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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 109 - 87

مشروعیت ،مبنایی است که حکومتها به سبب آن میتوانند زمینه اسیتمرار قیدرت
سیاسی خود را فراهم سازند و اطاعت پذیری مردم را به دست آورند .الل حق والیت
مبنای فقه و اندیشه سیاسی علماء شیعه بودهاست .حق والیتسیاسی در اندیشه شییعی
پس از پیامبر ،از آن امام معصوم و والت منشعب و مفوض از ایشان است .فقدان وجود
امام معصوم فقهای شیعه را وادار به تعامیل بی ا حاکمیان و طیرح نظرییه در بیاب حیق
مشروعیت حاکمیت در دوران غیبت کرده است.
شاهان قاجار شیعی مذهب بودند و تالش میکردند تا به الول مذهب تشیع وفیادار
بمانند .با این حال افزای

شمار علمای شعیه و استقرار مجتهدین در کرسیی اقتیدار و

والیت دینی ،موجب قدرت اجتماعی علما و محدودیت حاکمیت سالطین قاجاری شد.
این دو نهاد بهرغم تضاد و تعارض قدرت ،روابط نزدیک و محترمانهای نسبت بیه هیم
داشتند .کاشفالغطاء نماد نهاد مذهب تشیع در دوره حاکمیت فتحعلیشاه قاجار بود.
در این پژوه

چگونگی این تعامل و پشتوانه نظری آن بررسی خواهد شید .اینکیه

آیا کاشفالغطاءبا نظریه پردازی ،حاکمیت قاجار را وارد دایره مشروعیت فقه شیعی کرد
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

یا بنا به ضرورت نوعی از مشروعیت را به طیور ضیمنی بیرای قاجارهیا لحیاظ کیرد؟
مدعای پژوه

حاضر این است کیه کاشیف الغطیاءدر مواجیه بیا تضیاد مشیروعیت و

مقبولیت ،به کارکردهای مثبت شاه نظیر دارد و جیایگزینی مطلیوبتیری نییز بیرای آن
نمییابد .تمامی جمالت ستای آمیز کاشفالغطاء مماشاتی تقیهآمیز و مصلحتجویانیه
برای تقویت سلطانی است که از دیدگاه وی عقل و شرت بر تقویت و تحکیم اقتیدارش
حکم می کنند .براین اسا

ماهیت و بنیاد وجوب اطاعیت از امیام معصیوم بیا شیالوده

اطاعت از پادشیاهان متفیاوت اسیت .همچنیین وی در فتیوای خیود مبنیی بیر تعییین
فتحعلی شاه به فرماندهی جنگ ،ضمن تولیه به اطاعت از فرماندهی وی ،میان اطاعیت
از او و اطاعت از امام معصوم تمیز قائل شدهاست .با این همه اگرچه کاشفالغطیاء بیه
لراحت در آثار خود تقریری مصرح به این موضوت نداشته و بحثی منسجم نکرده ،بیه
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نظر می رسد او بنابر مالحظات و ضرورت سیاسیی مشیروعیت عَرَضیی شیاه قاجیار را
پذیرفته است .این پژوه

سعی دارد با مرتبط ساختن مفاهیمی نظیر قدرت ،سیاست و
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درآمد

رهنمون سازد.
پیشینه پژوهش

در رابطه با اندیشه سیاسی کاشف الغطاءچندین مقاله به نگارش درآمده است کیه از
جمله میتوان به مقاله داوود شیخی زازرانی ( )1392در مجله هفت آسیمان بیا عنیوان
«اندیشههای کالمی شیخ جعفر کاشفالغطاء» اشاره نمود که حاوی مطالبی در دفاعیات
کاشف الغطاءاز دین اسالم و تشیع با رویکرد کالمی است .مقاله «اندیشه سیاسیی شییخ
جعفر کاشفالغطاء» از حسین آبادیان و زهرا منزه ( )1388لرفاً مسئله والییت فقییه و
نق

عالمان در حکومت در اندیشه کاشفالغطاء را تبییین و پیگییری مییکنید .مقالیۀ

«اندیشه سیاسی کاشف الغطاء» از محمید معرفیت ( )1394کیه در دومیین کنگیره بیین
المللی فرهنگ و اندیشه دینی ارائه شده ،ابعاد اندیشه سیاسیی کاشیفالغطیاء بیهوییژه
درباره حکومت اسالمی و اعتقاد ایشان به الل والیت فقیه را بررسی کرده است .مقاله
« رویکرد علما به مشروعیت نهاد سلطنت؛ مطالعه موردی روزگار فتحعلی شاه قاجار» از
قاجار مطالب مختصری نیز راجع به کاشف الغطاء ذکر کرده است.
تعامل با حکومت در عصر غیبت از دیدگاه کاشفالغطاء

نسب شیخ جعفر بن شیخ خضر جناحی نجفی ،معرو

به «کاشفالغطاء» ،به ابراهیم

بن مالک اشتر نخعی میرسد (حبیبآبادی .)851/3 ،وی از فقهای قرن سیزدهم سیاکن
نجف و معالر با فتحعلی شاه قاجار بود .کاشفالغطاء مقیدمات را نیزد پیدر آموخیت
سپس از محضر بزرگانی نظیر شیخ محمدمهدی فتونی و آقامحمد باقر وحید بهبهانی و
سیدمهدی بحرالعلوم کسب دان

کیرد (خوانسیاری .)201/ 2 ،او در نهاییت در سیال

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

سارا موسوی و بهنام علمی نصیرآباد ( )1395نیز در خالل بررسی اندیشۀ علمیای دور

 1212بعد از وفات سیدمهدی بحرالعلوم طباطبایی به ریاست دینی شییعه اثنییعشیری
رسید (امین .)101/4 ،کاشف الغطاء اواخر ماه رجب سال  1228درگذشت (آلمحبوبیه،
140/3؛ عقیقی بخشایشی.)2۶۶ ،
نگاه کاشفالغطاء در باب تعامل با حکومت در عصرغیبت و فقدان امام مانند دیگیر
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ایدئولوژی در نظر کاشف الغطاء ما را به کشف حکومت مطلوب شیعی و ویژگیهای آن

غیر الهی و الرار بر تحمل تا پایان عصر انتظار است .کاشفالغطاء با حاکمان قاجیاری
که خود را واجباالطاعه دانسته و با القابی مانند «سایۀخیدا»« ،معیدلت آثیار»« ،اسیالم
پناه»« ،شاهنشاهاسالم» ،مینواختند ،مگر به مصلحت ،مخالفت میکرد (زیبیاکالم.)197 ،
تداوم و استمرار حیات جامعه اسالمی منوط به بکارگیری شعائر مذهبی و تعامل عالمان
با حکومت بود .حاکمان نیز برای تداوم حاکمیت خود بیه دانی

فقهیی و نفیوذ آنیان

محتاج بودند ،در چنین شرایطی کاشف الغطاء با ارائه شروطی ،تعامل با حکومت قاجار
را جائز می شمارد .او مانند دیگر فقها از جمله شیخ جعفر کشفی از یک سو شیرایط را
برای کسب قدرت سیاسی مهیا نمی دید و از سویی دیگر در شرایط تاریخی وحیدت و
تضاد دو دستگاه روحانیت و سلطنت میزیست (قاضیمرادی.)۶3 ،
در اندیشه کاشف الغطاء پذیرش اختیاری هرگونه منصب سیاسی تحریم شده و آن را
مستوجب گناه می دانست .اگیر مجتهید منصیوب شیده از سیلطان و پادشیاه حیدی را
برگزیند ،بر او این نیت واجب می شود که آن امر به نیابت از امام لورت گرفته اسیت
نه حکام ،و خداوند به حقایق داناتر است (کاشفالغطیاء« .)431/4 ،منصیوب از طیر
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

حاکمجائر ،در لورت پذیرش امری ولو باالجبار باید مشروط به نیابت از امیام غاییب
عمل نماید .تقیه در قضاوت بر امر قتل مطلق جایز نیست و نیز نه در امر تر
ولی در تر

بر میال

بر جان اشکالی ندارد بنابر رأی اقیوی» (همیو)431/4 ،؛ «و جیایز نیسیت

برای غیرمجتهد که قضاوت کند جز با تقیه و هنگامی که حاکم ستمگر آن را بیر عهیده
گیرد و امر کند گناهی بر او نیست و در لورت عدم اجبار ،گناه بر آنها با هیم اسیت»
(همو.)431/4 ،
بنابراین دو الل اساسی در تعامل با حاکم غیرالهی در اندیشه کاشفالغطاء و دیگیر
شیوخ متقدم امامی ،نیت به نیابت از امام معصوم و عمیل بیه تقییه اسیت (مفیید812 ،؛
طوسی358 ،؛ براج طرابلسی342/1 ،؛ ابین ادرییس حلیی287/3 ،؛ حلبیی423:1403 ،؛
شریفمرتضی .)2۶3-2۶2 ،وی عامل مختار در قضاوت را گناهکار میداند اما خود در
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مقام عمل ،بنا به ضرورت و برای رفع تهدیدهای موجود ،مانند حضیور اخبیاریهیا در
دربار قاجار با مراجع قدرت ارتباط داشت .در عین حال وی هیچگاه منصبی را از سوی
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فقهای متقدم شیعه مبتنی بر تیداوم طیرح ادعیای عیدم مشیروعیت هرگونیه حاکمییت

عثمانی به کاشف الغطاء وجود ندارد (اعتمادالسیلطنه1483-1482/3 ،؛ فسیائی۶93/1 ،؛
سییپهر15۶/1 ،؛ اعتضادالسییلطنه113-114 ،؛ خورمییوجی13-14 ،؛ هییدایت-7573/9 ،
.)7574
والیت از دیدگاه کاشفالغطاء

مهم ترین شرط برای حاکم نزد علمای شیعه داشتن ویژگی حق والییتالهیی اسیت.
این ویژگی منحصر به خدا و کسانی است که از جانب او مورد فی

قیرار مییگیرنید.

این ویژگی اکتسابی نبوده و تفویضی اسیت ،یعنیی حتیی رعاییت میوازین موجیود در
فقه سیاسی و رعایت کلیه حدود و احکامالهی باع

نمیشود تا حاکمی مشروت بالذات

گردد یا حق والیت بر جامعه شیعی را کسب کند .حیق والییت از ناحییه خداونید بیه
پیامبران و سپس ائمه اعطا می شود .حکومت مطلوب از نظر عالمان شیعه لرفاً مختص
به پیامبر و امامان است و در ادامه نیز فقیهان با گرفتن فیی

از مراتیب بیاالتر و بنیابر

ضیرورتهیای گونیاگون ناشیی از غیبیت امییام دارای ایین حیق مییشیوند .در تفکییر
حق والیت ندارد .براسا

مبانی اعتقادی اسیالم ،حقیوق و تکیالیف و تصیمیمگییری،

همگی الهی است و هیچکس حق حاکمیت بر کسی ندارد و الل عیدم والییت اسیت
(کاشفالغطاء 37/1 ،؛ جعفر پیشهفرد.)57 ،
در عین حال عیالوه بیر آزادی انسیان از قیید سیلطنت غیرالهیی و تسیاوی بنیدگان،
کاشف الغطاء اولین شرط حاکم را منوط به داشتن اجازه از طر

خداوند میداند و راه

هرنوت ادعای دیگر یا شیوههای اعمال قدرت بر جامعه را میبندد .الل این اسیت کیه
بعد از خداوند متعال ،کسی بر کسی حکم نراند و سلطان نباشد؛ به سبب برابر بودنشان

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

کاشف الغطاء انسان در ابتدا تحت والیت خداوند است و هیچ انسانی بیر انسیان دیگیر

در عبادت و بندگی ،کسی از بندگان و بردگان نباید بر دیگری چیره شود بلکه به طیور
مطلق هیچ کس نمیتواند بر مملوک ،بدون اجازه مالک

سلطنت کند (کاشیفالغطیاء،

 « .)207/1استدعای حصول اذن و اجازه از واحد احد است؛ زیرا که الل در این است
که سلطان همه افراد فقط خداوند بلند مرتبه است ،پس همانا خلق در عبودیّت برابرنید
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حاکمان نپذیرفته است .گزارشی نیز درباره پیشنهادی از سوی دولت قاجاریه یا دولیت

غیرالهی ،مراتب والیت و تملک در سلطنت را در نبوت و امامت و ارث ،سپس در علم
میداند .مقام نبوت که شین سیاسی آن به سبب اتصال به وحیی و امیام نییز منصیوو
بودن

مایه والیت وی است ،هرچند هر دو مرتبه والیت نیز از علم برخوردارند ،ولیی

عالم بودن آنها شرط بر والیت آنها نیست .بنابراین علمی که شرط والییت شیود ،فقیه
است که مجتهد دارای آن به نظر کاشفالغطاء به همیین دلییل در زمیره والت حیق در
عصر غیبت امام عصر قرار میگیرد.
کاشف الغطاء علم را کنار نبوت و امامت و ارث ،از عوامل ایجیاد والییت از سیوی
خدا می داند .منظور آن بزرگوار از علم ،فقاهت است .وی در اینجیا بیه والییت فقییه
اشاره کرده است (مزینانی .)280 ،بنابراین بهرغم ذاتی بودن حق والیت الهی نبی و امام
و انتصاب الهی آنه ا ،حق والیت فقیه اکتسابی و به دلییل مسیاعی او در طلیب علیم و
رسیدن به مقام فقاهت است .حق والیت الهی تنها حق مالکیت حقیقی است زیرا توسط
خداوند در این منصب واقع شدهاست و دیگر لورتهای مالکیت و سلطنت عارییه و
عرضی هستند .هیچ ملک و ملکوتی نیست مگر برای لاحب کبریا و عزت و جبروت.
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

هر کسی که غیر از افراد به لفت مالکیّت خوانده شود ،منظیور از میالکیت  ،مالکییت
حقیقی و واقعی نیست بلکه منظور از آن ،مالکیت لوری بر وجه عاریت است پس به
گونه ای نیست که اوامر و نواهی را لادر کند مگر اینکه از جانب مالیک قیاهر در ایین
جایگاه منصوب شده باشد (کاشفالغطاء.)332/4 ،
کاشف الغطاء والیت مجتهدان را ناشی از فقاهت دانسته و شاهان را بیهرغیم داشیتن
قدرت از حق والیت مبرا می داند .سلطنت غیر مجتهد یا سلطان از نظیر کاشیفالغطیاء
عاریه و عرضی است و هیچ گاه الیل و ذاتی نخواهد بود .سلطنت در اندیشیه سیاسیی
کاشفا لغطاء غیرالهی و با والیت در تباین است و حق والییت بیرای پادشیاهان قابیل
اکتساب نیست هرچند سلطان توانسیته باشیند بسییاری از امیور ییا احکیام اسیالمی را
عهدهدار گردد و رعایت کند.
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و وجوب انقیاد برای پروردگار زمین است» (همو .)332/4 ،وی با نفی هرگونه سلطنت

طوالنی شدن عصر غیبت ،تعطیلی امور حسبه و عدم تمکن فقها در تشیکیل دولیت
باع

می شد تا فقها به تعامل و لدور جواز شرعی در مشروعیت عرضی حکومتهای

جائر بپردازند .تشخیص و اجتهاد فقها در مشروعیتبخشی به حکام باع

میشد تا آن

دولتها دیگر حکام جور نباشند .حکومت فتحعلییشیاه چنیان در بحیران مشیروعیت
فرورفته بود که نزدیک بود دچار خطاهای بزرگ سیاسی شیود .افیزون بیر اینکیه جید
قاجارها نه قاجاری بلکه فرزند شاهسلطان حسین لفوی بودهاست و لرفاً در ایلقاجار
بزرگ شدهبود (نوریعالء)50-49 ،؛ به گونهای که فتحعلییشیاه قصید داشیت هنگیام
تاجگذاری ،با افشای این اتصال ،بهنام شاهلفوی برتخت بنشیند اما رؤسای قاجار مانع
این کار شدند (همو .)50 ،فتحعلی شاه و درباریان ،همچنیین بیه دنبیال جلیب حماییت
عالمان شیعی در جنگ با رو

بودند (مزینانی.)۶۶ ،

در شرح کاشف الغطاءبر قواعد آمده است اگر فقیهی که از جانب امام منصوب است،
سلطانی یا حاکمی را بر مسیل مانان تعییین و نصیب کنید ،چنیین سیلطان و حیاکمی از
در لورتی که در بعضی سرزمینها مبسوطالید باشد بیه حیاکم عیادل ملحیق اسیت»،
چنانکه در بنیاسرائیل چنین بودهاست .زیرا حاکم شرت و عر

هر دو از جانب شیرت

منصوب هستند( 1نجفی .)15۶/22 ،در این لیورت ،سیلطان عیادل کیه فقیط بیر امیام
معصوم اطالق میشد ،میتواند بر سلطان غیرمعصوم اما منصوب از قِبَل نایب عیام نییز
 « .1پس ال محاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل ،چه به حق تصّدی شود ییا بیه اغتصیاب،
عبارت از «امانتداری نوت و والیت بر نظم و حفیظ و اقامیۀ سایر وظائف راجعه به نگهبانی» خواهید بود ،نه از
باب قاهرجیت و مالکجیت و دلبخواهانه حکمرانی در بالد و فیمیا بین عبیاد؛ و فی الحقیقه از قبییل تولیت بع
موقو علیهم در نظم و حفیظ موقوفیۀ مشترکه و تسوییۀ فیمیا بین ارباب حقوق و ایصیال هر ذی حّقی بیه
حّق خود است ،نه از بیاب تمّلیک دل بخواهانه و تصیجر شیخص متصیجدی؛ و از این جهت است که در لسان
ائجمه و علمیای اسیالم ،سیلطان را به ولی و والی و راعی ،و مّلت را به رعّیت تعیبیر فرمودهانید؛ و هم از روی
همین مبنیا و اسیا آنکه حقیقت سیلطنت عبیارت از «والیت بر حفظ و نظم و به منزلیۀ شیبانی گله است»
لهیذا به نصب الهی  -عز اسیمه  -که مالک حقیقی و ولجی بالذات و معطی والییات اسیت موقیو  ،و تفصییل
مطلب به مباح امامت موکول است (نائینی.)70- ۶9 ،

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

مصادیق حاکمان جور نخواهد بود «در این زمان نایب عام امام

(فقیه جامعالشیرایط)
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کاشفالغطاء و مشروعیت حکومت فتحعلیشاه قاجار

دارد» (فراهیانی.)22 ،

را چنین معرفی کرده است« :بنده ما که بیر بنیدگی خیود اعتیرا

سپس او را به کار جهاد گمارده است و از خداوند خواسته تیا عبیا مییرزای کوشیا در
سرکوبی اهلطغیان و جور را از شفاعت خود برخوردار سازد و وی را در هر دو جهیان
تحت حمایت او قرار دهد .در حالی که در همین زمان موضع میرزای قمی درباره جنگ
میان ایران و رو

متفاوت است و این جنگ را مدافعهای موقو

به اذن امام و حیاکم

شرت نمیداند (میرزایقمی .)401/1 ،کاشف الغطاء در این باب حکم جهاد لادر کرده و
در موضوت جهاد با رو ها مینویسد :وظیفه اولیه به عهده امام است که دفات کند و در
لورت غیبت امام ،وظیفه مجتهدان است و در لورتی که مجتهدان اجازه لادر کننید،
هر فرد دیگری میتواند رهبری جهاد را به عهده بگیرد .لذا در توقیع خود به شاه از ایین
موضع وارد میشود و به عنوان مجتهدی که شایستگی نیابت بزرگان زمان را داشته است
وی را به رهبری جهاد منصوب میکند (حائری.)330 ،
گسترش داییره مشیروعیت و اضیافه کیردن حلقیه دیگیری بیه مراتیب دارای حیق
مشروعیت که از دوره لفویه آغاز شده بود ،در زمان قاجار توسط کاشفالغطاء تکیرار
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

شد .اعطای حق مشروعیت در برخی از اختیارات که عموماً شامل امور حسبیه است به
معنای عادل دانستن فتحعلی شاه و منصوب بودن وی از طر

کاشفالغطاء اسیت ،امیا

این عمل به معنای رد حق مشروعیت نایب عام امام به فتحعلیشاه نیسیت؛ بلکیه ایین
اختیارات تفوی

شده به فتحعلیشاه از سوی کاشف الغطاء مشروط اسیت و بیا امیر و

نهی شرعی همراه است .کاشفالغطاء همواره به طور نظری ،الل مشیروعیت سیلطنت
فتحعلیشاه را به اجازه مجتهد عادل موکول کرده است (آجدانی.)73 ،
تییید شاه توسط کاشف الغطاء بی
نق

از آنکه مشروعیتی برای سلطنت قاجار باشید بیر

عالمان به عنوان سرچشمه مشروعیت طبق عقیده »نیابتعامه» تیکیید دارد (الگیار،

 .)49ا عطای حق مشروعیت و تییید سلطنت قاجار در شرایطی لورت مییگرفیت کیه
اخباریان و اهلتصو
94

در فکر رسوخ به کیاخ قیدرت و در اختییار گیرفتن اهیرُمهیای

سیاسی موجیود در آن بودنید .در دوره قاجیار ،لیوفیان در ضیدیت بیا علمیای دیین
میکوشیدند که به فتحعلیشاه عنوان اولیاالمر بدهند (آجدانی .)۶1 ،بنابراین مالحظات

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:20 +0430 on Sunday September 6th 2020

اطالق شود (جعفریان .)119 ،کاشفالغطاء در توقیعی که برای فتحعلیشاه نوشیته ،وی

کدیور در مقدمه کتاب نظریههای دولت در فقه شایعه ،مراحیل فقیهتشییع را در بیاب
توجه فقهی علما به سیاست و امور حکومتی به چهار مرحله تقسیم مییکنید و مرحلیه
دوم را عصر سلطنت و والیت میداند (کدیور .)14 ،شاخصۀ این مرحله که قیرن دهیم
تا سیزدهم هجری ،از لفویان تا شروت نهضت مشروطه را در بیر مییگییرد ،رسیمیت
یافتن مذهب تشیع در ایران و قدرت نسبی فقیهیان در عصرلیفوی و قاجیاری اسیت
(همانجا) .در مجموت مرحله دوم را میتوان عصر آغاز نظریههای سیاسی فقیهان شییعه
مانند نظریۀ «والیت انتصابی عامه فقیهان» در کنار نظریۀ ثنوی «والیت انتصیابی فقیهیان
در امیور حسییبیه (شییرعیات) و سییلطنت مسیلمان ذیشییوکت در عرفیییات» (سییلطنت
مشروعه) دانست (همو .)19 ،کاشف الغطاء نیز در عمل چنین تقسیمی را پذیرفته اسیت
و دلیل آن را میتوان د ر عدم تمکن فقیهان نظیر او در تشکیل دولت دانست ییا اساسیاً
در این زمان ،هنوز نظریه تشکیل دولت در میان فقیهان شکل نیافته و قوام نگرفته بود.
کاشفالغطاء به فتحعلی شاه مجوز داد تیا در بخشیی از امورشیرعی ،کیه از وظیایف
شرعی امر جهاد ،به فتحعلیشاه و عبا میرزا «توقیع» جداگانه لادر کیرد و بیار دیگیر
الالت رهبری را در امر جهیاد از آن مجتهیدان دانسیت و شیاه و ولیعهید را مییموران
خوی

اعالم کرد .در اینتوقیع فتحعلیشاه را به عنوان «بنده ما که بیه بنیدگی خیوی

اعترا

دارد» میمور به جهاد کرد (حائری.) 331 ،

کاشف الغطاء در مقدمه کتابی با عبارت تیمل برانگیزی فتحعلیشاه را میدح مییکنید:
«این انسان نیست این فقط یک فرشته کریم است» (کاشفالغطاء .)44/1،او فتحعلیشاه
را حاکمی عادل و مجاهد میداند .همچنین وی هیچگیاه در برابیر دولیت قاجیار قیرار
نگرفت و تعامل فراتر از ضرورت های سیاسی و تاریخی را با حکومت قاجار به نمای
گذاشت .وی در جریان جنگهای ایران و رو

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

خالۀ حکام شرت و قضات با تقوای اسالمی است ،دخالت کند .وی در مورد واگذاری

نیز به تییید فتحعلییشیاه پرداخیت و

اختیارات مربوط به جهاد را که از وظایف مجتهدان است ،به وی واگذار کرد .بیه نظیر
میرسد واگذاری ب عضی از امور شرعیه مانند جهاد و همچنین گیردآوری مالییاتهیای
شرعی مانند خمس و زکات به واسطه احتیاط و تقویت دولت شییعی قاجیار در برابیر
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شرعی و سیاسی نیز بر آراء لادره از کاشفالغطاء مؤثر بودهاست.

الول امامیه است را به نفع حفظ بیضیهاسیالم نادییده بگییرد .هرچنید کاشیفالغطیاء
واگذاری اختیارات منصوبان از طر

نوابعام را موقو

به تحصیل غرض کرده است.

او بیان می کند که تفاوت میان وجوب اطاعت و فرمانبرداری سلطان میدافع مسیلمین و
اسالم در این است که وجوب اطاعت جانشین به مقتضی ذات است نه به اعتبار اهدا
و جهات و اطاعت و فرمانبرداری سلطان به لورت عرضی تا تحصیل غیرض واجیب
میشود .از این رو وجوب طاعت سلطان مانند وجوب تهیه اسلحه و جمعآوری یاوران،
از باب وجوب مقدماتی است که آوردن واجبات بر آن موقو

اسیت (کاشیفالغطیاء،

.)334/4
در این دوره مسئله جهاد علیه بغات [گردنکشان] که فقهای آغازین امیامی در دوران
غیبت آن را منع کرده بودند ،دوباره مطرح شد .کاشفالغطاء معنای این موضیوت را کیه
در آغاز متوجه بغیعلیه امام بود ،گسترش داد (لمبتون .)120 ،بغی ظلم و تعدی اسیت،
و همه ظالمان باغی هستند (کاشفالغطاء .)3۶7/4 ،باید با هرکس که علییه امیر و نهیی
امام یا نایب عام یا نایب خاو امام بشورد و هر آن کس که علیه امر و نهی او اقدام کند
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

و از دادن زکات و خمس مضایقه کند یا از انجام دادن حقوق خود سر باز زنید ،سیتیز
کرد (همو .)3۶7/4 ،بنابراین کاشف الغطاء حکومت قاجار را از لحیاظ نظیری ،مشیروت
نمیدانست .به نظر او حتی اگر فتحعلی شاه از اوامر و نواهی نایب عام و نظرات فقهیی
او دور می شد ،باغی و امکان جهاد علیه او فراهم می شد .از این رو مشروعیت سیلطان
وابسته به نوت تعامل و واکن های سلطنت به لاحبان حق والیت الهی است و تخطی
از چهارچوبهای فقهی تشیع میتواند به مشیروعیت او پاییان داده و داخیل در داییره
حکام جور کند .بنابراین مشروعیت سلطان قاجار بسیار متزلزل و وابسته است.
از مسائل مهمی که در کتب فقهی ،بح های فراوانی را به خود اختصاو داده است،
امر قضا ،اجرای حدود ،اقامه نماز جمعه و امور حسبیه است که از خالل مباحی

فقهیا

میتوان میذون بودن سالطین برای اجرای احکام الهی را استنباط نمود .براین اسا  ،بیه
9۶

دیدگاه کاشف الغطاء نسبت به مشروعیت شاهان قاجار اشاره میشود.
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حمالت کفار رو

بوده است و موجب شد تا عدول وی از عدالت که رکنی اساسی در

کاشف الغطاء برپایی نمازجمعه را مشروط به حضور امام یا نایب خاو وی واجیب
می داند و مجتهد یا نایب عام امام در عصرغیبت اجازه اقامه نماز جمعه را ندارد و قایل
به تحریم آن در عصر غیبت است .شرط دیگیر ،تمکین امیام در نصیب ناییب خیاو
اوست .حتی امام غیرمتمکن نمی تواند بیه برپیایی نمیاز جمعیه قییام کنید و مجتهیدان
مبسوط الید نیز از اقامه نمازجمعه در لورت عدم وجود امام منع شدهاند.
«یکی از شرایط اقامه آن وجود سلطان عادل که منصوب حق تعالی یا پیامبراکرم
یا ائمه

که آنها مبسوط الید باشند که از فجره و فسیقه بیرای دعیوت میردم بیه آنهیا

خوفی نداشته باشند ،امام یا نایب خاو وی باید نماز را مباشرت کند .مگر اینکه برای
امام عارضی از قبیل مرگ پی

آید ،در آن لورت برای اتمام نماز باید یکی از مؤمنین

را انتخاب کرد و به وی اقتدا کنند .اگر امام متمکن از نصب نباشد نماز جمعه عیناً چیه
با حضور و چه با غیبت واجب نمیشود» (کاشفالغطاء .)247/3 ،معلوم مییشیود کیه
شیخ جعفر کاشفالغطاء بین نظریه «تقیه و انتظار» و نظریه «نیابیتعامیه» میردد بیود و
جمعه در عصر غیبت بود (کاتب .)323 ،تردید در نظرییه نیابیت عامیه باعی
نسبی مشروعیت دولت قاجار شده است .در حقیقت این تردید باع

پیذیرش

پذیرش سیلطنت

در خأل ایجاد شده در والیت الهی شد .یعنی بهرغم اینکه از لحاظ فقهی والیت عالمان
توسط کاشف الغطاء پذیرفته شد ولی به علت عیدم تمکین و قیدرت سیاسیی سیلطنت
می توانست حداقل امور را بر عهده گیرد ولی برخی امور نیز تا حضور امام یا ولی الهی
معطل میماند.
زکات

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

موضع خود را نسبت به این دو کامالً روشن نساخت ،از اینرو او قایل به تحریم نمیاز

کاشفالغطاء ،زکات را که مالیاتی شرعی ا ست ،از مصادیق اختیارات مالی و مصداق
والیت عام مجتهد در دورانغیبت می داند .وی پرداخت زکات را منوط به اخراج سیهم
سلطان پی

از آن می کند .پرداخت زکات بر چیزی جز بعید از اخیراج سیهم سیلطان

واجب نمی شود ،چه آن سلطان امامی و چه سلطان غییرامیامی باشید (کاشیفالغطیاء،
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نمازجمعه

را ،زیرا وی در اجرای احکام در مقام امام قراردارد و ولی آنها میباشد» (همو.)135/4 ،
کاشفالغطاء همچنین ،به لراحت مشخص میکند ،جیز مجتهید کسیی حیق دریافیت
زکات را ندارد و مکلفین نیز نمیتوانند مبالغی که به سلطان میدهند را زکات محسوب
کنند .آنچه به سلطان بخشیده میشود زکات نیست (همو .)1۶0/4 ،بنیابراین در حالیت
طبیعی اختیارات مربوط به زکات فقط در دست مجتهد است .اما از دیدگاه کاشفالغطاء
در لورت لزوم و بنا به مصالح ،امکان استفاده سلطان از این اختیار نواب عیام فیراهم
است و در عمل نیز کاشفالغطاء چنین کرد (همو .)333/4 ،این بهرهگیری از زکات نیز
محتاج جواز شرعی از مجتهد است و با نظر فقیه ،سلطان قاجار به هنگام بیروز جنیگ
میان ایران و روسیه این امکان را یافته است.
خمس

در باب خمس و تعلق آن به مرجع دارای لالحیت ،کاشفالغطا ،سیهم خداونید و
رسول را به امام واگذار کرده و سهم امام را نییز بیه فقهیا اختصیاو داده و وی را در
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

نصف خمس متولی می سازد .اما طلب خمس بر بیچارگان بنییهاشیم واجیب اسیت و
ساداتی که از فرزندان امام علی

و فاطمه زهیرا

هسیتند و فرزنیدان آنهیا از همیۀ

امامان اثنیعشری ،حق طلب خمس دارند .مجتهدان خمس را در مواردی که تشیخیص
میدهند هزینه می کنند .در لورت عدم وجود مجتهد و امکان اتال

خمس ،مسیلمانان

عادل میتوانند متولی خمس شوند « .سهم امیام بیا حضیورش و امکیان ولیول ،بیه او
می رسد و با عدم امکان به خاطر تقیه و مانند آن ،یا غیبت  ،در ظینج قیوی بیه الینا
سهگانه اعطاء میگردد و مجتهد امر آن را متولی میشود ،اگر ولول به مجتهید مقیدور
نباشد و نگهداری مال تا جایی که خبری برسد ممکن و مقدور نباشد ،عدول مسلمانان
آن را بر عهده میگیرد» (کاشفالغطاء.)211/4 ،
کاشفالغطاء در مورد استفاده از خمس حقی از آن را برای سلطان متصیور نیسیت.
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وی در هنگام بروز جنگ با رو

بنابر اقتضاء و ضرورت تیمین مالی سیپاهیان و عیدم

توانایی مالی دولت ،در عمل به فتحعلی شاه به عنوان سلطان امامی اجیازه داد تیا پاییان
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 « .)154/4همانا مجتهد اجازه دارد تا طلب کند زکات را مانند خمس و همه حقوق فقرا

برهه از زمان و به علت عدم توانایی مالی دولت در تجهیز سپاه برای جهاد بیودهاسیت.
روشن است که سالطین دسترسی به امام زمان

نداشتند کیه از آن حضیرت

اذن

بگیرند .پس تنها راه باقی مانده آن بود که از فقیه اجازه بگیرند و برپاییه همیین مطلیب
بود که او به فت حعلی شاه قاجار اجازه داد بیرای ادار جنیگ بیا رو هیا از وجوهیات
شرعیه استفاده کند و اگر کفایت نکرد مجاز است از اموال دیگر میردم بیه مقیدار نییاز
بگیرد (برجی .) 98 ،واگذاری این بخ
سلطان قاجار باع

از امور و احکام فقهی از سوی کاشفالغطاء به

ایجیاد نیوعی مشیروعیت گیذرا و موقیت بیرای دولیت قاجارییه

شدهاست.
جهاد

یکی از بزرگترین مشکالت جامعه شیعی در دوران فتحعلیشاه ،جنگهای میان ایران
و روسیه تزاری است .در این جنگها کیه رو هیا متجیاوز و آغیازگر جنیگ بودنید،
کاشف الغطاء دفات ایرانیان را به عنوان جهاد دفاعی معرفی کردهاست .جهاد دفاعی ،برای
اگر امام حاضر نبوده ،چه غایب باشد چه حاضر ،یا اجازهاش متمکن نشیده باشید ،بیر
مجتهدین واجب است تا به امر جهاد قیام کنند (همو .)333/4 ،اگر مجتهدان از قیام بیه
جهاد ناتوا ن باشند ،بر کسی که قابلیت و شایستگی سیاست و تدبیر جنیگهیا و جمیع
لشکرها را دارد ،واجب است تا زمان توقف بر جهیاد ،نسیبت بیه آن ،قییام کنید و بیر
مسلمانان واجب و الزم است تا از وی اطاعت کنند همانگونه که اطاعیت و پییروی از
مجتهدین در احکام واجب است .کسی که او را نافرمانی کند ،گیویی امیام را نافرمیانی
کردهاست (همو.)290/4 ،

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

دفعکفار از سرزمینهای مسلمانان است (کاشفالغطاء .)337/4 ،در اندیشه کاشفالغطاء

کاشف الغطاء جهاد دفاعی را در لورت عدم تمکین مجتهیدان بیه سیلطان واگیذار
میکند و درباره پیروی از سلطان حکم بر وجیوب اطاعیت از وی مییدهید .در جهیاد
دفاعی که برای حفظ بیضه اسالم ،یا دفع دشمن از مسلمین است ،پس رئیس مسیلمین
در این باب باید تقویت شود و در جنگی که بر آن میذون است ،پییروی گیردد ،چیون

99

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:20 +0430 on Sunday September 6th 2020

جنگ در امور مالیه اسالمی دخل و تصر

کند .اجازه استفاده از خمس مختص به این

اختالل در نظام و تقویت کلمه کفر و ضعف کلمیه اسیالم اسیت (همیو .)382/4 ،ایین
موضوت مشروط به انجام فرامینیی میذهبی اسیت کیه کاشیفالغطیاء در بخی

جهیاد

کشفالغطاء آورده است .همچنین نافرمانی در برابر سلطان را به منزله عصیان در مقابیل
امام عادل می داند به این لورت سیلطان را بیه چهیارچوب اعتقیادی اهیلتشییع وارد
میسازد در بعضی از امورسیاسی -مذهبی میان نهاد دین و دولت وحدت روییه ایجیاد
میکند .در امر جهاد مرتبه واجب االطاعه بیودن سیلطان بیه ماننید وجیوب اطاعیت از
خداوند به ثبوت می رسد و عدم اطاعت از سلطان با گناه و کیفر عذاب و خشیم الهیی
همراه می شود .در عین حال به مساوات این امر مجتهدان در جایگیاه امیام عیادل قیرار
دارند و نافرمانی از اوامر آنها عصیان در برابر امام معصوم است.
در لورت اثبات لیالحیت فیرد بیرای ریاسیت در امیر جهیاد کیه در ایین زمیان
کاشفالغطاء ،فتحعلیشاه را دارای این ویژگی معرفی میکند ،حکم چنین است که ،بیا
مشخص کردن قابلیت ،به لورت عینی بر او واجب میشود که با فرقه شینیعه رو

و

دیگران ،از فرقه هایی که ستمکارند (بغات) ،جنگ و رزم کند و بر مردم واجب است که
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

به او کمک و یاری رسانند اگر به آنها نیاز داشت .هر کس که با او مخالفت کند پس با
علمای اَعالم مخالفت کرده است و هرکس با علمیای بیزرگ مخالفیت کنید ،بیه خیدا
سوگند که با امام مخالفت ورزیده است و هر کس با امام مخالفت ورزد ،با رسول خدا
و سید و سرور مردم مخالفت کرده است و هر کس با سید و سرور مردم مخالفت ورزد
پس با ملکالعالم مخالفت ورزیده است (همو .)333/4 ،زمانی که طلب اذن و اجازه از
مجتهدین موافق با احتیاط باشد و نزدیک به رضای پروردگار جهانیان و نزدیک به رقی
و تذلل و خضوت برای پروردگار زمین ،پس اجازه می دهم اگر از اهل اجتهاد باشم و از
قابلین برای نیابت از سادات زمان برای سلطان بن سلطان و خاقان بن خاقان ،محرو
و نگهبانی شده به وسیله عین عنایت ملک منجان ،فتحعلیشاه که خداوند سایهاش را بیر
سر مردم طوالنی کند ،در اخذ آنچه از اموال که کار جهاد بر آن متوقف شیدهاسیت در
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تدبیر لشکریان و سربازان ،و رد اهل کفر و طغیان و انکار ،از خراج زمینی کیه بیه غلبیه
اسالم فتح شده و آنچه که جاری میشود (همو .)333/4 ،کاشفالغطاء امر جهیاد را بیر
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حفظ مسلمین و اسالم بر اجرای این حکم متوقف است و تیرک حماییت از او باعی

واگذار کرده است و دلیل آن عدم توانایی و عدم مبسوطالید بودن فقیهان است .وگرنیه
این لالحیت در فقها وجود دارد ولی عدمتمکن مالی و سیاسی آنها باعی

واگیذاری

اختیارات تا تحصیل غرض میشود .در باب احکامی کیه فتحعلییشیاه بایید در هنگیام
جهاد و در رابطه با سپاه مجاهدین اجیرا کنید ،کاشیف الغطیاء وظیایفی را بیرای وی و
میموران

بر میشمارد از جمله اینکه رییس مطات ،شعارهای اسیالمی را اقامیه کنید و

مؤذنین و ائمه جماعتی در لشکر اسالم قرار دهد و واعظی مسلط به زبان فارسی و زبان
ترکی را منصوب دارد تا برای آنها ،نقص و ایرادهای دنیای پست را تبیین کند و آنها را
در طلب پیروزی در سعادت ابدی ترغیب کند و با بیان اینکه مرگ را چارهای نیسیت،
امر مرگ را بر آنها آسان گرداند و بیان دارد که شهادت ،سعادت است و اینکه میردهای
که شهید شده باشد ،نزد پروردگارش زنده است و از گناهان

گذشت میشود همچنین

با امر آنها به نماز و روزه و محافظت بر طاعیت و فرمیانبرداریشیان از ملیکالعیالم و
زمان های نماز و اجتمات بر امام ،آموزگارانی را برای آموزش خواندن نماز ،و شکیات و
تا جایی که به حزب خداوند وارد شوند (همو.)335/4 ،
کاشف الغطاء پس از واگذاری امر جهاد به سلطان ،اجازه اخذ و اسیتفاده از میردم را
به شاه تفوی

می کند .اگر توانایی مالی سلطان ،برای دفیع اشیقیاء کیافی نباشید بیرای

جلوگیری از تعرض میتواند از اهالی مرزها اموالشان را اخذ نماید تا هنگامی کیه دفیع
دشمنان از آبرو و خونهای آن اهالی متوقف شود (همو .)334/4 ،این استفاده از امیوال
و اخذ آنها مشروط بر عدم کفایت اموال سلطان است و اگر سلطان تمکن میالی داشیته
باشد مجاز به گرفتن اموال نیست ،حتی اگر برای امر جهاد لر

نماید .کاشفالغطیاء

تیکید می کند که مسؤلیت همه احکام در عصیر غیبیت بیه مجتهید واگیذار مییشیود و
هرگونه دخل وتصر

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

سهویات و سایر عبادات وضع کند و اینکه به آنها حاللها و حرامها را آمیوزش دهنید

در آن احکام نیز بنابر اجتهاد فقیه امکانپیذیر اسیت شیاید ایین

سخن در پیرامون انتقاد کسانی است که ممکن است به واگذاری امر اختییارات مجتهید
در جهاد و اخذ اموال به سلطان از طر

کاشف الغطاء اعتراض داشته باشیند ،بنیابراین

مقلدین را در امر پیروی از احکام لادره در ابواب مختلف فقهی واجب میشمارد.
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اسا

تواناییها و لالحیتهای فردی و تمکن در ادار جنگ و جهاد به فتحعلیشیاه

امر قضا یکی از منالب اللی و رسمی در اسالم است از آنجا که در اعتقاد شیعه فقط
امام مبنای مشروعیت همه امور دینی است ،در امر قضاوت یا خود امام باید به ایین امیر
بپردازد یا کسی که از جانب وی به این مسئولیت منصوب شده باشد .در باب قضیاوت،
کاشف الغطاء متولیان قضاوت را به سه قسم تقسیم میکند که شامل سلطان ،مجتهدان و
مکلفان میشود .همچنین درباره چگونگی نصب و کیفیت قضاوت توسیط مجتهیدان و
غیرمجتهدان مینویسد « :برای رئیس مسلمانان جایز نیست که قاضی یا شیخاالسالمی را
منصوب کند مگر با اذن و اجازه مجتهد ،باید ابتدا اگر ممکن اسیت بیه مجتهید رجیوت
کند ،سپس حکم نماید» (کاشفالغطا .)431/4 ،در این حکم کاشفالغطیاء هییچ حقیی
برای سلطان در امر قضاوت متصور نیست و وی را مکلف به رجوت بیه مجتهید کیرده
است .او سلطان را از مقلدین می شمارد که باید هم در امر سیاسیت و همچنیین دیگیر
امور به مجتهد رجوت کند و به او اجازه نمیدهد در امرقضاوت که مخیتص مجتهیدین
است وارد شود .از نگاه کاشفالغطاء والیت در امر قضیاوت برعهیده مجتهید اسیت و
سالطین به سبب عدم علم و اطالت از امورات فقهی چنین حقی ندارند .هرگونه دخل و
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

تصر

در واگذاری منالبقضایی نیز به وسیله سلطان امکانپذیر نیست و اگر بیه هیر

روی ناچار به گماردن شخصی در مقام قضایی یا مسایل مذهبی شود باید به نظر مجتهد
رجوت کند .کاشف الغطاء امر قضاوت و تمام فروعات مربوط به آن را از دایره اختیارات
سلطان خارج می داند و جز با اجازه مجتهد امکان هر عملی در ایین امیر را از سیلطان
سلب میکند .از نظر کاشف الغطاء همه شیعیان در شیمار مقلیدین مجتهیدان بیه شیمار
میروند و در هنگام مرافعات و مشکالت باید به فقیهان مراجعه کنند و نیه بیه کسیانی
مانند سلطان که در این عصر دارای محاکم عرفی هستند .بنابراین کاشفالغطاء رسیدگی
به امور مسلمین را لرفاً توسط مجتهدان بر پایه فقه پذیرفته اسیت و رجیوت افیراد بیه
دادگاههای عر

که عموماً توسط دولت اداره میشیدند را جیایز نمییدانید .وی حیق

قضاوت را لرفاً از آن مجتهد دانسته است .بنابراین او حق والیت عمومی مجتهدان بر
102

امور عامه مردم از جمله قضاوت را مطرح میکند.
بر اسا

نظر کاشف الغطاء عالوه بر عدم اجازه عموم در ارجات امور قضایی به غییر
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مسئله قضاوت در عصر غیبت

جایز نیست برای غیر مجتهد که قضاوت کند مگر با تقیه و هنگامی که حاکم ستمگر آن
را بر عهده گیرد و امر کند پس گناهی بر او نیست و با عدم اجبار ،گناه بر آنها بیا هیم
است (همو .) 431/4 ،برای مکلفان رجوت به غیر مجتهد در دعاوی بیه مثابیه خیروج از
اسالم است و همچنین غیر مجتهد از هرگونه دخالت در امر قضاوت منع شدهاست مگر
باالجبار توسط سلطان ستمگر .بنابراین قضاوت غیرمجتهد اگر به اختییار باشید ،حیرام
است و در لورتی که حاکم جائر ،غیرمجتهد را به قضاوت وادارد ،باید همراه بیا تقییه
باشد و در اموری محدود است .کاشفالغطاء عالوهبر ترسیم حید و حیدود اختییارات
سالطین و مردم در امر قضاوت در عصرغیبت ،نحو انجام وظایف توسط مجتهیدان را
نیز مشخص میکند .با تقیه قضاوت در امر قتل مطلق جایز نیست و در امر تر
مال نیز امر بر قتل جایز نیست و در تر

بیرای

بر نفس و جان به طبیق رأی اقیوی اشیکالی

ندارد .در باب امر به قتل ،کاشف الغطاء نیز مانند فقهای متقیدم شییعی مگیر در شیرایط
خو

بر نفس ،حکم به امتنات از لدور رأی به قتل داده است (همو.)431/4 ،

داشتن تسلط به علم فقه و استقالل در قضاوت در شرایط عصر غیبت مییدانید کیه در
لورت عدم استقالل ،همکاری مختار با حاکم جائر را نفی و در لورت اجبار ،تقیه را
شرط قضاوت میداند.
اجرای حدود

در اندیشه کاشف الغطاء برپایی تعزیر برای هر کسی جایز اسیت ،ولیی اقامیه حیدود
مخصوو مجتهد است (همو .)431/4 ،یکی از مسائلی که در کتب فقهیی از آن بحی
شده ،مسئله اقامه حدود در عصرغیبت است که در این خصوو دو سیؤال مهیم مطیرح

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

بنابراین کاشف الغطاء شرایط قاضی را برای رسییدگی بیه امورحقیوقی مسیلمین در

است :نخست اینکه آیا اقامه حدود در عصرغیبت واجب است یا آنکه مشروط به حضور
امام است؟ دیگر اینکه در لورت وجوب اجرای حدود ،چه کسی باید آن را اجرا کنید؟
برخی از علما قائل به تعطیلی حدود در زمان غیبیت هسیتند ولیی بیشیتر آنهیا قائیل بیه
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مجتهد ،امکان دخالت کسانی که به علم فقه تسلط و آشنایی ندارند نیز سلب مییشیود.

حدود و تعزیرات که مرجع آن امام است یا نایب خاو یا عام  ،در زمان غیبت برای
مجتهد جایز است و باید توسط همیه مکلفیان ،مجتهید تقوییت و مسیاعدت شیود در
لورت امکان ،مانع غلبه کردن دیگران بر مجتهد شوند .واجب است بر مجتهد تا فتیوا
لادر نماید» (همو .)430/4 ،همچنین ایشان در بخشی دیگر از کتاب خیود میینویسید:

« اگر مجتهد منصوب شده از سلطان و پادشاه حدی را برگزیند ،بر او این نییت واجیب
می شود که آن امر به نیابت از امام غایب است نه به حکم سلطان ،و خداوند بیه حقیایق
داناتر است» (همو.)431/4 ،
وی اجرای حدود در عصر غیبت را مختص به مجتهید و از وظیایف او مییدانید و
شرط نیابت از امام غایب را برای لحت آن واجب میداند .بر این اسا  ،کاشفالغطاء
تعطیلی احکامالهی را در هیچ شرایطی جایز نمیداند .او برای حل مسئله ،این مسئولیت
را بر دوش سلطانی قرار میدهد که میذون باشد و این إذن برعهده فقهاست .وی با توجه
به ضرورت اجرای حدود الهی و استناد به ادلهای در بیان عدم رضایت امام بیه تعطیلیی
احکام و حدود الهی در عصرغیبت ،معتقد به همکاری با حکومتهای تشکیل شیده در
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

زمان غیبت است .اجرای احکام الهی نیازمند قدرت و سلطنت اسیت در حیالی کیه در
نبود مجتهد مبسوط الید برای جاری کردن حدود باید به مشارکت نسبی جهیت اجیرای
حدود با حکومت تن دهد و این مسئله میتواند موجید پیذیرش تلیویحی مشیروعیت
سلطان شود.
نتیجه

بیشتر علمای دوره قاجار ،حکومت شیاهان در دوران غیبیت را غصیبِ حیق امیام و
نامشروت میدانستهاند .برخی از فقها بین شاهان عیادل و جیائر تفیاوت قائیل شیدند و
همکاری با شاهان عادل را جایز میشمردند .البته این تجویز در حد اسیتفاده از شیاهان
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تعطیلی حدود در عصر غیبت هستند 1.کاشفالغطاء در ایین زمینیه میینویسید « :اقامیه

زمان

در حکومت محسوب نمیشد.

براین اسا  ،کاشفالغطاء والیت را ریشیه حیق حاکمییت مییدانید .وی پییامبر و
امام معصوم و سپس فقیهان را به واسطه علم فقه دارای حق والیت معرفی مییکنید .در
فقدان دولت امام معصوم ،کاشفالغطاء در مواجهه با سنتهایی مانند انتظار و تقیه میل
به تعیدیل مالحظیات فقهیی بنیابر ضیرورتهیای تیاریخی دارد و در پیذیرش نظرییه
«نیابتعامه» در همه شئون نیز با احتیاط عمل میکند .رأی به استحباب برخی از احکام
و نیز تحریم اموری مانند نمازجمعه ،جهاد ابتیدایی و وجیوب مسیائلی دیگیر او را در
موضع تردید در ابراز نظر قطعی نشان میدهد .حواله بعضی از امورشیرعی بیه دسیت
سلطان لاحب قدرت از طر

فقیه غیرمتمکن ،به منزلۀ رد حقحاکمیت به سیلطان ییا

مشروعیت دائمی وی نیست ،اما نوعی تعدیل و مسامحه در فقه حکیومتی بیه حسیاب
میآید .کاشفالغطاء از جمله فقهیایی اسیت کیه حضیور علمیا را در کنیار شیاه بیرای
جلوگیری از انحرا

ضروری میداند .او معتقد است عالوه بر آنکه باید امورشیرعی در

بهعبارتی به تلفیق قدرت شاه و مجتهد برای اداره کشور معتقد است .وی بیه حکومیت
فتحعلیشاه مشروعیت بخشیده و عباراتی در نوشتههای خیود بیه کیار بیرده اسیت کیه
حکومت فتحعلیشاه را به نیابت از امام متصل میکند به شکلی که بخشی از نیابت ،ویژه
علما و در امور شرت و بخ

دیگر مختص شاه اسیت؛ زییرا شیاه امکیان تحصییل علیم

نداشته و علما نیز برای جلوگیری از فتنه و هرج و مرج ،دست از سلطنت برداشتهاند؛ لذا
نیابت دان

امام در اختیار علما و نیابت سیف به شاه منتقل شدهاست.

تعامل کاشفالغطاء با سلطنت قاجار ،ناظر بر اثبات عدم مشروعیت ذاتیی آن اسیت.
در عین حال وی با اعطای مشروعیت عَرَضی امکان وجود حاکم عیادل غیرمعصیوم در

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

اختیار مجتهدان جامعالشرایط باشد ،شاه نیز باید بهطور مسیتمر مصیاحب علمیا باشید.

عصر انتظار را میپذیرد .کاشف الغطاء دایره این مشروعیت را تیا میرز تحصییل غیرض
ترسیم می کند و فراتر رفتن سلطان ،از خطوط فقهی تشیع و چهار چوبنظری مجتهدان
را ورود در بغی و احتمال مواجهه با حکم جهاد میداند .با در نظر گرفتن این نوت نگاه
و توجیه همکاری با سلطان بر اسا

استداللهای پیی گفتیه ،تعامیل کاشیفالغطیاء و
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برای اجرای احکام اسالم بود و به هیچوجه به معنای مشروعیت سلطنت یا نیابیت امیام

در رویدادهای تاریخی عصر فتحعلی شاه بنا به ضرورت در برابر کفار رو
دولت قاج اریه پرداخت و امکان دخل و تصر

به تقوییت

سیلطان در امیر جهیاد و مالییاتهیای

شرعی ،خمس و زکات را فراهم کرد .بنابراین میان عمل سیاسی و اندیشه سیاسیی وی
پیوستگی نسبی وجود دارد که متیثر از نظر مثبت وی نسبت به لالحیتهای شخصیی
فتحعلیشاه است .فتحعلیشاه توانسته بود تییید تلویحی حکومیت خیود را بیه واسیطه
لفت عدالت

از کاشفالغطاء بگیرد .به نظر کاشفالغطاء قضاوت فقط حق امام یا فرد

میذون از جانب اوست که این اذن از طر

علما نیز قابل اجراست و ایشیان مییتواننید

فردی را به این امر بگمارند.
در مجموت کاشفالغطاء به عدم تعطیلی احکام الهی و جواز انجام آنها بیه إذن علمیا
معتقد است .به نظر او در لورت تجویز علما ،سلطان میتواند احکام و حدود الهیی را
اجرا کند .کاشفالغطاء تالش میکند تا حد امکان شیرایط حکومیت سیلطنتی بیه نفیع
اجرای احکام دینی و کاه
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

10۶

ظلم به مردم تقلیل و تخفیف یابد.
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فتحعلیشاه به گونهای متفاوت از همه دورههای پادشاهی ایران بودهاست .کاشفالغطیاء

ی ابن ادریس حلی ،محمد ،السرائر ،ج ،3قم ،موسسة النشر االسالمی1414 ،ق.
ی اعتضادالسلطنه ،علیقلی میرزا ،اکسیرالتواریخ ،به اهتمام جمشیید کییانفر ،تهیران ،نشیر
ویسمن ،چاپاول1370 ،ش.
ی اعتمادالسلطنه ،محمدحسن بن علی ،تاریخ منتظمناصری ،ج ،3تصحیح محمداسماعیل
رضوانی ،تهران ،دنیای کتاب13۶7 ،ش.
ی البراج الطرابلسی ،عبدالعزیز ،المهذب ،قم ،موسسه نشراسالمی140۶ ،ق.
ی الشریفالمرتضی ،رساله فای العمال ماعالسالطان ،ترجمیه محمیود شیفیعی ،فصیلنامۀ
علومسیاسی ،سال چهارم ،شمار  ،2پیاپی ( 14تابستان .)1380
ی الگار ،حامد ،دین و دولت در ایران ،ترجمه ابوالقاسم سری ،بیجا ،انتشارات ققنیو ،
13۶9ش.
ی امین ،سیدمحسن ،اعیانالشیعه ،ج ،4بیروت ،دارالتعار

للمطبوعات1403 ،ق1983/م.

ی آبادیان ،حسین و زهرا منزه« ،اندیشه سیاسی شیخ جعفر کاشفالغطا» ،تاریخ اسیالم در
ی آجدانی ،ماشاهلل ،مشروطه ایرانی ،بیجا ،نشر اختران138۶ ،ش.
ی آل محبوبییه ،شیییخبییاقر ،ماضاای النجااف و حاضاارها ،ج ،3بیییروت ،داراالضییواء،
140۶ق198۶/م.
ی برجی ،یعقوب علی« ،سیر تاریخی نظریه والییت فقییه» ،اندیشیه لیادق ،سیال دوم،
شماره .1112-92 ،34
ی جعفر پیشهفرد ،مصطفی ،چالشهای فکاری نظریاه والیات فقیاه ،قیم ،ناشیر موسسیه
بوستان کتاب1388 ،ش.

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

آینه پژوه  ،سال ششم ،شماره سوم (پاییز .)1388

ی جعفریان ،رسول ،صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاست ،قیم ،پژوهشیکده حیوزه و
دانشگاه1379 ،ش.

ی حائری ،عبیدالهادی ،نخساتین رویااروییهاای اندیشاهگاران ایاران باا دو رویاة تمادن
بورژوازی غرب ،تهران ،انتشارات امیرکبیر13۶7 ،ش.
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منابع

کتابخانههای عمومی الفهان13۶4 ،ش.
ی حلبییی ،ابوالصییالح ،الکااافی فاایالفقااه ،تحقیییق رضااسییتادی ،الییفهان ،کتابخانییه
عمومیامیرالمومنین1403 ،ق.
ی خوانساری ،میرزا محمدباقرموسوی ،روضاتالجنات فی أحواف العلماء و السادات ،ج،2
قم ،اسماعیلیان ،بیتا.
ی خورموجی ،محمدجعفر ،حقایقاالخبار ناصری ،بهکوش

حسین خیدیو جیم ،تهیران،

زوار1344 ،ش.
ی زیباکالم ،لادق ،ما چگونه ما شدیم ،تهران ،انتشارات روزنه1382 ،ش.
ی سپهر ،محمدتقی ،ناسخالتاواریخ ،ازآغااز تاا پایاان سالطنت فتحعلایشااه ،ج ،1تهیران،
اساطیر1380 ،ش.
ی شیخی زازرانی ،داوود« ،اندیشههای کالمی شیخ جعفر کاشفالغطا» ،هفت آسمان ،سال
پانزدهم ،شماره ( ،59پاییز .)1392
ی طوسی ،النهایه ،به کوش

محمدتقیدان پژوه ،بیجا ،چاپخانه دانشگاه1342 ،ش.

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

ی عقیقیبخشایشی ،عبدالرحیم ،فقهای نامدار شیعه(منبیع الکترونییک) ،مرکیز تحقیقیات
الکترونیک رایانهای قائمیه الفهان.
ی فراهانی ،میرزا بزرگ ،رساله جهادیه ،نسخه خطی ،تهران ،کتابخانه ملی ،ثبت.325
ی فسائی ،حاج مییرزا حسین حسیینی ،فارسانامه ناصاری ،تهیران ،انتشیارات امیرکبییر،
1378ش.
ی قاضیمرادی ،حسن ،تأملی بر عقبماندگی ما ،تهران ،اختران1382 ،ش.
ی کاتب ،احمد ،تکامل فکر سیاسی شیعه از شاوری تاا والیات فقیاه ،بییجیا ،انتشیارات
حقیقت1385 ،ش.
ی کاشییفالغطییا ،محمییدجعفر ،کشاافالغطاااء عاان مبهمااات الشااریعه الغااراء ،ج ،4قییم،
بوستانکتاب1380 ،ش1422/ق.
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ی کاشفالغطا ،محمدجعفر،کشفالغطاء عن مبهمیات الشیریعه الغیراء ،ج ،1قیم ،مرکیز
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ی حبیبآبادی ،محمدعلی ،مکارماآلثار در احواف رجاف دوره قاجار ،ج ،3الفهان ،انجمین

ی لمبتون ،آن.کی .ا  ،دولت و حکومت در دورة میانه اسالم ،ترجمه علیی مرشیدیزاد،
تهران ،موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان1379 ،ش.
ی مزینانی ،محمدلادق ،اندیشههای سیاسی محقق نراقی ،قم ،دبیرخانه مجلیس خبرگیان
رهبری1381 ،ش.
ی معرفت ،محمد« ،اندیشه سیاسی کاشف الغطا» ،دومین کنگره بیین المللیی فرهنیگ و
اندیشه دینی ،قم ،موسسه سفیران فرهنگی مبین .1394
ی مفید ،محمد بن محمد ،المقنعه ،قم ،ناشرکنگره جهانی هزاره شیخ مفید1413 ،ق.
ی موسوی ،سارا و بهنام علمی نصیرآباد« ،رویکرد علما بیه مشیروعیت نهیاد سیلطنت؛
مطالعه موردی روزگار فتحعلی شاه قاجار» ،تاریخ و فرهنگ ،شمار پیاپی ( 9۶بهار و
تابستان .)1395
ی میرزای قمی ،جامعالشتات  ،تصحیح مرتضی رضوی ،مؤسسه کیهان ،تهران1371 ،ش.
ی نائینی ،میرزا محمد حسین غروی ،تنبیهاألمه و تنزیه الملاه ،تصحیح و تحقیق سیدجواد
ی نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکالم فیشار شارائعاالساالم ،تصیحیح عبیا

قوچیانی،

بیروت ،داراالحیاء التراثالعربی13۶0 ،ش1981/م.
ی نوریعالء ،اسماعیل ،جامعهشناسی سیاسی تشیع اثنیعشری ،تهران ،ققنو 1357 ،ش.
ی هدایت ،رضیاقلی ،تااریخ روضاهالصافای ناصاری ،ج ،9تصیحیح :جمشیید کییانفیر،
انتشارات اساطیر ،چاپ اول1380 ،ش.

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب ...

ورعی ،موسسه بوستان کتاب1388 ،ش.
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ی کدیور ،محسن ،نظریههای دولت در فقه شیعه ،تهران ،نشر نی1387 ،ش.

