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   محقق كركى و دولت صفوى

   حسینى زاده سید محمدعلى

  

  :منبع

  ١٣نشریھ علوم سیاسي شماره 

........  

  زندگى سیاسى 

ھ ھجرى در منطق ٨٧٠در حدود سال , و خاتم المجتھدین) ٢(محقق ثانى, مشھور بھ على بن عبدالعالى, نورالدین على بن حسین عبدالعالى

  )٣.(در گذشت ٩۴٠جبل عامل در كرك نوح متولد شد و در سال 

عالم ) 'ه ٩٢٨متوفاى (على بن ھالل جزایرى, از مھم ترین اساتید او بعد از پدر. محقق دوره اصلى تحصیالت خود را در كرك نوح گذراند

این زمان تحت تإثیر مكتب فكرى شھید اول  حوزه ھاى شیعى جبل عامل در) ۴.(بزرگ عصر بود كھ كركى بسیار بھ او احترام مى گذاشت

شیوه اصولى ـ اجتھادى و تإكید بر اختیارات فقیھ بھ عنوان نایب امام , از ویژگى ھاى این مكتب فكرى. قرار داشتند) 'ه ٧٨۶شھید در (

قھى و كالمى اھل سنت و حتى علماى شیعھ این ناحیھ را بھ فراگیرى مذاھب ف, ھمچنین ھمزیستى نھ چندان مسالمتآمیز با اھل سنت. است

  )۵.(تدریس آنھا وامى داشت

مجادالت كالمى شیعھ و سنى در جبل عامل و تعصبات مذھبى حاكم بر این ناحیھ كھ بھ شدت علماى شیعھ را تحت فشار قرار داده بود و 

عى این منطقھ براى فراگیرى كتب اھل كركى ھمانند بسیارى از علماى شی. ھمچنین تفكرات شھید اول بر كركى تإثیر زیادى برجاى گذاشت

مصر و مكھ سفر كرد و سال ھا نزد علماى سنى مذھب بھ تحصیل پرداخت و از چند تن از علماى بزرگ آنھا اجازه نقل , سنت بھ دمشق

بھ نجف  ٩٠٩در سال ) ٧(و در نھایت پس از كسب اجازه نقل حدیث و اجتھاد از استاد بزرگ خود على بن ھالل جزایرى) ۶(حدیث گرفت

  . در این زمان وى مجتھدى بزرگ محسوب مى شد كھ بھ تدریج آوازه او در نجف مى پیچید. آمد

, وى پس از سلطھ مقتدرانھ بر ایران. در این سال ھا شاه اسماعیل صفوى تحولى عظیم بھ وجود آورده بود كھ سیر تاریخ تشیع را تغییر داد

كركى كھ خاطره تلخ مظلومیت ھا و تلخ كامى ھاى جامعھ . ه بھ شدت بر آن پاى مى فشردمذھب شیعھ را مذھب رسمى ایران اعالم كرد

بود كھ شاه  ٩١۴تا این كھ احتماال در سفر فتح عراق در سال , بھ خوبى از این پیش آمد استقبال كرد, شیعى جبل عامل را با خود داشت

برخى . در مورد این دعوت دیدگاه ھاى مختلفى ابراز شده است) ٨.(را خواندكركى و علماى دیگر را براى تبلیغ تشیع بھ ایران ف, اسماعیل

علماى عرب تبار شام و عراق , معتقدند شاه با ھدف تبلیغ مبانى مذھب شیعھ و با توجھ بھ محدودیت ھاى علمى و عددى علماى شیعى ایران

بھ ھرحال اگر قرار بود . عیت دولت صفوى تحلیل كرده اندرا فراخواند و برخى دیگر آن را در جھت تالش براى تقویت پایھ ھاى مشرو

اقتصادى و سیاسى , تشیع مذھب رسمى دولت صفویھ باشد و در مساجد و بر منابر تبلیغ و در مدارس تدریس گردد و در سیستم قضایى

در این ایام ) ٩.(حكام آن وجود مى داشتندناگریز باید عالمانى براى تبلیغ این مذھب و فقیھانى براى تبیین ا, جامعھ مبناى عمل قرار گیرد

تحلیل دیگرى نیز این دعوت ) ١٠.(تعداد این علما در ایران بسیار محدود بود بھ نحوى كھ حتى یافتن كتب فقھى شیعھ نیز چندان آسان نبود

شاه طھماسب بھ واقع نزدیك  البتھ این موضوع در مورد; را در جھت تالش شاه اسماعیل براى كاھش قدرت قزلباشان ارزیابى كرده است

مطمئنا . ھمچنین نباید از تسلط علماى عرب تبار بر مبانى فقھى و كالمى اھل سنت و مجادالت نظرى آنھا با اھل سنت غافل شد. تر است

  )١١.(این توانایى ھا مى توانست دولت صفوى را در رویارویى نظرى با اھل سنت یارى دھد

ى شیعھ روى خوش نشان داد و براى كركى سالیانھ ھفتاد ھزار دینار مقرر كرد تا در حوزه ھاى شیعى بھ ھر حال شاه اسماعیل بھ علما
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دو سال بعد محقق بزرگ شیعى ) ١٣.(ھمین امر مخالفت بعضى از علما را برانگیخت كھ كركى از آن بسیار دآلزرده بود) ١٢.(ھزینھ كند

در این زمان بین صفویان و ازبكان در خراسان جنگ سختى درگرفتھ بود كھ . وددعوت شاه اسماعیل را اجابت كرد و بھ ایران سفر نم

قزلباشان خشن صفوى بھ دستور شاه . مركز فرھنگى سیاسى شرق ایران بود, نتیجھ آن پیروزى سپاه قزلباش صفوى و تصرف ھرات

كركى . ورى را بھ جرم سنى بودن بھ قتل رساندندسعدالدین تفتازانى عالم بزرگ شھر ھرات و شیخ االسالم سى سالھ دولت تیم, اسماعیل

اگر او را زنده مى داشتید و ما با او مناظره مى كردیم مى توانستیم بسیارى را : زمانى كھ وارد ھرات شد واین خبر را شنید برآشفت و گفت

  )١۴.(ھدایت كنیم

نظامیان تند خو و متعصب قزلباش با علماى وارستھ و اما خوى و خصلت ; مى گویند كھ كركى تا آخر عمر براین حادثھ تإسف مى خورد

ھا و . فرزانھ اى كھ شیفتھ مناظره و گفت وگو با مخالفان ھستند تفاوت مى كرد وجود كركى و امثال او مى توانست تا حدود زیادى تندرو

و نیز ایجاد حوزه ھاى علمى بھ  مھم ترین كار كركى در ایران تقویت پایھ ھاى نظرى تشیع نوپاى صفوى. خشونت ھا را اصالح كند

در ) ١۵.(قزوین و كاشان و تربیت شاگردانى بود كھ علوم دینى را در میان مردم ایران گسترش مى دادند, خصوص در شھرھاى اصفھان

زه اى حیات تا, گیرى مستقیم او با مسائل سیاسى عصر خود موجب شد تا فقھ سیاسى كھ چندان مورد توجھ علماى قبل قرار نمى گرفت

نفحات الالھوت و مھم تر از ھمھ در جامع المقاصد آشكار , رویكرد كركى بھ تحوالت سیاسى عصر در رسالھ ھاى نماز جمعھ. بگیرد

  . است

در ابتداى رسالھ نفحات الالھوت . وى چند اثر خود را بھ دولت صفوى تقدیم كرده و چند اثر را بھ درخواست بزرگان صفوى نوشتھ است

این كتاب در دفاع از ) ١۶.(ھدف از نوشتن آن رسالھ را خدمت بھ دولت صفوى ذكر مى كند, ید از دولت نوپاى صفوىوى ضمن تمج

كركى در دوره شاه اسماعیل بھ بسیارى از شھرھاى ایران سفر كرده و بركارھاى شرعى نظارت . سیاست مذھبى صفویان نوشتھ شده است

بعد از حدود پنج سال اقامت در ایران بھ نجف  ٩٢٠ا بھ دالیل نامعلومى در اوایل دھھ ام) ١٧(;مى نمود و بھ تدریس اشتغال داشت

  )١٨.(بازگشت

اما با نگاھى بھ اوضاع روز ایران مى توان دریافت كھ كركى در این دوره در ایران چندان ; وى بھ دلیل بازگشت خود اشاره نمى كند

شاه اسماعیل روحیھ خود را از دست داد و , ى از علما و پیروزى عثمانیان انجامیدبعد از جنگ چالدران كھ بھ شھادت جمع. آسوده نیست

قزلباشان نیز جسورتر از قبل با رقباى ایرانى خود و عالمان , از سوى دیگر. دیگر ھمانند گذشتھ بھ امور سیاسى و فرھنگى توجھ نمى كرد

آنھا علما و بھ خصوص علماى عرب . شاه اسماعیل سرباز مى زدند شیعى بھ جدال برمى خاستند و گاه حتى از اطاعت مرشد كامل خود

یك بار این دشمنى در دوره . زیرا تقویت علما در دربار بھ تضعیف موقعیت قزلباشان مى انجامید, تبارى چون كركى را دشمن مى داشتند

و مسلما كركى مصونیت كمترى نسبت ) ١٩(ر شدبھ دست امیر قزلباش آن ناحیھ منج, صدر خراسان, شاه اسماعیل بھ قتل امیر محمدیوسف

بھ تإلیف و تحقیق مشغول شد و بزرگ ترین كار علمى خود یعنى , محقق پس از بازگشت بھ عراق. بھ او كھ یك ایرانى بود داشتھ است

وى این اثر خود را بھ گرچھ اشتغاالت مجدد سیاسى در دوره شاه طھماسب مانع از آن شد كھ . جامع المقاصد را در این دوره شروع كرد

اما در آثار خود مخالفت و گالیھ اى آشكار از صفویھ , با این حال كركى گرچھ در این دوره از ایران خارج شده است) ٢٠.(پایان ببرد

در سفر  كركى تا دوره شاه طھماسب بھ ایران باز نمى گردد و ظاھرا) ٢١.(ندارد و حتى جامع المقاصد را بھ شھریار صفوى تقدیم مى كند

ھاى داخلى بھ  ٩٣۵شاه در . شاه طھماسب بھ عراق است كھ مجددا مسإلھ حضور كركى در ایران مطرح مى شود بعد از فراغت از درگیر

میزان احترام شھریار صفوى را مى توان در القابى دید كھ بھ . در آن جا وى با كركى برخورد بسیار محترمانھ اى داشت. عراق سفر كرد

  : داده شده است, فنامھ اى در مورد نھرى از آب فراتدر وق, كركى

, حالل المشكالت, االعلم االقدم و الطود االشم, مقتدى طوائف االنام, حضرت شیخ االسالم و البحر القمقام علم االعالم االجل االفضل الھمام

إفضل .... برھان الفقھإ المجتھدین, إ و المحققینسلطان العلم, مركز دائره الحلم و التقوى, قطب فلك العلم و التقوى, كشاف المعضالت
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حارس دین إمیرالمومنین واالئمھ المعصومین ـصلوات هللا و سالمھ , وارث علوم سید المرسلین, خاتم المجتھدین, المتقدمین و إعلم المتإخرین

... الل على بن عبدالعالى الزال كاسمھ السامى علیاعلیھ و علیھم اجمعین ـ الشیخ زین الملھ و الدین و الحقیقھ و االفاده و االفاضھ و االج

).٢٢(  

. در این وقفنامھ كركى بھ عنوان وكیل شرعى شاه معرفى شده است. با این آب و تاب بھ كار نمى رفت, این القاب معموال در مورد علما

  :متن این حكم چنین است, عالوه بر این شاه در ھمین سفر كركى رابا حكمى تاریخى و پراھمیت بھ ایران دعوت مى كند

  

  . بسم هللا الرحمن الرحیم

, إنظروا الى من كان منكم روى حدیثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا و عرف إحكامنا((كھ  ٧چون از موداى حقیقت انتماى كالم امام صادق

ستخف و علینا رد و ھو راد على هللا و ھو على حد فانما بحكم هللا ا, فمن لم یقبلھ منھ, فارضوا بھ حكما فانى قد جعلتھ حاكما فاذا حكم بحكم

پس ھر كھ مخالفت ; الیح و واضح است كھ مخالفت حكم مجتھدین كھ حافظان شرع سید المرسلین اند باشرك در یك درجھ است, ))الشرك

مقام متابعت نباشد بى شائبھ ملعون و حكم خاتم المجتھدین وارث علوم سید المرسلین نائب اإلئمھ المعصومین ـ الزال كاسمھ علیا ـ كند و در 

  ) ٢٣.(در این آستان ملك آشیان مطرود است و بھ سیاسات عظیمھ و تإدیبات بلیغھ مواخذه خواھد شد

از این رو احتمال داده اند كھ خود محقق آن ; متن این فرمان كامال فقھى است) ٢۴.(نوشتھ شده است ٩٣۶این فرمان ظاھرا در محرم سال 

شایان ذكر است كھ در این متن بھ روایتى استناد مى شود كھ محقق كركى در آثارش آن را مبناى نظریھ والیت فقیھ ) ٢۵.(باشدرا نگاشتھ 

در تاریخ ایران این از موارد بسیار كم است كھ سلطان بھ برترى . این فرمان از جانب شاه بھ نظریھ والیت فقیھ تصریح مى كند. داده است

ھمچنین این فرمان نشان از آشنایى علما و نیز درباریان با نظریھ والیت فقیھ . و مخالفان آنھا را مشرك قلمداد مى نمایدعلما اقرار مى كند 

 ٩٣۶كركى براى دومین بار در سال , با این فرمان. تفصیل این بحث در ادامھ خواھد آمد. دارد كھ بسط دھنده آن در این دوره كركى است

او حتى در , میزان قدرت او نیز بسیار افزایش یافتھ است, لیت ھاى وى در این دوره بسیار گسترده تر از قبل استفعا. وارد ایران مى شود

  . فعالیت ھاى سیاسى با قدرت عمل مى كند

م شما كھ امروز نایب اما: شاه خطاب بھ وى گفت, پایتخت آن روز صفویھ شد, وقتى كركى وارد قزوین, بھ نقل سیدنعمت هللا جزایرى

كركى . شایستھ تر بھ مقام سلطنتید و من یكى از كارگزاران شمایم كھ اوامر و نواھى شما را بھ مرحلھ اجرا مى گذارم, محسوب مى شوید

 فرمان ھا و دستورھایى را بھ حكام و كارگزاران در شھرھاى ایران نوشتھ و در آنھا تذكر داد كھ آیین دادگرى در میان مردم برقرار دارند

بھ خصوص دستور داده بود علماى , عایا بھ خوبى سلوك كنند و طرز گرفتن مالیات و مقدار و مدت آن را براى آنان تعیین كردو با ر

مخالف را از كار بركنار سازند تا از ایجاد اختالف و انحراف عقیدتى در میان شیعیان جلوگیرى شود و فرمان داد تا در ھر شھر و دھكده 

جزایرى مى گوید من بعضى از این ) ٢۶.(شود تا نماز جماعت بھ پاى دارند و شرایع اسالم را بھ مردم بیاموزنداى امام جماعت منصوب 

نامھ ھایى بھ كارگزاران خود نوشت تا اوامر او را امتثال نمایند و اطمینان , شاه صفوى نیز در تإیید دستورھاى محقق. فرمان ھا را دیده ام

بیشترین فعالیت كركى در این دوره در زمینھ امور دینى و ) ٢٧.(ى كركى بھ خواست سلطنت صادر شده استداشتھ باشند كھ اوامر و نواھ

وى در جلوگیرى از فحشا و منكر و ریشھ كن كردن اعمال نامشروع مانند : حسن بیك روملو در احسن التواریخ مى نویسد. مذھبى است

تفقد از علما و , بیان احكام نماز و روزه, ت اوقات نمازجمعھ و جماعاتقماربازى و ترویج فرایض دینى و محافظ, شراب خوارى

بھ نظر وى بعد از خواجھ . دانشمندان و رواج اذان در شھرھاى ایران و قلع و قمع مفسدان و ستمگران مراقبت ھاى سختى بھ عمل آورد

  )٢٨.(نصیر ھیچ كس بھ اندازه محقق كركى در اعتالى مذھب شیعھ نكوشیده است

بھ  ٩٣٩ا این دوره حضور كركى نیز چندان بھ درازا نكشید و وى خستھ از خصومت ھا و دشمنى ھاى حاكم بر دربار صفوى در سال ام

از این رو خود ; دوباره درصدد برآمد تا او را بازگرداند) ٢٩(,شاه طھماسب كھ خود با تقاضاى رفتن او موافقت كرده بود. نجف بازگشت
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او كركى را این بار با اختیارات ) ٣٠.(اھى توبھ كرد و شراب خوارى را كھ عادت دربار صفوى بود ترك نموداز جمیع من ٩٣٩در سال 

  :در این فرمان نكات زیر بھ طور مشروح مورد تإكید قرار گرفتھ است. بیشتر و با یك فرمان پر آب و تاب رسمى بھ ایران دعوت كرد

  ;ھدف سلطنت صفوى است, ھ ساز ظھور حضرت صاحب االمر استـ اعتالى شریعت اسالمى و نشر تشیع كھ زمین١

آید٢   ;ـ این ھدف جز با متابعت و پیروى از علماى دین بھ دست نم

  ;ـ محقق كركى در این زمان بزرگ ترین عالم شیعى و نایب امام زمان است٣

در جمیع , او را مقتدا و پیشواى خود دانستھ, دولتـ شاه دستور مى دھد كھ سادات عظام و اكابر و اشراف و امرا و وزرا و سایر اركان ۴

  ;امور از وى اطاعت كنند و آنچھ را امر نماید مإمور و آنچھ را نھى نماید منھى بدانند

ـ كركى حق عزل و نصب متصدیان امور شرعیھ را دارد و دولت مردان باید ھر كس را او معزول نماید معزول و ھر كھ را نصب  ۵

ند و در عزل و نصب ھا بھ سند دیگرى محتاج ندانند و ھر كھ را عزل نمایند مادام كھ از جانب آن متعالى منقبت نماید منصوب بدان

  ;منصوب نشود نصب نكنند

ـ بخش آخر فرمان مربوط است بھ اعطاى امتیازات اقتصادى و وقف مزارعى براى كركى و اوالد او و نیز سفارش بھ حكام والیات كھ  ۶

  )٣١.(ا در حق وى روا دارند و مخالفان این حكم را تإدیب كنندنھایت احترام ر

كركى . تاریخ را بھ گونھ اى دیگر رقم زد, اما تقدیر; ورود كركى با این اختیارات مى توانست نقطھ عطفى در تاریخ ایران بھ وجود آورد

پدر شیخ بھایى مرگ كركى را . بھ دیار باقى شتافت ,درست یك سال بعد از این فرمان و ظاھرا در حالى كھ در تدارك سفر بھ ایران بود

ناشى از مسمومیت مى داند و معتقد است عده اى از بزرگان دولت كھ از ورود كركى بھ ایران متضرر مى شدند وى را مسموم 

  ) ٣٢.(كردند

ھ ھمكارى با سلطنت نیست و ھر این است كھ وى ھمیشھ و بھ ھر قیمتى حاضر ب, آنچھ از رفت و آمدھاى كركى بھ ایران روشن مى شود

مخالفت آشكارى با دربار , گرچھ در این ھنگام نیز بنا بھ مصلحت تشیع. از دربار كناره گیرى مى كند, زمان خود را در محدودیت مى بیند

ان عجلھ اى براى چند, نكتھ شایستھ تإمل در این مورد این است كھ وى حتى بعد از صدور فرمان دوم با آن ھمھ اختیارات. صفوى ندارد

متن فرمان ھا و گفتھ ھاى شاه . آمدن بھ ایران ندارد و یك سال صبر مى كند و شاید حتى اگر زنده مى ماند ھیچ گاه بھ ایران باز نمى گشت

سلطنتید  این كھ شاه مى گوید شما نایب امام و سزاوارتر از من بھ. طھماسب نشان از شإن عظیمى است كھ محقق براى فقیھ قائل بوده است

زیرا ھمان , نمى تواند جز از تإثیرات اندیشھ كركى باشد, و یا مخالف كركى را ملعون و مطرود مى داند) ٣٣(و من كارگزار شما ھستم

كركى با ھمین نگاه . كركى معتقد است فقیھ نیابت امام را برعھده دارد و در حقیقت فقیھ والى مسلمانان است, گونھ كھ بحث خواھیم كرد

  .دستگاه صفوى مى شود و ھرگاه احساس مى كند درباریان حاضر بھ پذیرش این اقتدار نیستند كناره گیرى مى كند وارد

  

  اھمیت علمى ـ سیاسى محقق كركى

بھ ھمین جھت بعد از محقق حلى بھ محقق ثانى ملقب . از فقھاى بزرگ شیعھ محسوب مى شود, كركى صرف نظر از فعالیت ھاى سیاسى

یكى آن كھ او با قدرت : مكتب فقھى او دو ویژگى دارد. بنیان گذار یك مكتب فقھى است كھ در دوره صفویھ رواج مى یابداو . شده است

او ھم دالیل و براھین و دیدگاه ھاى . مشخصھ عمده فقھ او استدالل ھاى قوى در ھر مبحث است; علمى خویش مبانى فقھ را مستحكم ساخت

  . مطرح ساختھ و ھم نظر خود را در ھر مورد با استدالل محكم بر كرسى نشانده استمخالف را بھ نحو دقیق و عمیق 

مسائلى . توجھ خاص او بھ پاره اى مسائل است كھ تغییرات سیاسى و اجتماعى و بھ قدرت رسیدن شیعھ در ایران بھ وجود آورده بود, دوم

در آثار وى بھ , جاى مھمى در فقھ نداشتند, ش از آن بھ دلیل عدم ابتالخراج و مقاسمھ كھ پی, نماز جمعھ, از قبیل حدود و اختیارات فقیھ

چرا كھ مجموعھ حقوقى , اكثر فقھا و مجتھدان شیعھ پس از كركى تا پایان دوره صفوى متإثر از روش فقھى او بودند. خوبى مطرح شدند
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سلطان , آقا جمال خوانسارى, آقا حسین خوانسارى, فاضل ھندى. عمیق و متین او را با استدالالت قوى و محكم پیش روى خود داشتند

  ) ٣۴.(حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بھایى و میرداماد از شاگردان مكتب فقھى او محسوب مى شوند, شیخ بھایى, العلما

رواج داشت و  این اندیشھ بعد از او نیز در دوره صفوى. او رواج دھنده نظریھ والیت فقیھ در ایران محسوب مى شود, از نظر سیاسى

ھمچنین سیره عملى . گرچھ مدت ھا طول كشید تا این نظریھ بسط یافتھ و بھ تئورى حكومتى مبدل شود, برخى از علما بھ آن اشاره كرده اند

ھم بقاى تشیع در ایران , كركى در ھمكارى با دولت صفوى مورد پذیرش اكثر علماى شیعھ عصر قرار گرفت و با حمایت از صفویھ

از این جھت بخشى از فكر و فرھنگ امروزى ایران مدیون . ردید و ھم انحرافات فكرى و مذھبى صوفیان صفوى اصالح شدتضمین گ

  .علمایى چون كركى است كھ با واقع بینى و اجتھاد و زمان شناسى بھ پى گیرى اھداف خود پرداختند

  

  اندیشھ سیاسى كركى 

  )امامت(حكومت آرمانى . ١

عصر حضور عمال بر ذھن و فكر اندیشمندان شیعى در , بھ عبارت دیگر; حت تإثیر مستمر نظریھ امامت قرار دارداندیشھ سیاسى شیعھ ت

بسیارى از پس , بحث ھایى كھ فقیھان و متكلمان شیعى در جدال با اھل سنت در مسالھ امامت داشتھ اند. عصر غیبت سایھ انداختھ است

بھ ھر . گر چھ در این میان نباید تفاوت ھاى دوره حضور و غیبت را نادیده گرفت, شن مى كندزمینھ ھاى ذھنى اندیشھ سیاسى آنان را رو

از این رو بھ نظر مى رسد طرح مباحث ; حال امامت حداقل بھ عنوان زمینھ فكرى و سابقھ ذھنى در نزد متفكران شیعى مطرح بوده است

مباحث كركى درباره امامت حاوى نكات , عالوه بر این. عھ ضرورى استامامت بھ عنوان مقدمھ اى براى فھم اندیشھ سیاسى علماى شی

  . مھمى از مبانى اندیشھ سیاسى او در عصر غیبت است

از این رو باید كسانى عھده دار آن باشند كھ شرع را بشناسند و ) ٣۵(;بھ نظر كركى منصب امامت و رھبرى ھمانند نبوت عظیم است

بھ نظر وى اھل سنت آن چنان این مقام را خوار و كوچك شمرده اند كھ فاسقان و شراب . دارا باشند شایستگى فردى احراز این مقام را

وى بھ اھل سنت اعتراض مى كند كھ چرا ھدف امامت را ) ٣۶. (خواران بنى امیھ نیز مدعى آن شدند و بر اھل بیت پیامبر جفا كرده اند

  . بستھ كرده اند بھ نحوى كھ حتى فاسق ھم مى تواند عھده دار امر خطیر امامت شودحفظ نظام دنیوى خلق دانستھ وآن رابھ رإى مردم وا

, بھ نظر اھل سنت در صورتى كھ جمعى از متنفذان با شخصى بیعت كنند امام خواھد شد و در صورت غلبھ وتسلط نیز حتى اگر مغلوب

كركى بعد از اشاره بھ مبانى مشروعیت .دار امامت مى گرددامام عادل عزل شده و فاسق عھده , امام عادل و غالب بدترین مردم باشد

چگونھ مى توان اختیارات پیامبر را بھ , بھ نگاه دنیوى آنھا بھ امامت اشكال مى گیرد كھ اگر امامت دنیوى است, سیاسى از دید اھل سنت

عزل و نصب , حفظ شرع, از اصول اسالم اختیاراتى چون حمایت, بھ نظر وى در صورت دنیوى بودن امامت و رھبرى. خلیفھ تسرى داد

نمى توان بھ خلیفھ , جھاد با كفار و بغات و اقامھ امر بھ معروف و نھى از منكر را كھ ھمھ از توابع منصب نبوت ھستند, حاكمان و قضاوت

  )٣٧.(در حالى كھ اھل سنت چنین مى كنند; واگذار كرد

  : بھ چند دلیل, ول دین جاى مى گیردبھ نظر كركى امامت آن قدر خطیر است كھ در زمره اص

  ; ـ جانشین نبوتى است كھ از اصول دین محسوب مى شود ١

  ; ـ ھمان حكمت و علت احتیاج مردم بھ پیامبر در زمان امام ھم پابرجاست ٢

شر و بدى وجود  زیرا ھمیشھ در مردمان انگیزه, ـ ضرورت حكم مى كند كھ در ھمھ حال خلق را رھبرى قدرتمند و معصوم ھدایت كند ٣

آورند, دارد و در صورت دست یابى بھ قدرت این انگیزه ھا و غرایز   ; آفات بسیارى بھ بار م

  ;تبلیغ دین و جھاد و ضرورت حل مشكالت مردم نیز امامت را ضرورى مى كند, ـ حفظ شرع ۴

من ((و نیز حدیث )) طیعوا الرسول و إولى االمر منكماطیعو هللا و ا((كركى براى اثبات اصل بودن امامت بھ آیھ , ـ در كنار این دالیل ۵
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  )٣٨.(استناد مى كند)) مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ

, از آن جا كھ امامت متضمن مسوولیت ھاى بزرگى چون حفظ دین. محقق كركى ھمچنین بر لزوم عصمت امام و رھبر تإكید مى كند

این انحراف ریشھ در غرایز . بدون عصمت بھ انحراف و ظلم و جور مى انجامد, ى از منكر استدادرسى مظلومان و امر بھ معروف و نھ

كركى این جا بھ نوعى بحث ) ٣٩.(تإثیر انحراف نیز بیشتر خواھد شد, و انگیزه ھاى شر در انسان دارد كھ بھ خصوص با قدرت بیشتر

لطف بر مكلفان براى اصالح , بھ نظر وى مبناى امامت. مى پذیرد را در مورد مردمان عادى)) قدرت بیشتر ـ فساد بیشتر((معروف 

  . آنھاست كھ اگر عصمت نباشد بھ خطا و انحراف مى انجامد و خالف لطف و حكمت خواھد بود

صفات متعالى بھ خصوص عدالت كھ براى . بھ روشنى مى توان تإثیر نظریھ عصمت را در نظریھ سیاسى عصر غیبت نیز مشاھده كرد

  .نمود روشن این تإثیر است, ذكر مى شودرھبر 

آید و نبى مورد خطاب مستقیم قرار مى گیرد و در ) ۴٠(بھ نظر كركى بین نبوت و امامت تفاوتى نیست جز این كھ در نبوت فرشتھ وحى م

ن و رضایت نبى مى تواند بھ در حقیقت اختیارات امام اختیارات خاص نبى است كھ فقط با اذ. بقیھ موارد در تمام كلیات و جزئیات مشتركند

كركى معتقد است در . است) ۴١(دیگرى منتقل شود و كسى كھ بدون رضایت پیامبر ادعاى این اختیارات را داشتھ باشد ظالم و گناھكار

یارات چگونھ مى توان حقوق و اخت, حالى كھ خداوند حتى بھ با تقواترین مردم اجازه تصرف در مال طفل را بدون اجازه ولى نمى دھد

اگر دامنھ این نظر را بسط بدھیم بھ این نتیجھ مى رسیم كھ مبناى مشروعیت حاكم در نزد كركى . خاص نبى را بدون اذن وى تصاحب كرد

بھ نظر كركى نمى توان گفت مردم در امور دنیا احتیاج بھ . خود وى نیز اقتدار فقھا را بر اساس روایات اثبات مى كند. فقط نصب است

مثال ; زیرا اكثر امور شرعى متعلق بھ نظام زندگى و دنیاست, رھبر دارند و حكومت امرى دنیوى بوده و ربطى بھ نبوت نداردسرپرست و 

پیامبر براى ھدایت دنیوى و اخروى مردم مبعوث , بھ نظر وى. اما متعلق بھ دنیاى مردم است, عزل و نصب قضات امرى شرعى است

یھ احكام اسالمى متعلق بھ دنیاى مردمند كھ بعد از پیامبر بھ عھده امام گذاشتھ شده است و ھر كس جز شده و عبادات مربوط بھ آخرت و بق

  )۴٢.(با اذن پیامبر ادعاى امامت كند ظالم و گناھكار تلقى شده و اطاعت او واجب نیست و عصیانش نیز گناه محسوب نمى شود

ولى براى جانشین , ھ منصب خاصى است علم و عدالت را شرط مى دانندكركى بھ اھل سنت ایراد مى گیرد كھ چگونھ براى قاضى ك

  )۴٣.(پیامبر فسق و فجور و جھل را تجویز مى كنند

جامعھ و امام عادل و نیز منصب امامت , بھ نظر كركى كسى كھ بدون شایستگى و لیاقت عھده دار منصب امامت و رھبرى شود بھ خود

  .ظلم كرده است

نگاه بھ عصر حضور دارد و در عین حال عمومیتى در كالم وى بھ چشم مى خورد كھ قابلیت تعمیم بھ , حث ھاكركى در مجموعھ این ب

اعتقاد بھ مبناى نص و نصب در مشروعیت در . بھ ھر حال پایھ و اساس اندیشھ كركى از ھمین جا گذاشتھ مى شود. عصر غیبت نیز دارد

ا صفات خاص و عدم جدایى دین و سیاست از نكات جالب توجھ در اندیشھ وى رھبرى جامعھ و صالحیت و شایستگى فردى رھبرى ب

  .است

  

  حكومت مطلوب كركى در عصر غیبت, والیت فقیھ. ٢

نظریھ والیت فقیھ را بھ طور گسترده مطرح كرد و شاید بتوان این , محقق كركى ظاھرا اولین كسى است كھ در حوزه اندیشھ سیاسى ایران

ھر چند قبل از وى در میان فقھاى شیعھ اشارات و گاه تصریحاتى بھ این بحث بھ چشم مى . میراث وى دانستنظریھ را بزرگ ترین 

اشخاص دیگر را شایستھ , و منصوبان آنھا نافذ است: ابوالصالح حلبى از فقھاى قرن پنجم با طرح این نكتھ كھ تنھا حكم ائمھ اطھار; خورد

این . اند كھ در امور خود بھ آنان رجوع كنند و از كسى كھ شرایط نیابت امام را ندارد اطاعت كنندامامت ندانستھ و بر شیعیان جایز نمى د

  :شروط را وى چنین ذكر مى كند
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, ظھور العدالھ, البصیره بالوضع, اجتماع العقل و الرإى و سعھ العلم, التمكن من امضائھ على وجھھ, العلم بالحق فى الحكم المردود الیھ

حق را از ناحق تشخیص داده و امكان , در احكامى كھ بھ او رجوع مى شود; القوه على القیام بھ و وضعھ مواضعھ, ین بالحكمالتد, الورع

بھ  اعالن حق در آن موارد را داشتھ باشد و عقل و رإى و علم و آشنایى بر اوضاع و عدالت و تقوا و اعتقاد و ایمان بھ حكم و توانایى اقدام

  .رسى نشاندن آن در او فراھم آمده باشداجراى حكم و بھ ك

  )۴۴.(مى تواند والیت ائمھ را بھ دست بگیرد, كسى كھ داراى این شرایط بوده و از میان شیعیان برخاستھ باشد, بھ نظر حلبى

ز مرجعیت و تعیین وى عالوه بر تمرك. از فقھاى دیگرى كھ اعتقاد بھ این نظریھ در آثار و سیره عملى او بھ چشم مى خورد شھید اول است

فعالیت ھاى سیاسى و اجتماعى خاصى را انجام داد و شھادت وى ظاھرا بى ارتباط با این , وكیل در شھرھا و روستاھاى شیعى جبل عامل

ن بنابراین براى كركى كھ از شاگردا) ۴۵(;سپاھى فراھم آورد و بھ جنگ پرداخت, وى حتى براى مقابلھ با بدعت گذاران. فعالیت ھا نبود

  .زمینھ ھاى نظرى ورود بھ عرصھ ھاى سیاسى و اجتماعى فراھم بود, باواسطھ شھید اول است و در مكتب فقھى اوپرورش یافتھ

در جامع المقاصد در بحث از نماز جمعھ ابتدا با برشمردن شرایط نماز . كركى در چند اثر خود بھ نظریھ والیت فقیھ اشاره كرده است

حكم اقامھ آن را در عصر غیبت بررسى مى كند و ضمن اشاره , یا نایب اوست) امام معصوم(ر سلطان عادل جمعھ كھ از جملھ آنھا حضو

بھ رد دالیل آنھا مى پردازد و معتقد است از , سالر و ابن ادریس كھ مخالف اقامھ نماز جمعھ در عصر غیبت ھستند, بھ اقوال سید مرتضى

در این جا وى اشاره مى كند كھ چون ) ۴۶.(مى تواند نماز جمعھ را اقامھ كند, منصوب شده استآن جا كھ فقیھ جامع الشرایط از جانب امام 

اش كرد نمى توان : وى مى نویسد. فقیھ از جانب امام منصوب شده است احكام او را باید پذیرفت و در اقامھ حدود و قضاوت بین مردم یار

چرا كھ فقیھ را ائمھ بھ , شده است و نماز جمعھ شامل این اختیارات نمى شود گفت فقیھ فقط براى قضاوت و فتوا از طرف امام منصوب

  )۴٧.(منصوب كرده اند) بھ نحو كلى(عنوان حاكم 

براى فقیھ اختیاراتى بیش از فتوا و قضاوت قائل مى شود , در این جا كركى با اثبات جواز اقامھ نماز جمعھ كھ امرى سیاسى تلقى مى گردد

  :كركى در رسالھ نماز جمعھ نیز بھ طرح نظریھ والیت پرداختھ است. ھ از جانب امام بھ عنوان حاكم تصریح مى كندو نیز بھ نصب فقی

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

دادخواھى نزد ایشان ) اما(, چھ بسا اصحاب قتل و حدود را مطلقا استثنا كرده باشند. مى باشد: نایب ائمھ ,ھمھ آنچھ نیابت در آن دخیل است

در مواردى كھ بھ آن نیاز است بھ فروش , او حق دارد مال فردى را كھ از اداى حق امتناع كند. بردن و انقیاد بھ حكمشان واجب است

تصرف كند و تمام , ھان و ورشكستگان والیت دارد و مى تواند در اموال ممنوعان از تصرفسفی, كودكان, او بر اموال غایبان. برساند

اصل در این مسإلھ روایت عمربن حنظلھ است كھ شیخ طوسى در . اختیارات دیگرى كھ براى حاكم منصوب از جانب امام اثبات مى شود

از جانب ائمھ منصوب , جا این است كھ فقیھ موصوف بھ اوصاف معین مقصود از این حدیث در این... تھذیب آن را با اسناد نقل كرده است

نایب او محسوب مى شود و بھ مقتضاى قول امام صادق كھ فرموده اند من او را بر شما , شده است و در ھمھ آنچھ كھ نیابت در آن راه دارد

  )۴٨.(این نیابت كلى است, حاكم قرار دادم

روایتى است كھ معموال فقھاى بعد از او نیز مستند اصلى والیت فقیھ قرار , یت فقیھ استفاده مى كندروایتى كھ كركى از آن براى بحث وال

كركى در جاى دیگرى از . پیش از كركى برخى فقھا این روایت را بھ قضاوت و رجوع بھ قاضیان عادل شیعى مربوط مى كردند. داده اند

كركى در , با این حال على رغم تإكید بر نصب كلى فقیھ از جانب امام) ۴٩.(كندبھ نصب فقیھ از جانب امام اشاره مى , ھمین رسالھ

قضاوت و , و بھ مناصب و اختیاراتى چون فتوا) ۵٠(بر مناصب شرعى تإكید مى گذارد, مناصب و اختیاراتى كھ براى فقیھ برمى شمارد

این نكتھ در تمام مواردى كھ كركى از والیت فقیھ . ورزدسرپرستى مھجوران اشاره كرده و از ذكر اختیارات سیاسى فقیھ خوددارى مى 

بحث كرده است وجود دارد و شاید بھ دلیل آن باشد كھ اكثر این رسالھ ھا و آثار براى دولت صفوى نگاشتھ مى شدند و تصریح بھ اختیارات 

  . دسیاسى فقیھ مى توانست در آن مقطع بر روابط مطلوب شاه صفوى با علما تإثیر منفى بگذار
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روایاتى است كھ از ائمھ رسیده و , مستند عمده كركى در بحث والیت فقیھ بھ جز اجماع در غیر از قتل و حدود, ھمان گونھ كھ اشاره شد

مبنى بر , در حاشیھ بر شرایع ـ اثر چاپ نشده كركى ـ پس از شرح نظر محقق حلى. عموما قائالن بھ والیت فقیھ بھ آنھا استناد مى كنند

اولین و مھم ترین حدیث . مستندات روایتى خود را نسبتا مفصل ذكر مى كند, وع شیعیان در اختالفات خود بھ فقھاى عادل شیعىوجوب رج

  :متن آن چنین است. مقبولھ عمربن حنظلھ است

د ارث یا قرض اختالف كلینى از عمربن حنظلھ نقل مى كند كھ وى مى گوید از امام صادق درباره دو نفر از شیعیان سوال كردم كھ در مور

ھر كس در حق یا باطل دادخواھى نزد : فرمودند. آیا این مسإلھ جایز است, داشتند و براى حل آن بھ سلطان و قضات وقت رجوع كردند

ا كھ چر, در حقیقت بھ طاغوت دادخواھى كرده است و ھر چھ را كھ بھ حكم آنھا بگیرد بھ حرام گرفتھ است اگر چھ حق او باشد, ایشان برد

بھ كسانى كھ احادیث : فرمود. پرسیدم پس چھ كنند. گرفتھ است) كسى كھ خداوند دستور داده است بھ آن كفر بورزند(آن را بھ حكم طاغوت 

, باید او را بھ عنوان قاضى و حاكم بپذیرند. ما را روایت كرده و در حرام و حالل ما نظر مى كنند و احكام ما را مى شناسند رجوع كنند

حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد , پس آن گاه كھ بر حكم ما حكم كرد و از او پذیرفتھ نشد. ا من او را بر شما حاكم قرار داده امزیر

  )۵١.(كرده است و آن كھ ما را رد كند خدا را رد كرده است و این در حد شرك بھ خداوند است

; البتھ ظاھرا قبل از كركى بیشتر در حرمت رجوع بھ قضات جور استفاده مى شد; تاین روایت مورد استناد ھمھ قائالن بھ والیت فقیھ اس

بھ نظر كركى نیابتى كھ در این روایت بھ فقھا . اما كركى با توجھ بھ بیان كلى امام در مورد فقھا آن را مستند والیت فقیھ محسوب مى كند

  .د و مختص بھ زمان خاصى ھم نیستواگذار شده كلى بوده و در تمام موارد نیابت پذیر صدق مى كن

روایت ابى خدیجھ است كھ امام ضمن نھى از رجوع بھ قضات جور مى فرمایند كھ بھ , دومین روایتى كھ كركى بھ آن استناد مى كند

آن امام مى روایت دیگرى نیز ذكر مى كند كھ در . اشخاصى رجوع شود كھ با احكام شیعھ آشنا ھستند و من آنھا را حاكم شما قرار دادم

این فرد در گناه , اگر فردى از شیعھ براى حل اختالف خود بھ قاضى و سلطان جور رجوع كند و آنھا بھ غیر حكم خدا حكم دھند: فرمایند

ھمچنین روایت دیگرى كھ رجوع بھ قضات جور را مصداق رجوع بھ طاغوت دانستھ است . قضاوت و سالطین جور شریك خواھد شد

  )۵٢.(ھ كركى از روایت ھاى اخیر فقط براى اثبات حرمت رجوع بھ قضات و سالطین جور استفاده مى كندالبت; ذكر مى كند

  

  شرایط فقیھ

  :كركى در اواخر رسالھ نماز جمعھ شرایط زیر را براى فقیھ نایب امام در عصر غیبت برمى شمارد

علم بھ كتاب و سنت در حدى كھ ; عدالت; تعلق نمى گیرد زیرا بھ نظر كركى ایمان شرط عدالت است و بدون آن عدالت بھ شخص, ایمان

زیرا كھ بھ نظر كركى اجماع یكى از منابع استنباط است و فقیھ نباید بر خالف آن , علم بھ اجماع; بتواند احكام را با رجوع بھ سنت دریابد

علم بھ ; آشنایى با لغت و صرف و نحو; طق و استداللعلم بھ من; علم بھ قواعد كالمى كھ فقھ و اصول ادامھ آنھا محسوب مى شود; فتوا دھد

ملكھ اجتھاد و ھمچنین , مجمل و مبین و احوال راویان, مطلق و مقید, ناسخ و منسوخ و احكام آنھا و نیز احكام اوامر و نواھى عام وخاص

  )۵٣.(دارابودن حافظھ و استعداد

  

  اختیارات فقیھ

در . در بر شمردن اختیارات فقیھ بھ اختیارات سیاسى اشاره نمى كند, امام را عام تلقى مى كندكركى على رغم این كھ نیابت فقیھ از جانب 

با توجھ بھ این كھ این موارد (رسالھ نماز جمعھ این مسإلھ را كھ فقیھ مى تواند حدود را اجرا كند و قضاوت بین مردم را بر عھده بگیرد 

بھ نظر او اگر این نیابت عام را در ) ۵۴.(نیابت عام فقیھ در جمیع مناصب شرعیھ مى گیرددلیل بر ) فقط از اختیارات امام یا نایب اوست

در این جا اشاره كركى فقط بھ مناصب شرعیھ است و . اجراى حدود و قضاوت نیز از فقیھ صحیح نخواھد بود, ھمھ امور شرعى نپذیریم
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  .عیھ را گسترش دھیمدر صورتى اختیارات سیاسى را در بر مى گیرد كھ حوزه مناصب شر

اطالق سلطان , تإكید بر نیابت عام فقھا: قراین دیگرى بر مناصب و اختیارات سیاسى فقیھ در آثار كركى وجود دارد كھ از آن جملھ است

  )۵۶.(و تعبیر او از اصطالح امیر) ۵۵(عادل بھ امام و نایب او

زكات و خراج و افتا كھ جنبھ ھاى سیاسى دارند را نیز , قسیم خمسدریافت و ت, امر بھ معروف و نھى از منكر, وى اختیارات قضاوت

  .براى فقیھ برشمرده است

  

  محقق كركى و مسإلھ مشروعیت دولت صفوى. ٣

; بھ طور سنتى فقھا در آثار خود از سلطان عادل و جائر نام مى برند و منظور آنھا از سلطان عادل نیز در اغلب موارد امام معصوم است

این مسإلھ را باید با رجوع بھ اصول و . تقلى راجع بھ مبانى مشروعیت سیاسى در عصر غیبت در آثار آنان بھ چشم نمى خورداما بحث مس

در فقھ شیعھ والیت و اقتدار مطلق از آن خداوند است و ھر والیتى در سطوح پایین . كلیات فقھ شیعھ و نیز در ابواب پراكنده فقھ دنبال كرد

  . تمام والیت ھا در ارتباط با والیت الھى معنا پیدا مى كند, بھ عبارت دیگر; باید بھ والیت الھى باز گرددبراى مشروعیت , تر

اما در عصر ; در عصر حضور ائمھ تنھا حكومت معصومین مشروعیت دارد و بقیھ حاكمان و حكومت ھا جائر و نامشروع تلقى مى شوند

گرچھ بھ لحاظ سلبى مباحث متعددى در ابواب فقھ داریم كھ دربردارنده ضمنى , غیبت این وضوح و صراحت عصر حضور وجود ندارد

; مثل بحث جواز و عدم جواز ھمكارى با سالطین جور و یا جواز پذیرش ھدایاى سالطین; اصل عدم مشروعیت حكومت ھاى موجود است

تن مبانى مشروعیت از طریق نص و روایات براى والیت اما از جنبھ اثباتى بھ نظر مى رسد تا قبل از دوره معاصر تمایل عمومى بھ یاف

  )۵٧.(سیاسى است

نیابت عام فقھا از جانب ائمھ را برداشت مى كردند و انتقال تمام یا بخشى از اختیارات امام بھ فقھا را نتیجھ مى , بعضى از فقھا از روایات

طبق این مبنا سرپرستى جامعھ در حوزه اختیارات . مى دادندگرفتند و این اختیارات را بھ حوزه سیاست و سرپرستى اجتماعى سرایت 

كركى از فقھایى است كھ . فقیھان قرار دارد و حكومت ھایى مشروعند كھ تحت نظر مستقیم یا حداقل غیر مستقیم فقھا قرار داشتھ باشند

تمامى حكومت ھاى آن روز از , س این مبنابر اسا. خالصھ مى كند) فقھا(حكومت مشروع را فقط در حكومت ائمھ و یا نایبان عام آنھا 

كركى مفھوم سلطان عادل را كھ در آثار فقھا بھ كار مى رود بھ ھمان معناى رایج فقھى . جملھ صفویان از نظر او نامشروع تلقى مى شوند

كھ منظور از امیر كسى است كھ  متذكر مى شود, در تفسیر روایتى كھ كلمھ امیر در آن بھ كار رفتھ) ۵٨.(امام معصوم یا نایب او مى داند

  )۶٠.(حضور امام و یا نایب او را شرط مى داند, در بحث جھاد) ۵٩.(امارت او شرعى بوده و از جانب امام منصوب شده باشد

آید, در مورد صفویان  چند بار بھ تصریح یا اشاره آنھا را در زمره, كركى ضمن این كھ ھیچ گاه در صدد توجیھ مشروعیت آنھا برنم

بھ پذیرش ھدایا و عطایاى , عالم مشھور معاصر وى, مخالفان كركى بھ خصوص شیخ ابراھیم قطیفى. حكومت ھاى جائر قرار مى دھد

كركى براى توجیھ كار خود در این . شاھان صفوى از سوى كركى ایراد گرفتند و دلیل آن را جائر بودن حكومت صفویھ برمى شمردند

آیدھیچ گاه در صدد اثبات , مورد در صدد , بلكھ ضمن پذیرش جائر بودن صفویان و مفروض گرفتن آن, مشروعیت دولت صفوى برنم

حتى او صفویان را با معاویھ مقایسھ مى كند تا جواز دریافت , اثبات این است كھ پذیرش ھدایا و عطایا از سالطین جور بھ كلى جائز است

  )۶١. (ھدایاى آنھا را ثابت كند

آید, ت پذیرش مشروعیت صفویاندر حالى كھ در صور در بحث . اصوال بحث جواز یا عدم جواز پذیرش ھدایا و یا جواز ھمكارى پیش نم

در این جا نیز او . خراج نیز او پرداخت خراج بھ دولت جور را بھ جھت عھده دارى امور عامھ مسلمانان جایز و حتى واجب مى شمارد

آنھا را جائر تلقى كرده ولى پرداخت خراج بھ آنان را براى تإمین مصالح جامعھ جایز مى بلكھ , اشاره اى بھ مشروعیت صفویان ندارد

در این بحث ھا عدم مشروعیت صفویان مفروض است و بحث بر سر چگونھ برخورد كردن با این دولت جائر است نھ اثبات . شمارد
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اجازه , اندیشھ علماى شیعھ متإثر از نظریھ امامت وجود داردتقوا و علم كھ در , عدالت, اصوال مفاھیم بلندى چون عصمت. مشروعیت آن

در فقھ شیعھ بر صفات برجستھ حاكم و شایستگى ھاى فردى وى بسیار تإكید مى . نمى دھد كھ شاھان فاسد و فاسق را مشروعیت بخشند

  .ان عادل تلقى كردشود و كمى دقت در آنھا روشن مى كند كھ با این مبانى ھیچ گاه نمى توان شاھان صفوى را سلط

بھ , مى توان بھ این نتیجھ رسید كھ بھ نظر وى ھیچ حكومتى بدون نظارت مستقیم فقھا, با توجھ بھ مبانى پیش گفتھ و اندیشھ ھاى كركى

دلیل  بھ ھمین. اثبات مى شود) نص(مبناى مشروعیت نیز نصب از طریق ائمھ است كھ با روایات . مشروعیت ندارد, عنوان نایبان عام امام

. ھیچ گاه در صدد یافتن راھى براى مشروع جلوه دادن دولت صفوى بر اساس فقھ شیعھ برنیامد, كركى ھمچون اكثر علماى عصر صفوى

براى طرد و اثبات عدم مشروعیت صفویان نیز كوشش نمى كرد و در , در عین حال باید توجھ داشت كھ محقق با توجھ بھ شرایط زمان

  .روشى كھ بھ نظر مى رسد اغلب علماى عصر صفوى نیز در پیش گرفتند. ى تفاوتى از كنار آن مى گذشتبسیارى از موارد با ب

  

  كركى و مسإلھ خراج. ۴

مسإلھ پرداخت خراج و بھره گیرى شیعیان از آن از مسائلى است كھ بھ خصوص در دوره , با توجھ بھ اعتقاد بھ جائر بودن حكومت ھا

محقق . عده اى از فقھا رإى بھ تحریم در ھر دو مورد دادند و عده اى دیگر حلیت را پذیرفتند. گرفتصفویھ مورد بحث بسیارى قرار 

نام این رسالھ . رسالھ اى را در دفاع از جواز پرداخت خراج بھ جائر و جواز بھره گیرى شیعیان از آن تحریر كرد ٩١۶كركى در سال 

كركى در مقدمھ رسالھ اشاره . ین است كھ این بحث در این زمان بسیار مطرح بوده استنشان دھنده ا) قاطعھ اللجاج فى تحقیق حل الخراج(

ھاى شاه اسماعیل استفاده مى كند و این مسإلھ مخالفت  مى كند كھ بھ دالیلى مجبور بھ اقامت در عراق شده و در آن جا از ھدایا و مستمر

  )۶٢.(ھایى را برانگیختھ است

بعدھا شاه طھماسب نیز درآمد یك قریھ را براى وى مقرر . ل سالیانھ ھفتاد ھزار دینار براى كركى معین كردقبال اشاره شد كھ شاه اسماعی

بھ نظر وى ائمھ اجازه داده اند كھ شیعیان در عصر غیبت از درآمد خراج . ھمین مسإلھ مخالفت بعضى از علما را برانگیخت. كرده بود

از ; كركى بھ شیوه علماى سلف اشاره مى كند) ۶٣.(یایى را كھ ناشى از خراج است دریافت كننداستفاده كرده از سالطین جور ھدایا و عطا

آنچھ دولت جائر از زمین , بھ نظر كركى بھ تصریح اصحاب) ۶۴.(جملھ سید مرتضى و سیدبن طاووس كھ از این ھدایا بھره مند بوده اند

مبناى استدالل كركى این است كھ ) ۶۵.(واع دیگر مالیات مى گیرد حالل استبھ اسم خراج یا ان, ھایى كھ خراج بھ آنھا تعلق مى گیرد

خراج حقى شرعى است كھ بر عھده زارع گذاشتھ شده و بعد از تعلق گرفتن آن بھ شخص در حقیقت از ملكیت او خارج مى شود و باید آن 

ھزینھ رزمندگان و حقوق , رد مى توان بھ حفظ مرزھااز جملھ این موا, را بپردازد تا در مواردى كھ شرع مشخص كرده بھ مصرف برسد

بھ نظر كركى خراج باید بھ طور كلى در مصالح عمومى مسلمانان ھزینھ شود و بھ لحاظ این كھ . كارمندان و والیان اشاره كرد, قضات

  ) ۶۶.(م آن را تحریم كردموارد مصرف خراج در عصر غیبت نیز وجود دارند و مستحقان آن موجودند نمى توان بھ بھانھ غیبت اما

ھمچنین وى معتقد است پرداخت خراج حتى بھ دولت جائر واجب است و از استاد خود على بن ھالل جزایرى نقل مى كند كھ او جایز نمى 

ده و زیرا خراج حقى است كھ بر عھده او ثابت بو, دانست كسى كھ خراج بر عھده اوست آن را مخفى كرده و از پرداخت آن خوددارى كند

در حاشیھ بر ارشاد نیز مى گوید زكات را بعد از جدا كردن ) ۶٧.(باید بپردازد و با پرداخت آن بھ دولت جائر او برىءالذمھ مى شود

بھ طور خالصھ كركى پرداخت خراج را یك واجب شرعى تلقى كرده كھ بھ شخصیت ) ۶٨.(مالیات حكومت و پرداخت آن باید مطالبھ كرد

بھ دلیل تإمین , تعلق مى گیرد و دولت جائر نیز على رغم جائر بودنش, ھت كھ عھده دار مصالح عامھ مسلمانان استحقوقى دولت بدان ج

مصالح مسلمانان از این قاعده مستثنا نیست و باید مالیات را بھ آن پرداخت و وى حتى اجازه حاكم جور را در مصرف خراج شرط مى 

در یكى دیگر از آثار خود ) ۶٩.(كھ در صورت امكان مى توان امر خراج را بر عھده فقیھ گذاشتالبتھ در جایى دیگر ذكر مى كند ; داند

  )٧٠.(نیز استفاده و دریافت خراج را براى جائر حرام مى داند
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آ ید و بحث بعدى كركى حلیت بھره مندى از خراج یا بھ عبارت دیگر استفاده از عطایا و ھدایاى پادشاھان است كھ از خراج بھ دست م

كركى معتقد است ائمھ در عصر غیبت بھ شیعیان براى بھره مندى از عطایاى حاصل . رسالھ بھ انگیزه اثبات ھمین مطلب نوشتھ شده است

ھمچنین علماى شیعھ نیز بھ حلیت بھره مندى از این عطایا ) ٧١.(از خراج اجازه داده اند و خود ائمھ نیز از این عطایا استفاده مى كرده اند

سید مرتضى و سید رضى نام مى , عالمھ حلى, وى از شیخ طوسى. ا داده و برخى از آنھا خود از ھدایاى سالطین استفاده مى كردندفتو

قطیفى در رد دیدگاه ھاى كركى رسالھ اى نوشت و حسین بن عبدالصمد پدر شیخ . بھ ھر حال بعد از كركى نیز بحث خراج ادامھ یافت. برد

بعدھا مقدس اردبیلى و شیبانى نیز این كار را ادامھ . كركى رسالھ اى دیگر در عصر شاه طھماسب بھ نگارش درآورد بھایى نیز در دفاع از

  )٧٣.(اما آنچھ عمال پذیرفتھ شد دیدگاه ھاى كركى و طرفدارانش بود) ٧٢.(دادند

شیعى از میانھ قرن دھم تا روزگار حاضر از  در مآخذ. ٢.دانش آموختھ حوزه علمیھ قم و دانشجوى دكترى علوم سیاسى دانشگاه تھران.١

, ٢ج ) ١٣۶٢, دفتر نشر فرھنگ اسالمى: تھران(زمین در فقھ اسالمى , حسین مدرسى طباطبایى: ك.ر. ((او بھ محقق ثانى یاد مى شود

بھ اھتمام سید , العلمإریاض , عبدهللا افندى ٣۶٨;ص , ۴ج ) مكتبھ اسماعیلیان: قم(روضات الجنات , محمد باقر خوانسارى. ٣)).٧٢ص 

. ٧١.۵و  ٣١ص , ١٠۵ج , بحاراالنوار, محمد باقر مجلسى: رك. ۴۴٧.۴ص , ٣ج ) كتابخانھ آیھ هللا مرعشى: قم(احمد حسینى اشكورى 

. ١۴.۶ص ,  ٨ش , سال سوم, كیھان فرھنگى, ترجمھ مرتضى اسعدى, ))ھجرت علماى شیعھ از جبل عامل بھ ایران((, آلبرت حورانى

. ٣١.٨ص , ھمان. ٧)).۴٧ص, ١٠۵ج , پیشین, محمد باقر مجلسى. ((ر اجازه خود بھ یكى از شاگردانش این اساتید را نام مى بردكركى د

 the Hidden Imam (chicago: the university of: ك.ر((ذكر كرده است  ٩١٠ارجمند مالقات دعوت شاه از كركى را قبل از 

chicago press, 1989 (P, 133. Said amir argomand, the shadow of God and. . 9 .١۵.١٠ص , پیشین, آلبرت حورانى .

, میرزا عبدهللا افندى. ۴٨٢.١٢ـ  ۴٨٠ص , عالمآراى صفوى: ك.براى مثال در این مورد ر. ٨۶.١١ص , احسن التواریخ, حسن بیك روملو

. ۴٣٢.١۵ص , ٣ج , مستدرك الوسائل, حسین نورىمیرزا . ١۴. ١ص . رسالھ خراجیھ, على بن حسین كركى. ۴۴٨.١٣ص , پیشین 

در این جا نوشتھ . ٢٩۴ص ) ١۴١٠, كتابخانھ آیھ هللا مرعشى: قم(تحقیق سید احمد حسینى اشكورى , تعلیقھ امل االمل, میرزا عبدهللا افندى

نفحات الالھوت فى لعن , على بن حسین كركى. ١۶.است كھ وى در مدت حضور خود در ایران حدود چھارصد مجتھد تربیت كرده است

تحقیق سید محمد , لولوه البحرین, شیخ یوسف بحرانى. ٣٩.١٧ص ) مكتبھ نینوا: تھران(بھ كوشش محمد ھادى امینى , الجبت و الطاغوت

در اصفھان  ٩١٨وى در , در مورد تاریخ بازگشت وى اطالع دقیقى در دست نیست. ١۵٢.١٨ص) بى تا, نعمان: نجف(صادق بحرالعلوم 

مركز نشر : تھران(ترجمھ محمد باقر آرام , تاریخ شاه اسماعیل صفوى, غالم سرور: ك.ر. ((دربار صفوى حضور داشتھ است در

عالمآراى : ك.ر. ((وى چندى قبل از چالدران براى پاسخ دادن بھ سفیر عثمانى از سوى دربار احضار شد)). ۶٢ص ) ١٣٧۴, دانشگاھى

در نجف بھ برھان الدین ابواسحاق ابراھیم خوانسارى  ٩٢۴كركى در . ن در منابع نامى از وى نیستاما بعد از چالدرا)). ۴٨٢ص , صفوى

امیر . ١٩)).۶۴ص ) ١٣٧٠, اطالعات: تھران(حكیم استرآباد , سید على موسوى و مدرس بھبھانى: ك.ر. ((اصفھانى اجازه داده است

. ١٠٧.٢٠ص ) ١٣٧١, گستره: تھران(احسان اشراقى و محمد تقى امامى تصحیح , تاریخ شاه اسماعیل و شاه طھماسب, محمود خواندمیر

در اجازه  ٩٣٧در . اما موفق بھ اتمام آن نشده است, مشغول نوشتن این اثر بوده است و تا مبحث نكاح آن را ادامھ داده ٩٣۵تا  ٩٢٨وى از 

محمد . ك.ر. ((ه مى كند و فعال ھمین مجلدات نیز باقى استاى كھ بھ یكى از شاگردان خود داده است بھ اتمام شش جلد از این كتاب اشار

وى ) ٢۵ص (در مقدمھ جامع المقاصد . ۶۴.٢١ص , پیشین, سید على موسوى و مدرس بھبھانى ٧٩;ص  ١٠۵ج , پیشین, باقر مجلسى

, محمد تقى دانش پژوه. ٢٢... .عندى) دولھ الصفویھ(إحببت إن إجعلھ تحفھ اودى بھا بعض حقوقھا : ضمن ستایش از صفویھ مى نویسد

اما خاتون آبادى در , این فرمان تاریخ ندارد. ١٧٠.٢۴ص , ۵ج , پیشین, محمد باقر خوانسارى. ٣١٨.٢٣ص , ١۴ج , فرھنگ ایران زمین

ص , عواموقایع السنین و اال, خاتونآبادى: ك.ر. ((نوشتھ شده مى داند ٩٣۶وقایع السنین فرمان دوم را در تإیید فرمان اول كھ در سال 

محمد باقر . ١٢۶.٢۶ص ) ١٩٨٩, دارالروضھ: بیروت(الھجره العاملیھ الى ایران فى عصر الصفوى , جعفر المھاجر. ٢۵)).۴۶١
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ص , پیشین, حسن بیك روملو. ١٣.٢٨ص , عوالى اللئالى العزیزیھ, ابن ابى جمھور احسایى. ١۶٢.٢٧ص , ۵ج , پیشین, خوانسارى

, ٣ج , مستدرك الوسائل, میرزا حسین نورى ۴۶٠;ص , ٣ج , پیشین, عبدهللا افندى. ٣٢٣.٣١ص , نھما. ٣٣۴.٣٠ص , ھمان. ٣۴٩.٢٩

شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بھایى كھ : دو تن از علماى معاصر كركى شھادت كركى را تإیید مى كنند. ٣٢).چاپ سنگى( ۴٣۴ص 

از این رو عالمھ ; رد شھید ثانى كھ كركى را از جملھ شھدا مى شمارداو را شھید ثانى لقب مى دھد و زین الدین بن على بن عودى شاگ

, جعفر المھاجر; شھدإ الفضیلھ, عبدالحسین امینى: ك.ر. امینى نام ایشان را در شھدإ الفضیلھ در شمار بزرگان شھداى شیعھ آورده است

. در حقیقت او در این زمان پادشاه ایران بود: مى نویسداسكندر بیك تركمان . ٣٣)).۴۴٢ص , ٣ج , پیشین, عبدهللا افندى ١٣٠;ص , پیشین

نفحات , على بن حسین محقق كركى. ۶۶.٣۵ص , ١ج , پیشین, مدرسى طباطبایى. ٣۴)).١۵۴ص , ١ج , عالم آراى عباسى, اسكندر بیك((

و  ۴٠ص , ھمان. ٣۶.ده استوى امامت را در این كتاب از اصول دین بر شمر. ۶٩و  ۴٩و  ۴٧ص , الالھوت فى لعن الجبت و الطاغوت

ـ  ۶٧ص , ھمان. ۶٩.۴٢ص , ھمان. ۶٩.۴١ص , ھمان. ۵٨.۴٠ص , ھمان. ۵٠.٣٩ـ  ۴٧ص , ھمان. ۶٨.٣٨ص , ھمان. ٧٠.٣٧

در . ۴٢٢.۴۵ص) ١٣۶٢, امیرالمومنین: اصفھان(تصحیح رضا استادى , الكافى فى الفقھ, ابوالصالح حلبى. ٧٠.۴۴ص , ھمان. ۴٣.٧٠

. ٣٧١.۴٧ص , ٢ج ) ق ١۴٠٨, آل البیت: قم(جامع المقاصد , على بن حسین كركى. ٣٨۶.۴۶ص , ى المرجعیھ الشیعھآرإ ف: ك.این مورد ر

ص , ھمان. ١۴٣.۵٠ص , ھمان. ١۴٢.۴٩ص , ١ج , بھ كوشش محمد حسون, الرسائل, على بن حسین كركى. ٣٧۵.۴٨ص , ھمان

. ۵٣.ھمان. ١۶٧.۵٢ص) كتابخانھ آیھ هللا مرعشى نجفى,  ۶۵٨۴نسخھ خطى شماره (حاشیھ بر شرایع , على بن حسین كركى. ۵١.١۶١

, ٣٧۵, ٣٧١ص , ٢ج , جامع المقاصد, على بن حسین كركى. ١۶١.۵۵ص , ھمان. ١۶٨.۵۴ص , ١ج, الرسائل, على بن حسین كركى

در . ۵٧ص ) نجفى كتابخانھ آیھ هللا مرعشى, ۶۵٨۴نسخھ خطى شماره (, حاشیھ شرایع, على بن حسین كركى. ۴٨۶.۵۶و  ٣٧٩, ٣٧٧

در غیبت ھم جھاد مى تواند شرعیت داشتھ , شرعى بودن جھاد منوط بھ عصر حضور نیست: حاشیھ بر ارشاد در بحث جھاد نیز مى نویسد

تاریخ تشیع در ایران , جعفریان. ۵٧)).٩۶ص ) آستان قدس ٢٣٨٠(حاشیھ بر ارشاد : ك.ر. ((اما بھ شرط این كھ حاكم مجتھد باشد, باشد

على بن حسین . ٣٧٩.۵٩و  ۴٨۶, ٣٧١ص , جامع المقاصد, على بن حسین كركى. ۵٨. ١٩ص ) ١٣٧٠, سازمان تبلیغات اسالمى: انتھر(

ج , پیشین, عبدهللا افندى. ٣٧٠.۶١ص , ٣ج , جامع المقاصد, على بن حسین كركى ١۴٩;ص , ھمان. ۵٧.۶٠ص , حاشیھ بر شرایع, كركى

ص , ھمان. ٨۵.۶۵ص , ھمان. ٧٣.۶۴, ۵۵ص , ھمان. ٣٧.۶٣ص , )الخراجیات(, لھ خراجیھرسا, على بن حسین كركى. ١۵.۶٢ص , ١

بھ نظر كركى حتى اگر . ۴٧برگ , حاشیھ بر ارشاد, على بن حسین كركى. ٩١.۶٨ص , ھمان. ٧۶.۶٧, ٧۵, ٧۴, ص, ھمان. ٧۴.۶۶, ٨٩

على بن . ۶٩.تعلق مى گیرد و بر عھده زمین دار ثابت است زیرا مالیات حقى است كھ بھ زمین, سلطان جائر باشد مالیات را باید پرداخت

ص , الخراجیات, على بن حسین كركى. ۴۵.٧١ص , ۴ج , جامع المقاصد, على بن حسین كركى. ٧۴.٧٠ص , الخراجیات, حسین كركى

ات كھ پیش تر بھ آن اشاره فاضل قطیفى و شیبابى در كتاب الخراجی, محقق اردبیلى, مجموعھ چھار رسالھ خراجیھ از محقق كركى. ٧٩.٧٢

 . ٢ج , پیشین, مدرسى طباطبایى: ك.درباره بحث خراج ر. ٧٣.شد آمده است

  

    

  

  

  

  

 


