت دارد، ) ع(و امام) ص(ھر آن چھ پیامبر. 1
ست . 2. مگر مواردى كھ با دلیلى ھمچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود مردم ا یاى  یا دن ھر كارى كھ مربوط بھ امور دین و 

بر آن  مردم  ھى از  یا گرو فردى   ِ نوى مادى و مع مور  كھ ا ین  سبب ا بھ  یا  عادت و  یا  و از انجام آن گریزى نیست، یا بھ حكم عقل و 
جام آن  بھ ان ستورى  متوقف است، ھمچنین سامان پذیرى امور دین و یا دنیاى مردم بدان بستھ باشد و یا بھ حكم شرع، از آن جھت كھ د
گر،  آمده و یا اجماعى بر آن اقامھ شده، یا از آن رو كھ متعلق ضرر، اضرار، عسر، حرج یا فساد بر مسلمانى است و یا بھ ھر دلیل دی
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شارع . واجب باشد نیز كارھایى كھ ضرورى بودن آن روشن است، ولى مسؤولیت آن برعھده فرد خاصى گذاشتھ نشده و یا امورى كھ 
مور  ین ا ند در ا مى توا ست و او  یھ ا ھده فق بر ع مور  ین ا جام ا كھ ان ست،  لوم نی اذن داده است، ولى مأمور بھ اجرا و مأذون در آن مع

ف كند یر .»تصرّ سبیھ تعب مور ح بھ ا ھا از آن  مات فق كھ در كل یاراتى را آورده  ھمان گونھ كھ گفتیم، نراقى در امر دوم، آن دستھ از اخت
 . شده، یعنى امورى است كھ شارع مقدس معطل ماندن آنھا را در ھیچ وضعى روا نشمرده است

سالمى  حاكم ا لت  قدام ودخا بھ ا یاز  از نگاه نراقى ھمھ جاھایى كھ بھ حكم عقل و یا بھ مقتضاى جریان عادى امور و یا بھ حكم شرع، ن
مى  شان  مردم در زندگى  است، بھ گونھ اى كھ اگر دخالت نكند، سبب اختالل نظام و آسیب دیدن مردم و یا سبب در تنگنا قرار گرفتن 

 . شود، در قلمرو اختیار حاكم اسالمى قرار دارد

 
ند، در : بھ دیگر سخن مى ك عھ  امور دین و دنیاى مردم، مسائل عمومى و اجتماعى و ھر آن چھ ھر قومى بھ رئیس و رھبر خود مراج

تن  قرار گرف قلمرو حكومت اسالمى قرار دارد، چرا كھ حذف بخشى از این امور بھ معناى نادیده گرفتن حكومت اسالمى و یا در تنگنا 
 . حاكم اسالمى براى اداره جامعھ است

مردم و اداره و  یاى  ینى و دن مور د صلى ا مالك ا لى  ند، و مى ك ییر  ناگون تغ ھاى گو مان  مور در ز ین ا صادیق ا كھ م ست  شن ا رو
بود. سرپرستى جامعھ است ھد  سالمى خوا مت ا ِ حكو شد، از آن یاز با مورد ن ھداف  ین ا تأمین ا براى  كھ  یارى  نھ اخت ھر گو . بنابراین 

لبى، ) 5(بسیارى از فقھاى شیعھ، چھ آنانى كھ پیش از نراقى مى زیستھ اند، چون شیخ مفید،  صالح ح بى ال یس، ) 6(ا بن ادر بن ) 7(ا ا
ّر(ابى یعلى دیلمى ) 8(براج،  لى، ) 11(محقق كركى، ) 10(و شھیدین، ) 9) ( سال قدس اردبی گار ) 12(م ھم روز با او  كھ  نانى  چھ آ و 

مده ) 16(صاحب جواھر ) 15(میر فتاح مراغھ اى، ) 14(میرزاى قمى، ) 13(بوده اند، چون كاشف الغطا،  پس از او آ و چھ آنانى كھ 
آیــة هللا ) 20(مــیرزاى شــیرازى دوم، ) 19(مــیرزاى شــیرازى بــزرگ، ) 18(بحرالعلــوم، ) 17(انــد، ماننــد حــاج آقــا رضــا ھمــدانى، 

بھ ) 24(امام خمینى ) 23(آیة هللا میالنى، ) 22(آیة هللا شیخ مرتضى حائرى، ) 21(بروجردى،  قى  و بسیارى از دیگر فقیھان چون نرا
ھاى . والیت فقیھ و اختیارات گسترده او باور داشتھ اند یل  یات و دل سیر روا م دانستھ، توضیح و تف ّ این بزرگان اصل والیت فقیھ را مسل

عدد، داراى  لھ مت بھ اد نا  بت ب گار غی یھ در روز كھ فق ند  جھ رسیده ا ین نتی ّ فقیھ مطرح كرده و بھ ا دیگرى را براى تبیین اختیارات ولى
 . والیت عامھ و اختیارات گسترده است

 . چون محور سخن ما در این نوشتار، دیدگاه عالمھ نراقى است، در این جا تنھا بھ سخنى از محقق كركى و امام خمینى بسنده مى كنیم

 : در رسالھ صلوة الجمعھ مى نویسد) ق.ه 940م (محقق كركى 

 
یر  -رضوان هللا تعالى علیھم  -فقھاى شیعھ « ِ جامع شرایط فتوا كھ از آن بھ مجتھد در احكام شرعى تعب اتفاق دارند كھ فقیھ عادل امامى

وى در استناد حكم فوق، بھ روایت عمربن حنظلھ .»است در ھمھ امورى كھ نیابت در آن دخیل است) ع(مى شود، نائب امامان معصوم
 : و روایات بسیارى دیگر اشاره مى كند و در تبیین مقصود روایت عمربن حنظلھ مى نویسد

مھ: مقصود از این روایت در این جا آن است كھ« سط ائ ست، تو شخص ا صاف م شده و از ) ع(فقیھى كھ داراى ویژگى ھا و او نصب 
ما«: سوى آنان در ھمھ امورى كھ نیابت در آنھا دخالت دارد، نایب است، زیرا حضرت فرموده كم حاك ُھ علی بت . »إنى قد جعلت ّھ نیا البت

امام خمینى نیز در آثار خود پس از بحث و بررسى درباره دلیل ھاى .»منحصر بھ موارد خاصى نیست و ھمھ موارد را شامل مى شود
 : والیت فقیھ مى نویسد

یت ) ع(براى فقھا والیت ثابت است از سوى معصومان: از آنچھ گذشت، بھ این نتیجھ مى رسیم كھ« نان وال براى آ كھ  چھ  مھ آن  در ھ
ِت بوده است و اگر موردى را بخواھیم از این قاعده كلى استثنا كنیم، احتیاج بھ دلیلى . از جھت آن كھ سلطان بر امت بوده اند. در آن ثاب

مر . داللت كند) ع(داریم كھ بر اختصاص آن بھ امام معصوم كار ا فالن  بھ  مام  اگر در اخبار آمد كھ فالن كار مربوط بھ امام است، یا ا
شود مى  بت  شین ثا خى از .»مى كند و امثال این موارد، مانند این اختیارات براى فقھاى عادل بھ دلیل ھاى پی شده و بر یاد  ھاى  نھ  نمو

باب . دیگر نمونھ ھا كھ در فصل چھارم نقل كردیم، نشان مى دھد كھ فقھ شیعھ بر اساس نیابت عامھ فقیھ شكل گرفتھ است این معنى در
بھ  ھى از منكر عروف و ن بھ م مر  تب ا خى از مرا شتن بر بھ پادا یرات،  حدود و تعز جراى  ھایى چون زكات، خمس، صوم، داورى، ا

 . روشنى دیده مى شود

 . توجیھ شده است) ع(در ھمھ این موارد دخالت حاكم در شؤون جامعھ، با توجھ بھ اصل نیابت عامھ از سوى امامان معصوم

 
 نمونھ ھایى از اختیارات حاكم اسالمى
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یى  نھ ھا بھ نمو كرده و  طرح  ّ فقیھ و حاكم اسالمى را در باب ھاى گوناگون فقھ  بیشتر فقھاى شیعھ، متقدمان و متأخران، اختیارات ولى
تاب ) 29(صاحب جواھر در چند جاى جواھر . از آن اختیارات اشاره كرده اند نھ وى درك باب نمو ست، از  كرده ا شاره  بھ این مسألھ ا

م و : امر بھ معروف و نھى از منكر، پس از آن كھ روایات مربوط بھ والیت فقیھ را مى آورد مى نویسد ّ سل صلى م یھ را ا فقھا والیت فق
 : از این رو. مفروغ عنھ گرفتھ اند

ْمراد بھ نائب الغیبة فى سایر المواضع؛ « جوع إلى الحاكم ال َّ كتبھم مملوة بالرّ ست) 30(فإن شار ا حاكم سر بھ  . كتاب ھاى فقھا از ارجاع 
 . »در روزگار غیبت است) ع(مراد از حاكم در دیگر جاھا نیز نایب امام

 . سخن فوق را تأیید كرده اند) 32(و حاج آقا رضا ھمدانى ) 31(سید محمد بحرالعلوم 

قى  قق نرا لھ مح ند، از جم تھ ا ھاى او پرداخ یھ و اختیار یت فق ضوع وال بھ مو ستقل  نھ اى م بھ گو كھ  سانى  مھ ك ین رو ھ از ) 33(از ا
 . سخنان فقھاى پیشین براى خود شاھد آورده اند

كام  ئداالیام، اح یژه در عوا بھ و از این زاویھ وقتى بھ آثار نراقى نگاه كنیم، در مى یابیم كھ محقق نراقى، در جاى جاى آثار فقھى خود، 
ِ داراى شرایط گذاشتھ و از او بھ عنوان وارث پیامبر  . یاد كرده است) ع(ونایب امام) ص(و وظایف گسترده اى را بر عھده فقیھ

ھاى  تاب  نراقى یاد آور مى شود كھ با توجھ بھ آن دو قاعده كلى كھ درباره اختیارھاى حاكم اسالمى آوردیم، ھمھ مواردى كھ فقھا در ك
مان  كھ در ھ مواردى  پاره اى از  بھ  جا  خود آورده اند، بھ آن دو قاعده باز مى گردد و نیازى بھ ذكر یكایك آنھا نیست، ولى ما در این 
ھا الزم  یان آن كھ ب ستند  عى ھ یا داراى فرو ستند،  یژه اى ھ ھاى و یل  یا داراى دل موارد  دو قاعده مندرج اند، اشاره مى كنیم، چون این 

ى رسیده است ل در . است و یا از سوى شارع در آنھا اذن و دستور خاصّ شھید، اوّ موارد را  ین  پاره اى از ا ند  مى ك شاره  سپس ا وى 
 : كھ چكیده اى از آن را در این جا مى آوریم) 34(كتاب قواعد آورده 

 
یا « فى آن و  یا ن چیزى و  بات  شود در اث تالف  كھ اخ ثھ اى  ھر حاد حاكم دارد؛ در  بھ  یاز  كھ ن ھایى  یار چیز ضابطھ و مع عده در  قا

یا  شند،  یاد با ھا ز شریك  كھ  صورتى  شفعھ در  چگونگى آن، در ھر كارى كھ میان علما در آن اختالف وجود داشتھ باشد، مانند ثبوت 
ھا » تفاوت ارزش صحیح و معیب«، »ارش«در ھر كارى كھ نیاز بھ ارزیابى داشتھ باشد، مانند  قھ  كھ (و یا ارزیابى نف سانى  نھ ك ھزی

ند ) 36(و ظھار ) 35(یا ھر امرى كھ نیاز بھ تعیین مدت داشتھ باشد، مانند ایالء ) شخص باید بپردازد شد، مان شتھ با قا دا و یا نیاز بھ ال
ند ) 37(لعان،  و ھر آنچھ نیاز بھ قصاص نسبت بھ نفس یا عضو داشتھ باشد، در حدود و تعزیرات، حفظ و نگھدارى اموال غایبان، مان

مورى .»؛ در ھمھ این موارد نیاز بھ حاكم مى باشد)چیزھایى كھ پیدا شده اند(امانت ھا و  شود ا نراقى، پس از سخنان شھید یاد آور مى 
ست بى . كھ از وظایف و مناصب فقھاست و آنان در آن امور والیت دارند بسیار ا بھ خو شھید،  سخنان  ین  شده، ھمچن یاد  عده  از دو قا

 : در این جا تنھا بھ پاره اى از آنھا اشاره مى كنیم. مى توانیم موارد آن را بشناسیم

 
 والیت در فتوا. 1

یامبر. فتوا در احكام شرعى الھى در روزگار غیبت، از وظایف و اختیارات فقیھ جامع الشرائط است تار پ و ) ص(گفتار فقیھ، ھمانند گف
 . بنابراین انسان مسلمان وظیفھ دارد سخن او را بشنود و بھ فتواى او عمل كند. براى مسلمانان حجت و سند است) ع(امام معصوم

 : محقق نراقى در این باره مى نویسد

مذكورین؛ « ین ال مرین الكلی ِن األ باعھم فى فتاویھم، و تقلیدھم فى أحكامھم، و ھى ثابتھٌ بكل م ْ ) 40(فلھم والیتھ، و على الّرعیة و جوب ات
بھ  حق  ین  ست و ا جب ا نان وا ِ فقھاست و بر ھمھ مردم پیروى از آنان در فتوا ھایشان و تقلید مردم در حكم ھاى آ والیت در فتوا از آن

 . »دلیل ھر دو قاعده كلى كھ در گذشتھ آوردیم، ثابت است

لھ ) 41(در تفسیرش ) ع(افزون بر این، این حق از روایت امام حسن عسكرى شود) 42(و مقبولھ عمر بن حنظ مى  ستفاده  سپس آن . ا
یھ ) 44(نراقى با استناد بھ دیگر روایات .بزرگوار چگونگى داللت آن دو را بر این مسألھ بیان كرده است براى فق تا  بھ اثبات منصب اف

مام . داراى شرایط مى پردازد و اظھار نظر فقیھ را نھ تنھاجایز كھ واجب كفایى مى داند، چرا كھ فقیھ، نایب امام است كھ ا نھ  ھمان گو
 . باید بھ تبیین احكام شرعى بپردازد، فقیھ نیز باید این مسؤولیت را برعھده گیرد

 : سپس نراقى فروع بسیارى آورده، یكى از فروع مربوط بھ قلمرو فتوا و تقلید است
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شارع را از « وجوب فتوا و تقلید در مواردى است كھ فقیھ از گفتھ شارع اسالم مى فھمد و بھ او نسبت مى دھد و در مواردى كھ اراده 

كم  لق ح امور فرعى متعلق بھ دین استنباط و دریافت مى كند، خواه حكم شرعى باشد، یا حكم وضعى و یا موضوع و یامحمول و یا متع
سان.»شرعى باشد، اجتھاد و افتا تنھا محدود بھ این بخش از دین است، نھ ھمھ شؤون آن فردى و : این حوزه، ھمھ قلمروھاى زندگى ان

 . اجتماعى را در برمى گیرد امت اسالمى در ھمھ این قلمروھا باید از فقیھ داراى شرایط پیروى كند

 : داراى سھ مقام و منصب بود) ص(والیت و مرجعیت یاد آور شدیم كھ پیامبر اسالم

 . تبلیغ آیات الھى و رساندن احكام شرعى و ھدایت مردم. 1

 . قضاوت در موارد اختالف. 2

 . رھبرى جامعھ اسالمى. 3

صوم مان مع براى اما ھاى داراى ) ع(ھمچنین اشاره كردیم این مناصب  براى فق سھ منصب  ین  بت ا گار غی ست و در روز شده ا بت  ثا
كھ ممكن . ثابت مى باشد) ع(شرایط بھ عنوان نایب امام مواردى  یت را در  توا و وال كار ف پیش از عینیت حكومت اسالمى، مرجعیت، 

 : پرسش اساسى در این روزگار كھ حكومت اسالمى عینیت پیدا كرده است این است. بود، با یكدیگرانجام مى دادند

ست  حدت الزم ا ھر دو و یا در  آیا تفكیك مرجعیت از رھبرى جایز است؟ بر فرض امكان تفكیك، آیا تعدد رھبرى و مراجع جایز است 
 و یا بین آن دو تفاوت است؟ 

 : پیش از پاسخ بھ این پرسش ھا اشاره اى كوتاه بھ برخى از واژه ھا چون قاضى، حاكم، مفتى، مجتھد و فقیھ مفید و مناسب مى نماید

 : محقق نراقى در این باره مى نویسد

 
بھ . تفاوت این واژه ھا با یكدیگر اعتبارى است« شود، و  مى  یده  اگر شخصى درمیان مردم بھ صدور حكم بپردازد، حاكم و قاضى نام

كرده و رد » مفتى«جھت این كھ از حكم خدا خبر مى دھد، بھ او  ستدالل  ھى ا كم ال ست آوردن ح بھ د براى  كھ  ین  گویند، و بھ اعتبار ا
شود مى  یده  یھ نام ست، فق گاه ا ھى آ ھار واژه از . فروع بھ اصول مى كند، مجتھد نامیده مى شود، و بھ اعتبار این كھ بھ احكام ال ین چ ا

بارى .»جھت مصداق یكى ھستند، ولى از جھت مفھوم و اعتبار متفاوتند فاوت اعت حاكم ت میرزاى قمى، اضافھ مى كند كھ قاضى نیز با 
مى  مت  مردم حكو بر  طل  بردن با ین  حق و از ب دارد، زیرا او را حاكم مى گویند؛ بھ جھت این كھ بر دیگران والیت دارد و در اقامھ 

مى . بنابراین، فتوا كار مفتى است، و حكم كار قاضى و یا حاكم.كند عھ  ینى مراج نابع د بھ م ھى  كام ال یافتن اح براى  ھنگامى كھ مجتھد 
فع  بھ ر گر  لى ا شود، و مى  یاد  توا  بھ ف ھد، از آن  مى د قرار  كند و با شیوه اى خاص احكام الھى را بھ دست آورده و در اختیار مردم 

جود . اختالف بپردازد و در آن جھت حكم صادر كند، بھ آن قاضى و قضاوت گویند اگر با توجھ بھ اصول مكتب و با توجھ بھ وضع مو
ند كم گوی مل را ح كام . وظیفھ اى را براى ھمگان و یا گروھى خاص بیان كند، این ع پیروى از اح كھ  نھ  مان گو شارع ھ گاه  تھ از ن الب

خود و  براى  یھ،  تواى فق كھ ف فاوت  ین ت با ا ست،  نیز الزم ا یھ  ّ فق لى كام و رھبر و و كلى الھى و فتواى فقیھ واجب است، پیروى از اح
 . مقلدانش الزم است، در حالى كھ ھمگان باید از حكم رھبر پیروى كنند

ناگون . رجوع بھ مفتى و مرجع از باب رجوع جاھل بھ عالم وغیر متخصص بھ متخصص است جع گو عدد و مرا وجود متخصصان مت
ھبرى و . در جامعھ اسالمى امرى ممكن بلكھ مطلوب است تا ھمگان بتوانند بھ آنان مراجعھ و احكام خود را بھ دست آورند اما مسألھ ر

بر  عت از رھ شود، اطا مى  اداره جامعھ اسالمى چون با نظام اجتماعى ارتباط دارد و كثرت مراكز تصمیم گیرى موجب ھرج و مرج 
ست ست. بر ھمگان حتى بر دیگر فقھا واجب ا عدد ا یت ت حدت و در مرجع ھبرى، و لى در ر عده اوّ نابراین، قا ھاى . ب فرض  ھر چند 

 . دیگرى وجود دارد كھ در جاى خود باید بدان پرداختھ شود

 
 مقام قضاوت و دادرسى. 2

ستگى دارد ضاییھ ب قوه ق سالمت  بھ وجود و  نان،  سات آ مردم و مقد قوق  در . سالمت و امنیت جامعھ، استقرار عدالت، پاسدارى از ح
ه در جامعھ اى وجود نداشتھ باشد و یا این كھ افراد ناشایست سرپرستى آن را عھده دار باشند، ستم و فساد رواج مى  صورتى كھ این قوّ

یامبر. یابد و حقوق مردم پایمال مى شود و نظم و نظام جامعھ مختل مى گردد مان پ كھ در ز و از ) ع(و على) ص(بنابراین ھمان گونھ 
ند بوده ا ستگاه . صدر اسالم تاكنون ھمھ حكومت ھا داراى دستگاه قضایى  عاوى، د صل د حل و ف براى  ید  نیز با سالمى  مت ا در حكو
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بر . قضاوتى دركار باشد تا بدان مھم بپردازد قى  اما این كھ در منطق شیعھ، چھ فرد و یا گروھى شایستگى انجام این كار را دارند، نرا
 ّ ھده وصى بر ع پس از آ ن  یامبران و  این باور است كھ منصب قضا منصبى عالى و بزرگ است كھ خداوند والیت بر آن را برعھده پ

شند مى با جازه  نان داراى ا سوى آ كھ از  ست  ھانى ا ِ فقی ین منصب از آن بت ا گار غی قرار داده و در روز ضاء و «.آنان  یة الق ھم وال فل
عیة الترافع إلیھم و قبول أحكامھم؛  نان ) 49(المرافعات و على الرّ بھ آ خود  فات  ید در اختال ِ فقھاست و مردم با والیت در قضاوت از آن
 . »رجوع كرده و احكامى را كھ آنھا صادر مى كنند بپذیرند

كھ در  لى  عده ك سالمى و دو قا ضرورت ا كھ  عى، بل ماع قط بر اج فزون  بت، ا گار غی صب در روز ین من ستگاه ا نراقى براى تبیین خا
ست كرده ا ستناد  یت ا مام صادق: گذشتھ بیان كردیم، بھ چندین روا كى از ا كنز كراج یت  شریف، ) 50) ( ع(روا یع  لھ ) 51(و توق مقبو

گرى ) 55(و داوود بن حصین )  54(ھمچنین روایتِ عوالى ) 53(و روایت ابى خدیجھ، ) 52(عمر بن حنظلھ،  یات دی كھ ) 56(و روا
 : در عوائد االیام آمده است، از باب نمونھ

مام« بت از ا باب نیا شد، از  شتھ با مت و )ع(قضاوت بر كسى كھ شایستگى آن را دا ماع ا بھ اج ست،  جب ا ًوا بت اجماال گار غی در روز
گر و. ضرورت دینى، زیرا نظام نوع انسانى بستگى بھ آن دارد خى دی بر بر ... ھمچنین رفع اختالف، فساد، جلوگیرى از تسلط برخى 

ضرورت  شیند،  ضاوت بن بھ ق مردم  یان  كھ م حاكمى  جود  گرفتن، و ستمگر  ستمدیده را از  حق  ستمگران و  ستم  گیرى از  براى جلو
ھدان . در شرایط قاضى، نراقى بر این باور است كھ قاضى باید مجتھد باشد.»دارد تاوى مجت ھر چند از ف بنابراین، قضاوتِ غیرمجتھد 

لى، ) 58. (آگاھى داشتھ باشد و بھ تقلید از آنان قضاوت كند، درست نیست آن بزرگوار سپس بسیارى از بزرگان فقھ، چون محقق اردبی
كرده  ماع  محقق سبزوارى، شھیدثانى و پدر بزرگوارش را نیز از معتقدان بھ این مسألھ دانستھ وازمسالك و معتمد بر این مسألھ نقل اج

یدگاه ) 59. (است د را آورده، ولى ایشان ھیچ یك از سھ د ّ ایشان نقل كرده كھ شیخ طوسى، در مسألھ سھ قول از جملھ جواز قضاوت مقل
مى . را تقویت نكرده است نیز  د  ّ كھ مقل كرد  ستفاده  ھا ا توان از آن مى  كھ  یاتى  نراقى، پس از نقل روایات بسیار از جملھ برخى از روا

 : تواند بھ قضاوت بپردازد، بھ جمع روایات پرداختھ و نتیجھ مى گیرد

ھد؛ « ّى القضاء لغیر المجت ن عدم جواز تول ِ ن ذلك صحة ماھو المشھور م ِ شد) 60(عُلم م ستھ  شھور دان قول م ستى  یم، در چھ آورد . از آن
 . »مشھور بر آن بود كھ قضاوت و دادرسى براى غیر مجتھد جایز نیست

 
حث . در باب قضا مسائل در خور طرح بسیار است بھ ب ضاوت  ِ قضا و ق ھى ھم فق سایل م نراقى در چند فصل بھ گونھ اى مشروح بھ م

ھا و : پرداختھ است گى  آداب قضاوت و وظایف قاضى، چگونگى قضاوت و برخورد قاضى با كسانى كھ بھ او مراجعھ مى كنند، و یژ
 ... شرایط قاضى و

یر  یك ناپذ یھ تفك قھ فق نكتھ اى كھ در خور یادآورى است، این كھ شاگرد نراقى، شیخ انصارى، والیت قضا را از حاكمیت و والیت مطل
قھ ) 61(مى داند؛  بوت والیت مطل بھ ث ید  ستیم، با بت دان یھ ثا براى فق یعنى اگر منصب قضا را بھ استناد روایات و اجماع و ضرورت 

سیار مشكل  كار ب ین  فقیھ نیز باور داشتھ باشیم، چرا كھ نتیجھ داورى باید میان مردم اجرا و پیاده گردد و اگر حكومتى در كار نباشد، ا
از سوى دیگر . اجراى بسیارى از احكام قضایى ھمانند مجازات محتكر و رشوه خوار بدون دراختیار داشتن حكومت محال است. است

شور . وى در بسیارى از مقوالت حكومتى وارد مى شود. داورى فقیھ ھرگز بھ نزاع ھاى شخصى منحصر نمى شود ین رو ھیچ ك از ا
سپرد مھ ب یأت حاك خارج از ھ ھا . و حكومتى حاضر نیست كھ قوه قضاییھ را بھ فرد و یا افرادى  یھ و فق ِ فق ضا از آن یت ق كھ وال قتى  و

ند . باشد، دیگر اركان حكومت را تحت تأثیر قرار مى دھد شرعى را برانداخت ضاوت  بھ ھمین جھت در روزگار قاجار و پھلوى نظام ق
 . و دست فقھاى عادل را از حكومت كوتاه كردند

 اقامھ حدود و تعزیرات . 3
نراقى، پس از بیان این اصل كلى سھ دیدگاه زیر ) 62. (یكى دیگر از وظایف و حقوق فقیھ، والیت بر اجراى حدود و تعزیرات است

: را نقل كرده است

لى ) 65(سالر دیلمى، ) 64(شیخ طوسى، ) 63(بسیارى از بزرگان از جملھ شیخ مفید،  ھر ح بن یوسف مط سن  بن الح مد  (فاضل مح
ل، )  فرزند عالمھ حلى) (66 ھذب، ) 68(شھید دوم، ) 67(شھید اوّ یھ، ) 69(صاحب م عاملى، ) 70(صاحب كفا حر  كھ ) 71(شیخ  بل

ند) 72(بیشتر متأخران  كھ در ) 73. (اجراى حدود را پذیرفتھ ا ند  كرده ا عا  خى اد كھ بر ست، بل شده ا سبت داده  شھور ن بھ م قول  ین  ا
سالمى در .مورد حقّ هللا اجماع ھست كھ حاكم باید بھ علم خود عمل كند حاكم ا براى  حدود را  جراى  كھ ا از ابن ادریس نقل شده است 

 . تردید در مطلب است) 77(و مختصرالنافع ) 76(ظاھر شرایع ) 75. (روزگار غیبت نپذیرفتھ است

ست،  كرده ا ستدالل  یت ا بھ چندین روا شده  یاد  عده  بر دو قا فزون  تھ، ا ست را پذیرف یدگاه نخ نھ) 78(محقق نراقى خود د : ازباب نمو
سخ : پرسیدم) ع(از امام صادق: حفص بن غیاث مى گوید مام در پا یا قاضى؟ ا سلطان  پا دارد؟  بھ  ھى را  حدود ال حق دارد  سى  چھ ك

 : فرمود
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ن إلیھ الحكم؛ « َ  . »اقامھ حدود بھ دست كسى است كھ حكم بھ دست اوست) 79(أقامة الحدود إلى م

 
یژه : نراقى پس از آن كھ چندین روایت را براى اثبات والیت فقھا درباره حدود آورده است، اشاره مى كند شده و یاد  ھر چند دلیل ھاى 

ّب مى توان بھ والیت بر تعزیرات نیز، استدالل كرد حدود . حدود است، ولى بھ كمك اجماع مرك خل در  كھ تعزیرات دا ین  بر ا فزون  ا
ند) 80. (است ھم آورده ا با  یرات را  حدود و تعز كرده،  نھ. از این رو بسیارى از كسانى كھ نراقى از آنھا نقل قول  باب نمو شھید : از 

ل ابوعبدهللا محمد بن مكى عاملى   : از كتاب دروس مى نویسد» حسبھ«در باب ) 786شھید در (اوّ

نة« مع المك ً، فیجوز في حال الغیبة للفقیھ أقامتھا  نع . و الحدود و التعزیرات إلى اإلمام و نایبھ ولو عموما تھ و م ة تقوی ّ لى العام جب ع و ی
ة المصیر إلیھ، و الترافع فى األحكام؛حدود و تعزیرات وظیفھ امام و  ّ ّب علیھ مع اإلمكان ویجب علیھ اإلفتاء مع األمن، و على العام المتغل

بت . است) ع(نایب اوست، و در روزگار غیبت، بر عھده فقیھ داراى شرایط بھ عنوان نایب عام امام صر غی كھ در ع ست  بنابراین روا
در صورت امكان بھ اقامھ حدود و تعزیرات بپردازد و مردم باید او را تقویت كنند و پشتوانھ او باشند و از كسانى كھ بھ زور و غصب 
خود را  فات  كھ اختال ست  مردم ا بر  ھد و  این مقام را تصرف كرده باشند، مانع شوند و بر فقیھ الزم است كھ در صورت امنیّت فتوا د

 . »نزد او ببرند

 : دركتاب مسالك، در شرح عبارت محقق صاحب شرایع) 965شھادت (شھید ثانى 

لى ) ع(و قیل یجوز للفقھاء العارفین إقامة الحدود فى حال غیبة اإلمام« جب ع سلطان، و ی ن ضرر ال ِ كما لھم الحكم بین الناس مع األمن م
 » الناس مساعدتھم على ذلك

 : مى نویسد

صادق« یة ال ِن األصحاب، و بھ روا مربن حنظلھ ) 82) (ع(ھذا القول مذھب الشیخین و جماعة م یة ع كن روا ضعف، و ل ھا  (فى طریق
سد) 83 شار المفا ٌ إلنت سم حارم و ح ترك الم فى  طف  ّة و ل صلحة كلی یھ م كم، و ف ن الح ِ ٌ م ضرب حدود  مة ال ّ إقا فإن ّدة لذالك  ھو . موی و 

كم و : محقق فرمود.»قويّ  ند ح مى توان كھ  نھ  برخى برآنندكھ فقھاى آگاه در دوران غیبت مى توانند بھ اجراى حدود بپردازند، ھمان گو
 . بر مردم نیز واجب است آنان را كمك كنند. قضاوت نمایند، در صورتى كھ از ضرر سلطان در امنیّت باشند

 : شھید ثانى در شرح سخن محقق مى نویسد

سند آن ) ع(این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسى و گروھى از فقھاى شیعھ است و در این باره روایتى از امام صادق« كھ  در دست است 
ید مى آ شمار  بھ  فزون . ضعیف مى باشد، ولى مقبولھ عمربن حنظلھ آن را تأیید مى كند؛ زیرا اجراى حدود بخشى از حكم و قضاوت  ا

مى  ساد را  سترش ف شھ گ ند و ری مى ك ھان جلوگیرى  بر این، در اجراى حدود، مصلحت است واین از سوى خدا لطفى است كھ از گنا
ى است  . خشكاند، و این دیدگاه قوّ

 
 اموال یتیمان. 4

فقیھى كھ داراى شرایط حكم و فتوا باشد، بھ دلیل اجماع بلكھ بھ . والیت بر اموال یتیمان یكى دیگر از موارد والیت فقیھ است
افزون بر اجماع قطعى، .نقل اجماع و نبود خالف در این مسألھ مستفیض، بلكھ متواتر است.ضرورت دین باید این وظیفھ را انجام دھد

ّ بالتي ھي أحسن«آیھ  نزدیك نشدن بھ اموال یتیمان مگر (با وجود این شرط . بر این مسألھ داللت دارد) 86(» والتقربوا مال الیتیم إال
بدون تردید فقیھ یكى از . چنین بھ نظر مى آید كھ نزدیك شدن بھ مال یتیم براى ھر كس مجاز است) در صورتى كھ بھ صالح آنان باشد

براى این كھ . اما بدون آن، جواز از آیھ روشن نیست. ھمچنین اذن دیگران با اذن و اجازه فقیھ جایز است. افراد داراى شرایط است
نراقى روایات بسیارى را براى والیت فقیھ بر .در صورتى صدق مى كند كھ با اذن و اجازه فقیھ باشد» أحسن«ممكن است بگوییم 

: پس از آن مى نویسد) 88(اموال یتیمان یادآورى كرده، 

ید . از مجموع این دلیل ھا والیت فقیھ در اموال یتیمان ثابت مى شود« با خر مان  موال یتی بھ این معنى كھ براى فقیھ جائز است كھ در ا
فذ . و فروش و دیگر معامالت تصرف نماید غیر و نا مال  صرف در جواز ت عدم  باره از اصل  ین  یھ در ا كار فق ھا  یل  ین دل با وجود ا

شود شرح زیر آورده .»نبودن تصرفات در مال غیر خارج مى  بھ  مان، فروعى  موال یتی بر ا یھ  بات والیت فق پس از اث قى  مھ نرا عال
 : است

ّ است؟ . 1  آیا این داللت بھ گونھ اى مطلق ثابت است یا این والیت با نبود پدر و جدّ و وصى
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شند. ترتیب شرط است و در این مسألھ اختالفى نیست: در پاسخ مى فرماید سھ نبا كھ آن  از . 2.والیت فقیھ در این مورد در جایى است 
ّھ سماعھ، ) 91(ظاھربرخى روایات چون صحیحھ اسماعیل بن سعداشعرى  براى ) 92(و موثق مان  موال یتی كھ تصرف در ا بر مى آید 

ست. ھر یك از عدول و ثقات مؤمنان رواست شان داده ا یل ن یدگاه تما قى ) 93. (محقق اردبیلى با استناد بھ ھمین دو روایت بھ این د نرا
عدل را در  یا  یادآور مى شود كھ این دیدگاه با عمل اصحاب ھماھنگى ندارد، ھمچنین اجماع ھایى كھ نقل شده، جواز تصرف عدول و 

افزون بر این، با وجود فقیھ تصرف غیر فقیھ . بنابراین، دو روایت مورد عمل اصحاب قرار نگرفتھ است. صورت نبود فقیھ دانستھ اند
َحسن«از مصادیق  شد. شمرده نمى شود» ا ما با ست عل بھ د ین . روایت تحف العقول نیز تصریح دارد كھ، مجارى امور باید  حق ا پس 

یھ، . 3.است كھ والیت بر یتیمان در صورت نبود پدر، جد، وصى و دسترسى بھ فقیھ، با فقیھ است حاكم فق بدون اذن  وقتى كھ ثابت شد 
گران  بھ وسیلھ دی ند و از تصرف آن  كر ك ھى از من ید او را ن یھ با ند، فق صرف ك سى ت گر ك جایز نیست و ا مان  تصرف در اموال یتی
مى  جب ن یا تصرف و اذن او وا ھد  یا اذن در تصرف بد ند،  خودش تصرف ك جلوگیرى كند، این پرسش مطرح است كھ آیا حاكم باید 

 باشد؟ 

گوییم طر و : در پاسخ یادآور مى شود كھ تحقیق در بحث ایجاب مى كند كھ ب مال خ نان احت براى آ شد و  لف با عرض ت موال در م گر ا ا
مى  جب ن بر او وا كر،  ھى از من غیر از ن بھ  شد،  یش نبا گر خطرى در پ لى ا زیان برود، دخالت فقیھ، بھ اجماع ھمگان واجب است، و

ست. تصرف فقیھ درمال یتیم گاه براى جلوگیرى از تلف مال صورت مى گیرد. 4.گردد بھ عنوان وام، . حكم این صورت روشن ا گاه 
. نراقى حكم ھر یك از این صورتھا را با دلیل ھاى آن جدا گانھ بیان كرده است. تجارت، خرید و فروش و صلح و امور دیگر مى باشد

 
 تصرف فقیھ در اموال بى سرپرست. 5

یار  سان، در اخت جوران و مفل ّ خاصى ندارند، ھمچنین مح ّ و وصى مال ھاى بى سرپرست ھمانند مال ھاى غایبان و كم خردانى كھ ولى
 . حاكم شرعى قرار مى گیرد

 : مرحوم نراقى در این باره مى نویسد

» ِ گان از آن سفیھان و دیوان موال  بر ا یت  ٌّ آخر؛وال لى ھم و كن ل لم ی حاكم إذا  موالھم لل یة أ َّ وال فإن جانین،  سفھاء و الم موال ال ھا أ و من
ّ نداشتھ باشند  . »فقھاست، مشروط بھ این كھ آنھا ولى

موال  نراقى در شرح عبارت یاد شده اشاره مى كند كھ ھمھ دیوانگان و پاره اى از سفیھان یعنى آن گروه از آنان كھ قدرت بر اصالح ا
ند نوع ا خود مم گوار .خود ندارند و یا اگر در اختیار آنھا گذاشتھ شود، بھ طور طبیعى آن را نابود مى كنند، از تصرف در مال  آن بزر

ست.در این باره بھ اجماع، آیات و روایات بسیارى استناد كرده است یھ ا یت فق موارد وال كى از  نیز ی گاه . والیت بر اموال غایبان  از ن
 : نراقى، غیبت بر سھ گونھ است

براى زیارت، . 1 كھ  سانى  ند ك ست، مان كرده، روشن ا سفر  بھ آن  كھ  جایى  ین  خبرش، ھمچن كھ  سى  غیبت از شھر خود نسبت بھ ك
 . بازرگانى و دیگر كارھا سفر مى كنند و بازگشت آنھا یا نماینده شان ممكن است

یا . 2 تھ و  بھ راه دورى رف چون   ً ثال ست، م ھمان صورت نخست با این تفاوت كھ خبر گرفتن از او و تصرّف در اموالش، غیرممكن ا
 . مسافرت او طوالنى است و یا این كھ در زندان مى باشد و نظیر این امور

 . غایبى كھ ھیچ گونھ خبرى از او در دست نیست. 3

نان را در  موال آ ند و ا حاكم شرع، در مورد ھر یك از سھ غایب یاد شده مى تواند نسبت بھ بدھى ھاى آنھا كھ موعدشان رسیده، حكم ك
بھ .صورتى كھ طلبكار مطالبھ نماید و نتوان بدون عسر و حرج از راه دیگر پرداخت، در راه بدھى آنھا مصرف نماید ستناد  با ا قى  نرا

 . كھ بھ خاطر طوالنى شدن بحث از آوردن آن صرف نظر مى كنیم) 101(روایاتى چند، چند فرع دیگر در مسألھ بیان مى كند 

 
 والیت بر ازدواج. 6

نراقى براى ھر یك از ) 102. (یكى دیگر از موارد والیت فقیھ والیت بر ازدواج خردساالن، دیوانگان و سفیھان در اوضاع ویژه است
 : كھ ما در این جا بھ اشاره اى بسنده مى كنیم) 103(سھ گروه فوق بحث ھاى مشروح و مستندى را آورده است 

قد و : والیت بر ازدواج خردساالن. 1 نراقى، در این باره دو دیدگاه، ثبوت والیت و نبود آن را، با ادلھ ھر یك مطرح كرده و سپس بھ ن
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تھ  بوت والیت را پذیرف عدم ث بررسى آن پرداختھ است و در نتیجھ حكم بھ تعارض ادلھ كرده و با رجوع بھ اصل و برخى از روایات، 
 . است

ھا : والیت بر دیوانگان بالغ. 2 ّ آن صىّ (پسر و دخترى كھ بھ سن بلوغ رسیده اند و ولى یا و جد  شد، ) پدر،  شتھ با ھا را ندا ستى آن سرپر
ّ فقیھ است  . والیت بر ازدواج آنھا با ولى

عد محقق  شرح القوا شاد، تحریر،  تذكره، تلخیص، تبصره، ار در بسیارى از كتاب ھاى متاخران ھمانند شرایع، مختصرنافع، قواعد، 
ند  كرده ا صریح  لب ت ین مط بھ ا حدائق و غیراینھا فاتیح،  شرح م سخنان ) 105(ثانى، لمعھ، روضھ، كنزالعرفان، كفایھ، مفاتیح،  و در 

شده است ماع  عاى اج سألھ .بسیارى از آنھا بر این مطلب ادعاى شھرت شده و در سخنان برخى دیگر اد ین م بر ا گان  حال ھم ھر  بھ 
شد بھ صالح دو طرف با ید  ین ازدواج با كى، ) 107. (اتفاق دارند كھ ا یر، محقق كر سوط، تحر صاحب مب ند  ھان ھمان ھى از فقی گرو

 . محقق ثانى براى لزوم چنین شرطى ادعاى اجماع كرده است. فاضل ھندى، شارح مفاتیح، نیاز و ضرورت ازدواج را شرط كرده اند

مى  سپس  كرده و  شاره  ند، ا كرده ا كار  ین والیتى را ان كھ چن ھا  گر از فق خى دی سخنان بر بھ  شده،  نراقى افزون بر نقل قول ھاى یاد 
 : نویسد

عى و « شد، قط بھ ازدواج با شدید  یاز  شد و ن گرى نبا ّ دی لى كھ و گامى  یھ، ھن ّ فق حق این است كھ والیت بر ازدواج آن دو از سوى ولى
 . »ضرورى است و ھر گاه این دو شرط نباشد، فقیھ در این باره مسؤولیتى ندارد

 
دى است كھ شایستگى اصالح اموال خود را نداشتھ باشد: والیت بر ازدواج سفیھان. 3 َ ر ِ آیا حاكم شرع بر ) 109. (سفیھ ھر انسان كم خ

شند شتھ با گرى ندا ّ دی لى یان . ازدواج سفیھان والیت دارد؟ در این جا نیز، مورد بحث جایى است كھ آنھا پدر و یا جد پدرى و یا و در م
ین جاست. فقھاى پیشین این بحث مطرح نشده است یھ،نبود والیت در ا ن الیحضره الفق َ سى در . تنھا ظاھر كالم صدوق در م شیخ طو

ند) 110(تبیان و خالف، ادعاى اجماع بر اختصاص والیت نكاح بھ پدر و جد كرده است،  تالف دار باره اخ . ولى فقھاى متأخر در این 
ھد،  جام د لىّ ان بدون اذن و خودش  كھ  سفیھ را  باور دارند و عقد  بود والیت  ّق در شرایع، فاضل در قواعد و تحریر و ارشاد بھ ن محق

یھ : گروھى دیگر از فقھاى متأخر ھمانند. درست مى دانند صاحب تذكره، نكت االرشاد، مسالك و شرح قواعد، عقیده بھ ثبوت والیت فق
حاكم بھ اذن  صحت ازدواج او  پس . در این مورد دارند، ولى نھ بھ معناى استقالل فقیھ در ازدواج، بلكھ بھ معناى توقف  قى  محقق نرا

 . از نقد و بررسى، ھمین دیدگاه را پذیرفتھ است

 )ع(والیت تصرف در اموال امام. 7
و تصرف در مجھول المالك و در مال كسى كھ وارث ) نیمى از خمس) (ع(یكى دیگر از موارد والیت فقیھ، تصرف در اموال امام

. ندارد و ھمانند این موارد است

ن ال وارث لھ«در كتاب الخمس و درباره )  113(و تصرف در مجھول المالك ) 112(نراقى، درباره مصرف خمس  َ ) 114(» میراث م
 : از باب نمونھ درباره مصرف خمس دو دیدگاه مھم در فقھ وجود دارد. در جاى دیگر بھ شرح سخن گفتھ است

گیرد و ) 115(برخى آن را حقّ االماره  قرار  سلمانان  مام م یار ا مھ آن در اخت ید ھ دانستھ و گفتھ اند كھ در روزگار حضور و غیبت با
سازد) ع(امام طرف  بر  نده را  سكین و واما یم، م سادات یت ند. نیز نیاز  باور دار مس  ندى خ سھم ب بھ  گر  خى دی مى از آن را در . بر نی

ْك شخصى آنان و نیمى دیگر را حق سادات نیازمند مى دانند) ع(روزگار حضور امامان معصوم ل ِ چون ) 116. (م ھان  گروه از فقی این 
مى از ) ع(نیمى از خمس را ملك شخصى امام كھ نی ست  سانى ا قى از ك ند، نرا شده ا بھ رو  شكال رو با ا دانستھ اند، در روزگار غیبت 

 . مى داند) ع(خمس را ملك شخصى امام

ن ال وارث لھ«درباره  َ  : سھ دستھ روایت داریم» میراث م

 
 . میراث من ال وارث لھ، جزو انفال است: برخى از آنھا مى گویند. 1

 . مال امام و در اختیار ایشان است: دستھ اى دیگر مى گویند. 2

 . جزو بیت المال مسلمانان است: دستھ سوم مى گویند. 3

تالش ) ع(گروھى از فقیھان از جملھ محقق نراقى چون این گونھ اموال را ملك امام یده و  سازگارى د دانستھ اند، بین روایات یاد شده نا
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ِ امام مال ) 117. (است) ع(كرده اند بین آنھا جمع و ثابت كنند این اموال از آن یت ال جزو ب اما اگر انفال راھمان گونھ كھ برخى محققان 
مت و ) ع(بھ این بیان كھ انفال ملك شخصى امام. دانستھ اند بدانیم، بین این روایات ناسازگارى وجود ندارد نیست، بلكھ ملك منصب اما

ید) ع(قرار مى گیرد تا امام) ع(حكومت است و در اختیار امام نھ نما سالمى ھزی عھ ا كى از مصالح ... آن را در راه مصالح جام تھ ی الب
نراقى اشاره مى كند كھ براى اثبات والیت فقیھ در موارد یاد شده، برخى از فقھا استدالل كرده اند كھ .است) ع(تأمین ھزینھ زندگى امام

 . اینھا جزو اموال غایب بھ شمار مى آید و تصرف در آن با حاكم شرع مى باشد

مام : وى این دلیل را نمى پسندد و در پاسخ آن مى گوید مال ا یھ . نداریم) ع(دلیلى بروالیت حاكم در مطلق اموال غایب حتى  یت فق وال
موم . در اموال غایب تنھا براى حفظ اموال و پیشگیرى از تلف است بھ ع شده  یاد  موارد  یھ در  یت فق برخى دیگر از فقیھان، براى وال

ید. والیت استناد كرده اند مى گو مور : نراقى این دلیل را ضعیف شمرده و در پاسخ آن  حق ا بوت والیت در  یت، ث موم وال مقتضاى ع
ِ فقیھ داراى شرایط مى داند.و اموال او) ع(امت است، نھ در حق امام  : نراقى، والیت در امور یاد شده را از باب قدر متیقن از آن

گیرد، . حق در استدالل قاعده دوم است« ھده ب بھ ع ید  رف آن را كسى با كرده و صَ ید تصرف  موال با پس از آن كھ ثابت شد در این ا
شكوك  گران م ست و تصرف دی شرعى ا ھیچ كس از حاكم برتر نیست، بلكھ قدر متیقن از كسانى كھ بتوانند در آن تصرف كنند، حاكم 

 . »است

 موارد دیگر. 8
موارد والیت حاكم اسالمى بیش از آن است كھ در این بخش بگنجد، زیرا بر اساس، مبناى نیابت عامھ، در ھر جایى كھ نیاز بھ كار 

. بردن والیت باشد، چھ مالى و چھ غیر آن، فقیھ در آن مورد والیت دارد

 
ّ ) 121(نظارت بر كار و كاسبى یتیمان، دیوانگان و سفیھان،  لى یار و گروه در اخت سھ  ین  مالى ا غیر  مالى و  ستیفاى حقوق  ین ا ھمچن

نھ . فقیھ است حق شفعھ فسخ شده بر اثر خیار، ادعاى غبن و حق سوگند دادن، حق رد سوگند، حق قصاص در خون و جنایات، اقامھ بیّ
ھاى ورشكستھ .و جرح شھود و امثال موارد یاد شده، جزو مواردى ھست كھ فقیھ بر آن والیت دارد مال  سیم  بھ ورشكستگى وتق كم  ح

كھ .بین طلبكاران بر عھده حاكم اسالمى است نھ  مان گو سالمى، ھ ناگون ا ناطق گو براى م گزینش كارگزاران، حاكمان و فرمانروایان 
ند و ) ع(و على) ص(پیامبر اسالم مى گزید ضیانى را بر میران، و قا نداران و ا شتند، فرما براى مناطقى كھ از مركز حكومت فاصلھ دا

ند. آنان را بھ آن مناطق مى فرستادند ست بز كارى د ین  ّ فقیھ نیز بر اساس قاعده نخست مى تواند بھ چن بھ . ولى قى  ین، نرا بر ا فزون  ا
تھ  سخن گف نان  ھاى آ ستگى  شرایط و شای لب از  ین مط بھ ا شاره  پس از ا این مطلب توجھ داشتھ و در كتاب معراج السعادة بھ روشنى 

ند.است گزارش كن شان را  شمارش .حاكم اسالمى براى نظارت بر كارھاى كارگزاران خود باید افرادى برآنھاگماشتھ تا كارھاى  چون 
كرار  شرح زیر ت بھ  ل را  ّ سخن او باز  قى  ّ فقیھ، در آن داراى اختیار است ممكن نیست، در آخر بحث، نرا مصادیق و مواردى كھ ولى

 : مى كند

عیھَ « ِن أمور الرّ ْ ثبت فیحكم ... و منھا جمیع ما ثبت مباشرة اإلمام لھ م و على الفقیھ فى كلّ مورد أن یفتش عن عمل السلطان و اإلمام فإن
ً؛  ضا یھ إی مام معصوم) 126(بھ للفق كھ ا ست  ھایى ا مھ چیز یھ، ھ یت فق موارد وال گر از  كى دی شتھ ) ع(ی ھده دا ھا را برع بر آن یت  وال

بت . بھ تحقیق و جست و جو بپردازد) ع(فقیھ باید در ھر موردى از كارھاى سلطان و امام... است بودن آن ثا متى  كھ حكو ھر موردى 
 . »شد، فقیھ نیز، بر آن مورد والیت دارد

مى،  موال اوقاف عمو ھمچنین ھر كارى كھ بھ دلیل عقلى یا شرعى انجام آن الزم است، از موارد والیت فقیھ است، مانند تصرف در ا
بھ  گر  موارد دی عادى و  مردم  صب  صیا، ن عزل او یا  ّ و  صى فات و عمل بھ وصیت كسانى كھ از ابتداء وصى نداشتھ اند، یا پس از و

ل بحث آمد قت . ھر كارى كھ پیش مى آید، باید آن دو قاعده را مالحظھ كرد. دلیل قاعده دوم از دو قاعده اى كھ در اوّ با آن دو مواف اگر 
 . و سازگارى داشت، باید آن را از موارد والیت فقیھ شمرد، ھر چند جزو موارد یاد شده نباشد

سالمى نیست مت ا عھ . گستردگى اختیارات بھ خاص حكو صلحت جام كھ م موردى  ھر  ند و در  یاراتى دار ین اخت ھا چن مت  مھ حكو ھ
م خود مى دانند دخالت كنند و مردم نیز اعتراضى ندارند ّ  . ایجاب كند، حق مسل

 
 پاسخ بھ شبھات

شد حدودى روشن  بھ برخى از . از آن چھ آوردیم قلمرو والیت فقیھ و گستردگى آن تا  ضوع  شدن مو تر  شن  براى رو حال،  در عین 
 : شبھات پاسخ مى گوییم

 اشكال بھ والیت مطلقھ فقیھ
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: نگارنده كتاب حكمت و حكومت مى نویسد

شعاع حاكمیت فقیھ و فرمانروایى فقیھ را بھ ... معاصر فتحعلى شاه -كمتر از دو قرن پیش، براى نخستین بار مرحوم مال احمد نراقى «
ل سخنان یاد شده باید گفت كھ.»سوى بى نھایت كشانیده و فقیھ را ھمچون خداوند روى زمین مى داند  : در پاسخ بھ بخش اوّ

سیارى از  سخنان ب ھا و  حث  عھ در ب سالمى در اداره جام حاكم ا در ھمین بخش تا حدودى نشان دادیم كھ تصریح بھ اختیارات گسترده 
ین . فقھا از اختیارات حكومتى بھ عنوان نیابت عام یا والیت عامھ و یا والیت مطلقھ یاد كرده اند. فقیھان آمده است گاه بدون این كھ از ا

ّ فقیھ ھمانند اختیارات پیامبر: عناوین استفاده كنند، مضمون آن را آورده اند، مثل این كھ گفتھ اند مان ) ص(اختیارات حكومتى ولى و اما
سألھ را . پس مسألھ والیت فقیھ و اختیارھاى گسترده او سخن تازه اى نیست كھ نراقى آورده باشد. است) ع(معصوم ین م ھا ا قى بار نرا

فت.بیان كرده، حتى بر والیت مطلقھ نقل اجماع كرده است ید گ شده با یاد  سنده  سخنان نوی  ِ قى، : درباره بخش دوم سخنان نرا از كجاى 
یامبر! حكومت مطلقھ یا خدایى روى زمین استفاده مى شود؟ كھ پ ھده دارد  فھ اى را برع ) ص(آیا اگر بگوییم فقیھ از نظر حكومتى وظی

 ! بر عھده داشتھ، خدایى روى زمین است؟) ع(وامام معصوم

 و یا ھر حاكم دیگرى را خداى روى زمین بدانیم ) ع(و امام) ص(پس باید پیامبر

 
سلطنت  كامگى و  شان خود صود ای یچ روى مق بھ ھ لى  ست، و قد ا یھ معت قھ فق مھ و مطل یت عا بھ وال ھان  نراقى ھمچون بسیارى از فقی

ھت خاصى » عامھ«و » مطلقھ«شاھنشاھى و استبدادى نیست، بلكھ از  شمول و مطلق بودن نسبى است، درمقابل دیگر والیت ھا كھ ج
مر . مورد نظر است ختر در ا بر د پدر  ً والیت  ثال سازند، م مى  یك را مشخص  ھر  حدوده  مى برند، م نام  فقھا اقسام والیت ھا را كھ 

 ّ یت وصى بان، وال موال غای ازدواج، والیت پدر و جد در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، والیت عدول مؤمنان در حفظ و پاسدارى از ا
ین . یاقیّم شرعى برخردساالن و مانند آن كھ در كتاب ھاى فقھى از آن بحث شده است سیارى از ا خود ب محقق نراقى، در ابتداى رسالھ 

 : والیت ھا را نام برده و سپس بھ روشنى مى نویسد

فروع؛ « تب ال ن ك ِ صة م موارد مخصو فى  ن الباقین مذكورة  ِ ّ م ّ أحكام كل َ لنا ھنا فى غیر الفقھاء، فإن جا، ھیچ ) 129(و ال كالم ین  در ا
ھاى  تاب  خود در ك یژه  جاى و سخنى از والیت ھاى یاد شده، غیر از والیت فقیھ نداریم، زیرا احكام ھر یك از والیت ھاى یاد شده در 

 . »فقھى مورد بحث قرار گرفتھ است

مى و  صالح عمو مھ و م شؤون عا باره  یھ در كھ والیت فق چرا  ست،  نراقى قلمرو والیت فقیھ را گسترده تر از دیگر والیت ھا دانستھ ا
ست خارج نی یھ  یت فق حوزه وال مرى از  مرو ھیچ ا ین قل ست، در ا طرح ا سلمانان م ماعى م ند. اجت تھ ا كھ گف سانى  سخن ك نابراین،  : ب

مى « ین  ند روى زم چون خداو قائلین بھ والیتِ مطلقھ فقیھ، شعاع حاكمیت و فرمانروایى فقیھ را بھ سوى بى نھایت كشانده و فقیھ راھم
 . سست و بى پایھ است) 130(» دانند

قھ«ھیچ فقیھى از واژه  مھ«یا » مطل ناى » عا حدودیت«مع نان«یا » نام ست» مطلق الع كرده ا قھ را قصد ن مت مطل یا حكو ً . و  اصوال
ست، زیرا » فقیھ«اضافھ شدن والیت بھ عنوان  شخص نی یل اراده  ناى تحم بھ مع گز  یھ ھر موجب تقیید است واین مى فھماند والیت فق

 . شخص فقیھ حكومت نمى كند، بلكھ فقھ حكومت مى كند

 
 شبھھ اى دیگر

نوان : در برابر حائرى برخى از نویسندگان گفتھ اند بھ ع لى ھرگز آن را  كرده و یھ  یت فق ھر چند نراقى فصل جداگانھ اى را ویژه وال
یارات .نظام سیاسى اسالم طرح نكرده ا ست  شؤون و اخت سى  بھ برر ھا  شده، تن ھان وارد  مان و فقی شأن عال كھ در  یاتى  قل روا او با ن

ین .اجتماعى آنان پرداختھ است بھ چن قى  باره نرا نھ در بھ نظر مى رسد نویسنده محترم تصور درستى از نظام سیاسى اسالم ندارد وگر
 . نظام سیاسى اسالم، نظامى است كھ ھمھ اركان آن بر اساس دین و پشتوانھ حكم خدا باشد. داورى نادرستى تن نمى داد

نھ  مان گو شد؛ ھ شده با ضع  عال و حاكم بھ گونھ اى مستقیم و یا غیرمستقیم از سوى خدا تعیین گردد و قوانین آن نیز از سوى خداوند مت
باره وظایف و  ستھ و در ند منصوب دان غیر مستقیم از سوى خداو نھ اى  بھ گو شرایط را  كھ درگذشتھ یادآور شدیم نراقى، فقیھ داراى 

 . است) ع(و امام معصوم) ص(شؤون حكومتى تصریح كرده اختیارات او ھمانند پیامبر

در امور حكومتى بوده ) ع(ھر وظیفھ اى كھ بر عھده سالطین و یا امام معصوم) 132(و در آخر رسالھ والیت فقیھ تصریح كرده است 
سى . است، فقیھ باید آن وظایف را برعھده گیرد ظام سیا نوان ن بھ ع یھ را  یت فق قى وال آیا با وجود مطالب یاد شده مى توان گفت كھ نرا

 مطرح نكرده است؟ 

Page 74 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 
 والیت عامھ و والیت مطلقھ

شمرده  باور دارند  یھ  قھ فق برخى از نویسندگان، نراقى را از معتقدان بھ والیت عامھ فقیھ و امام خمینى را از كسانى كھ بھ والیت مطل
ین ) 133. (اند بدون ا در ھمین نوشتھ یادآور شدیم كھ فقیھان از اختیارات حكومتى فقیھ، گاه بھ والیت مطلقھ وگاه بھ والیت عامھ و گاه 

یامبر ند پ مان معصوم) ص(كھ از این اصطالحات استفاده كنند، والیت فقیھ را در قلمرو اختیارات حكومتى، ھمان ند) ع(و اما ستھ ا . دان
كرده . در حقیقت ھمھ اینھا بھ یك معنى اشاره دارند ستفاده  از این رو برخى از فقھا براى تبیین اختیارات حكومتى فقیھ از ھر دو واژه ا

 . اند

بت «: آیة هللا شیخ محمد تقى آملى مى گوید گار غی یھ در روز اثبات والیت مطلقھ فقیھ بھ معناى اثبات شؤون و مناصب حاكمان براى فق
ست.»است برده ا كار  بھ  كدیگر  جاى ی بھ  ھردو .وى در جاى دیگر، والیت مطلقھ و والیت عامھ را در كنار ھم و  ھر از  صاحب جوا

ست كرده ا ستفاده  یھ ا متى فق یارات حكو شان دادن اخت براى ن ضاھمدانى، ) 136. (واژه  قا ر سانى ) 137(حاج آ ند خرا و ) 138(آخو
از نگاه اینان والیت مطلقھ یعنى والیتى فراتر . در بحث ھاى فقھى خود استفاده كرده اند» والیت مطلقھ«بسیارى از فقھاى معاصر، از 

 ). ع(و امامان معصوم) ص(از فتوا و قضا؛ والیتى جھت اداره كشور و رسیدگى بھ كارھاى امت اسالمى، بھ سان پیامبر

چھ را ) ع(و امامان معصوم) ص(نراقى، حاكم اسالمى را كھ از سوى پیامبر اسالم مھ آن ند و ھ مى دا قھ  نصب شده، داراى والیت مطل
 : دارا بودند، براى فقیھ ثابت و قطعى مى داند) ع(كھ پیامبر و امامان

 
یامبر« قتى پ ید) ص(از روایاتى كھ بحث خالفت را طرح كرده، این نكتھ فھمیده مى شود كھ و مردم بگو سافرتم فالنى : بھ  مان م در ز

سخنان  ین  عوام، از ا حتى  مردم  جانشین من و بھ منزلھ من و خلیفھ ام است و تمام امورى كھ دردست من بوده، در دست اوست، ھمھ 
 . امور رعیّت را بھ او واگذار كرده و او را در كارھایى كھ بھ دستش بوده، جانشین خود ساختھ است) ص(مى فھمند كھ پیامبر

ست  بھ د كھ دارد،  قى  یارات مطل آیا برداشت عموم از چنین كالمى، بھ معناى این نیست كھ ھمھ كارھایى را كھ او انجام مى داده و اخت
شتھ، .»پس والیت مطلقھ براى حاكم متیقن است... جانشین است؟ ھاى گذ مات فق كھ در كل سیم  مى ر با تتبع در سخنان فقھا بھ این نتیجھ 

از والیت عامھ براى اختیارات گسترده فقیھ استفاده مى شد، ولى در كلمات متأخران بیشتر از والیت مطلقھ، و مقصود ھمگان یك چیز 
شد. است قى با مھ نرا . شاید نخستین كسى از متأخران كھ والیت مطلقھ را بھ جاى عامھ بھ كار برد، شیخ انصارى، شاگرد برجستھ عال

 : وى در شرح و تفسیر مقبولھ عمربن حنظلھ مى نویسد

ِ فــى ) ع(إن تعلیــل اإلمــام« ّ حكمــھ ً علـى األطــالق وحجــة كــذلك یــدلُّ علـى أن ِحكومتــھ فـى الخصــومات، بجعلـھ حاكمــا ـا ب بوجـوب الرضّ
ِن فروع حكومتھ المطلقھ و حجیتھ العامة فال یختص بصورة التخاصم؛  جوب رضایت ) 140(الخصومات و الوقائع م مام و ھنگامى كھ ا

فروع  ضایى او از  كم ق در حكم قضایى او را بھ حاكم مطلق و حجت مطلق بودن فقیھ مستند و معلل مى سازد فھمیده مى شود اعتبار ح
 . »حكومت مطلقھ و حجیّت عامھ اش بوده و اختصاص بھ موارد دعوا و نزاع ندارد

ست» عامھ«و » مطلقھ«در قسمت ھاى یاد شده، شیخ انصارى واژه  بھ آن . را كنار ھم قرار داده و بھ یك معنى بھ كار برده ا جھ  با تو
ست شده ا ست . چھ آمد، روشن شد كھ در سخنان فقیھان والیت عامھ و والیت مطلقھ، بھ یك معنى بھ كار برده  عنى نی بدان م ین،  تھ ا الب

مھ . كھ در قلمرو والیت ھیچ اختالفى وجود ندارد قھ و عا در بخش بعدى خواھیم گفت برخى از فقھاى شیعھ درعین باور بھ والیت مطل
 . فقیھ در برخى از موارد بھ خاطر عواملى با ھم اختالف دارند

 
 نراقى و امام خمینى

لھ  ھا در مقو یدگاه  ترین د یك  ینى نزد مام خم قى و ا ھاى نرا یدگاه  كھ د ید  مى نما سب  ید و منا تھ مف در پایان این فصل، یادآورى این نك
كدیگر است بھ ی یھ  قھ فق شند، ولى در . والیت مطل مى اندی سان  سالمى یك حاكم ا یارات  مرو اخت گوار، در اصل نظریھ و قل آن دو بزر

 . چگونگى طرح بحث و استثناى برخى موارد از قلمرو والیت فقیھ تفاوت ھایى با یكدیگر دارند

ھار  خى اظ ینى در بر مام خم لى ا پردازد، و مى  قل  نراقى در بحث ادلھ والیت فقیھ از اجماع و روایات آغاز مى كند و سپس بھ دلیل ع
مدرك . نظرھاى خود از روایات در حدّ تأیید استفاده مى كند، نھ بیشتر نوان  در برخى دیگر براى روایات اعتبار فقھى قائل شده و بھ ع

مواردى را ) 141. (معتبر شرعى بھ آنھا استدالل كرده است لى  ند و مى دا یھ را گسترده  نراقى درحالى كھ ھمانند امام قلمرو والیت فق
ھا را ) ع(سھم امام از خمس، انفال و مجھول المالك را چون ملك شخصى امام: از باب نمونھ. خارج از والیت دانستھ است ند، آن مى دا

متأسفانھ برخى ) 143. (ولى امام خمینى موارد یاد شده را داخل در قلمرو والیت مى دانند) 142(خارج از قلمرو والیت فقیھ مى داند، 
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یھ را  ینى والیت فق مام خم كھ ا چرا  ند،  ستھ ا یھ دان نویسندگان نراقى را معتقد بھ والیت عامھ و امام خمینى را معتقد بھ والیت مطلقھ فق
لیھ و ثانویھ نمى داند، ولى در والیت عامھ این تقیّد وجود دارد كھ .مقید بھ چارچوب احكام فرعیھ الھیھ اوّ چرا  ست،  این سخن درست نی

لیھ و ثانویھ در والیت مطلقھ فقیھ، بھ ھنگام تزاحم است ند و . عدم تقیّد بھ احكام اوّ بول دار این مسألھ اى عقلى است كھ ھمھ فقھا آن را ق
شند. ویژه امام خمینى یا نراقى نیست شتھ با ھایى دا ناگون اختالف  موارد گو با  نھ. ھر چند ممكن است در تطبیق آن  باب نمو مھ : از  ھ

مت  یق و حر جات غر جوب ن كم و ْك دیگرى بدون اجازه عبور كند دو ح ل ِ فقھا گفتھ اند اگر نجات غریق بستھ بھ این باشد كھ انسان از م
یم  گر بخواھ شویم وا مى  حرام  كب  یم مرت جام دھ ْك دیگران با یكدیگر تزاحم دارند، در این صورت اگر بخواھیم واجب را ان ل ِ غصب م

یم و . دچار غصب نشویم، انسانى جان خود را از دست مى دھد سھ كن از این رو، در این گونھ موارد وظیفھ داریم كھ میان دو حكم مقای
مى رود . آن را كھ اھمیت بیشترى دارد مقدم بداریم در این مورد چون جان انسان مھم تر است، حرمت غصب بھ گونھ اى موقت كنار 

جراى . و نجات جان انسان ترجیح مى یابد مل دارد ا گاھى كا عھ آ بھ مصالح جام كھ  یھ،  ّ فق لى ست، و نھ ا در امور اجتماعى نیز این گو
جا،  برخى از احكام را براى حفظ مصالح مھم تر متوقف مى كند و در چنین مواردى فقیھ حكم اسالمى دیگرى را اجرا مى كند در این 

ست : از باب نمونھ. حكم اسالم عوض نشده است بلكھ حكم مھم تر بر مھم پیشى گرفتھ است شوھر ا یار  یھ در اخت طالق زن بھ حكم اول
افزون بر این، خود نراقى تصریح كردند .ولى اگر زنى شوھرش مفقود شده باشد پس از جستجو حاكم اسالمى بھ طالق او اقدام مى كند

یم . بھ عنوان اداره كشور و كارھاى حكومتى انجام داده اند، فقیھ در ھمھ آنھا داراى اختیار است) ع(آن چھ امام سیارى دار نمونھ ھاى ب
گام ) ع(و امام على) ص(كھ پیامبر اسالم بھ ھن سالمى  عھ ا صالح جام خاطر م بھ  مان  گر از اما خى دی كام » تزاحم«و بر خى از اح بر

لیھ مقدم داشتھ اند یھ ) 146. (حكومتى را بر احكام اوّ لیھ و ثانویھ را نمى توان نقطھ افتراق نظر ّ بنابراین تقدّم احكام حكومتى بر احكام او
 . امام و نراقى دانست

 
 مبانى اختیارات حاكم اسالمى 

 : بر اساس آن چھ در ھمین فصل آوردیم، اختیارات حاكم اسالمى از نگاه نراقى، از سھ زاویھ در خور تحلیل و بررسى است

 . از نگاه نصوص و روایات نوزده گانھ. 1

 . از نگاه اجراى شریعت. 2

 . از نگاه عقل و حسبھ. 3

 از نگاه نصوص و روایات. 1
اگر بھ والیت فقیھ بر اساس نصوص و روایات توجھ كنیم، طبیعى است كھ براى تعیین قلمرو اختیارات باید بھ ھمان روایات مراجعھ 

با نگاھى بھ روایات نوزده گانھ اى كھ نراقى براى اثبات والیت فقیھ آورده، بھ این نتیجھ مى رسیم كھ این روایات بھ دو دستھ . كرد
: تقسیم مى شوند

ست) الف عالم ا بھ فضیلت علم و یدى . یك دستھ از این روایات مربوط  یھ ترد غیر فق بر  یھ  قدم فق بر ت یات  ین دستھ از روا لت ا در دال
شمار : از باب نمونھ. نیست، ولى این روایات از بیان قلمرو اختیارات حاكم ساكت است بھ  ستھ  ین د سیزدھم از ا ھم و  ھم و د یت ن روا

 . مى آیند

نھ . دستھ دوم، روایاتى است كھ بیانگر قلمرو والیت در ھمھ شؤون حكومت و نیازھاى گوناگون جامعھ است) ب بھ نمو تم  در فصل ھف
ما را در ) ع(و امام على) ص(افزون براین، سیره پیامبر اسالم . اى از این گونھ روایات و دیدگاه نراقى خواھیم پرداخت نیز مى تواند 

صوم مان مع ّ فقیھ یارى دھد، چرا كھ آن بزرگوار اشاره كردند ھر موردى كھ پیامبر و اما ِعمال ) ع(تعیین قلمرو اختیارات ولى در آن ا
 . والیت كرده اند، فقیھ نیز والیت دارد

 
 از نگاه اجراى شریعت . 2

برخى از قوانین و احكام اسالمى پیوندى ) 148. (و اجراى آن است) 147(از نگاه نراقى یكى از وظایف حكومت پاسدارى از شریعت 
اجراى حدود و تعزیرات، جھاد با متجاوزان، اجراى عدالت، . تنگاتنگ با حكومت دارند، بھ گونھ اى كھ بدون آن قابل پیاده شدن نیستند

ست... دریافت و ھزینھ زكات و بدون . بدون حكومت اسالمى امكان پذیر نی جراى آن  شریعت ا كھ در  قانونى  ھر  نا،  ین مب ساس ا بر ا
فاوتى نیست. حكومت ممكن نباشد، از اختیارات حاكم اسالمى است ین . در این مقولھ بین دوره حضور و غیبت ت كام و قوان كھ اح چرا 

 . شریعت اختصاص بھ زمان خاصى ندارد
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 از نگاه عقل و حسبھ. 3
معیار و مالك ھایى را كھ . عادى، شرعى و عقلى تعیین كننده قلمرو اختیارات حاكم اسالمى است: بر اساس این مبنا، نیازھاى جامعھ

در تشخیص این نیاز دخالت دارند، در ابتداى ھمین فصل اشاره كردیم و گفتیم ھمھ كارھایى كھ مربوط بھ امور دین و دنیاى مردم 
ھمچنین بھ ) 150. (است و انجام آن بھ حكم عقل یا شرع و یا عادت ضرورت دارد، در قلمرو اختیارات حاكم اسالمى قرار مى گیرد

خدمات عمومى از قبیل ایجاد . برخى از مصادیق آن در ھمین فصل اشاره كردیم، ولى شؤون حكومت امروزه گسترش پیدا كرده است
جاده ھاى درون و بیرون شھرى، ایجاد درمانگاه و بیمارستان، آب و برق، حراست از اموال عمومى، نظم و امنیت داخلى، دفاع در 

. از مصادیق این قاعده بھ شمار مى آیند... برابر دشمنان خارجى و تھیھ امكانات براى ھمھ امور یاد شده و

 : نراقى در معراج السعادة مصادیق زیر را از وظایف و اختیارات حاكم اسالمى شمرده است

 
ض و مال توده مردم. 1 ْ ر ِ یت . برقرارى امنیت داخلى. 2.اجراى عدالت و رعایت حقوق مردم و دفع ستم از ع بھ امن نراقى از آن تعبیر 

ست كرده ا شوارع  شمنان. 3.طرق و  بر د شور در برا ھاى ك بھ حاكـم . 4.پاسـدارى از مرز ستھ  عاد و معـاش ھمـھ مـردم، واب مر م ا
ممكن است بر اساس . موارد فوق و نمونھ ھایى كھ در گذشتھ از عوائد االیام نقل كردیم، بیانگر وظایف و اختیارات حكومت است.است

نا  ین مب این مبنا، در حوزه مصالح عمومى و اجراى پاره اى از قوانین شریعت با مشكل مواجھ شویم، چرا كھ برخى از فقھا بر اساس ا
ند ستھ ا ستگى دارد دان بدان ب عھ  جھ ) 155. (اختیارات حاكم اسالمى را تنھا در حد تأمین نیازھایى كھ نظم و انتظام جام شكال متو ین ا ا

 . نراقى نیست، چرا كھ بھ ھر سھ مبنا در اختیارات حاكم اسالمى باور دارد

كم  یارات حا قدام دارد، در محدوده اخت بھ ا یاز  ً بر اساس مبناى عقل و حسبھ، ھمھ مواردى را كھ بھ حكم عقل یا عادت و یا شرع ن ثانیا
 . در این باره در فصل ھفتم توضیح بیشترى خواھیم داد) 156. (اسالمى مى داند

 

َ فیھ أمران - 4 یھ و لھ الوالیة ّ یة ماللفقیھ العادل تول ّ َّ كل سالم، و : إن صون اإل سالطین األنام و ح ھم   َ لذین مام، ا ّبى و اإل ما كان للن ّ أحدھم كل
فى  باد  بأمور الع لق  ٍ یتع عل كلَّ ف  َّ ثانیھم إن ما، و  ٍّ أوغیرھ ماع أونص ِن إج لدلیل م جھ ا ّ ما أخر ً ذالك إال فیھ الوالیة و كان لھم فللفقیھ ایضا
ظام  ْت ِن جھة توقف أمور المعاد و المعاش لواحد أوجماعة علیھ و ان ً أو م ً أو عادة دینھم أو دنیاھم و البدّ من اإلتیان بھ وال مفرَّ منھ إما عقال
خر، أو  یل آ سلم أو دل ساد على م حرج أو ف ٍ أو  سر ِ ضرر أو إضرار أو عُ ٍ أو أجماع أو نفى ن جھة ورود أمر ِ ً م أمور الدّین أو الدنیا شرعا
بھ أو اإلذن  یان  ُ اإلت یة ِم البد ل بل عُ نھ،  ٍ البعی ، إى واحد ِ ْ وظیفھ لمعیّن واحدٍ أو جماعة و ال لغیر معیّن ن الشارع و لم یجعل ِ ورد اإلذن فیھ م

بھ یان  لھ التصرف واالت یھ و فة الفق ئد االیام، ص : ك.ر. »فیھ و لم یعلم المأمور بھ وال المأذون فیھ، فھو وظی عھ، ص  - 536.5عوا المقن
ــھ، ص  - 811.6 - 810 ــى الفق ــافى ف - 342.9، ص 1المھــذب، ج  - 240.8، ص 1ســرائر، ج  - 7...416و  404و  287و  423الك

یھ، ج  نابیع الفقھ شده در ی چاپ  سم،  شرعیھ، ج  - 67.9.10المرا لدروس ال سالك،47، ص 2ا سائل، ج  - 55.11، ص 3؛ الم ، ص 1ر
ھان، ج  - 375.12، ص 2؛ جامع المقاصد، ج 142 ئده و البر طاء، ص  - 160.13، ص 8و ج  28و  11، ص 12مجمع الفا شف الغ ك
- 563.16، ص 2العنـــاوین، ج  -  403.15و  408و  207، ص 1جـــامع الشـــتات، ج  - 156.14، ص 22؛ جواھـــر الكـــالم، ج 382

كالم، ج  مس،  - 333.17و  197و  195، ص 22و ج  18، ص 40و ج  385و  312، ص 21و ج  156، ص 16جواھر ال تاب الخ ك
- 234.19 - 233، ص 3بلغــة الفقیــھ، ج  - 337.18و  323؛ حاشــیھ مكاســب، ص 531و  522؛ كتــاب الزكــاة، ص 291 - 289ص 

سافر، - 21. ھمان - 150.20والیت فقیھ، امام خمینى، ص  عھ و الم فى صلوة الجم ھر  بدر الزا عھ، ص  - 52.22ال و  154صلوة الجم
، 142، ص 1رسائل محقق كركى، ج  - 488.25، ص 2كتاب البیع، ج  - 177.24، ص 4محاضرات فى الفقھ االمامیھ، ج  -  155.23

 . 375، ص 2تحقیق محمد، چ كتابخانھ آیة هللا مرعشى نجفى؛ جامع المقاصد، ج 

 . 142، ص 1رسائل، ج  - 26

 . 55؛ والیت فقیھ، ص 488، ص 1كتاب البیع، ج  - 27

، چ جامعــھ 160، ص 8و ج 10، ص 10، چ جامعــھ مدرســین؛ مجمــع الفائــده و البرھـان، محقــق اردبیلــى، ج 810المقنعــھ، ص  - 28
 . مدرسین

 . 395.21و ج  422، ص 15جواھر الكالم، ج  - 29

 . 396، ص 21ھمان، ج  - 30
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 . 223 - 221، ص 3بلغة الفقیھ، ج  - 31

 . 161 - 160مصباح الفقیھ، كتاب الخمس، ص  - 32

 . 539عوائداالیام، ص  - 33

ل(القواعد و الفوائد، شمس الدین محمد بن مكى عاملى  - 34  . ، چ انتشارات مفید، قم147، قاعده 405، ص 1ج ) شھید اوّ

عبارت است از سوگند بر ترك مباشرت جنسى با ھمسر دائم بھ مدت بیش از چھار ماه و یا براى ھمیشھ، و ھدف از این » ایالء« - 35
قرار داد. كار زیان رساندن بھ زوجھ است براى آن  یژه اى  كام و سالم اح ما ا بود، ا عى طالق  كار نو ین  یت ا ھر : ك.ر. در جاھل جوا

 . 297، ص 33الكالم، ج 

ست: اگر شوھر بھ ھمسرش بگوید. در جاھلیت گونھ اى از طالق بود» ظھار« - 36 شده ا حرام  ّى، مرتكب  ّ كظھرأم سالم . أنتِ على ا
ھد. آن را منع كرده و مرتكب آن را بھ حرمت مباشرت با ھمسر مجازات كرده است اره بد ّ ید كف عادى با حال  : ك.ر. براى بازگشت بھ 

 . 96، ص 33جواھر الكالم،

نسبت دھد، یا فرزندى را كھ در بسترش بھ دنیا آمده، نفى كند، درھر دو ) زنا(ھر گاه شوھرى ھمسر خود را بھ رابطھ نامشروع  - 37
ّى مى شود و باید حد قذف درباره او اجرا شود، مگر این كھ زن اقرار بھ گناه كند، یا چھار شاھد عادل،  صورت نسبت زنا بھ ھمسر تلق

 . 2، ص 34جواھر الكالم، ج : ك.ر. شیوه لعان در كتاب ھاى فقھى آمده است. گواھى دھند و یا لعان صورت گیرد

 . 539عوائد االیام، ص  - 38

 . ھمان - 39

 . 539عوائد االیام، ص  - 40

 . 533؛ عوائد االیام، ص 344 - 339ص ) ع(تفسیر امام حسن عسكرى - 41

 . 534؛ عوائد األیام، ص 98، ص 18؛ الوسائل، ج 67، ص 1الكافى، ج  - 42

 . 541 - 539عوائد االیام، ص  - 43

 . 544 - 541عوائد االیام، ص  - 44

 . 545ھمان، ص  - 45

 . 15، ص 17مستند الشیعھ، ج  - 46

ْ یقال« - 47 باد : و یمكن أن لى الع سلطھ ع ھم و ت ّ علی لى ِن حیث والیتھ على الو ً م ً باإلعتبار، فیسمّى حاكما َ الحاكم مغایر للقاضى أیضا أن
 . »فى إقامة الحقّ و إزھاق الباطل

 

 . 7، ص 17مستند الشیعھ، ج  - 48

 . 522عوائداالیام، ص  - 49

 . 532؛ عوائد االیام،33، ص 2كنز الغوائد، ج  - 50
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ّعمھ، ج 101، ص 18وسائل الشیعھ، ج  - 51  . 532؛ عوائداالیام،283، ص 2؛ اإلحتجاج، ج 483، ص 2، كمال الدّین و تمام الن

 . 534؛ عوائداالیام ص 67، ص 1الكافى، ج  - 52

 . 4، ص 18؛ الوسائل،412، ص 7؛ الكافى، ج 219، ص 6؛ التھذیب،2، ص 3من ال یحضره الفقیھ، ج  - 53

ْآللى، ج  - 54  . 541؛ عوائداالیام،74، ص 4عوالى ال

 . 80، ص 18وسائل الشیعھ، ج  - 55

 . 522عوائد االیام، ص  - 56

 . 10، ص 17مستندالشیعھ، ج  - 57

 . 22، ص 17مستند الشیعھ، ج  - 58

 . 23ص . ھمان - 59

 . 26ھمان، ص  - 60

 . 49كتاب القضاء و الشھادات، ص  - 61

 . 553عوائداالیام، ص  - 62

 . 810المقنعھ، ص  - 63

ّھایھ، ص  - 64  . 732الن

 . 661المراسم، چاپ شده در الجوامع الفقھیھ، - 65

 . 119، ص 1قواعد االحكام، ج  - 66

 . ، چاپ قدیم165الدروس، ص  - 67

 . 265، ص 1الروضة البھیھ، ج  - 68

ّى، ج  - 69  . 328.2مھذب البارع، احمد بن فھد حل

 ، 83كفایة االحكام، ص  - 70

 . 338، ص 18وسائل الشیعھ، ج  - 71

ندى، ج 597، ص 1؛ تنقیح الرائع، فاضل مقداد، ج 400، ص 1ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج  - 72 ضل ھ ثام، فا ، ص 2؛ كشف الل
 . 389، ص 2؛ ریاض المسائل، ج 149

 . 553عوائد االیام، ص  - 73

 . 389، ص 2ریاض المسائل، ج  - 74

 . 553؛ عوائد االیام، ص 24، ص 2سرائر، ج  - 75
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 . 344، ص 1شرایع االسالم، ج  - 76

 . 139المختصر النافع، ص  - 77

 . 555 - 553عوائداالیام، ص  - 78

 

ن ال یحضره الفقیھ، ج  - 79 َ  . 338، ص 18؛ وسائل الشیعھ، ج 155، ص 10؛ التھذیب،51، ص 4م

 . 555عوائداالیام، ص  - 80

 . 165الدّروس، ص  - 81

 . 49، ص 18وسائل الشیعھ، ج  - 82

 . 36ھمان، ص  - 83

 . ، چاپ سنگى دارالھدى127، ص 1مسالك، ج  - 84

 . 555عوائداالیام، ص  - 85

 . 152آیھ ) 6(انعام  - 86

 . 555عوائداالیام، ص  - 87

 . 558 - 556ھمان، ص  - 88

 . 558عوائد االیام، ص  - 89

 . ھمان - 90

 . 207، ص 12وسائل الشیعھ، ج  - 91

 . آمده كھ درست نیست» سعد«در متن عوائد االیام موثقھ . 474، ص 13ھمان، ج  - 92

 . 161و  157، ص 8مجمع الفائدة و البرھان، ج  - 93

 . 559عوائداالیام، ص  - 94

 . 560ھمان، ص  - 95

 . 562 - 560عوائد االیام، ص  - 96

 . 562عوائد االیام، ص  - 97

 . ھمان - 98

 . 564و  562ھمان، ص  - 99
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 . 564عوائد االیام، ص  - 100

 . 565ھمان، ص  - 101

 . 566عوائد االیام، ص  - 102

 . 580 - 566ھمان، ص  - 103

 . 566ھمان، ص  - 104

 . 569عوائداالیام، ص  - 105

 . 570 - 569ھمان، ص  - 106

 . 570ھمان، ص  - 107

 . ھمان - 108

 . 571عوائد االیام، ص  - 109

 . ھمان - 110

 

 . ھمان - 111

 . 127، ص 10مستندالشیعھ، ج  - 112

 . 51و  45ھمان، ص  - 113

 . 432و  431و  426، ص 19ھمان، ج  - 114

 . بھ نقل از عالمھ مجلسى 135، ص 10؛ مستند الشیعھ، ج 291كتاب الخمس، حاج آقا رضا ھمدانى، - 115

ّى، یك ورق بھ آخر127، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 116  . ؛ تذكرة األحباب، خط

 . بھ بعد 426، ص 19مستند الشیعھ، ج  - 117

 . در این باره در فصل آینده توضیح بیشترى خواھیم داد - 118

 . 580عوائد االیام، ص  - 119

 . 432، ص 19و 52 - 51، ص 10ھمان ؛ مستند الشیعھ، ج  - 120

 . 580عوائد االیّام، ص  - 121

 . ھمان - 122

 . ھمان - 123
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 . 354معراج السعادة، ص  - 124

 . ھمان - 125

 . 580عوائد االیام، ص  - 126

 . 178حكمت و حكومت، ص  - 127

 . در فصل چھارم بھ سخنان نراقى و برخى اجماع ھا اشاره كردیم - 128

 . 529عوائد االیام، ص  - 129

 . 178حكمت و حكومت، ص  - 130

ینى، ج  - 131 كر د ینى و احیاى تف مام خم لى ا ین المل گره ب ین كن قاالت دوم عھ م مام 341، ص 3مجمو ثار ا شر آ یم و ن سھ تنظ ، مؤس
 . خمینى

 . 580عوائد االیام، ص  - 132

 . 96نظریھ ھاى دولت در فقھ شیعھ، ص  - 133

 . 372، ص 10مصباح الھدى، ج  - 134

 . 373 - 372، ص 10مصباح الھدى، ج  - 135

 . 18، ص 40و 178، ص 16و ج  421، ص 15و ج  397و  395و  312و  14، ص 21جواھر الكالم، ج  - 136

 . ، چاپ قدیم161مصباح الفقیھ، كتاب الخمس، ص  - 137

 . 53حاشیھ مكاسب، ص  - 138

 . 537عوائد االیام، ص  - 139

 . ، چ كنگره شیخ انصارى49كتاب القضا و الشھادات، ص  - 140

 . 467، ص 2؛ كتاب البیع، ج 104.2الرسائل، رسالة اإلجتھاد و التقلید، ج  - 141

ستھ .  در این باره در فصل بعدى بحث خواھیم كرد - 142 شمول والیت دان عده دوم م ساس قا بر ا مس را  مام از خ سھم ا شان  ً ای ضمنا
 . فقیھ باید در تقسیم آن دخالت كند: است؛ یعنى از باب حسبھ و قدر متیقن مى گوید

 . 461، ص 2؛ كتاب البیع، ج 42، ص 40والیت فقیھ، ج  - 143

 . 107، 81نظریھ ھاى دولت در فقھ شیعھ، ص  - 144

یھ، 581عوائداالیام،  - 145 ّھا ند، الن حاكم آورده ا كم  بھ ح براى طالق  كالم، ج 509، 475، دیگر فقھا موارد دیگرى  ھر ال ، 32؛ جوا
 . 246، ص 1؛ ھكذا عرفتھم، ج 6، ص 2؛ اسالم و مقتضیات زمان، ج 316، ص 33و ج  290ص 
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لیھ از نگارنده در این زمینھ مطالعھ شود» فقھ«مجلھ  - 146  . پیش شماره، مقالھ حكم حاكم و احكام اوّ

 . 353 - 352معراج السعادة، ص  - 147

 . 353ھمان، ص  - 148

 . ، مراجعھ شود40، و والیت فقیھ، امام خمینى، ص 467، ص 2در این زمینھ بھ كتاب البیع، ج  - 149

 . 536عوائداالیام، ص  - 150

 . 348 - 347معراج السعادة، ص  - 151

 ، 353ھمان، ص  - 152

 . ھمان - 153

 . 348ھمان، ص  - 154

ین  - 155 بر ھم ست و  ستھ ا یھ دان یت فق مرو وال از باب نمونھ آیة هللا شیخ حسین حلى آنچھ را كھ نظام بر آن توقف ندارد، خارج از قل
 . 246بحوث فقھیھ، عزالدین بحرالعلوم،: ك.ر. اساس اجراى حدود را در روزگار غیبت جایز نمى داند

 . 536عوائد االیام، ص  - 156

 
 قبض و بسط اختیارات حاكم اسالمى از نگاه نراقى: فصل ششم

 قبض و بسط اختیارات حاكم اسالمى از نگاه نراقى

خى از  حتى بر ند و  تھ ا یھ سخن گف مھ فق بت عا قھ، از نیا در دو فصل گذشتھ یادآور شدیم كھ فقھاى بزرگوار شیعھ در ابواب گوناگون ف
در عین حال، در پاره اى از موارد دیدگاه ھاى ) 1. (آنان نیابت عامھ فقیھ را ضرورى فقھ شیعھ، بلكھ ضرورى مذھب شیعھ دانستھ اند

مت آن از باب نمونھ شمارى از فقیھان، نماز جمعھ را از قلمرو . آنان یكسان نیست بھ حر نیابت و والیت فقیھ خارج دانستھ و در نتیجھ 
كرده ) 2. (در روزگار غیبت فتوا داده اند كم  ییرى آن ح یا تخ ینى  جوب ع بھ و شمار آورده و  بھ  برخى دیگر آن را جزو قلمرو نیابت 

 . دیده مى شود... این گونھ اختالف دیدگاه ھا در مسائلى چون خمس، انفال، فى ء، جھاد، قیمت گذارى كاالھا و.اند

مھ : در این جا یك پرسش اساسى در خور طرح است و آن این كھ یھ دارند، در ھ مھ فق بت عا بھ نیا باور  چرا فقھاى بزرگوار شیعھ كھ 
صومان متى مع یارات حكو مھ اخت كرده و ھ مل ن نا ع ین اختالف ) ع(ابواب فقھ بر ھمان مب یا ا ند؟ آ ستھ ا بت ندان عام ثا بان  براى نای را 

كھ  ست  شانگر آن نی جود دارد، ن سالمى و حاكم ا یارات  طالق«نظرھا كھ در مصادیق اخت بت«و » ا موم نیا ھا » ع مھ آن فق ھ مورد توا
 نبوده است؟ یا بیانگر آن نیست كھ این فقیھان بھ تناقض جدى گرفتار آمده اند؟ 

 
 عوامل قبض و بسط

نراقى، در پاسخ بھ پرسش فوق بر این باور است كھ اختالف دیدگاه فقھا در مسائل یاد شده، پس از پذیرش والیت عامھ بھ سبب عوامل 
 : زیر است

 تخصیص نیابت عامھ. 1

یت  مرو وال یان قل گام ب بھ ھن قى  ً نرا ثال ند، م كرده ا شاره  موارد ا كسانى كھ عموم نیابت را پذیرفتھ اند، بھ تخصیص آن نیز در برخى 
سالم  یامبر ا یارات پ سان اخت بت، ب گار غی سالمى را در روز صوم) ص(فقیھ، پس از آن كھ اختیارات حكومتى حاكم ا مان مع ) ع(و اما

 : گسترده دانستھ، بھ این مسألھ اشاره كرده و یادآور مى شود
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یھ را در آن « ست و فق یھ ا مگر مواردى كھ بھ وسیلھ دلیلى ھمانند اجماع یا نص یا دلیل دیگر، فھمیده شود كھ خارج از حوزه والیت فق
ستناد و .»حقى نیست بھ آن ا شیوه فقھا بر آن است كھ ھرگاه بھ قاعده و قانون عامى از كتاب و سنت دست یافتند، در ھمھ موارد جزئى 

عام را تخصیص بزند كھ  ست  بات . عمل مى كنند و براى نادیده گرفتن عام در برخى جاھا، بھ دلیل دیگرى نیاز ا بھ اث لى  ین دلی تا چن
ند. نرسد، عمومیت قاعده از اعتبار برخوردار خواھد بود مى ك شھ اى وارد ن عده خد موم قا بھ ع ستثنا  ین، چند ا بر ا نابراین، . افزون  ب

صومان متى مع یارات حكو موارد، اخت مھ  ید در ھ مھ با بت عا ناى نیا ساس مب ھا ) ع(برا شیم و تن شتھ با باور دا سالمى  حاكم ا براى  را 
شد بر آن با تبرى  یل مع نھ. مواردى را از آن خارج كنیم كھ دل باب نمو ند: از  تالف دار تدایى اخ ھاد اب ھا در ج شمول . فق خى آن را م بر

ین ) 6(محقق نراقى با این كھ وعده داده كھ كتاب جھاد را بنویسد، . نیابت عامھ مى دانند و برخى نمى دانند لتى ا چھ ع روشن نیست بھ 
ند . كتاب را ننوشتھ است ین باور بر ا ھر  صاحب جوا از این روى فتواى او در این باره روشن نیست، ولى شاگرد او شیخ انصارى و 

تدایى دارد ھاد اب ِ داراى شرایط براساس نیابت عامھ حق ج باور .كھ فقیھ یھ  مھ فق بت عا بھ نیا كھ  ین  با ا ھا  ھى از فق ھا گرو بر این در برا
ند تھ ا ثانى، . دارند، نیابت فقیھ را در روزگار غیبت در جھاد ابتدایى نپذیرف لى ) 8(شھید  قدس اردبی مى ) 9(م میرزاى ق ین ) 10(و  چن

 : میرزاى قمى مى نویسد. نظرى دارند

 
مام« بدون اذن ا ھاد  كھ ج ست  ماع ا چون اج ست،  بت ا لھ ثا شود) ع(نیابت امام براى مجتھد عادل، بھ عمومات اد مى  جا از . ن ین  در ا

نھ در .»مقتضاى آن بیرون مى رویم و باقى تحت عمومات باقى مى ماند كھ  چرا  یداتى دارد،  سخن صاحب جواھر و شیخ انصارى مؤ
البتھ مصداق امام . اخبار و نھ در كلمات فقھاى شیعھ، سخنى از امام معصوم نیست، بلكھ آنچھ آمده، امام عادل در برابر امام جائر است

مام ) ع(عادل در روزگار حضور، امامان معصوم و یا نایب خاص آنان است، ولى در روزگار غیبت، فقیھ داراى شرایط از مصادیق ا
ست، . عادل بھ شمار مى آید مان ا ھر ز تدایى در  ھاد اب (ھمان گونھ كھ صاحب جواھر نیز اشاره داشتند با عموم ادلھ جھاد كھ شامل ج

 . مى توان جواز جھاد ابتدایى را براى فقیھ در صورت وجود شرایط تقویت كرد) 12

صوم مام مع تدایى خاص ا بھ ) ع(بھ ھر حال، اگر پذیرفتیم كھ جھاد اب شھ اى  كار خد ین  یم و ا مى زن بت را تخصیص  موم نیا ست، ع ا
موردى را از  عموم نیابت وارد نمى كند، زیرا فقھا با برداشتى كھ از نصوص در یك فرع فقھى دارند و یا با استناد بھ دالیل دیگر اگر 

 . قلمرو نیابت عامھ بیرون دانستند، دلیلى بر انكار والیت و نیابت عامھ بھ شمار نمى آید

ھا ... محقق نراقى، و مقدس اردبیلى و صاص آن بر اخت كھ بارھا بھ والیت عامھ فقیھ تصریح كرده اند، مواردى را بھ سبب دلیل خاص 
ند) ع(بھ امام معصوم كرده ا ً مطرح ن صال گاه . از قلمرو اختیارات فقیھ داراى شرایط خارج كرده و یا ا شدیم ن یاد آور  كھ  نھ  مان گو ھ

 : دانستھ است) ع(آن بزرگوار موارد دیگرى را نیز ویژه امام معصوم. مقدس اردبیلى بھ جھاد ابتدایى این چنین بود

سلمانان(برخوردھا و اجبار برخورد با محاربان و بغات  مام م یف )  قیام كنندگان علیھ ا یارات و وظا نان از اخت باره آ كم در و صدور ح
 ) 13. (است) ع(امام معصوم

یامبر حرم پ یارت  نده )ص(ھمچنین وادار كردن مردم بھ انجام برخى امور خاص، ھمچون ز جام دھ مرگ ان بھ  كھ  ھایى  جام كار ، و ان
حاكم از .است) ع(از مختصات امام معصوم... بینجامد و كم  از نگاه نراقى، نماز جمعھ، نماز عیدفطر و قربان، ثبوت رؤیت ھالل بھ ح

مام: در برابر او برخى از فقھاى شیعى بر این باورند. شؤون امام معصوم است گر از ا سایل دی شرایط در م ھمان گونھ كھ فقیھ داراى 
بھ آن . نیابت دارد، در این مسایل نیز نیابت دارد) ع( تر  یش  كھ ب شد  سبب  ھالل  حاكم در رؤیت  كم  یژه ح اھمیت مسایل یاد شده بھ و

 . بپردازیم

 
ینى دارد مت د گزارى . نماز جمعھ نماز جمعھ پیوند ویژه اى با نظام اسالمى و حكو حل بر پس از آن، م حتى  ستین و  ھاى نخ در دوره 

در واقع . نماز جمعھ در ھر شھرى، كنار داراالماره و مقرھاى حكومتى بود و حاكمان و والیان حكومتى، عھده دار برگزارى آن بودند
 . برگزارى نماز جمعھ از شؤون حكومت بھ شمار مى آمد

كات و مع آورى ز حج، ج گزارى  حدود و تعزیرات، بر بھ ... بر اساس روایات، ھمان گونھ كھ حاكم اسالمى،  گیرد،  مى  ھده  بر ع را 
 : نقل مى كند) ع(سلیم بن قیس ھاللى از على. عنوان وظیفھ اى حكومتى نماز جمعھ را نیز برپا مى دارد

ھا « یات  تا مال ند،  بر مسلمانان واجب است پس از فوت امام و رھبرشان، ھیچ كارى انجام ندھند، پیش از آن كھ رھبر و امامى برگزین
 : مى فرماید) ع(امام صادق.»را برپا دارد... را گرد آورد، حج و نماز جمعھ

؛ « ٍّ ٍ تقى  . »نماز جمعھ برپا نمى شود مگر با پیشواى عادل و باتقوا) 16(الجمعة إال مع إمام عدل
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 . برپا داشتن نماز جمعھ از وظایف امام و حاكم اسالمى، شمرده شده است) 17(در دو روایت یاد شده و چندین روایت دیگر، 

 : نراقى، در این باره مى نویسد. تردیدى نیست) ع(دیدگاه ھا درباره نماز جمعھ در وجوب نماز جمعھ در روزگار حضور معصومان

صبھ بخصوصھ « ن ین َ تجمع الشرائط اآلتیة، مع حضور اإلمام المعصوم، أو م ن اسْ َ ً على كلِّ م ً أو (الخالف عند نافى وجوبھا عینا ما عمو
صوم) 18(؛ )لصالة الجمعھ مام مع با حضور ا شد،  یب ) ع(ھمھ فقھا بر این باورند كھ نماز جمعھ براى كسى كھ واجدالشرایط با یا نا و 

ماز  براى ن ھا  یا تن شد،  شده با عھ نصب  ماز جم لھ ن متى از جم ھاى حكو مھ كار براى ھ خاص  یب  چھ نا ست،  خاص او واجب عینى ا
 . »جمعھ

یار دارد در روز . 1:ولى درباره اقامھ نماز جمعھ در روزگار غیبت اختالف است وجوب تخییرى نمازجمعھ؛ بھ این معنا كھ مكلف اخت
 . بسیارى از معتقدان بھ این دیدگاه، خواندن نماز جمعھ را برتر از نماز ظھرمى دانند. جمعھ، نماز جمعھ یا نماز ظھر را بخواند

 
جب . 2 عھ وا ماز جم یا حضور در ن كھ آ شود  مى  شى  وجوب عینى نماز جمعھ؛ مقصود از وجوب عینى چیست؟ اختالف از این جا نا

ثانى و  شھید  سخنان  ست؟ از  عینى است؟ یا برپا داشتن آن؟ آیا مقصود آن است كھ ھم اقامھ و ھم حضور در نماز جمعھ واجب عینى ا
 . ھمچنین معتقدان بھ وجوب عینى بر مى آید كھ مقصود آنان، اقامھ و حضور است

فھ . نماز جمعھ ھمانند دیگر نماز ھاست گان وظی نیز ھم ھمان گونھ كھ مكلف در دیگر نمازھا باید مقدمات آن را فراھم كند، در این جا 
 . دارند مقدمات آن را فراھم سازند تا این نماز اقامھ شود

مام معصوم. 3 كھ ا عھ  ماز جم صلى ن شد، ) ع(حرمت برپا داشتن نماز جمعھ در روزگار غیبت، چون شرط ا خاص وى با جازه  یا ا و 
 . بنابراین اقامھ آن نیز جایز نیست. موجود نیست

شرط  خاص او  منشأ اختالف دیدگاه ھا علت دیدگاه ھاى گوناگون در این مقولھ چیست؟ آیا براى اقامھ نماز جمعھ، حضور امام یا نایب 
 است یا آن كھ برپاداشتن آن برھمھ مسلمانان واجب است؟ 

صومان سوى مع ھان از  یا فقی ست،  حرام ا بت  گزار ) ع(بر فرض شرط بودن، آیا برپا داشتن آن در روزگار غی ند آن را بر جازه دار ا
 كنند؟ 

مام) ع(كسانى كھ وجود امام صب ا ستھ ) ع(و نایب او را یكى از شرایط وجوب یا جواز نماز جمعھ دانستھ و یا نماز جمعھ را از منا دان
 . اند، اقامھ آن را در روزگار غیبت حرام دانستھ اند

مام) ع(در برابر، كسانى كھ آن را از پست ھا و مقام ھاى معصوم ضور ا كرده و ح كم  عھ ح ماز جم بودن ن ینى  نمى دانند، بھ واجب ع
مام. یا نایب او را براى اقامھ آن شرط ندانستھ اند) ع( یژه ا ھاى و قام  عھ را از م ماز جم ند، ) ع(بسیارى از فقیھان، با این كھ ن ستھ ا دان

ّ او را شرط واجب عینى ) ع(اینان وجود امام) واجب تخییرى: (ولى برگزارى آن را در روزگار غیبت، روا دانستھ اند و یا نایب خاص
 . بودن نماز جمعھ دانستھ اند

 
عھ  ماز جم مت ن بھ حر سى،  نراقى، ھر سھ دیدگاه را با منشأ اختالف آن، ھمچنین دلیل ھاى ھر كدام را آورده است و پس از نقد و برر

 . یا نایب خاص وى مى داند) ع(نراقى، نماز جمعھ را از مناصب و شؤون خاص امام) 20. (در روزگار غیبت فتوا داده است

دانستھ اند، ولى برگزارى آن را بھ صورت واجب تخییرى در روزگار ) ع(بسیارى از فقیھان با این كھ نماز جمعھ را از مقام ھاى امام
ند تھ ا ستھ و گف بت روا دان مام: غی عام ا بان  ھان، نای ھاى ) ع(فقی گر كار ند دی فھ را ھمان ین وظی بت، ا گار غی مده و در روز شمار آ بھ 

ھر، . حكومتى برعھده مى گیرند صاحب جوا عھ، ) 21(بسیارى از فقھا از جملھ  ماز جم سالھ ن ثانى در ر كى در ) 22(شھید  محقق كر
 . بھ این مطلب اشاره كرده اند) 23(رسالھ نماز جمعھ و جامع المقاصد 

 : ابن فھد حلى پس از رد اجماعى كھ معتقدان بھ حرمت ادعا كرده اند مى نویسد

حدود « مة ال لى إقا ساعدتُھ ع ُھ و على الناس م َ الغیبھ، و لھذا یجب الترافع إلیھ و یُمضى أحكام ألن الفقیھ المأمون منصوبٌ عن اإلمام حال
ّاس؛  مام) 24(و القضا بین الن سوى ا ِ امین، در روزگار غیبت، گمارده شده از  ست) ع(فقیھ بھ : ا یان دادن  براى داورى و پا ین رو  از ا
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 . »ھمچنین مردم باید براى اقامھ حدود و داورى میان مردم او را یارى دھند. درگیرى باید بھ او مراجعھ كرد و احكام او نافذ است

 
ندارد  ضور  یب خاص او ح یا نا مام  محقق كركى در پاسخ كسانى كھ نماز جمعھ را در روزگار غیبت حرام مى دانند، بھ دلیل این كھ ا

 : مى نویسد

ِ داراى شرایط فتوا، از سوى امام« ست) ع(این شرط نماز جمعھ در روزگار غیبت نیز وجود دارد، زیرا فقیھ امین ین . نصب شده ا از ا
صب . رو حكم او نافذ است و باید او را در برپا داشتن حدود و قضاوت میان مردم یارى داد تا ن نباید پنداشت كھ فقیھ تنھابراى حكم و اف

صوم مان مع شرایط از سوى اما یھ داراى  مده، فق یات آ كھ در روا نھ  بھ عنوان ) ع(شده و اقامھ جمعھ، خارج از آن است، زیرا آن گو
خاص .»حاكم نصب شده و مى تواند ھمھ شؤون حكومتى را انجام دھد یب  این بزرگواران بر این باورند كھ بر فرض حضور امام یا نا

ھاى ) ع(چون فقیھ امین؛ منصوب از سوى امام: او را شرط بدانیم، در روزگار غیبت شرط موجود است بھ كار كھ  است و ھمان گونھ 
 . دیگر مى پردازد، نماز جمعھ را نیز برپا مى دارد

ند توا داده ا عھ ف ماز جم ینى ن جوب ع بھ و ماز . بر ھمین اساس، برخى از فقیھان با وجود نایب عام،  كھ ن سانى  سخ ك ثانى، در پا شھید 
 : و نایب او وجود ندارد مى نویسد) ع(جمعھ را در روزگار غیبت حرام مى دانند، بھ این دلیل كھ امام

صادق) ع(فإن الفقھاء نواب اإلمام« ماً «): ع(على العموم بقول ال بھ حك ضوا  ْ نا فار َ عرف أحكام َنا و  حدیث قدروى   ٍ جل لى ر ظروا إ ْ و » ان
ھا، و  حدود وغیر مة ال تي ھي وظیفة اإلمام كالقضاء و إقا ّ ن قبلھ على العموم الشامل للمناصب الجلیلھ ال ِ ً م ا فى معناه جعلھ حاكما ّ غیره مم

لى ؛  مذكورة بطریق أو مام صادق) 26(یدخل فیھ الصالة ال تھ ا ساس گف ھان برا جل«): ع(فقی لى ر ظروا إ ْ كھ » ...ان گرى  یات دی و روا
بزرگ ) ع(جعل حاكمیت، از سوى امام. ھستند) ع(بیانگر ھمین معنایند، نایبان عام امام ھاى مھم و  ست  براى فقیھ بھ گونھ عام، ھمھ پ

ھا ) ع(بنابراین، ھمان گونھ كھ امام. را در بر مى گیرد ین كار ید ا نیز با قضاوت و اجراى حدود و غیر آنھا را بر عھده مى گیرد، فقیھ 
 . »اقامھ نماز جمعھ، بھ طریق اولى جزو وظایف اوست. را برعھده گیرد

 
َ علیھ«: اما نراقى نیابت فقیھ را در نماز جمعھ نمى پذیرد كم .»النیابة في الجمیع ممنوعٌ و ال دلیل یژه ح تحقیق ھمھ سویھ این مقولھ، بھ و

یاز دارد تر ن سترده  جالى گ بھ م بت  سط . آن در روزگار غی بض و ب ھا در ق گر فق قى و دی یدگاه نرا بھ د شاره اى  ما ا ھدف  جا  ین  در ا
 . اختیارات حاكم اسالمى بود

سالم. نماز عیدین نماز عید فطر و قربان، ھمانند نماز جمعھ پیوند خاصى با حكومت اسالمى دارد یامبر ا و ) ص(در روزگار حضور پ
 . و دیگر خلفا این نمازھا را با مراسم ویژه اى بھ جا مى آورند) ع(على

ند مى كرد گزار  نیز بر سم را  ین مرا مت، ا قام حكو باقر. حاكمان بنى امیھ و بنى عباس با غصب م مام  ندوھناك از ) ع(ا صویرى ا با ت
 : روزگار خویش مى فرماید

ِن یوم عید للمسلمین أضحى و فطر إال و ھو یجددهللا آلل محمد علیھم السّالم فیھ حزناً « ؟ قال: قال. »ما م َ ِم ُ و ل َّھم في «: قلت ّھم یرون حق إن
یامبر) 28(؛ »أیدى غیرھم مان پ ندوه دود یاد آور ا كھ  گر آن  گذرد، م ست) ص(ھیچ عیدى، چھ فطر و چھ قربان، بر مسلمانان نمى  . ا

 . »زیرا حق خود را در كف دیگران مشاھده مى كنند: چرا چنین مى باشد؟ امام مى فرماید: راوى مى گوید

 : نراقى پس از اشاره بھ وجوب نماز عیدین در روزگار حضور مى نویسد

ً؟؛ « ّ حال الغیبة ایضا ن ینصبھ أو یعم َ ُّ وجوبُھا بحال حضور اإلمام أو م آیا وجوب نماز عیدین، ویژه عصر حضور امام) 29(ھل یختص
 . »یا نایب خاص اوست و یا روزگار غیبت را نیز در بر مى گیرد؟) ع(

 
 : پس از عبارت فوق، دو دیدگاه زیر را با دلیل ھاى آن نقل كرده و بھ نقد و بررسى آن پرداختھ است

نى . 2.یا نایب خاص اوست) ع(بیش تر فقھا بر این باورند كھ وجوب، ویژه روزگار حضور امام. 1 بھ وجوب عی ھا  برخى دیگر از فق
ھا . نماز عیدین ھمانند نماز جمعھ فتوا داده اند یل  نراقى پس از یاد آورى دلیل ھاى ھر دو دیدگاه، و نقد و بررسى آنھا ھیچ یك از آن دل

ند مى دا حق  كھ ) 32. (را نمى پذیرد و سپس با اشاره بھ دالیلى دیگر، دیدگاه نخست را درست و بر  ست  باور ا ین  بر ا نابراین، وى  ب
 . یا منصوب او وجود داشتھ باشد) ع(نماز عیدین واجب نیست مگر این كھ امام
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یت  بت تقو گار غی ستحباب را در روز یدگاه ا آن بزرگوار در مسألھ اى دیگر درباره استحباب و عدم استحباب آن، بحث كرده و سپس د
 . مى كند

 حكم حاكم بھ ثبوت ھالل آیا حكم حاكم بھ ثبوت ھالل حجیّت دارد؟ 

شتھ . این موضوع، از مسایل بحث انگیز است یدگاه را اظھار دا سھ د باره  ین  از سخنان نراقى برمى آید كھ فقھاى بزرگوار شیعھ در ا
 اند؛ 

 . و چھ شیاع و چھ رؤیت و علم او باشد، حجت دانستھ اند) دو شاھد(برخى از آنان حكم حاكم را چھ مستند او بیّنھ . 1

حاكم، : برخى حجیّت آن را بھ كلى انكار كرده و گفتھ اند. 2 خود  یت و علم  چھ رؤ حكم حاكم چھ مستند بھ دو شاھد باشد و چھ شیاع و 
ت نیست  . حجّ

 . اگر مستند، بیّنھ و شیاع باشد، حجّت است، ولى اگر علم و رؤیت حاكم باشد، حجت نیست: برخى تفصیل داده و گفتھ اند. 3

ید مى نما سب  ید و منا شینھ بحث مف بھ پی شاره اى  بپردازیم، ا قى  بع . پیشینھ مسألھ پیش از آن كھ بھ نقل و نقد اقوال و دیدگاه نرا در منا
یان ) ع(و على) ص(روایى و كتاب ھاى فقھى از تصدّى پیامبر اسالم بھ م ھالل سخن  مر  سى در ا موى و عبا و خلفا و دیگر حاكمان ا

 . سرپرستى ھالل، از وظایف امام و حاكم اسالمى است: حتى در برخى روایات تصریح شده است. آمده است

 
ّك و تكلیف مردم در آن روز، از نقش امام سخن بھ میان آورده و وظیفھ مردم مى داند كھ ) 363م (قاضى نعمان  در بحث روزه یوم الش

ند بھ وى مراجعھ كن مام  یامبر.با وجود ا با روزه پ سلمانان  سالم م مى ) ص(در صدر ا طار  طار حضرت، اف با اف ند و  مى گرفت روزه 
در امر ھالل و رجوع مردم بھ حضرت ) ص(شیخ طوسى، در بررسى روایات رؤیت، بھ تصدى پیامبر) 36. (كردندو عید مى گرفتند

 : اشاره دارد

كم » خالف«آن بزرگوار در كتاب فقھى خود .»بود) ص(در سیره نبوى ثابت است كھ رؤیت ھالل، بر عھده رسول خدا« ھر چند از ح
حاكم را  كم  حاكم بھ عنوان راھى مستقل سخن بھ میان نیاورده، ولى از محتواى مطالبى كھ عرضھ كرده، استفاده مى شود كھ حجیّت ح

مزه و.بھ عنوان اصلى موضوعى پذیرفتھ است بھ ... در كتاب ھاى فقھى شیخ مفید، ابن براج، سالر دیلمى، ابن ح لھ  ین مقو سخنى از ا
 : یكى از فقھاى معاصر در تفسیر عمل این بزرگواران مى نویسد. میان نیامده است

یھ عندھم؛ « ند، در ) 39(و لم أظھر على التشكیك فیھ من القدماء مع أن المسألة أبتالئ ید ك سألھ ترد ین م كھ در ا یافتم  سى را ن قدما ك از 
 . »حالى كھ مسألھ مورد نیاز بوده است

 . مقصود ایشان این است كھ فقھاى گذشتھ با این مسألھ بھ عنوان اصلى پذیرفتھ شده برخورد كرده اند

ستقل  ھى م نوان را بھ ع مود و آن را  شاید نخستین كسى كھ ثبوت ھالل را در كتاب ھاى فقھى بھ حكم حاكم، بھ گونھ اى روشن طرح ن
 : پذیرفت، عالمھ حلى باشد

ھ كما لوحكم بھ الحاكم؛ « َ ن رمضان فلزمھ صوم ِ ّھ متیقن أنھ م ْ ألن ْطر ُ إذا رأیتَھ فاف َ الھالل فصم ھالل روزه بگیر ) 40(فإذا رایت یدن  با د
 . »و با دیدن آن روزه بگشا، زیرا یقین بھ رمضان، روزه را الزامى مى كند، ھمان گونھ كھ اگر حاكم بھ ثابت شدن ھالل حكم كند

 . پس از عالمھ، مسألھ بھ شكل روشن ترى در كتاب ھاى فقھى طرح شده است

 
ست تھ ا گر آن را پذیرف خى دی ما در بر كرده، ا لى رد  بھ ك آن . نگاه نراقى بھ مسألھ نراقى، در برخى از آثار خود حجیت حكم حاكم را 

حاكم را در «بزرگوار در كتاب مستندالشیعھ پس از نقل سخنان صاحب حدائق  كم  كھ حجیت ح ید  از ظاھر گفتھ ھاى اصحاب بر مى آ
یت و علم » صورتى كھ مستند بھ دو شاھد و شیاع باشد پذیرفتھ اند بھ رؤ كھ مستند  صورتى  حاكم در  كم  پذیرش حجیت ح قل  نیز ن و 

ستھ است تر دان قوى   ً قا یت را مطل عدم حج تھ ) 41. (حاكم باشد، بھ نقد آن پرداختھ و قول بھ  یدگاه را پذیرف ین د نیز ھم ئداألیام  در عوا
 : آن بزرگوار، در تذكرةاالحباب پس از نقل اقوال مى نویسد.است
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بھ « ظاھر از كالم اصحاب آن است كھ ھر گاه دو شاھد عادل شھادت بدھند بھ دیدن ھالل ماه رمضان در نزد مجتھد و مجتھد حكم كند 
مى .»داخل شدن ماه، بر مردم الزم است كھ حكم او را قبول كنند و روزه بگیرند سپس  كرده،  قل  نراقى اقوال دیگرى را از متأخرین ن

 : نویسد

كردن حكم او« بول  مردم ق بر  ست  ین صورت، و الزم ا كم او، در ا بھ ح ماه  ین .»اظھر آن است كھ ثابت مى شود داخل شدن  چون ا
حاكم را  كم  كھ ح ھاى كسانى  موضوع از مقوالتى است كھ امروزه مورد نیاز جامعھ است دلیل ھاى حجیت حكم حاكم و ھمچنین دلیل 

 . حجت نمى دانند، یاد آور شده و سپس بھ نقد و بررسى آن مى پردازیم

حدائق قل از صاحب  بھ ن ّت را  عدم حجی تأخرین«: دالیل عدم حجیّت حكم حاكم نراقى، قول بھ  تاخري الم ضل م كرده و » عن أفا قل  ن
 . سپس تمایل صاحب حدائق را بھ این دیدگاه آورده و دست آخر ھمین دیدگاه را پذیرفتھ است

 : نراقى، در نقل دلیل ھاى این دیدگاه مى نویسد

ّ  -و دلیل الثاني و ھو األقوى « ظن شك و ال ْباع ال ّ الثالثین، و الناھیة عن ات قة للصوم و الفطر على الرؤیة أو مضي ّ األصل و األخبار المعل
ّن؛  ست ) 45(فى أمرالھالل، و قول الحاكم ال یفید أزید من الظ تر ا قوى  قول  كھ  حاكم  كم  یز  -دلیل قول دوم یعنى عدم حجیّت ح چند چ

شك و . اصل و روایاتى كھ روزه و فطر را بھ رؤیت و گذشت سى روز تعلیق كرده اند: است بر  نیز روایاتى كھ در باب ھالل از تكیھ 
 . »قول حاكم بر بیش از ظن داللتى ندارد. ظن نھى كرده اند

 . نراقى در قسمت ھاى یاد شده بھ سھ دلیل استناد كرده كھ شرح آن مفید است

 
كھ . 1 شیم  شتھ با جواز آن دا بر  شرعى  تبر  یل مع كھ دل گر آن  ست، م گر ا فرد دی بر  اصل؛ بھ این بیان كھ اصل عدم نفوذ حكم فردى 

 . چنین دلیلى در مورد ثبوت رؤیت ھالل بھ حكم حاكم را نداریم

 : از باب نمونھ. روایاتى كھ روزه و فطر را بھ رؤیت و گذشت سى روز از شعبان یا رمضان منحصر كرده اند. 2

 : مى فرماید) ع(امام صادق

ْطر لرؤیتھ و أیاك و الشك و الظنّ « ْ لرؤیتھ و اف م ین؛ . في كتاب عليّ صُ ل ثالث ّ شھر االو وا ال ّ ْ خفى علیكم فأتم لى) 46(فإن تاب ع ) ع(در ك
مان بپرھیز شد و از شك و گ ھالل با سى روز . آمده است كھ روزه و افطارت بر اساس رؤیت  شت  ند، تاگذ ھان ما شما پن بر  ماه  گر  ا

 . »روزه بدارید

 . در نتیجھ راه ھاى دیگر حجیّت ندارند. از روایت فوق و امثال آن استفاده مى شد راه اثبات ھالل، منحصر در موارد فوق است

: مى فرماید) ع(امام صادق.دلیل دیگر بر عدم حجیّت حكم حاكم این است كھ روایات باب ھالل، از تكیھ بر شك و ظن نھى كرده اند. 3

ّن؛ «  . »روزه ماه مبارك رمضان، بھ رؤیت ثابت مى شود، نھ با ظن و گمان) 47(صیام شھر رمضان بالرؤیة و لیس بالظ

ند) 48(این روایت و روایات دیگر،  كرده ا ھى  مان ن بر شك و گ مان داللت . از تكیھ  شك و گ یش از  بر ب ھالل  حاكم در رؤیت  كم  ح
 . ندارد

وجوب افتا و تقلید :فاضل نراقى در یكى دیگر از آثار خود دلیل چھارمى را براى عدم حجیت حكم حاكم در رؤیت ھالل آورده است. 4
ِ فرعى است كھ . در امور شرعى قتى  در غیر امور شرعى نھ بر فقیھ فتوا دادن الزم است و نھ پیروى آن بر مردم واجب است، مگر و

ندارد: بھ دیگر سخن. حكمى در مقام اختالف و نزاع بین دو طرف باشد . رؤیت ھالل، از موضوعات خارجى است و ارتباطى بھ فقیھ 
 . وظیفھ فقیھ بیان احكام شرعیھ است و نمى تواند در موضوعات خارجى دخالت كند

ست و  خارجى ا ضوعات  یھ نیست، زیرا از مو بر عھده فق ماه  ین اول  ین تعی شراب، ھمچن بنابراین تعیین این كھ این مایع آب است یا 
 . موضوعات خارجى وظیفھ فقیھ نمى باشد
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شده ) 50(نقد و بررسى علت این كھ نراقى در كتاب فتوایى خود بھ مقتضاى دلیل ھاى یاد شده فتوا نداده،  این است كھ از دلیل ھاى یاد 
 : بھ آسانى مى توان پاسخ گفت

شد«: پاسخ دلیل اول ست نبا لى در د كھ دلی بھ . »األصل دلیلٌ حیث الدلیل، ھنگامى مى توان بھ اصل استناد كرد  ھالل  بات  مورد اث در 
كرد خواھیم  شاره  بدان ا گر  یدگاه دی كھ در د جود دارد  تبرى و قى . حكم حاكم، دلیل ھاى مع لى با صل عم براى ا جایى  ھ،  ّ با وجود ادل

 . نخواھد ماند

كرده : پاسخ دلیل دوم یت  صر در رؤ ھالل را منح بوت  كھ راه ث یتى  گر روا یرا ا قى ندارند، ز صر حقی بر ح لت  شده دال دلیل ھاى یاد 
یات اضافى . و گذشت سى روز و تواتر و شیاع نیز حجت نباشند) دو شاھد(بپذیریم، معنایش این خواھد بود كھ گواه  حصر در این روا

سى) ع(است، از قبیل مفھوم لقب، مثل این كھ بگوییم عیسى جز عی بھ  یامبرى  كھ پ ندارد  لت  جود ) ع(رسول خداست و این جملھ دال و
 . ندارد

كھ  ست  پاسخ دلیل سوم نیز تا حدودى روشن است، چون حكم حاكم در رؤیت ھالل، در صورتى مشمول روایات نھى از ظن و گمان ا
شیم شتھ با ّت آن ندا ھل . دلیلى بر حجی قول ا بھ  بار دارد و  مارات، اعت سایر ا ند  ّت آن ھمان شیم، حجی شتھ با ّت آن دا بر حجی لى  گر دلی ا

گیرد مى  قرار  تبره  ھارم.اصول در ردیف ظنون مع یل چ سخ دل ست: پا عم از فتوا حاكم ا كم  مرو ح ً قل كم ) 52. (اوال ین، ح بر ا فزون  ا
لھ . موضوعات خارجى، چون عدالت، نسب و فسق افراد را نیز در بر مى گیرد ند، از جم بسیارى از فقھا بھ این مطلب تصریح كرده ا

 : صاحب جواھر بھ ھنگام بحث از ثبوت رؤیت ھالل بھ وسیلھ حاكم شرع و حرمت نقض آن مى نویسد

حرام است« ھا  غیر آن سب و  ھاد و ن سق، اجت عدالت، ف ند  غیر آن، مان چھ در  یان .»رد حكم حاكم چھ در موضوعات مخاصمھ و  از ب
 . فوق، افزون بر حجیّت حكم حاكم در موضوعات، حرمت رد آن نیز استفاده مى شود

 
صى ... رؤیت ھالل با وجود نجاست در فالن ظرف و كھ نراقى، آن را مطرح كرده، یكى نیست، زیرا فقھا بین موضوعات جزئى شخ

ند. و موضوعات مھم فرق مى گذارند جات داده ا ّر ن مردم را از سرگردانى و تحی باب . در موضوعات مھم ھمواره دخالت كرده و  از 
سلمانان  یژه م بھ و سلمانان،  بر م گان  گردد بیگان مى  سبب  نمونھ میرزاى شیرازى وقتى كھ تشخیص داد رواج تنباكو در آن روزگار، 

ند پیروى كرد شان  ھا از ای سایر فق حریم آن داد و  بھ ت با . ایرانى تسلط پیدا كنند، حكم  كھ  ست  مى ا ضوعات مھ نیز از مو ھالل  سألھ  م
ست باط ا سلمانان در ارت حج م ید و  یامبر. روزه و ع لى) ص(پ مام ع ند) ع(و ا یده ا مام ورز بھ آن اھت سالمى،  مان ا مھ حاك سیره . و ھ

 . مسلمانان نیز در این مسألھ، كسب تكلیف از حاكمان بوده است

ید مى گو كھ  سى  سخ ك ھر در پا باب : صاحب جوا یھ،  یت فق یاتِ وال قن از روا قدر متی شود و  مى  بت ن حاكم ثا كم  بھ ح ھالل  یت  رؤ
 : مخاصمھ است مى نویسد

كان دارد« بر آن ام ماع  كھ تحصیل اج ست  مورى ا ید در ا فات دارد و ترد لھ، منا طالق اد با ا بھ . عدم نفوذ حكم حاكم در رؤیت ھالل 
ست صحاب در . ویژه در مثل این موضوعات عامھ كھ رجوع در آنھا بھ حكام، روشن ا مات ا شرع و سیاست شرع و كل بھ  كھ  سى  ك

پس تردید برخى عالمان در این مسألھ، بدون این كھ تمایزى بین حكم حاكم مستند بھ . مقامات آگاھى دارد، این مطلب بر او مخفى نیست
شده را .»علم یا بیّنھ یا غیر آن دو بگذارند، وجھى ندارد، زیرا ما ثبوت رؤیت ھالل را بھ حكم حاكم ثابت كردیم یاد  ھاى  یل  قى، دل نرا

حث  لھ ب لى در دنبا ست، و شد، آورده ا شیاع با شاھد و  براى عدم حجیّت حكم حاكم بھ ثبوت ھالل، در صورتى كھ حكم او مستند بھ دو 
توان . دلیل ھاى عدم حجیّت حكم حاكم را در صورتى كھ مستند بھ رؤیت و علم خودش باشد، ھمان دالئل یاد شده مى داند مى  نابراین  ب

ً قبول ندارند، دالیل آنھا ھمان بود كھ گذشت  . گفت كسانى كھ حكم حاكم را مطلقا

 
بھ : حجیّت حكم حاكم بسیارى از فقھا بھ ثبوت رؤیت ھالل درماه مبارك رمضان و عید فطر بھ حكم حاكم فتوا داده اند، از جملھ قى  نرا

 : ھنگام نقل اقوال از صاحب حدائق مى گوید

تھ ) فقیھان(از ظاھر گفتھ ھاى اصحاب « شد، پذیرف شیاع با نھ و  بھ بی ستند  كم م كھ ح صورتى  حاكم را در  كم  یت ح كھ حج ید  بر مى آ
 : صاحب حدائق بھ دنبال عبارت فوق آورده است.»اند

ند« مى دان كافى  حاكم را  ھالل، علم و رؤیت  گر .»بلكھ برخى از فقھا در ثبوت رؤیت  خیره و دی یدگاه را از دروس، ذ ین د قى ھم نرا
 : صاحب مدارك مى نویسد.كتاب ھاى فقھى نقل كرده است
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شھید در . 1: آیا گفتھ حاكم شرعى بھ تنھایى در ثبوت ھالل كفایت مى كند؟ در مسألھ دو وجھ وجود دارد« یدگاه  ین د ّت دارد، و ا حجی
نھ . بھ دلیل عموماتى كھ داللت دارند حاكم مى تواند بھ علم خود حكم كند. كتاب دروس است مھ بیّ حاكم، اقا نزد  گر  نیز بھ دلیل این كھ ا

نیز . علم حاكم از بیّنھ باالتر است. شود و او بھ شھادت آنان حكم بھ ثبوت ھالل نماید، واجب است بھ حكم او عمل شود، مثل بقیھ احكام
شد شده با بت  حاكم ثا یش  نان پ عدالت آ كھ  كرد  مل  مھ .  بھ دلیل این كھ بھ شھادت دو گواه عادل آن گاه مى شود ع حاكم در ھ قول  پس 

 . »موارد قابل پذیرش خواھد بود

 : دلیل ھاى حجیّت حكم حاكم نراقى براى حجیّت حكم حاكم در رؤیت ھالل، دالیل زیر را یاد آور شده است

ند. 1 مربن حنظلھ. 2.عموم و اطالق روایاتى كھ حكم فقیھ را نافذ و مراجعھ بھ او را در روزگار غیبت الزم مى دان لھ ع مام در . مقبو ا
 : این روایت مى فرماید

؛  َّ با شرك  ّ ال حد لى  ھو ع َّ و  لرادُّ على هللا ُّ علینا ا َّ و علینا ردّ و الراد ّمااسْتخف بحكم هللا ْ یقبل منھ فإن بر ) 60(فإذا حكم بحكمنا فلم گر او  ا
كار و رد  ما را ان كھ  سى  ست و ك شده ا كار  ما ان اساس احكام ما حكم كرد و از وى پذیرفتھ نشد، حكم الھى سبك شمرده شده و حقانیت 

 . »كند، خدا را انكار و رد كرده است و چنین كارى ھم ردیف شرك بھ خداست

 
 . دلیل بر شمول حاكمیت فقیھان مى باشد» فإذا حكم بحكمنا«اطالق 

 : روایت اسحاق بن یعقوب. 3

» ..... َّ ةهللا نا حجّ كم و أ تي علی فإنھم حجّ حدیثنا  لى رواة  ھا إ جعوا فی ْ فار عة  حوادث الواق ما ال لھ .»و أ یت، از جم ین روا حوادث «در ا ال
عة ین » الواق َّ «ھمچن ة هللا نا حجّ تي و أ ّھم حجّ َإن مھ » ف طالق دارد و ھ عھ ا حوادث واق یرا  شود، ز مى  ستفاده  حاكم ا كم  یت ح شمول حج

 . حوادث و رویدادھا از جملھ رؤیت ھالل را شامل مى شود، بلكھ ھالل، از روشن ترین مصادیق حوادث واقعھ بھ شمارمى آید

مد  افزون بر داللت روایات عامھ و مطلقھ بر حجیت حكم حاكم در رؤیت ھالل، روایاتى در باب ھالل داریم كھ نراقى تنھا صحیحھ مح
 : بن قیس را آورده است

یوم؛ « لك ال فى ذ طار  مام باإلف مر اإل ً أ ما ین یو نذ ثالث مام) 62(إذا شھد عند اإلمام شاھدان أنھا رأیا الھالل م نزد ا گواه،  گاه دو  ) ع(ھر 
 . »گواھى دھند كھ سى روز پیش از این، ماه را دیده اند، امام بھ افطار در آن روز دستور مى دھد

شده  یاد  یل  لت دال ستند، در دال قى در م لھ نرا ند، از جم نقد و بررسى دلیل ھا كسانى كھ حجیّت حكم حاكم را در رؤیت ھالل نپذیرفتھ ا
ند كرده ا ید) 63. (اشكال  مى گو ست  یل نخ قد دل قى در ن ست و وجوب : نرا باب قضا و فتوا بھ  قات مربوط  مات و مطل ین عمو مھ ا ھ

ست. پذیرش حكم حاكم در این دوباب موردپذیرش ھمگان است لھ و . صاحب حدائق این دلیل را دلیل مستقلى بھ شمار نیاورده ا او مقبو
 . توقیع را بھ عنوان مصادیق این دلیل آورده است

لت دارد. 2 بت دال گار غی توا در روز صب قضا و ف بر من نیز  شریف،  صدق . مقبولھ و توقیع  ین،  بر ا فزون  نا«ا حوادث «و » حكم ال
 . بر حجیّت حكم حاكم، محل اشكال است» الواقعھ

 
صوم.  مقصود از امام، در صحیحھ محمد بن قیس، امام معصوم است. 3 براى ) ع(دلیلى نداریم ھر حكمى كھ براى امام مع شد،  بت با ثا

 . نایب عام نیز ثابت باشد

پذیرش او . كسانى كھ حجیّت حكم حاكم را پذیرفتھ اند، بھ نقدھاى نراقى پاسخ گفتھ اند گویا نقد و ردھایى كھ نراقى آورده، چندان مورد 
ست: نیست، چرا كھ در جاى دیگر بھ .حجیت حكم حاكم را پذیرفتھ ا ستناد  با ا ید،  مى آ شمار  بھ  شان  شاگردان ای كھ از  شیخ انصارى 

 . مقبولھ و توقیع، حجیت حكم حاكم در رؤیت ھالل و اعالن عید را پذیرفتھ است

بول  یھ ق قھ فق یت مطل بات وال براى اث یات را  بھ روا ستناد  قى ا كھ نرا ست  یانگر آن ا صوم ب تاب  قى در ك سخنان نرا پاسخ بھ یك شبھھ 
ند مى ك لھ . ندارد، چرا كھ تصریح  ین مقبو ند، ھمچن مى دان بھ او را الزم  عھ  فذ و مراج بت نا گار غی یھ را در روز كم فق كھ ح یاتى  روا

 . عمربن حنظلھ و توقیع، بر بیش از والیت فتوا و قضا داللتى ندارند
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 . از سوى دیگر در كتاب عوائد االیام روایات باب را یكى از راه ھاى اثبات والیت مطلقھ فقیھ شمرده است

 : افزون بر این در كتاب صوم پس از دلیل ھاى حجیت حكم حاكم در رؤیت ھالل مى نویسد

ٍ بدلیلٍ « ً غیرُ معلوم  . سخنان فوق بر نپذیرفتن والیت فقیھ صراحت دارد.»و إصالة ثبوت كلِّ حكم ثبت لھ لنائبھ العام إیضا

شنبھ  سھ  شیعھ را در  ستند ال تاب صوم م قى ك شود نرا جب  14در پاسخ ممكن است گفتھ  شتھ 1239ر یھ نو یت فق سالھ وال یش از ر ، پ
شتھ، ) ع(در بحث رؤیت ھالل، در اختیارات حكومتى فقیھ در سطح امام معصوم) 67. (است یھ ) 68(تردید دا حث والیت فق لى در ب و

كرده است بت  یھ ثا براى فق بر .عوائد االیام كھ پس از آن نوشتھ شده، تردید از بین رفتھ و ھمھ اختیارھاى حكومتى معصوم را  فزون  ا
ً غیر معلوم بدلیلٍ «: این جملھ ندارد» اصالة ثبوت كل حكم ثبت لھ لنائبھ العام ایضا ھاى خطى وجود  ین ) 70. (در برخى از نسخھ  در ا

یا : صورت مى توان گفت سخنان نراقى در دو كتاب یاد شده ناسازگارى ندارند، چرا كھ نراقى در كتاب عوائد االیام از تك تك روایات 
كرده  ستفاده ن قھ را ا از مقبولھ و توقیع و یا عالوه بر این دو، از روایات مطلقھ و عامى كھ مردم را بھ فقھا ارجاع مى دھد، والیت مطل

ست یھ رسیده ا قھ فق بھ والیت مطل . است تا بگوییم بین آن دو كتاب ناسازگارى وجود دارد، بلكھ ایشان از مجموع روایات نوزده گانھ، 
شى از : بنابراین، مى توان گفت یع، بخ لھ و توق ین از مقبو ھد، ھمچن مى د جاع  ھا ار بھ فق مردم را  كھ  قى  عام و مطل نراقى از روایات 

مردم و  بر  ام  ّ یامبران، حك ین پ فھ، وارث، ام والیت مطلقھ را كھ والیت افتا و قضا باشد، استفاده كرده، از دیگر روایات كھ فقیھ را خلی
یل  ظاھر تحل كھ از  نھ  مان گو قھ را، ھ ھا والیت مطل موع آن گر از والیت را، و از مج ست، بخشى دی مى دان ندارد   ّ ولىّ كسى كھ ولى

 . بنابراین بین این دو كتاب ناسازگارى وجود ندارد) 71. (ایشان بر مى آید

 
ستناد .در كتاب عوائداالیام ھمین دیدگاه را تقویت مى كند» والیت افتاء«سخنان نراقى در باب  با ا نراقى پس از آن كھ والیت مطلقھ را 

ین  بھ ا ند،  مى دا خارج  یھ  قھ فق یت مطل مرو وال ھالل را از قل یت  بھ رؤ بھ مجموع روایات و دلیل ھاى دیگر استفاده كرده است، حكم 
ندارد: دلیل كھ لت  تا و قضا دال یت اف یش از وال بر ب . عمومات و مطلقاتى كھ مردم را بھ فقھا ارجاع مى دھند، ھمچنین مقبولھ و توقیع 

لب  ین مط بر ا یھ  كھ تنب شده، بل ناقض  تار ت این سخن ھمانند كتاب صوم انكار والیت مطلقھ نیست تا بگوییم نراقى در رسالھ والیت گرف
 . است كھ والیت مطلقھ فقیھ از مجموع روایات استفاده مى شود، نھ از بخشى از آن

كم  یت ح بر حج یع،  لھ وتوق بنابراین نراقى در كتاب صوم، ھمچنین عوائداالیام بر این باور است كھ عمومات و اطالقات، ھمچنین مقبو
صوم. حاكم در رؤیت ھالل داللت ندارد مام مع قول ا یت  بر حج یس  بن ق مد  لت دارد) ع(صحیحھ مح عدم ) 73. (دال ین صورت  در ا

 . حجیت حكم فقیھ در رؤیت ھالل، تخصیص عموم نیابت بھ شمار مى آید

 )ع(قلمرو اختیارات معصوم. 2
نیابت . است) ع(یكى دیگر از عواملى كھ موجب قبض و بسط نیابت عامھ واختیارات حاكم اسالمى مى گردد، قلمرو اختیارات معصوم

. مى باشد) معصوم(بھ گونھ اى طبیعى اختیارات نایب پرتوى از اختیارات منوب عنھ . مبناى والیت فقیھ است) ع(از معصوم
بر این اساس تبیین قلمرو والیت معصومان. داشتھ باشد) ع(بنابراین، فقیھ داراى شرایط ھرگز نمى تواند اختیاراتى بیش تر از معصوم

) ولى فقیھ(بر قلمرو والیت نایبان عام آنان، تأثیر مى گذارد و ھر موردى كھ از شمول والیت اصل خارج باشد، تحت والیت فرع ) ع(
. قرار نمى گیرد

صوم مرو والیت مع كھ از قل ست  مواردى ا ھان، از  خى فقی یدگاه بر نا برد یز ) ع(نصب قاضى غیر مجتھد برخى از موارد اختالفى ب ن
 : خارج است، از باب نمونھ

 در كتاب قضا این پرسش مطرح است كھ آیا ولى فقیھ اجازه دارد افراد غیر مجتھد را بھ منصب قضاوت نصب كند؟ 

 : جواز آن از سوى برخى نقل شده است، در رد این دیدگاه مى نویسد: محقق نراقى پس از آن كھ مى گوید

ست، « براى قضاوت ا ھد  غیر مجت موارد اذن  این پندار كھ عموم والیت امام در ھمھ موارد براى فقیھ نیز ثابت مى باشد و یكى از آن 
ست، . اجازه ندارد بھ غیرمجتھد اذن بدھد) ع(درست نیست، چرا كھ امام شرایط نی كھ داراى  بنابراین، فقیھ نایب ھم نمى تواند بھ كسى 

 : مبتنى كرده و گفتھ است) ع(شیخ انصارى این مسألھ را بر والیت معصوم.»اجازه دھد

 
 . »اجازه چنین كارى را نداشتھ باشد، فقیھ داراى شرایط ھم بھ عنوان نایب او نمى تواند چنین اجازه اى بدھد) ع(اگر ولى معصوم«

جواز آن و  بھ  عده اى  ست؛  یدگاه ھ ھا دو د یان فق شده، م كار  گذارى كاالھاى احت نرخ  باره  شده در كار  ھاى احت براى كاال تعیین نرخ 
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ند و ) 76. (گروھى بھ حرمت آن قایلند مى دا فروش«نراقى پس از آن كھ احتكار را حرام  بھ  كر  بار محت باره » اج ست، در را آورده ا
 : و حاكم، چھار قول را نقل مى كند) ع(نرخ گذارى كاالى احتكار شده بھ وسیلھ امام

 . شیخ مفید و دیلمى ھمین دیدگاه را پذیرفتھ اند. حاكم بھ گونھ اى كھ مصلحت مى داند بھ قیمت گذارى كاالھا مى پردازد. 1

 . مشھور این است كھ حاكم براى كاال نرخى معین نكند. 2

ند. 3 تھ ا ین : برخى دیگر از فقھا بھ تفصیل نظر داده و گف غیر ا ند، ولى در  شخص ك نرخ را م ید  حاكم با لك،  حاف ما در صورت اج
 . صورت نباید نرخ گذارى كند

عى . 4 نرخ قط لى  در صورتى كھ مالك اجحاف كند، حاكم بھ پایین آوردن قیمت دستور مى دھد تا اندازه اى كھ اجحاف از بین برود، و
گذارد. نمى دھد مى  فروش آزاد  مى .اما اگر اجحاف در كار نباشد، حاكم او را در  یل آن  ست و در دل تھ ا یدگاه را پذیرف ین د قى ھم نرا

 : نویسد

گران « بھ دی كھ  شد  متى با بھ قی فروش  شد  مى با دستور بھ ترك اجحاف در صورتى كھ مالك اجحاف كند، بھ این علت است كھ واجب 
یم) ع(اجحاف نشود، ھمان گونھ كھ از على غھ آورد لى. در نھج البال خورد) ع(با سخن ع مى  صیص  ضمره تخ فھ و  یت حذی . دو روا

شد، اجبار : دلیل دیگر این كھ. بنابراین دستور بھ كم كردن قیمت از باب امر بھ معروف واجب است جایز نبا متر  نرخ ك بر  اگر اجبار 
شد ما . او بر فروش بى فایده خواھد بود، چرا كھ ممكن است نرخ كاال را بھ گونھ اى تعیین كند كھ ھیچ كس توان خرید آن را نداشتھ با ا

فھ و  یت حذی خاطر اصل و روا بھ  شد،  ھد بفرو مى خوا كھ  متى  در صورتى كھ اجحاف نباشد، حاكم باید او را آزاد بگذارد تا بھ ھر قی
 . براى روشن شدن عبارت نراقى اشاره اى بھ دو روایت حذیفھ و ضمره الزم است.»ضمره

 
شند) ص(در روایت حذیفھ پیامبر اسالم ند بفرو در .دستور داد كھ مواد احتكار شده را بھ بازار عرضھ كنند و بھ ھر قیمتى كھ مى خواھ

یامبر عده اى از پ ند،  بازار عرضھ كن بھ  شده را  كار  مواد احت ستور داد  گوار د كھ آن بزر پس از آن  ست ) ص(روایت ضمره  درخوا
 : قیمت گذارى كردند كھ آن بزرگوار خشمناك شد، بھ گونھ اى كھ آثار خشم در چھره شان ظاھر شد و فرمود

گذارم؟« مت ب ست! من قی ست خدا بھ د ھا  مت  كھ . قی مى آورد، زمانى  پایین  ھد و  كھ بخوا مانى  برد، ز مى  باال  ھا را  مت  ند قی خداو
شمردند) ع(على. قیمت گذارى را بھ كلى نفى كردند) ص(در این دو روایت پیامبر اسالم.»بخواھد مردود  حاف را  مع ) 81. (نیز اج ج

بھ : بین این روایات بھ این است كھ بگوییم لك را  ید ما مشخص كردن قیمت قطعى براى كاال درست نیست، ولى در صورت اجحاف با
 . نرخ كمتر مجبور كرد

 : پدر بزرگوار ایشان مال مھدى نراقى در این باره مى نویسد

ند ) ع(امام... ھر گاه احتكار ثابت شود« تھ ا ما گف ضى از عل عام و بع فروختن آن ط بر  ند  جبر كن كر را  و یا حاكم شرع آن شخص محت
مت : و یا حاكم شرع باید نرخ آن طعام را تعیین كند؛ یعنى بگوید بھ محتكر كھ) ع(امام: كھ فالن قی بھ  من  باید این طعام را از قرار یك 

و حق آن است كھ بعد از آن كھ او را مجبور كند بر فروختن، دیگر اختیار با صاحب طعام خواھد بود . بفروشى و زیاده از آن نفروشى
شى بر آن نفرو یاده  شى و ز مت بفرو فالن قی سیار . و نمى توان البتھ او را مجبور كرد كھ بھ  عنى ب ید، ی مت نما گر اجحاف در قی لى ا ب

سبب  بھ  بود،  ً باید او را مجبور كرد بر نرخ كمتر، زیرا اگر چنین نكند، جبر كردن او بر فروختن بى فایده خواھد  گران بگوید، ظاھرا
شد شتھ با مت آن را ندا كس قی كھ ھیچ  ین .»این كھ گاه ھست كھ یك من از طعام را بھ قیمتى بدھد  پدرش در ا مد از  مال اح تأثیرپذیرى 

یامبر. مسألھ بسیار روشن است صوم) ص(واضح است كھ وقتى قیمت گذارى كاال براى پ مام مع كھ ) ع(و ا نیز  یھ  براى فق شد،  روا نبا
بت . خلیفھ و نایب آن بزرگواران است، روا نخواھد بود بر نیا بھ عنوان نقضى  عام،  بان  براى نای گذارى  نرخ  جواز  از این رو، عدم 

 . عامھ بھ شمار نمى آید

مام بھ ا قى، رجوع  یدگاه نرا نابر د كات ب صرف ز ست) ع(در چگونگى ھزینھ و م گار . الزم نی نیز، در روز یھ  بھ فق جوع  نابراین، ر ب
 . اشاره اى بھ این بحث مفید و مناسب مى نماید. غیبت الزم نیست

 
ند . چگونگى مصرف زكات درباره چگونگى ھزینھ زكات در روزگار حضور و غیبت، دیدگاه ھا یكسان نیست ھان، برآن خى از فقی بر

ند آن را در راه  مى توان مردم  خود  ندارد و  كھ در مصرف و ھزینھ زكات، رجوع بھ امام و حاكم اسالمى و یا نمایندگان او ضرورتى 
نان در ) ع(ھاى یادشده بھ مصرف برساند، ولى بھتر است در زمان حضور بھ امام و در دوره غیبت بھ فقھا پرداخت شود تا از سوى آ

Page 92 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 : محقق در شرایع مى نویسد. جاھاى الزم ھزینھ گردد

بپردازد« مام  بھ ا ست  ھتر ا لى ب گیرد، و ھان از .»مالك مجاز است كھ سرپرستى پخش زكات را خود یا وكیلش برعھده  سیارى از فقی ب
لى، ) 87(صاحب جواھر، ) 86(ابن ادریس، ) 85(سید مرتضى، ) 84(جملھ شیخ طوسى،  قدس اردبی كى ) 88(م ... و) 89(محقق كر

كات بودجھ . 2.صاحب حدائق این دیدگاه را بھ مشھور نسبت داده است. ھمین دیدگاه را پذیرفتھ اند كھ ز ند  ین باور بر ا گر  ھى دی گرو
بھ  شده  حكومتى است و باید در اختیار امام و حاكم اسالمى قرار گیرد تا بر اساس مصلحت اسالم و مسلمانان آن را در راه ھاى تعیین 

بت ) ع(از این گروه، عده اى برآنند كھ در زمان حضور امامان معصوم. مصرف برسانند نان و در دوره غی بھ آ واجب است كھ زكات 
ند) ع(از این گروه، برخى بین زمان و حضور امامان معصوم.بھ فقیھ داراى شرایط پرداخت شود تھ ا شتھ و گف : و دوره غیبت فرق گذا

ساند، ) ع(در زمان حضور واجب است كھ زكات بھ ائمھ بھ مصرف بر ) 92(پرداخت شود، ولى در زمان غیبت مالك مى تواند آن را 
ن أموالھم صدقھ«: شیخ مفید پس از نقل آیھ: از باب نمونھ ِ ْ م ذ ُ  : مى نویسد» ...خ

 
صدقات را ) ص(خداوند بھ پیامبرش دستور داد كھ صدقات مردم را بگیرد، تا از گناھان پاك گردند و بر امت پیامبر« كھ  ست  واجب ا

چون خطاب . امام جانشین پیامبر است در اجراى حدود و احكام. بھ او بدھند، زیرا اطاعت از او راواجب و مخالفت با او را حرام كرد
ساند. است، بدو متوجھ است) ص(ھایى كھ بھ پیامبر بھ او ر كات را  ستى ز شد، بای پس از رحلت . بنابراین، آن گاه كھ پیامبر حاضر با

خاص  سفیران  كھ دوره  مانى  وى، باید زكات را در اختیار خلیفھ وى گذاشت و در دوره غیبت باید آن را بھ نواب خاص سپرد و در ز
نھ  مورد آن را ھزی كدامین  كھ در  ند  مى دا پایان یافتھ، واجب است آن را در اختیار فقھاى مورد اطمینان شیعھ گذاشت، زیرا فقیھ بھتر 

حق ) 94. (برخى دیگر از فقھا ھمانند ابى الصالح حلبى ھمین دیدگاه را پذیرفتھ اند.»كند مس  كھ خ لب  امام خمینى پس از بیان این مط
 : والى است مى نویسد

شده « ین  ھاى تعی كات را در راه  مال ز سنجى،  ھمان گونھ كھ امر زكات در ھر زمان برعھده حاكم اسالمى است، وى بنابر مصلحت 
مھ.»ھزینھ مى كند مان حضور ائ ین ز ھره ب مام ) ع(ابن ز بھ ا ید  گار حضور با كھ در روز ست  قد ا شتھ و معت فرق گذا بت  و دوره غی

قوال .پرداخت كند، ولى در روزگار غیبت، خودش بھ مصرف مى رساند یا بھ فقیھ امین دھد كھ بھ مصرف برساند قل ا نراقى، پس از ن
 : دیدگاه نخست را پذیرفتھ ومى نویسد) 97(یادشده و نقد و بررسى آن، 

گیرد« ھده  نھ زكات را برع ستى ھزی كھ سرپر ست  جاز ا ست. مالك م ین ا شھور ھم حق و م یدگاه  یدگاه . د ین د بھ ھم ھا  ھى از فق گرو
ند. شیخ انصارى ھمین دیدگاه را پذیرفتھ است.»تصریح كرده اند . او نیز ھمانند مشھور پرداخت زكات را بھ امام و فقیھ مستحب مى دا

ئھ داده و ) 99( یاتى ارا كات نظر باب ز بسیارى از فقیھان با این كھ دیدگاه نخست را پذیرفتھ اند، ولى در البھ الى نوشتھ ھاى خود در 
مام . یا بھ روایاتى استدالل كرده اند كھ جز با حكومتى بودن زكات سازگار نیست سط ا بدھكاران تو  ِ بدھى خت  صب ) 100(پردا یا ن و 

مت . بر این مسألھ داللت دارند... و) 101(عامل از سوى امام  جھ حكو كات را بود پذیرش این گونھ سخنان از شیخ مفید و كسانى كھ ز
ند مت بدھ بھ حكو خود را  كات  ند ز مى دا . مى دانند، امرى طبیعى است، زیرا آن كھ زكات را بودجھ حكومت مى داند، بر مردم الزم 

اما بنابر نظر كسانى . طبیعى است كھ حكومت براى گردآورى آن تشكیالتى را در نظر بگیرد تا آن را گردآورى و بھ مصرف برسانند
 كھ دیدگاه نخست را پذیرفتھ بودند، وجوب نصب عامل چھ معنایى دارد؟ 

 
ند،  درخواست زكات از سوى امام و فقیھ آن چھ آمد در پرداخت زكات بھ امام و یا فقیھ، پیش از آن بود كھ آنان زكات را درخواست كن

 : محقق در شرایع مى نویسد. ولى اگر آن بزرگواران زكات را درخواست كنند، بیشتر برآنند كھ باید دستور آنھا اطاعت شود

فھا إلیھ؛ « ْ ب صر  . »اگر امام زكات را درخواست كند، واجب است بھ او پرداخت شود) 102(لو طلبھا اإلمام وجَ

 : صاحب جواھر پس از نقل عبارت محقق مى نویسد

حرام است« قل  ھر .»تردید و اختالفى در مسألھ نیست، زیرا پیروى از امام واجب مى باشد و مخالفت او از نظر عقل و ن صاحب جوا
لھ .مى داند) ع(بر اساس اطالق ادلھ نیابت، درخواست فقیھ را در روزگار غیبت ھمانند درخواست امام شیعھ، از جم ھاى  بسیارى از فق

و شــیخ ) 110(شــھید دوم ) 109(شــھید اول، ) 108(ابــن زھــره، ) 107(ابــن بــراج، ) 106(ابــى الصــالح حلــبى، ) 105(شــیخ مفیــد، 
 : شیخ انصارى مى نویسد. انصارى ھمین دیدگاه را پذیرفتھ اند

كات . از مردم زكات را بخواھند، بر مردم واجب است بھ آنان بپردازند) ع(یا امام) ص(اگر پیامبر« كھ ز اما اگر فقیھ از مردم بخواھد 
بر  ناى رد  بھ مع مر  را بھ او بدھند، مفاد و مقتضاى دلیل ھاى نیابت عامھ فقیھ، وجوب پرداخت را مى رساند، زیرا خوددارى از این ا

قول خداست بھ منزلھ رد  مام. فقیھ، و رد بر فقیھ،  شریف ا یع  لھ و در توق بن حنظ مر  لھ ع كھ در مقبو مده است) ع(چنان  ید در «: آ با
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خدایم ت  من حجّ ت من بر شمایند و  عام، .»حوادث واقعھ بھ راویان حدیث مراجعھ كرد، زیرا آنان حجّ یا  خاص و  یب  یا نا مام و  گر ا ا
زكات را درخواست كنند، ولى كسى كھ زكات بر او واجب شده، خود آن را بھ مصرف برساند، بسیارى از فقھا از جملھ شیخ انصارى 

شود مى  ند، .گفتھ اند كھ زكات از عھده وى برداشتھ ن ست ك كات را درخوا یھ ز ند فق ھر چ كھ  ست  باور ا ین  بر ا قى،  مھ، نرا ین ھ با ا
لد او  ند و مق خت ك بھ او پردا خود را  كات  ست ز ھتر ا شد ب قد با كات معت نده ز پرداخت زكات بھ او واجب نیست، مگر این پرداخت كن

 . باشد

 
ست شن ا حدودى رو تا  چرا؟ علت آن  مام. این ھمھ اختالف  بھ ا خت آن را  كھ پردا ھایى  یھ داراى ) ع(فق بھ فق گار حضور و  در روز

شرایط در روزگار غیبت واجب مى دانند، بر این باورند كھ زكات بودجھ اى حكومتى است و باید در اختیار امام و حاكم اسالمى قرار 
ند، آن  مى دان جب ن مام وا بھ ا گیرد، تا بر اساس مصلحت اسالم و مسلمانان در مصارف آن ھزینھ شود، ولى كسانى كھ پرداخت آن را 

فرق . را یكى از تكالیف فردى مى دانند كھ شخص مى تواند آن را بھ مصرف برساند بت  مان حضور و غی اما دیدگاه فقیھانى كھ بین ز
لت در آن را ) ع(و امامان معصوم) ص(گذاشتھ بودند، شاید بھ این دلیل باشد كھ این مقام را ویژه پیامبر دانستھ اند، كھ دیگران حقّ دخا

 . ندارند

ست نھ ا نوب ع یارات م . بھ ھر حال خروج این گونھ موارد از قلمرو نیابت عامھ، مبتنى بر این است كھ اختیارات نایب، پرتوى از اخت
شمرده )  ع(وقتى كھ امام داراى چنین منصبى نباشد، بھ طریق اولى فقیھ نیز چنین وظیفھ اى ندارد، یا از باب تخصیص عمومات نیابت 

ِ زھره و برخى دیگر از فقھا فھمیده مى شود  . مى شود، چنان كھ از سخنان ابن

 )ع(حقوق و اموال معصومان. 3
مقتضاى نیابت و : را در بر نمى گیرد، زیرا بھ گفتھ نراقى) ع(و امام) ص(از نگاه ھمھ فقیھان ادلھ والیت فقیھ، امور شخصى پیامبر

مربوط ) ع(و یا امام) ص(از این رو، ھر موردى كھ بھ شخص پیامبر) ع(والیت در حق امور امت است، نھ در حق امام و اموال امام
...) دریاھا، معدن ھا، زمین ھاى موات و(بر ھمین اساس، برخى از فقھا نیمى از خمس و انفال . باشد، ادلھ نیابت شامل آنھا نمى شود

. را مشمول والیت و نیابت عامھ فقیھ ندانستھ اند

حق . مصرف خمس از نگاه نراقى خمس یكى از واجبات مالى و داراى منابع ویژه اى است مس،  مى از خ سالمى، نی نابع ا ساس م بر ا
 : است) ع(و پس از آن بزرگوار حق امامان معصوم) ص(پیامبر

 
سبیل؛ « َّ خمسھ و للرسول و لذي القربى و الیتامى و المساكین و ابن ال  َّ ٍ فأن ن شى ء ِ ْ م ّما غنمتم بھ ) 114(واعلموا أن متى  ھر غنی ید  بدان

 . »دست آورید، خمس آن براى خدا، پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسكینان و در راه ماندگان است

صوم مان مع صود اما كھ مق بى  ند و ذى القر سھم خداو ھا،  ست) ع(بر اساس روایات و فتاوى فق یامبر. ا یار پ پس از آن ) ص(در اخت و 
قى، ) 115. (است) ع(بزرگوار، این سھ سھم كھ نیمى از خمس را تشكیل مى دھد، حق امامان معصوم از نگاه فقھاى شیعھ از جملھ نرا

بھ  ھا  چھ از دریا بھ آن  ین  ھا، ھمچن سب  نواع ك مدھاى ا مھ درآ ھا، ھ خمس اختصاصى بھ غنایم جنگى ندارد و بھ ھمھ معدن ھا، گنج 
 . تعلق مى گیرد) 116(دست مى آید و چند مورد دیگر كھ نراقى تا حدودى بھ شرح آنھا را آورده است، 

براى ) ع(نراقى یادآور مى شود كھ در زمان حضور امام مس را  مى از خ ضرت نی ند و ح برده ا مى  ھمھ خمس را بھ خدمت حضرت 
شاره . در روزگار حضور چندان بحثى نیست) 117. (خود بر مى داشت و نیمى دیگر را بھ آن سھ فرقھ مى داد قى ا كھ نرا ھمان گونھ 
مى . مى كند، مھم حكم مصرف خمس در روزگار غیبت است یدگاه  ھا را دو د ترین آن نراقى پس از اشاره بھ دیدگاه ھاى گوناگون مھم 

 : داند

ْك امام معصوم. 1 ل ِ یان و در راه ) ع(خمس بھ دو سھم برابر تقسیم مى شود نیم آن حق و یا م یم و بینوا سادات یت حق  یا  ْك  ل ِ و نیم دیگر م
 . ماندگان است

ست. 2 سالمى ا مت ا جھ حكو مت و بود حق اما مس  یامبر. خ یار پ ضور در اخت گار ح مھ آن در روز كھ ھ نھ  مان گو مان ) ص(ھ و اما
نھ  ند، ھزی كھ مصلحت بدان جا  ھر  تا در  گیرد  معصوم قرار مى گرفت، در روزگار غیبت نیز باید در اختیارنایبان عام حضرت قرار 

 : نراقى در این باره مى نویسد. حاكم اسالمى، نیاز سادات یتیم و بینوا و در راه مانده را برطرف مى سازد: كنند، از جملھ

 
نیز آن را اختیار كرده اند، آن است كھ  -طاب ثراه-آنچھ اقوى و اصح است كھ اكثر متأخران آن را اختیار كرده اند و والد ماجد حقیر «

ھ ایشان است و باید بھ آنھا داده شود و آن نصف دیگر كھ مال حضرت  ھ سادات بود، باز حصّ نصف خمس كھ در زمان حضرت، حصّ

Page 94 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



یم و) ع(آن بزرگوار اشاره مى كند كھ سھم امام.»بود، باز مال حضرت است لى ... را در روزگار غیبت باید بھ سادات یت داد، ولى متو
شد سوى وى با مأذون از  یا  ھد و  ید ) 119. (ھزینھ آن باید مجت باره با ست و دو جزى نی ساند، م صرف بر بھ م جازه  بدون ا گر كسى  ا

با اذن ) 120(آن بزرگوار پس از آن كھ از عالمھ مجلسى نقل مى كند . پرداخت كند یا  ھمھ خمس را باید بھ مجتھد داراى شرایط داد و 
 : او بھ مصرف رساند مى نویسد

كھ « ست  سیده ا اظھر آن است كھ این نصف خمس را صاحب مال خود مى تواند تقسیم كند بھ سادات؛ بلى نظر بھ احادیث معتبره كھ ر
مام ) ع(در زمان حضور امام عام ا یب  نیز نا عدول  ھدین  ند و مجت موده ا مى فر سیم  ند و تق تھ ا مى گرف ضرت  مس را آن ح مجموع خ

حوط است لى و ا شود، او سیم  ھد تق طالع و اذن مجت بھ ا ھ سادات ھم  ھا .»ھستند، ھر گاه نصفھ حصّ گر از فق خى دی قى، و بر چون نرا
ْك شخصى امام معصوم ل ِ از این رو . مى دانند، بھ طور طبیعى آن را مشمول ادلھ والیت و نیابت عامھ نمى دانند) ع(نیمى از خمس را م

 : شیخ انصارى در این باره مى نویسد. بر اساس نیابت، واگذارى آن را بھ فقیھ واجب نمى دانند

مى ) ع(براى وجوب پرداخت سھم امام« مام  فھ ا ین و خلی مام، ام یھ را حجّت ا كھ فق یاتى  بت و روا بھ فقیھ ممكن است بھ عموم ادلھ نیا
مام سوى ا یھ از  یھ را ) ع(داند، استناد شود، ولى انصاف این است كھ این ادلھ والیت فق كھ فق نھ آن  ند،  مى ك بات  مھ را اث مور عا بر ا

 : امام خمینى كھ خمس را حق امامت و بودجھ حكومت اسالمى مى داند مى نویسد.»قرار دھد) ع(صاحب والیت بر اموال و اوالد امام

مام) ع(بر مبناى آن كھ سھم امام« ْك ا ل ِ ندارد) ع(م جود  بھ آن و سبت  یھ ن یت فق بر وال لى  شد، دلی ستقل .»با لھ اى م شتھ در مقا ما در گذ
سالمى  مت ا جھ حكو مت و بود حق اما مس  كھ خ سیدیم  جھ ر ین نتی دیدگاه نراقى را كھ دیدگاه مشھور است، نقد و بررسى كردیم و بھ ا
صلحت  كھ م جا  ھر  تا در  گیرد  قرار  شرایط  ِ داراى  یھ یار فق ید در اخت مھ آن با است و در روزگار غیبت بر اساس ادلھ والیت فقیھ، ھ

 . بداند، ھزینھ كند

صادیق » فى ء«نراقى . یعنى اراضى و اموالى كھ بدون جنگ و خونریزى بھ دست مسلمانان افتاده است» فى ء«فى ء و انفال  را از م
 : از نگاه ایشان انفال عبارتند از. انفال دانستھ است

 
یل و . 1 با م نده و  جا ما یا در آن  شند، و  كرده با ترك  ار بدون جنگ بھ دست آمده باشد، چھ مالكان آن زمین ھا را  ّ ھر زمینى كھ از كف

 . رغبت زمین ھا را واگذار كرده باشند

 ). صفایا و قطایع ملوك اھل حرب. (دارایى ھاى مباح پادشاھانى كھ در جنگ با مسلمانان مغلوب شده باشند. 2

 ... فراز كوه ھا، پایین تپھ ھا، كوه ھا و بیشھ ھا. 3

 . اموالى كھ مالك آن روشن نباشد. 4

مده . 5 موات در آ صورت  بھ  شده و  ً رھا  عدا لى ب سابقھ احیا دارد، و كھ  ینى  یا زم شده و  ً آباد ن زمین ھاى موات، چھ آنھایى كھ اصال
 . است

 . ھر زمینى كھ صاحبان آن از بین رفتھ یا آن جا را ترك كرده باشند. 6

 . از غنایم اھل حرب براى خود انتخاب كرده باشد) ع(ھر آنچھ را كھ امام. 7

 . بھ دست آمده باشد) ع(غنایمى كھ در جنگ بدون اذن امام. 8

 . میراث كسانى كھ وارث ندارند. 9

 . معادن. 10

 . دریاھا. 11

سول . حكم انفال در روزگار حضور در فى ء و انفال، بر خالف خمس، مسألھ سھام و تقسیم بندى آن مطرح نیست ھمھ آن در اختیار ر
َّ «ھر چند آیھ .پیامبر تعبیر شده است» اموال خالص«در روایات، از فى ء و انفال بھ . است) ص(خدا ِ األنفال  یسألونك عن األنفال، قل
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یامبر) 127(» و للرسول یار پ ست، در اخت مال خدا چھ  ِ خدا و رسولش مى داند، ولى بر اساس روایات آن و ) 128) (ص(انفال را از آن
 ّ  : و حاكمان اسالمى قرارمى گیرد) ع(است و پس از آن بزرگواران، این اموال در اختیار امامان معصوم) 129(ولى

؛ « َّ ّ للقائم بإمور المسلمین بعد ذلك، األنفالُ التي كانت لرسول هللا پس ) حاكم اسالمى(براى كسى كھ بھ امور مسلمانان قیام كند ) 130(إن
 . »بود) ص(از خمس انفال است؛ انفالى كھ در اختیار رسول خدا

 
 : نراقى درباره انفال مى نویسد

مام) ص(انفال عبارت است از اموالى كھ بھ پیامبر« بھ ا یا .»اختصاص دارد) ع(و پس از آن  چھ؟ آ عنى  مام ی یامبر و ا بھ پ اختصاص 
مال شخصى آنھاست یا این كھ پیامبر و امام بھ عنوان حاكم مسلمانان، این اموال را در اختیار دارند تا در ھر جایى كھ مصلحت ببینند، 

 بھ مصرف برسانند؟ 

 . برخى دیدگاه نخست و برخى دیدگاه دوم را پذیرفتھ اند

موال  ین ا صرف در ا بت، ت ند، در روزگار غی حكم انفال در روزگار غیبت كسانى كھ این اموال را ملك شخصى پیامبر و امام دانستھ ا
 : نراقى درباره حكم انفال در روزگار غیبت مى نویسد. را براى شیعیان مجاز شمرده اند

شیعھ؛ « ھا لل وضة، إباحت في الرّ ما  ین أصحابنا ك شھور ب بھ فالم مان الغی ا في ز ّ ھاى ) 132(و أم ین فق بت، مشھور ب گار غی ا در روز ّ ام
 . »شیعھ، ھمان گونھ كھ در روضھ آمده، اباحھ آن براى شیعیان است

مس،  باب خ لك را در  ھول الما كم مج حث ) 133(مرحوم نراقى، ح ھا را در ب پھ  ھا و ت كوه  فراز  موات، و  ھاى  ین  كم زم یاى «ح اح
تاب ) 134(» موات ست) 135(» ارث«و حكم میراث كسانى را كھ وارث ندارند، در ك كرده ا یان  ھر . ب عنى  شم را ی سم ش كم ق وى ح

زمینى كھ اھل آن از بین رفتھ و یا آن جا را ترك كرده باشند، بھ قسم سوم و چھارم و پنجم ارجاع مى دھد و درباره شش قسم دیگر مى 
 : نویسد

شیعیان . اصل در آن شش قسم، اباحھ آن براى شیعیان است« براى  بھره از این اموال پس از پرداخت خمس در آنھایى كھ خمس دارد، 
مام.»جایز است صى ا ْك شخ ل ِ فال را م نیز ان مى،  ند ) ع(میرزاى ق ند و ھمان مى دا شامل آن ن مھ را  بت عا ساس نیا ین ا بر ھم ستھ و  دان

ند مى بی یھ ن جازه فق ھا .نراقى، بھره گیرى از این اموال را در روزگار غیبت براى ھمگان روا مى داند و نیازى بھ ا گر از فق خى دی بر
ند ). ع(فى ء و انفال را حق امامت و بودجھ حكومت اسالمى دانستھ اند، نھ ملك شخصى امام ین باور بر ا از این رو در روزگار غیبت 

مام .كھ باید در اختیار حاكم اسالمى قرار گیرد تا در جاى خود بھ مصرف برساند بى شك این اموال بھ عنوان مال شخصى پیامبر و یا ا
قرار داده نشده است، بلكھ آن بزرگواران بھ عنوان رھبر مسلمانان این اموال را در اختیار گرفتھ و جھت مصالح مسلمانان ھزینھ كرده 

كھ . اند مده  یات آ سیارى از روا اگر ملك شخصى آنان بود، باید پس از رحلت آنان بھ وارث منتقل مى شد، نھ امام بعدى، در حالى در ب
 : مى فرماید) ع(افزون بر این، على) 139. (این اموال بھ امام بعدى منتقل مى شود

 
خدا) خمس(براى كسى كھ اداره مسلمانان را بھ عھده دارد، پس از آن « سول  ِ ر كھ از آن اد، .»بود) ص(انفال است؛ انفالى  ّ یت حم روا

نیز داللت دارد زكات، خمس و انفال بر اساس والیت و حكومت تشریع شده، حاكم اسالمى متصدى گردآورى و ھزینھ آنھا در مصالح 
براى اداره ) ع(سیره پیامبر اسالم و على) 141. (و نیازمندى ھاى جامعھ اسالمى است بیانگر آن است كھ آن بزرگواران از این اموال 

شرایط . كشور و نیازھاى گوناگون حكومت و مسلمانان استفاده مى كردند ِ داراى  یھ بنابراین در روزگار غیبت، این اموال در اختیار فق
ید ستفاده نما سلمانان ا ناگون م ھاى گو شور و نیاز تا از آن در راه اداره ك گیرد  مى  قرار  سلمانان  مال م یت ال نوان ب حال، .بھ ع ھر  بھ 

 ً صا موارد تخص ین  كھ ا چرا  ید،  مى آ شمار ن بھ  ھان، تخصیص  خى فقی گاه بر مھ از ن بت عا عده نیا مواردى از قا ین  بودن چن بیرون 
 . خارجند

ضوع،  شخیص مو چون ت گرى  برخى از نویسندگان افزون بر عوامل سھ گانھ اى كھ تا حدودى بھ مصادیق آن اشاره كردیم، عوامل دی
ند ستھ ا سالمى دخیل دان ما از . زمان و مكان و بسط ید فقھاى شیعھ را در قبض و بسط نیابت عامھ و اختیارھاى حاكم ا حث  ھر چند ب

 . منظر نراقى است و او بھ این موارد نپرداختھ است، ولى براى تكمیل بحث اشاره اى گذرا بھ این موارد مفید و مناسب مى نماید

 تشخیص موضوع. 4
ِعمال والیت در مواردى بھ تشخیص مسائل سیاسى اجتماعى و نیازھاى جامعھ بستگى دارد ھر چند نراقى و بسیارى از دیگر فقھا . ا

در گذشتھ و حال ھمانند امام خمینى، مصالح اسالم و مسلمانان را در قلمرو والیت فقیھ داخل مى كنند، ولى بدون شك، تشخیص آنان 
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. از این مصالح بھ ویژه در زمان ھاى مختلف و اوضاع گوناگون یكسان نیست

مروز  شر ا ً ب ثال چھ بسا مواردى كھ شدت نیاز بھ آنھا امروزه، براى ھمھ روشن باشد، ولى براى گذشتگان چندان مھم تلقى نمى شده، م
بردارى از  ھره  مال محدودیت در ب براى اِع ھا را  ست دولت  یاز د با مسألھ حفظ محیط زیست بھ گونھ اى جدّى مواجھ است و ھمین ن

ست شتھ ا مورد ندا حادى  ین مسألھ  كھ در گذشتھ چن حالى  ست، در  مرو .طبیعت باز گذاشتھ ا مھ و قل بت عا سط نیا بض و ب نابراین، ق ب
نرخ . اختیارات فقیھ، گاه بھ تشخیص موضوع از سوى فقیھ بستگى دارد چون  ضوعات  خى از مو ھى بر ست فقی كن ا نھ مم از باب نمو

كرده و  قى  صى تل سائلى شخ یت را م نترل جمع ما و ك كارگر و كارفر گذارى و جلوگیرى از احتكار حتى مثل دارو و آھن، رابطھ بین 
ِعمال والیت در آنھا را روا نداند  . یكى دیگر با توجھ بھ عوارض و پیامدھاى آن، آنھا را مشمول قلمرو نیابت عامھ بداند. ا

 
 زمان و مكان. 5

لت  سالمى دخا حاكم ا مرو اختیارھاى  سط قل بض و ب عى در ق طور طبی بھ  كھ  ست  زمان و مكان و بسط ید فقھا یكى دیگر از عواملى ا
ست.  دارد ِعمال والیت مطرح است، در زمان نراقى و یا پیش و بعد از او مطرح نبوده ا ین . بى شك، مواردى كھ امروزه براى ا بھ ھم

مال  براى اع ینى  مام خم كھ ا صادیقى  موارد و م ستند، ولى  حد ھ نایى وا یھ داراى مب ینى در والیت فق جھت با این كھ نراقى و امام خم
با . والیت آورده اند، قابل مقایسھ با آنچھ نراقى آورده است نیست برده و  سر  بھ  سى  سخت سیا ضع  ھاى گذشتھ در و افزون بر این، فق

یھ و ضعف . محدودیت ھاى فراوانى از سوى حاكمان روبھ رو بوده اند مان آل بو ند دوران حاك ماعى ھمان حتى در بھترین اوضاع اجت
بود، محقق ) 144(عباسیان، شیخ مفید مورد تھدید و آزار و تبعید قرار گرفت،  ھتر  ضع ب كھ و یھ  صفویھ و قاجار گار  یا حتى در روز

كى مسموم  كھ محقق كر جایى  تا  ند،  بھ رو بود یژه اى رو گردد و ) 145(كركى و نراقى و عالمان ھم روزگار آنان با مشكالت و مى 
 : میرزاى قمى در پاسخ یكى از پرسش ھاى فقھى مى نویسد. نراقى بھ تھران احضار مى شود

ندگان(=كجاست آن بسط ید براى حاكم كھ خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن، صرف غزات « ید؟) رزم مدافعین نما نام !...  و 
مھ .»حلوا بر زبان راندن، نھ چون حلواستى بت عا بر نیا تابش  سر ك كھ در سرتا شرایط بھ گونھ اى بود كھ فقیھى چون صاحب جواھر 

سالمى ) 147(فقیھ اصرار دارد، تشكیل چنین دولتى در روزگار غیبت را غیر عملى مى داند  َّ نایینى از تشكیل حكومت ا ھمچنین آیةهللا
ند مى دا قدور  غیر م چون آن را  مھ ) 148. (و والیت عامھ فقیھ صرف نظر مى كند،  بت عا مرو نیا بودن قل شن ن ضایى رو ین ف در چن

بھ . امرى طبیعى است و چون امید بھ عینیت والیت فقیھ نبود، بحث ھاى علمى راجع بھ آن غیرمفید و غیرالزم شمرده مى شد با توجھ 
 . اوضاع یادشده قبض و بسط آراى یك فقیھ و یا فقیھى نسبت بھ فقیھ دیگر چندان دور از انتظار نیست

ید، ج 161؛ مصباح الفقیھ، كتاب الخمس، ص 339، ص 21و ج 167و ص  178، ص 16جواھر الكالم ج  - 1 291، ص 14، چ جد
ھ، ص  ّ  . 536؛ عوائداالیام، ص 46؛ تنبیھ االم

 . 51 - 50، ص 6مستندالشیعھ، ج  - 2

 . 15، 11ھمان، ص  - 3

 . 556 - 549دین و دولت در اندیشھ اسالمى، ص  - 4

 . 536عوائد االیام، ص  - 5

 . 161، ص 10مستندالشیعھ، ج -6

یب «-7 لى نا ھا إ من األرض و غیر یھ  تولى عل ما اسْ جوع إلى  ً من أھل الحرب فاألحوط إن لم یكن أقوى الرّ لو فتح سلطان الشیعھ أرضا
فتح بإذنھ و إالجرى علیھ حكم الجھاد الصحیح ْ  . »اإلمام إن لم یكن ال

ّ امام تدایى را دارد) ع(از عبارت یادشده بھ خوبى استفاده مى شود كھ نایب عام ھاد اب لت در ج حق دخا جات : ك.ر. در روزگار غیبت  ن
موم . 13، ص 21؛ جواھر الكالم، ج 278العباد، شیخ محمد حسن نجفى با حاشیھ شیخ انصارى، ص  تھ ع ماع، گف با صرف نظر از اج

 . والیت فقیھ شامل این مورد نیز مى شود

ست: شھید ثانى مى نویسد - 8 براى او روا نی تدایى  ھاد اب . در روزگار غیبت، فقیھ ھر چند براى مصالح عامھ نصب شده است، ولى ج
 . ، چ مؤسسھ كیھان403، ص 3المسالك، ج : ك.ر
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مام«: مقدس اردبیلى، نیز جھاد ابتدایى را بستھ بھ حضور معصوم دانستھ، از این روى مى نویسد - 9 مع اإل  ّ قعْ إال و ) ع(إن الجھاد لم ی
ھان، ج : ك.ر. »حینئذٍ الیحتاج إلى معرفة أحكامھ ئدة و البر مع الفا قرآن، ص 518، 437، ص 7مج كام ال فى أح یان  بدة الب ، چ 398؛ ز
 . كنگره بزرگداشت مقدس اردبیلى

 . ، چ مؤسسھ كیھان403، ص 1جامع الشتات، ج  - 10

 . ھمان - 11

 . 13، ص 21جواھر الكالم، ج  - 12

 . 836؛ زبدة البیان، ص 298، 13و ج  528 - 524، ص 8مجمع الفائدة و البرھان، ج  - 13

 . 310، ص 13ج . ھمان - 14

 . ، چ مؤسسھ آل البیت إلحیاء التراث124 - 123، ص 7مستدرك الوسائل، محدث نورى، ج  - 15

 . 13، ص 6ھمان مدرك، ج  - 16

 . 13، ص 6مستدرك الوسائل، ج  - 17

 . 11، ص 6مستدرك الشیعھ، ج  - 18

 . ھمان - 19

 . 58و  50و  13و  11، ص 6مستندالشیعھ، ج  - 20

 . 184، ص 11جواھر الكالم، ج  - 21

 . 46رسالھ فى صالة الجمعھ، ص  - 22

 . 273، ص 2؛ جامع المقاصد، ج 158، ص 1رسائل، محقق كركى، ج  - 23

 . 414، ص 1مھذب البارع، ج  - 24

 . 375، ص 2جامع المقاصد، ج  - 25

 

 . ، چ انتشارات اسالمى وابستھ بھ جامعھ مدرسین حوزه علمیھ قم46رسالة فى صلوة الجمعھ، شھید ثانى، ص  - 26

 . 57، ص 6مستندالشیعھ، ج  - 27

 . 167، ص 6؛ مستند الشیعھ، ج 136، ص 5وسائل الشیعھ، ج -28

 . 165، ص 6مستند الشیعھ، ج  - 29

 . 165، ص 6مستند الشیعھ، ج  - 30

 . 167ھمان، ص  - 31
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 . 168ھمان، ص  - 32

 . 169ھمان، ص  - 33

 . ، آستان قدس رضوى808؛تذكرة األحباب، نراقى، خطى، شماره 419و  418، ص 10مستندالشیعھ، ج  - 34

 . ، چ دارالمعارف، مصر272، ص 1دعائم االسالم، قاضى نعمان، ج  - 35

 . 235، ص 9جامع احادیث الشیعھ، ج  - 36

 . بیروت -، چ دارالتعارف 155، ص 4تھذیب االحكام، ج  - 37

 . ، چ انتشارات اسالمى و ابستھ بھ جامعھ مدرسین حوزه علمیھ قم59، مسألھ 204، ص 2الخالف، شیخ طوسى، ج  - 38

 . ، مطبعھ االداب، نجف اشرف276، ص 10مھذب األحكام فى بیان الحالل و الحرام، سید عبداألعلى سبزوارى، ج  - 39

 . ، چ مكتبة المرتضویھ268، ص 1تذكرة الفقھا، ج  - 40

 . 420و  418، ص 10مستند الشیعھ،  - 41

 . 546عوائد االیام، ص  - 42

 . 808تذكرة األحباب، خطى، بدون صفحھ، آستان قدس رضوى، شماره  - 43

 . ھمان - 44

 . 420، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 45

 . 158، ص 4تھذیب االحكام، ج  - 46

 . 156ص . 4تھذیب االحكام، ج  - 47

 . 158ھمان، ص  - 48

 . 546عوائداالیام، ص  - 49

 . 808تذكرة االحباب، خطى، بدون صفحھ؛ اواخر كتاب، آستان قدس رضوى، شماره  - 50

 . 359، ص 16جواھر الكالم، ج  - 51

 

 . ، چ فردوسى374، ص 8مصباح الھدى، محمد تقى آملى، ج  - 52

 . 359، ص 16و ج  403، ص 21و ج  100، ص 10جواھر الكالم، ج  - 53

 . 360، ص 16جواھر الكالم، ج  - 54

 . 258، ص 13؛ الحدائق، ج 418، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 55
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 . 258، ص 13الحدائق الناضره، ج  - 56

 . 420، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 57

 . 170، ص 6مدارك االحكام، ج  - 58

 . از ابواب صفات القاضى 11، باب 98، ص 18وسائل الشیعھ، ج  - 59

 . 419، ص 10؛ مستند الشیعھ، ج 99، ص 18وسائل الشیعھ،ج  - 60

 . 419، ص 10؛ مستند الشیعھ، ج 102ھمان، ص  - 61

 . 199، ص 7وسائل الشیعھ، ج  - 62

 . 419، ص 10مستند الشیعھ ،ج  - 63

 . تذكرة األحباب، كتاب صوم، خطى - 64

 . 49كتاب القضا، ص  - 65

 . 420، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 66

 . 576، ص 10ھمان، ج  - 67

 . 420ھمان، ص  - 68

 . 536عوائداالیام، ص  - 69

 . 2331شماره ) مطھرى(نسخھ خطى مدرسھ سپھساالر  - 70

 . 538و  536عوائداالیام، ص  - 71

 . 538 - 536عوائد االیام، ص  - 72

 . 538؛ عوائداالیام، ص 420، ص 10مستندالشیعھ، ج -73

 . 26، ص 17مستندالشیعھ، ج  - 74

 . 39 - 38ص . كتاب القضاء - 75

 . 21، ص 2شرایع االسالم، ج  - 76

 . 52 - 51، ص 14مستندالشیعھ، ج  - 77

 . 52ھمان ،ص  - 78

 

شیئا ! یا فالن«. ، چ دارالكتب االسالمیھ159، ص 7تھذیب االحكام، شیخ طوسى، ج  - 79  ّ قد اال قد ف عام  َّ الط كروا أن قد ذ َّ المسلمین  إن
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ھ و بعھ كیف شئت و التحبسھ ْ رج ْ  . »عندك فاخ

 . 51، ص 14؛ مستند الشیعھ، ج 161ھمان، ص  - 80

َّ «: در عھدنامھ اش بھ مالك اشتر فرمود) ع(على - 81 َ هللا َّ رسول ن اإلحتكار، فإن ِ نعْ م ْ ً بموازین ) ص(فام سمحا  ً عا یكن البیع بی ْ منع منھ ول
ن البائع و المبتاع ِ  . 46، ص 14مستند الشیعھ، ج : ك.ر. »...عدل و أسعار الیجحف بالفریقین م

ار، مال مھدى نراقى، ص  - 82  . 38انیس التجّ

ّى، ج  - 83  . بیروت -، چ دار االضواء 164، ص 1شرایع االسالم، محقق حل

 . تھران -، المكتبة المرتضویھ 244، ص 1مبسوط، شیخ طوسى، ج  - 84

َّ گلپایگانى -، چ دارالقران الكریم 80، ص 3رسائل، سید مرتضى، ج  - 85  . مدرسھ آیةهللا

 . ، چ انتشارات اسالمى جامعھ مدرسین485، ص 1سرائر، ابن ادریس، ج  - 86

 . 420و  415، ص 15جواھر الكالم، ج  - 87

 . 250، ص 4مجمع الفائده و البرھان، ج  - 88

 . 37، ص 3جامع المقاصد، ج  - 89

 . 222، ص 12الحدائق الناظره، ج  - 90

 . 348، ص 9مستند الشیعھ، ج  - 91

 . ھمان - 92

 . 252المقنعھ، ص  - 93

 . 348، ص 9؛ مستند الشیعھ، ج 172الكافى فى الفقھ، ص  - 94

 . 495، ص 2كتاب البیع، ج  - 95

َّ مرعشى النجفى506غنیھ، ابن زھره، چاپ شده در الجوامع الفقھیھ، ص  - 96  . ، چ كتابخانھ آیةهللا

 . 349 - 346، ص 9مستند الشیعھ، ج  - 97

ّى346ھمان، ص  - 98  . ؛ تذكرة األحباب، خط

 . 355 - 354كتاب الزكاة، شیخ انصارى، ص  - 99

 . 283ھمان، ص  - 100

 . ؛ تذكرةاالحباب272؛ مستند الشیعھ، ص 164، ص 1شرایع االسالم، ج  - 101

 . 164، ص 1شرایع االسالم، ج  - 102

 . 421، ص 15جواھر الكالم، ج  - 103
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 . 422ھمان، ص  - 104

 . 252المقنعھ، ص  - 105

 

 . 172الكافى فى الفقھ، ابى الصالح حلبى، ص  - 106

ّب، ابن براج، ج  - 107  . 175و  171، 1المھذ

 . 506غنیھ، ابن زھره، چاپ در الجوامع الفقھیھ، ص  - 108

ل، ص  - 109  . 53لمعھ دمشقیھ، شھید اوّ

 . 48، ص 1مسالك، ج  - 110

 . 356كتاب الزكاة، ص  - 111

؛ كتــاب 421، ص 15؛ جواھـر الكــالم، ج 225، ص 4؛ خــالف، ج 244، ص 1؛ مبســوط، ج 164، ص 1شــرایع االسـالم، ج  - 112
 ... و 356الزكاة، ص 

 . 350، ص 9مستند الشیعھ، ج  - 113

 . 41آیھ ) 8(انفال  - 114

ّى، دو ورق بھ آخر كتاب؛ كتاب الخمس، شیخ انصارى، ص 85 - 83، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 115  . 340؛ تذكرة االحباب، خط

 . 52 - 9ھمان، ص  - 116

 . تذكرة االحباب - 117

 . 127، ص 10تذكرة االحباب، یك ورق بھ آخر كتاب، مستند الشیعھ، ج  - 118

 . 135، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 119

 . ؛ تذكرة األحباب، یك ورق بھ آخر كتاب135، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 120

 . تذكرة االحباب، یك ورق بھ آخر كتاب - 121

 . 337كتاب الخمس، ص  - 122

 . 489، ص 2كتاب البیع، ج  - 123

 . ، خمس حقّ األماره157، ص 3مجلھ فقھ، شماره  - 124

 . 165 - 139، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 125

 . 374، ص 6وسائل الشیعھ، ج  - 126
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 . 1آیھ ) 8(انفال  - 127

 . 367، ص 6وسائل الشیعھ، ج  - 128

 . 537، ص 1اصول كافى، ج  - 129

 . 370، ص 6وسائل الشیعھ، ج  - 130

 . 139، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 131

 . 165ھمان، ص  - 132

 

 . 45، ص 10مستند الشیعھ، ج  - 133

 . 219، ص 14ھمان، ج  - 134

 . 426، ص 19ھمان، ج  - 135

ْ ستة أخرى ، و األصل فیھا إباحتھا للشیعة و تحلیلھا بعد أداء ما فیھ الخمس - 136  . 165، ص 10مستند الشیعھ، ج : ك.ر. بقیت

 . 207، ص 1جامع الشتات، ج  - 137

 . 291؛ كتاب الخمس، حاج آقا رضا ھمدانى، ص 495، ص 2كتاب البیع، ج  - 138

 . 539، ص 1؛ الكافى، ج 374و  364، ص 6وسائل الشیعھ، ج  - 139

140 -  َّ تي كانت لرسول هللا ّ ّ للقائم بأمور المسلمین بعد ذلك االنفال ال  . 370، ص 6وسائل الشیعھ، ج : ك.ر). ص(إن

 . 539، ص 2كافى، ج  - 141

شیعھ، ج : از باب نمونھ بھ منابع زیر مراجعھ شود - 142 ھذیب، ج 49، ص 11وسائل ال یض 201 - 203، ص 10؛ ت ھج البالغھ ف ، ن
 . 728و  223االسالم، خ 

 . 553دین و دولت، ص  - 143

 . 554دین و دولت، ص  - 144

ضات  - 145 صاحب رو جا،  صاحب ریاض در چند  كى،  صران كر عودى از معا بن  ھایى و ا شیخ ب پدر  مد،  شیخ حسین بن عبدالصّ
حمان و مستدرك این مطلب را نقل كرده اند ینى، ص : ك.ر. الجنات در دو جا، عالمھ نورى در كتاب نفس الرّ مھ ام شھداءالفضیلھ، عال

 . ، چ دارالشھاب115 - 114

 . 401، ص 1جامع الشتات، ج  - 146

 . 397، ص 21جواھر الكالم، ج  - 147

ّھ، ص  - 148 ھ و تنزیھ المل ّ  . 41تنبیھ االم
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 . 556 - 555دین و دولت، ص  - 149

 
 راه ھا و روش ھا براى اثبات والیت فقیھ: فصل ھفتم

 راه ھا و روش ھا براى اثبات والیت فقیھ

 : براى ثابت كردن والیت مطلقھ فقیھ، راه ھا و روش ھاى گوناگونى بھ شرح زیر بھ كار گرفتھ شده است

 . روایات. 1

ل(اجماع . 2  ). منقول و محصّ

ّب از عقل و نقل(دلیل عقل . 3  ). دلیل عقلى محض و دلیل مرك

 . عموم و اطالق روایاتى كھ فقیھ امامى در آنھا بھ جاى قاضیان عامھ قرار داده شده اند. 4

 . والیت حسبھ. 5

 . برھان منطقى، ھمانند شیوه آیة هللا بروجردى. 6

 . اولویت قطعیھ در برابر امور حسبیھ. 7

 . استقرا و كاوش در ھمھ ابواب فقھ. 8

ست یل عقل ا شى از دل قى، بخ ھان منط ً بر ثال یان راه . برخى از شیوه ھاى یاد شده ممكن است مصداقى از شیوه اى دیگر باشد، م از م
ھار . پرداختھ است) روایات، اجماع، دلیل عقل و حسبھ (ھاى یاد شده، نراقى، بھ چھار راه و روش  ین چ بھ ھم ھا  نیز تن ما  از این رو 

 : راه اشاره خواھیم كرد

 
 مبانى فقھى ھمكارى عالمان با حاكمان ستم: فصل ھشتم

 انواع حكومت

 : از نگاه نراقى، حكومت بھ دو قسم زیر تقسیم مى شود

 . حكومت حق و مشروع. 1

 . حكومت باطل و نامشروع، كھ از آن بھ عنوان حكومت ستم یاد مى شود. 2

شروعیت«مالك تقسیم ھمان است كھ در بحث  مت و م یم» حكو ند . آورد شند ھمان شتھ با مت دا جازه حكو ند ا سوى خداو كھ از  سانى  ك
غیر از . پیامبر اسالم و امامان معصوم در روزگار حضور و نایبان خاص و عام آن بزرگواران، حكومت آنان حق و مشروع است بھ 

ید مى آ شمار  بھ  ستم  مت  مت . افراد یادشده، ھر فرد دیگرى حكومت را بھ دست گیرد، نامشروع است و حكو شیعھ، حكو در فرھنگ 
گر در اوضاع و . شاھان و حاكمان ستم، محكوم و غیرمشروع است ست، م حرام ا كھ  ست  جب نی ھا وا با آن كارى  نھ تنھا پیروى و ھم

خت خواھیم پردا بدان  قال  ین م كھ در ا سالم  یھ ا صالح عال ند و م ھداف بل ھل . مقاطع خاصى از زمان و بھ انگیزه دستیابى بھ ا شتر ا بی
اما شیعیان ھر حاكمى ) 2. (مى دانند و پیروى از او را بھ حكم این آیھ واجب مى دانند) 1(» اولى االمر«سنت، ھر حاكمى را مصداق 

سند مى شنا مر ن لى اال صداق او شروع و . را م طاغوت و نام ند،  تھ ا ست گرف مت را در د شرعى حكو ز  جوّ بدون م كھ  سانى  شیعھ، ك
ند مى ك ھى  نان، ن سیارى را در . حكومت ستم مى داند و از ھر گونھ كمك و مساعدت و تقویت دولت آ یات ب نھ، روا ین زمی قى در ا نرا

 : بھ عنوان نمونھ بھ برخى از آنھا اشاره مى كنیم. آثار خود از جملھ در كتاب مستندالشیعھ و معراج السعاده آورده است

مك ) ص(در روایتى از پیامبر اسالم شروع، مصداق ك ظالم و نام تراشیدن قلم و آماده ساختن دوات و ابزار تحریر براى حكومت ھاى 
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 : بھ ظلم دانستھ شده است

ھم؛ « شروھم مع ْ لم، فاح ة ق ّ مد ھم  مدّ ل ً، أو  سا ھم كی بط ل ھم دواة، أور ن الق ل َ ٍ أین أعوان الظلمھ، و م در ) 3(إذا كان یوم القیامة نادى مناد
ستند : روز قیامت منادى ندا كند كجایند كمك كنندگان بھ ستمگران و كسانى كھ براى ستمگران، دوات آماده مى ساختند یا كیسھ اى مى ب
 . »ھمھ را با آنان محشوركنید! و یا قلم بھ جوھر مى زدند

 
 : مى فرماید) ع(على

یارى .»كسى كھ ظلم مى كند و آن كھ كمكش مى نماید و آن كھ بھ ظلم رضایت مى دھد، ھمھ در ظلم شریك اند« كھ  پس از آن  قى،  نرا
ست  كرده ا ستناد  سیار ا یات ب یات وروا خروج از ) 5(ستمگران را در ستم آنان از كسب ھاى حرام دانستھ، بھ آ نان را  با آ كارى  و ھم

ستمگرانھ . دانستھ است...و) 7(ھمتراز كفر ) 6(اسالم،  مال  َع از اطالق برخى روایاتى كھ آورده، استفاده مى شود نھ تنھا ھمكارى درا
 . با نظام جور حرام است كھ ھمكارى با آنان حتى در اعمالى كھ ظلم نیست، حرام است

ِمان با ستمگران  ھمكارى عال

لى  ست، و گروه خاصى نی صوص  گیرد و مخ مى  ھر چند نھى از كمك بھ پادشاھان ستم و نزدیك شدن بھ آنھا ھمھ مسلمانان را در بر 
بھ  شدن  یك  كارى و نزد روشن است عالمان و مجتھدان بھ لحاظ موقعیت ممتازى كھ در جامعھ دارند، وظیفھ ویژه اى دارند؛ ھم در ھم
یژه  ِ ستم وظیفھ اى و حاكمان خود كامھ، گناه بیشترى را مرتكب شده و شدیدتر مورد نكوھش قرار گرفتھ اند و ھم در مبارزه با حاكمان

 ): ص(بھ فرموده پیامبر اسالم. دارند و كوتاھى آنان گناھى است بزرگ

نیا؛ «  الفقھاء أمنا الرسل ما لم یدخلوا في الدّ

قال نیا؟  ّ َّ و ما دخولھم في الد كم؛ «:  قیل یا رسول هللا ذروھم على دین لك فاحْ لوا ذ فإذا فع سلطان،  باع ال ْ تا ) 9(ات ند،  نان پیامبران ھان امی فقی
 . ھنگامى كھ در دنیا داخل نشوند

 مقصود از داخل شدن آنان در دنیا چیست؟ ! اى رسول خدا: عرض شد

 . »پیروى سلطان، پس ھنگامى كھ چنین كردند، از آنان نسبت بھ دین خویش برحذرباشید: فرمود

 : در روایتى دیگر مى فرماید

 
پس . عالمان دوستان خدایند، تا ھنگامى كھ امر بھ معروف و نھى از منكر كنند و بھ دنیا دل نبندند و بھ دربار سالطین آمد و شد نكنند«

ید بھ . ھر گاه آنان را دیدید كھ بھ دنیا روى آورده اند و در دربار پادشاھانند، دیگر از آنان دانش فرا نگیرید و پشت سر آنان نماز نخوان
ند،  مى ك سد  عیادت آنان نروید و جنازه ھاى آنان را تشییع نكنید، زیرا آنان آفت دین و مایھ تباھى اسالمند و چنان كھ سركھ عسل را فا

سازند مى  سد  ند.»آنان دین خدا را فا شده ا ھى  شاھان ن با  ھى  كارى و ھمرا ینى از ھم مان د گر، عال یات دی یات .در روا ساس روا بر ا
مد  فت و آ كھ ر سانى را  خى از ك ھاى بر یھ  كرده و توج كوھش  نان را ن یادشده نراقى، رفت و آمد عالمان بھ دربار شاھان براى نام و 

یده است) 12(دارند، نادرست خوانده است  شیاطین نام شگر  مدار ل ین و عل ال د ند، دجّ تھ ا . (و كسانى را كھ بھ ھمكارى با آنان پرداخ
لب را ) 13 نیز در دستورالعملى كھ براى برادرش نگاشتھ، از وى مى خواھد از ھمنشینى با آنان پرھیز كند، چرا كھ ھمنشینى با آنان ق

 این ھمھ پرھیز و نكوھش براى چیست؟ .سیاه مى كند

یر . فلسفھ دین، نجات انسان ھا از ظلم و جور و بندگى غیر خداست.  علت آن تا حدودى روشن است بھ غ ستم  شاھان  با پاد عالمى  گر  ا
كرده،  شاره  قى ا كھ نرا نھ  مان گو گذارد، ھ نان صحّھ ب ھاى خالف آ بر كار شود و  مراه  نام ھ ً براى كسب نان و  انگیزه الھى و صرفا

بت . اھداف دین را زیر پا گذاشتھ و در جھت نابودى آن عمل كرده است غاز غی كھ از آ ھایى  بھ شھادت تاریخ در ھمھ قیام ھا و جنبش 
ند بوده ا فرین  قش آ یا ن ین . كبرى تا كنون علیھ حاكمان ستم انجام گرفتھ، ھمواره یك یا چند عالم دین رھبرى قیام را بھ عھده داشتھ  با ا

ستم  مان  شاھان و حاك بھ پاد شوند،  مى  یده  بزرگ د ھمھ در مقاطعى از تاریخ اسالم مى یابیم برخى از عالمان كھ در میان آنان فقیھان 
 . نزدیك شده و گاه حمایت كرده اند

 
سارى  سى و خوان مھ مجل حضور عالمان برجستھ اى چون عالمھ حلى، خواجھ نصیرالدّین طوسى در دربار مغول، محقق كركى و عال
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جاد  سش را ای ین پر جار، ا مت قا با حكو قى  مد نرا مال اح مى و  میرزاى ق ھا در تشكیالت صفویان، رابطھ شیخ جعفر كاشف الغطاء و 
ند  گر نبود ند؟ ا بار بود بھ در ستھ  ند؟آیا واب مى كرد ید  ستم را تأی شاھان  یت پاد یھ، حاكم ھاى علم كرده است كھ آیا عالمان دین و حوزه 
جار  یا قا مان صفوى  نان حاك ظر آ حضور آنان در دربار حاكمان ستم بھ چھ منظور بود؟ آنان چھ اھدافى را تعقیب مى كردند؟ آیا در ن
شده،  ساب  عى و ح نھ اى مقط بھ گو یا  شدند؟  مى  یك  مشروع بودند یا این كھ براى رسیدن بھ نام و نان و كسب قدرت بھ پادشاھان نزد
ھى  ھاى فق ً براى تأمین مصالح و مقاصد عالیھ اسالم و جلوگیرى از ظلم و ستم و تجاوز بھ حقوق مردم بر اساس مبانى و دیدگاه  صرفا

 بھ پادشاھان جور نزدیك مى شدند؟ 

ست شده ا ھار  گرا اظ غرب  عده اى از روشنفكران  ھم . در این باره دیدگاه ھاى گوناگونى توسط نویسندگان ناآگاه یا مغرض و  چھ م آن
شاه در .  است شناخت دیدگاه فقھاى شیعھ بھ ویژه مرحوم احمد نراقى است لى  لھ فتحع شاھان از جم با  مان  كارى عال گیزه ھم باره ان در

 . در این جا تنھا بھ مبانى فقھى آن خواھیم پرداخت. فصل دوم مطالبى آوردیم

 
 برخوردھاى واقع گرایانھ

ند مى دا حال ضرورى  ھر  مت را در  جود حكو قى، و ضور، ) 15. (محقق نرا گار ح خود را در روز مانى  مت آر گوار، حكو آن بزر
ند) ع(حكومت معصومان یده . و در روزگار غیبت، فقھاى داراى شرایط مى دا ند ناد مى توا ھاى موجود را ن یت  گر، واقع سوى دی از 

ستحكام . بگیرد ستمرار و ا صدد ا توان در  مھ  با ھ لى  ند، و شرایط نبود كھ داراى  شتند  ست دا قدرت را در د در جھان خارج حاكمانى 
بھ  قدرت بودند، كھ مقابلھ و قطع ارتباط با آنان بھ طور كلى ممكن نبود، چرا كھ اگر شیعیان با حاكمان كارى نداشتند، سالطین با مردم 

مى . عنوان بخشى از ملت خود كار داشتند شن  ھا رو مت  نھ حكو از این رو، عالمان شیعى باید تكلیف خود و مردم را در برابر این گو
كھ ) 16(آن بزرگواران، چون وجود حكومت را ھرچند بد باشد، از ھرج و مرج بھتر مى دانستند، . كردند ند  ئھ داد راھكارھایى را ارا

فوذ در آن در  مت و ن ساختار حكو با ورود در  كھ  ین  یا ا فت،  ست یا شریعت د ھداف  پاره اى از ا بھ  توان  با زیستن در حكومت ستم ب
مود گیرى ن كرد، جلو مى  ید  سلمانان را تھد تار . برخى اوضاع از خطرھایى كھ اسالم و م گى رف ین بحث و چگون یاى ا با زوا شنایى  آ

ستم، از مسائل  مان  با حاك كارى  ھاى ھم یان راھكار نان و ب ین در برابرآ مسلمانان با حاكمان ستم، ھمچنین موضع و عملكرد عالمان د
 . الزم و ضرورى در اندیشھ سیاسى اسالم است

 
 موارد جواز ھمكارى با حاكمان ستم

كى از  فھ چیست؟ ی ست، وظی سالمى نی مت ا شكیل حكو كان ت ند و ام ست دار شور را در د مور ك مام ا ستم ز مان  در روزگارى كھ حاك
 مواردى كھ در این مقولھ در خور طرح مى باشد، این است كھ در چھ مواردى ھمكارى با آنان حرام و در چھ مواردى حالل است؟ 

توان . نراقى در چندین جا از كتاب مستندالشیعھ و معراج السعاده این بحث را طرح كرده است مى  گوار  لب آن بزر ندى مطا در جمع ب
 . عمومى و حكومتى طرح كرده است: گفت ایشان ھمكارى با حاكمان ستم را در دو سطح

ْ «یكى از آن موارد ر ) چیزھایى كھ كسب بھ وسیلھ آنھا حرام است(» ما یحرم التكسب بھ«نراقى در باب  بل معونة الظالمین في ظلمھم 
شود .دانستھ است) یارى و ھمكارى با ستمگران در ستم آنان بلكھ در ھمھ حرام ھاى الھى(» في مطلق الحرام از سخن فوق استفاده مى 

 : كارھایى كھ براى حاكمان ستم و كارگزاران آنان انجام مى شود، بر دو گونھ است

حرام . 1 شده و  قى  بھ ظلم تل مك و معاونت  كھ ك جائر،  حاكم  براى  كارھایى كھ در راستاى ستم حاكم جائر است و یا ھر كار حرامى 
 . است

 . ھمكارى و كارھایى كھ داراى این ویژگى ھا نباشد، كھ حرام نیست. 2

 
چھ  حالل و  ھاى  چھ در كار ستمگران  با  كارى  شود ھم مى  ستفاده  ھا ا شتر آن كھ از بی ند  مى ك ستناد  آن بزرگوار بھ آیات و روایاتى ا

 : بھ ھمین جھت در جمع بندى دلیل ھا مى نویسد. حرام، حتى كمك بھ آنان در ساختن بناى مسجد حرام است

ْ كان حرمة إعانة الظالمین و لو في المباحات و الطاعات « ن تلك األدلة و إن ِ ِن غیر آیة األولى م ن  -و المستفاد م ِ و لذا یظھر المیل إلیھا م
یل ما ق بل ك كثر  ظاھر األ  َّ ّ أن م؛ : بعض أصحابنا إال حرّ في الم نة  حریم باإلعا تصاص الت ْ عرَف اخ خالف یُ غیر  كھ ) 18(ب ھایى  یل  از دل

عدوان(آوردیم بھ جز آیھ نخست  مى ) و التعاونوا على اإلثم و ال ستفاده  باح و خوب ا ھاى م حتى در كار ستمگران  با  كارى  مت ھم حر
مت . شود از این رو برخى از فقیھان بھ این دیدگاه تمایل نشان داده اند، ولى بیشتر فقیھان، بلكھ گفتھ شده ھمھ فقیھان بدون اختالف، حر
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 . »ھمكارى را در كارھاى حرام مى دانند

ند شده ا یادآور  لت را  كروه، چند ع باح و م نھ م ست،  حرام ا ھاى  یژه كار كارى، و بودن ھم محقق . فقیھان در این كھ حرمت و ناروا 
 : نراقى پس از طرح و رد ھمھ آنھا، خود در علت روا بودن ھمكارى با ستمگران در كارھاى غیرحرام مى نویسد

سلمین و قضاء « نة الم ِّ على إعا ث في الحَ یده  موارد العد في ال لواردة  كثرة، ا مع األخبار المت قات  َ ل ْ ُط لك الم ّل بمعارضة ت ْ یعل فاألولى أن
صحاب؛  ّة اال مل كاف تاب و بع ضده بالك بأمورھم المعا مام  مودتھم و اإلھت ستھ از ) 19(حوائجھم و  یان آن د كھ م شود  تھ  ست گف ھتر ا ب

مده،  ناگون آ ھاى گو كھ در جا نى  روایاتى كھ بھ گونھ اى مطلق ھمكارى با ستمگران را حرام مى دانست با چند دستھ از روایات فراوا
كھ . ناسازگارى وجود دارد یاتى  ین روا ھد، ھمچن مى د از جملھ با روایاتى كھ بھ یارى دادن مسلمانان و برآوردن نیازھاى آنان دستور 

یات . بر دوست داشتن و اھمیت دادن بھ كارھاى آنان داللت دارد، ناسازگار است نھ روا ین گو ید ا یانگر تأی ھان، ب مھ فقی قرآن و عمل ھ
 . »)یعنى عمل ھمھ فقیھان بر این بوده است كھ ھمكارى با آنان در كارھاى حالل و خوب اشكالى ندارد(است 

 
 : از باب نمونھ شھید ثانى مى نویسد. افزون بر این، بسیارى از فقیھان شیعھ، انگیزه ھمكارى را در حكم شرعى دخالت داده اند

نھ « مھ و زمی كارى، مقد پیروى و ھم گاه  كھ ھر ست، بل ِ با حاكم ستم، بھ صرف پیروى از وى و بھ ھر شكلى كھ باشد نی نكوھش روابط
باب  ین  یات ا شد، مصداق روا ھى با ست خوا اى براى باال بردن شخصیت ظاھرى و ارتقاى مقام اووانگیزه اى براى دنیادوستى و ریا

و التركنوا «مقدس اردبیلى در ذیل آیھ .»اگر در برقرارى روابط، دنیاخواھى و رسیدن بھ نام و نان دخیل نباشد، اشكالى ندارد.مى باشد
ذین ظلموا ّ  : بھ دو دستھ از روایات اشاره كرده در جمع بندى نتیجھ گرفتھ است) 21(» إلى ال

كم . اگر شخصى بھ پادشاه ستم گرایش داشتھ باشد تا از دنیا چیزى بھ او برسد، آیھ شریفھ او را در بر مى گیرد بھ حا صى  گر شخ ما ا ا
 . بھ خاطر مصالح اسالم و مسلمانان گرایش داشتھ باشد، اشكالى ندارد و آیھ او را در بر نمى گیرد

 : آن بزرگوار پس از این تحلیل نتیجھ مى گیرد

نان « مان و مؤم مى دارد و از ای ست  نان را دو كھ وى مؤم ین  خاطر ا بھ  بدارد  اگر شخصى ماندگارى حاكم ستمكار شیعى را دوست 
مى دارد، از  باز  پاس مى دارد و از سلطھ مخالفان بر مؤمنان و كشتار آنان جلوگیرى مى كند و مخالفان را از ممانعت مؤمنان از دین 

كم » التركنوا إلى الذین ظلموا«نمونھ ھاى آیھ شریفھ  ستدار حا نیست، زیرا وى در حقیقت دوستدار ایمان و پاسدارى از آن است، نھ دو
سالم و .»ستم و فسق او مقدس اردبیلى در ادامھ سخنان یادشده، برخورد با حاكم غیر شیعى و حتى حاكم كافر را نسبت بھ پاسدارى از ا

لوبھم«روا بودن پرداخت زكات بھ : مسلمانان ھمانند حاكم ستمگر شیعى مى داند و با استناد بھ دوحكم فقھى یارى دادن » مؤلفة ق براى 
مسلمانان در جنگ، ھمچنین جواز یارى گرفتن از كافران، دوستى و اظھار آن را نسبت بھ حاكمان ستم در مورد كارھاى خوب آنان و 

یا كافران را بھ » مؤلفة قلوبھم«در حقیقت ھمان گونھ كھ وقتى .یا تشویق بھ كارھاى خوب، از نگاه فقھ سیاسى بدون اشكال دانستھ است
ین  كم ا بھ مسلمانان، ح كار مى گیریم، دوست داریم كھ بمانند و ما را یارى كنند، درباره حاكمان ستم در مورد كارھاى نیك آنان نسبت 

 . گونھ است

 
 پذیرش والیت از سوى حاكمان ستم

ند ستھ ا نان را روا ندان سوى آ یت از  پذیرش وال ستم و  مان  با حاك متى  كارى حكو شیعھ، ھم ھاى  سیارى از فق لى، ب كم اوّ ساس ح . بر ا
 : عالمھ نراقى در این باره مى نویسد

ضھ « الم و للمستفی ّ ھم الخالف عنھا لكونھا اعانة للظ ح األكثرُ بحرمة تولیة القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر و نفى بعضُ (صرَّ
الھ علیھا؛ ) 24 ند) 25(الدّ توا داده ا ستم ف حاكم  ثال آن از سوى  مت و ام ضا و حكو قام ق پذیرش م ین . بیشتر فقھا بھ حرمت  خى از ا بر

ضھ . فقیھان گفتھ اند كھ در این مسألھ اختالفى نیست، بھ دلیل این كھ پذیرش والیت از سوى او، یارى كردن ستمگر است یت مستفی روا
 . »نیز بر حرمت آن داللت دارد

ست م ا ّ سل مر م شیعیان ا نزد  كھ  شیعھ، بل ھاى  نزد فق ستم  مان  ستگاه حاك ضویت در د یا ع یت و  پذیرش وال مت  تى . حر ین رو وق از ا
 . »چرا در دستگاه حكومت كارى براى خودت نمى یابى؟«: بھ او فرمود) ع(شخصى درخواست كمك كرد، امام صادق

ید؟: در پاسخ گفت كرده ا حرام ن ما  بر  پاره اى از !مگر شما آن را  ند و در  مى گرفت جازه  موارد ا پاره اى از  مان در  گاه اصحاب اما
شد مى  ست) 27. (موارد بھ آنان چنین اجازه اى داده  سیار ا نھ ب ین زمی یات در ا مان .روا سیره اما یات و  گر روا بھ دی جھ  با تو قى  نرا
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 : پذیرش والیت و یا عضویت در حكومت ستم را در دو مورد زیر استثنا كرده است) ع(معصوم

 . در این جا بھ عنوان ثانوى حرمت ھمكارى و پذیرش والیت از حاكم ستم برداشتھ مى شود. در مقام اكراه و تقیھ و اضطرار. 1

چار . 2 حرام د بھ  شیم  شتھ با نان دا نیز اطمی كر وجود دارد،  ھى از من عروف و ن بھ م مر  كان ا بدانیم ام پذیرش والیت در صورتى كھ 
 . نخواھیم شد

 
پیش از نراقى بسیارى از فقیھان، در دو صورت یادشده اجازه پذیرش والیت و عضویت در نظام ستم را . این دیدگاه ویژه نراقى نیست

نوان . داده اند بھ ع خى  این مسألھ از مقوالتى است كھ شایستھ بررسى و تأمل بیشتر است، چرا كھ تحلیل ھاى نادرست سبب شده كھ بر
ند ستم درآی مان  شرط حاك ید و  بى ق سیار . كارگزاران  موارد ب حتى در  ند،  كارى نكن نان ھم با آ یچ روى  بھ ھ خى  گر بر سوى دی از 

ست . بنابراین الزم است محدوده این دو اصل و زوایاى آن بیشتر شكافتھ شود. ضرورى و الزم مورد نخ یھ(نراقى درباره  كراه و تق ) ا
 : معیار اكراه و شرایط تحقق آن را براى پذیرش والیت از سوى حاكمان ستم چنین بیان مى كند

 اجبار و اضطرار
ه، بر جان و مال یا آبرویش و یا مؤمنان و یا برخى از آنان « َ یكى از مواردى كھ پذیرش والیت جایز است این است كھ بایستى فرد مكر

ً براى فرد امكان نداشتھ باشد ه تفاوت دارد. بترسد، بھ گونھ اى كھ تحمل آن عادتا َ چھ بسا عملى نسبت بھ . این مقولھ بستگى بھ فرد مكر
در این گونھ موارد باید بھ عرف مراجعھ . فردى توھین بھ شمار آید و ھمان عمل نسبت بھ فرد دیگر اھانت و بى احترامى تلقى نشود

ِ ».كرد تا روشن سازد چھ ضرر و اھانتى اكراه و اجبار بھ شمارمى آید ْ یجب بالخالف، لإلجماع و المستفیضة، بل ْ قد ٍ بل فیجوز حینئذ
الة على جواز التقیّھ، بل وجوبھا؛  ّ ن الصحاح و غیرھا الد ِ متواتره م ْ در صورت اكراه و ترس، پذیرش والیت، جایز بلكھ گاھى ) 30(ال

بھ دلیل اجماع و روایات مستفیض، بلكھ متواتر از روایات ھاى صحیح و غیر آن كھ بر . واجب مى شود، در این مسألھ خالفى نیست
. »جواز تقیھ بلكھ وجوب آن داللت دارند

كراه را در . نراقى پس از عبارت فوق بھ عنوان سند و دلیل چندین روایت را نقل كرده است یھ و ا قى، تق كھ نرا ست  الزم بھ یادآورى ا
براى . انجام كارھا تا آن جا مجاز مى داند كھ بھ قتل و كشتن نینجامد یھ  كھ تق چرا  ست،  اگر بدان مرحلھ رسید، دیگر تقیھ اى در كار نی

 . اگر بنا شد جان انسان دیگرى در معرض خطر قرار گیرد، دیگر جاى تقیّھ نیست. حفظ جان انسان مسلمان است

 
 امكان امر بھ معروف و نھى از منكر

عروف و  بھ م مر  مھ ا بر اقا توان  مورد دوم كھ پذیرش والیت یا عضویت در نظام ستم جایز است، موردى است كھ با پذیرش والیت، 
 . نھى از منكر داشتھ باشیم

 : نراقى در این باره مى نویسد

عة « قال جما بل  یل،  ما ق ئذٍ ك جوز حین كر، فی عن المن ھي  ّ بالمعروف و الن مر  لى األ تدار ع م و اإلق حرّ كاب الم ت ْ ن ار ِ من م ما إذا أ و ثانیھ
تحباب حینئذٍ و قیل بالوجوب؛  گر ) 32(باالسْ شد ودی اگر شخصى كھ والیت را مى پذیرد، اطمینان داشتھ باشد كھ مرتكب حرام نخواھد 

ند تھ ا خى گف صورت بر ین  ست: این كھ اطمینان داشتھ باشد توان امر بھ معروف و نھى از منكر را دارد، در ا جایز ا . پذیرش والیت 
 . »گروھى گفتھ اند مستحب است و برخى گفتھ اند واجب است

 پیشینھ بحث

ند. این مسألھ در فقھ شیعھ از قدمت بسیارى برخوردار است كرده ا از . پیش از نراقى، بسیارى از قدما و متأخران این بحث را مطرح 
یھ، ) 33(شیخ مفید در مقنعھ، : باب نمونھ سى در نھا نافع، ) 34(شیخ طو صر ال سالم و مخت شرایع اال مھ حلى در ) 35(محقق در  عال

ل در دروس ) 36(نھایة االحكام و تذكره  ثانى در مسالك ) 37(و شھید اوّ بھ ) 38(و شھید  سألھ  ین م باره ا ھا در گر فق سیارى از دی و ب
ل . بحث پرداختھ اند ستحباب(و برخى دیدگاه دوم ) جواز(برخى دیدگاه اوّ سوم ) ا یدگاه  خى د جوب(و بر ند) و تھ ا یز . را پذیرف خى ن بر

كرده  سیم  عدى را تر نان، قوا سوى آ پذیرش والیت از  باط و  صل ارت پذیرش ا بدون این كھ از دیدگاه ھاى یادشده سخن بگویند، ضمن 
 : از باب نمونھ، شیخ مفید، پنج قاعده زیر را آورده است. اند

 
پذیرش والیت از سوى حاكمان ستم روا نیست مگر آن كھ شخصى كھ والیت را مى پذیرد، ھمھ تالش خود را در راه یارى مؤمنان . 1
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ند، ) ع(شیعیانى كھ والیت مى پذیرند، بایستى خود را مسؤول از سوى امام عصر. 2.و نگھدارى آنان از حوادث ناگواربھ كارگیرد بدان
ند گرى واگذاركن بھ دی ند آن را  مى توان نھ  ند و  خود والیت دار نھ  نان  كھ آ چرا  ستم،  ستى . 3.نھ حكومت ھاى  پذیرش والیت، بای در 

ت شتیبانى او دریغ . 4.بى بھره است) ع(شخص صالحیت داشتھ باشد و گرنھ از اجازه عام حضرت حجّ یت و پ شیعى از حما برادران 
یھ. 5.نكنند حال اضطرار و تق گر در  ند، م قرار دھ قانون . این افراد باید قوانین شیعى را معیار  ناى  بر مب ند  مى توان صورت  ین  در ا

ست. حكومت عمل كنند یھ روا نی صورت تق ین  كھ در ا شود،  ھى ن ناحق منت خون  بھ ریختن  خالف،  قانون م كھ  مان  شیخ .البتھ تا آن ز
حدود را  ند  ست بتوا كن ا طوسى، والیت و ھمكارى با حاكم ستم را در صورتى كھ بداند یا احتمال قوى بدھد كھ در صورت پذیرش مم
ین  ند، ھمچن نھ ك ید و در مصارف آن ھزی گرد آورى نما صدقات را  كات و  مس و ز بھ پا دارد، امر بھ معروف و نھى از منكر كند، خ
نان  بھ آ یت  بداند مجبور بھ كار زشتى نخواھد شد و یا در واجبى خللى وارد نخواھد كرد، مستحب مى داند كھ خود را براى پذیرش وال
بھ  ست  جایز نی یچ رو  بھ ھ كن نیست،  براى او مم شده  شرایط یاد با  پذیرش والیت  كھ  عرضھ كند، ولى اگر بداند یا احتمال قوى دھد 

یان . حاكمان ستم پیشنھاد ھمكارى بدھد فروع آن را ب شده و  یادآور  ھا  گر فق ند دی ضطرار را ھمان سپس آن بزرگوار صورت اكراه و ا
 . كرده است

 
 راھى دیگر براى ھمكارى

لبى  صالح ح بى ال ضى ) 447م ) (45(ا ستم روا ) 46(سید مرت مان  سوى حاك یت را از  پذیرش وال شیعھ  ھاى  گر از فق سیارى دی و ب
بت از  خاطر نیا بھ  قع  لى در وا دانستھ و سخن شیخ مفید را آورده اند كھ چنین فردى ھر چند بھ ظاھر از سوى حاكم ستم نصب شده، و

ست) ع(امام معصوم كرده ا یدا  شروعیت پ ین . والیت او م شروعیت والیت چن كھ م شاره دارد  ین مطلب ا بھ ا گواران  ین بزر سخن ا
جازه و اذن او ) تقیّھ و اضطرار(شخصى از سوى حاكم ستم نیست و بھ خاطر عناوین ثانوى  عنى ا لى، ی نیست، بلكھ بر اساس اصل اوّ

مان . است) ع(از سوى امامان معصوم با حاك مان  كارى عال بط و ھم براى روا یدى را  در حقیقت مى توان گفت این بزرگواران راه جد
ِ پس از آنان پى گیرى شده است، از باب نمونھ محقق اردبیلى در بحثِ پذیرش والیت از سوى  ستم ارائھ داده اند كھ در كتاب ھاى فقھى

 : حاكمان ستم، آن را بھ دو قسم زیر تقسیم مى كند

ندارد، . 1 جود  كر و ھى از من پذیرش والیت از سوى حاكمان ستم، در صورتى كھ اطمینان داشتھ باشیم امكان اقامھ امر بھ معروف و ن
جب . 2.جایز نیست كھ وا جایز  ھا  نھ تن شد،  كر با پذیرش والیت در صورتى كھ امكان بھ پا داشتن حدود و امر بھ معروف و نھى از من

 . است

 : عالمھ حلى مى نویسد

ً نیابة االمام؛ « ن إقامة الحدود، قیل جاز لھ معتقدا ِ ن م ّ ن قبل الجائر إذا تمك ِ پذیرش والیت از سوى حاكم ستم، در صورتى ) 48(والوالي م
 . »بداند) ع(شخصى كھ والیت مى یابد، باید آن را نیابتى از سوى امام معصوم. كھ امكان اقامھ حدود باشد، گفتھ شده جایز است

 : محقق اردبیلى در شرح عبارت فوق مى نویسد

یھ. یمكن حملھا على المجتھد فیجوز لھ بل یجب« نزاعَ ف ماعى ال ظاھر إج ا معھ فال ّ ) 49. (»ھذا مع عدم اإلضطرار الجائر على ذلك و أم
ن قبل الجائر(ممكن است عبارت عالمھ حلى  ِ در این صورت پذیرش والیت، نھ تنھا جایز كھ واجب . را بر مجتھد حمل كنیم) والوالي م

 . البتھ این حكم در صورتى است كھ حكومت ستم، اجبار بھ والیت نكند، چون در این صورت در جواز آن اختالفى نیست. است

 
 دیدگاه نراقى

شى از  مرحوم نراقى، ھرچند در این جا بھ این مبنا اشاره نكرده، ولى از مقدمھ رسالھ اى كھ درباره والیت فقیھ نگاشتھ، ھمچنین از بخ
تھ است ضوعى پذیرف صل مو یك ا در آن دو . سخنان آن بزرگوار كھ در معراج السعاده آمده، بر مى آید كھ ایشان این مبنا را بھ عنوان 

تھ و  ھده گرف شند، برع شرایط آن را دارا با كھ  كتاب برخى از عالمان را مورد نكوھش قرار مى دھد كھ كارھاى حكومتى را بدون این 
مام یب ا ند) ع(خود را نا شیخ . مى دان صب  ضاوت و من ند ق متى ھمان ھاى حكو خى از كار كھ بر فرادى  ید ا مى آ بر  سخنان  ین  از ا

نراقى اصل پذیرش والیت را نكوھش نكرده، بلكھ نكوھش او . االسالمى را پذیرفتھ اند، اگر داراى شرایط بودند، عمل آنھا مشروع بود
 . بھ خاطر این است كھ بسیارى از افراد یادشده داراى شرایط نیستند، اما مناصب را تصرف كرده اند

نى  شد؛ یع تھ  كار گرف بھ  ستم  مان  مان وحاك بط عال نا در روا ین مب یھ ا قاطع دوره قاجار پاره اى از م در روزگار صفویھ، ھمچنین در 
سوى  خود را از  شروعیت  ند، ولى م مى كرد كار  برخى از فقھاى آن روزگار ھر چند بھ عنوان شیخ االسالم یا قاضى با حاكمان ستم 

حاكم وقت) ع(امام معصوم سوى  سب را . مى دانستند، نھ از  شاه طھما با  كارى  كھ ھم ست  ھدانى ا ستین مجت كى از نخ كى ی محقق كر
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ند. پذیرفت كھ بھ این مبنا توجھ داشتھ مى ك ) 50. (آن بزرگوار حتى روابط سید مرتضى و دیگر فقھا را در گذشتھ بر ھمین مبنا تفسیر 
 : برخى از حاكمان آن روزگار بھ این مسألھ اعتراف داشتھ اند، بھ گونھ اى كھ شاه طھماسب بھ محقق كركى مى نویسد

ّك النائب عن اإلمام« ِن عُمالك أقوم بأوامرك ونواھیك، ) ع(أنت أحقّ بالملك ألن ّما أكون أنا م متى، ) 51(و إن بھ حكو من  تو شایستھ تر از 
 . »ھستى و من از كارگزاران تو بوده و بھ اوامر و نواھى تو عمل مى كنم) ع(زیرا تو نایب امام

 . براى روشن تر شدن اندیشھ سیاسى شیعھ، در این باره اشاره بھ پاره اى از دیگر فتاوى مفید و سودمند است

 
 رابطھ مردم با حاكمان ستم

گام ضرورت و  بھ ھن شت و  طھ دا كارى و راب ستم ھم مت  با حكو توان  مى  شرایطى  با  كھ  سیدیم  از بحث ھاى گذشتھ بھ این نتیجھ ر
ستم . اضطرار تا حدودى بھ دستورھا و برنامھ ھاى آن عمل كرد مان  با حاك طھ  در این بخش بھ برخى از مواردى كھ بیانگر جواز راب

 . است، اشاره كرده و تكلیف مؤمنان را روشن خواھیم كرد

 پذیرش ھدایاى حاكمان ستم؛. 1
چون پذیرش ھدایا و جوایز حاكمان ستم راھى است كھ نظام ستم مى تواند بھ وسیلھ آن عالقھ و احساسات و عواطف مردم را بھ سوى 

. خود جذب نماید، فقھاى بزرگوارشیعھ با دغدغھ و حساسیت بسیار با این مقولھ برخورد كرده و درباره آن بھ بحث و تأمل پرداختھ اند

 : عالمھ نراقى در این باره مى نویسد

الم « ّ ھا؛  -جوائز السلطان بل مطلق الظ ھا بعین لم حرمت ْ عُ ٌ إن مة موال محرّ ن األ َ مِ حارم تورعُ الم ن الی َ مھ ) 53(بل م كھ ھ حاكم بل یز  جوا
 . »ستمگران و ھمھ كسانى كھ از اموال حرام پرھیز ندارند، در صورتى كھ علم بھ حرام بودن عین آن داشتھ باشیم، حرام است

 : سپس نراقى در ذیل عبارت یادشده جوایز حاكم ستم را بھ دو شكل زیر تصویر مى كند

بھ او . جوایزى كھ یقین بھ حرمت آن دارد. 1 كرده و  صب  گرى غ ند، از دی از باب نمونھ مى داند مالى كھ بھ عنوان جایزه بھ او داده ا
 اگر كسى مرتكب گناه شد و گرفت، . در این صورت گرفتن آن جایز نیست. داده اند

 . مالك اصلى آن را مى شناسد، كھ بدون تردید در این صورت باید آن را بھ صاحب و مالك آن برگرداند) الف

 . در این صورت باید از سوى صاحبش صدقھ بدھد. مالك را نمى شناسد) ب

ظالم . 2 ستم، م حاكم  موال  كھ در ا شیم  حقوق و (در صورتى كھ یقین بھ حرمت آنھا ندارد، گرفتن آن جایز است، ھر چند علم داشتھ با
 . وجود دارد) اموال بھ ناحق گرفتھ شده

 . نراقى در این جا بھ اصل و چند روایت استناد كرده است

 
 تصرف در خراج، مقاسمھ و زكات. 2

مده  شیعھ آ ھى  درباره اموالى كھ حكومت ستم بھ عنوان خراج، مقاسمھ و زكات از مردم مى گیرد، بحث ھاى فراوانى در كتاب ھاى فق
 : محقق نراقى با اشاره بھ نكتھ فوق بھ تعریف مقاسمھ و خراج بھ شرح زیر پرداختھ است. است

 . مقدار سھمى از حاصل زمین كھ عوض اجرت زراعت زمین گرفتھ مى شود: مقاسمھ

پس از آن .گاھى ھمین معنى براى مقاسمھ بھ كار برده مى شود. مقدار مالى كھ بھ عنوان كرایھ زمین یا درخت دریافت مى شود: خراج
 : سھ مبحث زیر را بھ ترتیب آورده است

 پرداخت خراج، مقاسمھ و زكات بھ حاكم ستم چگونھ است؟ . 1
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 گرفتن این اموال از او چھ صورت دارد؟ . 2

ِ بدھكار بھ وظیفھ خود عمل كرده است؟ . 3  آیا با پرداخت این اموال بھ حاكم ستم، انسان

ندارد : در موضوع نخست بسیارى از فقھا پرداخت خراج و مقاسمھ بھ حاكم ستم را واجب دانستھ و گفتھ اند كشاورز بھ ھیچ روى حق 
 . بخشى یا ھمھ آن را بھ حكومت ندھد یا انكار و سرقت كند

ست كرده ا قل  قول را ن ین  صرانش ا حال .محقق كركى از بسیارى معا گر در  كھ ا ند  ین باور بر ا ھا  خى از فق یدگاه بر ین د بر ا در برا
از این سخنان بر مى آید در صورتى . اختیار انسان خراج و مقاسمھ را بھ حكومت ستم پرداخت كند، وظیفھ خودش را انجام نداده است

نراقى .شیخ ابراھیم قطیفى در نقد سخنان كركى بھ این قول تصریح كرده است. كھ كشاورز بتواند، نباید آن را بھ حاكم ستم پرداخت كند
 : پس از آن كھ دو دیدگاه یادشده را نقل كرده، دیدگاه دوم را پذیرفتھ است

ست « خاص ا ھى  حق گرو كات  ند ز مقتضاى اصل این است كھ پرداخت خراج و مقاسمھ بھ حاكم ستم جایز نباشد، چرا كھ آن دو ھمان
ست، . قیّم و سرپرست آنان نیز نیست. كھ حاكم ستم جزو آن گروه نیست ستم ا حاكم  بنابراین اصل، بر روا نبودن پرداخت سھم آنان بھ 

 . »البتھ جایز نبودن پرداختن آن در صورتى است كھ انسان بتواندنپردازد. بھ ویژه كھ حاكم ستم داراى فسق آشكار است

 
بنابراین، نراقى بر این باور است كھ .زكات را اگر مى توانید بھ آنھا نپردازید، استدالل كرده است:  نراقى سپس بھ روایاتى كھ مى گوید

 . در صورت اختیار نباید خراج و مقاسمھ را بھ حاكم ستم پرداخت

ھا  سیارى از فق قى از ب صورت دارد؟ نرا چھ  موال از او  ین ا گرفتن ا مردم گرفت،  سمھ را از  خراج و مقا ستم  حاكم  در صورتى كھ 
مردم  كھ از  لى را  مھ اموا شنى ھ بھ رو ست و  جواز گرفتن این اموال را از حاكم ستم نقل كرده و خود او نیز ھمین دیدگاه را پذیرفتھ ا

 . توسط حاكمان ستم گرفتھ مى شود و با داد و ستد یا دیگر راه ھا بھ دست مردم مى رسد، اجازه داده است

فھ  بھ وظی ند،  در پاسخ بھ پرسش سوم، نراقى بر این باور است در صورتى كھ بتواند آن را بھ حاكم ستم ندھد، اما اگر بھ او پرداخت ك
ند. خود عمل نكرده است جور بپرداز مان  یار . بنابراین، شیعیان تا آن جا كھ مى توانند نباید این اموال را بھ حاك با اخت كھ  صورتى  در 

 . خود بپردازند، درست نیست و دو مرتبھ باید پرداخت كنند

 
 عالمان شیعى و شاھان قاجار

سبب  بھ  لى  ستند، و مى دان شروع  از آنچھ در فصل دوم آوردیم، روشن شد كھ عالمان بزرگ دوره قاجار ھر چند فتحعلى شاه را غیرم
سیار، : عواملى چون ھاى ب مرج  ھرج و  فترت و  پس از دوره  یران  شیعى در ا (تمایالت مذھبى فتحعلى شاه، تأسیس دوباره حكومت 

یج ) 59 سالم، ترو شمنان ا شبھات د تھدید دولت روسیھ علیھ كشور و مردم و تشیع، ضرورت ستیز ھمھ سویھ با گروه ھاى انحرافى و 
كان و ندازه ام شات ... گسترش اندیشھ ھاى شیعى و اجراى شریعت بھ ا بھ مما با او  سیدند و  یى ر بھ ھمگرا شاه  لى  با فتحع حدودى  تا 

ند تار كرد صادق. رف مام  تھ ا بھ گف شیعى،  مان  قت عال شت، ) 60) (ع(در حقی مترى دا بدى ك شر و  كھ  بدى، از آن  شر و  یان دو  از م
روشن است كھ چنین برخوردى بھ معناى مشروعیت بخشیدن بھ دولت قاجار و یا تفكیك حوزه . حمایت كردند تا بدتر جایگزین بد نشود

نھ .شرع از حوزه سیاست نیست، چنان كھ برخى پنداشتھ اند فت،  جام گر خاص ان ضع  سى در آن و این برخوردھا بھ عنوان تكلیف سیا
یھ چھ . بھ عنوان یك نظریھ فقھى در برابر نظریھ والیت فق سى و آن شرعى و سیا فھ  با وظی مت  باب حكو ھى در  یھ فق ست نظر بدیھى ا

مماشات عالمان بزرگ آن دوره با فتحعلى شاه از باب ضرورت اجتماعى و مشروط بودن تكلیف بھ . مقدور و عملى است، تفاوت دارد
مت . در فقھ سیاسى شیعھ ھمھ فقھا برآنند كھ والیت،مشروط است. قدرت و امكانات محدود سیاسى اجتماعى بود شرایط، حكو با وجود 

ست ین و . مشروعیت دارد و با نبود آن، حكومت غیر مشروع ا بھ تبی ھایى،  ین برخورد بزرگِ آن دوره در عین چن ھاى  ین رو فق از ا
ست شرایط ا ھاى داراى  ِ فق قط از آن ھاى . تشریح تئورى والیت فقیھ پرداختند و از بُعد نظرى ثابت كردند والیت ف شھ  ین اندی براى تبی

شود شتھ  ِمان بزرگ قرن سیزدھم ھجرى یعنى فقھاى روزگار قاجاریھ و ھم عصر نراقى باید رسالھ بلكھ كتابى مستقل نگا ِ عال . سیاسى
 . براى تكمیل بحث اشاره اى ھرچند گذرا بھ دیدگاه ھاى شمارى از آنان مفید و مناسب مى نماید

ِ بنام آن روزگار بھ شمار مى آمدند عالمانى كھ در آن روزگار بھ . شیخ جعفر كاشف الغطاء، میرزاى قمى و سید جعفر كشفى از عالمان
 . طرح دیدگاه ھاى فقھى حكومتى خود پرداختند و موضع فقھى و عملى خود را در برابر حكومت قاجار بیان كردند

 
 كاشف الغطا. 1
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شت) 62(یكى از فقیھان بنام آن روزگار بھ شمار مى رفت  نھ دا شات گو خوردى مما شاه بر لى  مت فتحع یان ) 63. (كھ با حكو براى پا
وى در كتاب كشف الغطاء دولت فتحعلى شاه ) 64. (بھره جویى شد» شفیع«یافتن جنگ ھاى ایران و عثمانى از وجود ایشان بھ عنوان 

بر . ولى در عین حال، حكومت او را مشروع نمى داند) 65(بھ او تقدیم مى كند، » پیشكش«را مى ستاید و ھمین كتاب را بھ عنوان  او 
ست شروعیت ا ھد، داراى م مت د بھ او اذن در حكو ھا  كى از فق كھ ی صورتى  ست، در  شرایط نی كھ داراى  متى  ست حكو باور ا ین  . ا

باره  شف الغطاء در كھ كا ست  شتھ اى ا ھا نو ست، تن مشھور است كھ ایشان بھ فتحعلى شاه اجازه حكومت داده، ولى آنچھ در دسترس ا
شاه داده است لى  بھ فتحع ھاد  كھ در ) 66. (جھاد با روسیان و واگذارى امر ج ست  شیوه ا ین  بھ ا باره  ین  طاء در ا شف الغ ستدالل كا ا

ند سر نھ مان وى  بھ فر ست  جب ا مردم وا كھ . ھنگام یورش كافران بھ كیان اسالم، بر امام واجب است كھ دفاع كند و بر  صورتى  در 
ند. امام حاضر نباشد، فقیھان بھ عنوان نواب عام باید این وظیفھ را انجام دھند پیروى كن نان  ست از آ جب ا مردم وا بر  نیز  . در این جا 

تدبیر و  صاحب رأى و  گاه و  مردان آ بھ  اگر بھ عللى فقیھان در دسترس نباشند و نتوان از آنان مستقیم دستور جھاد گرفت، این وظیفھ 
بر او . سیاست و دوراندیش و آگاھان بھ شیوه فرماندھى، بھ عنوان واجب كفایى انتقال مى یابد ید،  اگر تنھا یك فرد از عھده این امر برآ

 . واجب عینى است كھ با روسیان بھ جھاد و كارزار پردازد و بر مردم واجب است كھ بھ او كمك كنند

 
شنودى آفریدگار جھان و  سپس آن بزرگوار مى افزاید چون در چنین حالتى بھ اجازه مجتھد كار كردن با دوراندیشى سازگارتر و بھ خ
كافران را در  با  ھاد  ھبرى ج كھ ر ھم  مى د جازه  شاه ا لى  فروتنى و ناچیزى در برابر او نزدیك تر است، من بھ عنوان مجتھد بھ فتحع

خدا . وى سپس بر مسلمانان واجب مى داند كھ بر فرمان شاه در امر جھاد سرنھند. دست گیرد سپس وى سرپیچى از او را سرپیچى از 
تھ و .و سزاوار خشم او مى داند برخورد یادشده در ھنگامى است كھ قدرت عملى در دست مجتھدان نبود و دشمنان روسى بھ ایران تاخ

ند خود در آورده بود شغال  بھ ا ھا . بسیارى از سرزمین ھاى ما را  لت او تن بود و دو شاه  لى  لى در دست فتحع قدرت عم گام  در آن ھن
یك . نیرویى بود كھ مى توانست با روسیان بجنگد بر  مت  در این صورت است كھ كاشف الغطا شاه را كھ از دیدگاه وى شایستگى حكو

ھاى . سرزمین اسالمى را نداشت، بھ رھبرى جھاد گماشت ستفاده  با این ھمھ، كاشف الغطا بھ این بسنده نكرد براى جلوگیرى از سوء ا
فھ  مان خلی پیروى از فر جوب  یان و فت م كرد و گ یان  شنى ب احتمالى از این گونھ تأییدھا، مشروع نبودن حكومت فتحعلى شاه را بھ رو

پیروى ) ص(پیامبر خدا كھ  عنى  و وجوب پیروى از پادشاھى كھ از حقوق مسلمانان و اسالم دفاع مى كند، تفاوتى وجود دارد؛ بھ این م
شود صل  یژه از آن حا ستھ اى و ضى است تا خوا َ ر ین . از خلیفھ بھ مقتضاى ذات خالفت است، ولى پیروى از پادشاه از وظایف عَ در ا

جا آوردن  بھ  جوب  باب و نگ، از  براى ج سانى  نیروى ان گردآورى  سلحھ و  ساختن ا مورد وجوب پیروى از او ھمانند وجوبِ فراھم 
ستوار است قدمات ا بھ .مقدماتِ امر واجبى است كھ واجب بنیادى بر آن م ھاد  مر ج گذارى ا مورد وا گر، در  جاى دی كاشف الغطا در 

ھدان دانست ِ مجت ھاد را از آن گر اصالت رھبرى در ج بار دی كرده و  مد .فتحعلى شاه و عباس میرزا آن دو را مأموران خود اعالم  حا
 : صدور این گونھ اجازه ھاى محدود و مشروط در حقیقت شاه را از سلطنت مى انداخت: الگار بر این باور است كھ

 
ند و ... شرایط انتصاب« مل ك ھدان ع یى مجت مل اجرا بھ عنوان عا كھ  ست  ین ا شاه، ا فھ  بھ تمامى روشن ساخت كھ مطلوب ترین وظی

ند قدرت داده ا بھ او  ھدان  كھ مجت مھ .»اطاعت شاه، تنھا از آن رو واجب است  غم آن ھ بھ ر طا  شف الغ كھ كا ست  یادآورى ا خور  در 
كرده،  یادآورى  سلمانان  مور م لت وى در ا شاه و دخا لى  خود از فتحع یت  مورد حما كھ در  ھایى  حدودیت  ھا و م گى  شرایط و ویژ

باور ) 1264م (بازسخت مورد اعتراض داماد مجتھد خود، سید صدر عاملى، معروف بھ صدر اصفھانى  قرار گرفت، چرا كھ بر این 
قواى  با ت ضاتِ  شرع و ق كام  صھ ح ظایف خا كھ از و شرعى  مور  سمت ازا یك ق لت در  بھ دخا شاه را  لى  شف الغطا، فتحع كھ كا بود 

پس .اسالمى است، مجاز ساختھ است ھاى  ستدالل فق ساس ا یھ و ا كھ پا ند  كاشف الغطا بھ ھنگام بحث از والیت، اصلى را مطرح مى ك
ندارد، :  در بحث والیت فقیھ مى باشد و آن اصل این است كھ) 72(از او، از جملھ نراقى  بھ جز خداوند ھیچ كس بر دیگرى حق سلطھ 

شد شتھ با سلط دا خود ت گوار چند ) 73. (چرا كھ در عبودیت، ھمگى برابرند و ھیچ كس از بندگان نمى تواند بر امثال  خود آن بزر ما  ا
مت ) 74. (نبوت، امامت و علم: مورد را از این قاعده استثنا مى كند كھ مھم ترین آنھا عبارتند از بوت و اما نار ن كاشف الغطا علم را ك

بنابراین، وى در این جا بھ والیت فقیھ اشاره . مقصود آن بزرگوار از علم فقاھت است. از عوامل ایجاد والیت از سوى خداوند مى داند
 . كرده است

 
 میرزاى قمى. 2

جار  شاھان قا شاه(یكى دیگر از عالمان بزرگ و پرآوازه شیعى در روزگار  لى  خان و فتحع مد  غا مح ست) آ بھ  1150وى در . ا یده  د
شان ) 75. (چشم از جھان فروبست 1231جھان گشود و در  برخى از نویسندگان با خلط بین تكلیف سیاسى و نظریھ فقھى پنداشتھ اند ای

بھ : بھ دیگر سخن. در رسالھ ارشادنامھ بھ حاكمیت دوگانھ دینى و سیاسى باور داشت: درباره دین و دولت، داراى دو دیدگاه بود ایشان 
ست كھ ) 76. (تفكیك حوزه دین از سیاست و حكومت، و شرع از عرف و مشروعیت بخشى بھ حكومت قاجار متھم شده ا صورتى  در 

ِ داراى  آن بزرگوار در آثار خود بھ ویژه در جامع الشتات، حكومت شاھان قاجار را نامشروع خوانده و از والیت سیاسى اجتماعى فقیھ
توده . سخن گفتھ است) ع(شرایط و نصب عام او از سوى امامان معصوم براى  كھ  ین  صول د نام ا بھ  از باب نمونھ وى در رسالھ اى 

تھ و  سخن گف ند،  تھ ا مردم نگاشتھ، از واجب نبودن پیروى از پادشاھانى كھ ھمانند اھل سنت مشروعیت خود را از اجماع و بیعت گرف
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ند مى ك قاد  ند، سخت انت سپرده ا مردم  ست  گوار در .از اھل سنت كھ امر حكومت را كھ تالى مرتبھ نبوت است، این گونھ، بھ د آن بزر
ام جور«آثار فقھى خود در مشروعیت حكومت زمان خود شبھھ كرده و فرمانروایان وقت را  ّ وى پرداخت جزیھ ) 78. (مى خواند» حك

 : و در مورد پرداخت خراج چنین نظر مى دھد) 79(روا نمى داند » حاكمان ستم«را بھ 

 
ھم « نده  شد و گیر عادل با ھد  آنچھ را كھ سالطین جور شیعھ مى گیرند از خراج اراضى خراجیھ، حالل نیست، مگر آن كھ بھ اذن مجت

ھا ثال آن عت وام مھ جما لوم و ائ بھ ع ثل طل شد، م مھ با صالح عا تھ .»از م سخن گف نھ  ین گو بھ ھم باره  ین  گر در ا جاى دی ند  وى در چ
مام.است سوى ا یھ را از  مھ فق بت عا چون ) ع(میرزاى قمى در جاى دیگر از كتاب گرانسنگ فقھى خود، نیا ھایى  حدیث  بھ  ستناد  با ا

با  ید  چار با بھ نا ندارد،  جود  سوطالیدى و یھ مب كھ فق گامى  شود ھن مى  یادآور  لى  ھد، و مى د قرار  ید  مورد تأك لھ  مقبولھ عمربن حنظ
گر ) 82. (پادشاھان ستم برخوردى مماشات گونھ داشت شده، بیان ار روس  ّ با كف ھاد  باره ج پرسش ھاى بسیارى كھ از میرزاى قمى در

ما  ید از عل آن است كھ شاه قاجار، افزون بر این كھ در صدد بود براى جنگ با روس، حمایت علما را جلب كند، مى خواست نوعى تأی
اما محقق قمى در پاسخ با ھوشیارى تمام، بیش از تأكید بر . براى حكومت خود نیز بگیرد تا حكومت و كارھایش، مشروع نمایانده شود

ست شتھ ا ھار ندا ضیلت آن، مطلبى اظ ثواب و ف یان  سالمى و ب بالد ا بھ  نھ . لزوم دفاع و ایستادگى در برابر ھجوم كافران  باب نمو از 
ھر : كسى از میرزاى قمى مى پرسد كھ نان  اگر امور جھاد با روسیان برابر دستور اسالم و با راھنمایى و اذن مجتھدان انجام گیرد و آ

ند و  قدام ك یام و ا جازت، ق بھ ا ست،  ھاد ا صدى ج كھ مت شر عرف  كھ مبا كسى را الیق و قابل بدانند، اذن دھند و متصدى شرعى كنند 
مى  شروع ن شاه را م لى  لت فتحع بھ ھیچ روى دو كھ وى  ست  ین ا یانگر ا بى ب بھ خو مى  میرزاى ق شرع و عرف مطابق گردد، پاسخ 

 : دانستھ و تنھا بھ خاطر ویژگى ھا و اوضاع ویژه زمانى، با وى مماشات كرده است

ست « ید؟ و كجا مدافعین نما ُزات و  صرف غ فق آن  بر و كجاست آن بسط یدى از براى حاكم شرع كھ خراج را بر وفق شرع بگیرد و 
ند؟ َّ ك سبیل هللا فى  غزاى  نازل منزلھ  سال .»!آن تمكن كھ سلطنت و مملكت گیرى را  نگ .ه1223در  شروع ج سال از  نج  ق درست پ

كربال و ستاد و ... نخست ایران و روس، براى جلب حمایت عالمان فتحعلى شاه پیك ھایى بھ حوزه ھاى قم، اصفھان، كاشان، نجف،  فر
سى و . از علما استمداد جست ار رو ّ با كف ھاد  یت از اصل ج یش از حما چیزى ب كردیم،  شاره  بدان ا نتیجھ این اقدام چنان كھ در گذشتھ 

چك . لزوم دفاع از جان و مال مسلمانان نبود شد، كو حتى در تمام نامھ ھا و رسالھ ھایى كھ در باب جھاد در پى درخواست شاه نگاشتھ 
 : ترین اشاره اى بھ تأیید اصل حكومت و رسمیت دادن بھ آن نبود

 
مال محمد باقر سلماسى و صدرالدین تبریزى، اصرار اكید داشتھ اند تا . میرزاى قمى بیش از دیگران مطرح نظر درباریان بوده است«

ً بھ رسمیت شناسد بھ . میرزا را وادار كنند كھ اساس و پایھ حكومت فتحعلى شاه را شرعا میرزا را  سب صفوى و  شاه طھما بھ  شاه را 
یان . قیاس مى كردند) شیخ على كركى(مرحوم محقق ثانى  كھ قاجار خوددارى از اعطاى چنین سند و تنفیذ حكومت شاه، موجب گردید 

میرزاى .»تا آخرین روزشان در تحقیر میرزا بكوشند یژه  بھ و ما،  شروعیت از عل باالخره شاه قاجار، از تالش ھایى كھ براى گرفتن م
سید جایى نر بھ  كرد،  قرار داد. قمى  نا  مى را در تنگ میرزاى ق گر  ست زد و از راه دی گر د شھ اى دی بھ نق ین رو  جار در . از ا شاه قا

بود . مجلسى رسمى بھ محقق قمى پیشنھاد كرد كھ دخترش را بھ عقد پسر میرزا در آورد گاه  بى آ میرزا كھ از مقاصد شاه قاجار بھ خو
كھ از  نھ اى  بھ گو شد،  حت  شنھاد نارا ین پی شدت از ا بھ  شد،  ھد  تر خوا شكل  سیار م كار ب گردد،  و مى دانست اگر این پیوند برقرار 

فت. خداوند مرگ پسر را طلب كرد فات یا شد و و غرق  نھ اش  بزرگ خا ند وى در حوض  عا فرز شاه ) 85. (پس از انجام د لى  فتحع
ھاى  نھ  بھ بھا شدند و  بول آن ن بھ ق ضر  افزون بر میرزا این پیشنھاد را بھ بسیارى از علماى دیگر كرده است، ولى ھیچ یك از آنان حا

بودن .گوناگون از پذیرش آن سر باز زدند شروع ن شتھ، از م ل كھ در رد عقاید صوفیان بھ شاه قاجار نگا میرزاى قمى در نامھ اى مفصّ
 : حكومت وى بھ روشنى سخن گفتھ است

سنت و ! من نمى دانم چھ خاك بر سر كنم« ھل  مذھب ا یك جا مى شنوم كھ مى خواھند لقب اولى االمر بودن بھ شاه بگذارند كھ مطابق 
شود. خالف، مذھب شیعھ است مذھب  باحى  كھ م ند  مى خواھ گر از او  طل ... در جاى دی ید با بى ترد بودن،  مر  لى اال یت او پس حكا

یھ  ند در آ صود خداو چون مق ست،  كم«ا مر من لى األ سول و أو عوا الر َّ و أطی عوهللا مان ) 87(» أطی شیعھ، اما فاق  بھ ات مر،  لى اال از او
ظالم و . مى باشند و اخبار و احادیثى كھ در تفسیر آیھ آمده، بسیار است) ع(معصوم سلطان ھرچند  لق  عت مط جوب اطا بھ و ھى  امرال

گر . ... بى معرفت بھ احكام الھى باشد، قبیح است شد، م لوم با ِم بھ جمیع ع كسى را كھ خدا اطاعت او را واجب كند، باید معصوم و عال
فع  صار د صورت انح ما در  شود، و ا مى  جب  ً وا ثال عادل م ھد  عت مجت كھ اطا صوم  خدمت مع بھ  صول  عدم و در حال اضطرار و 

شد-دشمنان دین بھ سلطان شیعیان  ھد با كھ خوا فع  -ھر كس  نت در ر فع و اعا جوب د كھ از راه و عت او، بل نھ از راه وجوب اطا پس 
ّف گاه واجب عینى مى شود بر او و گاه كفایى مى .»سلطھ اعادى، و نسبت بر خود مكل میرزاى ق تار  آنچھ آوردیم نمونھ ھاى اندك از گف

عرف . در این زمینھ است حوزه  یا  سى  آیا با وجود نمونھ ھاى یادشده مى توان گفت كھ آن بزرگوار بھ تفكیك حوزه دینى از حوزه سیا
شتھ  باور دا جار  شاھان قا مت  شروعیت حكو بھ م شان  كھ ای فت  توان گ مى  و شرع باور داشتھ است؟ ھمچنین با نمونھ ھاى یادشده آیا 

میرزا خطاب ) 89(آنچھ نویسندگان یادشده بدان استناد كرده اند، . است؟ بدون تردید جواب منفى است شادنامھ  سالھ ار تنھا بخشى از ر
ست،  جار ا شاه قا لى  یا فتحع سد و ) 90(بھ آغا محمد خان  فع مفا عدالت و ر تأمین  مردم و  یوى  صالح دن فظ م بھ ح حاكم را  كھ در آن 

ست، . اجحافات و تجاوزات فرا مى خواند بوده ا شرع  حوزه عرف از  ست و  ین از سیا یك د گفتھ شده چون میرزاى قمى، ھواخواه تفك
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با «یا » مباحثھ علمیھ و مذاكره دینیّھ كھ دو دانا با ھم كنند«در این نامھ از گفت وگوى خود با شاه تعبیر بھ  جع  یھ كھ دو مر مشاوره سرّ
 : نموده و گفتھ است» ھم در میان نھند

 
بھ آن « ما  غیر عل ما و  پس عل قرار داده،  سدان  شر مف مردم از  ست  مردم و حرا یاى  ظت دن براى محاف شاھان را از  عالى، پاد حقّ ت

جاوز از . محتاجند عدى و ت جاف و ت سد و اح عاوى و مفا شان در رفع د یاى ای ھمچنین علما را ھم براى محافظت دین مردم واصالح دن
ھا  بھ آن شاه  شاه وغیرپاد ّھ، پاد قھ حق یافتن طری سلك و  ین م سلوك ا قرار داده و در  شد،  مى با خرت  یا و آ عث ھالك دن كھ با حق  راه 

ند .»محتاجند مل یكدیگر شاھان مك نویسندگان یادشده خواستھ اند از عبارت یادشده استفاده كنند حوزه عرف و شرع جداست و فقیھان و 
 . و براى اداره دین و دنیاى مردم بھ یكدیگر نیازمندند

ست: در پاسخ باید گفت الً این رسالھ ارشادنامھ و دعوت شاه بھ معروف و نھى از منكرھاى سیاسى ا فظ . اوّ بھ ح شاه  ین دعوت  ھم چن
مردم . حقوق شرعى مردم و عدالت اجتماعى است قوق  میرزا در بخش ھاى یادشده بھ روشنى یادآور شده است پادشاه نسبت بھ حفظ ح

 . و مصالح اجتماعى و حراست مردم از شر مفسدان، مسؤول است

ند مى خوا یا . افزون بر این، عالمان را در مورد محافظت دین مردم و اصالح دنیاى ایشان، مسؤول  یا  ین و دن ین د كى ب نابراین، تفكی ب
 . ھم حاكمان و ھم عالمان را در باب حقوق مردم و حدود شرعى یعنى دین و دنیاى مردم مسؤول مى داند. شرع و عرف نمى بیند

افزون بر اینھا، مرحوم میرزاى قمى در بخش ھایى كھ مورد استناد قرار گرفتھ، تصریح مى كند كھ علما در مورد اصالح دنیاى مردم 
ند و  شرعى دار سؤولیت  یارات و م شود، اخت مى  مردم  خرت  یا و آ ھالك دن عث  كھ با ماعى  ھاى اجت ستم  حاف و  ساد و اج فع ف و ر

شدیم، ) 92. (پادشاھان ھمانند مردم باید در سلوك این مسلك و یافتن طریقھ حق در امر حكومت، تابع علما باشند یادآور  كھ  ھمان گونھ 
مت است باب حكو لى . دیدگاه یادشده از خلط بین واقعیت موجود و تكلیف شرعى بر اساس آن و نظریھ فقھى در  قدرت در دست فتحع

ند كرده ا یان  گر مسلمانان را ب خود و دی فھ شرعى  یت، وظی با . شاه است و عالمان شیعى با توجھ بھ این واقع ھا  شات برخى از فق مما
حدود  نات م یھ و امكا یا تق قدرت  بھ  یف  بودن تكل شروط  فتحعلى شاه یا دیگر شاھان صفوى و قاجارى، از باب ضرورت اجتماعى و م

 . سیاسى و اجتماعى بوده است

 
 )ق.ه1267م (سید جعفر كشفى . 3

لم و «اعتمادالسلطنھ او را . از شاگردان عالمھ بحرالعلوم و از عالمان و فقیھان روزگار قاجاریھ است ین ع ھ علماى جامعین ما ب ّ از اجل
یاد مى كند كھ » قدوه علماى عصر و زبده فضالى دھر«فرصت شیرازى نیز از او با عنوان ) 93. (مى خواند» ایقان و ذوق و عرفان

ین .است» اجتھاد و فتاوى شھیر و در علم تفسیر و حدیث بى نظیر«در  لط ب با خ سندگان  خى از نوی شان، بر در تبیین دیدگاه حكومتى ای
ظر  شاھان، ن حوزه  ھان از  حوزه فقی یك  گر تفك نظریھ و تكلیف سیاسى پنداشتھ اند كھ ایشان بھ تفكیك بین شرع و عرف، یا بھ تعبیر دی

موارد ) 95. (داده و حكومت شاھان قاجار را بھ رسمیت شناختھ است گوار در  باید گفت كھ این تھمتى بیش نیست، چرا كھ آن فقیھ بزر
كان  ند و ام ید ندار سط  ھان ب چون فقی لى  ند، و مى دا شرایط  مل و داراى  ِ كا ھان گوناگون تصریح كرده است كھ حكومت را شایستھ فقی
ِعمال كامل والیت فقیھ نیست، فقیھان مجبورند بھ نوعى نظارت و امر بھ معروف و نھى از منكر درباره شاھان قاجار  حاكمیت آنان و ا

 . بسنده كنند

گوار در  ید آن بزر خواھیم د قد  قل و ن با ن این نویسندگان براى ادعاى خود بھ بخش ھایى از كتاب تحفةالملوك ایشان استناد كرده اند كھ 
كارى  وه كرده و تصریح مى كند كھ آن دو در روزگار فعلى  ْ ك ِ ھمان سخنان، از تفكیك حوزه عرف و شرع، یا حوزه فقیھان و شاھان ش

 : را انجام مى دھند كھ در واقع كار یك تن است و قابل تفكیك از یكدیگر نیست

 
مام« بت از ا یق نیا بھ طر كھ  ست  مت ا صب اما مان من كھ ھ ند  مى دار صب را  یك من شان ) ع(مجتھدین و سالطین ھر دو  بھ ای قل  منت

ست كن ا بر دو ر شتمل  ست و م ضاع رسول: گردیده ا بھ او كى علم  مان )  ص(ی مودن ھ مھ ن گرى اقا ند، و دی ین گوی كھ آن را د ست  ا
لك و سلطنت گویند ُ و ھمین دو ركن است كھ آنھا را سیف و قلم گویند، یا سیف و . اوضاع است كھ در ضمن نظام دادن عالم كھ آن را م

بھ ) ع(علم نامیده اند، و ھر دو ركن در امام شد،  مع با جمع بوده است و حكما این قسم از ریاست را كھ ھمھ اركان آن در یك شخص ج
ً ھر دو ركن جمع باشد و لكن چون علما و مجتھدین بھ جھت  اسم ریاست حكمت نامیده اند، و باید در ھر شخصى كھ نایب اوست، ایضا
سالطین  ند و  ِ معارضھ بھ فتنھ و ھرج و مرج، دست از سلطنت و ركن سیفى كشیده ا معارضھ نمودن سالطین با آنھا و منجر شدن امر
قط  عالم ف مر  ظام دادن ا مان ن كھ ھ ل االمر از سلطنت بھ سوى سفلیھ و بھ سلطنت دنیویھ محض  ً بھ جھت میل نمودن ایشان در اوّ ایضا

سول ضاع ر فت او ین و معر لم د مودن ع صیل ن ست از تح ست، د مر ) ص(ا جرم ا ند، ال ھایى نمود بھ تن ظام  لم ن بھ ع فا  شیدند و اكت ك
) ص(حامل یك ركن آن كھ علم دین و معرفت بھ اوضاع رسول» مجتھدین و علما«منقسم گردید و » علما و سالطین«در بین » نیابت«
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ترویج آن  مھ و  كھ اقا گر  كن دی ضاع رسول(است، شدند و سالطین متكفل یك ر ند) او ست گردید گر . ا با یكدی نھ  و در بعضى از ازم
شركت نت و  یق معاو بھ طر یت را  تدبیر رع ست و  ند و سیا نت نمود قت و معاو ند و از ... مواف گر متعا نھ دی ضى ازم ند و در بع نمود

شدند جدا  كدیگر  شند، از ی ھم پیوستھ با بھ  توأم و  لك كھ باید با ھم  ُ ھاى .»یكدیگر متفرق گشتند و بھ این سبب دین و م خش  شفى در ب ك
ین  بھ اوضاع و قوان یادشده بھ صراحت مى گوید كھ امامت و حاكمیت، دو ركن دارد؛ یكى بُعد محتوایى آن كھ باید دینى باشد، كھ علم 

بھ . است كھ كارفقیھ مى باشد) ص(رسول ینى  ظامى د كھ ن ست  شریعت ا قوانین  ینى و  مھ اوضاع د دیگرى بُعد اجرایى حكومت و اقا
َم مى دھد و در اصطالح  لك و سلطنت«عال ُ شد» م ست با كن نخ پیرو ر ید  كارگزار . نامیده شده وبا قوه مجریھ و  كم  شاه در ح قع  در وا

 . یكى كار علم و قلم را كرده و دستور مى دھد و دیگرى كار سیف را برعھده گرفتھ و اجرا مى كند.فقیھ مى باشد

 
شفى ) قلم علما(آیا سیف نامیدن حكومت و در خدمت  خواندن آن بھ معنى تفكیك حوزه فقیھان از حوزه شاھان و یا حكومت دین است؟ ك

صوم مام مع گار ا كھ در روز یھ ) ع(تصریح مى كند كھ دو ركن علم و سیف باید در شخص واحد جمع باشد، چنان  یت فق كھ وال بوده، 
ین  بھ چن قاد او  باور و اعت ناى  بھ مع كھ  ست،  تھ ا صورت پذیرف تھ و تفكیك  ین فاصلھ گرف ھا از د مت  َم خارج حكو است، ولى در عال

یز ) علم و سیف(از این رو، تصریح مى كند كھ ھر دو ركن . تفكیكى نیست ست، ن یب او كھ نا در امام جمع بوده و باید در ھر شخصى 
ھا . جمع باشد با فق شده و  حرف  سالطین من ست، ولى  مام ا یب ا ِ فقیھ و نا كرده، حق حكومت در امور شرعى و عرفى از آن معارضھ 

منزوى  ھان  ند فقی ستقر گردید باعث فتنھ و ھرج و مرج شدند و علما را از صحنھ حاكمیت بیرون راندند و حكومت ھاى غیرشرعى، م
 . شدند

وه مى كند ْ ك ِ  . سید كشفى، عرف و شرع، دین و سیاست را بھ ھم پیوستھ مى داند و از این كھ شاھان بر خالف اسالم عمل كرده اند، ش

ھان  ِ فقی مت را از آن بت حكو گار غی شفى در روز ست، ك مده ا با توجھ بھ سخنان یادشده و دیگر سخنانى كھ از ایشان در دیگر آثارش آ
 : شایستھ مى داند و در این باره بھ پاره اى از روایات استناد مى كند، از باب نمونھ

ن كان منكم قدْ نظر في حاللنا و حرامنا«بھ حكم « َ ْظروا إلى م بر » ...ان ید او  بود و تقل ھد  ناس خوا حاكم ا عھ و  بر شیعیان مفترض الطا
مام ) است(اشخاص كھ بھ این درجھ نرسیده اند، واجب  عام ا یب  كھ او نا چون  ست،  شریعت ا ّف از  و رد فرموده او، رد رسول و تخل

صرف ) 98(كشفى بھ چند روایت دیگر .»است و بعد از او مقتداى انام است حث از آوردن آن  استناد كرده كھ بھ خاطر طوالنى شدن ب
شاره . نظر مى كنیم گذرا ا ِ بزرگ دوره قاجار كھ بھ دیدگاه ھاى برخى از آنان بھ گونھ اى  با توجھ بھ آنچھ آوردیم روشن شد كھ عالمان

ِ فقیھان داراى شرایط مى دانستند و نسبت مشروعیت حكومت شاھان قاجارتوسط آنان درست  كردیم، در روزگار غیبت حكومت راازآن
ست بھ . نی باب  نھ از  بود،  ضرورت  حال  سى در  یف سیا ماعى و تكل ضرورت اجت باب  جار از  شاھان قا با  نان  خى از آ شات بر مما

 . رسمیت شناختن و مشروع دانستن آنھا

یا  ست و  ستھ ا مى دان شروع  نراقى و شاھان قاجار نراقى درباره حاكمان قاجار چھ دیدگاھى داشتھ است؟ آیا آنھا را حاكمانى عادل و م
 باطل و نامشروع و جزو حكومت ھاى ستم؟ 

 
فت توان گ مى  حث  شدن ب تر  شن  سألھ و رو خاطر اھمیت م بھ  لى  ست، و قى : ھر چند بھ پاسخ پرسش فوق در گذشتھ اشاره شده ا نرا

 : براى داورى درباره عادالنھ یا ناعادالنھ بودن ھر حكومتى، دو گونھ معیار دارد

مت . 1 كھ در آن حكو شى  میزان ارز ارزیابى برنامھ و عملكرد؛ یعنى ارزیابى برنامھ ھایى كھ در حكومت بھ اجرا گذاشتھ مى شود و 
یت حقوق .  براى برپایى عدالت و رعایت حقوق مردم وجود دارد ستم و رعا عدالت و  باره  كھ در قى  كم و دقی ھاى مح نراقى با میزان 

صرف » ظل هللا«مردم بھ دست مى دھد، نھ بھ اشارت كھ بھ روشنى  ند و  مى ك فى  ستھ، ن قدرت نش سند  بر م كھ  حاكمى را  ھر  بودن 
لت  بھ زیور عدا كھ  ند  قدرتمند بودن را دلیل حقانیت و مشروعیت نمى داند، بلكھ او حاكمى را از سوى خداوند شایستھ این مسند مى دا

 : آراستھ باشد

َم معیّن « ض و مال اھل عال ْ ر ِ پس سالطین عدالت شعار و خواقین معدلت آثار، از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى ع
ّھ خالیق ممتاز باد در ) ند(گشتھ، از كاف مره ع ُ عاد ز عاش و م مر م تا ا ند  یده ا سرافراز گرد ھى  ّ ظل الل شرف خطاب  بھ  و از این جھت 

ً در اندیشھ نراقى، شیرینى و حالوت حكومت در عدالت است.»انتظام و سلسلھ حیاتشان را قوام بوده باشد  : اصوال

 
شھریارى و « شیرینى  نى و  سلطنت وحكمرا لذت  كھ  ند  مى بی ند و  مى دا گرد،  قت بن ظر حقی بھ ن شاید و  صیرت بگ یده ب سى د گر ك ا

ست سى ا كرم و فریادر ھى و  عدل و دادخوا ندھى، در  قدرت . 2.»فرما بھ  شیوه  مت و  گیرى حكو شكل  یابى  شروعیت؛ ارز مالك م
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 . رسیدن حاكم و كارگزاران او

یم شروعیت آورد باب م چھ در  ساس آن  ست. بر ا شروع نی ند م جازه خداو بدون ا متى  یچ حكو قى، ھ گاه نرا ند . از ن گاه او ھرچ از ن
صارى  حقّ انح كھ حاكمیت،  چرا  شند،  شروعیت ببخ مت م بھ حكو ند  مى توان نان ن لى آ سى و الزم، و ست اسا مردم اصلى ا ضایت  ر

بود) 101(خداوند است  ھد  شروع خوا كومتش م جازه اى داد، ح ین ا شكار ) 102. (و او بھ ھر كس چن شیعیان چندان آ براى  نا  ین مب ا
صوم مان مع ضور اما گار ح كھ در روز ھایى را  لت  ستھ دو كھ پیو ست  كرده و ) ع(بوده ا ّى  ظالم تلق شروع و  ند، نام كار آمد سر  بر 

سوى  مت از  جازه حكو كھ ا چرا  ستند،  مى دان شروع و غاصب  غیر م شان،  تار و عملكرد شیوه رف حكومت آنھا را با صرف نظر از 
 . در روزگار غیبت، شیعھ ھیچ یك از حاكمان را بدون اجازه و اذن، حاكم شرعى و واجب االطاعھ نمى دانستھ اند. خداوند نداشتند

یل  ئھ دل با ارا گوار  كھ آن بزر محقق نراقى با اثبات والیت فقیھ، در حقیقت نامشروع بودن شاھان قاجار را بھ اثبات رسانده است، چرا 
 . ھاى نقلى و عقلى فقیھان داراى شرایط را تنھا حاكمان شایستھ جامعھ اسالمى در روزگار غیبت مى داند

ست  شتھ ا چون پندا لى  دكتر عبدالھادى حائرى، بحث والیت فقیھ را دلیل بر نامشروع شناختھ شدن شاه قاجار از سوى نراقى دانستھ، و
شروع  بر م یل  ثارش، دل ھاى آ چھ  خى از دیبا جار در بر شاه قا ستایش از  فانى و  شعار عر خى از ا ین بر با او و ھمچن قى  بط نرا روا

 : شناختن فتحعلى شاه از سوى ایشان است، بین آن دو تعارض و ناسازگارى دیده است

 
مت و « پیرامون حق حكو ظرى  حث ن گام ب میرزا، ھن شاه و عباس  لى  بر فتحع ستانھ اى در برا سخت دو ین موضع  نراقى بھ رغم چن

مت  جز حكو متى  حدود مسؤولیت آن و صفات و ویژگى ھاى فرمانروایان شایستھ، ھرگز در بیان باور خود در نامشروع شناختن حكو
شروع .»فقیھان عادل و شایستھ درنگ نكرده است ناى م بھ مع شاه،  لى  با فتحع قى  ستانھ نرا بط دو كھ روا در ھمین بخش خواھیم آورد 

بودن . دانستن حكومت او نبوده است افزون بر این، دخالت وى در كارھاى حكومتى بدون اجازه فتحعلى شاه دلیل دیگرى بر نامشروع 
ند . حكومت او از نگاه نراقى است خارجى نوشتھ ا كھ ) 104(ھمان گونھ كھ در گذشتھ یادآور شدیم بسیارى از تاریخ نگاران داخلى و 

كھ . محقق نراقى چندین مرتبھ كارگزارانى را كھ از سوى شاه براى كاشان گمارده شده بودند، بھ دلیل فساد و ستم اخراج كرد گامى  ھن
مى «: فتحعلى شاه از این كار ناراحت شد و او را بھ تھران احضار كرد و در مجلس بھ تندى بھ او گفت خالل  كت ا شما در وضع ممل

 : مال احمد نراقى آستین ھا را باال زد و دست ھاى خود را بھ سوى آسمان بلند كرد و فرمود» كنید

خدایا« ست! بار  من عصبانى ا بر  ظالم  ین  كردم و ا لم  فع ظ من ر قرار داد و  مردم  بر  ظالمى را  حاكم  ظالم،  سلطان  ین  چون » ا و 
شان  براى كا شان  ستور ای خواست نفرین كند، فتحعلى شاه از جا برخاست و دست ھاى او را گرفتھ و در مقام عذرخواھى برآمد و بھ د

 . در قضیّھ یادشده نھ تنھا از كارگزار فتحعلى شاه كھ از خود او نیز بھ عنوان ستمگر یادكرده است.والى معیّن كرد

 
افزون بر این، از برخى پاسخ ھایى كھ آن بزرگوار بھ پرسش ھاى شرعى داده، بر مى آید كھ شاھان قاجار را غیر مشروع مى دانستھ 

 : است، از باب نمونھ

نھ  ھا چگو ماز آن سفر، ن شخصى مى پرسد كھ نوكرھاى حكام كھ جمع كردن مالیاتِ برخى از اصناف و یا شھرھا برعھده آنھاست، در 
 : است، ایشان در پاسخ، بین پذیرش اختیارى و غیراختیارى آن شغل تفاوت گذاشتھ و در صورت اجبار و غیراختیارى بودن مى گوید

كن از « ً متم قا شد و مطل شتھ با خوف دا خود  یا عِرض  مال و  یا  فس  ھر گاه ایشان مجبور بر آن شغل باشد و در صورتى نپذیرد، بر ن
ً در این صورت قصر واجب است ھد، .»فرار نباشد، شرعا از پاسخ یادشده بر مى آید كھ اگر با اختیار بھ ھمكارى با حكومت ستم تن بد
 . چون سفر معصیت است، باید نمازش را تمام بخواند

 
 نقد عملكرد سیاسى نراقى

شاھان  با  گواران  طھ آن بزر شده، راب شان  گار ای شیعى در روز یكى از انتقادھایى كھ بر عملكرد سیاسى نراقى و دیگر عالمان بزرگ 
 . برخى این رابطھ را دلیل بر مشروع دانستن حكومت شاھان قاجار توسط آنان دانستھ اند. قاجار است

 رابطھ نراقى با شاه قاجار

طھ و . از آن چھ در فصل دوم و ھمین فصل آوردیم، پاسخ شبھھ یادشده روشن شد كھ راب یابیم  مى  تاریخ  بھ  گاھى  با ن ین،  بر ا افزون 
لى. ھمكارى با حاكمان ستم، با انگیزه ھاى درست امرى است كھ در طول تاریخ اسالم وجود داشتھ است با ) ع(رابطھ و رفت و آمد ع
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ین ) 108(خلفاى سھ گانھ، پذیرش والیت اھواز توسط عبدهللا نجاشى در حكومت منصور دوانیقى،  بن یقط سط على  پذیرش وزارت تو
مت ) 109(در خالفت ھارون الرشید، ) ع(بھ سفارش امام موسى كاظم بن دراج در حكو نوح  سط  صب قضاوت تو پذیرش من ھمچنین 

مان) 110(ھارون الرشید،  مام ز یب ا سفیر و نا ختى،  بن روح نوب سین  سم ح سى ) ع(حضور ابوالقا ستگاه خالفت عبا و ) 111(در د
شیعى . بیانگر آن است كھ رابطھ و گاه ھمكارى، در ھمھ موارد ناروا نبوده است) 112(موارد دیگر  مان  بر ھمین اساس برخى از عال

با این كھ حاكمیت پادشاھان ستم را مشروع نمى دانستند، در برخى مقاطع با انگیزه ھایى درست بھ دستگاه حكومت ستم نزدیك شدند یا 
غول، . كارى را از سوى آنان برعھده گرفتند مھ ) 113(وزارت خواجھ نصیرالدین طوسى در دستگاه حكومتى ھالكوخان م طھ عال راب

ھمچنین رابطھ یا حضور بسیارى از عالمان در حكومت صفویان و قاجار بر ھمین اساس بوده ) 114(حاكم مغول، » اولجاتیو«حلى با 
 . است

 
 ستایش از شاه قاجار

ثارش آورده است خى آ مھ بر كھ در مقد ست  ھایى ا ستایش  ین . دومین انتقادى كھ از نراقى شده،  بھ ھم ستناد  با ا سندگان  خى از نوی بر
شروع  ستایش ھا گفتھ اند نراقى نسبت بھ حكومت فتحعلى شاه نظر مساعدى داشت و از فتحعلى شاه حمایت مى كرد و حكومت او را م

 . مى دانست

 نقد و بررسى

عادل  مان  جزو حاك ھایش او را  تاب  ظاھر برخى از عبارت ھاى ایشان، با این برداشت ھماھنگى دارد، چرا كھ در مقدمھ برخى از ك
بى . ولى این برداشت با مبانى فقھى ایشان بھ ویژه بحث والیت فقیھ ناسازگار است) 115(بھ شمار آورده است،  با مطال ین  بر ا فزون  ا

عادل . كھ در متن ھمین كتاب ھا آمده، ھماھنگى ندارد سى  براى بازشنا عدالت  حث  سعاده در ب از باب نمونھ آن بزرگوار در معراج ال
یادآور ) 116. (از ظالم، ویژگى ھایى را آورده كھ بھ ھیچ روى برمثل فتحعلى شاه برابرى نمى كند عدالت  براى  كھ  مى  ھمچنین مفھو

لم ) 117. (شده و ویژگى ھایى كھ براى حاكم شایستھ آورده، بر او منطبق نیست ھر عا یش از  تاب، ب ین ك قى در ھم افزون بر این، نرا
مى  كوھش  ند، ن شر دار شر و ن نان ح با آ دیگرى، از برخى روحانى نمایان و عالمان بى تقوا كھ بھ تملق گویى حاكمان ستم پرداختھ و 

ند) 118(كند  جود .و با صراحت فتحعلى شاه را ظالم مى خوا مال و ند احت یف و تمجیدھا چ ین تعر باره ا شده در شواھد یاد بھ  جھ  با تو
 : دارد

سخن. ھدف ایشان از اوصاف شایستھ اى كھ براى فتحعلى شاه آورده، ھدایت غیرمستقیم او بھ راه درست بوده است. 1 گر  مدح : بھ دی
شده است یان  قاب ب صاف و ال لب او كھ در قا در . و ستایش نراقى از شاه قاجار، مشتمل بر بسیارى از وظایف مھم حاكم اسالمى است 

گر . حقیقت نراقى، بدون این كھ توجیھ گر وضع موجود باشد، در صدد اصالح وضع موجود و تصحیح رفتار شاه بوده است نابراین ا ب
یا  ند و  ھدایت ك شویق و  ست، ت مت ا ھم حكو فھ م او را عادل خوانده، از این باب بوده كھ مى خواستھ شاه را بھ عدالت گسترى كھ وظی

 . این كھ از راه مقایسھ بین حاكمان آن روزگار او را عادل خوانده است

 
شده، . 2 شتھ  شاه نو ست  بھ درخوا كرده،  ستایش  خالق ) 120(كتاب ھایى كھ نراقى از شاه  با ا شاه  كھ  ست  بوده ا ین  گارش ا ھدف ن

بوده . پسندیده و احكام شریعت آشنا شود ھا  تاب  مھ ك شاه در مقدّ ستایش از  كھ  طبیعى است اگر نراقى یا دیگر عالمان رویّھ معمول را 
 . است مراعات نمى كردند، اطرافیان شاه آن را نوعى بى احترامى تلقى كرده و نمى گذاشتند كتاب در دسترس شاه قرار گیرد

قاب . 3 ین ال گاه ا كھ  نھ اى  بھ گو ست،  شتھ ا جدى ندا نایى  بار مع این القاب و اوصاف در عصر صفویھ و قاجاریھ امر معمول بوده و 
ست. 4.براى توده مردم نیز بھ كار گرفتھ مى شد شتھ ا سى دا بھ سیا ھا جن ستایش  كھ  ند  ین باور كردن . برخى بر ا ھار  شیع و م حفظ ت

اقان كھ كار تكثیر كتاب ھا را . 5.پادشاھان ستمگر، جز با ردیف كردن چنین القاب و اوصافى میّسر نبود افزون بر اینھا ممكن است ورّ
ند مى آورده ا ھا  مھ  صدر نا یا  ھا  تاب  مھ ك شده را در مقدّ ماده  ِ از پیش آ ین رو در . برعھده داشتھ اند، ھمیشھ این القاب و عناوین از ا

 . بسیارى از مقدمھ ھا و نامھ ھا القاب و عناوین یكسانند

ید و آن  مى نما ید و مناسب  شتیم مف بھ آن دا شاره اى  كھ در گذشتھ ا ھى  تھ فق عالوه بر ھمھ اینھا در مدح و ستایش ظالم توجھ بھ یك نك
جرأت  سبب  كھ  ین  نكتھ این است كھ مدح ظالم حرام است، مگردرغیر مورد ظلمشان؛ یعنى ستایش آنان در كارھاى نیكشان بھ شرط ا

ق آنان بھ كارھاى پسندیده باشدجایزاست  ) 123. (بیشتر آنان در ارتكاب ستم و گناه نشود، چھ رسد كھ مشوّ

 
لھ ج شـریعت «: بنــابراین، برخــى از سـتایش ھـاى عالمــان شــیعى از جملـھ نراقــى از شــاه قاجـار از جم بـانى مبــانى دیـن مبیـن و مــروّ

از نگاه عالمان آن دوران روا بوده است، چرا كھ بھ شھادت تاریخ پس از صفویھ، فتحعلى شاه نخستین كسى بود ) 124(» سیدالمرسلین
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البتھ ممكن است شاه قاجار در اتخاذ این سیاست انگیزه ھاى دیگرى چون تثبیت قدرت و حاكمیت خود را . كھ بھ این مسألھ توجھ داشت
یغ و  بھ تبل نھ  ند آزادا كرده و بتوان ندگى  شیعھ ز مت  سایھ حكو كھ در  بود  ین  مان د ستھ عال داشتھ است ولى بھ ھر حال این مطلب خوا

دعا براى استمرار حكومت او بھ این . بنابراین در نسبت دادن اوصافى بھ فتحعلى شاه كار نادرستى انجام نداده اند. ترویج دین بپردازند
لم . سبب بود كھ حاكم قاجار بھ شیعیان، ھمچنین عالمان شیعى خدمات فراوانى كرده بود بھ ع مرحوم نراقى بھ عالقھ مندى فتحعلى شاه 

كرده است صریح  سالم ت ھاى .و علما و ترویج دین مقدس ا گى  ثار و ویژ با آ جار را  مت قا ضاع حكو مان در آن او گر عال قى و دی نرا
جود : بھ دیگر سخن. مثبتى كھ داشت، براى ایران و اسالم مفید و سودمند مى دانستند مت مو ھترین حكو حكومت قاجار در آن اوضاع ب

 . و ممكن بود، نھ بھترین حكومتى كھ باید باشد

 بررسى اذن حكومت بھ فتحعلى شاه

یادآور . برخى دیگر از نویسندگان و مطبوعات از زاویھ دیگر پنداشتھ اند نراقى حكومت فتحعلى شاه را مشروع مى دانستھ است نان  ای
مى ) ع(شده اند كھ ھر چند نراقى، بر این باور بوده كھ والیت امامان معصوم مھ  شرایط ادا ھاى داراى  سیلھ فق بھ و بت  در روزگار غی

 : یابد ولى آن بزرگوار و دیگر علماء با اجازه حكومت بھ فتحعلى شاه حكومت او را بھ رسمیت شناختھ اند

فر نجفى اذن « شیخ جع لوس، از  گام ج بھ ھن شاه  ین  كھ ا یم  مى دان چنان كھ شھرت دارد فتحعلى شاه از مال احمد اذن سلطنت گرفت، 
 : حامد الگار نیز نقل مى كند كھ».سلطنت گرفتھ بود

 
نھ « فتحعلى شاه در آغاز سلطنت از مرحوم شیخ جعفر كاشف الغطاء، اذن سلطنت گرفت و شیخ جعفر او را نایب خود قرار داد، بھ گو

سد مى نوی قدس  شھد م صره م فع محا براى د ھد،  ھدى مجت میرزا م ضاى  سخ تقا شاه، در پا لى  كھ فتحع بت «: اى  بھ نیا كھ  ما  سلطنت 
ھد است یھ ».مجتھدین عصر و ما را بھ سعادت خدمت ائمھ ھادین مھتدین، سعى و ج كھ فق ست  شكالى نی ین مسألھ ا ظرى در ا عد ن از ب

ند یذ ك ند تنف مى دا ستھ  كھ شای فردى را  مت  ین مسألھ ) 128. (داراى شرایط مى تواند در روزگار غیبت حكو سخن در وقوع ا ھى  منت
ند. است سلطنت داده ا شاه اذن  لى  بھ فتحع كھ . آیا كاشف الغطاء یا نراقى  یابیم  مى  جار  گار قا مدارك روز نابع و  بھ م گذرا  گاھى  با ن

مت  بھ حكو تا  ند،  سلطنت بگیر بت و اذن  شیعى، نیا نام  مان ب كھ از عال شتند  فراوان دا پادشاھان قاجار بھ ویژه فتحعلى شاه تالش ھاى 
ھیچ سند معتبرى در دست نداریم كھ نراقى یا كاشف الغطا بھ . خود مشروعیت ببخشند، ولى توفیق چندانى در این راه بھ دست نیاوردند

 . فتحعلى شاه اذن سلطنت داده باشند

ھاد،  تاب ج یان ك بوده، وى، در پا ار روس  ّ آنچھ از منابع بھ دست مى آید، این است كھ اجازه كاشف الغطا تنھا در خصوص جنگ با كف
بپردازد سى  جاوز رو ّار مت مع كف لع و ق سپاه و ق ھیز  بھ تج ھد و  سامان د ھاد را  . بھ فتحعلى شاه اجازه مى دھد بھ نیابت از وى، امر ج

یودى . صورت اجازه نامھ او را در ھمین فصل آوردیم شرایط و ق مھ  جازه نا طاء در ا شف الغ كھ كا با نگاھى گذرا بھ متن آن مى یابیم 
 : این اجازه در مورد شاه قاجار كھ بسیارى از آن شرایط را نداشت، بھ ھیچ روى، صدق نمى كرد: گنجانده است كھ مى توان گفت

 
بت داده(و این كھ با گفتھ ھاى منوب عنھ . باید بر خدا اعتماد كند و ھمھ كارھا را بھ او واگذارد« ند و ) مجتھدى كھ بھ او نیا فت نك مخال

كھ . ھر امرى را كھ وى طلب كند، بھ عنوان این كھ امر خداست، اطاعت كند ند، بل خود ندا سوى  در صورت پیروزى، پیروزى را از 
سرار  ند و ا یھ نك نان تك غیر آ بھ  ھد و  یارى نخوا نت  نت و اما صاحبان دیا جز از  آن را از ناحیھ خدا بداند و نیز در كارھاى جنگ بھ 

ند و ... نظامى را در پیش نااھالن فاش نگوید قع اذان بگوی بھ مو كھ  ھد  قرار د نانى را  ّ سالم مؤذ شعایر اسالم را بر پا دارد و در سپاه ا
سخنرانى  مردم  براى  كى  سى و تر بھ فار كھ  ھد  قرار د ظانى  پا دارند و واع بر  براى آنان امامان جماعت قرار دھد، تا نماز جماعت 

ند پیروى از .»كن شرط  یژه  بھ و بود  كھ آورده  یودى  شرایط و ق با  طا  شف الغ جازه، كا ین ا نھ«در ا نوب ع با » م كردن  فت ن و مخال
ساس .دستورھاى او، شاه قاجار را در تنگنا قرار داد شود، زیرا ا فع  ید د حوى با ھر ن بھ  ار روسى  ّ كاشف الغطا بر آن بود كھ تھاجم كف

سر نیست مت میّ یت حكو جز از راه تقویت و حما شمن  با د لھ  فع و مقاب پس از . اسالم و كیان اسالمى در خطر است و د گار،  مد ال حا
 : اشاره بھ این كھ صدور این نوع اجازه ھاى محدود و مشروط، شاه را از سلطنت مى انداخت، مى نویسد

ند و ... شرایط انتصاب« مل ك ھدان ع یى مجت مل اجرا بھ عنوان عا كھ  ست  ین ا شاه، ا فھ  بھ تمامى روشن ساخت كھ مطلوب ترین وظی
 . »اطاعت شاه، تنھا از آن رو واجب است كھ مجتھدان بھ او قدرت داده اند

 . 59آیھ ) 4(نساء  - 1

سیوطى، ج  - 2 ّرحمن  بدال لدین ع جالل ا مأثور،  سیر بال في التف ثور  لدّر المن كام 176، ص 2ا فى؛ االح شى نج َّ مرع یةهللا نھ آ ، چ كتابخا
 . ، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى20السلطانیھ، ابویعلى، ص 
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 . 154، ص 14؛ مستند الشیعھ، ج 130، ص 12وسائل الشیعھ، ج  - 3

 . 153، ص 14؛ مستند الشیعھ، ج 128ھمان، ص  - 4

 . 154 - 152، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 5

 . 154ھمان، ص  - 6

 . ھمان - 7

 . 153ھمان، ص  - 8

 . 46، ص 1؛ الكافى، ج 531عوائداالیام، ص  - 9

 . 23الخراجیات، فاضل قطیفى، ص  - 10

كافى، ج  - 11 صول  شانى، ج 184، ص 1ا یض كا ضاء، ف مھ، ج 144، ص 1؛ محجةالبی میزان الحك سالمى،  شارات ا ، ص 6، چ انت
 . 88، ص 2؛ بحاراالنوار، ج 518

 . 477 - 476معراج السعاده، ص  - 12

 . 478معراج السعاده، ص  - 13

 . 83عوائد االیام، ص  - 14

 . 46- 45سیف االمھ، ص  - 15

ّ أو فاجر«: فرمود) ع(امام على - 16  . 40نھج البالغھ، خ : ك.ر. »البدّ للناس من أمیر، بر

 . 152، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 17

 . 154، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 18

 . 156 - 155، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 19

 . ، چ دفتر تبلیغات اسالمى قم164منیة المرید في آداب المفید و المستفید، ص  - 20

 . 113، آیھ )11(ھود  - 21

 . 68، ص 8مجمع الفائدة و البرھان، ج  - 22

 . 69 - 68ھمان، ص  - 23

 . 3 - 2، ص 18وسائل الشیعھ، ج  - 24

 . 192، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 25

 . 138، ص 13مستدرك الوسائل، ج  - 26

 . 143، ص 12وسائل الشیعھ، ج  - 27
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 . 138 - 135ھمان، ص  - 28

 . 192، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 29

 . ھمان - 30

 . 220، ص 2؛ الكافى، ج 194، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 31

 . 195ھمان، ص  - 32

 

 . 812 - 810المقنعھ، ص  - 33

ّھایھ، ص  - 34  . 357 - 356الن

ّافع، ص 12، ص 2الشرایع، ج  - 35  . 118؛ مختصر الن

 . 583، ص 2؛ تذكرةالفقھاء، ج 525، ص 2نھایة االحكام، ج  - 36

 . ، چ انتشارات صادقى330الدروس، ص  - 37

 . 168، ص 1مسالك، ج  - 38

 . 811مقنعھ، ص  - 39

 . 812ھمان، ص  - 40

 . ھمان - 41

 . 810ھمان، ص  - 42

 . 811ھمان،  - 43

ّھایھ، ص  - 44  . 357 - 356الن

 . 423 - 422الكافى فى الفقھ، ص  - 45

 . 97 - 89، ص 2رسائل، شریف مرتضى، ج  - 46

 . 86، ص 8مجمع الفائده و البرھان، ج  - 47

 . 550، ص 7ھمان، ج  - 48

 . ھمان - 49

 . 270، ص 1رسائل، ج  - 50

 . 361، ص 4روضات الجنات، ج  - 51
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 ... و 170 - 155، ص 22؛ جواھر الكالم، ج 115 - 113، ص 4مفتاح الكرامھ، ج  - 52

 . 199، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 53

 . 199، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 54

 . 201، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 55

 . 274، ص 1؛ رسائل، محقق كركى، ج 202، ص 14مستند الشیعھ، ج  - 56

 . 307ھمان، بھ نقل از السراج الوھاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ص  - 57

 . ھمان - 58

 . 165 - 164، ص 6ریحانھ االدب، ج : ك.ر. جد نراقى یعنى پدر مال مھدى در ھمین روزگار ھرج و مرج كشتھ شده است - 59

رین« - 60 ّ ن یعرف خیر الش َ َّ العاقل م ّر و لكن ن الش ِ ن یعرف الخیر م َ  . ، چ اسالمیھ6، ص 78بحاراالنوار، ج . »لیس العاقل م

 . 73 - 69نظریھ دولت در فقھ شیعھ، ص  - 61

ماء، ص  - 62 نات، ص 188و  183قصص العل ضات الج نھ االدب، ج 152؛ رو یھ، ص 24، ص 5؛ ریحا ھانى، جھاد قام فرا قائم م ؛ 
18 . 

 . 193، 191ھمان، ص  - 63

ظم، ج  - 64 تواریخ، ج 99، ص 3تاریخ منت سخ ال حائرى، ص 226، ص 1؛ نا بدالھادى  گران، ع شھ  ھاى اندی یارویى  ستین رو ؛ نخ
329 . 

 . 2 - 3كشف الغطاء، ص  - 65

 . در ھمین فصل در این باره توضیح بیش ترى خواھیم داد - 66

 . 330؛ نخستین رویارویى ھاى اندیشھ گران ایران، ص 394كشف الغطاء، ص  - 67

 . 331، ص ...،؛ نخستین رویارویى ھاى394كشف الغطاء، ص  - 68

 . 331، ص ...نخستین رویارویى ھا - 69

 . 103دین و دولت در ایران، ص  - 70

 

 . 332، ص ...نخستین رویارویى ھا - 71

 . 529عوائد االیام، ص  - 72

 . 394و  37كشف الغطاء، ص  - 73

 . 37ھمان، ص  - 74
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 . 71، ص 6ریحانةاالدب، ج  - 75

شیعھ، ص  - 76 قھ  لت و ف ھاى دو یھ  نى70 - 69نظر شر  تاب . ، چ ن حائرى، از ك بدالھادى  قاى ع سخنان را از آ ین  شان ا ً ای ظاھرا
 . گرفتھ است 326 - 324، ص ...نخستین رویارویى ھا

 . قمرى 1308، 52و  36اصول دین، ص  - 77

 . 36، ص 1جامع الشتات، ج  - 78

 . قمرى 1319، تھران، 590غنائم األیام في مسائل الحالل و الحرام، ص  - 79

 . 178، چاپ جدید، ص 93، ص 1جامع الشتات، ج  - 80

 . 22 - 25ھمان، مقدّمھ،  - 81

 . 384و  382ھمان، ص  - 82

 . 92، چاپ قدیم، ص 400، ص 1جامع الشتات، ج  - 83

 . 25جامع الشتات، ص  - 84

 . 10قصص العلماء، ص  - 85

 . ھمان - 86

 . 59آیھ ) 4(نساء  - 87

شتھ فارسى، ورق  - 88 ست نو سخھ د لك، ن شى المما بدالوھاب من میرزا ع بر  ستین رویارویى 70 - 69میرزا ابوالقاسم قمى، ردّ  ؛ نخ
 . 328 - 327، ص ...ھا

 . 326 - 325، ص ...، نخستین رویارویى ھا70نظریھ ھاى دولت در فقھ شیعھ، ص  - 89

سانى تبریز، ش : ارشادنامھ میرزاى قمى، با مقدمھ و تصحیح حسن قاضى طباطبایى - 90 یات و علوم ان شكده ادب شریھ دان ، 3كھ در ن
ست 383 - 365ص  1347سال  جار ا شاه قا بزرگ . منتشر شده است و بھ نظر مصحح، این رسالھ، نامھ میرزاى قمى بھ فتحعلى  قا  آ

ست 159، ص 22نیز در الذریعھ، ج  كرده ا فى  جار معر شاه قا لى  بھ فتحع میرزا  توب  بھ عنوان مك سط . این رسالھ را  ین رسالھ تو ا
ھ وحید، ج » نامھ اى از میرزاى قمى بھ آغا محمد خان قاجار«حسین مدرسى طباطبایى با عنوان  ّ بھ بعد منتشر  1150، ص 11در مجل

 . 326 - 325ص ... شده است؛ نخستین رویارویى ھا

 . 377میرزاى قمى، ارشادنامھ، مصحح قاضى طباطبایى، ص  - 91

 . 293 - 292، ص 10 - 9مجلھ كتاب نقد، ش  - 92

 . 156المآثر و اآلثار، ص  - 93

 

 . قمرى 1353، بمئى، 103، ص 1آثار عجم، ج  - 94

ً ایشان این دیدگاه را نیز، از عبدالھادى حائرى گرفتھ است. 72نظریھ ھاى دولت در فقھ شیعھ، ص  - 95  . 349 - 348. ظاھرا
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 . قمرى 1273، 108، ص 2تحفة الملوك، ج  - 96

 . 1377، چاپ 90، ص 1اجابةالمضطرین، ج : ك.در این زمینھ ر. 30میزان الملوك، ص  - 97

 . 67و  34، ص 1؛ اصول كافى، ج 100، ص 18وسائل الشیعھ، ج  - 98

 . 348معراج السعاده، ص  - 99

 . 349ھمان، ص  - 100

 . در این باره بھ شرح در فصل سوم بحث كردیم - 101

 . در این باره بھ فصل سوم نگاه شود - 102

 . 337، ص ...نخستین رویارویى ھا - 103

 . 130؛ قصص العلماء، ص 104دین و دولت، ص  - 104

 . 130قصص العلماء، ص  - 105

َّ گلپایگانى35، ص 1ج  259الرسائل و المسائل نراقى، شماره  - 106 ّى، كتابخانھ آیةهللا  . ، نسخھ خط

 . 332، ص ...نخستین رویارویى ھا - 107

 . 60المكاسب، شیخ انصارى، ص  - 108

 . ، چ دارالتعارف بیروت252، ص 2سفینة البحار، ج  - 109

ضاوت . 615ھمان، ص  - 110 صره داراى منصب ق فھ و ب شھرھاى كو ماع در  صحاب اج بن دراج از ا یل  برادر جم بن دراج  نوح 
 . بود

 . 89، ص 2؛ رسائل، سید مرتضى، ج 325، ص 51بحاراالنوار، ج  - 111

 . 164؛ منیةالمرید، ص 96، ص 2رسائل، سید مرتضى، ج  - 112

 . 452آل بویھ، ص  - 113

ّى، ج  - 114  . ، مقدّمھ140و  128، ص 1ارشاد االذھان، عالمھ حل

 . 4معراج السعاده، ص  - 115

 . 350ھمان، ص  - 116

 . 51و  46ھمان، ص  - 117

 . 477 - 476ھمان، ص  - 118

 . »...فرمان پادشاه ظالمى را مستمسك حكم الھى نموده«و  477ھمان، ص  - 119

ھا در  - 120 یف  ترین تعر یش  شده و ب جار نوشتھ  شاه قا ست  بھ درخوا ّھ  ھ و برھان المل ّ سیف االم كتاب جامع السعاده، وسیلةالنجاه، 

Page 123 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 . مقدّمھ ھمین سھ كتاب است

 . 441، ص 1شرح زندگانى من، عبدالھ مستوفى، ج  - 121

ّى، ج  - 122  . ، مقدمھ32، ص 1ارشاداالذھان، عالمھ حل

 . 879بیست و پنج رسالھ فارسى، عالمھ مجلسى، ص  - 123

 . 4معراج السعاده، ص  - 124

 . 40خزائن، ص : ك.ر» و كان لھ میل و رغبة إلى العلم و العلماء و حصل بھ رواج في أحكام الشریعة« - 125

م  - 126  . 1363سال  7/ نشر دانش، سال چھارم، شماره سوّ

 . 103دین و دولت،  - 127

 . ، امیركبیر240، 151/ دفتر ھشتم » در جستجوى راه از كالم امام«؛ 156 / 22جواھر الكالم، ج  - 128

 
 راه ھاى زوال و بقاى دولت در اندیشھ سیاسى نراقى: فصل نھم

 اھمیت و ضرورت بحث

ِ آن سخن گفتھ اند یكى از مباحث حساس و . حكومت از پدیده ھاى مھم سیاسى است كھ در طول تاریخ، فالسفھ سیاسى از ابعاد گوناگون
 . مھم در این مقولھ، بحث علل و عوامل بقا و زوال دولت و حكومت است

نابع و  بھ م شمارى از نویسندگان پنداشتھ اند كھ این بحث را تنھا متفكران و فالسفھ سیاسى غرب، مطرح كرده اند، ولى با نگاھى گذرا 
صوم مان مع سط اما لى) ع(متون اسالمى چنین بر مى آید كھ این موضوع تو مام ع یژه ا مان و ) 1) (ع(بھ و سیلھ عال بھ و پس از آن  و 

ست شده ا طرح  سلمان م كران م لدون در . متف بن خ نھ، ا باب نمو مھ«از  فارابى در ) 2(» مقدّ صر  ّھ«ابون نة «و » المل ھل المدی آراء ا
شفى ) 4(و فقیھ بزرگوار مال محمد باقر سبزوارى، ) 3(» الفاضلھ بھ ) 5(سیّد جعفر ك سالمى  كران ا مان و متف گر عال سیارى از دی و ب

 . این بحث پرداختھ اند

یى  پس از برپا این مقولھ امروزه، از مھم ترین و حساس ترین مقوالتى است كھ درباره سرنوشت ایران و اسالم بلكھ مستضعفان جھان 
 . حكومت اسالمى در ایران مطرح است

 
 ابعاد بحث

 : این بحث از دو زاویھ در خور بحث و بررسى است

ِ دولت ھا و حكومت ھا) أ  . از نگاه تاریخى و با توجھ بھ واقعیت ھاى خارجى

ّق بھ تحلیل یك یا چند حكومت نشستھ و علل و عوامل بقا و زوال آنھا را استخراج كند ً حكومت على. از این زاویھ ممكن است محق مثال
چھ ) ع( بود،  را مورد بحث قرار مى دھیم كھ آیا حكومت ایشان پایدار بود یا ناپایدار؛ اگر پایدار بود، عوامل آن چھ بود و اگر ناپایدار 

ناگون . عواملى سبب آن بوده است مل گو پیرو علل و عوا كھ  بر این اساس پایدارى و ناپایدارى دولت ھا امرى است خارجى و واقعى 
گیرد. این بحث درباره حكومت ھاى حق و ناحق مى آید. است قرار  ھاى مفصلى  یق  ضوع تحق ند مو مرحوم . این بُعد از بحث مى توا

 . عالمھ نراقى، نیز بھ برخى از حكومت ھا از این زاویھ اشاراتى دارند

ھا . از بُعد نظرى و بدون توجھ بھ چگونگى حكومت ھا در گذشتھ تاریخ) ب مت  قا و زوال حكو كھ در ب لى  در اینجا بھ اصول و عوام
ست: بھ دیگر سخن. نقش دارند، باید پرداختھ شود ِّر «: در فرھنگ اسالمى تعیین سرنوشت جامعھ و تاریخ بھ دست انسان ا َّ الیغی ّ هللا إن

ٍ حتى یغیِّروا ما بأنفسھم جامعھ و تاریخ نیز ھمانند دیگر پدیده ھا داراى ضابطھ و قانون است و قوانین حاكم بر آن ھمانند ) 6. (»ما بقوم
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َّ تبدیال«: قوانین حاكم بر دیگر پدیده ھا ثابت و غیرقابل تغییر است َن تجدَ لسنة هللا  . »و ل

 
 مفھوم زوال و بقا

خت. بقا و زوال حكومت ھا نیز نمى تواند بدون ضابطھ و قانون باشد خواھیم پردا ین اصول  یل ا سایى و تحل بھ شنا خش  ھر . در این ب
قا و زوال  یھ ب كھ ما لى  صول و عوام پاره اى از ا بھ  ھا  قى تن گاه نرا خش از ن ین ب لى در ا ست، و موز ا ید و درس آ چند ھر دو بُعد مف

 : پیش از آن یادآورى چند نكتھ مفید و سودمند است. حكومت اند، خواھیم پرداخت

 بقا و زوال بھ چھ معناست؟ آیا بھ معناى دوام و ھمیشگى است یا معناى دیگرى دارد؟ . 1

مام على. بدون تردید اگر بقا را بھ معنى ھمیشھ بودن بدانیم، ھیچ حكومت و دولتى بقا ندارد تھ ا تدبر؛ «) ع(بھ گف بل  ما تق لھ ك ) 8(الدّو
 . »دولت ھمان گونھ كھ بھ وجود مى آید، از بین مى رود

سیارى  ھمھ حكومت ھا حتى حكومت ھاى حق، در معرض دگرگونى ھستند، زیرا عوامل زوال دولت تنھا از سوى حاكم نیست، بلكھ ب
ستند... از عوامل از جملھ عوامل طبیعى و خارجى، دگرگونى ارزش ھا، اختالف و قاى . در فروپاشى حكومت ھا مؤثر ھ صود از ب مق

عى و ھاى مقط ضایتى  شورش، نار نگ،  ند ج ناگون ھمان حوادث گو بر  كھ در برا ست  ین ا گھ دارد و در ...  حكومت ا خود را ن ند  بتوا
نابود . راستاى اھداف اصلى خود گام بردارد مقصود از زوال حكومت این است كھ حوادثى ھمانند آن چھ آمد، حكومت را متزلزل و یا 

 . كند

یھ . زوال و بقاى حكومت نتیجھ ھمھ اصول و عواملى است كھ بیان خواھیم كرد. 2 ستى پا ند س مى توا ھایى  ھرچند ھر یك از آنھا بھ تن
 . ھاى حكومت را سبب گردد، ولى بقا و زوال وقتى حتمى و قطعى است كھ ھمھ عوامل با ھم باشند

ست. 3 قى ا مھ نرا سخنان عال ثار و  پاره اى از آ سنده در  ین . اصول و عواملى كھ در این بخش آمده، نتیجھ تحقیق و بررسى نوی بنابرا
 . ممكن است با پژوھش و تأمل بیش تر در دیگر آثار ایشان و یا دیگر عالمان و فقیھان شیعى، بتوان عوامل دیگرى را افزود

 
 فھرست عوامل بقا و زوال حكومت

فھ » معراج السعاده«عالمھ نراقى در پاره اى از آثار خود بھ ویژه  ّ اصول و عواملى كھ مایھ بقاى حكومت اند، و ھم چنین اصول و مؤل
كھ . ھایى را كھ مایھ سستى و زوال آن مى گردند، آورده است باحثى  لى از م نداده، و البتھ آن بزرگوار بابى را بھ این بحث اختصاص 

 : این اصول از دیدگاه نراقى عبارتند از. در این اثر آورده است، مى توان بھ شكل بسیار خوبى طرح و دیدگاه وى را بھ دست آورد

 عدالت بنیاد نظام سیاسى، . 1

 امر بھ معروف و نھى از منكر، . 2

 گزینش كارگزاران سالم و كارآمد، . 3

 . نظارت بر عملكرد كارگزاران. 4

ساد و : در برابر، اصولى چون یى، رواج ف مل گرا مردم، تج بھ حقوق  جاوز  ستم و ت سستى در امر بھ معروف و نھى از منكر، ظلم و 
 . گناه از عواملى ھستند كھ سبب سستى حكومت و پایھ ھاى آن مى گردند

سى  از نگاه نراقى، ھر نظام سیاسى كھ توانایى تطبیق كاربردى اصول یادشده را با جامعھ سیاسى خود داشتھ باشد، بى تردید، نظام سیا
 . كارآمد و با ثباتى خواھد داشت، و ھر حكومتى توان این كار را نداشتھ باشد، حكومتش در معرض سستى و زوال قرار خواھد گرفت

ین  شناخت ا براى  یران را  شاه ا ست و  عالمھ نراقى، بھ تجزیھ و تحلیل اصول یادشده، گاه بھ تفصیل و شرح و گاه بھ اجمال پرداختھ ا
مت و انحطاط  ّت عظ عھ، عل ین مطال ند ا تا از برآی ند،  مى ك عوت  ِ مشاھیر و پادشاھان پیشین ایران و جھان د اصول، بھ مطالعھ تاریخ

 . حكومت ھا مشخص گردد
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سى، در  ھاى سیا ظام  مھ دوران و ن مد در ھ نده و كارآ پذیر، ز آموزه ھاى عالمھ نراقى در این بخش بھ عنوان اصول و مبانى خدشھ نا
قاى . خور برابرى و انطباق است مردم و ب ھاى  ستھ  حلّ خوا توان  صول،  ین ا بھ ا مل  پذیرش و ع بدون  ھیچ یك از نظام ھاى سیاسى 

 . حكومت راندارند

 . در این فصل اصول و عوامل یادشده را مورد تجزیھ و تحلیل قرار خواھیم داد

 
 عدالتِ بنیاد نظام سیاسى. 1

 : شمارى از فقیھان و متفكران اسالمى، از جملھ عالمھ نراقى با اشاره بھ حدیث معروف

مى « ستم ن لم و  مان و ظ با وجود ای نده و  فر پای با ك عدالت  سیلھ  بھ و شاھى  مان؛ پاد الملك یبقى بالعدل مع الكفر و الیبقى مع الظلم باإلی
 . اولین و مھم ترین عامل حیات كشور و حكومت را عدالت مى دانند»ماند

مت،  شروعیّت حكو قا و دوام آن، ) 10(در اندیشھ سیاسى اسالم، م ھى، ) 11(ب حدود ال ین و  سازندگى، ) 12(حیات د مران و  ) 13(ع
ت دین و مسلمانان )  14(اصالحات،  ّ مى . در گرو اجراى عدالت است... و) 15(عز یامبر گرا در آیات و روایات بسیار و سیره عملى پ

 : اجراى عدالت بھ عنوان اصلى بنیادین مطرح شده است) ع(و امامان معصوم) ص(اسالمى

كم« عدل بین ُ أل مرت ُ ِسْط«) 16. (»ا ّي بالق َ رب ر َ لى»قل أم موده ع عدل ) ع(بھ فر بر  تنى  كھ مب ست  متى ا مت، حكو نوع حكو ھترین  ب
شاره ) ع(در سخنان گھربار على) 19. (انتظام امور نظام سیاسى و مردم بستھ بھ عدالت است.باشد ھا ا خى از آن بھ بر كھ عالمھ نراقى 

 : مى فرماید) ع(كرده، یكى از پیامدھاى برپایى و اجراى عدالت، قوام دولت و حكومت دانستھ شده است، از باب نمونھ على

كھ؛ « َّ ھل ل هللا ن عمل بالجور عجّ َ كھ و م ْ ل ُ َّ م ن عمل بالعدل حصن هللا َ مى ) 20(م گھ  مت او را ن ند حكو ند، خداو كار ك عدل  بھ  كھ  سى  ك
 . »دارد و كسى كھ بھ ستم رفتار نماید، خداوند در نابودى او تعجیل مى كند

 : در جاى دیگر مى فرماید

سى و ضامن .»ھیچ چیزى ھمانند عدالت، دولت ھا را محافظت نمى كند« ظام سیا ندگارى ن مز ما عدالت ر شده  یات یاد بھ روا با توجھ 
لت . جدایى قدرت از عدالت در اسالم بھ ھیچ روى، پذیرفتھ نیست. ثبات و امنیت است براى عدا قدرت  بنابراین، عدالت براى قدرت و 

ھاى . ضرورى است كى از ابزار ست، ی عدالت از آن روى كھ بنیاد و ارزش است، فوق قدرت است، و از آن روى كھ نیازمند قدرت ا
 . آن است وھمراه آن مى باشد

 
كرده . عالمھ نراقى بحث ھاى عمیق و گسترده اى در این باب دارد ین بحث  یژه ا سعاده را و عراج ال سنگ م تاب گران صل از ك شش ف

سیار مفصل و . است شده و ب یت ن عده رعا ین قا ً ترجمھ جامع السعادات است، ولى در بحث عدالت اجتماعى ا با این كھ این كتاب تقریبا
بھ نظر مى رسد بحث ھاى دقیق، . مشروح بیان شده است و بحث ھایى را بھ عنوان فواید عدالت و راه ھاى دستیابى بھ آن افزوده است

ّى براى آن است  . عمیق و گسترده آن بزرگوار در این باره، بازتابى از بحرانى است كھ جامعھ اش درگیر آن بوده، ھم چنین راه حل

عھ  سان و جام نراقى براى رویارویى با بحرانى كھ در روزگار خویش شاھد آن بود، تنھا راه حلّ آن را استوار ساختن روان و رفتار ان
 . بر شیوه عدل و انصاف مى داند

لوب و  ضع مط بھ و كارگیرى آن  نراقى در این باب اصول و قواعدى را ارائھ مى كند كھ ھمگان، اعم از حاكم و مردم مى توانند با بھ 
مان . میانھ اى در خصال و رفتار دست یابند مان ز بھ ھ حدود  عدالت، م باره  قى در سخنان نرا كھ  ست  مقصود از سخنان یادشده این نی

تھ از  است و براى زمان ما كارآیى ندارد، چرا كھ سخنان او ھر چند در پاسخ بھ بحران روزگار خویش طراحى شده، ولى چون برگرف
 . آیات و روایات است، در ھر زمانى مى تواند كارآیى داشتھ باشد و بھ یارى ما بشتابد

سخن  مدھاى آن  عدالت و پیا بھ  نراقى بھ بر پایى عدالت دعوت مى كند، بلكھ راه ھاى رسیدن بھ آن را نشان مى دھد و از عمل نكردن 
فراد . مى گوید و این مطالب در ھمھ زمان ھا كارآیى دارد مى بخشد، ا سالمتى  ھمان گونھ كھ اعتدال، بھ مزاج انسان شادى و نشاط و 

قوام . جامعھ نیز در پرتو عدالت بھ زندگى بى دغدغھ دست مى یابند یھ و  سى ما قدرت سیا گیرد،  قرار  اگر عدالت، بنیان زندگى آدمى 
 . مى پذیرد و شریعت اجرا مى گردد
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سانى  قواى ان فس و  با ن باط  ھاى آن در ارت عالمھ نراقى، پیش از آن كھ بھ ابعاد اجتماعى و سیاسى عدالت بپردازد، بھ جایگاه و ریشھ 

 : پرداختھ است

كھ : پیش از این دانستى كھ قوه انسانیھ كھ مدخلیت در صفات و اخالق دارد چھارند« ستى  شھویھ، و دان قوه عاقلھ و عاملھ و غضبیھ و 
قص آن  ست و ن كمال قوه عاملھ، انقیاد و اطاعت اوست از براى عاقلھ، از استعمال سایر قوا در اعمال حسنھ، و عدالت عبارت از آن ا

بود، و . از عدم انقیاد است ھد  فى خوا عدالت منت شند،  ناقص با گاه  بود و ھر ھد  عدالت خوا پس ھر گاه سایر قوا بھ مرتبھ كمال باشند، 
بھ . تحقق و انتفاى عدالت، تابع كمال و نقص سایر قوا است و عدالت امرى است جامع جمیع صفات كمالیھ عدالت  سب  براى ك پس از 

ّ و از براى ازالھ ضدّش كھ جور است، معالجھ مخصوصھ اى نیست  . »خصوص كیفیتى خاص

با عنوان  خواص آن  یابى و  شھ  عدالت و ری عدالت«اھمیت و فضیلت عدالت نراقى در فصل نخست، در بیان جایگاه  كھ  یان مل » در ب
 : مى نویسد

ین آنھاست« كھ ع ست، بل یھ ا یع صفات كمال كھ مستلزم جم ھم . بدان كھ عدالت افضل فضایل و اشرف كماالت است، زیرا كھ دانستى 
شرافت .»چنان كھ جور كھ ضدّ آن است، مستلزم جمیع رذایل بلكھ خود آنھاست ھم و عرفانى در  سیار م آن گاه نراقى، پس از سخنان ب

 . اشاره مى كند و سپس بھ انواع عادل و جابر مى پردازد) 24(و فضیلت عدل، بھ اقسام آن 

 : پیش از آن كھ بھ انواع عدل بپردازیم، اشاره اى بھ مفھوم عدالت مفید و مناسب مى نماید

 تعریف عدالت نراقى عدالت را چگونھ تعریف مى كند و چگونھ با تعیین مصادیق آن بھ دغدغھ ھاى خود پاسخ مى دھد؟ 

یك . عدالت مفھومى گسترده دارد ھر  تھ و در  سخن گف دانشمندان مسلمان در كالم، فلسفھ، اخالق، تفسیر، حدیث و فقھ از مفھوم عدالت 
ند تھ ا ّ بھ بررسى آن پرداخ نھ. از دانش ھاى یادشده از زاویھ خاص باب نمو بن : از  خالق ا ھذیب اال چون ت ھایى  تاب  خالق ك در علم ا

، جامع السعاداتِ مال مھدى نراقى و معراج السعاده مال احمد نراقى، ھر چند ) 25(مسكویھ، اخالق ناصرى خواجھ نصیرالدین طوسى 
كھ ارسطو از  فى  بھ تعری نان  سخنان آ شھ  در تفسیر و تبیین قلمرو و مفھوم عدالت بھ نكتھ ھاى نو و سودمندى اشاره كرده اند، ولى ری

سط و .عدالت داشتھ بر مى گردد حد و یت  گروھى از دانشمندان مسلمان از جملھ مال مھدى و مال احمد نراقى، عدالت را بھ معناى رعا
آنان عدالت فردى را بھ معناى اعتدال و رعایت حد وسط در صفات و ویژگى ھاى فردى . پرھیز از ھر گونھ افراط و تفریط دانستھ اند

فریط(معرفى كرده اند و ھمان معنى  فراط و ت جراى آن ) پرھیز از ا بھ ا ید  سلطان با حاكم و  كھ  عدالتى  عنى  ماعى ی عدالت اجت را در 
 : نراقى در معراج السعاده، پس از بیان شرافت اخالق مى نویسد. ھمت گمارند، تعمیم داده اند

 
ست « نى و سیا یا در حكمرا مان و  یان مرد عامالت م یا در م بدان كھ عدالت یا در اخالق است یا در افعال یا در عطاھا و قسمت اموال 

ھر  ید و  ساوات نما سعى در م كھ  ند، بل ایشان و در ھر یك از اینھا عادل كسى است كھ میل بھ یك طرف روا ندارد و افراط و تفریط نك
فریط و . امرى را در حدّ وسط قرار دھد فراط و ت ستن طرف ا مور و دان ین ا سط در ا شناختن و ّى نیست كھ این موقوف است بر  و شك

یاده و  سطھ آن ز بھ وا كھ  عدل  نى  بھ میزا ست  كھ موقوف ا ست، بل سى نی ھر ك كار  ست و  شكال ا علم بھ آن در ھمھ امور در نھایت ا
ند. نقصان شناختھ شود بھ آن وزن نمای كھ  ست  یى ا بھ ترازو صان محتاج  میزان . ھمچنان كھ شناختن مقدار ھر وزنى بى زیاده و نق و 

ِ ھر امرى نیست شده .  عدل در حد وسط صادر  ّھ الھیھ و طریقھ سنیّھ نبویھ كھ از سرچشمھ وحدت حقیقیھ  پس ). است(مگر شریعت حق
شد . آن میزان عدل است در جمیع چیزھا و متكفل بیان جمیع مراتب حكمت عملیھ است مى با كھ حكی ست  جب ا عى وا عادل واق پس بر 

ھر .»دانا بھ قواعد شریعت الھیھ و عالم بھ نوامیس نبویھ كار  عدالت  پایى  بر  كھ  نراقى در بخش ھاى یادشده بھ این مطلب اشاره دارد 
ست. كس نیست شرایط نی یھ داراى  جز فق شد، و او  شتھ با مل دا گاھى كا قت . كسى مى تواند مجرى عدالت باشد كھ بھ شریعت آ در حقی

ید ضدّ آن .نراقى در سخنان یادشده بھ تئورى والیت فقیھ اشاره كرده است شناخت آن با براى  كھ  ست  فاھیمى ا عدالت از م بھ عقیده ما 
ند. ظلم یعنى ستم و تجاوز از حدّ . یعنى ظلم را بشناسیم شي ء «: برخى آن را نھادن چیزى در غیر موضع شایستھ اش دانستھ ا ضع ال و

چیزى را در ) 29. (»في غیر موضعھ ھر  نداریم و  ستم روا  ماعى  بر این اساس عدالت عبارت است از این كھ در مسائل فردى و اجت
مور : نقل كرده است) ع(سید رضى در نھج البالغھ از على» وضع الشي ء في موضعھ«: موضع شایستھ اش قرار دھیم ع األ العدل یضَ

ھا؛  َ ست. عدالت، ھر چیزى را در جاى خود نھادن است) 30(مواضع ماع ا بھ اجت ین عرصھ . عدالت اجتماعى در برابر ظلم  ستم در ا
ست: عبارت است از گران ا یت حقوق دی بر آن، رعا عدالت در برا سخن . پایمال كردن حقوق و دست اندازى بھ حقوق دیگران و  ین  ا

ین برخورد ) حیثیت(، احترام اجتماعى )ثروت(، اقتصادى )قدرت(در ھمھ عرصھ ھاى سیاسى  ھا، ھمچن نھ آن و چگونگى توزیع عادال
 . قانون با مردم در خور مطابقت است و كاربرد دارد

 

Page 127 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



بھ آن ) 31. (از اشارات نراقى در چند جاى معراج السعاده مى توان ھمین معنى را استفاده كرد درباره تعریف عدالت و مسائل مربوط 
 . سخن بسیار است

 : انواع عادل نراقى پس از تعریف عدالت، بھ انواع عادل و جابر پرداختھ و ھر كدام را بھ سھ دستھ تقسیم كرده است

 . عادل اكبر كھ شریعت الھى است كھ از سوى خدا آمده تا از مساوات بین بندگان پاسدارى نماید. 1

ّت و جانشین شریعت است. 2  . عادل اوسط و او سلطان عادل است كھ پیرو شریعت مصطفویھ باشد، كھ خلیفھ مل

 . عادل اصغر و آن طال و نقره است كھ محافظتِ مساوات در معامالت را مى نماید. 3

 : نراقى با استناد بھ آیھ

ناس؛ « نافع لل شدید و م بأس  یھ  ید ف نا الحد سط و أنزل ناس بالق قوم ال میزان لی ما ) 33(لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معھم الكتاب و ال
ستادیم  پیامبران خود را با دلیل ھاى روشن فرستادیم و كتاب و میزان ھمراه آنھا نازل كردیم تاآدمیان بھ داد برخیزند، و آھن را فرو فر

ت شدید و منافعى براى مردم است  » .كھ در آن قوّ

بھ راه  مردم را  كھ  عادل  سلطان  بھ شمشیر  كتاب و قرآن را بھ شریعت پروردگار و میزان را اشاره بھ درھم و دینار و آھن را اشاره 
 . راست وا دارد و از جور و تعدى در ھمھ امور محافظت نماید، تفسیر كرده است

 : آن بزرگوار اشاره مى كند كھ ضدّ عادل كھ جابر باشد، نیز بر سھ قسم است

فر . 1 ید و او را كا شرع ننما پیروى  جابر اعظم و او كسى است كھ از حكم شریعت بیرون رود و از حكم صاحب شرع سر باز زند و 
 . دانند

 . جابر اوسط و او شخصى است كھ از اطاعت سلطان عادل و احكام او سرپیچد و او را یاغى و طاغى خوانند. 2

 
بردارد . 3 ست،  حقّ او چھ  جابر اصغر و او كسى است كھ بھ حكم درھم و دینار نایستد و مساوات را مالحظھ نكند، بلكھ زیادتر از آن 

نراقى پس از بیان شرایط الزم براى حاكم عادل و تفاوت حاكم عادل با .و آن چھ حقّ دیگران است، كم تر بدھد و او را دزد خائن گویند
 : حاكم ستمگر، بھ پیامدھاى مثبت حكومت عدل پرداختھ و مى نویسد

گران و « یت اصالح دی شد، قابل موده با ظاھر نن عدالت را  خود  بدن  كت  شد و در ممل كرده با صالح ن خود را ا قوا و صفات  كسى كھ 
بھ اصالح آورد... اجراى حكم عدالت در میان سایر مردمان را ندارد خود را  صفات  قوا و  كھ  فریط دورى ... پس ھر  فراط و ت و از ا

سرورى  سزاوار  گران را دارد و  صالح دی یت ا صى قابل ین شخ ستاد، چن سط ای جاده و بر  مود و  ھوس را نن ھوى و  عت  كرد و متاب
مور . مردمان و خلیفھ خدا و سایھ پروردگار است در روى زمین مام ا شد و ز مانروا  حاكم و فر مردم  یان  ین شخصى در م و چون چن

ایشان در قبضھ اقتدار او درآمد، جمیع مفاسد بھ اصالح در مى آید و ھمھ بالد روشن و نورانى مى شود و عالم آباد و معمور مى گردد 
و چشمھ ھا و نھرھا پرآب مى گردد و زرع و محصول فراوان و نسل بنى آدم زیاد مى شود و بركاتِ آسمان، زمین را فرو مى گیرد و 
ست،  عدالت پادشاه ا نواع سیاست،  ضل ا شرف و اف عدالت و ا باران ھاى نافعھ نازل مى شود، و از این جھت است كھ باالترین اقسام 

و اگر عدالت سلطان نباشد، احدى متمكن از اجراى ) ست(بلكھ ھر عدالتى نسبت بھ عدالت اوست و ھر خیر و نیكى منوط بھ خیریت او
منزل .»احكام عدالت نخواھد بود مر  تدبیر ا عالمھ نراقى در تحلیل مطلب فوق اشاره مى كند كھ تھذیب و تحلیل معارف و كسب علوم، 

مى  مردم مختل  حوال  شاه، ا ستم پاد جود  و خانھ و تربیت فرزندان مبتنى بر فراغ بال و اطمینان خاطر و انتظام احوال است، ولى با و
خاطره  مرده و  ھا  شود و اوضاع ایشان پریشان مى گردد و از ھر سویى فتنھ بر مى خیزد و از در و دیوار رنج و بال مى ریزد و دل 

 . ھا افسرده مى شود و از ھر گوشھ اى كسى سر بر آورده و در كنارى مانعى پیدا مى شود

بھ  گران  ستم از دی فع  مان، د بھ مرد ستم  خود از  شتن  ست از بازدا عدالت در میان مردم از نگاه نراقى عدالت در میان مردم عبارت ا
كھ .اندازه امكان و نگھ داشتن ھر كس بر حقّ خود یھ دارد،  سھ پا ماعى  عدالت اجت ید  ھد بگو مى خوا در حقیقت نراقى، با تعریف فوق 

نراقى، پس از تعریف یادشده، اشاره مى كند كھ در بیش تر آیات .  ھر كدام گسستھ و یا شكستھ شود، پایھ ھاى حكومت سست خواھد شد
عدالت مطالبى را . و روایاتى كھ از عدالت سخن بھ میان آمده، مقصود ھمین معنا از عدل است نھ  ین گو شرافت و ضرورت ا وى در 

یده  با د شب و روز  كھ  شتھ  لتى گذا آورده و یادآورى مى كند كھ خداوند سر رشتھ نظام امور ھر جماعتى را در كف كفایت صاحب دو
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 : محبّت بیدار و نگاھبان اوضاع روزگار باشند و ستمگران را از ستم بازداشتھ و مفسدان را از فساد باز دارند

 
ض و مال اھل عالم معیّن « رْ ِ لك براى رفع ستم و پاسبانى ع ُ ِ عدالت شعار و خواقین معدلت آثار، از جانب حضرت مالك الم پس سالطین

ّھ خالیق ممتاز ظام ) ند(گشتھ، از كاف باد در انت مره ع ّھى سرافراز گردیده، تا امر معاش و معاد ز و از این جھت بھ شرف خطاب ظل الل
ستایش و .»و سلسلھ حیاتشان را قوام بوده باشد عدالت  یان  ستور داده و از مجر عدل و داد د از این روى در آیات و روایات فراوان بھ 

 : بدان تشویق كرده است

دل و اإلحسان؛ « عَ ْ َّ یأمر بال لى «. »خداوند بھ عدالت و نیكویى بھ یكدیگر دستور داده است) 38(إن هللا نات إ دّوا األما ُؤَ ْ ت كم أن َّ یأمرُ ّ هللا إن
ْ تحكموا بالعدل؛  مردم ) 39(اھلھا و إذا حكمتم بین الناس أن یان  چون م خداوند امر مى كند امانت ھاى مردم را بھ صاحبانش رد كنید و 

 . »حكم مى كنید، بھ عدل و راستى حكم كنید

مى  عالمھ نراقى پس از دو آیھ فوق، چندین روایت در این باره آورده است كھ بھ خاطر طوالنى شدن بحث، از آوردن آن صرف نظر 
 . كنیم

نھ  ین گو بھ ا كھ  آثار و پیامدھاى دنیوى عدالت عالمھ نراقى پس از تبیین مفھوم عدالت اجتماعى و ستایش از فضیلت و شرافت انسانى 
كن نیست ثار مم مھ آ كھ ذكر ھ ست  شده ا یادآور  ستھ و  یده . از عدالت مزیّن گردد، آثار دنیوى آن را بى شمار دان بھ چند فا سپس  وى 

ثار  اشارت كرده، در برخى از آثار بھ گونھ اى مستقیم پیامد آن را بقاى حكومت دانستھ است، ولى با اندك دقتى مى توان گفت كھ ھمھ آ
 : بھ گونھ اى درباره بقا و پایدارى حكومت است

 : ایجاد اعتماد و ھمراھى نخستن فایده دنیوى عدالت حاكم، ایجاد اعتماد و ھمراھى و محبت بین او و مردم است. 1

ّت « سوخ محب عث ر یك و دور و با ِ نزد ستى یھ تحصیل دو سندیده ما شیوه پ ین  كھ ا ست  شن ا عقل و نقل و تجربھ و عیان، ظاھر و رو
 ) 41. (»پادشاه و فرمانفرما در دل ھاى سپاھى و رعیّت است

 شھر و سپاه را چو شَوى نیك خواه 

 نیك تو خواھد ھمھ شھر و سپاه 

 : شھرت حاكمان فایده دیگر عدالتِ حاكمان، شھرت ایشان در زمان حیات، و پس از آن بھ نیك نامى است. 2

گردد و ) مى شود(بھ این صفت خجستھ، نام نیك پادشاه در اطراف و اكناف عالم، مشھور « مى  ذكور  َ نامى م ند  و تاصفحھ قیامت بھ بل
 . »ھر لحظھ دعاى خیر، عاید روح بزرگوارش مى شود

 
یدارى . 3 ما دارد و آن دوام و پا حث  با ب دوام و پایدارى حكومت فایده دیگرى كھ نراقى براى عدالت یادآور مى شود، رابطھ مستقیمى 

 : دولت و حكومت است

یع « كاخ رف ین ھشیارتر و  سبانى از ا شاھان راپا سراى پاد لت  چھ دو گردد،  مى  شیوه عدالت و دادخواھى باعث دوام و خلود سلطنت 
 ) 44. (»البنیان سالطین را نگاھبانى ازاین بیدارترنیست

 عدل باشد پاسبان نام ھا 

 نى بھ شب چوبك زنان بر بام ھا 

 : مستند ساختھ و از قول آن بزرگوارنقل مى كند) ع(نراقى این پیامد و اثر را بھ روایات مأثوره از على

جور و « كھ  ھر  ھدارد و  خود نگا من  صار ا از ملوك و فرماندھان ھر كس كھ بھ عدل و داد عمل كند، خداى تعالى، دولت او را در ح
 : نیز از سخنان آن بزرگوار است.»ستم نماید، بھ زودى او را ھالك گرداند
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یاسة؛ « ّ سن السیاسة یستدیم الر  . »نگاھدارى رعیّت بر وجھ نیكو، باعث دوام ریاست و بقاى آن مى گردد) 46(حُ

د  َ  چو سلطان بھ فرمان داور بُو

د  َ  خدایش نگھبان و یاور بُو

 گزند كسانش نیاید پسند 

 كھ ترسد كھ در ملكش آید گزند 

 : آبادانى كشور اثر و فایده دیگر عدالتِ حاكم، آبادى و آبادانى كشور است. 4

 ) 48. (»شیمھ كریمھ دادگرى و صفت خجستھ رعیّت پرورى، سبب خوشى روزگار و باعث آبادى ھر كشور و دیار است«

 بھ قومى كھ نیكى پسندد خداى 

 دھد خسرو عادل نیك راى 

َمى   چو خواھد كھ ویران كند عال

ْ در پنجھ ظالمى  لك ُ  نھد م

تى . 5 شور و حكوم شدن ك سوه  نھ و ا شتھ، نمو ھ دا بدان توجّ عدالت  اسوه شدن حكومت فایده دیگرى كھ مرحوم نراقى در فواید دنیوى 
 : است كھ در آن عدالت بر پا شده است

 
یز « شان ن مده، ای كت در آ بھ حر یت  ق حم ْ ر قالیم را عِ سایر ا شاھان  كھ پاد شد  آن كھ پادشاه كشورى كھ بھ عدالت مشھور گردد، بسا با

 . »طریقھ دادگسترى و رعیّت پرورى، پیشنھاد خاطر خود ساختھ و او نیز در ثواب ھمھ اینھا شریك خواھد بود

 . افزایش حرمت حاكمان افزون بر این شأن و شوكت و احترام او در دل ھا چھ در داخل و چھ خارج كشور بیش ترمى شود. 6

ست. 7 عدالت ا جراى  سیلھ ا بھ و قاى حكومت  گر در ب جراى . رضایت مردم و بقاى حكومت بیان نوعى فلسفھ تاریخ از زاویھ اى دی ا
 : عدالت سبب رضایت مردم و جذب قلب ھاى آنھا مى شود و این خود پایدارى حكومت را در پى دارد

عدالت و رعیّت پرورى باعث بر تحصیل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مى گردد و ھمھ رعایا و كافھ برایا، شب و روز بھ دعاى «
ت برخوردار مى گردد ّ شیرمردان . او اشتغال مى دارند و بدین جھت از عمر و عز شیر  آرى، آن چھ از دعاى رنگ زردان آید، از شم

 . »نیاید و كارى كھ از آه فقیران بر آید، از نیزه دلیران نیاید

فت . 8 شتھ ال مان ر گى مرد الفت بین مردم و حكومت حكمت دیگر اجراى عدالت، آسودگى و احساس رضایت مردم است و این دل داد
 : بین مردم و دولت را محكم تر مى كند

ِ علم و « بازار ند، و  شتغال نمای خود ا چون پادشاه طریقھ عدالت را پیشنھاد خود گردانید، ھمھ اصناف بھ فراغ بال بھ مكاسب و مقاصد 
ید ست او را نما شریعت، حفظ و حرا ھت صاحب  ین ج بھ ا گردد و  صل  ندازه حا بى ا . عمل را رونقى و گلستان شریعت را طراوتى 

لت او دوام  ھد، دو ّت را رواج د ھمچنان كھ مشاھده مى شود كھ ھر فرمانروایى كھ سعى در حفظ ناموس شریعت نماید و آثار دین و مل
 . »نماید، بلكھ روزگار دراز در دودمان او بماند و اوالد و اعقاب او میوه درخت عدالت را بچینند

ند مى ك سنده ن مد، ب چھ آ بھ آن مت،  لت و حكو یدارى دو با پا طھ آن  وى . راھھاى دستیابى بھ عدالت عالمھ نراقى در مقولھ عدالت و راب
لوى  كھ ج ست  بر آن ا عدالت پرداختھ و  بھ  ستیابى  ھاى د براى تقویت پایھ ھاى حكومت راه چاره اندیشیده و با شرح و تفصیل بھ راه 

 : ھمھ راه ھایى را كھ بھ سستى پایھ ھاى حكومت منتھى مى شود بگیرد
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كھ ادعاى . 1 یانى  مان و فرمانروا مھ حاك بھ ھ تا  ند  ل مى دا ّ توكل و اعتماد بھ خدا نراقى، شرط نخست براى دستیابى بھ عدالت را توك

شتھ  تدارى دا یا اق قدرتى و  ند  مى توان ند ن گرفتن خداو ظر  حقانیت و اجراى عدالت دارند، بفھماند در ھر موقعیتى كھ باشند، بدون در ن
 : باشند

یق « بوده، توف سل  یزل و الیزال، متو لم   ِ ند یت خداو بى غا ّل و بھ فضل و رحمت  در ھر حالى از احوال بھ ذات پاك ایزد متعال، متوك
ستھ و روز  نوط دان شیت آن جناب م بھ م ّ االَرباب مسألت نماید و تمشیت ھر امرى را  انجام ھر مھمى را بر وجھ صواب از درگاه رب

بد كھ .»و شب بھ زبان عجز و انكسار از دربار حضرتِ آفریدگار، سلوك راه درست را طل ست  لب آن ا ین مط بر ا قى،  ید نرا علت تأك
ندارد اره، خالصى  ّ فس ام شرّ ن بھ و . قدرت ھمیشھ با طغیان و تكبر ھمراه است، چون نفس انسانى لحظھ اى از  نترل درونى و مراق ك

 . محاسبھ باید بیش از ھمھ در مورد صاحبان قدرت بھ كار رود

شد، . 2 سلیم با بر او ت ھا در برا ید تن ست و با قى خدا ند حقی كھ قدرتم ید  تدار فھم صاحب اق پاسدارى از شریعت پس از آن كھ قدرتمند و 
 : نوبت بھ گام بعدى مى رسد و آن پاسدارى از شریعت و گردن نھادن بھ قوانین الھى است

ّت بیضا را مكنون ضمیر منیر وپیشنھاد خاطر حقّ پذیر گرداند« ا و حفظ احكام مل چون .»در ھر امرى بھ قدر مقدور، پاس شریعت غرّ
مان و » الناس على دین ملوكھم«حاكمان بر دین مواظبت كنند و در ترویج دین و اجراى حكم آن اھتمام نمایند، بھ حكم  یك از حاك ھیچ 

شریعت،  جراى  كت ا بھ بر كارگزاران دیگر شھرھا دست بھ سوى گناه دراز نخواھند كرد و مجالسى براى انحراف پدید نخواھد آمد و 
 . خانھ دین و دنیاى خود و ھمھ مردم آباد و معمور گردد

ست . 3 كافى ا جلوگیرى از ستم و تجاوز بھ حقوق مردم آیا بھ ھمین اندازه كھ حاكم بھ اجراى احكام و قوانین شریعت پاى بندى داشت، 
 و دیگر مسؤولیتى نخواھد داشت؟ 

 : عالمھ نراقى در این جا نیز گامى بھ جلو نھاده و مى نویسد

ستم « لم و  كاب ظ جال ارت شتگان را م سوم بھ بازداشتن خود از ارتكاب ظلم اكتفا نكند، بلكھ احدى از رعیّت و سپاھى و كاركنان و گما
جاروب  بھ  مردم آزار،   ِ مان ند ظال زَ َ َمن و امان را گسترده، ساحت، مملكت و والیت را از خَس و خار گ ندھد و بھ حُسن سیاست بساط ا

شود سنده .»معدلت بروبد، چھ در ھر ظلمى كھ در والیت فرمانروایى بر مظلومى شود، فى الحقیقھ دامنگیر او مى  ین ب بھ ا ید  حاكم نبا
ھره . كند، بلكھ پاسدارى كشور از شر دشمنان و امنیت راه ھا و شھرھا را نیز بر خود الزم شمرد چون ب عالمھ نراقى، عوامل دیگرى 

بھ  ستیابى  ھاى د گیرى از افراد كاردان و شایستھ و نظارت بر آنان، رسیدگى بھ مستضعفان و دورى از تجمل و رفاه گرایى را از راه 
 . چون ما این عناوین را بھ صورت جداگانھ بحث خواھیم كرد، در این جا بھ ھمین اندازه بسنده مى كنیم. عدالت مى داند

 
 امر بھ معروف و نھى از منكر.2

كر  ھى از من عروف و ن یكى دیگر از اصول و عواملى كھ در بقا و زوال دولت نقش اساسى دارد، توجھ یا بى توجھى بھ اصل امر بھ م
 . است

كھ كوچك ترین  از نگاه اسالم، افرادى كھ در اجتماع زندگى مى كنند، ھمانند سرنشینان یك كشتى، سرنوشت واحدى دارند ھمان گونھ 
ھى  گر گنا ھم ا ھا  سان  تخریبى در كشتى، زندگى بھ ھم پیوند خورده آنان را در معرض خطر جدى قرار مى دھد، در محیط زندگى ان

ند مى ك یدا  باط پ نھ اى مستقیم ارت صیت . صورت گیرد، با زندگى دیگران بھ گو ناه و مع گان از گ كھ ھم ند  مى ك كم  نابراین، عقل ح ب
 . جلوگیرى كنند

حق  نابراین مسلمانان  ّت اسالمى است، ب امر بھ معروف و نھى از منكر، نظارت ھمگانى مردم در روابط و مسائل اجتماعى سیاسى ام
ست گذار ا تأثیر  ماع  شت مشترك اجت ھا در سرنو تار آن یرا رف شند، ز نا با بى اعت ماع  كار . ندارند در برابر رفتار دیگران در اجت ھیچ 

بر . زشتى در اجتماع انسانى، در نقطھ خاصى محدود نمى ماند، بلكھ بھ ھمھ جامعھ سرایت مى كند از این رو، دراندیشھ سیاسى اسالم 
سنگ . عمل بھ این واجب بزرگ الھى بسیار تأكید شده است تاب گران صل از ك ھار ف قى، چ سعادة«عالمھ نرا عراج ال ین » م با عناو را 

 : زیر بھ این بحث اختصاص داده است

 . در بیان اھتمام بھ امر بھ معروف و نھى از منكر. 1

 . مراتب امر بھ معروف و نھى از منكر. 2
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 . در بیان مجملى از محرمات شایع میان مردم. 3

 . كوتاھى و مسامحھ در امر بھ معروف و نھى از منكر. 4

 
 اھمیت بحث

 : در فصل نخست، در اھمیت امر بھ معروف و نھى از منكر چنین مى نویسد

یدن « یب گردان مھ و اوصیا و نا یا و ائ ثت انب ست از بع لى ا ست و آن مقصد ك ین ا و این اعظم شعائر دین و اقوى عالمت شریعت و آی
یب  مدح و ترغ متدینین از علما، بلكھ مدار گردش آسیاى جمیع ادیان است و اختالل آن موجب بازماندن از دوران است و از این جھت 

سیده یان ر بى پا یات  بھ .»بھ آن در آیات و روا مر  یت ا بر اھم كھ  یاتى را  یات و روا شده، آ یاد  ھاى  یان بخش  پس از ب گوار،  آن بزر
عى ) 59. (معروف و نھى از منكر داللت دارد، آورده است بزرگ اجتما جب  نیز بھ پیامدھاى مثبت و منفى عمل یا عمل نكردن این وا

ین . اشاره كرده است خود، ھمچن مت و دولت  با حكو نیز  كدیگر و  با ی از این آیات و روایات استفاده مى شود كھ روابط مردم مسلمان 
 . پى ریزى شده است» امر بھ معروف و نھى از منكر«روابط حكومت اسالمى با مردم بر اساس 

 روابط مسلمانان با یكدیگر براساس امر بھ معروف و نھى از منكر

ین اصل  بھ ا جھ  با تو كھ  ست،  ستور داده ا بھ مسلمانان د عھ  كر جام لود از پی ناه آ ستان گ كردن د تاه  اسالم براى پاكسازى محیط و كو
 : بزرگ زشتى ھا را ریشھ كن و خوبى ھا را رواج دھند و جامعھ اى بر اساس خوبى ھا بنیان نھند

كر؛ « عن المن ھون  بالمعروف و ین یأمرون   ٍ عض ھم أولیاء ب خى از ) 60(والمؤمنون و المؤمنات بعضُ نھ، بر نان مؤم مؤمن و ز مردان 
ّ بعضى دیگرند  . »بھ معروف فرمان مى دھند و از منكر باز مى دارند. آنان، ولى

نده  ساد فراخوا ناه و ف گیرى از گ ھا و جلو یت ارزش  ماع و حاكم اسالم با وضع این قانون مسؤولیت آفرین، مردم را بھ حضور در اجت
 . است

 : پیامبر اسالم مى فرماید

صى : بھ خدایى كھ جان من در قبضھ قدرت اوست كھ شما را یكى از دو چیز البتھ خواھد بود« یا آن كھ امر بھ معروف كنید و اھل معا
ند بت نك ید، اجا عا كن ھر چند د مارد و  شما گ بر  خود  نزد  عذابى از  عالى  سبحانھ و ت یات و .»را از منكرات باز دارید، یا آن كھ حق  آ

ست یت . روایات در این باره فراوان است، عالمھ نراقى، پاره اى از این روایات را گرد آورده ا شان آورده روا كھ ای یاتى  كى از روا ی
 : بسیار مھم زیر است

 
 : مى فرماید) ع(امام باقر

كان است« شیوه نی پاى . امر بھ معروف و نھى از منكر طریقھ پیغمبران و  بھ  سطھ آن  بھ وا فرایض  سایر  كھ  ست  مایى ا فریضھ عظ
داشتھ مى شود و بھ آن راه ھا امن مى گردد و مكاسب حالل مى شود و مظلمھ ھا بھ صاحبانش رد مى شود و زمین آباد مى گردد و از 

كار . امر شریعت استقامت بھ ھم مى رساند.  دشمنان دین انتقام كشیده مى شود پس بھ دل ھاى خود بر معصیت و اھل آن انكار كنید و ان
شما را . ایشان را بھ زبان آورید و روھاى ایشان بخراشید و در راه خدا از مالمتِ مالمت كنندگان خوف و اندیشھ ننمایید قول  گر  پس ا

شان نیست سلطى برای ھى و ت گر را سانى . قبول كردند و از معصیت باز ایستادند و بھ حق رجوع كردند، دی بر ك سلط  كھ ت بھ درستى 
ست ین . است كھ مردمان را ظلم مى كنند و در زمین بھ ناحق سركشى مى كنند و ایشانند كھ عذاب دردناك از براى ایشان آماده ا با ا و 

 ) . 62(» كسان جھاد كنید، با بدن ھاى خود و دشمن دارید ایشان را بھ دل ھاى خود

بر اساس روایت فوق اقامھ دین و واجبات الھى، امنیت راه ھا، كسب حالل، جلوگیرى از تضییع حقوق دیگران، آبادانى كشور، دوام و 
كر«ھمھ در پرتو تكلیف اجتماعى ... پایدارى شریعت و ھى از من ست» امر بھ معروف و ن پذیر ا كان  ین . ام بھ ا ھى  بى توج بل،  درمقا

اصل سبب از بین رفتن حرمت ھا و حریم ھا و ارزش ھاى اخالقى و ھنجارھاى اجتماعى شده و زمینھ را براى رشد ضد ارزش ھا و 
 . ناھنجارى ھا در جامعھ فراھم مى نماید

سانیت دور  سیر ان فرادش را از م عھ و ا ید و جام مى نما ھره  صادى چ گى و اقت قى، فرھن سى، اخال باھى سیا ساد و ت در چنین وضعى ف
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در نتیجھ خداوند رفاه مادى و معنوى و گاه حیات جامعھ را در معرض زوال و نابودى . كرده و در مسیر ھواھاى نفسانى قرار مى دھد
 ): ع(قرار مى دھد چرا كھ بھ گفتھ على

ھا، « ترحو ْ بذنوب اج  ّ ھم إال فزال عن ن عیش  ِ ّ نعمة م ّ في غض ؛ ما كان قوم قط َّ ید«أیم هللا م للعب ّ ظال یس ب َّ ل ّ هللا سوگند) 63(؛ »إن خدا  ! بھ 
 . »رفاه و آسایش جز بھ خاطر گناه از ملتى زایل نشد، زیرا خداوند بھ كسى ستم نمى كند

 
 . بنابراین، سستى در امر بھ معروف و نھى از منكر سبب رواج گناھان، باعث زوال نعمت و گاه عذاب و ھالكت جامعھ مى گردد

براى بقاى : بھ دیگر سخن. بنابراین، براى بقاى حكومت پاكسازى جامعھ از عناصر بیمارى زا و گناه، ضرورى و اجتناب ناپذیر است
عروف، فصل . دین، حكومت و جامعھ، تداوم امر بھ معروف و نھى از منكر ضرورى است بھ م مر  ترك ا ستى و  چون نراقى براى س

 . جداگاناى آورده است، ما نیز بھ گونھ اى مستقل در این باره سخن خواھیم گفت

 روابط مردم با حكومت ھا براساس امر بھ معروف و نھى از منكر

سالمى  مان ا با حاك شد،  مى با برخورد مردم مسلمان ھمان گونھ كھ بایكدیگر بر اساس انتقاد سازنده، و امر بھ معروف و نھى از منكر 
شده .  نیز، بر ھمین مبنا استوار است عالم  ھاى ا ھر نظام سیاسى اجتماعى در مسیر حركت خویش، احتمال لغزش و انحراف از ھدف 

ست. را دارد بوده ا ماعى  ضع . این خطر گریبانگیر بسیارى از حكومت ھا و تحوالت اجت با و سونگر  مھ  ظام ھ یك ن نوان  بھ ع سالم  ا
یف . از این خطر، پیش گیرى نموده وحفظو سالمت نظام را از درون تضمین كرده است» نظارت ھمگانى«قانون  طرح تكال با  سالم  ا

ظام و صیانت آن از ... امر بھ معروف،نھى از منكر، اھتمام بھ امور مسلمانان و: اجتماعى بھ ن روش نوینى را براى استحكام بخشیدن 
كھ . آلودگى ھا در نتیجھ سستى و فروپاشى، پى ریختھ است چرا  شد،  نا با امت اسالمى نمى تواند نسبت بھ مسائل سیاسى كشور بى اعت

 : فرموده) ص(پیامبراسالم

ست، .»ھر كھ اھتمام در امور مسلمانان نداشتھ باشد، مسلمان نیست« صورت نخ دولت حاكم بر مسلمانان یا عادل است و یا ستمگر در 
مى  باز  كدیگر  قوق ی بھ ح جاوز  مردم را از ت ید و مى نما بارزه  ھا م با زشتى  مردم باید از دولتى كھ شریعت اسالم را پیاده مى كند و 

 . دارد، حمایت كنند و اگر لغزشى از آنان و یا كارگزاران مشاھده كردند، بھ ارشادبپردازند

 
 . در صورت دوم، بر اساس مراحل و مراتب امر بھ معروف و نھى از منكر با دولت برخوردنمایند

 : فرمود. كدام یك از شھیدان نزد خدا گرامى ترند: عرض كرد) ص(یكى از یاران رسول خدا

شود« شتھ ن بر او نو ناه  گر گ شد، دی گر نك شد و ا ظالم او را بك یدو آن  حق گو سخن  لى.»مردى كھ پیش حاكم ظالمى  كى از ) ع(ع در ی
حق  بھ  ستمگر  حاكم  بر  سخنان گھربار خود ضمن بر شمردن مراتب و مراحل امر بھ معروف و نھى از منكر درباره كسى كھ در برا

 : سخن بگوید، مى فرماید

سى « كھ ك ست  كالم حقى ا امر بھ معروف و نھى از منكر، اجل كسى را نزدیك نمى كند و روزى كسى را كم نمى كند و بھتر از این، 
 . »در پیش حاكم جابرى بگوید

 روابط حكومت اسالمى با امت اسالمى
حكومت اسالمى وظیفھ دارد ارزش ھا را رواج . رابطھ حكومت اسالمى با مردم باید بر اساس امر بھ معروف و نھى از منكر باشد

حكومت اسالمى مى تواند براى انجام این مھم نھادھاى ویژه اى را بنیان نھد، . داده و از بدى ھا و زشتى ھا در جامعھ جلوگیرى نماید
. چنان كھ در گذشتھ چنین بوده است

ند ستھ ا باره . برخى از فقیھان، بعضى از مراتب امر بھ معروف و نھى از منكر را ویژه امام و حاكم اسالمى دان ین  قى در ا مھ نرا عال
 : مى نویسد

و این مرتبھ در نزد اكثر علماى ما موقوف بھ اذن امام است و ) مى باشد(مرتبھ ھفتم، شمشیر كشیدن و سالح داشتن و مجروح كردن «
شد،  ساد نبا جب ف شد و مو كن با كھ متم سى  براى ك ماعتى، از  ضى و ج سید مرت ند، ولى  مى دان جایز ن مام  از براى رعیت بدون اذن ا

عروف و .»تجویز كرده اند، اگر چھ اذن امام در آن بخصوص نباشد در كتاب ھاى فقھى اجراى حدود و تعزیرات پس از بحث امر بھ م
ّ فقیھ واگذار شده است  . نھى از منكر آمده و اجراى آن بھ حاكم شرع و ولى

Page 133 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 
 گزینش كارگزاران سالم و كار آمد. 3

ھاى  براى اداره كار مد  سالم و كارآ كارگزاران  گزینش  یكى از اصول پیشنھادى نراقى براى استوارى نظام سیاسى و بر پایى عدالت، 
 : حكومتى است

ین ) بسپرد(چون خواھد زمام اختیار جمعى از رعایا و فقرا را بھ دست كسى « سازد، ھم ند  و احدى را بھ تفویض شغلى و عملى ارجم
در ضبط و ربط مخارج و مداخل دیوانیھ اكتفا ننماید، بلكھ ابتدا نقد گوھر او را بر محك اعتبار زده، پاكى ) 68(بھ كفایت و كاردانى او 

سپرده، . و ناپاكى او را امتحان فرماید و انصاف و مروّت او را مالحظھ نماید بھ او  خدا  اگر رعیّت را بھ ظالمى سپارد، در امانتى كھ 
بھ او  نیز  مان  ند وادعاى مظلو ھد ما بر صفحات وجنات او خوا نامى آن  بد  كرد و غبار  ھد  خیانت كرده و ظلم و ستم را دیگرى خوا

 ریاست بھ دست كسانى خطاست .»خواھد رسید

 كھ از دستشان دست ھا بر خداست 

 كسى باید از داور، اندیشناك 

 نھ از رفع دیوان و زجر و ھالك 

كھ  در قسمت ھاى یاد شده، عالمھ نراقى، از حاكم مى خواھد كھ در گزینش ھمكاران از انسان ھاى ناپاك و ستمگر دورى گزیند، چرا 
این درد مزمن یكى از . حضور این افراد در حكومت باعث سستى پایھ حكومت مى گردد. این گونھ افراد بنده ثروت و جاه طلبى ھستند

ھن . مشكالت ناگشودنى بشر امروز است جذب آ با  ھن ر كھ آ نھ  این گونھ افراد در ھر كجا باشند، آن جا را آلوده مى سازند و ھمان گو
مى شود، اینان براى رسیدن بھ ھدف ھاى دنیوى خود در پى جذب دیگرانند؛ دیگرانى كھ با آنان مشابھت داشتھ باشند تا بھ اھداف شوم 

 . چنین افرادى بى شك، پایدارى نظام سیاسى را متزلزل مى سازند. خود دست یابند

از باب نمونھ على. گفتارھایى كھ از نراقى، در این بخش نقل كردیم، برگرفتھ از عھدنامھ مالك اشتر و كلمات قصار آن بزرگوار است
 : درباره گزینش ھمكاران مى فرماید) ع(

 
نة؛  جور و الخیا شعب ال من  ماع  ما ج ً فإنھ ثرة باة و أ تولھم محا ً و ال  بارا ت ْ ھم اخ ْ تعمل لك فاسْ ا ّ مور عم في أ ظر  ْ مور ) 70(ثم ان سپس در ا

ھاى اختصاصى . كارگزاران خود بھ درستى بیندیش و آنھا را بر اساس بررسى و آزمایش برگزین بدون بررسى و یا بھ جھت دوستى 
 . »و تبعیض، كسى را بھ كار مگمار، كھ این عمل مجموعھ اى از شاخھ ھاى ظلم و خیانت است

ستفاده ) ع(على سالم ا سابقھ دار در ا در ادامھ سخنان فوق از مالك اشتر مى خواھد كھ از افراد با تجربھ و خانواده ھاى پاك و صالح و 
 . كندكھ از نظر اخالقى بھتر و آبرومندتر و طمعشان كمتر و دور اندیش ترند

 : در سخنانى دیگر اشاره مى كند كھ چند چیز حكومت را بر باد مى دھد، از جملھ) ع(على

ستھ و ) 71(تقدیم األراذل و تأخیر األفاضل؛ « فراد شای ندن ا قب را شھ و ع صل و ری بى ا یت و  بى كفا یھ و  فراد دون ما نداختن ا لو ا ج
 . »الیق

 : در جاى دیگر با صراحت مى فرماید

ْحاللھا و إدبارھا؛ « شانھ انحالل ) 72(تولى األراذل و األحداث الدّول دلیل ان بھ دوران رسیده، ن تازه  یھ و  فراد دون ما روى كار آمدن ا
 . »حكومت وانحطاطحكومت است

مام على. چرا كھ آنان بھ ھیچ روى، درد و رنج ملت ھا و مصلحت دین و دولت را نمى دانند سخنان ا شن  خود ) ع(نمونھ رو گار  روز
مان  گان، اما سى و فرومای نى و عبا موى و مروا حزاب ا مدن ا كار آ جھ روى  كھ در نتی بود  ندانش  مت فرز گوار و دوران اما آن بزر

تاد) ع(معصوم نااھالن اف ست  مردم . از صحنھ رھبرى كنار زده شدند و كار بھ د ناموس  مال و جان و  كار بر بى ھویت و تبھ فرادى  ا
ھاى  مسلط شدند و ھر آنچھ خواستند كردند و مردان آزاده اى چون حجر بن عدى و میثم تمار را سر و دست و زبان بریدند و بھ چوبھ 

 . دار سپردند و زندانھا را از مردان خداپركردند
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 نظارت بر كاركرد كارگزاران حكومتى. 4

مت  قا و زوال حكو شان دارد، در ب بر كاركرد كھ  ظارتى  میزان ن ند،  افزون بر نوع افرادى كھ حاكم، آنان را بھ ھمكارى دعوت مى ك
 . نقش مؤثرى دارد

بار زده«بھ گفتھ نراقى، بھ رغم گماردن اشخاصى كھ  ھا را ) 73(» گوھر آنان را بر محك اعت ند و آن ھا ك یاط را ر نب احت ید جا باز نبا
قرار  سیلھ بازرسان  بھ و مردم  با  آسوده گذارد، بلكھ، وظیفھ دارد، كھ در جریان چگونگى گردش امور و شیوه رفتار كارگزاران خود 

ِ تلبیس و خدعھ باز است«گیرد، چرا كھ بھ بیان نراقى   ) 74. (»دامن تزویر دراز و دَر

 : نكتھ مھم و اساسى این است كھ چھ كسى و یا چھ كسانى شایستگى دارند این مھم را بر عھده گیرند، نراقى در این باره مى نویسد

بھ « حال  كھ مظنھ عرض  عى را  ّفس خالى از غرض، استفسار فرماید، زیرا كھ بسى باشد جم از خبرداران خداترس و آگاھان قوى الن
میر،  یا ا شاه  بان پاد ضاجویى مقر ستھ در ر شریر پیو ظالم و  چھ  شد،  تھ با مال فریف خدمت صاحب اختیار بھ ایشان دارد، بھ رشوت و 

شند، . ساعى مى باشند و بھ انواع خدمات، ایشان را از خود راضى مى دارند تدین با ھل  ند و از ا بول نكن و باشد طایفھ اى كھ رشوت ق
ین ) اما( بر مكلف ند،  یاط كن قع احت از ضعف نفس و اندیشھ عاقبت خود زبان در كام خموش كشیده باشند، یا از عاقبت اندیشى از بیان وا

كھ  نیز  ست  سایر والیات دور د یت اوضاع  بر كیف مھام عباد الزم است ھمچنان كھ از دقایق احوال خود باخبر مى باشند، نظر اطالع 
ت در زیر نگین حشمت ایشان در آورده افكنند ّ الحاصل صاحبان اختیار را از چگونگى سلوك كاركنان خود در ھر ناحیھ . حضرت عز

د آگاه از احوال ھر نزدیك و دور .»است) ى(و بلوك از نزدیك و دور، ھمیشھ مطلع بودن، الزم و ضرور َ  تا بُو

 برفراز تخت از آن جا داده ایزد شاه را 

ست گیز ا سین بران حراف، تح فوذ و ان ھاى . تالش نراقى، براى بستن راه ھاى ن ستگى  ضرورت شای یاد آورى و  پس از  گوار  آن بزر
براى  نان را  سیره آ كرده و  شاره  عدل ا مان  سیره حاك بھ  الزم براى كارگزاران و ھمچنین ضرورت نظارت بر عملكرد كارگزاران، 

لى. ھمھ حاكمان در خور پیروى مى داند عدل ع مت  قى، حكو ظر نرا ست) ع(یكى از حكومت ھاى مورد ن ظارت . ا براى ن لى  مام ع ا
گرى . بركار كارگزاران و مدیران خود، نیروى اطالعاتى مى گماشت ھاى دی ھا، نیرو ین نیرو كار ا سى  حتى گاه براى ارزیابى و وار

چون. مى گمارد و از این راه كاركرد كارگزاران خود را زیر نظر مى گرفت ھایى  لھ  ھج البالغھ از حضرت جم جا از ن ندین  : در چ
یانگر حضور نیروھاى ) 77(» گزارشگران، گزارش داده اند«) 76(، »بھ من خبر داده اند« كھ ب تھ  تاب یاف كارگزاران باز خطاب بھ 

 . امام، در جاى جاى سرزمین اسالمى براى رساندن اخبار بھ مركز است

 
نى از . از این شیوه بھره گیرند: افزون بر این، حضرت بھ كارگزاران برجستھ خود سفارش مى كرد ھاى فراوا نھ  غھ نمو در نھج البال

 : عالمھ نراقى نیز، در فرازھاى زیر بھ ھمین مطلب اشاره مى كنند) 78. (گزارش شده است) ع(این گزارشھا و برخورد على

خود »  بازرسى«از این جھت « یات  نب وال طراف و جوا گیران در ا سان و خبر ثار جاسو خیر آ كام  شعار و ح عدلت  بود كھ سالطین م
بوده تا ایشان را از احوال گماشتگان ایشان مخبر سازند و بسیار بود كھ بھ كسى بر مى خوردند و نام و نشان خود را از او پنھان كرده 

 » استفسار احوال مملكت را مى نمودند

 عوامل زوال دولت

یم ند آورد لت بود یدارى دو قا و پا سبب ب كھ  لى  صول و عوام خى از ا عرض زوال و . بر لت را در م كھ دو لى  بھ عوام خش  ین ب در ا
خت خواھیم پردا ند  مى دھ مرى الزم و . فروپاشى قرار  لت را ا مل زوال دو گیرى از عوا یش  سایى و پ سالمى شنا كران ا مان ومتف عال

 : بھ عنوان نمونھ، فارابى، این كار را از وظایف علم مدنى دانستھ ودراین باره مى نویسد. ضرورى مى دانند

سایى « گردد شنا علم مدنى، عوامل و شرایطى را در بیش تر اوقات سبب دگرگونى ریاست ھاى فاضلھ و ارزش ھاى مدینھ فاضلھ مى 
لھ ».مى كند و بھ ریشھ یابى چگونگى دگرگون شدن آنھا بھ غیر فاضلھ مى پردازد سالمى از جم از نگاه فارابى و بسیارى از متفكران ا

لت  قھ، غف مردم، تفر بل دولت و  شدن حقوق متقا یت ن یى، رعا مل گرا نراقى، ستم و تجاوز بھ حقوق مردم، فساد و انحراف جامعھ، تج
 . موجب سستى و فروپاشى حكومت مى گردد... دولتمردان از اصول و سرگرم شدن آنھا بھ كارھاى فرعى و

 : بھ پاره اى از عوامل یاد شده اشاره خواھیم كرد

Page 135 of 152

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\50.html



 
 ستم و پیامد آن. 1

ند و ) 81(از نگاه نراقى و بسیارى از دیگر متفكران اسالمى،  مى ك مك  شور ك بادانى ك لت و آ تن دو ین رف بھ از ب كھ  لى  یكى از عوام
آن بزرگوار، بحث مشروحى را در این باره ارائھ كرده و از بین رفتن دولت . موجب فرسودگى و ضعف آن مى شود، ظلم و ستم است

نى . و جامعھ را بھ سبب ستم، طبیعى و اجتناب ناپذیر دانستھ است نابع دی كوھش آن در م ستم و ن باب، از تعریف  ین  وى سخن را در ا
مھ  ستم، بحث را ادا آغاز مى كند و با ریشھ یابى و سپس پیامدھاى زیانبار آن بھ ویژه سستى و زوال دولت بھ عنوان یكى از پیامدھاى 

 : مى دھد

ئل . ظلم در لغت بھ معناى كار بى جا كردن است وتعدى نمودن از حد وسط«سستى و زوال حكومت  مھ رذا جامع ھ عنى،  ظلم بھ این م
كھ عبارت . و ارتكاب ھر یك از قبایح شرعیھ و عقلیھ را شامل است و این ظلم بھ معناى اعم است ست  گرى ا ناى دی براى ظلم مع از 

كردن و : است از ضرر و اذیّت رسانیدن بھ غیر، از كشتن و یا زدن و فحش دادن یا غیبت او كردن، یا مال او را بھ غیر حق تصرف 
و این ظلم بھ معناى اخص است، و بیش تر آنچھ در آیات و اخبار . گرفتن و یا غیر اینھا از كردار و یاگفتارى كھ باعث اذیت غیر باشد

مادى و .»متعارف مردم ذكر مى شود، این معنى مراد است غیر  چھ  مادى و  چھ  آن بزرگوار سپس اشاره مى كند كھ ھمھ مكاتب عالم 
سخن  ظالم  با  ھمھ اصناف بنى آدم، ظلم را قبیح شمرده اند، ولى ھیچ مكتبى در گذشتھ و حال بھ اندازه اسالم در نكوھش ظلم و مبارزه 

ین ) 83. (در بسیارى از آیات قرآن كریم از ظلم نكوھش شده و ستمگران لعن و نفرین شده اند. نگفتھ است نیز روایات بى شمارى در ا
 . نقل شده است) ع(و امامان معصوم) ص(باره از پیامبر اسالم

 
صادق مام  قل از ا بھ ن سپس  تھ و  سألھ پرداخ ین م عاد ا بھ اب یات  یات و روا بھ ) ع(نراقى با نقل برخى از آ ند  كھ خداو ند  مى ك یت  روا

 : پیامبرى از بنى اسرائیل كھ در كشور پادشاه ستمگرى زندگى مى كرد، وحى فرستاد كھ بھ نزد او رفتھ و بھ او بگوید

كھ « ھت آن  بھ ج كردم،  یار  تو را صاحب اخت كھ  مان، بل موال مرد گرفتن ا ھان و  بى گنا خون  تن  براى ریخ من تو را وانداشتھ ام از 
چھ از . صداى مظلومان را از درگاه من باز دارى و نالھ ھاى ایشان را كوتاه كنى گر  شود، ا حدى  بر ا من نخواھم گذشت از ظلمى كھ 

كى . جملھ كفار باشد پادشاه حكم شبانى دارد كھ آفریدگار عالم او را بر رعیت گماشتھ و از او محافظت ایشان را خواستھ و چنان چھ اند
تھ .»در حفظ و حراست ایشان اھمال و مسامحھ نماید، بھ زودى دست او را از شبانى ایشان كوتاه فرماید ند نك بھ چ شده  یاد  یت  در روا

 : اساسى اشاره شده است

 . حاكم از دست درازى بھ اموال مردم و خون ریزى بناحق نھى شده است. 1

 : بھ مالك اشتر چنین توصیھ مى كند) ع(در نھج البالغھ نیز على

لدماء « سفك ا من  مدّة  طاع  ْق ً وان مة بزوال نع حرى  تھ، وال ا ظم لتبع یر حلھا فإنھ لیس شي ء ادعى لنقمتھ، والأع إیاك و الدماء و سفكھا بغَ
بار و ) 85(بغیر حلھا؛  ھاى زیان تیره روزى و بازتاب  مت و  جاد نق چیزى در ای كھ ھیچ  چرا  ھیز،  مالك، از خون ریزى بھ ناحق بپر

 . »زوال نعمت و انقطاع مدت حكومت، بیش از خون ریزى مؤثر نیست

 : خداوند در روز قیامت نخستین چیزى كھ درباره آن حكم مى كند، مسألھ خون ریزى بناحق است

 
بنابراین، اى مالك؛ حكومت خود را با ریختن خونى كھ حرام است، تقویت نكن، كھ این عمل نھ تنھا حكومت را تقویت نمى كند كھ آن «

ھد مى د ستمدیدگان . 2.»را سست و تضعیف مى كند و بلكھ آن را نابود كرده و بھ دیگران انتقال  بھ  سیدگى  مت ر ھداف حكو كى از ا ی
 . است

مت(ستم بھ مردم از سوى حكومت ھر چند بھ كافران، كیفر دنیوى . 3 تن حكو ین رف خروى )  از ب خرت(و ا ھد ) عذاب آ پى خوا را در 
 . داشت

 . پاسدارى از مردم و حفظ حقوق آنان بر عھده حاكم است. 4

 . اگر حاكم بھ وظایف خود عمل نكند، خداوند حكومت او را در معرض زوال و نابودى قرار خواھد داد. 5
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ستم و  نان را از  یف، آ یق و ظر نراقى پس از یادآورى چند روایت دیگر بھ نصیحت قدرتمندان و حاكمان پرداختھ، با اشارات بسیار دق
 : ستمگرى بر حذر مى دارد

یاد آورید روزى را كھ در دیوان ! اى كسانى كھ زمام اختیار بندگان خدا را در دست دارید و خلعت مھترى و سرورى در بر كرده اید«
بر، و  یأس در  باس  شما ل اكبر ملوك و سالطین عدالت گستر بھ خلعت زیباى آمرزش ارجمند و تاج وھّاج كرامت سربلند گردند، مبادا 

بھ .»!خاك مصیبت بر سر و اشك حسرت از دیده ببارید و دست ندامت بر سرزنید ند  سوى خداو قدرت از  گیرى  پس  باز  نراقى براى 
 : مى فرماید) ع(از باب نمونھ، على. استناد كرده است) ع(روایاتى از على

ین « گر ا ند، م ت و نعمت بر بندگان خدا ظلم ك ھیچ سلطانى نیست كھ خداى تعالى او را قوت و نعمتى داده باشد و او بھ دستیارى آن قوّ
ما : نمى بینى كھ خداى تعالى فرماید. كھ بر خداى تعالى الزم است كھ آن قوت و نعمت را باز گیرد غیروا  ّى ی قوم حت ما ب ّر  َّ الیغی ّ هللا إن

ّات و ) 88(بأنفسھم؛  شان نی كھ ای تا آن  لت و رنج و محنت،  شادى و ذ ست از  فھ ھ با طای چھ  ھد آن  مى د بھ درستى كھ خداوند تغییر ن
 : نیز آن حضرت مى فرماید.»اعمال خود را تغییر دھند

 
ّعم؛ «  . »بھ سبب ظلم، نعمت ھا زایل مى گردد و بھ نكبت مبدّل مى شود) 90(بالظلم تزول الن

د  َ  پایدارى بھ عدل و داد بُو

د  َ  ظلم و شاھى چراغ باد بُو

تا آن  ندد و  مى ب عالمھ نراقى، ھمھ ابعاد ستم را بررسى كرده و ھمھ راه ھا و توجیھ ھایى را كھ ستمگران براى ستم بھ كار مى برند، 
كھ «. جا پیش مى رود كھ آه مظلوم را در سستى و زوال حكومت مؤثر مى داند ند  چاره ك بر بی آرى، چھ بسا، كھ ستمكار ظالم، بیدادى 

ِ چاره جویى اش از ھمھ جا بستھ و دست امیدش از ھمھ جا گسستھ مى شود كھ . دَر برد  شاھى  گاه پاد بھ در ھى  وه و داد خوا ْ ك ناچار، شِ
سرو . ساحت رحمتش گریزگاه بى پناھان و غمخوارى مرحمتش فریادرس دادخواھان است بى  گداى  ھى  بھ دادخوا عدلش  یوان  میر د

شأنى را  سلطان واال  شانى  براى خاطرپری ستش  سرھنگ سیا شاند و  مى ن قام  یغ انت یر ت تدار در ز ست اق جدارى را د سرو تا پایى، خ
مظلومى از ضرب چوب ظالمى برخود نپیچد كھ شحنھ غضبش باوى در .  پالھنگ عجز در گردن افكنده و بھ پاى دار مكافات مى دواند

 . »نپیچد و ستم كیشى اشگى از دیده درویشى فرو نریزد كھ سیالب عقوبتش بنیان دولت وى از ھم بریزد

 : مى فرماید) ع(افزون بر این، ظلم و ستم باعث پریشانى رعیت و موجب ویرانى كشور است، ھمان گونھ كھ على

 . »آفة العمران من جور السلطان؛خرابى آبادى ھا از جور و ستم پادشاه است«

 : نیز مى فرماید

ن ظلم رعیتھ نصر أعدائھ؛ھر كس بر رعیت خود ستم كند، دشمنان خود را یارى كرده است« َ  . »م

 
 

ـــترس ـــوم، زآھـــش ب ـــه اســـت مظل نخفت

ــــبى ــــدرونى ش ــــاك ان ــــه پ ــــى ك نترس

ــــت ــــى برفروخ ــــوه زن ــــه بی ــــى ك چراغ

پريشـــــــــــانى خـــــــــــاطر دادخـــــــــــواه

ـــــــت ـــــــس خداس ســـــــتاننده داد آن ك

  

ــــــــترس ز دود دل صــــــــبح گــــــــاھش ب

بـــــــرآرد ز ســــــوز جگــــــر يـــــــا ربـــــــى

بسى ديده باشــى كــه شـھرى بســوخت

برانــــــــــدازد از مملكـــــــــت پادشـــــــــاه

ـــــه دادخواســـــت ـــــد از پادش ـــــه نتوان ك

  

كـــــه دل تنـــــگ بیـــــنى رعیـــــت زشـــــاهفراخــــى در آن مـــــرز و كشـــــور مخــــواه
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ھا  ستمگرانھ آن ھاى  بھ كار ضى  كھ را سانى را  نراقى نھ تنھا سلطان و رأس حكومت ستم را نشانھ مى رود كھ یاوران ستمگران و یا ك
باشند و یا بھ ستمگران خدمت كنند، در گناه و عقوبت، آنان را، ھمانند ستمگران دانستھ و با یادآورى چند حدیث این بحث را خاتمھ مى 

 : دھد

 : فرمود) ع(امام صادق

بھ  ند،  عا ك چھ د ھر  ند و او  كھ او را ظلم ك سازد  مى  سلط  بر او م ظالمى را  خدا  ند،  مى ك ھر كھ اعانت كند ظالمى را در ظلمى كھ 
 : از پیامبر اسالم نیز نقل شده است.»اجابت نرسد و بر ظلمى كھ بر او مى شود، اجرى نباشد

شیده « نان ترا براى آ مى  چون روز قیامت شود،منادى ندا كند كھ كجایند ظالمان و كسانى كھ شبیھ و مانند ظالمانند؟ حتى آن كسى كھ قل
سیر .»و یا دواتى بھ جھت ایشان لیقھ كرده، پس ھمگى را در تابوتى از آھن جمع سازند و در آتش اندازند مان«نراقى در تف » شبیھ ظال

 . مقصود كسانى ھستند كھ بھ ظلم ایشان راضى باشند: مى گوید

 
با عنوان  ست  شوده ا صلى گ شده ف یاد  لب  بر مطا فزون  قى، ا ستمگرى نرا عالج  لم«راه  مرض ظ جھ  ید و » معال سیار مف لب ب و مطا

 : در پایان این بحث اشاره اى بھ برخى از نكتھ ھاى آن مفید و سودمند مى نماید. سودمندى را در آن جا گرد آورده است

سان : نراقى بر این باور است كھ معالجھ این صفت ناپسند از دو راه علمى و عملى امكان پذیر است معالجھ علمى ظلم بھ آن است كھ ان
جب  ظالم در آن چھ از مفاسد دینى و دنیوى و فوائد و آثار عدل آوردیم، تأمل كرده و ھمھ را در دل خود جاى دھد و بداند كھ عدالت مو

فرت طبع . نیك نامى و محبت دور و نزدیك و دوام دولت و قوام سلطنت و آمرزش در آخرت مى گردد ستم و ن بدنامى ظلم و  ھمچنین 
بھ داد  ند و كسى  لم ك بر او ظ مردم را از ظالم بداند و بداند كھ ظلم باعث تباھى دولت و ویرانى آن مى شود، و نیز تأمل كند اگر كسى 

نى . او نرسد، چھ حالتى خواھد داشت، كھ مظلوم ھمین حالت را دارد كھ زما خاطر آورد  بھ  ند و  ھمچنین از روز درماندگى خود یاد ك
 . را كھ دسترسى بھ تالفى آن نداشتھ باشد

مھ و  جز مظل بھ  ھمچنین بھ نظر عبرت در دنیا و دولت آن بنگرد و احوال گذشتگان را یاد آورد و بداند كھ ظلم و ستم خواھد گذشت و 
 . وبال و بدنامى و نكال از براى او نخواھد بود

سبب آن  بھ  كھ  ندارد  یا ارزش  ند روزه دن خورد، چ یب ن شكوه، فر قوت و  بھ  شود و  غرور ن خود م قدرت  جاه و  لت و  دولتمرد بھ دو
 . لذت این عاریت سرا را آن قدر نیست كھ بھ جھت آن، دل بیچارگان را افسرده سازید. مرتكب ظلم و ستم شود

 
سیده، : اما عالج عملى ید آن ر عدل و فوا ستایش  مدح و  ین در  سد آن، ھمچن ستم و مفا كوھش  كھ در ن آن كھ پیوستھ اخبار و آثارى را 

لم و فضل . مطالعھ و در آن دقت نماید ھل ع با ا ید و  مرور نما نان را  عدالت آ عادل و چگونگى  مان  ھاى حاك یت  ھمچنین آثار و حكا
عدل در  شھد  شیرینى  بد و  عدالت را بیا لذت  تا  ند  مان ك معاشرت و مجالست نماید و خود را از ستم منع نماید و دادرسى فقرا و مظلو

 . كامش آید و این صفت در جان او جاى گیر شود

ــــواب ــــه خ ــــد ب ــــاد بین ــــور آب ــــر كش دگ

  

كـــــه بینـــــد دل اھـــــل كشـــــور خـــــراب

  

خـــــــــبر دارى از خســـــــــروان عجـــــــــم

نـــــه آن شـــــوكت و پادشـــــاھى بمانـــــد

ـــان، اى پســـر ـــت!جھ ـــد نیس ـــك جاوي مل

ــــام ــــتى ســــحرگاه و ش نــــه بربــــاد رف

ــــاد رفــــت؟ ــــدى كــــه برب ــــه آخــــر ندي !ب

نكويــــى كــــن امـــروز چــــون ده تراســــت

  

ـــــتم ـــــر زيردســـــتان س ـــــد ب ـــــه كردن ك

نـــــه آن ظلـــــم بـــــر روســـــتايى بمانـــــد

ـــــــت ـــــــد نیس ـــــــادارى امی ـــــــا وف زدنی

ـــــالم؟ ـــــه الس ـــــلیمان علی !ســـــرير س

ــــت ــــش و داد رف ــــا دان ــــه ب ــــك آن ك خن

كــــه ســــال دگــــر ديگــــرى كدخداســــت
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 كوتاھى و یا ترك امر بھ معروف و نھى از منكر. 2
ھمان گونھ كھ قوت و بقاى نظام سیاسى اسالم، وابستھ بھ این واجب بزرگ اجتماعى است، ضعف و آسیب پذیرى آن نیز از ھمین 

بھ دیگر . كوتاھى و یا ترك امر بھ معروف و نھى از منكر، تداوم حكومت را با دشوارى ھاى جدى روبھ رو مى سازد. موضع است
در این . این راھبرد، عامل سالمت جامعھ ونظام اسالمى است و نبود آن، جامعھ و نظام را دچار ضعف و آسیب پذیرى مى كند: سخن

. صورت ممكن است كوچك ترین آفت، جامعھ و نظام ضعیف و از ھم گسیختھ را از پاى درآورد

 : عالمھ نراقى، آثار و پیامدھاى زیانبار سھل انگارى در اقامھ امر بھ معروف و نھى از منكر را چنین بھ تصویر مى كشد

 
مر ) مى باشد(از جملھ مھلكات ) سستى در امر بھ معروف و نھى از منكر(و آن « ساط ا گر ب ّ است، چھ ا ّ و فساد آن تام و ضرر آن عام

طرف  مردم بر یان  بوت از م یات ن شود، آ ساس آن برچیده  شود و ا یده  شود(بھ معروف ونھى از منكر پیچ لت ) مى  ین و م كام د و اح
ین  شریعت رب العالم ثار  شود و آ مى  شكار  ھى آ ضاللت و گمرا گیرد، و  مى  فرا  عالم را  نادانى  ھل و  گردد، و ج مى  ضایع و تلف 

گوار .»و فتنھ و فساد شایع و والیات و اھل آنھا نابود و ضایع مى گردند) مى شود(فراموش و چراغ آیین سیدالمرسلین خاموش  آن بزر
ین، از  ین و آی كرده و در راه د جب  ین وا بھ ا قدام  ند ا حاكمى قدرتم یا  فوذ  صاحب ن عالمى  كھ  ھر دوره اى  ند در  مى ك شاره  سپس ا
سرزنش ھیچ كس اندیشھ نكرد، ھمھ مردمان بھ طاعات و نیكى ھا و تحصیل علم و عمل راغب شدند و بركات از آسمان برایشان نازل 

ین . گشت و ذخیره دنیا و آخرت ایشان حاصل شد شت و ا در ھر زمانى كھ عالم عاملى و یا سلطان عادلى ھمت بر این امر خطیر نگما
كار بزرگ را سھل انگاشت، امر مردم، فاسد و بازار علم و عمل كاسد گشتھ، مردم بھ لھو و لعب مشغول و بھ ھوى و ھوس گرفتار و 

شتند مدھوش گ یات .خودسر شدند و یاد خدا و فكر روز جزا را فراموش نمودند واز باده معاصى مست و  یات و روا ین روى، در آ از ا
ست باب . نكوھش بسیار بر ترك امر بھ معروف و نھى از منكر شده ا ین  قى در ا كھ نرا یاتى  یات و روا پاره اى از آ بھ  نھ  باب نمو از 

 : آورده، اشاره مى كنیم

 : خداوند در قرآن مى فرماید

ھود، ) 103(لوال ینھھم الربانیون و األحبار عن قولھم اإلثم و أكلھم السّحت لبئس ما كانوا یصنعون؛ « ماى ی شمندان نصارا و عل چرا دان
 . »!آنھا را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نھى نمى كنند؟ چھ زشت است عملى كھ انجام مى دادند

 : نقل شده است) ص(از پیامبر اكرم

كھ « ست  یم آن ا گر ب ند، م ند و نك نع ك شان را م شد ای شتھ با ھیچ قومى نیست كھ معصیت كنند و در میان ایشان كسى باشد كھ قدرت دا
 : نیز از آن بزرگوار نقل شده است.»خداى تعالى فروگیرد ایشان را بھ عذابى كھ از نزد او نازل مى گردد

 
شوند« مى  سلط  شما م بر  ّ بَدان شما  ند و . باید البتھ امر بھ معروف و نھى از منكر نمایند واال مى دار عا بر بھ د شما دست  بان  پس خو

سد مى ر بت ن بھ درجھ اجا لى.»دعاى ایشان  ست) ع(از ع مده ا فوق آ سخن  ند  سالم.ھمان یامبر ا یت، ) ع(و على) ص(پ ین دو روا در ا
كر،  ھى از من درباره تداوم حكومت و زوال آن سخن آخر را فرموده كھ بر اساس سنت تغییرناپذیر آفرینش، با ترك امر بھ معروف و ن

 . ھیچ چیز، حتى دعاى خوبان نمى تواند جلوى سلطھ زورگویان و اشرار را بر جامعھ بگیرد و تداوم نظام اسالمى را تضمین نماید

 : نقل شده است) ع(باز از على

ند« ھى نكرد ھا را ن شان، آن ِدان واسطھ بود كھ مرتكب معاصى شدند و علماى ای . بھ درستى كسانى كھ پیش از شما بھ ھالكت رسیدند، ب
ین .»چون معصیت ایشان بھ طول انجامید، عقوبات الھى برایشان نازل شد ترك ا ند؛  مت خداو سرائیل از رح بنى ا كى از علل دورى  ی

 : واجب الھى بود؛ یعنى یكدیگر را از زشتى ھا باز نمى داشتند، چنان كھ قرآن مى فرماید

لون؛ « كانوا یفع ما  ئس  ُ لب لوه كر فع عن من ناھون  مى ) 108(كانوا الیت بدكارى  چھ  ند و  مى كرد ھى ن كرات ن كاب من كدیگر را از ارت ی
 . »!كردند

سى ضرت مو كھ ح ست  كرد) ع(در برخى از روایات آمده ا عرض  ند  ند: بھ خداو تو محبوب تر نزد  ندگان در  یك از ب خطاب . كدام 
 : رسید

كھ « سى  ید و ك ما در آ ندگان صالح  ناه ب بھ پ سى  خود، و ك آن كھ در تحصیل رضاى ما چنان كوشد كھ دیگران در تحصیل آرزوھاى 
ندك .»چون معصیت مرا بیند، چنان غضبناك گردد كھ پلنگ براى خود كھ از ا ند  سپس آن بزرگوار، در شرح روایت فوق اشاره مى ك
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كھ از  ید  جوش آ بھ  نان  ینى او چ غیرت د خدا،  ضاى  و بسیارى خلق نیندیشد و از كشتن باك ندارد و در برابر گناھان، تنھا بھ جھت ر
 . زیادى مخالفان نھراسد و بھ مھابت و سطوت ملوك و سالطین التفاوت نكند و در یارى حق از مال و جان و آبرو مضایقھ ننماید

 
 علل ترك فریضھ امر بھ معروف و نھى از منكر

ین دو  بھ ا كھ  عھ اى  عالمھ نراقى، تنھا بھ بیان اھمیت این اصل و پیامدھاى زیانبار سستى و ترك آن بسنده نمى كند، بلكھ بھ تحلیل جام
 . اصل مھم بى اعتناست و در انجام آن سستى مى ورزد، پرداختھ و علل آن را بازگو مى كند

ند؟ مى كن تاھى  جام آن كو سلمان در ان مردم م گاه  نادانى، ! راستى چرا با آن ھمھ اھمیتى كھ اسالم براى این واجب قائل است،  ھل و  ج
طى و ھاى افرا قت  ھا و رفا ستى  صلگى، دو بى حو ستى و  ساس مسؤولیت، س لھ ... دنیاگرایى و طمع، ترس و وحشت، عدم اح از جم

 : عواملى ھستند كھ سبب ترك این واجب مى گردند، كھ بھ شرح آن مى پردازیم

ست. الف مع ا یى و ط یا گرا كر، دن ھى از من نى ) 110. (دنیا گرایى از نگاه نراقى یكى از عوامل سستى در امر بھ معروف ون مع یع ط
: آن بزرگوار با استناد بھ روایات، انسانى را كھ گرفتار طمع است، بنده و اسیر دیگران دانستھ و مى نویسد. چشم داشتن بھ اموال مردم

مى « سلطان را  كى  نھ كوچ عت طبع،  بندگى و خادمى طامع، امرى است ظاھر، ھمچنان كھ مشاھده مى شود كھ صاحبان نعمت و منا
ّق امیرى را مى گویند و نھ وزیر را ست . كنند و نھ تمل یا د ھل دن اما صاحبان طمع، در ركاب ارباب جاه و دولت مى دوند و در برابر ا

ھا  موال آن ضول ا بر سینھ مى نھند، و اگر بھ خدمتى سرافراز گردیدند، روز و شب نمى شناسند تا آن را بھ انجام برسانند، كھ شاید از ف
 . »!چیزى بربایند، و این بھ جز خادمى و بندگى چیست؟

ست. ب كر ا ھى از من عروف و ن بھ م مر  بھ .ترس و وحشت ترس و وحشت یكى دیگر از عوامل ترك ا ھا  سان  خى از ان عھ بر در جام
كن  سا مم چھ ب خاطر قدرت یا مكنت و یا امتیاز صورى كھ بر دیگران دارند، تحمل شنیدن امر بھ معروف و نھى از منكر را ندارند و 

یا . است در صدد لطمھ زدن بھ آمران بھ معروف و ناھیان از منكر برآیند بھ ھمین جھت برخى از افراد بھ خاطر حفظ جان و یا مال و 
بھ .  آبروى خود ترجیح مى دھند كھ این فریضھ الھى را ترك كنند قوى  مال  یا احت ین و  شى از علم و یق گاھى نا شت،  ترس و وح تھ  الب

ند. وجود چنین پیامدھایى است مى دا ساقط  ً تكلیف امر بھ معروف و نھى از منكر را از انسان  ھى . در این صورت نراقى شرعا ما گا ا
سؤولیت  بار م یر  مالى از ز بھ دور از واقع و در عالم خیال ظاھر مى شود كھ انسان را وادار مى كند بھ جھت فرار از دردسرھاى احت

 . شانھ خالى كند

 
یف . سستى و بى حوصلگى و ضعف نفس یكى دیگر از عوامل ترك این فریضھ الھى است. ج جام وظا این حالت نھ تنھا انسان را از ان

: عالمھ نراقى در این باره مى نویسد. دینى اجتماعى باز مى دارد، كھ روحیھ سستى و تنبلى و بى مسؤولیتى را در انسان ایجاد مى كند

غالب اشخاص كھ در خدمت سلطانى یا فرمانروایى، راه سخن مى یابند و مجال تكلم دارند، چون بھ واسطھ ضعف نفس و یا بھ جھت «
شاط  عث ن كھ با ند  سخنى گوی گھ دارند و  خود راضى ن كھ او را از  ند  مى خواھ خوف  شویش و  طمع و دوستى مال دنیا و یا از راه ت
ِ خوش آمدگویى مى گشایند و او را بھ خوش سلوكى و عدالت مى ستایند و ذكر عدل و داد مى كنند و ھر یك از عدل  خاطر او باشد، در

ضدارزش .»او حكایتى ادا مى كنند سد و  كھ در برابرمفا نھ اى  بھ گو ضعف نفس باعث كمرنگ شدن غیرت دینى در انسان مى گردد، 
 . ھا كمتر از خود واكنش نشان مى دھد و بیش تر نقش یك تماشاگر را بازى مى كند

 تجمل گرایى. 3
از نگاه نراقى بھ ھر اندازه جامعھ و رھبران آن . یكى از عواملى كھ موجب سستى و ناپایدارى حكومت مى گردد، تجمل گرایى است

بیش تر در ناز و نعمت و تجمل خواھى فرو روند، بھ ھمان میزان از استحكام حكومت كاستھ شده و بھ نابودى و زوال نزدیك تر مى 
شوند، چرا كھ تجمل خواھى از پایدارى انسان در برابر دشمنان و مشكالت مى كاھد و حمیّت و غیرت دینى را از بین مى برد و در 
حقیقت سالحى كھ براى پیروزى بر دشمنان الزم است، كاھش یافتھ و آن وقت است كھ در برابر تھاجم دشمنان مغلوب واقع خواھند 

. شد

 : عالمھ نراقى در این باره مى نویسد

ھى « فس را از مال شد و عنان ن سمانیھ نبا شھوات ج مقصود از مملكت دارى و فرمانفرمایى، استیفاى حظوظ نفسانیھ و پیروى لذات و 
لك عالم گرفت .»ومناھى باز دارد و ھمھ ھمت او بر آسایش و آرایش مصروف نباشد ُ  سكندر كھ او م
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 ): ع(پى جستن كام خودكم گرفت سپس آن بزرگوار با استناد بھ سخن على

 . »رأس اآلفات الولھ باللذات؛سر ھمھ آفات ھا شیفتھ شدن بھ لذت ھاست«

 
كھ  چرا  مى دارد،  كت برحذر  مور ممل لت از ا ھا و غف لذت  بھ  مان را از رو آورى  مردم و حاك سى و عربى،  ھمچنین در اشعار فار
ماى كشور  شانھ و راھن كھ ن كى را  صفات نی ید آورده و  شت را پد ھاى ز عادت  ھا و  مایگى  ھا و فرو بدى  تجمل در نھاد آدمى انواع 

 . دارى است، از میان مى برد

 

 ً ِكٌ باللھو مشتغال ل َ  اذا غدا م

سازد،  صرف آن  خود را  گردد و اوقات  سانى  ھاى نف لذت  تون  عب و مف یْل و الخرب؛چون پادشاه مشغول لھو ول َ و ْ كھ بال ْ ل ُ كم على م ْ فاح
 . پادشاھى او تباه و ویران خواھد شد

ست مده ا ینى آ ھاى د موزه  سیارى از آ فوق در ب شعر  ضمون  ستى . م ساده زی تالش  كار و  بھ  سلمانان  یادى م یات ز یات و روا در آ
ند ھاخود دارى . فراخوانده شده و از راحت طلبى و تجمل گرایى برحذر داشتھ شده ا مھ آن قل ھ شد، از ن بھ درازا نك كالم  كھ  ین  براى ا

 : كرده و تنھا بھ نقل آیھ اى بسنده مى كنم

لوارثین؛ « حن ا ّا ن یالً و كن ھم إال قل ِ عد ن ب ْ مِ سكَن ُ لم ت ساكنھم  ْ معیشتَھا فتلك م شھرھا و ) 119(و كم أھلكنا من قریةٍ بطرت سیار از  چھ ب
آبادى ھایى را كھ بر اثر فراوانى نعمت، مست و مغرور شده بودند ھالك كردیم این خانھ ھاى آنھاست كھ ویران شده و پس از آنان جز 

 . »اندك كسى در آنھا سكونت نكردو ما وارث آنان بودیم

شوكت ) 120(ابن خلدون  عزت و  یل  بھ تحل تھ و  سخن گف صیل  بھ تف و بسیارى از متفكران اسالمى درباره آثار زیانبار تجمل گرایى، 
 . مسلمانان وعلل افول وسقوط آنان پرداختھ اند و یكى از علت ھا را تجمل گرایى برشمرده اند

 
 رواج گناه و فساد. 4

 . از نگاه نراقى از بین رفتن رشد و رفاه و عظمت ھر ملتى رابطھ تنگاتنگ با گناه و بیمارى ھاى اجتماعى دارد

گردد كن  شھ  عھ ری بزرگ در جام ھان  یژه گنا بھ و ھان  كھ گنا ھد  مھ د خود ادا . حكومت دینى ھنگامى مى تواند بدون دغدغھ بھ حیات 
 : نراقى با استشھاد بھ آیھ

ٍ حتى یغیّروا ما بأنفسھم؛ « َّ ال یغیّر مابقوم خدا حال ھیچ قومى را دگرگون نخواھد كرد مگر زمانى كھ خود آن قوم حالشان ) 121(إن هللا
 . »را تغییر دھند

ست ستھ ا مھ طباطبایى . تغییر اوضاع جوامع را بھ تغییرى كھ مردم جامعھ در خود ایجاد كنند، وابستھ دان فوق ) 122(عال یھ  یل آ در ذ
گون  خود را دگر حاالت روحى  كھ خودشان  گر آن  ند م گون نك یچ قومى را دگر كھ وضع ھ ست  اشاره مى كند كھ سنت خدا بر این ا
ناه و معصیت را  ند، گ ھى بود ستورھاى ال پیروى از د عت و  ً اگر شكرگزار بودند، بھ كفران مبدل سازند و یا اگر اھل اطا سازند، مثال

ھدایتش را . پیشھ خود سازند و یا اگر اھل ایمان و عمل صالح بودند، بھ شرك بگرایند مت و در این صورت خداوند نعمت خود را بھ نق
 . بھ گمراھى و سعادت را بھ شقاوت مبدل مى سازد

ــــــزع روان ــــــت ن ــــــه در وق ــــــنیدم ك ش

ـــــاش ـــــش ب ـــــه دار و دروي ـــــه خاطرنگ ك

ــــــس ــــــو ك ــــــار ت ــــــدر دي ــــــايد ان نیاس

  

ــــت نوشــــیروان ــــن گف ــــز چنی ــــه ھرم ب

ــــاش ــــويش ب ــــايش خ ــــد آس ــــه در بن ن

چـــو آســـايش خـــويش خواھـــى و بـــس؟
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 : عالمھ نراقى، با استناد بھ آیات اثبات مى كند كھ ھر كس گناه كند، نتیجھ آن را خواھد دید

ساخت« بھ . بھ واسطھ معاصى، قومى بى شمار را خدا در دنیا بھ انواع عذاب ھا معذب  ماعتى را  كرد و ج غرق  فان  بھ طو قى را  خل
ساخت ھالك  ساخت. صاعقھ  سرنگون  ھى را  شھر گرو ید و  فھ اى باران بر طای تش  كھ . آ خود داد  یب  ست حب بھ د شیر  مة «شم رح

قى .»بود تا خلقى بى شمار را از دم تیغ آبدار گذرانید و زن و اطفال ایشان را بھ اسیرى داد» للعالمین در قسمت ھاى یاد شده عالمھ نرا
سخن گفتھ و چگونگى سقوط و نابودى ... با بھره ورى از قرآن، از سقوط و زوال ملل پیشین، چون قوم نوح، عاد، ثمود، لوط، مدین و

یات . آنھا را براى عبرت آیندگان آورده است یات و روا خى آ نمونھ ھاى یاد شده ھر چند مربوط بھ مشركان و كافران است، ولى از بر
ند لى. بر مى آید كھ این یك قانون عام است و اختصاص بھ كافران و مشركان ندارد، بلكھ ھمھ امت ھا مشمول این قانون مام ع مى ) ع(ا

 : فرماید

 
مان ساد اللئام؛ « ّ  . »ھر گاه زمانھ فساد شود، فرومایگان، سیادت و آقایى مى كنند و حكومت را بھ دست مى گیرند) 124(إذا فسد الز

لى. فساد زمان چیزى، جز بھ معناى اھل زمان نیست یان ع مردم م ھوى و ) ع(ھر گاه  ساس  بر ا مردم  شوند و  ئل ن فاوت قا یھ ت ومعاو
ند) ع(ھوس در برابر على مى آی سركار  سد  ھاى فا مت  مانى حكو كرم. بایستند و یا از یارى او تن زنند، در چنین ز یامبر ا مى ) ص(پ

 : فرماید

 . »ھر گونھ باشید، ھمان گونھ بر شما والیت و سلطھ پیدا مى شود) 125(كما تكونون یولى علیكم؛ «

یامبر خدا و پ مان  بھ فر گوش  گر  سخنان آن ) ص(ا گر  كرد و ا ند  یدا خواھ یت پ سلطھ و وال شما  بر  بان  شید، خو ھى با ھبران ال و را
مت . بزرگوار را نشنوید و از آنھا پیروى نكنید، بھ سلطھ و والیت اشرار گرفتار خواھید شد بھ ا صاص  ست و اخت لى ا قانون ك این یك 

تار . اسالم ندارد، بلكھ امت ھاى گذشتھ نیز مشمول ھمین قانون بوده اند كرد، گرف نایى  بى اعت ھر امتى نسبت بھ دین و ارزشھاى الھى 
 : مى فرماید) ع(امام جواد. سلطھ بدان شد

شمنان « ند د ند، خداو ند روبرگردانید گاه از خداو ھر امتى نسبت بھ دین بى اعتنایى كرد، خداوند علم كتابش را از آن امت گرفت و ھر 
 : مى فرماید) ص(پیامبر اسالم.»را بر آنھا مسلط كرد

مى «: خداوند فرمود« سلط  سند، برآنھام مى شنا مرا ن كھ  ندگانم را  ستھ از ب ند، آن د مانى كن سند، نافر مى شنا مرا  كھ  من  ھر گاه خلق 
خود را . بنابراین، عمل و رفتار مردم در این مقولھ نقش اساسى دارد.»كنم شت  ست سرنو مل در با ع این مردم ھستند كھ در ھر زمان 

خود را  مل  مت ع ناگزیر غرا ند،  شتباه بیفت بھ ا ند و  رقم مى زنند، زیرا آنھا ھستند كھ حكومت ھا را سركار مى آورند و اگر قصور كن
 . باید بپردازند

 

لى - 1 صار ع مات ق ینى، كل حیى قزو بن ی مد  نام ) ع(در روزگار صفویھ عبدالكریم بن مح بھ  سالھ اى  لت در «را در ر قا و زوال دو ب
شش. گردآورى كرد» )ع(كلمات سیاسى امیر مؤمنان بھ كو نك  سالھ ای شى نجفى، : این ر َّ مرع یةهللا نھ آ سط كتابخا یان، تو سول جعفر ر

 . چاپ و منتشر شده است

 . ، چ دارالكتب العلمیھ، بیروت294ابن خلدون، مقدمھ، ص  - 2

ّھ، تحقیق دكتر رفیق العجم، ص  - 3  . ، دار المشرق، بیروت60 - 56ابونصر فارابى، المل

ّھ«ترجمھ   . آمده است 97 - 96سال دوم، شماره ششم، ص » علوم سیاسى«در فصلنامھ » المل

 . ، آیینھ میراث192 - 182روضة االنوار عبّاسى، سبزوارى، با مقدمھ و تحقیق و تصحیح اسماعیل چنگیزى اردھایى، ص  - 4

212  - 210، ص 2میزان الملوك و الطوائف و صراط المستقیم فى سلوك الخالئف، بھ كوشش عبدالوھاب فراتى؛ تحفة الملوك، ج  - 5
 ). مجموعھ ھاى نسخ خطى (5858، شماره )س(، چ كتابخانھ آستانھ حضرت معصومھ
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 . 11آیھ ) 13(رعد  - 6

 . 23آیھ ) 48(؛ فتح 43آیھ ) 35(؛ فاطر 62آیھ ) 33(احزاب - 7

 . 35بقا و زوال دولت، ص  - 8

، بــھ كوشــش عبــدالوھاب فراتــى، چ مركــز مطالعــات و تحقیقــات 54؛ مــیزان الملــوك و الطوائــف، ص 345معــراج السـعاده، ص  - 9
 . اسالمى

 . ، چ مؤسسھ اعلمى، بیروت244تحف العقول، ابن شعبھ حرانى، ص  - 10

د تمیمى آمدى، با مقدمھ و تصحیح جالل الدین حسینى ارموى، ج  - 11 ّ . ، چ دانشگاه تھران353، ص 3غرر الحكم، عبدالواحد بن محم

 . 104و  64، ص 1ھمان، ج  - 12

 . 64، ص 6ھمان، ج  - 13

 . 196، ص 4ھمان، ج  - 14

 . 278تحف العقول، ص  - 15

 . 15آیھ ) 42(شورى  - 16

 . 29آیھ ) 7(اعراف  - 17

 . 81ھمان، ص : ك.ر. »خیر السیاسات العدل و العدل خیر الحكم«: نیز فرمود. 420، ص 3غرر الحكم، ج  - 18

 . 198، ص 1ھمان، ج : ك.ر. »العدل قوام الرعیة و جمال الوالة و العدل نظام االمرة«: نیز. 90، ص 2ھمان، ج  - 19

  355، ص 5ھمان، ج  - 20

 

 ... و 105و  99؛ بقا و زوال دولت، ص 178و  62، ص 2و ج  70، ص 5ھمان، ج  - 21

 . ، چ انتشارات جاویدان44معراج السعاده، ص  - 22

 . ھمان - 23

  49 - 47ھمان، ص  - 24

ست - 25 تأثر ا تھ را آورده . خواجھ نصیرالدّین طوسى در این كتاب از ابن مسكویھ م ین نك بھ صراحت ا مھ  گوار در مقدّ خود آن بزر
 . ، مقدّمھ، چ انتشارات علمیھ5 - 4اخالق ناصرى، ص : ك.ر. است

فزوده  - 26 بر آن ا ّد صرف نبوده اند، بلكھ مطالبى  عالمان و متفكران مسلمان ھر چند پاره اى از مطالب را از ارسطو گرفتھ، ولى مقل
 . اند و یا از آن كم كرده و آن را با دیدگاه ھاى اسالمى مطابقت داده اند

  46معراج السعاده، ص  - 27
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 . 129، ص 3غررالحكم، ج -124

 . آمده است 353روایت ھمانند روایت فوق در معراج السعادة، ص . 89، ص 6كنزالعمان، ج  - 125

 
 نتیجھ و جمع بندى: فصل دھم

 نتیجھ و جمع بندى

مھ  از آنچھ در فصل ھاى گذشتھ آوردیم، روشن شد كھ براى تبیین اندیشھ ھاى سیاسى نراقى از روش توصیفى تحلیلى، بھره جستھ و ھ
كھ اصالت آن را  براى آن  ماییم و  یل ن ھاى او را توصیف و تحل شھ  تن اندی چاپى و خطى، م ثار  ستفاده از آ تالشمان بر این بود كھ باا

شھ . نشان دھیم، گاه بھ پیشینھ و گفتار برخى فقیھان اشارت ھایى داشتیم افزون بر این، بھ برخى از پرسش ھا و شبھھ ھا كھ درباره اندی
 . و عملكرد سیاسى نراقى بود، پاسخ گفتیم

ل با عنوان . این نگاشتھ ده فصل داشت ھاى فرھنگى آن » زندگى علمى سیاسى نراقى«در فصل اوّ تالش  سى و  مى و سیا بھ حیات عل
شى . بزرگوار پرداختیم شبھات، بخ تربیت شاگردانى چون شیخ انصارى، آثار ارزشمند در دانش ھاى گوناگون و پاسخ بھ پرسش ھا و 

نوى . از تالش ھاى فرھنگى او را تشكیل مى دادند یانگر روح مع ین ب شتھ و ا نراقى با این كھ یكى از بھترین كتاب ھاى اخالقى را نگا
ستھ  سیار برج سیھ ب یران و رو ل و دوم ا شان در جنگ اوّ قش ای ست، ن بوده ا نار ن ماع برك ست و اجت صھ سیا و عرفانى اوست، از عر

خود . است ِمان آشناى بھ زمان  حضور و مشاركت او در صحنھ ھاى گوناگون سیاسى و اجتماعى بیانگر آن است كھ نراقى یكى از عال
 . بوده است

یم از . در فصل دوم، از اوضاع سیاسى اجتماعى و علمى ایران در قرن سیزدھم ھجرى، كھ نراقى در آن مى زیستھ است، سخن گفتھ ا
بھ  یران  تاریخ ا حل  ترین مرا ساس  ترین و ح نى  بود، از بحرا قى  مى نرا یت عل نظر سیاسى روزگار فتحعلى شاه كھ معاصر با مرجع

ست. شمار مى آمد گار ا ین روز ھم ا حوادث م كى از  یران و روس ی ھم و . جنگ ا قش م ین جنگ ن قى در ا لھ نرا شیعى از جم مان  عال
شتند شمگیرى دا نگ دوم . چ ند و در ج ھاد داد تواى ج سیھ ف ار رو ّ یھ كف ست عل نان در دوره نخ گر ) 1241(ای سیارى از دی قى و ب نرا

كھ در . عالمان در میدان جنگ حضور یافتند و مردم را بھ جنگ و جھاد تشویق كردند شد  سبب  این ھمكارى و ھمراھى و بسیج مردم 
ل بھ وسیلھ روسیھ تصرّف شده بود، بازپس بگیرند، ولى متأسفانھ بھ عللى كھ  ّ مدّت كم تر از دو ماه، بیش تر مناطقى را كھ در جنگ او
یل  بھ پاره اى از آنھا در ھمین فصل اشاره كردیم، در این دوره از جنگ، ایرانیان شكست خوردند و عھدنامھ تركمانچاى بر ایران تحم

مى و » اوضاع اجتماعى فرھنگى«در ھمین فصل با عنوان . شد ضاع عل لت، او مذھبى دو ست  مذھبى، سیا عد  مردم از بُ گى  بھ چگون
ین  كھ ا ھایى  گیزه  پاره اى از ان بھ  تھ و  سخن گف شاه  لى  با فتحع ین  مان د یى عال ین ھمگرا گار و ھمچن یھ در آن روز ھاى علم حوزه 

 : ھمگرایى و مماشات را سبب شده، اشاره كرده ایم كھ فھرست آن بدین شرح است

 
شده . حدود یك قرن، آشفتگى و ھرج و مرج و نابسامانى بر شھرھا حاكم بود. 1 قرار  سبى بر مش ن با استقرار حكومت فتحعلى شاه آرا

بھ . بود سامان دادن  سر و  عالمان شیعى تصمیم گرفتند از این فرصت پیش آمده جھت تقویت مبانى تشیع و گسترش فرھنگ اسالمى و 
 . امور شیعیان بھره بردارى كنند

فل . 2 كھ محا جایى  تا  ینى،  نگ د تظاھر فتحعلى شاه بھ دین دارى و حمایت او از عالمان و مراكز مذھبى و كمك و گسترش او بھ فرھ
د نراقى خواند و دست عالمان شیعى را در بسیارى از كارھاى مذھبى باز گذاشت ّ  . دینى را رونق داد و خود را مقل

سالم و . 3 كھ از ا كرد  مى  جاب  شرعى ای ّار روسى بھ سرحدات اسالمى ایران آغاز شده بود وظیفھ  جنگ ایران و روسیھ با تجاوز كف
ّار گرفتھ شود  . نوامیس مردم دفاع و جلوى سلطھ كف

یم : با وجود جریان ھاى منحرفى چون. 4 یان ب لت و دربار با رجال دو نان  یك آ صوفى گرى، اخبارى گرى، شیخى گرى و رابطھ نزد
ند و  فوذ كن مت ن كان حكو شند، در ار آن مى رفت كھ اگر عالمان شیعھ و شخصیت ھاى بزرگ علمى چون نراقى بھ حكومت نزدیك نبا

ست آورند بھ د خود  فى  ھاى انحرا مھ  عامالن . حمایت ھاى آنان و حتى شخص شاه و نایب السلطنھ را در ترویج برنا سترده  یت گ فعال
بود . استعمار انگلیس در پوشش تبلیغات دین مسیحیت و تضعیف عقاید دینى مسلمانان، یكى دیگر از عوامل نزدیكى علما بھ شاه قاجار 

مى و  یات عل بھ ح ضاع آن روزگار  بھ او ھ  با توجّ طع  كوتاه سخن این كھ رابطھ محدود عالمان شیعى و نراقى با فتحعلى شاه در آن مق
صفویھ  گار  سى در روز مھ مجل ھا و عال سارى  ھایى خوان شیخ ب قق كركى،  فرھنگى كشور كمك شایانى كرد و ھمانند نزدیك شدن مح

ھ بھ موقعیت علمى و اجتماعى این بزرگواران باید آن . بسیار بھ جا و شایستھ و كارى دقیق و حساب شده بود بھ قول امام خمینى با توجّ
شد  -ھر چند محدود-را بھ حساب ایثار و فداكارى آنان گذاشت كھ حاضر شدند بھ خاطر مصالح اسالم و مسلمانان با شاه قاجار  مد و  آ
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 . داشتھ باشند

 
ھاى  جارى  ست و از ناھن شتھ ا ستھ دا قتى شای خود د گار  گى روز ماعى و فرھن مور اجت قى در ا كھ نرا در آخر این فصل اشاره كردیم 

مواد . موجود در جامعھ آن روز رنج مى برده است شاگرد،  ستاد و  ین ا طھ ب او از حوزه ھاى علمیھ، چگونگى تحصیل و آموزش، راب
ھا .  و محتواى آموزشى و ھمچنین از عالمان و مبلغان شریعت بھ شدت انتقاد مى كند وه  ْ ك نیز شِ مردم  ھى از  از رفتار و باورھاى گرو

كھ . دارد و با ھمھ توان در تالش است كھ باورھاى آنان را اصالح و ایشان را ھدایت كند ھد  مى خوا مردم  در عین حال، با ھشدار از 
 . مواظب باورھا و رفتار آنان باشند

كھ حكومت و » حكومت و مشروعیت«در فصل سوم با عنوان  شده  تھ  ین موضوع پذیرف سى ا شوران سیا یادآور شدیم كھ در میان اندی
ست شده ا سیارى . نظام سیاسى در مرحلھ اى خاص از تاریخ بشر پدید آمده، ولى درباره عامل پیدایش آن دیدگاه ھاى گوناگونى ارائھ  ب

یاز را  ین ن یامبران ا بھ وسیلھ پ ند  كھ خداو شده  سبب  ھا  سان  ضادّ ان تالف و ت كھ اخ از متفكران اسالمى از جملھ نراقى بر این باورند 
قھ . برطرف كند مات ف ّ سل كرده و آن را از م ماع  عاى اج قى ادّ بت، نرا درباره ضرورت حكومت در ھمھ زمان ھا از جملھ روزگار غی

حث در . پس از پذیرش ضرورت حكومت، مسألھ مشروعیت مطرح است. شیعى دانستھ است ین ب یت ا ما در این فصل با اشاره بھ اھم
شروعیت در دو دوره  یار م یم مع شده ا یادآور  سپس  كرده و  شاره  ھاى آن ا ھا و معیار مالك  شروعیت و  ھوم م بھ مف سى،  سفھ سیا فل

ھى«حضور و غیبت از نگاه نراقى  ست» ال سالم. ا یامبر ا ِ پ حقّ از آن ین  ضور، ا گار ح مام معصوم) ص(در روز ست و در ) ع(و ا ا
ِ داراى شرایط است ِ فقیھان در این فصل بھ تفاوت ھاى اساسى مشروعیت الھى در نظام والیت فقیھ با مشروعیت . روزگار غیبت از آن

یم تھ ا سخ گف ھا پا شبھھ  خى از  بھ بر ین پرداختھ و  عاى . الھى در مغرب زم ستم، اد شاھان  تر پاد یش  چون ب غرب  سفھ سیاسى  در فل
نھ اى » مشروعیت الھى« بھ گو یت  داشتھ اند، این دیدگاه جلوه خوبى نداشتھ است و بھ عنوان یك نظریھ فرعى از آن یادشده، ولى واقع

شند، . دیگر است ھى«چگونھ ممكن است كسانى كھ بھ نظام سیاسى مبتنى بر توحید باور داشتھ با شروعیت ال یا » م ند و  نار بگذار را ك
ــن فصــل اســت ــد؟ ویژگــى ھــا و شــرایط رھــبرى، یكــى دیگــر از محورھــاى ای ــھ فرعــى یادكنن ــوان یــك نظری ــھ عن فقاھــت، . از آن ب

. مشروعیت از نگاه فقیھان بھ معناى برخوردارى حاكم از این شرایط است. از شرایط رھبرى است... عدالت،كارآمدى، امانت دارى و
سى را  یادآور شدیم كھ از منظر نراقى اعلمیت در رھبرى شرط نیست و بر فرض اگر اعلمیت را شرط بدانیم، باید اعلمیت فقھى و سیا

 . با ھم در نظر بگیریم

 
نوان  سالم«در فصل چھارم با ع سى ا شھ سیا حور اندی یھ، م یت فق ئورى » وال كھ ت ند  شتھ ا شنفكران پندا خى از رو كھ بر شدیم  یادآور 

ھوم  بھ مف یھ  یت فق یچ روى، از وال بھ ھ ھان گذشتھ  ست و فقی قى ا والیت فقیھ، نظریھ شخصى امام خمینى و یا حدّاكثر از ابتكارات نرا
شیعھ . حكومت سخن نگفتھ اند ھاى  تر فق یش  قى، ب یش از نرا كھ پ كردیم  بت  سستى این ادعا را بھ شرح از نگاه نراقى یادآور شده و ثا

بر آن  ھاى گذشتھ را  سیارى از فق ماع ب ّمات فقھ شیعھ دانستھ و اج ھمین دیدگاه را داشتھ اند، بھ گونھ اى كھ نراقى این اندیشھ را از مسل
ید. نقل كرده است یق آن گرد سبب تعم صاص داد و  یھ اخت حث والیت فق بھ ب ستقل را  سالھ اى م پس از . ابتكار نراقى در این بود كھ ر

قرار . نراقى تحولى بزرگ در فقھ سیاسى شیعھ بھ وجود آمد صل  ین ا حور ا بر م سى را  شان مباحث سیا تأثر از ای با  ھا  بسیارى از فق
 . داده و مسائل حكومتى را بھ گونھ اى مستقل بھ بحث گذاشتند

 : در این فصل با طرح پرسش ھاى زیر

بھ  كرد و  عدول  شتھ  ھاى گذ شیوه فق چرا فقھاى شیعھ، پیش از نراقى بھ گونھ اى گسترده از والیت فقیھ بحث نكرده اند؟ چرا نراقى از 
 شرح درباره والیت فقیھ بھ بحث و بررسى پرداخت؟ چرا و چگونھ بھ والیت مطلقھ فقیھ رسید؟ 

قى  كرد نرا بھ علل رویكرد نراقى بھ والیت فقیھ و پس از آن بھ نقد و بررسى سخنان برخى از نویسندگان كھ علل دیگرى را براى روی
 . بھ والیت فقیھ آورده اند پرداختھ ایم

شاگرد  سوى  ّى از  بوده، حت غازگر آن  یھ آ یت فق طرح وال قى در  كھ نرا طى را  كھ خ ند  شتھ بود خى پندا چون بر صل  ین ف خر ا در آ
تاب گوار در ك سخنان آن بزر بھ  گذرى  صارى،  شیخ ان یدگاه  شناخت د فوق و  شبھھ  بھ  سخ  براى پا ست،  شده ا تھ ن شھورش پذیرف : م

ست،  قد ا یھ معت یت فق بھ وال ستادش  مكاسب، زكات، خمس، قضا و حاشیھ بر نجات العباد داشتیم و روشن كردیم شیخ انصارى ھمانند ا
 . بھ گونھ اى كھ حتى در برخى موارد عین عبارت ھاى استادش را آورده است

 
بود، » اختیارات حاكم اسالمى«در فصل پنجم با عنوان  یھ  قھ فق مھ و مطل كھ والیت عا قى  یدگاه نرا بھ برخى دیدگاه ھا در این باره و د

یامبر یارات پ سان اخت سترده اى ب یارات گ یھ داراى اخت كھ فق مودیم  شن ن كردیم و رو شاره  مام) ص(ا ست) ع(و ا متى ا مور حكو . در ا
تھ » قاصرین«بخشى از اختیارات فقیھ مربوط بھ كسانى است كھ توان اداره امور شخصى خود را ندارند و در اصطالح فقھ بھ آنان  گف
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دھا: مى شود، ھمانند َ ر ِ یى . یتیم ھا و دیوانھ ھا و كم خ كھ توانا ست  یژه كسانى ا یت و و عنى قیموم سرپرستى فقیھ در موارد یادشده بھ م
 . اداره امور خود را ندارند

ست. بخشى دیگر از اختیارات فقیھ مربوط بھ اداره كشور و امور اجتماعى مردم است ین ا یھ ھم مھ . مقصود از والیت فق جا ھ ین  در ا
ند. كارھایى را كھ براى اداره كشور الزم است، برعھده اوست تھ ا یھ گف یارات فق حوزه از اخت ین دو  بھ ا ھى  بى توج با  چون : برخى 

ّم ندارند بھ قی یازى  ند، ن خود را دار ماعى  ند. افراد جامعھ قاصر و محجور نیستند و توانایى اداره امور شخصى و اجت تھ ا گر :  یا گف م
ّ داشتھ باشند؟  ! افراد جامعھ محجورند كھ نیاز بھ ولى

یارات  بانى اخت بھ م نیز  خر  ینى پرداختھ و در آ مام خم قى و ا یدگاه نرا سھ د در این فصل با ارائھ نمونھ ھایى از اختیارات فقیھ، بھ مقای
 . حاكم اسالمى اشاره كرده ایم

یم» قبض و بسط اختیارات حاكم اسالمى«در فصل ششم با عنوان  كرده ا طرح  یر  بھ شرح ز گوار : پرسش مھمى را  ھاى بزر چرا فق
نھ باب نمو ند؟ از  كرده ا مل ن نا ع ھ فقیھ دارند، در ھمھ ابواب فقھ، بر ھمان مب ّ قى: شیعھ از جملھ نراقى، با اینكھ باور بھ نیابت عام : نرا

شمار  جھاد، خمس، انفال و نماز جمعھ را از قلمرو نیابت خارج دانستھ است و در عین حال، برخى از فقھا آن را جزو قلمرو نیابت بھ 
 آیا این اختالف در اختیارات حاكم اسالمى بیانگر آن نیست كھ اطالق و عموم نیابت مورد توافق ھمھ نبوده است؟ . آورده اند

موارد و  بر  یق  گیرد، در تطب مى  قرار  ستناد  مورد ا در پاسخ یادآور شدیم كھ عموم نیابت ھمانند ھر قاعده دیگرى كھ در فقھ و حقوق 
گردد مى  ناگون  ساز آراى گو نھ  پس از . یافتن مصادیق، با ابھاماتى روبھ رو، كھ زمی یھ  مرو والیت فق قى، اختالف در قل گاه نرا از ن

 : پذیرش نیابت عامھ، از عوامل زیر سرچشمھ مى گیرد

 
ند. تخصیص نیابت. 1 صیص بردار عام تخ عد  تدایى و. قوانین و قوا ھاد اب یدین، ج عھ، ع ماز جم بر ... ن قى  كھ نرا مواردى ھستند  از 

 . اساس دلیل خاص آن را از قلمرو نیابت خارج كرده است

ند . قلمرو اختیارات معصوم. 2 مى توا گز ن وقتى كھ نیابت از معصوم مبناى والیت فقیھ قرار گیرد، طبیعى است كھ اختیارات نایب ھر
نمى داند ) ع(نراقى در ھمین جا، نصب قاضى غیرمجتھد، نرخ گذارى بر كاالھا را در قلمرو كارى معصومان. فراتر از معصوم باشد

 . كھ طبیعى است فقیھ نایب ھم، چنین اختیاراتى نداشتھ باشد

موال . حقوق و اموال معصومان. 3 مام و ا حقّ ا نھ در  ست،  مور امّت ا حقّ ا بت و والیت در  نراقى بر این باور است كھ مقتضاى نیا
شود) ع(و یا امام) ص(بنابراین ھر موردى كھ بھ شخص پیامبر. امام مى  ھإ؛ه ه ن شامل آن بت  ھ نیا ّ شد، ادل قى، بخشى از . مربوط با نرا

 . خمس، فئ و انفال را جزو اموال امام دانستھ و بر این باور است كھ اینھا در قلمرو والیت نیستند

ند لت دار سالمى دخا حاكم ا ھاى  مھ و اختیار بت عا . افزون بر موارد یادشده، تشخیص موضوع، زمان و مكان نیز در قبض و بسط نیا
قھ  ِ تفسیرھاى گوناگون از نیابت عامھ و والیت مطل كوتاه سخن این كھ ھر چند والیت بر جریان امور جامعھ و اداره مردم، قدر مشترك
شده،  مل یاد بھ عوا جھ  با تو نان  كھ آ فقیھ است، ولى این بھ معناى یكسان بودن قلمرو اختیارات حاكم اسالمى نزد ھمھ فقھا نیست، چرا 

ند یژه او . برداشت یكسانى از قلمرو اختیارات حاكم اسالمى نداشتھ ا بانى و با م ھا  باره، تن ین  یھ در ا ھر فق یدگاه  شناخت د ین رو،  از ا
 . امكان پذیر است

پس از آن  كرده و  ست  ند، فھر موده ا یھ پی در فصل ھفتم، راه ھا و روش ھایى را كھ فقھاى بزرگوار شیعھ براى اثبات والیت مطلقھ فق
ست: یادآور شدیم كھ نراقى از چھار راه كرده ا ستفاده  ساس . روایات، اجماع، عقل و حسبھ، براى اثبات والیت مطلقھ فقیھ ا ین ا بر ھم

سند  ظر  یا از ن ندارد و  لت  یھ دال قھ فق بر والیت مطل یت  ً گفتھ كھ روایات و یا فالن روا اگر فقیھى در یكى از راه ھا خدشھ كرده، مثال
یا  گر و  یاتى دی یا روا یت و  ست از روا كن ا داراى اشكال است، نمى توان بھ او نسبت داد كھ او والیت فقیھ را قبول ندارد، چرا كھ مم

 . از راه و شیوه اى دیگر بھ اثبات والیت فقیھ پرداختھ باشد

 
 : یكى از نویسندگان با خدشھ در سند یا داللت مقبولھ عمر بن حنظلھ گفتھ است

یھ « مده تك ینى، ع مت د ھم و عظیم حكو مر م ین ا یھ و تبی ّل خیز نیست كھ فقیھان شیعھ براى اثبات والیت مطلقھ فق آیا شگفت آور و تأم
نزاع  بھ  ست مربوط  شان بر روایتى است كھ از عمر بن حنظلھ كھ در ثقھ بودنش جمعى شكّ داشتھ اند، و مضمون روایت ھم سؤالى ا

لھ نیست»ھاى جزئى بر سر میراث و طلب؟ بن حنظ مر  لھ ع ھا مقبو یھ تن یت فق ستند وال ً م كھ اوال چرا  ست،  ست ا سیار س . این سخن ب
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عھ  ً بر مبناى این روایت نظر نداده اند، بلكھ بھ مجمو فقھاى بزرگوار شیعھ، از جملھ نراقى كھ درباره والیت فقیھ بحث كرده اند، صرفا
ھ دیگرى استناد كرده اند ّ  . اى از روایات و راه ھا و روش ھا و ادل

ً مسألھ والیت فقیھ، ھر چند در فقھ بررسى مى شود، ولى جنبھ كالمى دارد یل . ثانیا مھ دل كھ ھ از این رو بسیارى از فقھا بر این باورند 
 . ھایى را كھ براى نبوت عامھ و امامت اقامھ شده، درباره والیت فقیھ در روزگار غیبت نیز جریان دارد

ً با توجھ بھ آنچھ درباره سند این روایت آوردیم، وجھى براى تردید در وثاقت عمر بن حنظلھ وجود ندارد نش . ثالثا بر فرض در ثقھ بود
شتھ . شكّ داشتھ باشیم، این روایت از او پذیرفتھ شده و بھ عنوان مقبولھ تلقى شده است خى پندا كھ بر نان  یھ چ بنابراین، مسألھ والیت فق

بار . افزون بر روایات از شیوه ھاى دیگر نیز براى اثبات والیت فقیھ استفاده شده است. اند، متكى بھ خبر واحد نیست بر این اساس اعت
گواه این سخن آن است كھ گروھى . والیت فقیھ نھ بستھ بھ احراز وثاقت عمر بن حنظلھ است و نھ حتى بر قبول روایت او متوقف است

از معتقدان بھ والیت مطلقھ فقیھ در داللت این روایت تردید داشتھ و بدان استناد نكرده اند و برخى پس از اثبات والیت فقیھ از راه ھاى 
یھ را ) 3. (و یا آن را از مؤیدات شمرده اند) 2(دیگر تنھا از مقبولھ بھ عنوان شاھد یاد كرده  قى، والیت فق گروھى از فقھا از جملھ نرا

 . ثابت دانستھ اند) روایات نوزده گانھ(بر مبناى مجموع روایات مربوطھ 

 
بھ . در این فصل بھ یك شبھھ نیز پاسخ گفتیم كھ  ھى  ستین فقی یا نخ یل آورده و  یھ دل یت فق براى وال لین فقیھى كھ  برخى پنداشتھ بودند اوّ

 . روایات و عقل استناد كرده، نراقى است، كھ با نقل برخى از سخنان فقھاى بزرگوار شیعھ، پیش از نراقى بھ این شبھھ پاسخ دادیم

 : آوردیم روشن شد كھ» مبانى ھمكارى عالمان با حاكمان ستم«از آنچھ در فصل ھشتم با عنوان 

بل . 1 ند،  عالمان شیعى از جملھ نراقى حكومت شاھان و حاكمان ستم را نامشروع دانستھ، ھمكارى و پیروى از آنان را واجب نمى دان
 . حرام مى دانند مگر در شرایط و مقاطع خاصى از زمان، با انگیزه دستیابى بھ مصالح اسالم و مسلمانان

بھ . 2 نان  كھ آ چرا  ست،  ستھ ا مى دان شروع ن ر برخى از روشنفكران، نراقى بھ ھیچ روى، حكومت شاھان قاجار را م بر خالف تصوّ
شت. ھیچ وجھ داراى مالك ھاى مشروعیت نبوده اند لت ندا خویش غف مان  سى ز یات سیا ین . در عین حال، آن بزرگوار از واقع بر ھم

 . اساس راھكارھایى را براى ھمكارى در دو سطح عمومى و حكومتى ارائھ داد

یل  ثارش، دل ھاى آ مھ  خى از مقد در نقد عملكرد نراقى یادآور شدیم كھ رابطھ محدود نراقى با شاه قاجار، ھمچنین ستایش از وى در بر
 . اذن سلطنت از سوى نراقى را نیز ردّ كردیم. بر مشروعیت آنان نیست

لى، توسط حاكمان ستم جایز نیست، ولى دو مورد از این قاعده استثنا شده است. 3  : پذیرش والیت و حكومت بر اساس اصل اوّ

 . در مقام اكراه و تقیّھ) الف

جود دارد) ب كر و ھى از من عروف و ن بھ م مر  مھ ا كان اقا كرده و . پذیرش والیت در صورتى كھ بدانیم ام شاره  حث ا ین ب شینھ ا بھ پی
بت از : عالمان شیعى بر این باورند: یادآور شدیم ھر چند چنین فردى بھ ظاھر از سوى حاكم ستم نصب شده، ولى در واقع بھ خاطر نیا

 . معصوم، والیت او مشروعیت پیدا كرده است

با  مردم  طھ  بھ عنوان راب صل  ین ف كھ در ا بود  باحثى  گر م كات از دی سمھ و ز خراج و مقا ستم، تصرف در  مان  یز حاك پذیرش جوا
 . حاكمان ستم مطرح شد

 
یم  ِمان روزگار قاجار درباره حكومت قاجار پرداختھ و اشاره كرد در بخشى دیگر از این فصل بھ تعامل دین و دولت و دیدگاه دیگر عال

ند تار كرد شات رف بھ مما شاه  ین . كھ كاشف الغطاء، میرزاى قمى و كشفى بھ خاطر عواملى كھ در فصل دوم آوردیم، با فتحعلى  مھ ا ھ
ِ فقیھان داراى شرایط در روزگار غیبت دانستھ اند ین . بزرگواران حكومت را از آن جار توسط ا بنابراین، نسبت مشروعیت حكومت قا

بوده . بزرگواران درست نیست حال ضرورت  سى در  یف سیا ماعى و تكل مماشات و ھمگرایى آنان با شاه قاجار از باب ضرورت اجت
 . است، نھ از باب بھ رسمیت شناختن و مشروع دانستن آنھا

كران . راه ھاى زوال و بقاى دولت در اندیشھ سیاسى نراقى، آخرین فصل است برخى از نویسندگان پنداشتھ اند كھ این بحث را تنھا متف
ھج  یژه ن بھ و ینى  تون د نابع و م بھ م ھ  با توجّ شیعى  مان  سیارى از عال یم ب شان داد ما ن لى  ند، و كرده ا و فالسفھ سیاسى غرب مطرح 
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 . البالغھ، این مقولھ را طرح كرده و درباره آن بھ بحث و گفت وگو پرداختھ اند

كھ ما با كاوش در آثار نرا ھایى را  فھ  ّ قى بھ ویژه معراج السّعاده، اصول و عواملى را كھ مایھ بقاى حكومت اند، ھمچنین اصول و مؤل
 : آن اصول از دیدگاه نراقى عبارتند از. سبب سستى و زوال حكومت مى گردند، استخراج كردیم

 عدالت، . 1

 امر بھ معروف و نھى از منكر، . 2

 گزینش كارگزاران سالم و كارآمد، . 3

 . نظارت بر عملكرد كارگزاران. 4

یى، : در برابر اصول یادشده، نراقى اصولى چون ل گرا ّ كر، تجم ھى از من عروف و ن بھ م ظلم و تجاوز بھ حقوق مردم، سستى در امر 
ند مى گرد مت  ستى حكو بھ . رواج فساد و گناه را از عواملى مى داند كھ سبب س گاه  شده،  صول یاد یل ا یھ و تحل بھ تجز ین فصل  در ا

شتھ  خود دا سى  شرح و گاه بھ اجمال پرداختھ و نشان دادیم ھر نظام سیاسى كھ توانایى تطبیق كاربردى اصول یادشده را بر جامعھ سیا
عرض زوال و  كومتش در م باشد، بى تردید نظام سیاسى كارآمد و با ثباتى خواھد داشت و ھر حكومتى توان این كار را نداشتھ باشد، ح

 . سستى قرار خواھد گرفت

 . 71والیت فقیھ، ص  - 3. 57البدر الزاھر فى صلوة الجمعھ و المسافر، ص  - 2. 38صراطھاى مستقیم، عبدالكریم سروش، ص  - 1
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