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Abstract  
The purpose of the present study is to review the essence of government during occultation 

from the perspective of Seyed Ja’far Kashfi, one of the Shi’ite scholars in the Fath Ali Shah 

Qajar dynasty. In this regard descriptive analysis was used to survey the principles of political 

thinking, relationship between Seyed Ja’far Kashfi and Fath Ali Shah Qajar, necessity of 

government, various forms of government, and the characteristics of a ruler from his 

viewpoint. The results showed that Seyed Ja’far Kashfi, setting some strict conditions for the 

characteristics of a ruler jurist, did not acknowledge any of the jurists in his age as a qualified 

candidate for this position. This viewpoint is enough for him to defend the theory of 

simultaneous chairmanship of 2 learned scholars or twin rulers for the matter of norms and 

religious issues in society. In his view, a fair king would govern the worldly affairs as his 

validity and legitimacy exclusively comes from the Treaty of Malek Ashtar; and a jurist 

would govern religious affairs such as Hesbi issues (charity), judgement, mortmain property 

and so on. This theory that was also considered in later periods, is somehow a foundation for 
constitutionalism because it defends the authority of a king to govern the civil affairs not 

definitely mentioned in the Qur’anic verses (Gheyr-Mansusat) and the authority of a jurist to 

implement the definite rules in the Qur’an (Mansusat).  

 

Keywords: Seyed Ja’far Kashfi, Qajar Dynasty, Occultation, Islamic Ruler, Religious 

Scholars. 

                                                           
1. Received: 2019/08/20; Accepted: 2020/08/17  Copyright © the authors 

mailto:karimi1351@gmail.com
mailto:abtahi1342@yahoo.com


81  99 ، پاییز03شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

 

 
 مقاله پژوهشی

 1سرشت دولت در عصر غیبت از منظر سیدجعفرکشفی

 
  1صادق کریمي

  2علیرضا ابطحي

 
 karimi1351@gmail.comواحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران. دانشجوی دکتری، گروه تاریخ،  .1

 .)قویسنده مسئول(نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران حد استادیار، گروه تاریخ ، وا .2

abtahi1342@yahoo.com 




 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سرشت دولت در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفی، یکی از علمای شیعه عصر فتحعلی شاه قاجار 
تحلیلی، ارکان تفکر سیاسی، روابط سیدجعفر کشفی با فتحعلی شاه قاجار، ضرورت وجود  -ر این راستا و با روش توصیفیباشد. د می

های حاکم از منظر وی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، سید جعفر کشفی با طرح شرایط  دولت و انواع دولت و ویژگی
داند. همین نگاه کافی است تا  اکم، هیچ یک از فقیهان عصر خود را نامزد چنین منصبی نمیای پیرامون اوصاف فقیه ح گیرانه سخت

کشفی از نظریه ریاست افاضل یا ریاست دو حاکمی بر عرفیات و شرعیات دفاع کند. از دیدگاه او سلطان عادل بر امور دنیوی حکومت 
گیرد و فقیه نیز بر امور شرعی مانند امور حسبیه و قضاوت و اداره  شتر میکند و اعتبار و مشروعیت را به طور خاص از عهدنامه مالک ا می

های بعد مورد توجه قرار گرفت، به نوعی بنیان نظریه مشروطه نیز  موقوفات و غیره تصرف دارد. این نظریه که با عناوین متعددی در دوره
 ت و تصرفات فقیه در حوزه منصوصات دفاع می کرد.آید، چرا که مشروطیت از زعامت سلطان بر حوزه غیرمنصوصا به حساب می
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 . مقدمه1

ای یافته است. تشیع پس از چندین  بررسی اندیشه سیاسی شیعه در دوره اخیر اهمیت دوباره

ب اسالمی، دولتی به نا،م تأسیس کند. در این دولت فقیهی قرن توانسته است در ایران پس از انقال

های  به زعامت رسیده که مستندات درون فقهی بسیاری دارد. این فقیه که واجد اوصاف و ویژشی

های دیگر سیاسی از جایگاه و نقش متفاوتی برخوردار است.  خاصی است که در تمایز با نظریه

باشد، پای موضوع حاکم در  مبتنی بر نظریه والیت فقیه می تردید، اقامه دولت دینی در ایران که بی

ادبیات اسالمی و سیاسی را باز نموده است. معموال فقیهان و حکیمان ما به جای آنکه از مفهو،م 

اند. از آنجا که در الهیات اسالمی بویژه در بحث امامت،  دولت سخن بگویند، از حاکم بحث کرده

ن مهم باشد، بیشتر شخص حکمران اهمیت یافته است، بیش از آنکه چگونگی حکومت کرد

عالمان دینی ما نیز به مسأله حکمران اهمیت داده و معموالً مباحث سیاسی خود را ذیل آن سامان 

اند. از نظر آنان در دوره حضور، این تنها نبی اسال،م)ص( و اما،م معصو،م)ع( است که صالحیت  داده

، نامشروع و اطاعت از ایشان بر همگان واجب است، مگر حکمرانی دارد. غیر از آنان، حکمرانی

در مواردی معصو،م به شخصی تفویض والیت کرده و یا والیت او را تنفیذ نموده باشد. این نشان 

های شخص حاکم مثل عصمت و علم در اعتبار و حجیت حاکم ارزش ذاتی  دهد که ویژشی می

شود. با آغاز عصر غیبت که این عناصر وجود  مشروعیتی حاکمان می دارد و فقدان آنها موجب بی

شود. بر این اساس همه حاکمان  ندارند، مشروعیت حاکم سیاسی با مشکالت متعددی روبرو می

 آیند. عصر غیبت جائرند و به دلیل غصب مقا،م سیاسی اما،م)ع(، غاصب به شمار می

 شود آن است که: ترین سوالی که در این اینجا مطرح می اکنون مهم 

ها و حاکمان جائر چیست؟ و براساس چه  وظیفه عالمان دینی و نیز شیعیان در قبال دولت (1

 الگویی باید با آنها تعامل کنند؟ 

توان از مسأله جور خالصی جست و دولتی بدیل طراحی کرد که مشکل جور را  ( چگونه می0

 برطرف نماید؟ و یا اینکه جور را به حداقل برساند؟ 

اً مشترکی که در میان عالمان شیعی وجود دارد، اما تأمل در آراء برخی از به رغم پاسخ نسبت

دهد که تمایزات مهمی در  فقیهان و حکیمانی مانند مالاحمد نراقی و سید جعفر کشفی نشان می

میان آنان وجود دارد. نراقی جهت حل معضل جور در عصر غیبت از ایده والیت سیاسی فقیهان 
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دار حکمرانی دانست، اما چون آنان را آماده پذیرش چنین منصبی  حیتدفاع کرد و آنان را صال

کرد تا با تقلید از مجتهدی جامع الشرایط، مومنانه دولت را اداره  دانست، به شاه توصیه می نمی

ستاند، معضل جور را رفع نماید. شرایطی که او برای  نماید و با اذنی که از او در تدبیر جامعه می

کرد، همان چیزی است که پیش از این در ادبیات فقیهان  لطان مأذون مطرح میفقیه حاکم و س

تری برای دولت مطلوب  شیرانه وجود داشت. این در حالی بود که سید جعفر کشفی شروط سخت

نراقی یعنی فقیه حاکم قایل بود. شروطی که عمالً دست کشفی را از پیدا کردن مصداقی برای 

بست. بویژه آنکه او نسبت به فقیهان معاصرش بدشمان بود و  می واشذاری قدرت سیاسی به او

امیدی به آنان نداشت و در کتاب تحفه الملوك به سرزنش آنان پرداخت. به همین دلیل او به طرح 

نظریه جدیدی در اندیشه سیاسی شیعه مبادرت کرد که تباری در اندیشه پیشینیان نداشت. ریاست 

ود که در آن سلطان بر امور عرفی و فقیه بر امور شرعی و منصوص افاضل، نظریه پیشنهادی او ب

کرد. نکته مهم این است که کشفی معتقد بود که سلطان عادل در این نظریه مورد  تصرف می

حمایت به عهدنامه مالک اشتر است. در واقع سلطان و شاه همانند مالک اشتر نیابت خاصه از اما،م 

ین سلطانی چیزی کمتر از نیابت عامه فقیهان ندارد. مالک اشتر نه داشت. از نظر او نیابت خاصه چن

به عنوان فقیه، بلکه به عنوان امیری مومن و عادل تصدی امور مصر را برعهده شرفته بود و 

 رسالتش چیزی جز اجرای عدالت و ایفای حقوق همگان نبود. 

المی در عصر غیبت دارد که دانیم که سید جعفر کشفی آراء و نظریات خاصی درباره حاکم اس می

های اساسی داشت. او با عبور از مختصات فقهی حاکم  های فقهی در دوره قاجار تفاوت با نگرش

اسالمی تالش کرد حاکم اسالمی در غیاب معصو،م)ع( را به مختصات معصو،م نزدیک و درصد 

دشوار بود، اما  خطاهای او را کاهش دهد. شرچه پیدا کردن چنین مصداقی از حاکم اسالمی بسیار

بیانگر این نکته بود که حاکم اسالمی باید تجلی اوصاف اما،م در این دوره باشد تا بتواند جامعه را به 

 پردازد. های دینی هدایت نماید. پژوهش حاضر به بررسی مختصات این تفکر می سوی ارزش

 . اوضاع زمانه کشفی2

خان زند در   بود. در زمان کریمهای زندیه و قاجاریه   سید جعفر کشفی معاصر سلسله
خان تا انقراض آن سلسله و به قدرت رسیدن   اصطهبانات متولد شد و در روزشار جانشینان کریم



 87 سرشت دولت در عصر غیبت از منظر سیدجعفرکشفی

ق( در فارس و یزد سپری کرد، سپس در اوان به قدرت رسیدن 1012 -1011آقامحمدخان )
 بیون افراطی به کربالهای واشیردار، حمله وها  شاه رهسپار عراق شردید. شیوع بیماری  فتحعلی

 شاه   و نجف او را وادار کرد به ایران برشردد و سرانجا،م در سال سو،م سلطنت ناصرالدین
 (.99: ص19۳2ق( در بروجرد به رحمت ایزدی پیوست )فراتی، 1004 -1919)

های داخلی در عرصه سیاست و قدرت همراه بوده،   دوره حیات کشفی با منازعات و کشمکش
رخدادهای دوره زند و قاجار تابعی از شرایط بعد از صفویه بوده است. پس از  اما باید شفت

طور کلی   کند که برخالف سلسله صفوی به مذهب به  آخرین شاه صفوی، نادرشاه افشار ظهور می
رزیده است. رویه اقتدارطلبانه   و  داده و شویا دشمنی هم می  و مذهب شیعه به خصوص اهمیت نمی

نادرشاه عمالً جایی برای سلوك علما باقی نگذاشت و عمالً روحانیت در دوره او  و کشورششایانه
 (.41: ص1924مهجور بودند )زارعی، 

قدر نبود که بتوان بر آن نا،م مشارکت علما   خان نیز نفوذ علما در دستگاه زند آن  در دوره کریم
ومرج سراسر ایران را فراشرفت و   جخان زند، بار دیگر هر  یا اعاده موفقیت آنان نهاد. با مرگ کریم

سپرده شد. « الطوایف ملوك»در هر بخشی از کشور، یک خان زند ظهور کرد و عمالً ایران به 
خان تارومار شده بود، با تجهیز خود و تجدید   شونه بود که به زودی ایل قاجار که توسط کریم  این

خود بردارند و قدرت را به دست شیرند )شمیم، یکی از سر راه   قوا توانستند بازماندشان زند را یکی
 (.91: ص19۳1

یابی آقامحمدخان قاجار توانست بار دیگر وحدت سیاسی را به ایران برشرداند، اما  قدرت
رو دولت قاجار درزمان فتحعلی شاه  قدرت نظامی آقا محمدخان را نداشت، از این فتحعلی شاه

اندان خویش این نقیصه را برطرف کرده و به برآن شد تا با ایجاد سابقه و قدمت برای خ
شاه »شوید:  قاجار می در مورد جایگاه شاه در دوره 1«کرزن»هایی چند روی آوردند.  سازی نسب

ید خود داشت. تنها دو چیز سبب محدودیت قدرت وی  ایران، قوه مقننه، مجریه و قضائیه را در
رفت و دو،م این که شاه ایران  ذهب به شمار نمیشردید، یکی اینکه مانند پادشاه عثمانی، رئیس م می

توانست ایل خان یا ایل بیگی را از روی اراده تعیین نماید، بلکه در موارد مزبور باید پیرو  نمی

                                                           

1. Curzon 
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 (.44، ص0: ج19۳9 بود )کرزن، قانون توارث و تمایالت ایل می

ه اطراف و های نظامی ب  اش درشیر لشکرکشی  هرچند آقامحمدخان در طول مدت زمامداری

ق به علت 1011پرداخت، با کشته شدنش در سال   اکناف بود و به اداره و ساماندهی حکومت نمی

متزلزل بودن بنیان حکومتش، هرکس از هر شوشه و کنار سر به عصیان برداشت و تا زمان تثبیت 

ت شاه قاجار، دوباره جنگ قدرت در میان بازماندشان و مدعیان قدرت درشرف  قدرت فتحعلی

ق 1010شاه در سال   های نزاع، سرانجا،م فتحعلی  (. با خاموش شدن شعله۳۳0: ص19۳2)پیرنیا، 

تاجگذاری کرد. در دوره این شاه قاجار دو جنگ بزرگ میان ایران و روس اتفاق افتاد و صفحات 

 (.14: ص19۳1 شمال کشور از ایران جدا شد )شمیم،

ر و اذیت زوّار ایرانی در عتبات عالیات اشاره کرد توان به آزا  از دیگر حوادث دوران کشفی می

های پراکنده بین ایران و عثمانی  شد. درشیری  نشاندشان امپراطوری عثمانی انجا،م می که توسط دست

شاه قاجار در سال   پایان یافت. همچنین مرگ فتحعلی« الرو،م هارز»ق با عهدنامه 1091در سال 

علی میرزا   السلطان در تهران، حسین ی از جمله ظلهای شاهزادشان قاجار  ق و شورش1012

 (.14: ص19۳1فرمانفرما در فارس، که محمدشاه فرزند عباس میرزا همه را سرکوب کرد )شمیم، 

شاه، اقتدار حکومت مرکزی نیز  در فترت میان مرگ محمدشاه و به قدرت رسیدن ناصرالدین

ا تالش علما و نیروهای دولتی مهار شد و ومرج شردید که ب  طور موقت دستخوش هرج  مجدداً به

بعدها با روی کار آمدن امیرکبیر، اوضاع سیاسی مملکت بهبود یافت. از آنجا که سید جعفر کشفی 

کند، به همین مقدار از تبیین اوضاع سیاسی عصر   در اوایل حکومت ناصرالدین شاه رحلت می

 شود. کشفی بسنده می

 نامه و آثار کشفی  . زندگی0

معروف شردید، در « کشفی»د جعفر دارابی که بعدها به دلیل داشتن کشف و کراماتی به سیّ

ای از علمای دین در بخش اصطهبانات از توابع فارس، دیده به جهان   ق در خانواده1111سال 

در بروجرد بدرود حیات شفت. پدرش سّید یعقوب نا،م داشت که از  ق100۳ششود و در سال 

ود. به همین خاطر، کشفی کودکی را در آن دیار شذرانید. بعد از فوت پدر علمای مشهور داراب ب

که صبیّه شیخ حسن بحرانی، دانشمند برجسته آن  -«خانم جهان»ق به همراه مادرش 1112در سال 
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سالگی در آنجا در کنار مادر، برخی از دروس  11، به اصطهبانات بازششت و تا سن  -بخش بود

ق روانه یزد شد تا ادامه 1022رغم تهیدستی در سال   آموخت. سپس علیمقدماتی حوزه علمیه را 

تحصیل بدهد بعد از چند سال برای نیل به مقا،م اجتهاد رهسپار نجف اشرف شردید تا ادامه 

تحصیل بدهد و در درس اساتید بزرگ آن روزشار به ویژه سید محمدمهدی بحرالعلو،م شرکت 

رسید و از او به عنوان فقیهی اصولی و عارف حکیم یاد  کرد. به مرور در نجف به مقا،م استادی

 (.1۳: ص19۳2کردند )فراتی،   می

تبار او از اما،م موسی »شوید:  عبدالرفیع حقیقت در خصوص زندشی و آثار سیدجعفر کشفی می

کاظم)ع( است. او در دارابگرد استان فارس به دنیا آمد و در بروجرد ساکن شده و در حالی که 

ق از دنیا رفت 100۳زبان فارسی و عربی از او بجای مانده بود، در همانجا به سال آثاری به 

 (. 1۳9، ص1: ج1921 )حقیقت،

از اجلّ علمای جامعین مابین علم و ایقان و »اعتماد السلطنه، وزیر انطباعات دوره ناصری او را 

نظر بود. در   علو،م صاحب(. او در بسیاری 110: ص192۳)اعتماد السلطنه، « خواند  ذوق و عرفان می

جناب مستطاب صدر امت، بدر ملت، طره ناصیه »فارسنامه ناصری، در شرح احوال وی آمده است: 

سیادت ... واجد مواجد اهل کشف و یقین، ... جامع معقول و منقول، عالمه اکبر، آقا سید جعفر 

مکاشفه را بر خود باز دید و ها به ریاضیات شاقه مشغول شردید و ابواب   کشفی ... مدت ]به[مشهور 

به تدریج در هر علمی به تألیف و تصنیف کتابی مرغوب همت شماشت و شهره آفاق شردید و 

االنا،م مشهور است و موطن خود را در چهارچوبی قرار داد که در هرچند سال در   نسخه تألیفاتش بین

صفهان، سیم شهر یزد، چهار،م نمود: اول شهر بروجرد، دو،م شهر ا  یکی از آنها، دو سال توقف می

شردید جماعتی از اهل علم برای استفاده و   قصبه اصطهبانات و چون وارد یکی از آن اماکن می

خانه و نه نزد خویش نداشت و   شدند و به حسب ظاهر، برگ کتابی نه در کتاب  استفاضه مجتمع می

فرمود و آنچه   ال،م اهلل مجید را عنوان میای از ک  شفت از حفظ خاطر بود و بیشتر اوقات آیه  آنچه را می

 (.1002، ص0: ج1920)فسایی، « نمود  متعلق به آن آیه بود، به استدالالت عقلیه و نقلیه بیان می

های   رسد در فاصله سال  ق کشفی به عراق مهاجرت نمود. به نظر می1011در حدود سال 

بود و با حمله وهابیون افراطی  ق در نجف اشراف مشغول ادامه تحصیل و تدریس1011 -1002

 (. 11: ص19۳2به شهرهای کربال و نجف، آن دیار را به قصد ایران ترك کرده باشد )فراتی، 
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سال بعد، بار دیگر راهی نجف شردید و سه سال  2اما این بازششت چندان به درازا نکشید و 

به تفکر و مسائل عرفانی  دیگر در آنجا ماند و شویا در سفر دو،م، تدریس را رها کرده و یکسره

ها وی شویا در واکنش به اعتقادات شیخیه )شیخ احمد احسایی( که   سپری کرده است. در این سال

نویسد و در   را می« الرق المنشور فی معراج نبیّنا المنصور»آن روزها خیلی رواج داشته است، رساله 

داده، جسمانی بوده است. کشفی در سال  کند که معراج پیامبر)ص( که قرآن از آن خبر  آن اثبات می

(. زندشی 42: ص1924شردد )زارعی،   کند و به ایران باز می  ق برای همیشه عراق را ترك می1090

یابد.   کشفی از این زمان به بعد در ایران از جمله شهرهای اصفهان، یزد، اصطهبانات ادامه می

روی و امورات خیر معروف بود،   ه به میانهالسلطنه والی بروجرد ک  سرانجا،م به درخواست حسا،م

راهی بروجرد شد و تا آخر عمر آنجا ماند و به خاطر همین رابطه دوستی و ارادتی که میان آن دو 

تحفه »و « الملوك  میزان»، «اجابه المضطرین»، «االیتا،م کفایه»وجود داشت، رساالت مهم خود یعنی 

السلطنه تقدیم کرد. کشفی در مقدمه کتاب  رد و به حسا،مرا در آنجا به رشته تحریر درآو« الملوك 

ساز  السلطنه(، به عواملی که زمینه  پس از تمجید فراوان از محمدتقی میرزا )حسا،م« االیتا،م کفایه»

شوید که اهتما،م میرزا به ترویج دین و تقیّد او به   کند و می  دوستی پایدار آنها شده است، اشاره می

باشد. سید   دریغ از طالب علو،م دینی، مسبب این عالقه و پیوند می  ت بیاجرای شریعت و حمای

جلد کتاب و رساله نوشته است، اما آثار مهم او که دربرشیرنده آراء  1۳جعفر دارابی کشفی حداقل 

 باشند، همان چهار اثری است که به درخواست حسا،م  های فلسفی، فقی و سیاسی او می  و اندیشه

سخ دادن به موضوعات مختلفی که در آن عصر مورد بحث بود، به نگارش السلطنه برای پا

 (.04: ص19۳2المضطرین، کفایه االیتا،م )فراتی،  الملوك، اجابه   الملوك، میزان  اند: تحفه  درآمده

او در «. میزان الملوك»ی   و دیگری رساله« الملوك  تحفه»کشفی دو اثر سیاسی مهم دارد: یکی 

پس از بیان آثار و احکا،م عقل، که به امر معیشت و تدبیر رعیت مرتبط « وكتحفه المل»کتاب 

کند. در مبحث تدبیر منزل، کشفی پس از   هستند، دو علم تدبیر منزل و سیاست مدن را بررسی می

بیان این که فلسفه و هدف خلقت، کمال انسان است، از دو نوع زندشی و تدبر سخن به میان 

که هدفش آخرت است و تدبیری که هدف آن، خود زندشی است. به باور  آورد: زندشی دنیوی، می

اند، مرادشان قسم اول است، چرا که زندشی را برای   ی زندشی سخن شفته  او اشر حکما درباره

توانند با استفاده از تجربه به آن   زندشی خواستن، نیازی به علم و هدایت ندارد و خود آدمیان می
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نگاهی عمیق، چنین تدبیری نیز نیازمند علم و هدایت است و در سایه  دست یابند. هرچند در

شردد. او سپس در بحث از تدبیر مدن، به تعریف جوامع و وظایف   توجه به آخرت حاصل می

پردازد. به عقیده کشفی در این بحث، اخالق مبنای سیاست مدن است و سیاست   دولت و مرد،م می

ی   نیز، چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، باید دربرشیرندهیابد. دولت   بدون آن سامان نمی

 (.00: ص19۳2دو رکن علم و سیف باشد تا دستیابی به زندشی از نوع اول آسان شردد )فراتی، 

الملوك، اثر دیگر کشفی است که در آن به بررسی موضوعاتی همچون عدالت، خالفت،   میزان
ت، عالمان، اهل وعظ، قاضیان، صاحبان سرمایه و سلطنت ملوك، کیفیت سلوك کارشزاران دول

پردازد. کشفی در  ثروت، کشاورزان، دهقانان، کاسبان، تاجران و صاحبان حرفه و صنعت می
درصدد ارائه معیار و صراط مستقیم به طبقات و طوایفی است که به نظر او و هر « الملوك  میزان»

فرض کشفی در  کنند. پیش  جانشین مییک از آنها در انجا،م کاری، خداوند را در زمین 
آن است که سیاست باید در پرتو دیانت و شریعت اجرا شردد و بدین علت، « الملوك  میزان»

های دوره قاجاریه را در تظاهر به اجرای   نگران اجرای شریعت است و بسیاری از نابسامانی  دل
 (.02: ص19۳2داند )فراتی،   شریعت می

 ه قاجاریه. مقام سلطان در دور4

های شاه قاجار، نامحدود بودن اختیارات و قدرت حکومت و خودکامگی مطلق بوده  از ویژشی

خواجه کائنات و »است. میزان اختیارات و اقتدار فتحعلی شاه بسیار زیاد بود. چنانکه او را قبله عالم، 

« مای بنی آد،مشاهنشاه اعظم، مالک رقاب اُمم، خسرو ترك و عجم، فرمانفر»و « افسر موجودات

 1دهد نه تنها اقتدار سیاسی، بلکه اختیار جان مردمان نیز به دست شاه است. خواندند که نشان می می

توان در شزارش برخی از اروپاییانی که با او دیدار و شفتگو  خودکامگی فتحعلی شاه قاجار را می

شاه{ همه اتباع خود را به چشم »}نویسد:  فرستاده ناپلئون به ایران می 0«ژوبر»کردند، مشاهده نمود. 

                                                           

 توان به شیری روندها و نهادهای مذهبی نو ، می . برای اطالع بیشتر از خصوصیات فتحعلی شاه و نقش او در شکل1
، انتشارات آشاه، مراجعه 191۳ کتاب تازه به چاپ رسیده: خاقان صاحب قران و علمای زمان اثر احمد کاظمی موسوی،

 نمود.

2. Jaubert 
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تواند مال خود بشناسد. ایرانیان معتقدند  داند که می بیند و امالك آنان را چون تاراجی می بندشانش می

نیز که در « سرجان ملکم(. »04۳: ص194۳ که داوری جز خواست شاه قاعده و قانونی ندارد )ژوبر،

به »شوید:  ر خصوص خودکامگی پادشاه ایران میزمان فتحعلی شاه چند بار به ایران سفر کرد، د

تر و مقتدرتر است ...  پادشاه ایران شفته شده است که از جمیع سالطین عالم به رعایا مطلق العنان

حکم پادشاه همیشه قانون ملک بوده است و احتمال دارد که هیچ چیز مانع اجرای حکم او نشده 

د و هرچه کند بر او بحثی نیست ... حقیقتاً حدی که تواند بکن است ... پادشاه هرچه بخواهد می

 (.۳02: ص1922 توان به آسانی معین کرد )ملکم، پادشاه ایران به آن محدود است را نمی

در مورد تفاوت شیوه حکومت آقامحمدخان که اولین و نمونه یک رئیس ایالتی « آبراهامیان»

اکثراً چه در فرماندهی افرادش در جبهه  او}آقامحمدخان{»نویسد:  بود و دیگرشاهان قاجار، می

جنگ و چه در غذا خوردن با آنها در چادر، ساده و بدون تشریفات بود. در آخرین روزهای 

زندشی ناآرا،م درباری، از پایتخت دور شده بود، تشریفات اداری را به حداقل ممکن رسانده بود، از 

های خود نیز دستور داده بود که به جای  شذاشتن تاج جواهرنشان خودداری کرده بود و به منشی

فتحعلی شاه  -عبارات پیچیده، مکاتبات را به زبان ساده و روان بنویسند. ولی جانشینان وی

( شیوه زندشی ایالتی را رها کردند تا 10۳1-1000( و ناصرالدین شاه )1019(، محمدشاه )11۳0)

با ایجاد بوروکراسی شسترده، قدرت خود را به سنن باستانی شاهنشاهان بازشردند. آنان کوشیدند تا 

نهادینه کنند، موقعیت خود را با تشکیل ارتشی کارآمد و دائمی تثبیت کرده و با تقلید از سنن و 

 (. 42: ص1929 مراسم درباری پادشاهان شذشته به حکومت خود مشروعیت بخشند )آبراهامیان،

الرعایا در زندشی، مقا،م و ثروت مرد،م دخالت  شاهان قاجار به عنوان ظل اللّه، فاتح الهی و حافظ

کردند. اختیار عزل و نصب مقامات بلندپایه دست آنان بود. اعتماد السلطنه درباره  و اعمال قدرت می

اند  اعلی حضرت قدرت مطلقه سلطنتی را اعمال کرده»نویسد:  وزراء می رابطه میان ناصرالدین شاه و

شما بار دیگر نشان داده

.

های  توانید ما را به موقعیت مه ما خادمان شما هستیم، تنها شما میاید که ه 

توانید ما را به اعماق پستی پرتاب کنید، بدون موهبت و بخشش شما  رفیع ارتقاء دهید، تنها شما می

 (. 00: ص1940 تر از سگ هستیم )اعتمادالسلطنه، ما هیچ هستیم، ما حتی پست

بی حد و حصر بودن اختیارات، شاهان قاجار برای رغم این  توان شفت علی در مجموع می

کردند. این شونه بود که  کسب مشروعیت خود نیاز به تأیید علما یشیعه را درك و احساس می
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به دوستی و  مذهبی ـفتحعلی شاه پس از تثبیت قدرت، در کسب مشروعیت و مقبولیت سیاسی 

 (. 910: ص190۳ همکاری با علما روی آورد )حائری،

 ابط کشفی با فتحعلی شاه قاجار. رو5

شوید: در بعضی ازمنه سالطین و مجتهدان با   کشفی در خصوص تعامل سالطین و علما می

یکدیگر موافقت و معاونت نمودند و سیاست و تدبیر رعیت را به طریق معاونت و شرکت ... 

ن سبب دین و ملک نمودند و در بعضی از ازمنه دیگر، متعاند و از یکدیگر متفرق ششتند و به ای

 (.941: ص190۳اند )حائری،   که باید با هم توأ،م و به هم پیوسته باشند، از یکدیگر جدا شده

قلیلی از »سان کشفی حکومت پادشاهان را مشروعیت بخشید. وی بدان باور بود که هنوز   بدین

از «. اشد ... برپاستب  ای است که متعلق به امر دین می  سلطنت سالطین که بالنسبه به مواقع نادره

شاه و فرزند او محمدتقی میرزا داد سخن داده است.   بینیم که او در ستایش فتحعلی  سوی دیگر، می

ناهید ملک امن و امان خورشیدمدار مسلک زمین و آسمان، اختر »او از محمدتقی میرزا به عنوان 

در صفات پسندیده اخالقی برد و وی را نسبت به پدرش   برج عدالت و شوهر موج والیت نا،م می

تاب فیض اقدس و عنایت ازلی و   آفتاب عالم»خواند. وی   می« الولد سرابیه»و نیکی سیرت مصداق 

داند و آنان را   می« شامل احوال ملوك و سالطین»را « یزلی  نیز اعظم فیض مقدس توجهات لم

را از نمایش ذات با « این معنی»آورد و   به شمار می« ی انبیاء و عقال  متمم دایره و آخر سلسله»

شاه قاجار   یعنی فتحعلی« ی والیت و شاهی و شاهنشاه خطه خالفت الهی  برکات شهسوار عرصه

ی مملکت ایمان،   فرمانروای عرصه جهان و آرامش دهنده»یابد و از دیدشاه او همو بود که   درمی

ک سخن، هر آنچه وی در ستایش نیز بوده است. به ی« ی آفرینش و مجموعه دانش و بینش  زبده

شاه جمع بوده و   فتحعلی پادشاهی خوب، دیندار و دادشر داد سخن داده، همه به دیده او در وجود

های حکومت همانا استوار ساختن   خواست روشن وی از نوشتن مطالب پیرامون شرایط و ویژشی

 (.941: ص190۳های حکومت قاجاریان بود )حائری،   پایه

های او را دوپهلو و تا حدودی   در زمینه دیدشاه کشفی در مورد قاجاریه، شزارش« فراتی»اما 

طور علنی در آثار   توانسته به  دهد که او بنا به مصالحی، نمی  داند. این مساله نشان می  آمیز می  تقیه

مهم خود که به درخواست حسا،م السلطنه )محمدتقی میرزا( نوشته است، درباره آن دولت به 
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درباره برخی علمای دوره « میزان الملوك»(. کشفی در 104: ص19۳2اوت بنشیند )فراتی، قض

بر سر منابر به مداحی سالطین، ملوك، امرا و وزراء، صدور، اکابر و اصحاب  و»... شوید:   قاجار می

شوند و فاتحه و دعای خیر به آنها شویند و   مناصب و ائمه جماعت، قضات و حکا،م، مشغول می

های دروغ و احادیث موضوع و مطعون  ا را به این وسیله منظر و معین خود نمایند و حکایتآنه

روایت کنند و شویند که حدیثی است صحیح و خلق را به امیدهای دروغ و مذمو،م امیدوار نمایند 

آمد ایشان سخن شویند و ایشان را در بدعت و ضاللت اندازند و بسیار باشند که به  و بر خوش

و به اسم تعزیه جناب اما،م حسین)ع( یا به اسم این که من مقلّد فالن مجتهد،م و رساله او را بهانه 

ها   که در این زمان  آیند، چنان ها درمی در دست دار،م یا به اسم اینکه زوّار،م و به امثال این صورت

عال و شفتار آنها رضا اند و لهذا با علمای حقّانی که به اف  شیر شده  باشند و عالم  بسیار و فراوان می

کنند، به  ها می بندند و بر سر منبر شدایی ورزند و افتراء می کنند، عداوت می شوند و تبعیت نمی نمی

دهند و هر  کنند و چراغ اول و دو،م قرار می های مختلفه و متصنعه و توزیع بر مردمان می بهانه

شیرند و شاید از  ان و دیگران، مال میکنند و از ظالم چراغی را به اسم یکی از ائمه)ع( نامزد می

 (.1۳2، ص1: ج19۳1)کشفی، « ستانند درویشی که شا،م شب را ندارد، به اکراه و به حکم می

کند: عالم به ظاهر،  کشفی در مورد علما و طالب علو،م دینی، آنان را به سه شروه تقسیم می

دو شروه اخیر و نیز تعدادی از شروه  عالم به باطن، عالم به هر دو. او از میان این سه دسته، تنها

داند و معتقد است که تعداد آنان )در برابر شروه هالکان( به عدد  اول را ناجی و عالم حقّانی می

علمای این امت دو صنفند. »شوید:  (. کشفی می04: ص19۳2رسد )فراتی،  انگشتان دست هم نمی

بذل نموده است او برای مردمان و طمعی یکی، مردی است که خداوند داده است به او علمی را و 

در بذل آن ندارد و نفروخته است او را به ثمن و به مال دنیا ... و در روز قیامت در حالتی که سید 

نماید با پیغمبران مرسل. یکی دیگر مردی است که خداوند داده  و شریف است ... مرافقت می

کند، بلکه در  ع به خلق و به بندشان بذل نمیاست به او علمی را در دنیا و به اخالص و بدون طم

شود ... و با  فروشد. پس این صنف عذاب نموده می بذل آن طمع دارد و آن را به ثمن و دنیا می

 (.1۳2: ص19۳1شود )کشفی،  اشقیای دیگر داخل جهنم می

سوال  ی زندشی اجتماعی و سیاسی بسیاری از علمای دوره قاجاریه را زیر  این عبارات که شیوه

برد، بیانگر این مطلب است که کشفی چندان از پادشاهان قاجاریه خرسند نبوده و از رابطه حسنه   می
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توانسته علمایی را که در   دهد که کشفی نمی  مند است. این سخنان نشان می  و نیکوی علما با آنان شله

های موردنظر   که به ویژشی  ناند شایسته حکومت بداند، چرا که فقیهان به جای ای زیسته روزشارش می

باشند(، تنها بر علو،م رسمی   کشفی دست یابند )یعنی عالم حقّانی که علم به باطن دارند و ناجی می

 اکتفاء نموده و بدین سبب شرایط نیابت عامه اما،م)ع( را احرار نکردند.

 . ارکان تفکر سیاسی کشفی6

مشرب و از   نویسان فلسفی  نامه استترین سی  پیش از این نیز شفته شد که کشفی از مهم

آید. او برخالف   پردازان برجسته و نامدار نظریه سلطنت مشروعه دوره قاجاریه به شمار می  نظریه

عصر خود نهاد سلطنت را دارای مشروعیت ذاتی و مستقل انگاشت    بسیاری دیگر از علمای دینی هم

ای از   دوره غیبت معصو،م سخن شفت. پاره و به موازات نیابت علما از نیابت شاهان عادل در

های   آمیختگی جریان نظران و پژوهشگران به درستی آثار او را از مصادیق بارز ادغا،م و درهم  صاحب

اند. به ویژه فلسفه سیاسی و   نویسی دانسته  نامه  نویسی و شریعت  نامه  شانه فلسفه سیاسی، سیاست  سه

شرعی ارزیابی شده است، یعنی جریانی که به تدریج و طی مراحلی نویسی   نامه ادغا،م آن در سیاست

های دیگر اندیشه سیاسی را در خود فرو برد و حل کرد و به نظریه   از یورش مغوالن به بعد جریان

دهد  (. تأمل در اندیشه سیاسی کشفی نشان می921: ص1922سلطنت مطلقه تبدیل شد )طباطبایی، 

تردید بدشمانی او را عالمان  ز فقه به تحلیل حاکم اسالمی پرداخته است. بیای فراختر ا که او از زاویه

دانسته است. در  دار زعامت سیاسی نمی تاثیر در این نگرش نبود و آنان را صالحیت عصرش بی هم

 پردازیم: ترین عناصر و ارکان اندیشه سیاسی او می ذیل به بررسی مهم

 . ضرورت وجود دولت6-1

ترین بحث درباره سیاست، سخن شفتن از ضرورت / وجوب وجود دولت  ای تردید مقدمه بی

است که در اندیشه اسالمی جایگاه مهمی دارد. این ضرورت بدون اینکه نیازی به ادله نقلی داشته 

باشد، ضرورتی است عقلی که مورد اتفاق همگان است. لکن تفسیر و تقریری که از این حکم 

ن اسالمی متفاوت است. کشفی نیز عطف به آراء حکمای پیشین، شود، در انظار متفکری عقل می

ضرورت وجود حکومت را با توجه به تنوع عقول و مقاصد آدمیان و این که هر کس به دنبال 

شمارد و بر این باور است که اشر  منافع و مقاصدی غیر از منافع و مقاصد دیگران است، الز،م می
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ها به یکدیگر باعث نابودی آنها و  خشونت و تعدی انسان اجتماع آدمیان بدون حضور دولت باشد،

 شردد:  ثباتی جامعه می هرج و مرج و ناامنی و بی

سابقاً دانسته شد که سیاست مدن عبارت است از تدبیر و نظر نمودن در امر جماعات »

باشد، بر وجهی که مؤدی صالح امر  و اجتماعاتی که بعد از هیأت اجتماعیه منزل می

معاد همگی بوده باشد و دانسته شد ایضاً که متکفالن این نوع از تدبیر و  معیشت و

باشند. پس بدان که وجود حکا،م  صاحبان این نوع از نظر، حکا،م و سالطین و پادشاهان می

و سالطین و پادشاهان، الز،م و واجب است، زیرا که مردمان و بنی نوع انسان در آرای خود 

اشند و دواعی افعال و غایات حرکت ایشان در غایت ب مختلف و در عقول متفاوت می

اختالف است و از برای هر یک از آنها در افعال و حرکات خود، مقصدی و غایتی غیر از 

باشد، پس اشر آنها به مقتضای طبایع و مقاصد خود واشذارده  مقصد و غایت دیگری می

د و به افساد و افنای یکدیگر درن شوند، هر آینه یکدیگر را مثل سباع بّر و ماهیان بحر می

شرداند. پس بالضروره نوعی از  شوند و عالم را هرج و مرج و نظا،م را مختل می مشغول می

باید که به واسطه آن هر یکی را در منزلتی که مستحق آن است وادار و قانع  تدبیر می

شرداند و به حق خودش راضی سازد و دست تعدی و تصرف او را در حقوق و مراتب 

دیگران کوتاه کند و به شغلی که مناسب او است و از اسباب معاونت امور معیشت و معاد 

و دین یکدیگر است، مشغول دارد. این نوع از تدبیر همان سیاست مدن است. پس نصب 

نمودن و انقیاد و اطاعت فرمودن مر حکّا،م و سالطین و پادشاهانی که متکفل مر این نوع از 

مه کس الز،م و واجب و بداهت حکم عقل است و وجوب آن بر باشند، بر ه تدبیر می

 (.210، ص0: ج1921باشد و متفق علیه تما،م ملل و ادیان است )کشفی،  احدی مخفی نمی

 . انواع دولت6-2

پس از احراز ضرورت تاسیس دولت، بحث مهمتری که وجود دارد، انواع دولت است. 

های مهمی  عصر حضور معصو،م و غیبت تفاوتتردید در اندیشه سیاسی کشفی نوع دولت در  بی

داشته و عنصر عصمت در این تمایز نقش بسیاری دارد. بویژه آنکه کشفی همانند فالسفه یونان 

کند، با  باستان، دولت را به انواع خوب و بد یا مطلوب و نامطلوب و فاضله و غیرفاضله تقسیم می
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های  ها را به دسته نصیرالدین طوسی دولتاین همه او با تأثیرپذیری از اخالق ناصری خواجه 

ترین اثر وی یعنی تحفه الملوك،  بندی او در مهم نماید. مالك دسته فاضله و غیرفاضله تقسیم می

حق و باطل است. دولت حقی، همان دولت فاضله و دولت باطل همان دولت جاهله به حساب 

ضور، نبی اکر،م)ص( و اوصیایش، آید. براساس چنین نگرشی، کشفی معتقد است که در عصر ح می

عقالء جامعه و حامالن شریعتند و کسی جز اینان، مشروعیت به دست شرفتن حکومت بر 

دید و منصب امامت را مرکب از علم و قدرت   مسلمانان ندارد. کشفی دین را توأ،م با دولت می

ها   ه دیگران از ویژشیطلبد که نسبت ب  دانست و معتقد بود که چنین شأن و منزلتی، کسی را می  می

ای که   و امتیازهایی برخوردار باشد و عنصری به نا،م عصمت، او را از خطا بازدارد، اما در دوره

مندی از  دار نیابت از اما،م در منصب امامت است که در بهره  معصو،م حضور ندارد، کسی عهده

ای جامع   تر و به شونه  یکعالقه و فیوضات عقل نسبت به دیگران به روح محمدی یا صادر اول نزد

دو رکن علم و سیف باشد. در واقع حاکم آرمانی کشفی، در این دوران، شبیه فیلسوف شاهی است 

نشاند و با وسعت   که افالطون درپی آن بود، با این تفاوت که او به جای فیلسوف، مجتهد را می

شود. او   نزدیک می« حکیم»فهو،م به م -ای فراشیرتر از فقه دارد  که حوزه -دادن به مفهو،م مجتهد

دارند که همان  شود ... که مجتهدین و سالطین، هر دو یک منصب را می  و معلو،م می»شوید:   می

منصب امامت است که به طریق نیابت از اما،م، منتقل به ایشان شردیده است و مشتمل بر دو رکن 

و دیگری اقامه نمودن همان است که یکی علم به اوضاع رسولی است، که آن را دین شویند، 

اوضاع است، در ضمن نظا،م دادن عالم، که آن را مُلک و سلطنت شویند. همین دو رکن است که 

 (.111 -119: ص19۳2اند )فراتی،   آنها را سیف و قلم شویند یا سیف و علم نامیده

زدهم با این حساب، دولت آرمانی کشفی به حکومت پیامبر)ص( در مدینه و حکومت اما،م دوا

ی  یابد. در زمانی که رسول یا اما،م معصو،م، به عنوان سرسلسله شیعیان در آخرالزمان تعیّن می

عاقالن، حضور دارد، هر کسی که به تشکیل دولت همت شمارد و تحت فرمان اینان نباشد، دولتش 

ه عصر ی عد،م حضور معصو،م، که در ادبیات شیعه، از آن ب شردد. در دوره جاهلی و باطل قلمداد می

اش با عقل کلی، در  یابد که زعیم شود، دولت آرمانی کشفی به دولتی انحصار می غیبت یاد می

ارتباط بوده و همانند منصب امامت، واجد دو رکن علم و سیف باشد. در فرضی که اوضاع زمانه، 

و از دهد  ی عرفیات و شرعیات تن می یار نشود و چنین دولتی برپا نگردد، کشفی به تفکیک حوزه
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کند و در نهایت،  ی عالمان حقانی، حمایت می مشروعیت سلطان عادل و لزو،م و تبعیت او از قاطبه

دهد. در شرایطی که عزلش  را می« جائر»به دولتی که از معیار و هنجارهای او خارج باشد، لقب 

بخشد. صورت اجمالیِ انواع حکومت از  موجب فتنه و شسترش هرج و مرج نشود، ضرورت می

 :یدشاه کشفی چنین استد

 الف( دولت آرمانی
 عصر حضور

( مدنیه الهیه اولی = عصر نبوت = رویه ظاهری عقل ـ دولت اولیه حقه )که شامل حکومت 1
 شود.( پیامبر در مدینه و امامت ائمه: به جز حضرت حجت)عج( می

 ا مجتهد سلطان گردد.(( ریاست حکمت = توأم شدن علم و سیف ـ )یا شاه مجتهد شود و ی2 عصر غیبت

 ب( دولت آرمانی
ریاست افاضل = تفکیک دو رکن امامت سلطنت دوگانه سلطان عادل و مجتهدان و لزوم تبعیت سلطان از 

 مجتهدان در امور دینی.

 عدم رفتار به عدالت و شریعت ضرورت تبدیل آن به احسن. ج( دولت جائر

داند و از یافتن  ور را مستلز،م هرج و مرج میالبته با توجه به اینکه او شورش علیه حاکم ج

کند و عمالً  شود، به همان ریاست افاضل بسنده می مصداقی جهت ریاست حکمت ناامید می

توان شفت که دولت آرمانی او در عصر  رو می پذیرد. از این تفکیک میان عرفیات و شرعیات را می

 ت افاضل است. زند، همان ریاس غیبت که میان آرمان و واقعیت جمع می

 های حاکم . ویژگی6-0

ای در این دوره بویژه آراء کشفی دارد، در مورد  دکتر عبدالهادی حائری که تحقیقات شسترده

کشفی برای شخص حاکم »شوید:   نظریات و آراء کشفی در باب حکومت بر جامعه اسالمی می

باشد. همچنین کشفی باور   ته میکه حکومت از آن مجتهد شایس  هایی قائل شده، از جمله این  ویژشی

توان به آسانی در یک تن یافت و آنچنان مردی که   داشته که شرایط کامل حاکم و مجتهد را نمی

های بایسته را داشته باشد، شاید در پهنه عمل یافته نشود و سرانجا،م وی به مسأله قدرت   ویژشی

در چهارچوب این اندیشه، شاه قربانی داد و   حکومت و نظم و آرامش در جامعه اهمیت فراوان می

آید   کردن بسیاری از اصول بنیادی در راه جلوشیری از نابسامانی و تباهی مجاز به شمار می

 (.949: ص190۳)حائری، 
حائری بر این باور است که: کشفی در چهارچوب اندیشه و تئوری، اصالت را از آن حکومت 
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جا   های حاکم به همین . ولی سخن وی پیرامون ویژشیدانسته است  فقیهان و مجتهدان شایسته می
پذیرد. وی پیرامون چگونگی به کار بستن این اندیشه فراوان اندیشیده است. در درجه   پایان نمی

شمار برای یک مجتهد شایسته حکومت   ها و صفاتی بی  نخست وی شرایط بسیار سخت ویژشی
تواند پیشوا و مرجع تقلید مرد،م شود   نمی« علو،م رسمیه»ی وی، مجتهد تنها با   شمارد. به دیده برمی

که باید از تاییدات ارواح ملکوتیه و حصول قوه قدسیه نیز برخوردار باشد. اشر همه صفات و 
ی کشفی   ی آشکار شرد آمد، در آن هنگا،م است که به دیده  ا شرایط دشوار در مجتهد به شیوه

شونه ویژه   ت و او همان کسی است که اما،م ششم بدانفرمانروای واقعی و حقیقی همان مجتهد اس
 (. 944 -941: ص190۳ی او سفارش کرده است )حائری،   درباره

طور نظری حکومت   رو، کشفی نیز مانند علمای شیعه معتقد به نیابت عامه فقیه یا فقها، به از این
ودن آن و عد،م تمکن و بسط ید دانسته، ولی با توجه به نادرالوجود ب  را از آنِ فقیهان شایسته می

ایشان به تفکیک حوزه فقیهان از حوزه شاهان پرداخته و سلطنت آنان را به مشروعیت و رسمیت 
رو باید در بیان اوصاف حاکم اسالمی در عصر  (. از این00: ص1922شناخته است )رحمانیان، 

 یبت هستند، اشاره کرد:های او در عصر غ غیبت از منظر کشفی به دو دولت یا حاکم که مطلوبیت

 های فقیه حاکم در ریاست حکمت . ویژگی6-0-1

شود آن است که او معضل غصبی  که برای کشفی در دوره غیبت مطرح می نخستین پرسشی 
ی اسالمی،  کند؟ برای سرنوشت جامعه بودن حکومت غیرمعصو،م در عصر غیبت را چگونه حل می

راند؟ پاسخی که کشفی به این  شیعه را به کدا،م سو میی سیاسیِ  اندیشد؟ اندیشه ای می چه چاره
ی شفتگوهای او در بحث امامت است. در آن بحث، او دین را  دهد، در واقع، ادامه ها می پرسش

دانست و معتقد بود که چنین  دید و منصب امامت را مرکب از علم و قدرت می توأ،م با دولت می
ها و امتیازهایی برخوردار باشد و  دیگران از ویژشی طلبد که نسبت به شأن و منزلتی، کسی را می

ای که معصو،م حضور ندارد، کسی  عنصری به نا،م عصمت، او را از خطا باز دارد، اما در دوره
مندی از عالقه و فیوضات عقل نسبت به  دار نیابت از اما،م در منصب امامت است که در بهره عهده

ای جامع دو رکن علم و سیف باشد. در  تر، و به شونه دیگران به روح محمدی یا صادر اول، نزدیک
واقع، حاکم آرمانی کشفی، در این دوران، شبیه فیلسوف شاهی است که افالطون درپی آن است، 

که -نشاند و با وسعت دادن به مفهو،م مجتهد  با این تفاوت که او به جای فیلسوف، مجتهد را می
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 شود. ،م حکیم نزدیک میبه مفهو -های فراشیرتر از فقه دارد حوزه
دارند که همان  شود ... که مجتهدین و سالطین، هر یک دو منصب را می و معلو،م می»

منصب امامت است که به طریق نیابت از اما،م، منتقل به ایشان شردیده است و مشتمل بر دو 

رکن است که یکی علم به اوضاع رسولی است، که آن را دین شویند، و دیگری اقامه 

همان اوضاع است. در ضمن نظا،م دادن عالم، که آن ]را[ مُلک و سلطنت شویند. نمودن 

)کشفی، « اند ها را سیف و قلم شویند یا سیف و علم نامیده همین دو رکن است که آن

 (.122، ص0: ج1921

حال، چه مجتهد رکن سیفی امامت را به دست شیرد و چه صاحب سیف، مجتهد شردد، در 

رسد که آشاه به دین است. البته او نه صرف اجتهاد مصطلح در  میحقیقت، کسی به قدرت 

پندارد.  ی چنین منصبی می داند و نه هر مجتهدی را بالفعل، شایسته های شیعی را مالك می حوزه

شمارد، بسیار سخت است و بدین علت هم  هایی که وی برای چنین حاکمی برمی شرایط و ویژشی

داند و خود نیز در پیدا کردن  ته برای زعامت امور سیاسی نمیبسیاری از معاصران خود را شایس

 مصادیق آن به دشواری افتاده است. این شرایط عبارتند از:

منظور او از علو،م رسمی، همان علو،م ابزاری است که در فهم آیات و  ( فراگیری علوم رسمی:1

های شیعی هستند که از  کنند. این علو،م، همان علو،م متداول در حوزه روایات، ایفای نقش می

شوند، مانند: صرف و نحو، لغت، معانی بیان، اصول فقه،  روزشار قدیم به این سو، فراشرفته می

 منطقی، رجال، تفسیر و علم حدیث.

کیفیتی است راسخه و حالتی است ثابته ... در نفس »منظور وی از عدالت، همان: ( عدالت: 2

شود از صدور  بر وجه استقامت و صواب ... و مانع می شود به سبب آن، امور انسان که صادر می

 (.12تا: ص )کشفی، بی« حرکات قبیحه و غیر حمیده و از ظهور اقوال و افعال زشت ناپسندیده

 جا که: ی کشفی، از آن به دیده ی قدسیه: ( تایید ارواح ملکوتیه و حصول قوه3

ع لفظ یا دیدن نقوش و خطوط مطلق علو،م، خواه رسمیه و خواه حقیقیه، عبارت از استما»

ها بسیار است و  مابین آن شمار و تقابل و تعارض فی باشد، و ثانیاً قواعد و اصول این علم بی می

ها کاری است  ثالثاً جاری ساختن قواعد و اصول و جزئیات و استخراج نمودن فروع از آن

از افراط و تفریط، که حد وسط غیرممکن، ... باید فقیه به مدد الهی و دستیابی به علم سلیم، که 
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نامند، قادر شود قواعد و اصول را در محال و  مابین جربزه و بالهت است و آن ]را[ حکمت می

شود مگر به  جزئیات، جاری ساخته و فروع را بر اصول معلو،م نماید و این حالت حاصل نمی

ی و فقها آن را  علمیه ی نظریه که حکما آن را حکمت نظریه و ی او در قوه استکمال نفس ناطقه

 (.111-114: ص19۳2)فراتی، « ی قدسیه شویند قوه

سلکانش جدا سازد،  ی سیاسیِ کشفی را از دیگر هم تواند اندیشه ی مهم در اینجا که می نکته

ی وی اشرچه امروزه  کند. به عقیده ارائه می« فقه و فقاهت»تفسیر و تأویلی است که او از مفهو،م 

تری دارد و فقه مصطلح، بخشی از معلومات  مفهو،م وسیع« فقه»اند. در حالی که  متأخران باب کرده

ی  ی آن را. در واقع، فقه در لسان کشفی، مقسمی است که همه دهد، نه همه فقیه را تشکیل می

شیرد و فقه معهود، در اصطالح متأخران )عبادات،  اقسا،م حکمت نظریه و علمیه را در برمی

علم و »ی او، معنای فقاهت،  آید، چرا که به دیده ای از آن به حساب می عبهمناکحات و معامالت( ش

حکمت علمی و نظری. با این حساب، « ی جنسی است برای تما،م ده شعبه»است و فهم نیز « فهم

 وجود ندارد.« بین آن دو تفاوتی»است و « فقیه همان حکیم و حکیم همان فقیه»

کند تا  از فقاهت، بدین سبب است که او تالش می پافشاریِ کشفی بر تبیین چنین مفهومی

به مدینه النبی)ص( نزدیک « ارتباطش با عالم عقل»دولت آرمانی خود، در عصر غیبت را از طریق 

وجو کند. به همین دلیل، صرف دانستن علو،م متداول در  سازد و مشروعیت دولتش را در آن جست

ی قدسیه نیز صراحت  در مفهو،م فقه، بردارندشیِ قوهداند و با توسعه  های شیعی را کافی نمی حوزه

اش  های عقلی و شهودی انگارد. در واقع، او به علت شرایش ورزد و فقدان آن را فاجعه می می

تواند به راحتی بر علو،م رسمی و ظاهری، در احراز منصب امامت بسنده کند و با متأخران،  نمی

 مسلک شود.  هم

 یاست افاضلهای حاکم در ر . ویژگی6-0-2

کشفی در پرتو عواملی که موجب مفارقت ارکان امامت )علم و سیف( شردید، از برپایی دولت 

ی آرزوهای خود سپرد. اکنون که  آرمانی خود در عصر غیبت، دست کشید و تشکیل آن را به حوزه

مجتهدین حامل یک رکن آنکه علم به دین و اوضاع رسول شدند و سالطین، متکفل یک رکن »

شود کشفی به چه  ، این پرسش مطرح می«گر آن، که اقامه و ترویج آن اوضاع است، شردیدنددی
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 کند؟ بخشد و چگونه معضل غصبی بودن حکومت در عصر غیبت را حل می دولتی، مشروعیت می

ی بسیاری دارد. در اینجا او  بین است و با کشفی آرمانی، فاصله او در پاسخ به این پرسش، واقع

بر تفکیک نیابت فقیهان از نیابت شاهان و به رسمیت شناختن سلطنت در آن حوزه  ای به شونه

سو، و عد،م فقاهت  شذارد. بدین معنی که با توجه به باز نبودن دست فقیهان، از یک صحه می

ی سو،م، وی نیابت اما،م)ع( را به دو  شاهان، از سوی دیگر و نیاز جامعه به هر دو طبقه، در مرتبه

را در « فقیهان»کند و والیت انتصابیِ  در شریعت و نیابت در اجرائیات تقسیم می ی نیابت شعبه

شناسد. در ذیل به ارکان  به رسمیت می« اجرائیات»را در « سلطنت سلطان قاهر»، و «شرعیات»

 کنیم: ریاست افاضل اشاره می

 والیت انتصابی فقیهان در شرعیات:  (الف

شود، و افتاء و تبلیغ احکا،م شرعی،  سبیه نیز تعبیر میمراد از شرعیات که از آن به امور ح

ی نمازجمعه و جماعت، قضاوت و لواز،م آن، از  مراحل نهایی امر به معروف و نهی از منکر، اقامه

ی اوقاف عا،م و سرپرستی افراد  های شرعی، اداره آوری مالیات قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع

اند و  ی فوق، از جانب شارع مقدس به والیت منصوب شده سرپرست است. فقیهان در محدوده بی

 بدون اذن ایشان تصرف در امور یاد شده، جایز نیست.

 سلطنت سلطان قاهر (ب

. جدای از رکن علمی )به شریعت( در حوزه دیگری که به اجرا و تطبیق احکا،م تعلق دارد، 1

 قاهر عبارتند از: شود. شرایط سلطان سلطان قاهر با شرایطی به رسمیت شناخته می

 اول، مسلمان و شیعه باشد )حاکمیت سلطان سنی نزد کشفی مشروعیت ندارد(، 

ی مملکت اسالمی و دفاع از مسلمانان در برابر اجانب  دو،م، شوکت و اقتدار الز،م را در اداره 

 داشته باشد. 

 براندازد. سو،م، عدالت را به اجرا شذارد و نظامی که موجب پایدار شدن فقیر و غنی است، 

 چهار،م، شریعت را محتر،م بدارد و در دینداری، تظاهر نکند. 

پنجم، در برابر عالمان دینی متواضع باشد و در مصاحبت و پیروی از آنان کوتاهی نکند و 

والیت آنان در علم به احکا،م شریعت را به رسمیت بشناسد. اینکه سلطان از چه طریقی به قدرت 

آن است که اوالً شایستگیِ چنین منصبی را داشته باشد و ثانیاً اقتدار رسیده است مهم نیست، مهم 
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 و شوکت خود را در خدمت ترویج دین و مذهب حقه و آسایش مرد،م قرار دهد.

شفتند: او وسعت مالی  ی سلطنت طالوت می اسرائیل، که درباره خداوند در جواب بنی»

ون دانشی بیشتر و تنی نیرومندتر دارد، خدا او را از شما سزاوارتر دیده، چ»ندارد، فرمود: 

پس  «.دهد که خدا وسعت بخش و داناست خدا ملک خویش را به هر که بخواهد، می

باشد، بلکه حکمت علمی و قوت و توانایی  کثرت مال را مدخلی در سلطنت و امارت نمی

 (.122، ص0: ج1921)کشفی، « باید جسمی می

متکفل این صناعت ]سیاست[ است، نه آن است که او را  مراد از ملک و سلطان، که»از این رو، 

خیلی و حشمی یا مملکتی باشد، بلکه مراد آن است که به سبب حکمت و مهارت او در فن 

سیاست و طبابت مدن و عالم، مستحق سلطنت و سزاوار تدبیر مملکت، در حقیقت، او است نه 

باید بر »عالوه بر این، سلطنت او «. یددیگری که از مباشرت او جور و فساد و عد،م نظا،م الز،م آ

وجهی باشد که بعد از رفع هرج و مرج و در ضمن انتظا،م یافتن امور مدن و عالم، اهل مدن و 

خالیق را به امر معاد و اصالح دین و کمال نفس و اطاعت و رضاجویی پروردشار خود مشغول 

 (.122، ص0: ج1921)کشفی، « سازد

ر، مجتهد و سلطان، دو رکن مستقل از یکدیگرند و هیچ یک واقعاً ی مذکو بنابراین، در نظریه

منصوب دیگری نیست، هرچند به عقیده کشفی رکن علمی ذاتاً بر رکن سیفی )عملی( مقد،م است، 

ها است. در  ی هر یک از این دو طبقه، بر دیگری، بیشتر متوقف بر اقتدار خارجی آن لکن سیطره

داند و مشروعیت  فقیه نمی« مأذون»از معاصرانش، سلطان را اینجا کشفی، همانند برخی دیگر 

ی وی، در  دهد. به عقیده آن قرار نمی« رکن علمی»نیابت از اما،م)ع( را در طول « رکن سیفی»

شیرند و هر دو در  ی انفکاك رکنین، هم سلطان و هم مجتهد، نیابتشان را از اما،م)ع( می دوره

 شردند، منتهی با دو تفاوت: بازمیی خویش، به یک منشاء  مشروعیت سلطه

 اول. مجتهد به طور عمومی و سلطان به طور خصوصی، از معصو،م نیابت دارد.  

کند و  ی عمرین حنظله اقتباس می ی خود را از مقبوله الشرایط، نیابت عامه دو،م. مجتهد جامع 

 ی مالک اشتر نخعی. سلطان از عهدنامه

ر وصف دیگری، مثل شیعی بودن، مشروعیت سیاسی به با این حساب، مالک اشتر بودن و یا ه

ی شرور و  ازاله»شیرد، همان  ی کشفی، معیار مشروعیت قرار می آورد. آنچه در اندیشه ارمغان نمی
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آید. در  ی مالک به حساب می است که در لسان وی، ماحصل مفاد عهدنامه« ی خیرات اشاعه

سلطان »ها،  مشمول احادیثی خواهد شد که در آنصورتی که سلطان بر چنین مفادی پایدار بماند، 

، که «اما،م عادل»و « سلطان عادل»ی  ی کشفی واژه اند، چرا که به عقیده ستایش شده« یا اما،م عادل

 شیرند. اند، اختصاصی به معصو،م)ع( ندارد و چنین سالطینی را نیز در برمی در روایات آمده

اشد: یکی خاص به شخص و یکی خاص ب مخفی نماند که نیابت خاص را دو معنی می»

به عمل و خاص به شخصی از جهت خطاب و التفات، اشرف است از عا،م در عمل از جهت 

 «.غیاب. و عا،م در عمل از جهت عمو،م اشرف است از خاص به شخصی از جهت خصوص

ا ای که همکاری ب در واقع، سالطین، در حد فاصل دو دسته از آیات و روایات قرار دارند: دسته

ای  و دسته« به سوی ظالمان شرایش پیدا نکنید»ی  دانند، مانند: آیه سلطان و اعتماد بر او را حرا،م می

ی کشفی تنها  بخشند، شرچه غاصب حکومت باشد. به دیده دیگر که به سلطان عادل مشروعیت می

 مالک اشتر است.ی  ی اخیر، انطباق سلطان با مفاد عهدنامه ی اول و ورود در دسته راه شریز از دسته

یکی دیگر از شناهان کبیره، معاونه الظالمین و الرکون الیهم است. ... و مراد از ظالمین، »

عباسند که تابع ]ظالمین در سقیفه[ شدند و ظلم و غصب کردن حق آل  امیه و بنی سالطین بنی

الطین محمد ]یعنی ریاست و مُلک[ ایشان را، غصب نمودن ... و اما پادشاهان، حکا،م و س

ی شیعه که بعد از انقراض طواغیت و ظالمین حق آل محمد)ص( در تما،م اعصار و  اسالمیه

اند و هستند و خواهند بود ... پس هر کس از ایشان که طالب ریاست دنیویه نبوده  امصار بوده

است و نیست ولکن به سبب هرج و مرج و اختالل نظا،م من باب الحسبه و الکفایه، اقدا،م بر 

و حکومت کرده است ... البته از داخلین و تابعین ایشان ]غاصبین[ نیست، بلکه از سلطنت 

 (.12 -11تا: ص )کشفی، بی« ناصرین و معینان آل محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( است

 گیری . نتیجه7

های مختلف دانشی مثل فقه و اخالق و عرفان بیش از آنکه به مفهو،م  علمای شیعه در شاخه 

اند. دلیل چنین اولولیتی آن است که در  اهمیت بدهند، بیشتر به موضوع حاکم اهمیت دادهدولت 

تر از چگونه حکومت کردن بوده  اندیشه قدماء پرسش از اینکه چه کسی باید حکومت کند؟ مهم

ای که در دوره مدرن اهمیت خود را از دست داده و موضوع دولت و حکومت  است. مسأله
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مسأله حاکم یافته است. با این همه، در دوره معاصر همچنان تفکر شیعه بر اولویت بیشتری بر 

کند و اخیراً در دهه چهار،م انقالب اسالمی موضوع دولت به کانون تأمالت  مدار حاکم تأمل می

ای  برخی از علمای شیعه باز شده است. به همین دلیل، برای فهم اندیشه غالب علمای شیعه چاره

سیر مفهو،م حاکم راهی به سوی فهم کلیّت اندیشه آنان فراهم آید. شرچه حاکم نیست جز آنکه از م

های متعددی بکار رفته است، اما مراد کلیه آنها همان تصدی امور  در ادبیات دینی ما با واژه

توانست در ادوار سیاسی  یابد. بررسی مفهو،م حاکم می مسلمین است و هرشز به قضاوت تقلیل نمی

ن متعددی مورد بررسی قرار شیرد، اما به نظر رسید که دوره قاجاریه که مصادف با و از منظر عالما

سو و نیز نظریه سید جعفر کشفی که یکی از  رخدادهای مهمی در مغرب زمین است، از یک

تواند بابی در شناخت این  اند، از سوی دیگر می ترین نمایندشان نحله عرفانی / حکمی آن دوره مهم

 ید. دوره مفتوح نما

راند. اشر  داند که عقل نیز بر آن حکم می تردید ضرورت دولت را امری بدیهی می کشفی، بی

کرد، جنبه ارشادی داشت. از نظر وی، بدون دولت زندشی  دلیل نقلی بر چنین وجوبی داللت می

شود. نگرانی از هرج و مرج نه تنها موجب  شیرد و حیات آدمی به هرج و مرج کشیده می قوا،م نمی

شود، حتی از نظر کشفی در فرضی که شورش علیه حاکم جائر  ضرورت تاسیس و بناء دولت می

پوشی کرد و به اطاعت از سلطان ظالم تن داد.  شردد، باید از شورش چشم منجر به هرج و مرج می

در واقع کشفی میان منگنه پذیرش حاکم ظالم و هرج و مرج شیر کرده بود و شزینه اول را بر دومی 

ای بود که بر ذهنیت علمای شیعه سایه افکنده بود. تنها در دوره  داد. این ایده اندیشه یح میترج

جدید است که عالمانی مثل اما،م خمینی از این منگنه خارج و وقوع انقالب و تأسیس دولت 

 دانستند. در واقع منگنه مذکور، ریشه در ادبیات ای برای خروج از این دوشانه می اسالمی را چاره

 شد.  این دوره از تاریخ ایران دارد که ترس از هرج و مرج مانع خروج آنان علیه حاکمان ظالم می

های حاکم اسالمی در دوره حضور معصو،م  همچنین کشفی درباره نوع حکومت و ویژشی

ای که نبی شرامی اسال،م)ص( و ائمه)ع( دارد، کس دیگری  سخنانی دارد. از منظر وی در دوره

کردن ندارد. از نظر ایشان، رسول اهلل)ص( اعقل عقالء است و او باید بر  صالحیت حکومت

 تواند در اتصال به عقل کل، راهی به سوی هدایت باز کند.  جامعه حکومت کند و اوست که می

ترین مشکل تشیع در  آید، ورود به عصر غیبت است. از نظر وی، مهم  اما مشکلی که بوجود می
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باشد. زندشی در  صر عصمت و علم است که جبران آنها بسیار دشوار میغیاب اما،م)ع(، فقدان عن

ذیل حاکمی که این دو ویژشی را ندارد، در معرض ضاللت است و همواره آدمی را در شمراهی 

دهد. اکنون پرسش آن است که وظیفه ما شیعیان در درازای عصر غیبت چیست؟ و چه  قرار می

در این دوره از تاریخ برپا شود، جائر است و مقا،م اما،م  باید کرد؟ از نظر کشفی هر دولتی که

  معصو،م)ع( را غصب کرده است، مگر آنکه مجوزی برای خروج از مفهو،م جور بیابد.

از نظر کشفی دو شیوه خروج از مفهو،م جور وجود دارد. یکی همان ادله نیابت فقهاء در عصر 

مشکل مهمی که وجود دارد آن است که کشفی به کند، اما  غیبت که اهم آنها را مرحو،م نراقی بیان می

کنند، مثل تایید  شذرد و شرایط سختی برای او بیان می سادشی از اوصاف فقیه مورد نظر نراقی نمی

ارواح ملکوتیه که مقامی است عرفانی تا او بتواند از طریق آن به عقل فعال مرتبط و بدین شونه تداو،م 

شود آن است  تری که برای او عیان می معه باشد. اما مشکل مهمدهنده عقل کل یعنی معصو،م)ع( در جا

اش  داند و به شدت به فقهای هم دوره که او فقهای معاصر خویش نامزد چنین منصبی و اوصافی نمی

شود و بدین شونه آرمان نراقی را رها  بدبین است. به همین دلیل او از نظریه نیابت فقهاء منصرف می

بیانات او در شرح عهدنامه مالک اشتر در کتاب تحفه الملوك اهمیت زیادی کند. اما آنچه در  می

ای دارد. به دیده  یابد، طرح نظریه ریاست افاضل است که در منظومه اندیشه سیاسی او جایگاه ویژه می

او مالک اشتر نه فقیه و نه عارف، بلکه مومنی است که عادل است و حضرت علی)ع( به او در اداره 

ت خاصه داده است. والیت خاصه اهمیت بیشتری نسبت به والیت عامه فقهاء در ادله نقلیه مصر والی

تواند در حوزه عرفیات  رو، اشر سلطانی عدالت بورزد، نیابت خاصه از معصو،م دارد و می دارد. از این

ور اعمال قدرت نماید. فقیهان نیز بر حوزه منصوصات یا همان شرعیات والیت دارند و کاری در ام

عرفی که متولی دیگری دارد، ندارند. این همان نظریه تفکیک میان عرف و شرع یا سیف و علم است 

  که به تفضیل در اندیشه سیاسی کشفی مورد توجه قرار شرفته است.

در مجموع آنچه آمد نشان داد که کشفی در جمع میان آرمان و واقعیت از نظریه ریاست 

توان  آورد. او معتقد است سلطان عادل را می فاضل روی میحکمت منصرف و به نظریه ریاست ا

تری در باب حاکم در  های واقعی به استناد عهدنامه مالک اشتر معتبر دانست و بدین شونه بر ویژشی

 رسد.  عصر غیبت می
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