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Abstract  
The purpose of the present study is an analytical comparison of the theory of government in the political 

thought of Mullah Ahmad Naraghi - as a jurist - and Seyyed Jafar Kashfi - as a mystic and philosopher - in 

the Qajar period. Comparative and descriptive-analytical methods have been used to analyze these two 

views. Hence, the most important question is, what are the similarities and differences between the two 

thinkers regarding Islamic government? A comparison of Naraghi's and Kashfi's views showed how much 

their worldview significantly affected their government approach during the absence. Kashfi had a non-

jurisprudential worldview and sought to connect the Islamic ruler with the levels of reason. He adds to the 

ruling attributes that had neither a narrative nor a Qur'anic documentary; Rather, he came to such an idea 

based on his mystical experiences. Naraghi issued sentences based on evidence, based on which he arrived 

at a theory of politics. The rigorous results of the discovery worked, and he was able to accept the 

distinction between science/saif or sharia/custom as the thought of some thinkers of the constitutional age 

and to create distinct domains between sharia - prescribed - and custom - non-prescribed. 
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چکیده
 -و سید جعفر کشفی -به عنوان فقیه -مالاحمد نراقیای تحلیلی از نظریه حکومت در اندیشه سیاسی  هدف پژوهش حاضر مقایسه

تحلیلی استفاده  -ای و شیوه توصیفی در دوره قاجار است. جهت تحلیل این دو نگاه، از روش مقایسه -به عنوان عارف و حکیم
؟ مقایسه ترین سوال آن است که تشابهات و تمایزات آن دو متفکر در باب حکومت اسالمی چیست رو، مهم شده است. از این

بینی آنان به چه میزان در رویکردشان به حکومت در عصر غیبت تأثیر بسزایی داشته  دیدگاه نراقی و کشفی نشان داد که جهان
ای بر صفات حاکم  بینی غیر فقهی داشت و درپی اتصال حاکم اسالمی با مراتب عقل بود. در واقع او افزوده است. کشفی جهان

ای رسیده بود. نراقی  اش به چنین ایده های عرفانی ی داشت و نه مستند قرآنی؛ بلکه بیشتر براساس تجربهنهاد که نه مستند روای می
گیرانه کشفی کارگر شد و  رسید. نتایج سخت ای در باب سیاست می داد و براساس آنها به نظریه برحسب ظواهر ادلّه فتوی می

های  ن اندیشه برخی از متفکرین عصر مشروطه بقبوالند و حوزهتوانست تفکیک میان علم/ سیف یا شرع/ عرف را به عنوا
 بوجود آورد.  -غیر منصوصات -و عرف -منصوصات -متمایزی میان شرع

 حکومت، حاکم جائر، عرف و شرع، نظریه حکومت، مالاحمد نراقی، سید جعفر کشفی. هایکلیدی:واژه
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 .مقدمه0

های نظری و علمی میان متفکرین  ه یکی از چالش، ب)ع(تأسیس حکومت اسالمی در غیاب امام زمان
گیری، مشروعیت و ماهیت  اسالمی مبدل شده است. ضرورت تأسیس حکومت اسالمی، امکان شکل

باشند  حکومت اسالمی و نیز مختصات حاکم اسالمی از جمله مباحث بنیادین فقه و حکمت اسالمی می
اند. مروری  ر مورد آن به بحث و بررسی متعددی پرداختهکه فقیهان و حکمای امامیه، بویژه در دوره قاجار د

دهد که آنان در  نشان میق( 5.12-5515) .و سید جعفر کشفیق( 5.01-5501) 5بر آثار مالاحمد نراقی
های یکسانی دارند. برای هر دوی آنان آنچه مهم بود، آن بود که چه کسی  های خود، انگاره ای از اندیشه پاره

، او تنها کسی )ع(حکمرانی کند؟ از نظر هر دو، به هنگام حضور مبارک امام معصومبر رأس هرم قدرت 
حضور ندارد، تکلیف مومنان چیست؟ آیا  )ع(است که صالحیت حکمرانی دارد. اما در شرایطی که امام

ومتی بر زمین مانده او را برداشته و حک  رود؟ یا اینکه بر عهده دیگران است که وظیفه حکومت به تعطیلی می
هستند و فقدان آن را با هرج   حکومتی، در هراس به نیابت از او بناء کنند؟ هم نراقی و هم کشفی، از ایده بی

انگارند. در واقع، آنان در دوران هرج و مرج و ضرورت حکومت، دومی را بر اولی ترجیح، و  و مرج یکی می
 )ع(ری است عقلی که حضور و غیاب امامرو، تأسیس حکومت، ام گزینه سومی در اختیار ندارند. از این

گیرد، آن است که  در آن تأثیر ندارد و باید در هر شرایطی بناء گردد. اما آنچه در اینجا نیز مورد توجه قرار می
چه کسی صالحیت دارد در غیاب آن امام، دولتی مشروع بناء کند؟ پاسخ بدوی آن دو عالم، به این سؤال 

کنند. فقیه، نخستین نامزد آنان  الشرایط تاکید می وی آنان بر نیابت فقیهان جامعیکسان است و اجمااًل هر د
 در اقامه حکومت است. 

گذارد، صفاتی است که برای فقیه الزم  اما آنچه در نگاه کشفی و نراقی به حکومت فقیه تمایز می
کند. به همین  ری مطالبه نمیکند و صفت دیگ اند. نراقی در بیان این صفات، به ادّله لفظیه رجوع می شمرده

                                                           

؛ 21: ص5905رود )فیرحی،  شمار می کاشف الغطاء، شیخ مرتضی انصاری و بحرالعلوم به مالاحمد نراقی از شاگردان .5
(. بعد از تحصیالت به نراق بازگشت، در حالی که به مقام مرجعیت رسیده بود )الگار، ..9، ص1: ج 5905دوانی، 

 (.21-.0: ص5911
مهدی بحرالعلوم شرکت کرد. کشفی در سال ق رهسپار نجف شد و در درس سید محمد5.55. سّید جعفر دارابی در سال .

السلطنه راهی  ( و به درخواست حسام.0: ص5900ق برای همیشه عراق را ترک کرد و به ایران بازگشت )زارعی، .5.9
 (.0.: ص5920بروجرد شد و تا آخر عمر آنجا ماند )فراتی، 
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داند. این در حالی است که کشفی شروط  دلیل نیز بسیاری از فقهای معاصرش را نامزد چنین منصبی می
کند. همین دلیل کافی بود تا کشفی  گیری می داند و بر نیابت فقیهان، سخت آمده در ادّله لفظی را کافی نمی

ه نیابت دوگانه روی آورد. تفکیکی که بعدها در انقالب از اهلّیت فقهای معاصرش دست کشد و به نظری
مشروطه به تمایز عرفیات از شرعیات تعبیر شد. در این تفکیک، سلطان بر امور عرفی و فقیهان بر امور 
شرعی اقتدار داشتند. آنچه در این تفکیک مهم بود، آن بود که سلطان در تحلیل کشفی، واجد مشروعیتی 

یهان دارا بود. فراروی کشفی از نظریه والیت فقیه، طی نیم قرن پس از مرگش نتیجه در عرض نیابت عامه فق
 خواهان در پذیرش حاکمیت دوگانه را باز نمود. این در حالی بود که نراقی داد و عماًل دست مشروطه

 صربه صورت گسترده از ایده والیت فقیه دفاع کرد و تأثیر زیادی بر اندیشه سیاسی شیعه در دوره معا
اش، نظریه رسمی جمهوری اسالمی ایران شد. این نشان می دهد که  ای که بعدها، نظریه نهاد. به گونه

ای و  بررسی اندیشه این دو عالم در مطلع دوره معاصر ایران اهمیت دارد. پژوهش حاضر با روش مقایسه
 کر را مورد بررسی قرار، نظریه دولت در اندیشه آن دو متف-نسخ خطی -ای و اسنادی گردآوری کتابخانه

 داده است. 

.روشپژوهش2

که پایه مطالعه نظریه دولت در اندیشه سیاسی کشفی و نراقی در این پژوهش  5ای منظور از روش مقایسه
ها، شکل و دامنه عملکرد یک نظریه، در  است ما را به اطالعات ارزشمندی درباره مبانی عام، ویژگی

سازد. درست به همین دلیل در پژوهش حاضر نیز به الگوی تحلیل  مون میهای دیگر رهن مقایسه با نظریه
نماید، بلکه  های مفهومی امر منطقی می ای تمّسک شده است. این رهیافت نه تنها در قلمرو بررسی مقایسه

گاهی ما درباره مختصات نظریه یا  توانیم درباره کارآیی ها بیشتر باشد، بهتر می ارزش عملی نیز دارد، زیرا آ
ای متنوع بوده و در  های مقایسه هایی از آن استدالل کنیم. با این حال، روش ناکارآیی یک نظریه یا بخش

شود. مدل مقایسه در پژوهش  های مختلفی پیروی می شناسی و اندیشه سیاسی از مدل های جامعه حوزه
ی به عنوان مبانی عام های مختلف نظریه است که اول حاضر همان دوگانه تشابهات و تمایزات در بخش

 اند.  حکومت و دومی تحت عنوان تمایزات عام و خاص مورد توجه قرار گرفته
                                                           

1. Comparative analysis 
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.تشابهات؛مبانیعامحکومت5

.ضرورتتأسیسحکومت5-0

اند، بر ضرورت آن استدالالت  تردید همه عالمانی که در تمدن اسالمی از حکومت سخن گفته بی
 )ع(الطبع بودن انسان ویژگی مهمی است که از زمان هبوط آدم کشفی، مدنیاند. از نظر  بسیاری اقامه کرده

های اجتماعیه کشانده است. منزل، محله، شهر، بلوک، اقلیم و اقالیم،  بر زمین، او را به تشکیل انواع هیأت
به دیده  اند. در واقع هایی از اجتماع آدمیان هستند که به طور ناخواسته و غیراکتسابی به آن تن داده گونه

کشفی، هدف از آفرینش انسان، تنها در سایه مکث او در دار معیشت و زیستن در میان جمع دیگران محقق 
 گردد. می

 
هایاجتماعیهوسلسلهمراتبقدرتازدیدگاهکشفیتأهی-0شکل

تأدیب کند و در قالب ناظر و مدبر به  از منظر کشفی، با تشکیل چنین اجتماعاتی حکومت نیز ظهور می
هستند که در مراتب مختلف بر   هایی از حکومت پردازد. کدخدا، حاکم، خان و پادشاه گونه و تدبیر می

بود،  (. از نظر کشفی اگر میل به جمع خصیصه آدمی نمی5.0: ص5920رانند )فراتی،  مردم حکم می
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چرا که بنی آدم انسان  ساخت؛ الزامات دیگری او را وادار به تشکیل انواع اجتماعات از جمله حکومت می
ها در کنار  در عقول و مقاصد خویش نابرابرند و هر کس به دنبال منافع و مقاصد خویش است. این ویژگی

کشاند. در چنین فرضی که اجتماع آدمیان  طبیعیات و نیروهای شّر آدمی، او را به وضعیت نابسامانی می
ر، آنان را مثل درندگان خشکی و ماهیان دریا ها به یکدیگ فاقد حکومت باشد، خشونت و تعّدی انسان

گرداند. پس، بالضروره باید نوعی از  ثباتی، نظام اجتماعی آدمیان را مختل می درد و هرج و مرج و بی می
تدبیر باشد که هر کس را در منزلت خود قرار دهد و به حق خویش راضی گرداند و دست تعّدی او را از 

(. نراقی نیز همانند کشفی تشکیل 5.1، ص.: ج 5905ازد )کشفی دارابی، حقوق و مراتب دیگران کوتاه س
ها در نهاد خود  داند. به اعتقاد نراقی، چون انسان الطبع بودن آدمی می اجتماع و حکومت را به خاطر مدنی

 های این طبایع، مملکت تن را پیوسته به میدان تنازع تبدیل طبایع متضادی دارند و تفاوت آراء و گرایش
دهد به حیات اجتماعی خود تداوم بخشد، بلکه نیازمند  کند و وجود چنین عناصری به انسان اجازه نمی می

های آنها با یکدیگر  باشند، خواسته ها ترکیبی از اوصاف خیر و شّر می حکومت است. وانگهی چون انسان
برای رهایی از چنین وضعیتی، کشاند.  متفاوت بوده، منافع محدود، آنها را به کشمکش و مشاجره دائمی می

: 5921آدمی نیازمند فرمانده مطاعی است تا همگان را در سایه خود محفوظ و آسوده گرداند )نراقی، 
کند. از نظر او  (. افزون بر آن، نراقی فراتر از تحلیل ماهیت انسان به تجربه تاریخی نیز استناد می001ص

درنگ و مستعجل حاکمی را برای  آورند، بی ف خود درمیاگر پادشاهان هنگامی که سرزمینی را به تصّر 
شود )همان:  گیرند و عماًل تالششان منجر به نافرمانی می تدبیر آن تعیین نکنند، مورد مالمت قرار می

 (.01ص

.بافتسلطانیحکومت5-2

اما آنچه در ورای ضرورت حکومت، اهمیت نظری دارد، بافت حکومت است که در آثار نراقی و 
ی مورد توجه قرار نگرفته است. یعنی معلوم نیست در ذهن آنان چه تصویری از حکومت وجود دارد که کشف

کنند. آیا مراد آنان از حکومت، ساختاری شبیه خالفت است؟ آیا مراد آنان از  آنگاه از ضرورتش حمایت می
و تعیین معنایی آن را  حکومت ساختاری شبیه سلطنت است؟ یا اینکه هیچ یک از این موارد مرادشان نیست

دهد که آنان تصویر دقیقی از بافت  اند؟ مروری بر آثار نراقی و کشفی نشان می به عرف واگذار کرده
دهند. آنچه در ورای این تأمل وجود دارد، آن است که نراقی و کشفی در  حکومت در اختیار ما قرار نمی
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در این « نظم سلطانی»لطانی یاد کرد. مراد از توان به نظم س اند که از آن می درون نظمی زندگی کرده
بودن واژه سلطان، پادشاه و سلطنت در  رسد که مترادف  نیست. به نظر می« حکومت سلطانی»پژوهش، 

شده است، در   سازی حکومت سلطنتی با نظام سلطانی در نزد بسیاری  ادبیات فارسی، باعث یکسان
یان آن دو مفهوم وجود ندارد. حکومت سلطانی که معمواًل در که اینچنین نیست و نسبت معناداری م حالی 

ای است که با نظم سلطانی  یابد، دارای مبانی، اصول و ساختار تعریف شده های سلطنتی تبلور می رژیم
 ترادف ندارد. مبانی حکومت سلطنتی براساس توانایی، نژاد، تجربه، اصل و نسب است، و شاه از

سلطنتی  -های موروثی بخشد. اما آنچه در حکومت سلطنت خود را تدوام میطریق ساختارها و نهادها، 
کنند و  ها، ساختار، باورها و معیارها عمل می اهمیت دارد آن است که این نوع حکومت، براساس سّنت

که در مدل سلطانی،  آید، در صورتی شمار می به« عامل حکومت»، بلکه «معیار حکومت»پادشاه در آنها نه 
شود )فراتی،  رود و چون یک اصل می شود و از سلطنت و نظام سلطنتی فراتر می معیار حکومت میحاکم، 
 (. 510: ص5912

توان به عنوان  هایی که تاکنون بشر تجربه کرده است را نمی رو، نظم سلطانی برخالف سایر مدل از این
های  تواند در قالب یاست که م« گرایی شخص»ترین ویژگی مدل سلطانی،  یک مدل مطرح کرد. مهم

شود که  گرایی سبب می متعددی از جمله سلطنت، جمهوری، والیت و خالفت، خود را نشان دهد. شخص
ساختار هرم قدرت به صورت یک مثلث تحلیل شود. در رأس هرم، شخصی قرار دارد که مشروعیت اقتدار 

دل یا خودکامه باشد. این بدین معناست که شود؛ اعم از اینکه فرد مذکور، توانا یا ناتوان، عا از او ناشی می
تواند مصادیق متعددی به خود گیرد. خودسری بدون اینکه  تالزم ندارد و می« خودسری»نظام سلطانی با 

گردد. البته در شرایطی که فردی مثل  جزء ذاتی این نظام باشد، بیشتر وصفی است که بر آن عارض می
تواند از این عارضه رهایی جوید و نظمی عادالنه برپا  انی کند، میو یا فقیهی عادل بر آن حکمر )ع(معصوم

رو، نظام سلطانی نه با توارث ترادف دارد و نه با خودسری تالزم؛ بلکه نظمی است که در آن  نماید. از این
ساختار قدرت به صورت سّنتی چیده شده و فرد حاکم منشاء و منبع همه امور است. در این نظم، حاکم، 

اصلی تعیین و تنظیم امور است و هیچ نظم و ساختاری حجّیت ندارد، مگر اینکه او آنها را برگزیند. مکان 
شود و مردم به  های مدرن، مشروعیت همه امور به شخص حاکم ختم نمی این در حالی است که در نظم

 کنند )همان(.  طور مستقل یا ترکیبی در مشروعیت بخشیدن به نظم سیاسی ایفای نقش می
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.تمایزاتخاصحکومت0

.تفاوتدرنگاهبهحکومت0-0

توان به تمایزات آن درباره  با توجه به آنچه در عمومات اندیشه سیاسی کشفی و نراقی آمد، اکنون می
اند. نراقی رویکردی  تردید، هر دو از منظری یکسان به تحلیل حکومت نپرداخته حکومت پرداخت. بی

کشفی از منظری عرفانی به تحلیل این موضوع پرداخت. پیش از این نیز فقهی به موضوع حکومت داشت و 
بطن از بطون قرآن را کشف نموده است  21کرد  اشاره شد که کشفی اهل مکاشفه بود و حتی ادعا می

دلیل نبود که اعتماد السلطنه، وزیر انطباعات دوره ناصرالدین شاه،  (. بی1...، ص.: ج5900)مصاحب، 
(. 511: ص59.2خواند )اعتمادالسطنه،  علمای جامعین مابین علم و ایقان و ذوق و عرفان میاو را از اجله 

که آخرین اثر حکمت نظری و  -بررسی آثار کشفی مثل سنابرق و اجابه المضطرین، بویژه تحفه الملوک
انی شناسی او به طرزی بنیادین عرف دهد که معرفت نشان می -مدنی عالمان شیعی در دوره معاصر است

های فقهی او نیز تأثیر نهاده است. در نظر او، شناخت حقیقی، تنها از طریق عقل  است و حتی بر آموزه
یابد که از تقّیدات دنیوی خود رها شود  متصل میسر است. عقل هنگامی به شناخت حقیقی دست می

 (. 09، ص.: ج5905)کشفی دارابی، 
کند که  ق حکمت ممکن است، اما او گوشزد میاز نظر کشفی، رسیدن به این شناخت تنها از طری

شود، بلکه این موهبت  حکمت به تعلیم و تعّلم و درس خواندن و طلب نمودن از افواه الرجال حاصل نمی
اند بواطن خود را به غیر حبیب خود و  و عطیه خدایی است از برای مؤمنین و دوستانی که مشغول نساخته

از طریق زهدگرایی و رغبت در آخرت و « حکمت»نظر کشفی،  (. از01: ص5920خدای خود )فراتی، 
شود. بنابراین، قوه حکمیه کشفی نه در مغز و استدالالت روانی انسان، بلکه در  عشق به تعالی حاصل می

آید  به دست می« کشف و الهام»های درونی قرار دارد. در واقع حکمت کشفی، با  قلب و سیر و سلوک
چنانکه مراد  شن بود که مراد کشفی از حکمت، چیزی غیر از فلسفه است، هم(. رو.0: ص5900)زارعی، 

او از عرفان چیزی غیر از تصوف بود. حکمت در نظر او، فارغ از معارف الهی و وحی نیست. در صورتی 
که فلسفه چنین است. عطف به چنین معرفتی، او با تقسیم علم به علم ظاهر و علم باطن، عالمان را به سه 

 کند:عالم به علم ظاهر، عالم به علم باطن و عالم به علم هر دو. تقسیم می گروه
کشفی از میان این سه گروه، تنها دو گروه اخیر و نیز تعدادی از گروه اول را ناجی و عالم حقانی 

(. 501: ص5921رسند )کشفی دارابی،  داند، اما معتقد است گروه سوم به عدد انگشتان دست هم نمی می
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ای بر تصّدی فقیه در دوره غیبت قائل  گیرانه های سخت ید کشفی تحت تأثیر چنین رویکردی ویژگیترد بی
بود که نراقی به آن وسعت آنها را قبول نداشت. گرچه او به پیروی از اندیشه غالب فقهای شیعه از والیت 

به راحتی فقهای معاصرش را  دانست تا آورد، اما همانند نراقی، علم را صرفًا فقه نمی فقیه سخن به میان می
دانست و بر مختصات فقیه حاکم  نامزد تصّدی منصب والیت بداند، بلکه او علم را حکمت قدسی می

ای را قبول داشت که با براهین  داشت. البته این به معنای عبور از فقه نبود، بلکه او تفقه سختی روا می
گر، فقه در نظر کشفی، فقه استداللی و شهودی بود و استداللی و به نیروی شهود متکی باشد. به عبارت دی

با فقه مصطلح در ادبیات نراقی تمایز اساسی داشت. مراد نراقی از فقه، همان نتایج اجتهادی فقیهان از 
بایست با دانش دیگری خلط شود. نتیجه چنین رویکردی آن بود که نراقی اغلب  منابع اربعه بود که نمی

دانست، اما کشفی نسبت به همه آنان بدگمان است و  دار منصب والیت می حیتفقیهان عصر خود را صال
در نتیجه از ایده والیت فقیه فاصله گرفت و همگان را به دوری جستن از فقه شهودی متهم ساخت. این در 

همراه  هایی از اندیشه شیخیه که در آن دوره با رگه -های عرفانی حالی بود که نراقی با فاصله گرفتن از نگرش
کرد بر همان سّنت اجتهادی حوزه پایدار بماند و مسأله حکومت را براساس ادّله لفظی آن  ، تالش می-بود

یک از  تحلیل کند. برای او مهم آن بود که ثابت کند والیت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی بوده و هیچ 
(. به همین دلیل، او در اثبات 191: ص5921است )نراقی،  فقها فی الجمله در والیت فقیه اشکال نکرده 

 چنین والیتی بر فقیهان، نه اوصاف زائدی بر ادّله آورد و نه بر فقیهان معاصرش خرده گرفت.

هایحکومت.گونه0-2

به دلیل اینکه در رأس مخروط قرار دارد، « حاکم»پیش از این گفته شد که در اندیشه نراقی و کشفی، 
ساد و صالح آدمیان به او وابستگی تام دارد. در واقع آن دو بدون اینکه از تأثیر اهمیت بسیاری داشته و ف

کنند. از نظر  ساختارها بر سرنوشت آدمیان سخن به میان آورند، بیشتر بر ماهیت شخص حاکم تاکید می
ان امام )ص(کشفی، این فرد که در وضعیت آرمانی باید تجّلی عقل باشد، در عصر حضور به پیامبر اسالم

گردد. درعصر غیبت  اختصاص دارد و هر کس تحت فرمان او نباشد، حکومتش باطل قلمداد می )ع(شیعه
 )ع(یابد که زعیمش با عقل کل در ارتباط بوده و همانند امام نیز دولت آرمانی کشفی به دولتی انحصار می

نش برای تصدی این منصب واجد دو رکن علم و سیف باشد. اما به دلیل اینکه او مصداقی از میان معاصری
دهد و از مشروعیت سلطان عادل و  یابد، عماًل از آن عبور کرده و به تفکیک عرفیات از شرعیات تن می نمی
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کند و در نهایت به حکومتی که از معیار  لزوم تبعیت او از قاطبه عالمان حقانی در این دو حوزه حمایت می
ر شرایطی که عزلش موجب فتنه و گسترش هرج و مرج دهد و د هنجارهای او خارج شود، لقب جائر می

 بخشد. صورت اجمالی انواع حکومت از نگاه کشفی چنین است. نشود، ضرورت می
 . حکومت در عصر حضور5

 . مدینه الهیه اولی یا عصر نبوت5-5
 . مدینه الهیه ثانویه یا عصر والیت.-5

 . حکومت در عصر غیبت.

 . حکومت مطلوب؛ ریاست حکمت5-.

 . حکومت ممکن؛ ریاست افاضل.-.

 . حکومت ناچار؛ حکومت جائر9-.

دهد که او حکومت را به اعتبار حاکم  مروری بر انواع حکومت در اندیشه سیاسی کشفی نشان می
نمود. دولت آرمانی او در  ها و انتظارات خود از دولت را به نوع حاکم منتقل می کرد و مطلوبیت تقسیم می

و یا متصل به  )ع(و امام )ص(اکمی است که یا خود تجّلی عقل باشد، مثل نبیعصر حضور و غیبت، ح
یابد، به  عقل باشد، مثل فقیهی که مورد تأیید ارواح ملکوتیه باشد. اما او به دلیل اینکه چنین فقیهی را نمی

آن نیز  داند و البته برای مشروعیت دهد و آن را مطلوب ممکن خود در عصر غیبت می ریاست افاضل تن می
ای که در میان معاصرینش  آورد. ایده کند و از نیابت خاصه آن سخن به میان می ای درون دینی اقامه می ادّله

 مثل نراقی طرفداری ندارد.

بندی را نراقی دارد، اما با اختالف رویکرد و تفاوت در تعبیر. نراقی نیز  تقریبًا شبیه همین تقسیم
داند و بر مردم واجب  در کوفه را حاکمان واقعی می )ع(ام معصومدر مدینه و ام )ص(حاکمیت پیامبر

(. این بدین معناست که حاکمیت 1.1ق: ص5052انگارد که از این ذوات مقدسه تبعیت کنند )نراقی،  می
، 50ق: ج5051حق آنان بوده و هر کس به جای آنان حکمرانی نماید، غاصب و جائر است )نراقی، 

 (.2..ص
ز این حاکمان واقعی به امام االصل، االمام العادل، سلطان عادل، سالطین االنام، واله نراقی در آثارش ا

کند. با این همه، حکومت مطلوب نراقی در عصر غیبت، والیت فقیه است. او  االمر و اولی االمر تعبیر می
الیام بحث کرده به دلیل عالقه وافری که به این نوع از حاکمیت دارد، آن را به صورت مستدل در عوائد ا
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بوده و بر مردم واجب است که در امور  )ع(است. از نظر او، فقهای جامع الشرایط نائبان برحق امام زمان
 مربوط به زندگی سیاسی از آنها اطاعت نمایند. صورت اجمالی انواع حکومت از نظر نراقی اینچنین است:

 . حکومت در عصر حضور5
 یثرب در )ص(. حکومت نبی گرامی اسالم5-5
 . حکومت علوی در کوفه.-5

 . حکومت در عصر غیبت.

 . حکومت مطلوب؛ والیت فقیه5-.

 . حکومت ممکن: سلطنت مأذون.-.

 . حکومت ناچار؛ حکومت جائر.9-.

بندی تقریبًا یکسانی در  دهد که وی نیز صورت مروری بر نظرات نراقی در باب حکومت نیز نشان می
پردازد و انتظاری جز برآوردن مطالبات  کاماًل فقهی به انواع حکومت میاین باره دارد. وی با رویکردی 

کند و نه درپی تأیید ارواح ملکوتیه است. این  فقهی از حاکمانش ندارد. نه سخنی از اتصال به عقل فعال می
صرار بندی که مورد اتفاق بسیاری از عالمان شیعه است، نکته بدیعی در اندیشه نراقی ندارد، به جز ا صورت

ای مستقل درباره  او بر طرح والیت فقیه در عصر قاجاریه. در واقع او اولین فقیهی بود که در آثار خود رساله
های زیادی درباره سلطنت در کتاب معراج السعاده  والیت فقیه نوشت. در عین حال مالاحمد نراقی گفته

ن بانی مبانی دین مبین و مروج شریعت برد، او را با القابی چو شاه نام می دارد. او وقتی از فتحعلی
المرسلین، تسلیم گلستان عدل، ظل ظلیل حضرت اله، المجاهد فی سبیل الله، صدرنشین محفل عنایات 
حضرت آفریدگار که آفتاب خاطر همایونش از بدو طلوع به ساحت ترویج شریعت غراء پرتو افکن، 

 (.900: ص5921خواند )نراقی،  می

دهد که او به رغم اینکه اعتقادی وافری به مشروعیت والیت فقیه در کتاب عواید  این تعاریف نشان می
االیام دارد، در کتاب دیگرش یعنی معراج السعاده، دولت قاجاری را مشروع دانسته و با آن رابطه دوستانه 

سیاری از شود؟ آنچه مسلم است آن است که نراقی همانند ب سازد. این دوگانگی چگونه تفسیر می برقرار می
توانست در مقابل این واقعیت که سلطنت قاجاریه از گسترش مذهب تشیع حمایت و  فقهای آن دوره، نمی

کرد، چشم بپوشد و با آنان از در غیر دوستی درآید. با این  با رقبای فقیهان یعنی تصوف و شیخیه مبارزه می
بازگشت. او استدالل کرد که اگر همه نراقی برای حل این مشکل، به مباحث پیشین خود یعنی عدالت 
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سلطانی عادل باشد و بتواند حتی به تقلید از یک فقیه به اجرای شریعت بپردازد، ظل الله است و بدین گونه 
 شود. از ذیل مفهوم جور در عصر غیبت خارج می

وی سو او به والیت فقیه معتقد است، اما از س عین همین مسأله نیز درباره کشفی مطرح است. از یک
تواند توجه سالطین قاجار به تشیع و علما را نادیده گیرد و حکومت آنها را نامشروع پندارد. با این  دیگر نمی

بخشی به این حکومت را طی نکرد و هرگز از آنان نخواست تا با تقلید از  همه او مسیر نراقی در مشروعیت
ه به خرج داد این بود که با پیش نهادن مشروعیتی آنان را جبران نماید. ابتکاری ک مجتهدین، مشکل بی

شروطی حاضر شد مشروعیت نهاد عرفی را بپذیرد. به همین دلیل او با استناد به عهدنامه مالک اشتر و 
کنند، آنان را نائبان خاص امام خواند و بدین گونه در  تعمیم دادن آن به تمام سالطینی که بر طبق آن عمل می

رای سالطین عادل مستندی مستقل دست و پا کرد و بدین گونه آنها را مقابل مستندات والیت فقیه ب
 دانست. )ع(حکومتی مشروع در غیاب امام زمان

.مختصاتحاکمدرعصرغیبت0-5

در میان آنچه در وجوه تمایز میان نراقی و کشفی بیان شد، مختصات فقیهی که قرار است در عصر 
های مهم  از نظر نراقی حاکم اسالمی در عصر غیبت باید ویژگیغیبت تولی امور نوعیه را بر عهده گیرد. 

 ذیل را داشته باشد:
مراد او از فقاهت، شناخت اسالم و احکام آن از روی اجتهاد است. وی در استدالل به  ( فقاهت:5

ثبوت والیت برای فقها در عصر غیبت، به روایاتی استناد جسته که در آنها فقاهت از شروط حاکم عصر 
ت شمرده شده است. مثل روایت مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف. در این غیب

اند.  روایات شیعیان در امور خویش در عصر غیبت به راویان حدیث که همانا فقها هستند، ارجاع داده شده
 .(190، ص50ق: ج5051باشند )نراقی،  راویان حدیث در اندیشه فقها همانا مجتهدین می

مراد نراقی از عدالت عبارت از بازداشتن خود از ستم به مردمان و دفع ظلم از دیگران به قدر  ( عدالت:.
شود  امکان از ایشان و نگاه داشتن هر کس بر حق خود و... غالبًا مراد از عدالتی که در اخبار و آیات ذکر می

 (.001: ص5921به این معناست )نراقی، 
های شخص حاکم شناخت زمانه و مشکالت و مصالح امت  ر ویژگیاز دیگ ( شناخت مصالح:9

 اسالمی است تا با تدبیر خویش بتواند همه مشکالت را حل نماید.
داری است که در روایات اسالمی به آن اشاره  های حاکم اسالمی امانت از جمله ویژگی داری: ( امانت0
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 (.50ق: ج5051داند )نراقی،  می )ع(مامان معصومو ا )ص(شده است. او فقیه را امین از سوی پیامبر اسالم
آنچه آمد، تمام اوصافی بود که از نظر نراقی یک حاکم در عصر غیبت باید داشته باشد و البته شرط 

کند که حاکم باید مجتهد بوده و احکام دین را از روی اجتهاد بشناسد. این در حالی  فقاهت روشن می
داند که عالوه بر اجتهاد، شروط دیگری هم داشته باشد. در واقع  می است که کشفی، مجتهد واقعی را کسی

 تواند ریاست حکمت را برعهده گیرد: در سایه تجمیع این شروط است که او می
کند.  مراد او، همان علوم ابزاری است که در فهم منابع اسالمی ایفای نقش می( فراگیری علوم رسمی: 5

شوند،  های علمیه است که از روزگار قدیم تاکنون در حوزه فراگرفته می زهاین علوم همان علوم متداول در حو
 مانند اصول، فقه، منطق و رجال.

مراد او از عدالت همان کیفیتی است راسخه و حالتی است ثابته در نفس انسان که صادر ( عدالت: .
ات قبیحه و غیر حمیده و شود از صدور حرک شود به سبب آن، امور بر وجه استقامت و صواب و مانع می می

 (.10الف: ص/ تا از ظهور افعال زشت ناپسندیده )کشفی دارابی، بی
 که شرح آن در بخش قبلی گذشت.  ( تأیید ارواح ملکوتیه و حصول قوه قدسیه9
کسی که به این درجه رسید و عدالت ملکه او شد، صاحب طریقه است و به حکم إنظر الی من کان »

ا و حرامنا و عرف إحکامنا فانی جعلته علیکم حاکما فالراد علیه الراد علینا و الراد منکم قدنظر فی حاللن
علینا الراد علی رسول الله و هو علی حد الشرک ... مفترض الطاعه و حاکم ناس خواهد بود و تقلید او بر 

مام مقتدای انام اند واجب ... است چون که او نایب عام امام و بعد از ا اشخاصی که به این درجه نرسیده
 (..9: ص5921)کشفی دارابی، « است

سازد، تأویلی است که او از  اما نکته مهمی که کشفی را در صفات حاکم اسالمی از نراقی جدا می
نامند، اما این  مفهوم فقه دارد. به نظر وی اگرچه امروزه کسی را که بر علوم رسمیه اشراف دارد، فقیه می

تری دارد و فقه مصطلح،  اند. در حالی که فقه مفهوم وسیع رین باب کردهاصطالح جدیدی است که متأخ
دهد، نه همه آن را. در واقع فقه در لسان کشفی، مقسمی است که  بخشی از معلومات فقیه را تشکیل می

گیرد و فقه معهود در اصطالح نراقی )عبادات، مناکحات و  همه اقسام حکمت نظری و عملی را در بر می
آید. چرا که به دیده کشفی معنای فقاهت، علم و فهم است و فهم نیز  شمار می ای از آن به شعبه معامالت(

جنس است برای تمام ده شعبه حکمت نظری و عملی. با این حساب، فقیه همان حکیم و حکیم همان فقیه 
 است و بین آن دو تفاوتی وجود ندارد.
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کند تا دولت آرمانی  دین سبب است که او تالش میپافشاری کشفی بر تبیین چنین مفهومی از فقاهت ب
نزدیک سازد و مشروعیت دولتش را  )ص(خود در عصر غیبت را از طریق ارتباطش با عالم عقل به مدینه النبی

داند و با توسعه در مفهوم فقه، بر  در آن جستجو کند. به همین دلیل ِصرف دانستن علوم متداول را کافی نمی
عرفانی   داند. در واقع او به علت گرایش ورزد و فقدان آن را فاجعه می یز صراحت میاحراز قوه قدسیه ن

مسلک  های علمیه در احراز منصب والیت بسنده کند و با نراقی هم تواند براحتی بر علوم رسمی در حوزه نمی
به وجود  (. به واسطه همین علم است که رابطه بین انسان و عالم عقل.9: ص5921شود )کشفی دارابی، 

آید. اگر همه این صفات و شرایط دشوار در فقیهی هویدا گردد، در آن هنگام است که به دیده کشفی او  می
اند. این  فرمانروای واقعی مومنان بوده و او همان کسی است که روایات اسالمی را درباره وی سفارش کرده

دارد متفاوت است و فقیه مورد نظر او که دهد که دریافت کشفی از فقاهت با آنچه نراقی در سر  نشان می
شایسته حکومت کردن است، با فقیه مورد نظر نراقی تفاوت اساسی دارد. با این همه، کشفی اذعان دارد که دو 
عامل یعنی، حوادث گذشته تاریخ اسالم و کوتاهی فقیهان سبب شده تا چنین دولتی در درازای عصر غیبت 

این دوره، وقایعی رخ داده که مانع از اجتماع دو رکن علم و سیف در شخص رخ ندهد. از نظر وی در تاریخ 
واحد شده است. از سوی دیگر، دور نگاه داشتن فقیهان از سیاست سبب شد تا آنان به امور سیاسی توجه 
نکنند و دست از سلطنت و رکن سیفی بردارند و تنها به تحصیل علوم حوزوی بپردازند. از سوی دیگر سالطین 

یز به علت فراموش کردن هدف از برپایی دولت، تنها به نظام دادن امر عالم بسنده کرده و بدین صورت از ن
تحصیل علم دین و اوضاع رسولی بازمانده و به سلطنت سفلیه روی آوردند. پس از انفکاک و مفارقت این دو 

علم و سیف میان آن دسته از های تحقق خود را از دست داد و به تدریج رکن  رکن، دولت آرمانی، زمینه
نخبگان تقسیم شد و مجتهدان حامل یک رکن و سالطین متکفل رکن دیگر شدند. این حاکمیت دوگانه که به 

گردد، همان دولت ممکنی است که کشفی در دوران پس از انفکاک به آن روی  صورت مشارکتی اعمال می
الگو، فقیهان بر شرعیات و سالطین نیز بر امور عرفی  آورد و به تعبیر او ریاست افاضل نام دارد. در این می

داند و مشروعیتش را وابسته به  والیت دارند. عالوه بر این، کشفی برخالف نراقی، سلطان را مأذون فقیه نمی
گیرند و هر دو در مشروعیت خویش به یک  کند؛ چرا که هم سلطان و هم فقیه نیابتشان را از امام می فقیه نمی
گردند. منتهی با دو تفاوت، اول اینکه مجتهدین به طور عمومی و سلطان به طور خصوصی از  زمیمنشاء با

کند و سلطان از عهدنامه مالک  معصوم نیابت دارند و دوم، فقیه، نیابت خود را از مقبوله حنظله اقتباس می
 ل از امام ندارد.پذیرد و اعتقادی به نیابت خاصه سالطین عاد اشتر. چیزی که نراقی به راحتی نمی
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گیری.نتیجه3

بینی آنان به چه میزان در رویکردشان به حکومت در  مقایسه میان نراقی و کشفی نشان داد که جهان
بینی غیر فقهی داشت و درپی اتصال حاکم اسالمی با  عصر غیبت تأثیر بسزایی داشته است. کشفی جهان

شد و او مجبور بود به علوم باطنی  لوم ظاهری میسر نمیتردید، چنین اتصالی از مسیر ع مراتب عقل بود. بی
روی آورد تا راهی به سوی حل این مشکل بیابد. این تالش دو پیامد مهم داشت، نخست آنکه پیدا کردن 

نمود. در  فقیهی که به این مقام رسیده باشد مشکل بود و دوم آنکه او را نسبت به فقیهان عصرش بدبین می
نهاد که نه مستند روایی داشت و نه مستند قرآنی. بلکه بیشتر براساس  بر صفات حاکم میای  واقع او افزوده

ای اوصاف، راه را بر  رو، تاکیدات او بر مجموعه ای رسیده بود. از این اش به چنین ایده های عرفانی تجربه
جست. از  می بست و یا حداقل از تکرار آن دوری می )ع(رسیدن دولت مطلوب شیعه در غیاب امام زمان

ای در باب  داد و براساس آنها به نظریه رو، ایراد او بر نراقی ناروا بود. نراقی برحسب ظواهر ادّله فتوی می این
اند. آری، اگر معصوم زنده بود، سخن گفتن  های ما در غیاب امام معصوم رسید. ظواهر، حّجت سیاست می

ای دست یافت که  بر همین ظواهر ادّله بسنده کرد و به نظریهاز باطن روا بود، اما وقتی او وجود ندارد، باید 
گیرانه کشفی کارگر شد و توانست  مستندی در متون و منابع دینی داشته باشد. با این همه، نتایج سخت

تفکیک میان علم/ سیف یا شرع/ عرف را به عنوان اندیشه برخی از متفکرین عصر مشروطه بقبوالند و 
 بوجود آورد.  -غیر منصوصات -و عرف -منصوصات -ان شرعهای متمایزی می حوزه
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