
 محقق كركى و دولت صفوى
 )1(سید محمد على حسینى زاده

 زندگى سیاسى 

و خاتـم ) 2(محقـق ثــانى, مشـهور بـه علـى بـن عبدالعالى, نورالدین على بن حسین عبدالعالى
هجرى در منطقه جبل عامـل در كـرك نـوح متولـد شـد و در  870در حدود سال , المجتهدین

 )3.(در گذشت 940سال 
از مهــم تــرین اســاتید او بعــد از . محقــق دوره اصــلى تحصــیالت خــود را در كـرك نــوح گذرانــد

عالم بزرگ عصر بود كه كركى بسیار به او ) 'ه 928متوفاى (على بن هالل جزایرى, پدر
حوزه هاى شیعى جبل عامـل در ایـن زمان تحـت تـإثیر مكتـب فكـرى ) 4.(احترام مى گذاشت

شـیوه اصـولى , از ویژگى هاى این مكتب فكـرى. قرار داشتند) 'ه 786شهید در (شهید اول 
همچنین همزیستى نـه چنـدان . ـ اجتهادى و تإكید بر اختیارات فقیه به عنوان نایب امام است

علماى شیعه این ناحیه را به فراگیرى مذاهب فقهى و كالمــى اهل , مسالمتآمیز با اهل سنت
 )5.(سنت و حتى تدریس آنها وامى داشت

مجادالت كالمى شیعه و سنى در جبل عامل و تعصبات مذهبى حاكم بر این ناحیه كه بـه 
شدت علماى شیعه را تحت فشار قرار داده بود و همچنین تفكرات شهید اول بر كركى تإثیر 

كركى همانند بسیارى از علماى شیعى این منطقه براى فراگیرى كتب . زیادى برجاى گذاشت
مصر و مكه سفر كرد و سال ها نزد علمـاى سـنى مـذهب بـه تحصـیل , اهل سنت به دمشق

و در نهایـت پــس ) 6(پرداخــت و از چنــد تـن از علمـاى بــزرگ آنهـا اجــازه نقــل حــدیث گرفــت
در ) 7(از كســب اجــازه نقــل حــدیث و اجتهــاد از اســتاد بــزرگ خــود علــى بــن هــالل جزایــرى

در ایـن زمـان وى مجتهـدى بـزرگ محسـوب مــى شـد كـه بـه تدریـج . بـه نجـف آمـد 909ســال 
 . آوازه او در نجف مى پیچید

در این سال ها شاه اسماعیل صفوى تحولى عظیم به وجـود آورده بــود كـه سـیر تـاریخ تشـیع 
مذهب شیعه را مذهب رسـمى ایـران اعــالم , وى پس از سلطه مقتدرانه بر ایران. را تغییر داد

كركـى كـه خـاطره تلخ مظلومیـت هــا و تلـخ كامى هــاى . كرده به شدت بر آن پاى مـى فشـرد
تـا ایـن , بـه خوبـى از ایــن پیـش آمـد اسـتقبال كـرد, جامعه شیعى جبل عامل را بـا خــود داشـت

كركـى و علماى دیگـر , بـود كـه شـاه اســماعیل 914كه احتماال در سفر فتح عراق در سـال 
در مــورد ایــن دعـوت دیـدگاه هــاى مختلفــى ابـراز ) 8.(را بــراى تبلیـغ تشــیع بــه ایـران فــرا خوانــد

برخــى معتقدنــد شــاه بــا هــدف تبلیـغ مبـانى مــذهب شــیعه و بــا توجــه بـه محدودیــت . شـده اســت
علمـــاى عــرب تبــار شــام و عـــراق را فراخوانـــد و , هـــاى علمـــى و عــددى علمــاى شـــیعى ایــران
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برخــى دیگــر آن را در جهــت تــالش بــراى تقویــت پایــه هــاى مشــروعیت دولــت صــفوى تحلیــل 
بـه هرحـال اگـر قـرار بــود تشــیع مـذهب رسـمى دولت صفویه باشـد و در مسـاجد و . كـرده انـد

اقتصـادى و سیاسـى جامعه , بر منابر تبلیغ و در مدارس تدریس گردد و در سیستم قضـایى
نــاگریز بایــد عالمــانى بــراى تبلیــغ ایــن مــذهب و فقیهــانى بــراى تبییــن , مبنــاى عمــل قــرار گــیرد

در این ایام تعــداد ایـن علمــا در ایـران بسـیار محـدود بـود بـه ) 9.(احكام آن وجود مى داشتند
تحلیـل دیگـرى نیز ایـن ) 10.(نحوى كه حـتى یافتن كتـب فقهــى شـیعه نـیز چنـدان آسـان نبـود

; دعــوت را در جهــت تــالش شــاه اســماعیل بــراى كــاهش قــدرت قزلباشــان ارزیــابى كــرده اســت
همچنیـن نبایـد از تسـلط . البته این موضـوع در مـورد شـاه طهماسـب بـه واقـع نزدیـك تـر اسـت

علماى عرب تبار بر مبانى فقهى و كالمى اهل سنت و مجادالت نظرى آنهـا بـا اهل سـنت 
مطمئنا ایـن توانـایى هــا مــى توانسـت دولــت صـفوى را در رویارویى نظـرى بـا اهل . غافل شد

 )11.(سنت یارى دهد
به هر حال شاه اسماعیل به علماى شیعه روى خوش نشان داد و براى كركى ســالیانه هفتـاد 

همیـن امـر مخالفـت بعضى ) 12.(هزار دینار مقرر كــرد تـا در حـوزه هاى شـیعى هزینـه كنـد
دو سـال بعد محقـق بـزرگ ) 13.(از علمــا را برانگیخـت كـه كركـى از آن بسـیار دآلزرده بـود

در ایـن زمـان بیـن صــفویان . شیعى دعوت شاه اسماعیل را اجابت كرد و به ایران سفر نمود
و ازبكان در خراسان جنگ سختى درگرفته بود كه نتیجه آن پیروزى سـپاه قزلباش صفوى و 

قزلباشان خشن صفوى بـه دسـتور شـاه . مركز فرهنگى سیاسى شرق ایران بود, تصرف هرات
سعدالدین تفتازانى عالم بزرگ شهر هرات و شیخ االسالم سى ساله دولت تیمورى , اسماعیل

كركــى زمــانى كــه وارد هــرات شــد وایــن خــبر را شــنید . را بــه جــرم ســنى بــودن بــه قتــل رســاندند
اگـــر او را زنـــده مـــى داشـــتید و مـــا بـــا او منـــاظره مـــى كـــردیم مـــى توانســـتیم : برآشـــفت و گفـــت

 )14.(بسیارى را هدایت كنیم
امـــا خـــوى و خصـــلت ; مـــى گوینـــد كـــه كركـــى تـــا آخـــر عمـــر بـــراین حادثـــه تإســـف مـــى خـــورد

نظامیان تند خو و متعصب قزلباش با علماى وارسته و فرزانه اى كه شـیفته منـاظره و گفــت 
وجود كركى و امثال او مى توانســت تـا حـدود زیــادى . وگو با مخالفان هستند تفاوت مى كرد

مهـــم تــرین كـــار كركــى در ایــران تقویــت پایــه هـــاى . تنـــدروىها و خشــونت هـــا را اصــالح كنـــد
, نظرى تشیع نوپاى صفوى و نیز ایجاد حوزه هاى علمى به خصوص در شهرهاى اصـفهان

قزوین و كاشان و تربیت شـاگردانى بود كـه علـوم دیـنى را در میـان مردم ایـران گسـترش مـى 
در گیرى مستقیم او با مسائل سیاسى عصر خود موجب شـد تــا فقه سیاسـى كـه ) 15.(دادند

رویكــرد كركــى بــه . حیــات تــازه اى بگــیرد, قــرار نمــى گرفــتچنــدان مــورد توجــه علمــاى قبــل 
نفحـات الالهـوت و مهم تــر از همه در , تحوالت سیاسى عصـر در رسـاله هـاى نمـاز جمعـه
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 . جامع المقاصد آشكار است
وى چند اثر خود را به دولــت صــفوى تقـدیم كـرده و چنـد اثـر را بــه درخواسـت بزرگـان صـفوى 

, در ابتــداى رســاله نفحــات الالهــوت وى ضــمن تمجیــد از دولــت نوپــاى صــفوى. نوشــته اســت
این كتاب در دفاع ) 16.(هدف از نوشتن آن رساله را خدمت به دولت صفوى ذكر مى كند

كركــى در دوره شـاه اســماعیل بــه بســیارى از . از سیاسـت مــذهبى صـفویان نوشــته شـده اســت
(;شهرهاى ایران سفر كرده و بركارهاى شرعى نظارت مى نمود و بـه تـدریس اشـتغال داشـت

بعد از حـدود پنج ســال اقامـت در ایران به  920اما به دالیل نامعلومى در اوایل دهه ) 17
 )18.(نجف بازگشت

امــا بــا نگــاهى بــه اوضــاع روز ایــران مــى تــوان ; وى بــه دلیــل بازگشــت خــود اشــاره نمــى كنــد
بعـد از جنـگ چالـدران كــه بـه .  دریافت كه كركى در ایـن دوره در ایـران چندان آسـوده نیسـت

شـاه اسـماعیل روحیـه خـود را از دسـت ,  شهادت جمعى از علما و پـیروزى عثمانیـان انجامیــد
, از ســـوى دیگـــر. داد و دیگـــر هماننـــد گذشـــته بـــه امـــور سیاســـى و فرهنگـــى توجـــه نمـــى كـــرد

قزلباشان نیز جسورتر از قبل با رقباى ایرانــى خـود و عالمان شـیعى بـه جـدال برمـى خاسـتند 
آنهــا علمــا و بــه . و گــاه حــتى از اطاعــت مرشــد كامــل خــود شــاه اســماعیل ســرباز مــى زدنــد

زیـرا تقویـت علمـا در دربـار , خصوص علماى عرب تبـارى چـون كركـى را دشـمن مـى داشـتند
یــك بــار ایــن دشــمنى در دوره شــاه اســماعیل بـه . بــه تضــعیف موقعیــت قزلباشــان مــى انجامیــد

و ) 19(بــه دســت امــیر قزلبــاش آن ناحیــه منجــر شــد, صــدر خراســان, قتــل امــیر محمدیوســف
محقـق پــس از . مســلما كركـى مصـونیت كمـترى نسـبت بــه او كـه یــك ایرانــى بـود داشــته اســت

به تإلیف و تحقیق مشغول شد و بزرگ ترین كار علمى خود یعنى جامع , بازگشت به عراق
گرچـه اشــتغاالت مجـدد سیاســى در دوره شــاه طهماســب . المقاصــد را در ایــن دوره شــروع كــرد

با این حـال كركى گرچـه در ایــن ) 20.(مانع از آن شد كه وى این اثر خود را به پایان ببرد
امــا در آثــار خـــود مخالفـــت و گالیــه اى آشـــكار از صــفویه , دوره از ایــران خــارج شــده اســت

كركــى تــا دوره شــاه ) 21.(نــدارد و حــتى جــامع المقاصــد را بــه شــهریار صــفوى تقــدیم مــى كنــد
طهماسب به ایران باز نمى گردد و ظاهرا در سفر شاه طهماسـب بـه عراق اسـت كـه مجــددا 

بعـد از فراغـت از درگیرىهـاى  935شـاه در . مسإله حضور كركى در ایران مطـرح مـى شـود
میزان . در آن جا وى با كركى برخورد بسیار محترمانه اى داشت. داخلى به عراق سفر كرد

در وقفنامــه اى در مـــورد , احــترام شــهریار صــفوى را مـــى تــوان در القــابى دیــد كـــه بــه كركـــى
 : داده شده است, نهرى از آب فرات

مقتــدى طوائــف , حضــرت شــیخ االســالم و البحــر القمقــام علــم االعــالم االجــل االفضــل الهمــام
قطـب فلـك العلم , كشـاف المعضـالت, حـالل المشـكالت, االعلم االقـدم و الطـود االشـم, االنام
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.... برهان الفقهإ المجتهــدین, سلطان العلمإ و المحققین, مركز دائره الحلم و التقوى, و التقوى
حـارس دیـن , وارث علــوم سـید المرسـلین, خاتم المجتهدین, إفضل المتقدمین و إعلم المتإخرین

إمیرالمومنین واالئمــه المعصـومین ــصلوات اهللا و سـالمه علیـه و علیهـم اجمعین ــ الشـیخ زیـن 
الملــه و الــدین و الحقیقــه و االفــاده و االفاضــه و االجــالل علــى بــن عبــدالعالى الزال كاســمه 

 )22... .(السامى علیا
در این وقفنامه كركى . با این آب و تاب به كار نمى رفت, این القاب معموال در مورد علما

عـالوه بر ایـن شـاه در همین سـفر كركـى رابــا . به عنوان وكیل شرعى شاه معرفى شـده اسـت
 :متن این حكم چنین است, حكمى تاریخى و پراهمیت به ایران دعوت مى كند

 
 . بسم اهللا الرحمن الرحیم

إنظــروا الــى مــن كــان منكــم روى ((كــه  7چــون از مــوداى حقیقــت انتمــاى كــالم امــام صــادق
فارضوا به حكمـا فـانى قـد جعلتــه حاكما , حدیثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا و عرف إحكامنا

فانمـا بحكـم اهللا اسـتخف و علینـا رد و هو راد علـى اهللا و , فمـن لـم یقبلـه منـه, فاذا حكم بحكم
الیح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدین كه حافظان شرع سـید , ))هو على حد الشرك

پــس هــر كــه مخالفــت حكــم خــاتم المجتهــدین وارث ; المرســلین انــد باشــرك در یــك درجــه اســت
علــوم ســید المرســلین نائــب اإلئمــه المعصــومین ـــ الزال كاســمه علیــا ـــ كنــد و در مقــام متابعــت 
نباشد بى شائبه ملعـون و در ایــن آسـتان ملك آشـیان مطــرود اسـت و بـه سیاسـات عظیمــه و 

 ) 23.(تإدیبات بلیغه مواخذه خواهد شد
متـن این فرمــان كـامال فقهـى ) 24.(نوشـته شـده اسـت 936این فرمان ظـاهرا در محـرم سـال 

شایان ذكر اسـت ) 25.(از این رو احتمال داده اند كه خود محقق آن را نگاشته باشد; است
كه در این متـن بـه روایـتى اسـتناد مى شـود كـه محقـق كركى در آثـارش آن را مبناى نظریـه 

در . ایـن فرمـان از جانـب شـاه بـه نظریـه والیـت فقیـه تصـریح مــى كنـد. والیت فقیه داده است
تاریخ ایران این از موارد بسیار كم است كه سلطان به برترى علما اقرار مى كند و مخالفان 

همچنین این فرمان نشان از آشنایى علما و نـیز درباریــان بـا . آنها را مشرك قلمداد مى نماید
تفصــیل ایــن بحــث در . نظریــه والیــت فقیــه دارد كــه بســط دهنــده آن در ایــن دوره كركـى اســت

. وارد ایران مـى شـود 936كركى بــراى دومیـن بـار در سـال , با این فرمان. ادامه خواهد آمد
مــیزان قــدرت او نــیز بســیار , فعالیــت هــاى وى در ایــن دوره بســیار گســترده تــر از قبــل اســت

 . او حتى در فعالیت هاى سیاسى با قدرت عمل مى كند, افزایش یافته است
شــاه , پایتخــت آن روز صــفویه شــد,  وقــتى كركــى وارد قــزوین, بــه نقــل ســیدنعمت اهللا جزایــرى

شایســته تــر بــه مقــام , شــما كــه امــروز نایــب امــام محســوب مــى شــوید: خطــاب بـــه وى گفــت
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. سلطنتید و من یكى از كارگزاران شمایم كه اوامر و نواهى شما را به مرحله اجرا مى گـذارم
كركــى فرمــان هــا و دسـتورهایى را بــه حكـام و كــارگزاران در شــهرهاى ایــران نوشــته و در آنهــا 
تــذكر داد كــه آییــن دادگــرى در میــان مــردم برقــرار دارنــد و بــا رعایــا بــه خوبــى ســلوك كننــد و 

بـه خصـوص دسـتور داده , طرز گرفتن مالیـات و مقـدار و مـدت آن را بــراى آنـان تعییـن كرد
بود علماى مخالف را از كار بركنار سازند تا از ایجاد اختالف و انحراف عقیـدتى در میـان 
شیعیان جلوگیرى شود و فرمان داد تا در هر شهر و دهكده اى امام جماعت منصوب شـود 

جزایــرى مــى گویـد ) 26.(تــا نمـاز جماعـت بــه پــاى دارنـد و شـرایع اســالم را بــه مـردم بیاموزنـد
نامــه , شــاه صــفوى نــیز در تإییــد دســتورهاى محقــق. مــن بعضــى از ایــن فرمــان هــا را دیــده ام

هایى به كارگزاران خود نوشت تا اوامر او را امتثال نمایند و اطمینان داشته باشند كه اوامـر 
بیشـترین فعالیــت كركــى در ایــن ) 27.(و نواهى كركى بـه خواسـت سـلطنت صادر شـده اسـت

: حسـن بیـك روملـو در احسـن التــواریخ مـى نویسـد. دوره در زمینه امور دینى و مذهبى اسـت
, وى در جلوگــیرى از فحشــا و منكــر و ریشـه كـن كــردن اعمــال نامشــروع ماننــد شــراب خـوارى

بیـان احكـام نمـاز , قماربازى و ترویج فرایض دیـنى و محافظـت اوقـات نمازجمعــه و جماعـات
تفقـد از علمـا و دانشـمندان و رواج اذان در شـهرهاى ایـران و قلع و قمع مفسـدان و , و روزه

به نظر وى بعد از خواجـه نصـیر هیـچ كـس بـه . ستمگران مراقبت هاى سختى به عمل آورد
 )28.(اندازه محقق كركى در اعتالى مذهب شیعه نكوشیده است

امـــا ایـــن دوره حضـــور كركـــى نــــیز چنـــدان بـــه درازا نكشــــید و وى خســـته از خصـــومت هـــا و 
شــاه طهماســب كــه . بــه نجــف بازگشــت 939دشــمنى هــاى حــاكم بــر دربــار صــفوى در ســال 

از ; دوبـاره درصـدد برآمد تــا او را بازگردانــد) 29(,خود با تقاضاى رفتن او موافقــت كــرده بـود
از جمیــع منــاهى توبــه كــرد و شــراب خــوارى را كــه عــادت دربــار  939ایــن رو خــود در ســال 
او كركــى را ایــن بـار بـا اختیـارات بیشـتر و بـا یـك فرمان پر آب ) 30.(صفوى بود ترك نمود

در ایــن فرمــان نكـات زیـر بـه طـور مشــروح مــورد تإكیــد . و تــاب رســمى بــه ایـران دعــوت كــرد
 :قرار گرفته است

ـــ اعتــالى شــریعت اســـالمى و نشـــر تشــیع كــه زمینـــه ســاز ظهـــور حضــرت صـــاحب االمـــر 1
 ;هدف سلطنت صفوى است, است

 ;ـ این هدف جز با متابعت و پیروى از علماى دین به دست نمىآید2
 ;ـ محقق كركى در این زمان بزرگ ترین عالم شیعى و نایب امام زمان است3
ـــ شــاه دســتور مــى دهــد كــه ســادات عظــام و اكــابر و اشــراف و امــرا و وزرا و ســایر اركــان 4

در جمیــع امــور از وى اطاعــت كننــد و آنچــه را , او را مقتــدا و پیشــواى خــود دانســته, دولــت
 ;امر نماید مإمور و آنچه را نهى نماید منهى بدانند
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ـ كركى حق عزل و نصب متصدیان امور شرعیه را دارد و دولت مردان بایــد هـر كـس را  5
او معزول نماید معزول و هر كه را نصب نماید منصوب بدانند و در عزل و نصـب هـا بـه 
ســند دیگــرى محتــاج نداننــد و هــر كــه را عــزل نماینــد مــادام كــه از جانــب آن متعــالى منقبــت 

 ;منصوب نشود نصب نكنند
ـــ بخــش آخـــر فرمــان مربـــوط اســت بــه اعطـــاى امتیــازات اقتصــادى و وقـــف مزارعــى بــراى  6

كركى و اوالد او و نیز سفارش به حكام والیات كه نهایت احـترام را در حـق وى روا دارنـد و 
 )31.(مخالفان این حكم را تإدیب كنند

امــا ; ورود كركــى بــا ایــن اختیــارات مــى توانســت نقطــه عطفــى در تــاریخ ایــران بــه وجــود آورد
كركى درست یك سال بعد از ایـن فرمان و ظـاهرا . تاریخ را به گونه اى دیگر رقم زد, تقدیر

پــدر شــیخ بهــایى مــرگ . بــه دیــار بــاقى شــتافت, در حــالى كــه در تــدارك ســفر بــه ایــران بــود
كركى را ناشى از مسمومیت مى دانـد و معتقـد اسـت عده اى از بزرگـان دولـت كــه از ورود 

 ) 32.(كركى به ایران متضرر مى شدند وى را مسموم كردند
این اسـت كـه وى همیشـه و بـه هـر , آنچه از رفت و آمدهاى كركى به ایران روشن مى شود

از , قیمتى حاضر به همكارى بـا ســلطنت نیســت و هـر زمـان خـود را در محـدودیت مـى بینـد
مخالفـت آشـكارى , گرچه در این هنگام نیز بنا به مصلحت تشیع. دربار كناره گیرى مى كند
نكتـــه شایســـته تإمـــل در ایـــن مــورد ایـــن اســـت كـــه وى حـــتى بعـــد از . بـــا دربـــار صـــفوى نـــدارد

چنــدان عجلــه اى بــراى آمــدن بــه ایــران نــدارد و یــك , صــدور فرمــان دوم بــا آن همــه اختیــارات
متـن . سال صبر مى كند و شاید حتى اگر زنده مــى مانـد هیـچ گاه بـه ایـران بـاز نمـى گشـت

فرمان ها و گفته هاى شاه طهماسب نشان از شإن عظیمى است كه محقـق بـراى فقیـه قائــل 
ایــن كــه شــاه مـــى گویــد شـــما نایـــب امـــام و ســزاوارتر از مــن بــه ســلطنتید و مــن . بــوده اســـت

نمـى توانــد جـز از , و یا مخالف كركى را ملعون و مطرود مـى دانـد) 33(كارگزار شما هستم
كركـى معتقـد اسـت فقیـه , زیـرا همـان گونـه كـه بحـث خـواهیم كــرد, تإثیرات اندیشـه كركـى باشـد

كركـى بــا همیـن نگـاه وارد . نیابت امام را برعهده دارد و در حقیقت فقیه والى مسلمانان است
دســتگاه صــفوى مــى شــود و هرگــاه احســاس مــى كنــد درباریــان حاضــر بــه پــذیرش ایــن اقتــدار 

 .نیستند كناره گیرى مى كند
 

 اهمیت علمى ـ سیاسى محقق كركى
بـه . از فقهــاى بـزرگ شـیعه محســوب مـى شــود, كركـى صـرف نظـر از فعالیــت هـاى سیاســى

او بنیان گــذار یـك مكتـب . همین جهت بعد از محقـق حلى بـه محقـق ثـانى ملقـب شـده اسـت
یكـى آن كـه : مكتـب فقهـى او دو ویژگـى دارد. فقهى است كه در دوره صفویه رواج مى یابد
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مشخصــه عمــده فقــه او اســتدالل ; او بــا قــدرت علمــى خــویش مبــانى فقــه را مســتحكم ســاخت
او هــم دالیــل و بــراهین و دیــدگاه هــاى مخــالف را بــه نحــو . هــاى قــوى در هــر مبحــث اســت

دقیــق و عمیـق مطــرح ســاخته و هــم نظــر خــود را در هــر مــورد بــا اســتدالل محكــم بــر كرســى 
 . نشانده است

توجــه خــاص او بــه پــاره اى مســائل اســت كــه تغیــیرات سیاســى و اجتمــاعى و بــه قــدرت , دوم
نمــاز , مســائلى از قبیــل حــدود و اختیــارات فقیــه. رســیدن شــیعه در ایــران بــه وجــود آورده بــود

در , جـاى مهمـى در فقـه نداشـتند, خراج و مقاسمه كه پیش از آن به دلیـل عــدم ابتال, جمعه
اكــثر فقهــا و مجتهــدان شــیعه پــس از كركــى تــا پایــان دوره . آثــار وى بــه خوبــى مطــرح شــدند

ـــا , صـــفوى متـــإثر از روش فقهـــى او بودنـــد چـــرا كـــه مجموعـــه حقوقـــى عمیـــق و متیـــن او را ب
آقــا , آقــا حســین خوانســارى, فاضــل هنــدى. اســتدالالت قــوى و محكــم پیــش روى خــود داشــتند

حســـین بـــن عبدالصـــمد پـــدر شـــیخ بهـــایى و , شـــیخ بهـــایى, ســـلطان العلمـــا, جمـــال خوانســـارى
 ) 34.(میرداماد از شاگردان مكتب فقهى او محسوب مى شوند

ایـن اندیشـه .  او رواج دهنده نظریه والیـت فقیه در ایـران محسـوب مـى شـود, از نظر سیاسى
گرچــه , بعــد از او نــیز در دوره صــفوى رواج داشــت و برخــى از علمــا بــه آن اشــاره كــرده انــد

همچنیـن سـیره . مدت ها طول كشید تا این نظریه بسط یافته و به تئورى حكومتى مبدل شـود
عملى كركى در همكارى با دولت صفوى مورد پذیرش اكثر علماى شیعه عصر قـرار گرفـت 

هــم بقــاى تشــیع در ایــران تضـــمین گردیــد و هــم انحرافــات فكــرى و , و بــا حمایــت از صــفویه
از ایـن جهـت بخشـى از فكـر و فرهنـگ امــروزى ایـران . مذهبى صوفیان صـفوى اصالح شـد

مــدیون علمــایى چــون كركــى اســت كــه بــا واقــع بیــنى و اجتهــاد و زمــان شناســى بــه پــى گــیرى 
 .اهداف خود پرداختند

 
 اندیشه سیاسى كركى 

 )امامت(حكومت آرمانى . 1
عصـر , بـه عبـارت دیگـر; اندیشه سیاسـى شـیعه تحـت تـإثیر مسـتمر نظریـه امامـت قـرار دارد

بحـث . حضور عمال بر ذهن و فكر اندیشمندان شیعى در عصر غیبت سـایه انداختـه اسـت
, هـــایى كـــه فقیهـــان و متكلمــان شــیعى در جـــدال بـــا اهــل ســـنت در مســاله امامــت داشـــته انـــد

گــر چــه در ایــن , بســیارى از پــس زمینــه هــاى ذهــنى اندیشــه سیاســى آنــان را روشــن مــى كنــد
بـه هـر حـال امامـت حـداقل بــه . میان نباید تفاوت هاى دوره حضور و غیبت را نادیده گرفـت

از ایـن رو بــه ; عنــوان زمینـه فكــرى و ســابقه ذهــنى در نــزد متفكـران شـیعى مطـرح بـوده اســت
نظــر مــى رســد طــرح مباحــث امامــت بــه عنــوان مقدمــه اى بــراى فهــم اندیشــه سیاســى علمــاى 
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مباحــث كركــى دربــاره امامــت حـــاوى نكــات مهمــى از , عــالوه بــر ایــن. شــیعه ضــرورى اســت
 . مبانى اندیشه سیاسى او در عصر غیبت است

از ایــن رو بایـــد ) 35(;بــه نظــر كركـــى منصــب امامـــت و رهــبرى هماننــد نبــوت عظیــم اســـت
كســانى عهــده دار آن باشــند كــه شــرع را بشناســند و شایســتگى فــردى احــراز ایــن مقــام را دارا 

به نظر وى اهل سنت آن چنان ایـن مقـام را خـوار و كوچـك شـمرده انـد كـه فاسـقان و . باشند
وى ) 36. (شراب خواران بنى امیه نیز مدعى آن شدند و بر اهل بیت پیـامبر جفـا كرده انـد

به اهل سـنت اعتراض مـى كنـد كـه چـرا هـدف امامـت را حفـظ نظــام دنیوى خلـق دانسـته وآن 
ى مردم وابسته كرده اند به نحـوى كـه حـتى فاسـق هــم مى توانـد عهـده دار امـر خطیـر  ٕ رابه را

 . امامت شود
به نظر اهل سنت در صورتى كه جمعى از متنفذان با شخصى بیعت كننـد امـام خواهـد شـد 

, امــام عــادل و غالــب بــدترین مــردم باشــد, و در صــورت غلبــه وتســلط نــیز حــتى اگــر مغلــوب
كركــى بعــد از اشــاره بــه مبانــى .امــام عــادل عــزل شــده و فاســق عهــده دار امامــت مــى گــردد

به نگاه دنیوى آنها به امامت اشكال مى گــیرد كه اگر , مشروعیت سیاسى از دید اهل سنت
بـه نظــر وى . چگونــه مــى تـوان اختیــارات پیــامبر را بـه خلیفـه تســرى داد, امامـت دنیــوى اســت

حفــظ , اختیــاراتى چــون حمایــت از اصــول اســالم, در صــورت دنیــوى بــودن امامــت و رهــبرى
جهـاد بـا كفـار و بغـات و اقامـه امــر بـه معـروف و , عزل و نصب حاكمان و قضـاوت, شرع

در ; نمى توان بـه خلیفـه واگـذار كـرد, نهى از منكر را كه همه از توابع منصب نبوت هستند
 )37.(حالى كه اهل سنت چنین مى كنند

بـه چنــد , به نظر كركى امامت آن قدر خطیر است كــه در زمـره اصول دین جـاى مـى گـیرد
 : دلیل

 ; ـ جانشین نبوتى است كه از اصول دین محسوب مى شود 1
 ; ـ همان حكمت و علت احتیاج مردم به پیامبر در زمان امام هم پابرجاست 2
, ـ ضرورت حكم مى كند كــه در همـه حـال خلـق را رهبرى قدرتمنــد و معصـوم هدایت كنـد 3

زیرا همیشه در مردمان انگیزه شر و بدى وجود دارد و در صورت دست یابى به قــدرت این 
 ; آفات بسیارى به بار مىآورند, انگیزه ها و غرایز

تبلیغ دین و جهاد و ضرورت حل مشكالت مردم نیز امامت را ضرورى مـى , ـ حفظ شرع 4
 ;كند
اطیعـو اهللا و اطیعـوا ((كركى براى اثبات اصـل بودن امامــت بـه آیـه , ـ در كنار این دالیل 5

مــن مــات و لــم یعــرف امــام زمانــه مــات میتــه ((و نــیز حــدیث ))  الرســول و إولــى االمــر منكــم
 )38.(استناد مى كند)) جاهلیه
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از آن جـا كـه امامــت . محقــق كركــى همچنیــن بــر لـزوم عصـمت امــام و رهـبر تإكیــد مــى كنــد
دادرسى مظلومان و امر به معـروف و نهــى , متضمن مسوولیت هاى بزرگى چون حفظ دین

ایـن انحـراف ریشـه در . بدون عصمت به انحراف و ظلم و جـور مــى انجامــد, از منكر است
تـإثیر انحـراف نیـز , غرایز و انگیزه هاى شر در انسان دارد كه به خصوص با قدرت بیشـتر

)) قدرت بیشتر ـ فساد بیشــتر((كركى این جا به نوعى بحث معروف ) 39.(بیشتر خواهد شد
لطــف بــر مكلفــان بــراى , بــه نظــر وى مبنــاى امامــت. را در مــورد مردمــان عــادى مــى پــذیرد

اصــالح آنهاســت كــه اگــر عصــمت نباشــد بــه خطــا و انحــراف مــى انجامــد و خــالف لطــف و 
 . حكمت خواهد بود

بــه روشــنى مــى تــوان تــإثیر نظریــه عصــمت را در نظریــه سیاســى عصــر غیبــت نــیز مشــاهده 
نمــود روشــن ایــن , صــفات متعــالى بــه خصــوص عــدالت كــه بــراى رهــبر ذكــر مــى شــود. كــرد

 .تإثیر است
به نظر كركى بین نبوت و امامت تفاوتى نیست جـز این كـه در نبـوت فرشـته وحـى مىآیـد و 

و در بقیــه مــوارد در تمــام كلیــات و جزئیــات ) 40(نــبى مــورد خطــاب مســتقیم قــرار مــى گــیرد
در حقیقــت اختیــارات امــام اختیــارات خــاص نــبى اســت كــه فقــط بــا اذن و رضــایت . مشــتركند

نبى مى تواند به دیگرى منتقل شود و كسى كه بدون رضایت پیامبر ادعاى این اختیارات را 
كركى معتقد است در حـالى كـه خداونـد حـتى بــه بـا . است) 41(داشته باشد ظالم و گناهكار

چگونــه مــى تــوان , تقواتــرین مــردم اجــازه تصــرف در مــال طفــل را بــدون اجــازه ولــى نمــى دهــد
اگـر دامنـه ایــن نظـر را بســط . حقــوق و اختیــارات خـاص نـبى را بـدون اذن وى تصـاحب كــرد

. بـدهیم بـه ایـن نتیجـه مـى رســیم كـه مبنــاى مشـروعیت حـاكم در نـزد كركى فقـط نصـب اسـت
بـه نظــر كركـى نمى تـوان گفـت . خود وى نیز اقتدار فقها را بر اساس روایات اثبات مى كند

مردم در امور دنیا احتیاج به سرپرست و رهـبر دارنـد و حكومـت امــرى دنیـوى بوده و ربطـى 
مثال عــزل و نصـب ; زیرا اكثر امور شرعى متعلق به نظام زندگى و دنیاست, به نبوت ندارد

پیامبر براى هدایت , به نظر وى. اما متعلق به دنیاى مردم است, قضات امرى شرعى است
دنیوى و اخروى مردم مبعوث شده و عبادات مربوط به آخرت و بقیـه احكـام اسـالمى متعلق 
به دنیاى مردمند كه بعد از پیـامبر به عهــده امــام گذاشـته شـده اسـت و هـر كـس جـز بـا اذن 
پیامبر ادعاى امامت كند ظالم و گناهكار تلقى شده و اطاعت او واجب نیست و عصـیانش 

 )42.(نیز گناه محسوب نمى شود
كركى به اهل سنت ایراد مى گیرد كه چگونـه بـراى قاضى كـه منصـب خاصـى اسـت علــم و 

ولــى بــراى جانشــین پیــامبر فســق و فجــور و جهــل را تجویــز مــى , عــدالت را شــرط مــى داننــد
 )43.(كنند
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به نظر كركى كسى كه بدون شایستگى و لیاقت عهده دار منصب امامت و رهبرى شود بـه 
 .جامعه و امام عادل و نیز منصب امامت ظلم كرده است, خود

نگاه به عصر حضـور دارد و در عیـن حـال عمومیتى در , كركى در مجموعه این بحث ها
بـه هـر حـال پایـه و .  كالم وى به چشم مى خورد كه قابلیت تعمیم به عصــر غیبـت نـیز دارد

اعتقــاد بــه مبنـــاى نــص و نصــب در . اســـاس اندیشــه كركــى از همیــن جــا گذاشــته مــى شـــود
مشروعیت در رهبرى جامعه و صالحیت و شایستگى فردى رهبرى با صفات خاص و عـدم 

 .جدایى دین و سیاست از نكات جالب توجه در اندیشه وى است
 
 حكومت مطلوب كركى در عصر غیبت, والیت فقیه. 2

نظریه والیت فقیــه را ,  محقق كركى ظاهرا اولین كسى است كه در حوزه اندیشه سیاسى ایران
هـر . به طور گسترده مطرح كــرد و شـاید بتوان ایــن نظریـه را بـزرگ ترین میراث وى دانسـت

چند قبل از وى در میان فقهـاى شـیعه اشـارات و گاه تصـریحاتى بـه ایـن بحث بـه چشـم مـى 
و : ابوالصالح حلبى از فقهاى قرن پنجم بـا طـرح ایـن نكتـه كــه تنهـا حكم ائمـه اطهـار; خورد

اشخاص دیگر را شایسته امامت ندانسته و بر شیعیان جـایز نمـى , منصوبان آنها نافذ است
داند كه در امور خود به آنان رجوع كنند و از كسى كه شـرایط نیابـت امـام را نـدارد اطاعـت 

 :این شروط را وى چنین ذكر مى كند. كنند
ى و , التمكن من امضائه على وجهه, العلم بالحق فى الحكم المردود الیه ٕ اجتماع العقل و الرا

القــوه علــى القیــام بــه و , التــدین بــالحكم, الــورع, ظهــور العدالــه, البصــیره بالوضــع, ســعه العلــم
حــق را از نــاحق تشــخیص داده و , در احكــامى كــه بــه او رجــوع مــى شــود; وضــعه مواضــعه

ى و علـم و آشـنایى بـر اوضـاع و  ٕ امكان اعالن حق در آن موارد را داشته باشد و عقل و را
عدالت و تقوا و اعتقاد و ایمان به حكم و توانایى اقـدام بـه اجـراى حكم و بـه كرسـى نشـاندن 

 .آن در او فراهم آمده باشد
مـى توانـد , كسى كه داراى این شرایط بـوده و از میـان شـیعیان برخاسـته باشـد, به نظر حلبى

 )44.(والیت ائمه را به دست بگیرد
از فقهاى دیگرى كه اعتقاد به این نظریه در آثار و سیره عملى او به چشم مى خورد شهید 

وى عالوه بر تمركز مرجعیت و تعیین وكیل در شهرها و روستاهاى شـیعى جبـل . اول است
فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى خاصى را انجام داد و شهادت وى ظاهرا بى ارتباط , عامل

ســپاهى فــراهم آورد و بــه , وى حــتى بـــراى مقابلـــه بــا بــدعت گـــذاران. بــا ایــن فعالیــت هــا نبــود
بنــابراین بــراى كركــى كــه از شــاگردان باواســطه شــهید اول اســت و در ) 45(;جنــگ پرداخــت

زمینــه هــاى نظــرى ورود بــه عرصــه هــاى سیاســى و اجتماعــى , مكتــب فقهــى اوپــرورش یافتــه
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 .فراهم بود
در جـامع المقاصـد در بحـث . كركى در چند اثر خود به نظریه والیت فقیه اشاره كـرده اسـت

از نماز جمعه ابتدا با برشمردن شرایط نمـاز جمعـه كه از جمله آنهـا حضــور سلطان عـادل 
حكم اقامـه آن را در عصـر غیبـت بررسـى مى كنـد و ضـمن , یا نایب اوست) امام معصوم(

ســالر و ابـن ادریـس كه مخـالف اقامــه نمــاز جمعــه در عصـر , اشــاره بـه اقـوال سـید مرتضــى
بـه رد دالیــل آنهـا مـى پـردازد و معتقـد اسـت از آن جـا كـه فقیـه جـامع الشـرایط , غیبت هستند

در ایـن جـا وى ) 46.(مى توانــد نمـاز جمعـه را اقامـه كنـد, از جانب امام منصوب شده است
اشـاره مــى كنـد كه چـون فقیــه از جانــب امـام منصـوب شـده اســت احكــام او را بایـد پـذیرفت و 

نمـى تـوان گفـت فقیه فقـط : وى مـى نویسـد. در اقامه حدود و قضاوت بین مردم یارىـاش كـرد
بـراى قضـاوت و فتـوا از طــرف امـام منصـوب شـده اســت و نمـاز جمعـه شـامل ایـن اختیـارات 

 )47.(منصوب كرده اند) به نحو كلى(چرا كه فقیه را ائمه به عنوان حاكم , نمى شود
بـراى , در ایــن جـا كركـى بــا اثبــات جــواز اقامــه نمـاز جمعه كــه امـرى سیاسـى تلقــى مـى گـردد

فقیه اختیاراتى بیش از فتوا و قضاوت قائل مى شود و نیز به نصب فقیه از جانـب امـام بـه 
ـــد كركـــى در رســـاله نمـــاز جمعـــه نـــیز بـــه طـــرح نظریـــه والیـــت . عنـــوان حـــاكم تصـــریح مـــى كن

 :پرداخته است
كــه از او در احكــام ,  اصــحاب مــا اتفــاق نظـر دارنـد كــه فقیــه عــادل امــامى جــامع شـرایط فتـوا

, در حـال غیبت در همـه آنچـه نیابـت در آن دخیـل اسـت, شرعیه بـه مجتهــد تعبـیر مى شـود
) امــا(, چــه بســا اصــحاب قتــل و حــدود را مطلقــا اســـتثنا كــرده باشــند. مـــى باشــد: نایـــب ائمـــه

او حـق دارد مال فـردى را كـه . دادخواهى نزد ایشان بردن و انقیاد به حكمشـان واجـب اسـت
او بــر امــوال .  در مــواردى كــه بــه آن نیــاز اســت بــه فــروش برســاند, از اداى حــق امتنــاع كنــد

ـــان ســـفیهان و ورشكســـتگان والیــــت دارد و مـــى توانــــد در امـــوال ممنوعـــان از , كودكـــان, غایب
تصرف كند و تمام اختیــارات دیگـرى كـه بـراى حـاكم منصـوب از جانـب امام اثبـات , تصرف

اصل در این مسإله روایت عمربن حنظله است كه شیخ طوسـى در تهــذیب آن را . مى شود
مقصود از این حدیث در این جا این است كه فقیه موصـوف بـه ... با اسناد نقل كرده است

از جانــب ائمــه منصـــوب شـــده اســت و در همــه آنچــه كــه نیابــت در آن راه , اوصـــاف معیــن
نایب او محسوب مى شود و به مقتضاى قول امام صادق كه فرموده اند مـن او را بــر , دارد

 )48.(این نیابت كلى است, شما حاكم قرار دادم
روایــتى اســت كــه معمــوال , روایــتى كــه كركــى از آن بــراى بحــث والیــت فقیــه اســتفاده مــى كنــد

پیـش از كركـى برخـى فقهـا این . فقهاى بعد از او نیز مستند اصلى والیت فقیه قرار داده انــد
كركــى در جــاى . روایــت را بــه قضــاوت و رجــوع بــه قاضــیان عــادل شــیعى مربــوط مــى كردنــد
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بـا ایـن حـال علــى ) 49.(به نصب فقیه از جانب امام اشاره مى كنــد, دیگرى از همین رساله
كركـى در مناصب و اختیـاراتى كـه بـراى فقیـه , رغم تإكید بر نصب كلى فقیه از جانـب امـام

, و به مناصب و اختیاراتى چـون فتـوا) 50(بر مناصب شرعى تإكید مى گذارد, برمى شمارد
قضــاوت و سرپرســتى مهجــوران اشــاره كــرده و از ذكــر اختیــارات سیاســى فقیــه خــوددارى مــى 

این نكته در تمام مواردى كه كركى از والیت فقیه بحث كرده است وجود دارد و شاید . ورزد
بــه دلیــل آن باشــد كــه اكــثر ایــن رســاله هــا و آثــار بــراى دولــت صــفوى نگاشــته مــى شــدند و 
تصریح به اختیارات سیاسى فقیه مى توانست در آن مقطع بر روابط مطلوب شاه صـفوى بـا 

 . علما تإثیر منفى بگذارد
مستند عمده كركى در بحث والیت فقیه به جز اجماع در غـیر از , همان گونه كه اشاره شد

روایاتى است كه از ائمه رسیده و عموما قائالن بــه والیت فقیـه بـه آنهــا اسـتناد , قتل و حدود
مبنـى , در حاشیه بر شرایع ـ اثر چاپ نشده كركى ـ پس از شرح نظر محقق حلى. مى كنند

مسـتندات روایـتى خـود را , بر وجوب رجوع شیعیان در اختالفات خود به فقهاى عادل شـیعى
متـن آن . اولیـن و مهــم تـرین حـدیث مقبولـه عمــربن حنظله اسـت. نسبتا مفصل ذكر مــى كنـد

 :چنین است
كلیــنى از عمــربن حنظلــه نقــل مــى كنــد كــه وى مــى گویــد از امــام صــادق دربــاره دو نفــر از 
شیعیان سوال كردم كه در مورد ارث یا قـرض اختالف داشـتند و بـراى حـل آن بـه سـلطان و 

هــر كــس در حــق یــا باطــل : فرمودنــد. آیــا ایــن مســإله جــایز اســت, قضــات وقــت رجــوع كردنــد
در حقیقـت بـه طـاغوت دادخواهى كـرده اسـت و هر چـه را كـه بـه , دادخواهى نزد ایشان بــرد

چـرا كــه آن را بـه حكـم طــاغوت , حكم آنها بگـیرد بـه حرام گرفتـه اسـت اگـر چـه حـق او باشـد
. پرسـیدم پـس چــه كننــد. گرفتــه اسـت) كسى كه خداوند دستور داده اسـت بـه آن كفـر بورزنـد(

بــه كســانى كــه احادیــث مــا را روایــت كــرده و در حــرام و حــالل مــا نظــر مــى كننــد و : فرمــود
زیـرا مــن او , باید او را به عنــوان قاضـى و حـاكم بپذیرنـد. احكام ما را مى شناسند رجوع كنند

, پــس آن گــاه كــه بــر حكــم مــا حكــم كــرد و از او پذیرفتــه نشــد. را بــر شــما حــاكم قــرار داده ام
حكــم خــدا كوچــك شــمرده شــده و مــا را رد كــرده اســت و آن كــه مــا را رد كنــد خــدا را رد كــرده 

 )51.(است و این در حد شرك به خداوند است
البته ظاهرا قبل از كركى بیشتر در ; این روایت مورد استناد همه قائالن به والیت فقیه است

اما كركى با توجه به بیـان كلــى امـام در مــورد ; حرمت رجوع به قضات جور استفاده مى شد
بـه نظـر كركــى نیـابتى كـه در این روایـت بـه . فقها آن را مستند والیت فقیه محسوب مى كنـد

فقها واگذار شده كلى بـوده و در تمــام مـوارد نیابــت پــذیر صـدق مـى كنـد و مختـص بـه زمـان 
 .خاصى هم نیست
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روایت ابى خدیجه است كــه امــام ضمن نهـى , دومین روایتى كه كركى به آن استناد مى كند
از رجوع به قضات جـور مــى فرماینـد كـه به اشخاصـى رجـوع شـود كـه بـا احكـام شـیعه آشـنا 

روایـت دیگـرى نــیز ذكــر مــى كنـد كـه در آن امـام . هستند و مـن آنهــا را حـاكم شـما قـرار دادم
اگر فردى از شیعه براى حل اختالف خود به قاضى و سلطان جور رجوع كنـد : مى فرمایند

این فرد در گناه قضاوت و سالطین جـور شـریك خواهد , و آنها به غیر حكم خدا حكم دهند
همچنین روایت دیگرى كه رجـوع بـه قضـات جـور را مصـداق رجـوع بــه طـاغوت دانسـته . شد

البتــه كركـــى از روایــت هـــاى اخــیر فقــط بــراى اثبــات حرمــت رجــوع بــه ; اســت ذكـــر مـــى كنــد
 )52.(قضات و سالطین جور استفاده مى كند

 
 شرایط فقیه

كرـكـى در اواخــر رســاله نمــاز جمعــه شــرایط زیــر را بـــراى فقیـــه نایــب امــام در عصــر غیبــت 
 :برمى شمارد

زیرا به نظر كركى ایمان شرط عدالت است و بدون آن عدالت به شخص تعلـق نمـى , ایمان
; علـم بـه كتـاب و سـنت در حـدى كــه بتوانــد احكـام را بــا رجـوع بـه سـنت دریابد; عـدالت; گیرد

زیـرا كــه بـه نظر كركــى اجمــاع یكى از منـابع اسـتنباط اسـت و فقیـه نبایـد بـر , علم به اجماع
; علــم بـه قواعــد كالمــى كــه فقــه و اصـول ادامــه آنهــا محســوب مـى شـود; خــالف آن فتـوا دهـد

علم به ناسخ و منسـوخ و احكـام ; آشنایى با لغت و صرف و نحو; علم به منطق و استدالل
مجمـــل و مبیـــن و احـــوال , مطلـــق و مقیـــد, آنهـــا و نـــیز احكـــام اوامـــر و نواهـــى عـــام وخـــاص

 )53.(ملكه اجتهاد و همچنین دارابودن حافظه و استعداد, راویان
 

 اختیارات فقیه
در بــر شــمردن , كركــى علــى رغــم ایــن كــه نیابــت فقیــه از جانــب امــام را عــام تلقــى مــى كنــد

در رســاله نمــاز جمعــه این مسـإله را كـه . اختیارات فقیـه بـه اختیارات سیاسـى اشـاره نمــى كنـد
بـا توجـه بـه ایـن كـه (فقیه مى تواند حدود را اجرا كند و قضاوت بین مردم را بر عهده بگـیرد 

دلیل بر نیابت عــام فقیـه در جمیـع مناصـب ) این موارد فقط از اختیارات امام یا نایب اوست
, بــه نظـــر او اگـــر ایــن نیابــت عــام را در همـــه امــور شــرعى نپــذیریم) 54.(شــرعیه مــى گـــیرد

در ایــن جــا اشــاره كركــى فقــط بــه . اجــراى حــدود و قضــاوت نــیز از فقیــه صـحیح نخواهــد بــود
مناصب شرعیه است و در صورتى اختیارات سیاسـى را در بـر مــى گـیرد كــه حـوزه مناصـب 

 .شرعیه را گسترش دهیم
قراین دیگرى بر مناصب و اختیارات سیاسى فقیه در آثار كركى وجود دارد كه از آن جملــه 
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و تعبـیر او ) 55(اطـالق سـلطان عادل بـه امـام و نایب او, تإكید بــر نیابـت عـام فقهـا: است
 )56.(از اصطالح امیر

زكــات و , دریافــت و تقســیم خمــس, امــر بــه معــروف و نهـى از منكــر, وى اختیــارات قضـاوت
 .خراج و افتا كه جنبه هاى سیاسى دارند را نیز براى فقیه برشمرده است

 
 محقق كركى و مسإله مشروعیت دولت صفوى. 3

بـه طـور سـنتى فقهـا در آثــار خـود از سـلطان عـادل و جـائر نـام مــى برنـد و منظـور آنهــا از 
امــا بحــث مســتقلى راجــع بــه مبانــى ; ســلطان عــادل نــیز در اغلــب مــوارد امــام معصــوم اســت

ایـن مسـإله را بایـد بـا . مشروعیت سیاسى در عصر غیبت در آثار آنان بـه چشــم نمــى خـورد
در فقــه شــیعه . رجــوع بــه اصــول و كلیـات فقـه شــیعه و نـیز در ابــواب پراكنــده فقــه دنبـال كــرد

بـــــراى , والیـــــت و اقتـــــدار مطلـــــق از آن خداونــــد اســـــت و هـــــر والیــــتى در ســـــطوح پـــــایین تــــر
تمــام والیــت هــا در ارتبــاط بــا , بــه عبــارت دیگــر; مشــروعیت بایــد بــه والیــت الهــى بــاز گــردد

 . والیت الهى معنا پیدا مى كند
در عصر حضور ائمه تنها حكومـت معصــومین مشـروعیت دارد و بقیـه حاكمان و حكومـت 

امــا در عصــر غیبــت ایــن وضــوح و صــراحت عصــر ; هــا جــائر و نامشــروع تلقــى مــى شــوند
گرچه به لحاظ سلبى مباحث متعددى در ابواب فقه داریم كه دربردارنـده , حضور وجود ندارد

مثــل بحــث جــواز و عــدم جــواز ; ضــمنى اصــل عــدم مشــروعیت حكومــت هــاى موجــود اســت
امـا از جنبــه اثبـاتى بــه نظــر ; همكـارى بـا سـالطین جــور و یـا جـواز پـذیرش هـدایاى سـالطین

مى رسد تا قبل از دوره معاصر تمایل عمومى به یافتن مبـانى مشـروعیت از طریـق نـص و 
 )57.(روایات براى والیت سیاسى است

نیابــت عــام فقهــا از جانــب ائمــه را برداشــت مــى كردنــد و انتقــال , بعضــى از فقهــا از روایــات
تمــام یــا بخشــى از اختیــارات امــام بــه فقهــا را نتیجــه مــى گرفتنــد و ایــن اختیــارات را بــه حــوزه 

طبـق ایـن مبنـا سرپرسـتى جامعــه در حــوزه . سیاسـت و سرپرسـتى اجتمــاعى سـرایت مــى دادنـد
اختیارات فقیهان قرار دارد و حكومــت هایى مشـروعند كـه تحـت نظـر مسـتقیم یــا حـداقل غیـر 

كركـــى از فقهـــایى اســــت كـــه حكومـــت مشـــروع را فقـــط در . مســـتقیم فقهـــا قـــرار داشـــته باشـــند
تمامــى , بــر اســاس ایــن مبنــا. خالصــه مــى كنــد) فقهــا(حكومــت ائمــه و یــا نایبــان عــام آنهــا 

كركـى مفهـوم . حكومت هاى آن روز از جمله صفویان از نظر او نامشـروع تلقـى مـى شـوند
سلطان عادل را كه در آثار فقها به كـار مى رود به همـان معناى رایـج فقهى امام معصـوم 

متـذكر مـى , در تفسیر روایتى كــه كلمـه امـیر در آن بــه كـار رفته) 58.(یا نایب او مى داند
شــود كــه منظــور از امــیر كســى اســت كــه امــارت او شــرعى بــوده و از جانــب امــام منصــوب 
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 )60.(حضور امام و یا نایب او را شرط مى داند, در بحث جهاد) 59.(شده باشد
, كركــى ضــمن ایـن كه هیـچ گاه در صدد توجیه مشـروعیت آنهـا برنمىآید, در مورد صفویان

مخالفــان . چنــد بــار بــه تصــریح یــا اشــاره آنهــا را در زمــره حكومــت هــاى جــائر قــرار مــى دهــد
بـــه پـــذیرش هـــدایا و , عـــالم مشـــهور معاصـــر وى, كركـــى بـــه خصـــوص شـــیخ ابـــراهیم قطیفـــى

عطایـــاى شـــاهان صـــفوى از ســـوى كركـــى ایـــراد گرفتنـــد و دلیـــل آن را جـــائر بـــودن حكومـــت 
هیـچ گـاه در صـدد اثبـات ,  كركـى بـراى توجیــه كـار خـود در ایــن مـورد. صفویه برمى شمردند

بلكه ضمن پذیرش جائر بودن صـفویان و مفـروض گرفتـن , مشروعیت دولت صفوى برنمىآید
در صــدد اثبــات ایــن اســت كــه پــذیرش هــدایا و عطایــا از ســالطین جــور بــه كلــى جائــز , آن

حـتى او صــفویان را بـا معاویـه مقایسـه مـى كنـد تـا جـواز دریافـت هـدایاى آنهــا را ثابـت , است
 )61. (كند

ـــا عـــدم جـــواز , در حـــالى كـــه در صـــورت پـــذیرش مشـــروعیت صـــفویان اصـــوال بحـــث جـــواز ی
در بحث خراج نیز او پرداخت خراج به دولـت . پذیرش هدایا و یا جواز همكارى پیش نمىآید

در ایـن . جور را به جهت عهده دارى امور عامـه مسـلمانان جـایز و حـتى واجـب مــى شـمارد
بلكه آنها را جائر تلقى كــرده ولـى پرداخـت , جا نیز او اشاره اى به مشروعیت صفویان ندارد

ـــإمین مصـــالح جامعـــه جـــایز مـــى شـــمارد ـــه آنـــان را بـــراى ت در ایـــن بحـــث هـــا عـــدم . خـــراج ب
مشروعیت صفویان مفروض است و بحث بر سر چگونه برخـورد كـردن بــا این دولـت جائــر 

تقـوا و علـم كــه , عـدالت, اصـوال مفــاهیم بلنـدى چـون عصـمت. اسـت نــه اثبـات مشـروعیت آن
اجازه نمى دهد كــه شـاهان فاسـد , در اندیشه علماى شیعه متإثر از نظریه امامت وجود دارد

در فقـــه شـــیعه بـــر صـــفات برجســـته حــاكم و شایســتگى هـــاى . و فاســق را مشـــروعیت بخشـــند
فردى وى بسیار تإكید مى شود و كمى دقـت در آنها روشـن مــى كنـد كـه بــا ایـن مبـانى هیـچ 

 .گاه نمى توان شاهان صفوى را سلطان عادل تلقى كرد
مى توان بـه ایـن نتیجـه رسـید كه بـه نظـر , با توجه به مبانى پیش گفته و اندیشه هاى كركى

. مشــروعیت نــدارد, بــه عنــوان نایبـان عــام امــام, وى هیــچ حكومــتى بــدون نظــارت مســتقیم فقهـا
بـه . اثبـات مــى شـود) نـص(مبناى مشروعیت نیز نصب از طریق ائمه اسـت كه با روایــات 

هیـچ گـاه در صـدد یـافتن راهـى براى , همین دلیل كركى همچـون اكـثر علمـاى عصـر صـفوى
در عین حال باید توجه داشـت . مشروع جلوه دادن دولت صفوى بر اساس فقه شیعه برنیامد

براى طرد و اثبـات عـدم مشـروعیت صــفویان نیز كوشـش , كه محقق با توجه به شرایط زمان
روشـى كـه بـه نظـر . نمى كرد و در بسیارى از مـوارد بـا بــى تفاوتى از كنـار آن مـى گذشـت

 .مى رسد اغلب علماى عصر صفوى نیز در پیش گرفتند
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 كركى و مسإله خراج. 4
مسإله پرداخـت خـراج و بهـره گـیرى شـیعیان از , با توجه به اعتقاد به جائر بودن حكومت ها

عـده . آن از مسائلى است كـه به خصـوص در دوره صـفویه مـورد بحـث بسـیارى قـرار گرفـت
ى به تحــریم در هـر دو مــورد دادنـد و عـده اى دیگـر حلیـت را پذیرفتنـد ٕ محقـق . اى از فقها را

رســاله اى را در دفــاع از جــواز پرداخــت خــراج بــه جــائر و جــواز بهـره  916كركــى در ســال 
نشـان ) قاطعه اللجاج فى تحقیق حل الخراج(نام این رساله . گیرى شیعیان از آن تحریر كرد

كركـى در مقدمـه رسـاله . دهنده این است كه این بحث در این زمان بسیار مطرح بوده است
ـــى مجبـــور بـــه اقامـــت در عـــراق شـــده و در آن جـــا از هـــدایا و  اشـــاره مـــى كنـــد كـــه بـــه دالیل

.(مستمرىهاى شاه اســماعیل اسـتفاده مـى كند و ایـن مسـإله مخالفت هایى را برانگیختــه اسـت
62( 

بعـدها شـاه . قبال اشاره شد كه شاه اسماعیل سالیانه هفتاد هزار دینار بــراى كركـى معیـن كرد
همیـن مسـإله مخالفــت بعضــى از . طهماسب نــیز درآمـد یـك قریــه را براى وى مقرر كـرده بــود

بــه نظــر وى ائمــه اجــازه داده انــد كــه شــیعیان در عصــر غیبــت از درآمــد . علمــا را برانگیخــت
خـراج اسـتفاده كـرده از ســالطین جــور هدایا و عطایــایى را كــه ناشــى از خـراج اسـت دریافــت 

از جملــه ســید مرتضــى و ســیدبن ; كركــى بــه شــیوه علمــاى ســلف اشـــاره مــى كنــد) 63.(كننــد
آنچـه , بـه نظـر كركـى به تصـریح اصـحاب) 64.(طاووس كه از این هدایا بهره مند بوده انـد

بـه اسـم خــراج یـا انـواع دیگــر , دولـت جــائر از زمیــن هــایى كــه خـراج بــه آنهــا تعلـق مــى گــیرد
مبنـاى اسـتدالل كركـى ایــن اسـت كـه خـراج حقـى شـرعى ) 65.(مالیـات مـى گـیرد حـالل اسـت

اســت كــه بــر عهــده زارع گذاشــته شــده و بعــد از تعلــق گــرفتن آن بــه شــخص در حقیقـــت از 
ملكیــت او خــارج مـــى شــود و بایــد آن را بــپردازد تــا در مـــواردى كــه شــرع مشـــخص كــرده بـــه 

هزینـــه رزمنـــدگان و حقـــوق , از جملـــه ایـــن مـــوارد مـــى تـــوان بـــه حفـــظ مرزهـــا, مصـــرف برســـد
بـه نظــر كركـى خــراج بایـد بــه طـور كلــى در مصـالح . كارمنـدان و والیــان اشــاره كــرد, قضــات

عمومى مسلمانان هزینه شود و به لحاظ این كـه مـوارد مصــرف خـراج در عصـر غیبـت نیـز 
 ) 66.(وجود دارند و مستحقان آن موجودند نمى توان به بهانه غیبت امام آن را تحریم كرد

همچنیــن وى معتقــد اســت پرداخــت خــراج حــتى بــه دولــت جــائر واجــب اســت و از اســتاد خــود 
على بن هالل جزایرى نقل مى كند كه او جایز نمى دانست كسى كه خراج بر عهده اوسـت 

زیــرا خــراج حقــى اســت كــه بــر عهــده او , آن را مخفــى كــرده و از پرداخــت آن خــوددارى كنــد
در ) 67.(ثابت بوده و باید بپردازد و بـا پرداخـت آن به دولـت جـائر او برىءالذمـه مـى شـود

حاشــیه بــر ارشــاد نــیز مــى گویــد زكــات را بعــد از جــدا كــردن مالیــات حكومــت و پرداخــت آن 
به طور خالصه كركى پرداخت خراج را یك واجب شـرعى تلقـى كـرده ) 68.(باید مطالبه كرد
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تعلـق , كه به شخصیت حقوقى دولت بدان جهت كه عهده دار مصالح عامه مسلمانان است
به دلیل تإمین مصالح مسلمانان از ایـن , مى گیرد و دولت جائر نیز على رغم جائر بودنش

قاعــده مســـتثنا نیســـت و بایـــد مالیــات را بـــه آن پرداخــت و وى حــتى اجـــازه حـــاكم جـــور را در 
البته در جایى دیگـر ذكـر مى كنـد كـه در صــورت امكــان مـى ; مصرف خراج شرط مى داند

در یكــى دیگـر از آثـار خـود نــیز اسـتفاده و ) 69.(تــوان امر خـراج را بـر عهـده فقیــه گذاشــت
 )70.(دریافت خراج را براى جائر حرام مى داند

بحـــث بعـــدى كركـــى حلیـــت بهـــره منـــدى از خـــراج یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر اســـتفاده از عطایـــا و 
هدایاى پادشــاهان اسـت كـه از خـراج بـه دسـت مىآیـد و رسـاله بـه انگـیزه اثبات همیــن مطلـب 

كركـى معتقـد اسـت ائمـه در عصـر غیبـت به شـیعیان بـراى بهـره منــدى از . نوشته شده اسـت
عطایــاى حاصــل از خــراج اجــازه داده انــد و خــود ائمــه نــیز از ایــن عطایــا اســتفاده مــى كــرده 

همچنین علماى شیعه نیز به حلیت بهره مندى از این عطایا فتوا داده و برخى از ) 71.(اند
ســید ,  عالمــه حلــى, وى از شــیخ طوســى. آنهــا خــود از هــدایاى ســالطین اســتفاده مــى كردنــد

. بـه هـر حــال بعـد از كركى نـیز بحـث خـراج ادامـه یافـت. مرتضى و سید رضى نام مى برد
قطیفى در رد دیدگاه هـاى كركـى رسـاله اى نوشـت و حسـین بـن عبدالصــمد پــدر شـیخ بهایـى 

بعدهـا . نـیز در دفـاع از كركــى رسـاله اى دیگـر در عصــر شـاه طهماسـب بـه نگــارش درآورد
اما آنچه عمال پذیرفته شد دیـدگاه ) 72.(مقدس اردبیلى و شیبانى نیز این كار را ادامه دادند

 )73.(هاى كركى و طرفدارانش بود

 .دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوى دكترى علوم سیاسى دانشگاه تھران.1
ثانى يـاد مـى شـود. 2 : ك.ر. ((در مآخذ شیعى از میانه قرن دھم تا روزگار حاضر از او به محقق 

ج ) 1362, دفتر نشر فرھنگ اسالمى: تھران(زمین در فقه اسالمى , حسین مدرسى طباطبايى
 )).72ص , 2
ندى 368;ص , 4ج ) مكتبه اسماعیلیان: قم(روضات الجنات , محمد باقر خوانسارى. 3 , عبدهللا اف

ص , 3ج ) كتابخانه آيـه هللا مرعشـى: قم(به اھتمام سید احمد حسینى اشكورى , رياض العلمإ
447. 

 .71و  31ص , 105ج , بحاراالنوار, محمد باقر مجلسى: رك. 4
به ايــران((, آلبرت حورانى. 5 بل عامـل  , ترجمـه مرتضـى اسـعدى, ))ھجرت علمـاى شـیعه از ج

 .14ص  , 8ش , سال سوم, كیھان فرھنگى
, محمد بـاقر مجلسـى. ((كركى در اجازه خود به يكى از شاگردانش اين اساتید را نام مى برد. 6

 )).47ص, 105ج , پیشین
 .31ص , ھمان. 7
 : ك.ر((ذكر كرده است  910ارجمند مالقات دعوت شاه از كركى را قبل از . 8

the Hidden Imam (chicago: the university of chicago press, 1989) P, 133. Said amir 
argomand, the shadow of God and . . 

 .15ص , پیشین, آلبرت حورانى. 9
 .86ص , احسن التواريخ, حسن بیك روملو. 10
 .482ـ  480ص , عالمآراى صفوى: ك.براى مثال در اين مورد ر. 11
 .448ص , پیشین , میرزا عبدهللا افندى. 12
ج , مستدرك الوسائل, میرزا حسین نورى. 14. 1ص . رساله خراجیه, على بن حسین كركى. 13
 .432ص , 3

نه : قـم(تحقیق سید احمد حسینى اشكورى , تعلیقه امل االمل, میرزا عبدهللا افندى. 15 كتابخا
ضور خـود در ايـران . 294ص ) 1410, آيه هللا مرعشى ست كـه وى در مـدت ح در اين جا نوشته ا

 .حدود چھارصد مجتھد تربیت كرده است
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عن الجبـت و الطـاغوت, على بن حسین كركى. 16 ھوت فـى ل حات الال بـه كوشـش محمـد , نف
 .39ص ) مكتبه نینوا: تھران(ھادى امینى 

بـى , نعمان: نجف(تحقیق سید محمد صادق بحرالعلوم , لولوه البحرين, شیخ يوسف بحرانى. 17
 .152ص) تا

ست. 18 ست نی بار  918وى در , در مورد تاريخ بازگشت وى اطالع دقیقى در د صفھان در در در ا
مه محمـد باقـر , تاريخ شاه اسماعیل صفوى, غالم سرور: ك.ر. ((صفوى حضور داشته است ترج

سخ دادن )). 62ص ) 1374, مركز نشر دانشگاھى: تھران(آرام  وى چندى قبل از چالدران براى پا
امـا بعـد از )). 482ص , عالمـآراى صـفوى: ك.ر. ((بـه سـفیر عثمـانى از سـوى دربـار احضـار شـد

سحاق ابراھیـم  924كركى در . چالدران در منابع نامى از وى نیست در نجف به برھان الـدين ابوا
جازه داده اســت سوى و مـدرس بھبھــانى: ك.ر. ((خوانسارى اصفھانى ا حكیـم , سید علـى مو

 )).64ص ) 1370, اطالعات: تھران(استرآباد 
شاه طھماسـب, امیر محمود خواندمیر. 19 تصـحیح احسـان اشـراقى و , تاريخ شاه اسـماعیل و 

 .107ص ) 1371, گستره: تھران(محمد تقى امامى 
كاح آن را ادامـه داده 935تا  928وى از . 20 حث ن امـا , مشغول نوشتن اين اثر بوده است و تـا مب

به  937در . موفق به اتمام آن نشده است شاگردان خـود داده اسـت  در اجازه اى كه به يكى از 
مد . ك.ر. ((اتمام شش جلد از اين كتاب اشاره مى كند و فعال ھمین مجلدات نیز باقى است مح

 .64ص , پیشین, سید على موسوى و مدرس بھبھانى 79;ص  105ج , پیشین, باقر مجلسى
إحببت إن إجعله : وى ضمن ستايش از صفويه مى نويسد) 25ص (در مقدمه جامع المقاصد . 21

 ... .عندى) دوله الصفويه(تحفه اودى بھا بعض حقوقھا 
 .318ص , 14ج , فرھنگ ايران زمین, محمد تقى دانش پژوه. 22
 .170ص , 5ج , پیشین, محمد باقر خوانسارى. 23
كه , اين فرمان تاريخ ندارد. 24 اما خاتون آبادى در وقايع السنین فرمان دوم را در تإيید فرمـان اول 

 )).461ص , وقايع السنین و االعوام, خاتونآبادى: ك.ر. ((نوشته شده مى داند 936در سال 
صفوى , جعفر المھاجر. 25 صر ال فى ع ص ) 1989, دارالروضـه:  بـیروت(الھجره العاملیه الى ايران 

126. 
 .162ص , 5ج , پیشین, محمد باقر خوانسارى. 26
 .13ص , عوالى اللئالى العزيزيه, ابن ابى جمھور احسايى. 27
 .349ص , پیشین, حسن بیك روملو. 28
 .334ص , ھمان. 29
 .323ص , ھمان. 30
سائل, میرزا حسین نورى 460;ص , 3ج , پیشین, عبدهللا افندى. 31 ستدرك الو  434ص , 3ج , م

 ).چاپ سنگى(
شیخ حسین بـن عبدالصـمد : دو تن از علماى معاصر كركى شھادت كركى را تإيید مى كنند. 32

لى بــن عــودى شــاگرد  لدين بــن ع ين ا قب مـى دھـد و ز پدر شیخ بھايى كه او را شھید ثانى ل
شان را در ; شھید ثانى كه كركى را از جمله شـھدا مـى شــمارد ینى نـام اي از ايـن رو عالمـه ام

شھداى شـیعه آورده اسـت ینى: ك.ر. شھدإ الفضیله در شمار بزرگـان  شھدإ , عبدالحسـین ام
 )).442ص , 3ج , پیشین, عبدهللا افندى 130;ص , پیشین, جعفر المھاجر; الفضیله

, اسكندر بیـك. ((در حقیقت او در اين زمان پادشاه ايران بود: اسكندر بیك تركمان مى نويسد. 33
 )).154ص , 1ج , عالم آراى عباسى

 .66ص , 1ج , پیشین, مدرسى طباطبايى. 34
بت و الطـاغوت, على بن حسین محقق كركى. 35 و  49و  47ص , نفحات الالھوت فـى لعـن الج
 .وى امامت را در اين كتاب از اصول دين بر شمرده است. 69
 .70و  40ص , ھمان. 36
 .68ص , ھمان. 37
 .50ـ  47ص , ھمان. 38
 .58ص , ھمان. 39
 .69ص , ھمان. 40
 .69ص , ھمان. 41
 .70ـ  67ص , ھمان. 42
 .70ص , ھمان. 43
ص) 1362, امیرالمومنین: اصفھان(تصحیح رضا استادى , الكافى فى الفقه, ابوالصالح حلبى. 44

422. 
 .386ص , آرإ فى المرجعیه الشیعه: ك.در اين مورد ر. 45
 .371ص , 2ج ) ق 1408, آل البیت: قم(جامع المقاصد , على بن حسین كركى. 46
 .375ص , ھمان. 47
 .142ص , 1ج , به كوشش محمد حسون, الرسائل, على بن حسین كركى. 48
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 .143ص , ھمان. 49
 .161ص , ھمان. 50
شرايع , على بن حسین كركى. 51 شماره (حاشیه بر  نه آيـه هللا  , 6584نسـخه خطـى  كتابخا

 .167ص) مرعشى نجفى
 .ھمان. 52
 .168ص , 1ج, الرسائل, على بن حسین كركى. 53
 .161ص , ھمان. 54
 .486و  379, 377, 375, 371ص , 2ج , جامع المقاصد, على بن حسین كركى. 55
كى. 56 سین كر طى شـماره (, حاشـیه شــرايع, على بـن ح سخه خ نه آيــه هللا , 6584ن كتابخا

ھاد : در حاشیه بر ارشاد در بحث جھاد نیز مى نويسد. 57ص ) مرعشى نجفى بودن ج شرعى 
اما به شرط اين , در غیبت ھم جھاد مى تواند شرعیت داشته باشد, منوط به عصر حضور نیست

 )).96ص ) آستان قدس 2380(حاشیه بر ارشاد : ك.ر. ((كه حاكم مجتھد باشد
 . 19ص ) 1370, سازمان تبلیغات اسالمى: تھران(تاريخ تشیع در ايران , جعفريان. 57
 .379و  486, 371ص , جامع المقاصد, على بن حسین كركى. 58
 .57ص , حاشیه بر شرايع, على بن حسین كركى. 59
 .370ص , 3ج , جامع المقاصد, على بن حسین كركى 149;ص , ھمان. 60
 .15ص , 1ج , پیشین, عبدهللا افندى. 61
 .37ص , )الخراجیات(, رساله خراجیه, على بن حسین كركى. 62
 .73, 55ص , ھمان. 63
 .85ص , ھمان. 64
 .74, 89ص , ھمان. 65
 .76, 75, 74, ص, ھمان. 66
 .91ص , ھمان. 67
سلطان جائـر . 47برگ , حاشیه بر ارشاد, على بن حسین كركى. 68 گر  بـه نظـر كركـى حـتى ا

ین , باشد مالیات را بايد پرداخت زيرا مالیات حقى است كه به زمین تعلق مى گیرد و بر عھده زم
 .دار ثابت است

 .74ص , الخراجیات, على بن حسین كركى. 69
 .45ص , 4ج , جامع المقاصد, على بن حسین كركى. 70
 .79ص , الخراجیات, على بن حسین كركى. 71
شیبابى در , محقق اردبیلى,  مجموعه چھار رساله خراجیه از محقق كركى. 72 فاضل قطیفـى و 

 .كتاب الخراجیات كه پیش تر به آن اشاره شد آمده است
 .2ج , پیشین, مدرسى طباطبايى: ك.درباره بحث خراج ر. 73
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