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چکیده

صفویــه بــه عنــوان مدعیــان احیــای تشــیع در ســرزمین اغلــب سنی نشــین ایــران، خــود را 

ی علمــای اهــل ســنت یافتنــد؛ هرچنــد بــا حضــور قزلباشــان پیرامــون ایشــان تــا مدتــی  یــارو رو

گذشــت زمــان و  از آســیب های نظــری و عملــی علمــای اهــل ســنت در امــان ماندنــد، امــا بــا 

ســبک رفتــار قزلباشــان، آنهــا را عناصــر مناســب بــرای مشروعیت بخشــی بــه خــود نیافتنــد. 

ــاز شــد  ــه حکومــت آنهــا ب گــروه ســومی ب ــای  ــار خــود پ ــا تقاضــا از علمــای تشــیع در درب ــذا ب ل

گــروه بــا یکدیگــر و بــا حکومــت توســط شــخص شــاه بایــد مدیریــت و  کــه روابــط ایــن ســه 

کنتــرل می شــد. علمــای تشــیع بــا مشــاهده نیــاز حکومــت صفــوی بــه مشروعیت بخشــی 

کردنــد بــرای خــود در سلســله مراتب سیاســی هــم  گســترش مبانــی تشــیع، ســعی  کنــار  در 

کنتــرل  گرچــه بــه ایــن امــر واقــف بــود بــا تصــور دارابــودن تــوان  کننــد. حکومــت هــم  جایــی بــاز 

کــه یکــی از علمــای برجســته شــیعه  کرکــی  قدرت جویی هــای آنهــا ایــن مجــال را داد. محقــق 

یــخ بــه ایــران آمــد. فعالیــت علمــی او  در عصــر ابتدایــی صفــوی اســت، در همیــن دوره از تار

ــود  ــادی نگذشــته ب ی کشــور زمــان ز کــه از رســمیت یافتن مذهــب تشــیع در ایــن  در ایــن دوره 

کمبــود فقهــای شــیعه و رســاله های عملیــه بــه شــدت در تنگنــا بــود، مهم تریــن  و جامعــه از 

کرکــی از یک ســو بــا تألیــف آثــار، تربیــت  گســترش تشــیع بــوده اســت. محقــق  عامــل در رشــد و 
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کــه  طــاب و تأســیس حوزه هــای علمیــه و از ســوی دیگــر، بــا احیــای شــعائر شــیعه و اقداماتــی 

یــج شــیعه و روابــط حســنه بــا حکومــت  در مقــام اجرایــی بــه انجــام رســاند، نقــش مهمــی در ترو

در ایــن عصــر بــه ظهــور رســاند.

کرکــی در زمــان خــود، بــا بسترســازی اجتماعــی و فرهنگــی بــر نیابــت عامــه فقیــه در  محقــق 

ــی مشــروعیت سیاســی و  ــا اســتدالل های فقهــی، مبان کــرده اســت و ب کیــد  عصــر غیبــت تأ

گذاشــت و روابــط علمــا بــا حکومــت را بهبــود بخشــید. در  دینــی حکومــت صفــوی را بنیــان 

ایــن مقالــه محقــق از روش توصیفــی – تحلیلــی بــرای بررســی فرضیــه مطــروح خــود اســتفاده 

کــه »اندیشــه فقهــی محقــق در  ــه ایــن پرســش اســت  نمــوده اســت و درصــدد پاســخگویی ب

گذاشــته اســت؟«  زمــان صفویــه چــه تأثیــری بــر مناســبات سیاســی عصــر صفــوی پــس از او 

ی بــا حــل مســئله نمــاز جمعــه در عصــر غیبــت در عمــل بــرای فقیــه اختیاراتــی  ازآنجایی کــه و

بیــش از فتــوا و قضــاوت قائــل شــد، بــه نظــر می رســد از ایــن طریــق بــر تقویــت جایــگاه سیاســی 

گــون، چــه در زمــان خــود و چــه  گونا علمــای شــیعه بــا نماینــدگان قــدرت سیاســی در والیــات 

کــه در صــورت اثبــات پژوهــش  بعــد مؤثــر بــوده باشــد و همیــن مســئله فرضیــه تحقیــق اســت 

جدیــدی محســوب می شــود.

کرکــی، مناســبات سیاســی، والیــت فقیــه، حکومــت  کلیــدی: اندیشــه فقهــی، محقــق  گان  واژ

صفــوی
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مقدمه

تشــکیل دولــت صفــوی در اوایــل قــرن دهــم هجــری بــر محــور مذهبــی واحــد از حــوادث مهــم 

یــخ ایــران اســت. شــاه اســماعیل پــس از تشــکیل دولــت صفــوی در 907ق. بــا اعــام تشــیع  تار

اثناعشــری بــه عنــوان مذهــب رســمی، از یک ســو بــا دو رقیــب نیرومنــد در شــرق و غــرب یعنــی 

گزیــر بــود دولــت خــود را با موازیــن و مذهب  ازبــکان و عثمانیــان مواجــه شــد. از ســوی دیگــر، نا

شــیعه اثناعشــری هماهنــگ و متناســب ســاخته، جامعــۀ تحــت فرمــان خــود را بــا نظــم تــازه 

کــه هر دو  مذهبــی و سیاســی منطبــق نمایــد. ایــن اقــدام مســتلزم مبــارزه بــا دو قــدرت همســایه 

از مذهــب تســنن طرفــداری می کردنــد و مخالفــان و دشــمنان داخلــی بــود. پادشــاه صفــوی 

پــس از انهــدام قــدرت حکومت هــای محلــی ایــران در راســتای اســتقرار سیاســت داخلــی، 

کشــور و ترغیــب آنهــا بــه تقویــت  کوشــید تــا بــا اســتفاده از روحانیــت تشــیع در داخــل و خــارج 

کتــب و رســائل شــیعی، زمینــه اســتحکام مذهــب را فراهــم ســازد. و تبلیــغ مذهــب و تدویــن 

کندگی  پرا از حکومت صفویان موجب  ادوار قبل  به علمای شیعه در  سختگیری نسبت 

کزی چون جبل عامل، شامات، عراق  علمای شیعه در داخل و خارج ایران شده بود و مرا

و بحرین محل تجمع فقهای طراز اول شیعه بود و این امر باعث شد تا دولت تازه تأسیس 

این  از علمای  کشور، زمینه دعوت  تقویت علمای شیعه داخل  و  صفوی ضمن حمایت 

پایگاه  نیز فراهم سازد. تشکیل دولت نیرومند شیعی صفوی  را  کشور  از  مذهب در خارج 

ورود  کرد.  فراهم  دولت  این  قلمرو  از  خارج  شیعه  علمای  مهاجرت  برای  را  مستحکمی 

قدرت  مرکز  در  آنها  تجمع  و  عامل  جبل  از  کرکی  محقق  جمله  از  ایران  به  تشیع  علمای 

صفوی و برخورد آنها با روحانیت داخل مملکت، مسائل جدیدی را در قلمرو اندیشه های 

یخی که سیاست مذهبی دولت صفوی  سیاسی و مذهبی پدیدار می ساخت و این روند تار

را به وجود آورد، شامل برخی از نظرات و تفکرات سیاسی و اجتماعی در محدوده مذهب 

گردید.  و حکومت و زمینه ساز اندیشه های سیاسی تازه ای 
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گــون، نســلی از  گونا بــا انتقــال افــکار و دانــش خــود در زمینه هــای  علمــای جبــل عاملــی 

کــه بعدهــا امــور سیاســی دولــت صفــوی را بــه دســت گرفتنــد.  فقیهــان ایرانــی را تربیــت کردنــد 

ــر واقــع شــد. ایــن علمــا  تــاش آنــان بــرای مشروعیت بخشــیدن بــه دولــت صفــوی بســیار مؤث

ــوی  ــند و از س ــا بخش ــی آن غن ــی و حکومت ــاد سیاس ــیعه را در ابع ــه ش ــتند فق ــویی توانس از س

دیگــر، بــه حکومــت صفویــه به مثابــه حکومتــی شــیعه یــاری رســانند تــا در نظــر مــردم بــه منزلــه 

حکومتــی مشــروع پذیرفتــه شــود.

کــه دولــت و جامعــه ای براســاس سیاســتی  بــا ظهــور صفویــه و اعــام رســمیت تشــیع بــود 

کــه  کــه برخــورد آراء و عقایــد مذهبــی  مذهبــی پدیــدار شــد و در چنیــن زمینــه مســاعدی بــود 

ــود، آشــکار شــد. ــه حالــت تعطیــل درآمــده ب مدت هــا ب

»عنصر  و  مشروعیت«  »عنصر  یعنی  بنیادین،  نیاز  دو  به  پاسخگویی  برای  صفوی  حکام 

قانون« در امر تنظیم ساختار اساسی دولت، به شکلی از والیت و نظارت شرعی تن دادند. 

کرکی نیز یکی از ایشان بود، آن را  که محقق  که اندیشه ورزان و فقهای طراز اول شیعه  شکلی 

کرکی، یکی از علمای مهاجر از جبل  کوشیدیم نقش محقق  تجویز می کردند. در این مقاله 

زمینه  در  او در حکومت  فقهی  اندیشه های  تأثیرگذاری  میزان  و  عامل، در جامعه صفوی 

مذهب و سیاست و نیز نظریات او در زمینه والیت فقیه و حدود این والیت بررسی شود.

فضایفکریودینیایران

کارآمدن  ی  که منجر به رو گذشته  یابی این فضا بایستی آن را در طی قرون  برای تحلیل و ارز

کرد. حمله مغول در قرن هفتم باعث تضعیف موقعیت فقها  بررسی  دولت صفویه شد، 

شده بود. طی دوره حکمرانی ایلخانان، باورهای بدعت آمیز در جریان های هزاره گرا ظهور 

تا  مغول  حمله  میان  فاصله  داشت.  وجود  یت  مهدو برای  مدعیانی  سو  هر  از  و  بود  کرده 

ی  نیرو یک  و  بود  دینی  و  سیاسی  فضای  در  ثبات  عدم  دوران  صفوی،  حکومت  استقرار 

قدرتمند تمرکزیافته وجود نداشت. این دوره با عصر طایی طریقت های صوفیه مصادف 
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یشی  گرفتار مظاهر زندگی درو شده بود و شیوخ صوفی به اقتدار رسیده بودند. جامعه آن روز 

گروه های صوفی عقاید  که باعث بی اعتنایی به شریعت می شد.  و صوفی گری منحط بود 

از  یج می کردند.  ترو لوای طریقت صوفی  را در میان مردم تحت  انحرافی خود  و روش های 

یشان سرگرم ساخته بودند. آرای افراطی  سوی دیگر، مردم را به قصه ها و داستان های درو

تهدید  منشأ  و  بود  رایج  صفویه  سپاهیان  تشکیل دهنده  ترکمنی  قبایل  افراد  میان  شیعی 

گشته بود. از جهتی دیگر، رجال و اشراف مخدوم صفوی  بالقوه خاندان امپراطوری صفوی 

شیعه نبودند و همین مسئله، اعتماد شاه اسماعیل به ایشان را سخت می کرد. شیعیان 

کنده بودند. در نتیجه شاه صفوی درصدد  ایران پرا کوچک در سراسر  گروه های  در قالب 

کار تنها با قدرت یابی فقها ممکن بود تا  ی آورد. این  تحدید قدرت صوفیان به شریعت رو

کم کم منسوخ شود. تصوف حامی صفویه عزلت  عقاید غات شیعه و مظهریت و حلول، 

که بیشتر بر امور سیاسی و  گوشه نشینی را دنبال می کرد، اما صفویه به قدرتی نیاز داشتند  و 

دنیوی احاطه داشته باشند. 

گرایــش  کثریــت مطلــق مــردم جامعــه در آن دوره، بــه مذهــب تســنن  براســاس منابــع موجــود، ا

کمــان سیاســی مناطــق مختلــف جهــان اســام ســنی مذهبــان  داشــتند. همچنان کــه حا

ایــران، عــراق و  از  بــه مناطقــی  کندگــی جمعیــت شــیعه  بودنــد. در مقابــل، پرا متعصــب 

ــود  ــی ب ــب حنف ــرو مذه ــی پی ــت عثمان ــران دول ــرب ای ــد. در غ ــدود می ش ــروزی مح ــان ام لبن

کاشــانی،  گورکانیــاِن هندوســتان هــم بــر ایــن مذهــب بودنــد )غفــاری   همچنان کــه در شــرق، 

کنان  1340، 384-387(. مذهب شــافعی در بســیاری از شــهرهای ایران رواج داشــت و ســا

گــرگان، طالقــان،  کاشــان، آوه،  شــرق و شــمال شــرقی ایــران نیــز حنفــی بودنــد. در قــم، ری، 

کمیــت مطلــق داشــتند )حســون، 1381، 1/ 340(. نیشــابور، ســبزوار و مشــهد شــیعیان حا

که از بیم شاه اسماعیل چاره ای جز تسلیم نداشتند، داوطلبانه یا با اجبار  کثر سنیان ایران  ا

کوتاه ترین مدت مذهب شیعه بیشتر والیات  مذهب تشیع اثناعشری را قبول نمودند و در 
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که حداقل به طور رسمی قسمت اعظم  گرفت. بی تردید برقراری تشیع در کشوری  ایران را فرا

که از قبول آن  کسانی  جمعیت آن سنی بودند، بدون بروز مخالفت یا بدون تعقیب و آزار 

خودداری می کردند، میسر نبود. به نوشته سیوری، مجازات نافرمان تا حد مرگ هم می رسید 

کاربرد زور از ابتدا اعمال می شد. در مورد عادی، وجود این تهدیدات برای تغییر  و تهدید به 

کشته شدند، عده بیشتری به  کافی بود؛ اما علما سرسخت تر بودند. برخی از آنها  مذهب 

گریختند )سیوری، 1372، 28(.  مناطق سنی نشین 

کــرده: »در آن زمــان مــردم از مســائل مذهــب جعفــری  آنچنان کــه روملــو از آن زمــان توصیــف 

کتــب فقــه امامیــه چیــزی موجــود نبــود  و روایــات ائمــه اثناعشــری اطاعــی نداشــتند؛ زیــرا از 

کــه از تصانیــف شــیخ جمال الدیــن بــن مطهــر  کتــاب قواعداالحــکام  ی جلــد اول  و از رو

ــت  ــاب حقیق ــه روز آفت ــه روز ب ــا آنک ــد ت ــی می نمودن ــائل دین ــم مس ــم و تعل ــت، تعلی ــی اس حل

کنــاف عالــم از اشــراق لوامــع طریــق تحقیــق  مذهــب اثناعشــری ارتفــاع پذیرفــت و اطــراف و ا

ــو، 1357، 86(. ــده اســت« )رومل گردی ــور  از مشــارق، من

کمبــودی نیــز در زمینــه علمــای شــیعی وجــود داشــت و شــاه اســماعیل ناچــار  عــاوه بــر ایــن، 

یه فــرا بخوانــد. شــاهان صفــوی بــرای پرکــردن ایــن  شــد تعــدادی از علمــای شــیعی را از ســور

کــه از جایــگاه علمــی واالیــی  خــأ و برطرف نمــودن ایــن نقیصــه، بــه علمــای جبــل عامــل 

اندیشــمندان  ایــن  هجــرت  مقدمــات  کــه  بــود  اینجــا  شــدند.  متوســل  بودنــد،  برخــوردار 

یــادی از علمــای  کــه نتیجــه آن سرازیرشــدن شــمار ز گردیــد؛ هجرت هایــی  فرهیختــه فراهــم 

عــرب شــیعه بــه ســوی ایــران و اســتقرار آنــان در شــهرهای اردبیــل، تبریــز، قزویــن، مشــهد و در 

کــه بــه صفویــه مربــوط می شــد، مهم تریــن هــدف از مهاجــرت  دوره بعــد اصفهــان بــود. تاآنجا

آنــان رواج تشــیع در ایــران بــود )یعقــوب زاده، 1388، 41(. ایــن هجــرت بــرای دولــت عثمانــی 

زیــرا  تمــام شــد؛  گــران  بســیار  دولــت صفــوی محســوب می شــد،  کــه دشــمن سرســخت 

ــه ایــران و نقــش  ــان ب کــرک نــوح رعایــای عثمانــی بودنــد و طبعــا هجــرت یکــی از آن شــیعیان 
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ــان(. ــد )هم ــی می ش ــت تلق ــک خیان ــا ی ــر عثمانی ه ــت، از نظ ــن دول ــن ای ی در تکوی ــم و مه

کرکــی بــا هجــرت بــه ایــران و ورود بــه دربــار صفــوی موجبــات حفــظ  از طــرف دیگــر، محقــق 

کــه بــر بســیاری از علمــا  کــرده و از تکــرار وقایــع تلخــی  جــان خویــش و بســیاری دیگــر را فراهــم 

کــرد؛ زیــرا در همــان زمــان  و بــزرگان شــیعه همچــون شــهید اول و... وارد شــده بــود، جلوگیــری 

برخــی از علمــای وابســته دولــت عثمانــی و همچنیــن علمــای ازبکیــه بــه جــواز قتــل شــیعیان 

کشــتن یــک شــیعه از  ــواب  کــرده بودنــد: »قتــل شــیعیان جایــز اســت و ث فتــوا داده و تصریــح 

کافــر حربــی بیشــتر اســت« )همــان(. کشــتن هفتــاد 

گرفتــار فرهنــگ صوفی گــری شــده  ــود  کــه ممکــن ب کرکــی در حقیقــت توانســت جامعــه ای را 

کنــد. او توانســت تفکــری نــو در  کشــانده شــود را بــه جامعــه ای شــیعی تبدیــل  و بــه انحطــاط 

کــه روحیــه ای ســختگیرانه و خشــن  کرکــی شــاه اســماعیل را  کنــد. محقــق  کــم  جامعــه حا

داشــت، تحــت تأثیــر خــود قــرار داد )همــان(. از نظــر دولــت جدیدالتأســیس صفــوی بــه 

کــه تبــار ایرانــی نداشــتند، مطمئن تــر از تکیــه بــر علمــای  کرکــی  خدمت گرفتــن عالمانــی چــون 

کــه بــا طبقــات متنفــذ شــهرهای ایــران منافــع مشــترکی داشــتند و مهم تــر  شــیعی بومــی ای بــود 

کرکــی بــر نقــش و وظیفــه علمــا بــه عنــوان نگهبانــان شــریعت و جانشــینان  از آن، اینکــه 

کننــد و بــا اســتفاده  کیــد داشــت و بــه علمــای باتقــوا اجــازه مــی داد اجتهــاد  معصومیــن تأ

کرکــی  ــع فقهــی اســتخراج نماینــد.  ــج مطلــوب را از مناب ــر اســتنباط، نتای از روش هــای معتب

ــه  کرکــی را ب ــذا شــاه طهماســب،  ــه حکومــت صفــوی مشــروعیت ببخشــد و ل می توانســت ب

عنــوان نایــب امــام معصــوم معرفــی نمــود و مســئولیت حفــظ شــریعت را برعهــده او نهــاد و بــه 

او لقــب خاتــم مجتهدیــن داد )گلــی زواره، 1382، 45(.

برخی معتقدند شاه به هدف تبلیغ مبانی مذهب جدید و باتوجه به محدودیت های علمی 

ایران به افرادی چون محقق ثانی رو آورد؛ اما عده ای دیگر آن را در جهت تاش برای تقویت 

کرده اند. شاه اسماعیل به این دانشمند لبنانی  پایه های مشروعیت دولت صفوی تحلیل 
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ی مقرری در نظر گرفت که برخی آن را تا هفتاد هزار دینار ذکر کرده اند.  توجه ویژه کرد و برای و

ک شیعیان  کرکی نیز آن را در امورات حوزه های شیعی هزینه می کرد. کرکی که به وضع اسفنا

گاهی داشت، با طیب خاطر با برنامه شاه موافقت نمود )همان(. حوزه های  در جبل عامل آ

تأثیر مکتب فکری محمد بن مکی، شهید اول )م  شیعی جبل عامل در این زمان تحت 

کید بر اختیارات  که از ویژگی های آن، شیوه اصولی و اجتهادی و تأ 786ق( قرار داشت 

گزیر با اهل سنت، آموختن  یستی مسالمت آمیز و نا فقیه است. روحانیون شیعه برای هم ز

یس در آن  که حتی قابلیت تدر کردند تا آن مرحله  کامی اهل سنت را شروع  منابع فقهی و 

کرکی در مصر هم که حوزه عظیم اهل سنت را  را پیدا نمودند )حورانی، 1365، 18(. محقق 

کرده  در خود جای داده و در سایه حمایت امپراطوری بزرگ عثمانی قرار داشت، تحصیل 

بود. از تفاوت های موجود بین دو حوزه مصر و جبل برای هرچه پربارترساختن خود استفاده 

گون  گونا و سبک های تحصیلی  آنها  کتب درسی  و قوت هرکدام،  نقاط ضعف  به  و  کرد 

اندیشه های فقهی  و  بود  الهی آشنا  با شیوه های به دست آوردن حکم  بود.  هرکدام، واقف 

اهل سنت را می شناخت )پیچان، 1372، 40-38(.

ــراد  ی هــا و خشــونت های اف ــا حــدودی تندرو وجــود ایــن دانشــمند و امثــال او می توانســت ت

کنــد. محقــق ثانــی بــا اســتفاده از امکانــات  صاحــب نفــوذ در دســتگاه صفــوی را اصــاح 

کــه اقتــدار از دســت رفته و فراموش شــده  دســتگاه صفویــه چنــان اوضــاع را دگرگــون ســاخت 

کــرد و امیــد تــازه ای را در قلب هــای اهــل ایمــان پدیــد آورد. مــردم تــا آن روز از  شــیعیان را احیــا 

مســائل مذهــب جعفــری و قوانیــن آن اطاعــی نداشــتند و شــیعیان از دســتورات دینــی خــود 

ــی زواره، 1382، 45(. ــد )گل ــر بودن بی خب

کشــوری  یــادی در بیــن مقامــات لشــکری و  کرکــی بــه ایــران، فســاد ز پیــش از ورود محقــق 

ــه صــرف مســکرات عــادت داشــتند و باده گســاری و  ــود. بیشــتر پادشــاهان صفــوی ب ــج ب رای

یــان امــری طبیعــی بــود. از اینجــا به خوبــی می تــوان بــه  منکــرات دیگــر در بیــن آنهــا و دربار
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ارزش حضــور محقــق ثانــی در ایــران پــی بــرد. زیــرا او توانســت بــا مظاهــر فســاد و مناهــی مبــارزه 

کنــد و مرتکبــان محرمــات الهــی را بــه مجــازات برســاند. بــه دنبــال او و بــا اندکــی تأخیــر، 

ــد. کردن ــه ایــران مهاجــرت  بســیاری دیگــر از علمــای شــیعه جبــل عامــل ب

کتــب فقهــی شــیعی در ایــران آســان نبــود و تعــداد علمــای شــیعی در  در مجمــوع چــون یافتــن 

کامــی  ایــران محــدود بــود و علمــای عرب تبــار هــم توانایــی مجادلــه نظــری بــا مبانــی فقهــی و 

کاهــش  اهــل ســنت را داشــتند و از دیگــر ســو، شــاه اســماعیل درصــدد یافتــن راهــی بــرای 

ــرای تبلیــغ مذهــب شــیعه،  ــه علمــای مذهــب رســمی حکومــت ب ــود و ب قــدرت قزلباشــان ب

کمــان  تبییــن فقــه سیاســی، تقویــت پایه هــای مشــروعیت و تدویــن اندیشــه حکومــت حا

کــرد. صفــوی نیــاز داشــت، از او بــرای مهاجــرت درخواســت 

کــه فرســتادۀ دربــار ایــران  یــس بــود  کرکــی در ســفر علمــی نجــف اشــرف و مشــغول تدر محقــق 

کــرد.  و شــاه اســماعیل صفــوی رســید و از او بــرای حضــور و همراهــی دربــار ایــران دعــوت 

کــه می توانــد از ایــن فرصــت بــرای ســرفرازگردانیدن  یابــی امــور متوجــه شــد  ی پــس از ارز و

گســترش آن بهــره بگیــرد. در ایــن مقطــع تصمیمــی مهــم، حســاس و تأثیرگــذار  شــیعیان و 

کنــد. لــذا آن را پذیرفتــه، در ســال  بــود و می توانســت مســیر زندگــی او و شــیعیان را عــوض 

916ق. در هنــگام جنــگ هــرات خــود را بــه شــاه اســماعیل صفــوی رســاند. در ایــن حــال ســن 

کــه وارد دربــار حســاس صفــوی شــد و پــای بــه عرصــه مبــارزه و  او قریــب بــه پنجــاه ســال بــود 

تــاش نهــاد )دوانــی، 1364، 440(.

کرکیدردربارصفویوجایگاهاودرمناسباتسیاسی حضورمحقق

دولت صفویه برای توجیه اعمال خود به عناصر مشروعیت بخش نیاز داشت؛ لذا از حضور 

نیاز  همین  از  نیز  محقق  سیاسی  جایگاه  می جست.  بهره  خود  موجودیت  نفع  به  علما 

گرفته  قرار  آن  در  که  ارزش جایگاهی  با ذکاوت خود،  سرچشمه می گرفت. علمای شیعه 

ی مفاهیم نظری و فقهی نقش سیاسی علما در  کردند و به صورت مستمر بر رو بودند را درک 
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کید می کردند. حکومت صفوی در ابتدای تشکیل خود از پذیرش تلویحی  امور سیاسی تأ

گزیر بود؛ زیرا پایه های مشروعیت خود را هنوز سست می دید. لذا  نقش های سیاسی علما نا

ی علمای شیعه قرار می گرفت و با نظریات فقهی - سیاسی  یارو گر به صورت مستقیم رو ا

آنها مخالفت می کرد، با قهر و عقب نشینی آنها مواجه می شد و دامنه عواقب این مسئله 

حتی می توانست به سقوط آنان بینجامد. شاه اسماعیل با انتخاب روش و احکام مذهب 

شیعه به عنوان مبنای حکومت نوپای خود، مجبور بود از فقهای شیعه به منظور استحکام 

دربار  در  شریعت  قوانین  اجرای  به  کمک  و  حکومت  فقهی  مبانی  تبیین  شیعه،  پایه های 

گردن فرازی نکند. این مسئله بعد از مشاهده  کند و در مقابِل نظریات ایشان  خود دعوت 

وضوح  شاه  برای  شیعه  تازه وارد  علمای  با  سنت  اهل  علمای  و  قزلباشان  دشمنی های 

برای  که  بودند  حکما  و  صوفیان  شاه  اطرافیان  بیشتر  روزگار،  آن  ایراِن  در  یافت.  بیشتری 

کار به مطالعه فقه شیعه و غور در آن و  انجام اجرای قوانین شرع مناسب نبودند؛ زیرا این 

که از عهده ایشان  کتب فقهی برای انجام اعمال شریعت نیاز داشت  نگارش و تازه سازی 

کرده بودند. از  که تازه ردای تشیع بر تن  خارج بود. علمای ایرانی هم اغلب سنیانی بودند 

کید داشت و از تعالیم فقهی خالی  نظر شاه، آموزه های صوفیه که بر زهدگرایی و فردگرایی تأ

بود، برای اداره حکومت مناسب نبود. صوفیان حتی اغلب پیروان خود را از ورود به مسائل 

سیاسی و دنیوی برحذر می داشتند و آن را نوعی دنیادوستی قلمداد می کردند و خود را با 

یارویی  مسائل حکومتی مانند قضاوت، حدود، تعزیرات، خراج و... درگیر نمی کردند. اما رو

اجتناب  غیرقابل  مسائل،  اینگونه  با  شکل گرفته  متفاوت  افراد  از  که  انسانی  جامعه  یک 

زیرا  و چارچوبی می داشت؛  برنامه  مردم  اداره دعوی حقوقی  برای  بایستی  و حکومت  بود 

مردم اختافات و نزاع های خود را پیش حکومت می بردند و انتظار چاره جویی و احقاق 

حقوقشان را داشتند. در این میان، از صوفیان صفوی که حکومت را بر مبنای همراهی مراد 

کاری ساخته نبود. مواجهه  خود به دست آورده بودند و در مسائل فقهی سررشته نداشتند، 

برای رفع مشکات و اجرای موازین شرعی  که  را به این نتیجه رساند  با این مسائل، شاه 
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براساس فقه شیعه از علمای خالص شیعه بهره بگیرد )جعفریان، 1370، 77-76(.

الزمه وجود فقهای شیعه در دوران دیگر ساطین صفوی نیز احساس شد. پس از اسماعیل، 

کم کم  کرد.  دعوت  را  بیشتری  علمای  و  کرد  دنبال  را  سیاست  همین  طهماسب  پسرش 

و  شد  منجر  صفوی  سیاسی  دستگاه  مشروعیت  پایه های  استحکام  به  علما  این  حضور 

اندک  گروه  سردسته  کرکی،  محقق  می شد.  تقویت  دینی  علمای  حضور  با  شاه  عملکرد 

کرد. علت استقبال اندک علمای شیعه از فراخوان دعوت  که به ایران مهاجرت  علما بود 

از منابع فقهی وجود داشت.  ایشان در استنباط  بین  که در  بود  تناقضاتی  صفوی، ظاهرًا 

که در عصر غیبت برپا  دسته بزرگی از علما طبق استنباط خود همکاری با هر حکومتی 

می شد را حرام می دانستند؛ زیرا آن را غاصب و جائر قلمداد می کردند. ابراهیم قطیفی یکی 

اما برعکس،  از شاه صفوی جایز نمی دانست؛  را  گرفتن خراج  ی حتی  از این علما بود. و

کرکی شاهدی وجود ندارد، بلکه  نه تنها از جائردانستن حکومت صفوی به وسیله محقق 

ی برای مشروعیت دادن به آنها با ایشان همکاری نیز داشته است. و

کــه شــاه صفــوی بــا دادن  از جملــه نشــانه های جائرندانســتن ایشــان از ســوی کرکــی ایــن اســت 

ــه ادامــه همراهــی دلگــرم می ســاخت و  ــزرگ، محقــق را ب ــاب و مناصــب ب ــر آب و ت القــاب پ

کتاب هایــش نســبت بــه ایشــان نشــان  در مقابــل، او نیــز حمایت هــای خــود را در نــگارش 

بــه تمجیــد از شــاه صفــوی پرداختــه اســت )کرکــی، نفحــات  اثــرات خــود  مــی داد. او در 

الاهــوت، 39(. حجــت دیگــر در جائرندانســتن ایشــان، حال دانســتن پرداخــت خــراج بــه 

ی  حکومــت صفــوی برخــاف نظــر دیگــر عالمــان همچــون ابراهیــم قطیفــی، عالــم معاصــر و

اســت. قطیفــی حتــی پذیــرش هدیــه از دربــار صفــوی را بــه دلیــل جائربــودن ایشــان رد می کــرد؛ 

کرکــی آن را بامانــع می دانســت )رحمتــی، 1391، 64(. از ســویی ممکــن اســت  درحالی کــه 

کرکــی در بازکــردن پــای  بتــوان ایــن مســائل را نیــز دلیلــی بــر هوشــمندی سیاســی محقــق 

علمــای شــیعه بــه دربــار صفــوی دانســت. 
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بــا ورود محقــق بــه ایــران، یکــی از بخش هــای حســاس زندگــی او آغــاز شــد و بــه عنــوان شــیخ 

کشــور ایــران انتخــاب و بــه او اختیــارات و وظایــف متعــددی داده شــد و  االســاِم رســمی 

شــاه اســماعیل در مصالــح دیــن و دولــت بــه او مراجعــه می کــرد. بــزرگان دولــت صفــوی بــرای 

کرکــی در  کــه  ــه ای  ــد. به گون ــرات او بهره هــا بردن حمایــت از سیاســت های مذهبــی خــود از اث

کتاب هــای خــود بــه نــام نفحــات الاهــوت، دولــت صفــوی را بــزرگ مــی دارد و آن  یکــی از 

را بــرای حمایــت از دولــت صفــوی بــه نــگارش درآورده اســت )کرکــی، نفحــات  الاهــوت، 

39(. از محقــق آثــار علمــی دیگــری برجــای مانــده اســت: کتــاب شــریف جامــع المقاصــد که 

شــرح قواعــد االحــکام شــیخ جمال الدیــن مطهــر حلــی اســت؛ جعفریــه؛ رســاله رضــاع؛ رســاله 

خــراج؛ رســاله اقســام زمین هــا؛ رســاله صیــغ عقــود و ایقاعــات؛ نفحــات الاهــوت فــی لعــن 

ــیه  ــاد؛ حاش ــیه ارش ــه؛ حاش ــرح الفی ــه؛ ش ــاله الجمع ــرایع؛ رس ــرح ش ــوت؛ ش ــت و الطاغ الجب

ــزرگ تهرانــی، 1408، 30(. مختلــف و... )آقاب

ــران انجــام  ــه اقصانقــاط ای ــر اعمــال شــرعی ب ــرای نظــارت ب کرکــی ب ــادی توســط  ی ســفرهای ز

ــا  ــی، 2008، 152(. محقــق ب ــا می داشــت )بحران ــز برپ کرســی تعلیــم نی شــد و در ایــن شــهرها 

ــه  ــت آورد و ب ــه دس ــی ب ــتگاه حکومت ــر در دس ــه تمام ت ــوذی هرچ ــوی نف ــکام صف ــای ح نامه ه

اجــرای احــکام و برپاداشــتن شــعائر مذهبــی شــیعه و تربیــت فضــا و دانشــمندان فقیــه در 

کــه بدخواهــان بــه  کوشــید  یــج مذهــب شــیعه  گماشــت. محقــق چنــان در ترو ایــران اهتمــام 

ی نه تنهــا در امــور  گزلــو، 1383، 17/1(. و او لقــب مختــرع الشــیعه داده بودنــد )ذکاوتــی قرا

یــادی برخــوردار  کارهــای حکومتــی از نفــوذ ز دینــی صاحــب نظــر و نافــذ الحکــم بــود، بلکــه در 

بــوده و آورده انــد: »بعــد از فــوت امیــر قوام الدیــن حســین، عامــه العلمائــی امیــر غیاث الدیــن 

گشــت و میرنعمــت اهَّلل بــه خاطــر  منصــور شــیرازی بــا امیــر نعمــت اهَّلل حلــی شــریک صــدارت 

کــه  قطیفــی  ابراهیــم  شــیخ  موافقــت  و  عبدالعالــی  شــیخ  خاتم المجتهدیــن  اختافــات 

معاصــر خاتم المجتهدیــن بــود، از صــدارت معــزول گشــت و بــه حلــه رفــت و عامــه العلمائــی 

مــن حیــث االنفــراد صــدر بــود؛ امــا میانــه او و خاتم المجتهدیــن طــرح نشســت. میــر او را 
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تجهــات و او میــرزا را بــه عــدم قیــد متهــم می داشــت. روزی در خدمــت اشــرف میانــه ایشــان 

کلــی  مباحثــه علمــی واقــع شــده منجــر بــه نــزاع شــد. رفته رفتــه منازعــات ایشــان بــه قباحــات 

کــرده، میــرزا از صــدارت معــزول  انجامیــد. حضــرت شــاه مراعــات جانــب خاتم المجتهدیــن 

گردیــد و او در همــان روز بی رخصــت متوجــه شــیراز شــد. منصــب صــدارت حســب االراده 

کمــاالت علمــی و عملــی بــود  کــه جامــع  مجتهدالزمــان بــه میرمعزالدیــن محمــد اصفهانــی 

یــج مذهــب  کنــار اجــرای احــکام و ترو تفویــض یافــت« )ترکمــان، 1382، 1/ 111(. محقــق در 

کــرد. یــج علــم فقــه و اصــول و ســایر علــوم دینــی متــداول آن روز در ایــران و عــراق همــت  بــه ترو

اوایــل ســال 920ق.  ایــران، در  از ســکونت در  پنــج ســال  گذشــت  از  بعــد  کرکــی  محقــق 

گرفــت بــه نجــف بازگــردد. خــود او دالیــل آن را در جایــی ذکــر نکــرده؛ درحالی کــه  تصمیــم 

کرکــی در ایــن دوره چنــدان  کــه احتمــااًل  یافــت  بــا در نظرگرفتــن اوضــاع روز ایــران می تــوان در

کــه بــه پیــروزی عثمانیــان  آســودگی نداشــته اســت. بــه نظــر می رســد بعــد از جنــگ چالــدران 

ــه امــور سیاســی و  ــا حــدی از توجــه ب گشــت و ت انجامیــد، روحیــه شــاه اســماعیل تضعیــف 

ــا  ــا شــجاعت بیشــتری ب ــرده و ب ــد. قزلباشــان نیــز از شــرایط پیش آمــده بهــره ب فرهنگــی بازمان

گاه حتــی از اطاعــت  کشــمکش می پرداختنــد و  رقبــای ایرانــی خــود و عالمــان شــیعی بــه 

کــه تبــار عربــی داشــتند، دشــمن  خــود شــاه اســماعیل ســرباز می زدنــد. آنهــا علمایــی را 

کرکــی نیــز از آن مســتثنا نبــود؛ زیــرا قزلباشــان چنیــن می پنداشــتند  کــه  قلمــداد می کردنــد 

گســتره ایــن دشــمنی  کــه بــا تقویــت علمــا موقعیــت خودشــان در دربــار متزلــزل می گــردد. 

کشته شــدن امیــر محمدیوســف صــدر خراســان بــه دســت یــک  کــه باعــث  تــا بدانجــا بــود 

کرکــی نســبت بــه او  قزلبــاش، در دوران شــاه اســماعیل شــد )خواندمیــر،1370، 107(، مســلمًا 

ــوده اســت.  کمتــر در امــان ب ــود،  کــه یــک ایرانــی ب

کرکی نگارش جامع  المقاصد را آغاز نمود و با بازگشت به عراق، به تألیف  در همین زمان 

ی را برای  یس مشغول شد. پس از درگذشت شاه اسماعیل، شاه طهماسب مجددًا و و تدر
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مناصب سیاسی در دربار خود منصوب کرد و این مسئله باعث نیمه تمام ماندن این اثر شد 

)مجلسی، 1374، 79(. با این حال، کرکی در آثار خود به طور مستقیم مخالفت و شکوه ای 

که جامع  المقاصد را به پیشگاه شاه  نسبت به صفویه ایراد نمی دارد و حتی ترجیح داده 

کارآمدن طهماسب  ی  صفوی تقدیم دارد )کرکی، جامع المقاصد، 1408، 25(. محقق تا رو

ی برای  که به عراق داشته دوباره از و در عراق ماندگار می شود. سپس طهماسب در سفری 

برقراری  و  تثبیت قدرت  از  بعد  حضور در دربارش وعده می گیرد. در 935ق. طهماسب 

که در آن با محقق دیدار داشت و بسیار او را مورد شفقت قرار  آرامش به عراق سفری داشت 

داد. در وقف نامه ای که برای نهری به کرکی داده با القاب محترمانه ای او را خطاب قرار داده 

ی در میان شاهان صفوی به مثابه رهبری شیعی  است. در حکم داده شده به او، عظمت و

قابل ماحظه است. بخشی از متن فرمان شاه طهماسب را به لحاظ اهمیت این واقعه در 

یم:  اینجا می آور

کــه: بلندگردانیــدن پرچــم شــریعت نبــوی را از بنیادهــای  »فرمــان مبــارک شــاهی جــاری شــد 

کامــکاری می دانیــم و زنده کــردن مراســم دیــن ســید پیامبــران و روش امــام علیهــم الســام را 

یم. و بــدون تردیــد سرچشــمه  از جملــه مقدمــات ظهــور امــام زمــان علیــه الســام می شــمار

ی و اطاعــت عالمــان دیــن نیســت و به خصــوص  و راه تحقق یافتــن ایــن مقصــود جــز پیــرو

کــه بــه آســتان ائمــه هــدی پانهــاده ختــم مجتهدیــن،  در ایــن زمــان بــا وجــود عالی مقامــی 

وارث علــوم ســید پیامبــران و نگهبــان آییــن امیرالمؤمنیــن، قبلــه تقواپیشــگان بــا اخــاص و 

پیشــوای دانشــمندان، مقتــدای مــردم، نایــب امــام زمــان ســام اهَّلل علیــه علی بــن عبدالعالی، 

کــه ســادات و اشــراف ایــران، وزرا و ســایر ارکان دولــت، ایشــان را مقتــدا و  مقــرر فرمودیــم 

پیشــوای خــود دانســته در تمــام امــور اطاعــت و فرمانبــرداری بــه تقدیــم رســانند. نیــز هرکــس از 

کنــد، برکنــار خواهــد بــود و هــر  دســت اندرکاران امــور شــرعیه و از لشــکریان حکومــت را عــزل 

کنــد، مســئول خواهــد بــود و مــورد تأییــد اســت. مقــرر شــده آنچــه از مســتمری  کــه را مســئول 

ــه ایشــان برســانند و ســکه  ــدون درنــگ ب ــده ب ســال های قبــل از محــل ضــرب ســکه باقی مان
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مدینــة المؤمنیــن »حلــه« را نــزد نماینــدگان ایشــان ببرنــد و بــدون نظــر ایشــان از ضــرب ســکه 

خــودداری نماینــد و از مخالفــت بــا ایــن دســتورات بپرهیزنــد« )افنــدی، 1408، 455-460؛ 

خوانســاری، 1356، 646؛ دانش پــژوه، 1385، 14/ 318(.

تــا پیــش از ایــن، علمــا تــا بــه ایــن حــد مــورد احتــرام شــخص شــاه قــرار نداشــتند. یکــی از 

بندهــای قابــل تأمــل در ایــن وقف نامــه، مــورد خطــاب قرارگرفتــن محقــق بــه عنــوان وکیــل 

ــه  ــت هم ــًا نیاب ــان تقریب ــم زم ــرای عال ــاه ب ــان، ش ــن فرم ــت. در ای ــب اس ــاه طهماس ــرعی ش ش

ی را هــم رده خــود می دانــد. در نهایــت شــاه در همیــن ســفر  وظایــف خــود را اعطــا می کنــد و و

کرکــی  کــه بســیار اهمیــت دارد بــه ســمع و نظــر  دعوت نامــه حضــور در ایــران را بــا حکمــی 

ــر اســت:  ــه شــرح زی کــه متــن ایــن حکــم ب می رســاند 

بسم اهَّلل الرحمن الرحیم

ی  کان منکــم رو کــه »أنظــروا الــی مــن  کام امــام صــادق  چــون از مــؤدای حقیقــت انتمــای 

ــه حکمــا فانــی قــد جعلتــه  حدیثنــا و نظــر فــی حالنــا و حرامنــا و عــرف أحکامنــا، فارضــوا ب

علینــا  و  إســتخف  اهَّلل  بحکــم  فإنمــا  منــه،  یقبلــه  لــم  فمــن  بحکــم،  حکــم  فــاذا  کمــا  حا

کــه مخالفــت حکــم  رد و هــو راد علــی اهَّلل و هــو علــی حــد الشــرک«. الیــح و واضــح اســت 

کاســمه  خاتم المجتهدیــن وارث علــوم سیدالمرســلین نایــب األئمــه المعصومیــن – الزال 

ــیان  ــک آش ــتان مل ــن آس ــون و در ای ــائبه ملع ــد، بی ش ــت نباش ــام متابع ــد و در مق کن ــا –  علی

مطــرود اســت و بــه سیاســات عظیمــه و تأدیبــات بلیغــه مؤاخــذه خواهــد شــد )خوانســاری، 

.)170  ،1356

کرکــی وارد  بــه نقــل از ســید نعمــت اهَّلل جزایــری، پایتخــت صفویــه در آن روز قزویــن بــود. وقتــی 

کــه امــروز جانشــین  گفــت: شــما بــه ســلطنت ســزاوارترید؛ چرا ی چنیــن  شــهر شــد، شــاه بــه و

کارگزارتــان هســتم. در ایــن راســتا محقــق  امــام شــمایید و مــن مأمــور اجــرای دســتورات شــما و 
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کــه بــه حــکام سراســر شــهرهای ایــران  کــرد. در شــرح فرمان هــا و دســتورهایی  کار خــود را آغــاز 

نوشــته، مطلــوب خویــش را تــاش بــرای برقــراری عدالــت و انصــاف قــرار داده و از ایشــان 

ی ایشــان را رعایــا نامیــده مهــم باشــد  کــه و خواســته تــا بــرای آنهــا چگونگــی برخــورد بــا مــردم 

ی  ــود. و کــرده ب ــر ایشــان معیــن  و حتــی در درجــات بعــد نحــوه اخــذ مالیــات و میــزان آن را ب

ــود  ــه برکنــاری ایشــان دســتور داده ب ــه ب ــود تاجایی ک ــه شــدت از علمــای مخالــف برحــذر ب ب

یشــه انحــراف در میــان شــیعیان را خشــکانیده باشــد. تمــام اهتمــام خــود را بــر انتخــاب  تــا ر

ــا ضمــن برپایــی نمــاز جماعــت،  ــود ت گذاشــته ب امــام جماعــت هم نظــر خــود در هــر شــهری 

گســترش و آمــوزش دهنــد )همــان، 162(. در ادامــه شــاه نیــز  آموزه هــای اســام را در بیــن مــردم 

کرکــی ســرباز  کارگــزاران از انجــام دســتورات  کرکــی می فرســتاد تــا  نامــه ای از خــود همــراه فرمــان 

نزننــد. اهــم فعالیــت محقــق در ایــن دوره در حیطــه مســائل دینــی و مذهبــی اســت. نویســنده 

یــخ آورده اســت: محقــق در رعایــت دقیــق مــواردی همچون خشــکاندن کارهای  احســن التوار

کبیــره، اقامــه نمازهــای جمعــه  گناهــان  منافــی شــرع شــامل قمــار، شــرب خمــر، نهــی از انــواع 

گســترش تعلیمــات دیــن در میــان اقشــار مــردم در شــهرهای ایــران و مجــازات  و جماعــات، 

کــه  یــد و بــا احدالناســی شــوخی نداشــت؛ تابدانجا گناهــکاران اهتمــام می ورز ظالمــان و 

ــرده  ک ــر  ــیعه ذک ــت ش ــگران بزرگداش ــوان تاش ــه عن ــر ب ــه نصی ــار خواج کن ی را در  ــام و ــو ن رومل

اســت )روملــو، 1357، 349(.

کرکــی و فرزنــدش بــاال  کشــمکش های بیــن صوفیــان و محقــق  در زمــان شــاه طهماســب، 

گرفــت و ایــن امــر ســخن صریحــی از جدایــی تصــوف و تشــیع در ایــن دوران و آغــاز تقویــت 

ادعاهــای علمــای تشــیع از جملــه نیابــت عامــه امــام زمــان اســت )قائم مقامــی، 1369، 

کــرد. در ســال 939ق. طهماســب  104(. ایــن مســائل در دربــار صفــوی ســرانجام او را دلــزده 

گشــت  تقاضــای بازگشــت او بــه نجــف را پذیرفــت؛ امــا پشــیمان شــد و بــه دنبــال راهــی 

تــا محقــق را دوبــاره بــه ایــران برگردانــد )همــان، 334(. بنابرایــن، در ســال 939ق. بــا ایــن 

کنــد او را  ــه  گناهــکاری توب گــر از  کــه ا کــرده  ــه او توصیــه  کــه امــام رضــا )ع( در خــواب ب ادعــا 
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ــه  ــه ب ک ــت  ــش رف ــا پی ــه آنج ــا ب ــرد و ت ک ــه  ــش توب ــان خوی گناه ــه  ــود، از هم ــد ب ــات خواه فتوح

کشــت نشــود )همــان،  منظــور جلوگیــری از شــراب خواری دســتور داد در هیــچ باغــی انگــور 

طهماســب،960ق،30و31(. 323؛ 

بــر دایــره اختیــارات  کــه  یــک عالــم شــیعه  ینــی در شــأن  وز فرمــان  ارســال  بــا  طهماســب 

کــرد. در  او می افــزود، بــار دیگــر شــانس خویــش را بــرای حضــور محقــق در دربــار امتحــان 

ــن  ــری از فرامی ــطه بهره گی ــه واس ــیع ب ــترش تش گس ــه  ک ــوی  ــلطنت صف ــدف س ــر ه ــه ب ــن نام ای

ــن  ــت. همچنی ــده اس ــد ش کی ــود، تأ ــوه آن ب ــی جل کرک ــق  ــان محق ــه در آن زم ک ــن  ــان دی عالم

ــمت های  ــام قس ــاه تم ــتور ش ــق دس ــت. طب ــده اس ــان داده ش ــام زم ــب ام ــب نای ــی لق کرک ــه  ب

گزیننــد.  دولــت صفــوی می بایســت اوامــر او را متابعــت نماینــد و از آنچــه نهــی نمــوده، دوری 

کارگــزاران دینــی اختیــار تــام داد  کــه بــه محقــق در عــزل و نصــب  شــاه تــا بدانجــا پیــش رفــت 

کرکــی و  ی باشــند. پــس از آن نیــز شــاه بــرای  و دولتمــردان بایــد بی چــون و چــرا مطیــع اوامــر و

گرفتــه و بــرای مخالفــان ایــن حکــم مجــازات ســنگین  فرزنــدان او امتیــازات اقتصــادی در نظــر 

کرکــی بــا ایــن شــرایط و بازگشــت بــه ایــران موافقــت  در نظــر می گیــرد )افنــدی، 1408، 460(. 

کــه یک ســال پــس از ایــن فرمــان )940ق( بــود، درگذشــت  کــرد؛ امــا در زمــان تــدارک بازگشــت 

)همــان، 442(.

کرکیدرارتباطباجایگاهوالیتفقیه اندیشهسیاسیمحقق

چند  به  ساطین  با  علما  همکاری  پیشینه  که  کنیم  اذعان  مسئله  این  به  باید  اینجا  در 

پنجم  قرن  از  برخی علمای شیعه  آثار  در  و حتی  برمی گردد  از حکومت صفویه  قرن پیش 

به بعد بابی در مورد »مسئله همکاری با سلطان« وجود دارد. لذا همکاری و تعامل محقق 

سلطان  با  مشروط  همکاری  یعنی  شیعه،  سنت  کهن  الگوی  همان  می توان  را  صفویه  با 

دانست. این سنت از روزگار امام صادق )ع( در سنت شیعه مرسوم بود. سید مرتضی )د. 

کامی این مسئله را در رساله »العمل مع السلطان« مورد بحث  436ق( بعدها به صورت 
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کرکی نسبت  که در باور علمای شیعه و از جمله  قرار داده است. اما به نظر می رسد تغییری 

به حکومت صفویه به وجود آمده بود، باور به ایجاد زمینه ای برای ظهور امام عصر توسط 

حکومت صفویه بوده باشد )رحمتی، 1391، 65 و 66(.

کرکــی بــا مســائل سیاســی عصــر خــود موجــب شــد تــا فقــه سیاســی  درگیــری مســتقیم محقــق 

ــرد  یک ــد. رو کن ــدا  ــازه ای پی ــات ت ــت، حی ــرار نمی گرف ــل ق ــای قب ــه علم ــورد توج ــدان م ــه چن ک

کرکــی بــه تحــوالت سیاســی عصــر و توجــه او بــه مقتضیــات زمــان در رســاله های نمــاز جمعــه، 

کتــاب جامــع المقاصــد آشــکار اســت )گلــی زواره، 1382، 50(. نفحــات و مهم تــر از همــه در 

کــم فقــط نصــب بــوده و در اثبــات اقتــدار فقهــا  کرکــی پایــه مشــروعیت شــخص حا بــه اعتقــاد 

ــوان حکومــت را امــری دنیــوی و بی ربــط  کرکــی نمی ت ــه نظــر  ــات بهــره جســته اســت. ب از روای

ــوان  ــرای مثــال می ت کــه ب ــه دنیــا تعلــق دارد  ــرا اغلــب مســائل شــرعی ب ــه نبــوت دانســت؛ زی ب

گرچــه امــری شــرعی اســت، امــا بــه زندگــی دنیایــی مــردم تعلــق  کــه  کــرد  نصــب قضــات را ذکــر 

کرکــی  کــه بــرای  کرکــی، نفحــات الاهــوت، 67-70(. این طــور بــه نظــر می رســد  دارد )محقــق 

ی ناظــر بــر هــر دو عصــر  کام و در مجمــوع، عصــر حضــور اهمیــت خاصــی دارد و عمومیــت 

ی بــه نــص در  کرکــی اعتقــاد و غیبــت و حضــور اســت. لــذا بــا بررســی اندیشــه و دیــدگاه 

ی رهبــر  ی بــا جدایــی دیــن از سیاســت جلوه گــر اســت. و مشــروعیت رهبــر و عــدم موافقــت و

کــه توســط  کــه از صاحیت هــای شــرعی الزم بــرای رهبــری  مقبــول جامعــه را فــردی می دانــد 

گرفتــه شــده، داراســت. پیامبــر در نظــر 

کرکی  1. والیت فقیه در اندیشه 

بــا بررســی های انجــام شــده، بــه نظــر می رســد پیشــینه نظریــه والیــت فقیــه بــه حــدود قــرن 

کــه حکــم ائمــه اطهــار و  پنجــم می رســد. در آن زمــان ابوالصــاح حلبــی شایســتگی افــرادی 

ی  کــرده و شــیعیان را نیــز از پیــرو منصوبــان آنهــا را بــرای تصــدی منصــب رهبــری ندارنــد، رد 

ایشــان بــر حــذر داشــته اســت؛ زیــرا آنهــا شــرایط جانشــینی امــام را ندارنــد. حلبــی ایــن شــروط 
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را این گونــه ذکــر می کنــد: »العلــم بالحــق فــی الحکــم المــردود إلیــه، التمکــن مــن إمضائــه علــی 

وجهــه، اجتمــاع العقــل و الــرأی و ســعة العلــم، البصیــرة بالوضــع، ظهــور العدالــة، الــورع، 

کــه از احــکام از او ســؤال  التدیــن بالحکــم، القــوة علــی القیــام بــه و وضعــه مواضعــه؛ هنگامــی 

می شــود بتوانــد حــق را از باطــل تمییــز دهــد، نیــز بتوانــد در آن مــوارد حــق را اعــان نمایــد 

و عناصــر عقــل و نظــر و علــم، بصیــرت در وضــع، انصــاف، پرهیــزکاری، ایمــان بــه حکــم، 

ی  ــر ایــن، و ــه ب ــر جایگاهــش را دارا باشــد. اضاف ــراردادن آن ب ــرای اجــرای حکــم و ق توانایــی ب

ــر صفت هــای فــوق می افزایــد و چنیــن فــردی را شایســته رهبــری و  شــرط شــیعه بودن فــرد را ب

والیــت ائمــه می دانــد )حلبــی، 1362، 422(.

ی  کتب جامع المقاصد و الرسائل خود به نظریه والیت فقیه اشاره داشته است. و کرکی در 

که در بیان این شرایط  در جامع المقاصد ابتدا شرایط نماز جمعه را به تمامی بیان می کند 

برپایی نماز جمعه  ی می گذارد و نحوه  یا نایب و را بر حضور خود امام معصوم  تکیه خود 

ی آرای مخالف در باب اقامه نماز جمعه در عصر  در زمان غیبت را به بحث می گذارد. و

گرد آورده و سپس تک به تک به رد دالیل ایشان می پردازد. این آرای  غیبت را در این بخش 

کرکی ایرادی وجود ندارد  یس هستند. از نظر  مخالف متعلق به سید مرتضی، سار و ابن ادر

گر فقیه جامع الشرایط که از امام نیابت دارد، در عصر غیبت نماز جمعه را برپا کند )محقق  ا

ی احکام فقیه قابل پذیرش و یاری او  کرکی، جامع المقاصد، 1408، 2/ 371(. در اندیشه و

گمارده است.  در قسط عدل بامانع است؛ زیرا امام او را به نیابت از خود به رهبری جامعه 

ی می نویسد: »این نیابت رهبر از امام در همه امور مذهبی و شرعی است و نماز جمعه  و

نیز در این دایره قرار می گیرد و نمی توان فقیه را مناسب منصب قضاوت دانست؛ ولی نماز 

کشید« )همان، 375(. ی بیرون  جمعه را از اختیارات و

ــاوت  ــه را از قض ــش فقی ــه، نق ــاز جمع ــی نم ــن برپای ــی در نظرگرفت ــا سیاس ــعی دارد ب ــی س کرک

فراتــر ببــرد و اختیــارات او را وســعت بخشــد و حکومــت را نیــز در دایــره اختیــارات فقیــه تعبیــه 
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کرکــی را از نظــر می گذرانیــم: کنــد. در زیــر طــرح نظریــه والیــت فقیــه در رســاله نمــاز جمعــه 

کــه او در احــکام شــرعی  »اصحــاب مــا در مــورد آنکــه فقیــه عــادل امامــی جامــع شــرایط فتــوا 

مجتهــد نامیــده می شــود، در زمــان غیبــت در همــه آنچــه نیابــت در آن دخیــل اســت، نایــب 

کــرده  ائمــه می باشــد، اتفاق نظــر دارنــد. چه بســا اصحــاب قتــل و حــدود را مطلقــا اســتثنا 

باشــند، )امــا( دادخواهــی نــزد ایشــان بــردن و انقیــاد بــه حکمشــان واجــب اســت. فقیــه حــق 

کــه بــه آن نیــاز اســت بــه فــروش  کنــد، در مــواردی  کــه از ادای حــق امتنــاع  دارد مــال فــردی را 

کــودکان، ســفیهان و ورشکســتگان والیــت دارد و می توانــد در  ــر امــوال غایبــان،  برســاند. او ب

کــم منصوب  کــه برای حا کنــد و تمــام اختیــارات دیگــری  امــوال ممنوعــان از تصــرف، تصــرف 

کــه  از جانــب امــام اثبــات می شــود. اصــل در ایــن مســئله روایــت عمــر بــن حنظلــه اســت 

کــرده اســت... مقصــود از ایــن حدیــث در اینجــا  شــیخ طوســی در تهذیــب آن را بــا اســناد نقــل 

کــه فقیــه موصــوف بــه اوصــاف معیــن، از جانــب ائمــه منصــوب شــده اســت و در  ایــن اســت 

کــه نیابــت در آن راه دارد، نایــب او محســوب می شــود و بــه مقتضــای قــول امــام  همــه آنچــه 

کلــی اســت« )محقــق  کــم قــرار دادم، ایــن نیابــت  کــه فرموده انــد، مــن او را بــر شــما حا صــادق 

کرکــی، الرســائل، 1/ 142(.

فقهای پس از او در بحث از والیت فقیه همه به او تأسی جستند و همین روایت را مستند 

کرکی اولین بار این روایت را برای توجیه نصب فقیه از جانب امام  براهین خود قرار داده اند. 

به قاضیان  تبیین دالیل رجوع  برای  روایت  این  از  از آن فقها  تا پیش  اما  استفاده می کند؛ 

از  فقیه  نصب  به  رساله،  همین  از  دیگری  جای  در  محقق  می جستند.  بهره  شیعه  عادل 

کید بر مناصب شرعی  کرکی در این بحث تأ جانب امام اشاره می کند )همان، 143(. تکیه 

ی در  که و که فقیه نصب شده از جانب امام داراست )همان، 161(. شایان ذکر است  است 

ی را در فتوا، قضاوت  این قسمت به ذکر اختیارات سیاسی فقیه نمی پردازد و اختیارات و

و سرپرستی ناتوانان می داند. این عدم اشاره مستقیم به اختیارات سیاسی فقیه ناشی از 
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ی در درک شرایط زمانه و لزوم تعامل مناسب و مستمر بین علما و دربار صفوی  هوشیاری و

ی نمی خواسته با این کار به روابط حسنه شاه و علما خدشه  بوده است. به نظر می رسد که و

ی تحت لوا و امنیت شاهان صفوی مجال نگارش یافته بود و از سویی آثار  وارد آید؛ زیرا و

خود را به شهریار صفوی تقدیم می کرد.

کرکــی در تبییــن بحــث والیــت فقیــه روایاتــی  کنــون ذکــر نمودیــم، مســتندات  بنابــر آنچــه تا

کــه از ائمــه رســیده و ســایر فقهــا نیــز بــرای بســط نظریــه والیــت فقیــه از آنهــا مــدد  اســت 

کنــون چــاپ نشــده اســت، در ابتــدا نظریــه  کــه تا جســته اند. محقــق در حاشــیه بــر شــرایع 

محقــق حلــی دربــاره الــزام رجــوع شــیعیان در مســائل مذهبــی بــه فقهــای شــیعی عــادل را 

ــن حنظلــه اســت و  کــه مهم تریــن حدیــث آن از عمــر ب ــی را  بســط می دهــد و پــس از آن روایات

کــرده بیــان می کنــد. متــن آن در زیــر آورده شــده اســت: خــود بــه آن اســتناد 

ــر از  ــاره دو نف ــادق درب ــام ص ــد از ام ی می گوی ــه و ک ــد  ــل می کن ــه نق ــن حنظل ــر ب ــی از عم »کلین

کــه در مــورد ارث یــا قــرض اختــاف داشــتند و بــرای حــل آن بــه ســلطان  کــردم  شــیعیان ســؤال 

و قضــات وقــت رجــوع کردنــد، آیــا ایــن مســئله جایــز اســت. فرمودنــد: هرکــس در حــق یــا باطــل 

کــه بــه  کــرده اســت و هرچــه را  دادخواهــی نــزد ایشــان بــرد، در حقیقــت بــه طاغــوت دادخواهــی 

کــه آن را بــه حکــم طاغــوت  گــر چــه حــق او باشــد، چرا حکــم آنهــا بگیــرد بــه حــرام گرفتــه اســت ا

گرفتــه اســت. پرســیدم پــس چــه  کفــر بورزنــد(  کــه خداونــد دســتور داده اســت بــه آن  )کســی 

کــرده و در حــرام و حــال مــا نظــر می کننــد  کــه احادیــث مــا را روایــت  کننــد؟ فرمــود: بــه کســانی 

کــم بپذیرنــد؛ زیــرا  کننــد. بایــد او را بــه عنــوان قاضــی و حا و احــکام مــا را می شناســند رجــوع 

کــرد و از او پذیرفتــه  ــر حکــم مــا حکــم  کــه ب ــگاه  ــرار داده ام. پــس آن کــم ق ــر شــما حا مــن او را ب

کنــد خــدا را رد  کــرده اســت و آنکــه مــا را رد  کوچــک شــمرده شــده و مــا را رد  نشــد، حکــم خــدا 

کــرده اســت و ایــن در حــد شــرک بــه خداونــد اســت« )حســینی زاده، 1380، 93(.

همــه فقهــای قائــل بــه والیــت فقیــه، ایــن روایــت را مــورد اســتناد خویــش قــرار داده انــد؛ از ایــن 
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ــتفاده  ــم اس ــتمکار و ظال ــات س ــه قض ــه ب ــع مراجع ــیر من ــتر در تفس ــی بیش کرک ــل از  ــت قب روای

کــرد و  کلــی امــام در مــورد فقهــا اســتفاده  کــه از بیــان  کــرد ایــن بــود  کرکــی  کــه  کاری  می شــد؛ 

کلــی  گــذاری  کــرد. اســتنباط او از ایــن روایــت وا از آن والیــت همه جانبــه فقیــه را اســتخراج 

مناصــب بــه فقهــا از جانــب امــام بــود و در تمــام شــئونات مذهبــی و سیاســی صــدق می کــرد 

و در ثانــی در همــه زمان هــا قابــل اســتناد بــود.

کــه در آن امــام  گرفتــه، روایــت ابی خدیجــه اســت  کرکــی قــرار  کــه مســتند  دومیــن روایتــی 

کــه بــا احــکام  کننــد  می فرماینــد: در امــور مذهبــی شایســته اســت شــیعیان بــه افــرادی رجــوع 

ــا را از  ــتند و آنه ــیعیان هس ــان ش ــم در می ک ــام حا ــب ام ــد و از جان ــل دارن کام ــنایی  ــیعه آش ش

گناهــکار ناعــادل بازداشــته اســت. در روایــت دیگــری از همیــن فــرد امــام  مراجعــه بــه قضــات 

گناهــکار ناعــادل مراجعــه  گــر شــیعیان بــرای حــل مشــکات خــود بــه قضــات  می فرماینــد: ا

ــت،  ــوده اس ــم فرم ــدا حک ــه خ ک ــت  ــزی اس ــر از آن چی ــا غی ــم آنه ــود حک ــخص ش ــد و مش کنن

در قضــاوت ناحــق ایشــان شــریک خواهنــد بــود. در روایتــی دیگــر نیــز امــام قضــات جــور را 

طاغــوت لقــب داده و لــذا رجــوع شــیعیان بــه ایشــان را رجــوع بــه طاغــوت دانســته اســت. الزم 

کرکــی از ایــن ســه روایــت اخیــر تنهــا بــه یــک منظــور و آن هــم اثبــات  کــه اســتفاده  بــه ذکــر اســت 

گناهــکار، ناعــادل و طاغوتــی بــوده اســت )همــان(. تحریــم مراجعــه بــه قضــات 

کــه نیابــت از امــام را در زمــان  کرکــی در پایــان رســاله نمــاز جمعــه بــه ویژگی هــای الزم فقیهــی 

غیبــت داراســت، ذکــر می کنــد )کرکــی، الرســائل، 1/ 168(.

کرکی 2. اختیارات فقیه در دیدگاه 

کرکــی فقیــه را نایــب عــام امــام در همــه شــئونات  گرچــه  کــه  کردیــم  پیــش از ایــن نیــز اذعــان 

گرفتــه اســت.  دانســته، امــا در حیطــه اختیــارات فقیــه، اختیــارات سیاســی او را نادیــده 

کــه اجــرای حــدود و قضــاوت در مســائل مــردم  ی ایــن مســئله را  در رســاله نمــاز جمعــه، و

برعهــده فقیــه اســت )باتوجــه بــه اینکــه ایــن اختیــارات تنهــا وظیفــه امــام یــا نایــب اوســت(، 
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بــه اختیــارات همه جانبــه فقیــه در جمیــع امــور شــرعی تعمیــم می دهــد )همــان، 161(. بــه نظــر 

کــه او  می رســد، محقــق زمانــی اجــرای حــدود و قضــاوت از ســوی فقیــه را صحیــح می دانــد 

گــر  در جمیــع امــور شــرعی نیابــت داشــته باشــد و در ایــن حــوزه محدودیتــی نداشــته باشــد. ا

ی را از مســائل  بخواهیــم فقیــه اختیــارات سیاســی نیــز داشــته باشــد، بایــد دایــره اختیــارات و

شــرعی فراتــر ببریــم و آن را بــه حوزه هــای دیگــر نیــز بســط دهیــم. لــذا در همیــن بخــش می تــوان 

کرکــی در والیــات بــا اجــازه شــاه نبــوده و از  کارکــرد مذهبــی فقیهــی چــون  کــه  گرفــت  نتیجــه 

متــن روایــات برجــای مانــده از ائمــه اطهــار و خصوصــًا امــام صــادق اســتنباط شــده اســت. 

گرفــت. کــه بعدهــا مستمســک پرورانــدن نظریــه والیــت فقیــه قــرار  همــان روایاتــی 

ی بــه اختیــارات  کــه و کــه نشــان دهنده ایــن اســت  کرکــی  از جملــه نشــانه های دیگــر در آثــار 

کیــد بــر نیابــت همه جانبــه فقیــه از جانــب امــام و دیگــری،  سیاســی فقیــه قائــل بــوده، تکــرار تأ

کرکــی، جامــع المقاصــد،  نامیــدن امــام و نایــب او بــه نــام ســلطان عــادل اســت )محقــق 

1408، 2/ 371، 375، 377، 379و 486(. لــذا بــا ایــن توجیــه، عام بــودن نیابــت فقهــا 

کــه دارای شــأن سیاســی هســتند از جملــه: امــر بــه  از جانــب ائمــه اختیاراتــی از قضــاوت 

یافــت و تقســیم خمــس، زکات و خــراج و افتــا را نیــز می تــوان بــرای  معــروف و نهــی از منکــر، در

گرفــت. فقیــه در نظــر 

ــه  ــتند و ب ــام می دانس ــام ام ــب ع ــه را نای ــه فقی ک ــی  ــا از روایات ــی از فقه ــر، بعض ــن خاط ــه همی ب

انتقــال اختیــارات ائمــه بــه فقهــا قائــل بودنــد، ایــن اختیــارات را بــه امــور سیاســی تعمیــم 

کــه  فقیــه  نظــر  تحــت  کــه  می دانســتند  حکومت هایــی  آن  از  را  مشــروعیت  و  می دادنــد 

نایــب عــام از جانــب امــام اســت، قــرار دارنــد و سرپرســتی واقعــی جامعــه در حقیقــت در 

اختیــار آن فقیــه اســت نیابــت عــام فقهــا از جانــب ائمــه را برداشــت می کردنــد و انتقــال 

تمــام یــا بخشــی از اختیــارات امــام بــه فقهــا را نتیجــه می گرفتنــد و ایــن اختیــارات را بــه حــوزه 

سیاســت و سرپرســتی اجتماعــی ســرایت می دادنــد. طبــق ایــن مبنــا، سرپرســتی جامعــه در 
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ــا  کــه تحــت نظــر مســتقیم ی ــرار دارد و حکومت هایــی مشــروعند  حــوزه اختیــارات فقیهــان ق

حداقــل غیرمســتقیم فقهــا قــرار داشــته باشــند. در همیــن راســتا، بــه نظــر نگارنــده تأییــدات 

کتبــش بــه ایشــان در  کتبــش از صفویــه و ســتایش از ایشــان و نیــز تقدیــم  کرکــی در  محقــق 

هنــگام عــدم حضــور در دربــار صفویــه بــر همیــن نظــارت غیرمســتقیم فقهــا از حکومــت وقــت 

کــه حکومــت مشــروع را  کرکــی از فقهایــی اســت  و مشروعیت بخشــی بــه ایشــان اشــاره دارد. 

ی مفهــوم ســلطان  فقــط در حکومــت ائمــه و یــا نایبــان عــام آنهــا )فقهــا( خاصــه می کنــد. و

کــه در آثــار فقهــا بــه کار مــی رود بــه همــان معنــای رایــج فقهــی امــام معصــوم یــا نایــب  عــادل را 

او می دانــد )همــان، 371، 486و 379( و در بحــث جهــاد، حضــور امــام و یــا نایــب او را 

کنــار شــاه صفــوی در  کــه حضــور او در  ــه نظــر می رســد  ــد )همــان، 3/ 370(. ب شــرط می دان

هنــگام فتــح هــرات بــه منظــور تأییــد ضمنــی و مشروعیت بخشــی بــه صفویــان، پیــرو همیــن 

کمــان صفــوی و  کرکــی بــا حا کدیــور، همــکاری و رابطــه متقابــل محقــق  نظریــه باشــد. بــه نظــر 

کمــان جــور می توانــد دلیلــی بــر »ســلطنت مشــروعه« بــودن  تلقی نکــردن ایشــان بــه عنــوان حا

ــور، 1377، 64و65(. ــود )کدی ــی ش ــه تلق ــاطین صفوی ــلطنت س س

کتــاب جامــع المقاصــد و در ذیــل نظریــه عامــه، همــکاری بــا دولــت جــور  کرکــی در  محقــق 

کــه ایــن همــکاری امــکان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر  را حــرام می دانــد، مگــر در صورتــی 

کــه در صــورت پذیــرش  کــه شــخص بایــد یقیــن داشــته باشــد  را فراهــم ســازد و قیــد می کنــد 

کــه قبــول  همــکاری دولــت جــور، قــادر بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت و بایــد بدانــد 

کرکــی  نیســت.  کارهــای حــرام  او در  بــا  مناصــب در دســتگاه جــور، متضمــن همــکاری 

حکومــت مشــروع را فقــط در حکومــت ائمــه و یــا نایبــان عــام آنهــا منحصــر می کنــد )کرکــی، 

جامــع المقاصــد، 1408، 2/ 498(.

یــادی شــد و ماننــد لبــه تیــز  کل دوران صفــوی دســتخوش مســائل ز جایــگاه سیاســی علمــا در 

گاه از دســت او خــارج می شــد.  کــه  شمشــیر عمــل می کــرد و نیــاز بــه مدیریــت شــاه داشــت 
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قدرت یابــی علمــا در امــور سیاســی در ابتــدای حکومــت، تبدیــل بــه یکــی از عوامــل ضعــف 

صفــوی شــد. تمایــل شــاهان بــه تشــیع و بــه طبــع مجــال دادن بــه علمــای آن همیشــگی 

گذاشــته می شــدند و ســیورغاالت ایشــان  کنــار  گاهــی علمــا  نبــود. در دوره هــای بعــد حتــی 

ــه خواســت خــود شــاه  ــار ب قطــع می شــد. دوره ابتــدای تأســیس حکومــت نفــوذ علمــا در درب

گاه ضعیــف بودنــد، علمــای پیــرو و موافــق  کــه  بیشــتر بــود. در زمــان شــاهان بعــدی صفــوی 

ــا وســاطت در میــان شــاه و دیگــر جناح هــای مدعــی  ــگاه خــود را ب کرکــی، جای اندیشــه های 

کــه آنهــا  کردنــد )قمــی، 1383، 865/2-867(؛ تاآنجا قــدرت در دســتگاه سیاســی محکــم 

ــدم  ــی ع ــت و مدع ــق علماس ــل ح کام ــور  ــه ط ــت ب ــت و سیاس ــد حکوم کردن ــرح  ــپس مط س

کشــور شــدند.  وابســتگی بــه نهــاد سیاســی 

قــدرت مطلــق در دوران شــاه عبــاس در دســتان خــود شــاه باقــی مانــد و علمــا و قزلباشــان در 

کوتاهــی دســت دیگــر عناصــر قــدرت و اقتــدار  گرفتنــد. در ایــن دوران شــاهد  حاشــیه قــرار 

و قــدرت بی حــد و حصــر شــاه در همــه امــور می باشــیم )کمپفــر، 1360، 14(. شــاه عبــاس 

کمــی تــاش می کــرد و ایــران  می بایســت بــار دیگــر بــرای عــدم نابــودی میــراث اســماعیل 

گشــته بــود، یکپارچــه می ســاخت؛ لــذا انحصــار  کــه حــدود دوازده ســال دچــار تشــتت  را 

بــه  کم کــم  تثبیــت شــد،  بــار دیگــر حکومــت  آنکــه  از  بعــد  بــود و می بایســت  قــدرت الزم 

ــی  ــز حت ــر همه چی ی ب ــی و ــداف سیاس ــاه اه ــرای ش ــرد. ب ــه می ک ــور توج ــای ام ــه اقتض ــا ب علم

مذهــب و علمــای آن ارجحیــت داشــت؛ لــذا علمــا و فقهــای دیــن و مذهــب در زمــان او 

ــد  ی داشــتند. ایــن مســئله وقتــی وضــوح بیشــتری می یاب اســتقال نداشــتند و از شــاه پیــرو

یــخ می خوانیــم صاحــب منصبــان دیــن را خــودش تعییــن می کــرد  کــه البــه الی صفحــات تار

ــت آورده  ــه دس ــاه ب ــه از ش ک ــناختی  ــا ش ــان ب ــن زم ــم در ای ــا ه ــون، 1377، 201(. علم )سانس

کــه پیگیــری نظریــات  بودنــد بــا او تســامح و تســاهل داشــتند. می تــوان چنیــن برداشــت نمــود 

ــم از ســوی امــام زمــان در امــور سیاســی در میــان علمــای  کرکــی در مــورد نیابــت عال محقــق 

کرکــی بــود، در ایــن زمــان  کــه از قضــا یکــی از مهم تریــن آنهــا میردامــاد، نــوه محقــق  پــس از او 
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گــذر زمــان نیــاز داشــت و هرگونــه عمــل شــتابانه ای از ســوی آنهــا بــا پاســخ ســخت  هنــوز بــه 

ــه فعالیت هــای مذهبــی  کــه بیشــتر ب ــه همیــن خاطــر، ترجیــح دادنــد  ــه رو می شــد. ب شــاه روب

یــس مشــغول شــوند. سیاســت شــاهان در قبــال علمــا در زمــان دو جانشــین بعــدی  و تدر

شــاه عبــاس تــداوم یافــت. علمــا هــم محافظه کارانــه، همــواره بــه دنبــال راهــی بــرای نفــوذ 

زیــرا شــاهد رفتارهــای خشــونت بار و قتل هــای فجیــع شــاه  بودنــد؛  در دســتگاه خافــت 

صفــی در ابتــدای حکومتــش بودنــد و بــر جــان خــود بیــش از پیــش ترســیدند؛ امــا همچنــان 

زیرمجموعــه ســاختار سیاســی باقــی ماندنــد )منصوربخــت و طاهری مقــدم، 1389، 134(. 

مناســبات شــاه عبــاس دوم بــا علمــا حســنه بــود و در همیــن زمــان زمزمه هــای یــادآوری نظریــه 

گــوش می رســد؛ امــا  کرکــی در مــورد حکومــت علمــا در زمــان غیبــت امــام معصــوم بــه  محقــق 

کتاب هــای خــود  کم اهمیت تــر. آنهــا در  نــه از جانــب علمــای بــزرگ بلکــه از جانــب علمــای 

کــه  ــام ماقاســم اشــاره می کنــد  ــه ن ــردی ب ــه ف ــازه بخشــیدند. شــاردن ب ــی ت ــه را جان ایــن نظری

ضمــن اعتــراض بــه ســلطنت صفــوی، فرزنــد شــیخ االســام را بــرای جانشــینی شــاه مناســب 

کــه بعــد از ایــن مســئله شــاه برآشــفت، تصمیــم بــه قتــل شیخ االســام و فرزنــد او  می دانــد 

کــرد )شــاردن، 1336، 144/8- ــه شــیراز تبعیــد  گذشــت و ماقاســم را ب گرفــت؛ امــا از آنهــا 

143(. دیــدگاه علمــای نزدیــک بــه حکومــت در ایــن مســئله همراهــی و تأییــد شــاه بــا ســکوت 

در مــورد ایــن مســئله بــود و حتــی محقــق ســبزواری در پایــان دوران شــاه عبــاس دوم در تألیــف 

ــادی، 1352، 529و530(.  ــرد )خاتون آب ک ــد  ــوی را تأیی ــلطنت صف ــر س ــار دیگ ــود ب ــر خ اث

کــه از ضعیف تریــن پادشــاهان صفــوی بودنــد، شــاهد  در دوران ســلیمان و ســلطان حســین 

پس گیــری نیابــت امــام دوازدهــم توســط آنهــا  اوج قــدرت علمــا، مداخلــه در امــور سیاســی و باز

کــه مذهــب  کشــور ایــران  کــه آن را حــق ویــژه خــود می دانســتند، هســتیم و بدیــن صــورت در 

شــیعه تــا آن زمــان تــا حــدی تثبیــت شــده بــود، یکــی از مصــادر قــدرت بــه حســاب می آمدنــد؛ 

امــا رابطــه نزدیــک علمــا بــا پادشــاهان را ضــروری می دانســتند. البتــه نبایــد ایــن نکتــه را از نظــر 

کــه پادشــاهان قدرتمنــد صفویــه نیــز همچــون شــاه عبــاس نتوانســته بودنــد علمــا  دور داشــت 
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کــه هرچنــد ممکــن اســت  کننــد. در ایــن رابطــه داســتانی نقــل شــده  کامــل مهــار  را بــه طــور 

کــه نویســنده  ســاختگی باشــد، ولــی مؤیــد ادعــای فــوق اســت. در ایــن داســتان آمــده اســت 

کتــاب قصــص العلمــاء، شــاه عبــاس اول را در نامــه ای این گونــه خطــاب قــرار داده  روحانــی 

کــه نشــان می دهــد او از خشــم شــاه ترســی نداشــته اســت.  یــه، عبــاس«  بــود: »بانــی ملــک عار

گرفــت و بــا مایمــت در پاســخ او نامــه را  ی را ندیــد  گســتاخی و شــاه عبــاس هــم در پاســخ، 

کــه ایــن  کــه عبارتــی بســیار عامه پســند بــود  بــه اســم »کلــب آســتان علــی، عبــاس« امضــا نمــود 

کــه شــاه در برابــر علمــا جایــگاه واالتــری بــرای خــود، قائــل  عبــارت عامه پســند نشــانه آن اســت 

 .)124-121 ,1976 ,Ahmad( نبــود

کــه دعــوت از علمــا و حضــور آنــان در دســتگاه سیاســی  اســماعیل اول احتمــال داده بــود 

زوال  و  روزی ســبب تضعیــف  اســت  کــه ممکــن  بــود  دولبــه خواهــد  به مثابــه شمشــیری 

حکومــت صفــوی شــود. ایــن احتمــال در عصــر پادشــاهی شــاهان بی کفایــت اواخــر دوره 

کــه قــادر بــه حفــظ تعــادل بیــن قــدرت فزاینــده علمــا در برابــر دربــار صفــوی نبودنــد، بــه  صفــوی 

کــه مجتهــدان از دعــوای اســتقال سیاســی خــود تــا بدانجــا پیــش  حقیقــت پیوســت. تاآنجا

کــه بنابــر نظــر بعضــی منابــع،  کنتــرل خویــش داشــتند؛ به گونــه ای  کــه عمــًا شــاه را در  رفتنــد 

کــرده بــود )حزیــن،  گــروه از مجتهدیــن حکومــت مســتقل مذهبــی بــاالی ســر شــاه ایجــاد  یــک 

1334، 221(. فقهــا ادعــای نیابــت امــام زمــان )عــج( از طــرف دربــار صفــوی را قبول نداشــتند 

کننــد، از ضعــف پادشــاه صفــوی  و چــون قــادر بودنــد افــکار عمومــی را بــه ســوی خــود جلــب 

در جهــت اســتقال خــود از نهــاد سیاســی بهــره می جســتند )ســیوری، 1382، 225-221(.
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نتیجهگیری

کرکــی در حکومــت صفویــه در  فقــه سیاســی شــیعه از اندیشــه علمــا و فقهایــی همچــون 

گســترش  گــون عملــی و اندیشــه تأثیــر پذیرفتــه اســت. فعالیت  هــای آنهــا بــه  گونا جنبه هــای 

از  تشــیع  بیرون آمــدن  باعــث  و  ســاخت  بارورتــر  را  آن  یشــه های  ر و  انجامیــد  شــیعه  فقــه 

یــت شــد. مهجور

ــرای متابعــت از احــکام فقــه شــیعه، توجــه بیــش از  گســترش فرهنــگ شــیعه، زمینه ســازی ب

پیــش بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، توجــه بــه منافــع عامــه مــردم و رســیدگی بــه حقــوق 

گســترش مــدارس شــیعی در ســطح ایــران  ایشــان، مبــارزه بــا انحرافــات فــرق صوفی مســلک، 

ــق  ــای محق ــور و فعالیت ه ــت حض ــار مثب ــی از آث ــامی نمونه ای ــی و اس ــدن ایران ــت تم و تقوی

کرکــی از متفکــران بــزرگ  کرکــی بــوده اســت. در بررســی اندیشــه های نظــری و عملــی محقــق 

کمیــت الهی  ی مبانــی مشــروعیت سیاســی را از حا فقهــای تشــیع در دوره صفویــه در ایــران، و

بــه صــورت سلســله مراتبی از خداونــد بــه پیامبــر اســام و ائمــه معصومیــن و در عصــر غیبــت 

ــتقلی  ــث مس ــار او بح ــد و در آث ــده می دان ــه( تفویض ش ــی فقی ــرایط )ول ــد جامع الش ــه مجته ب

راجــع بــه مبانــی مشــروعیت سیاســی در عصــر غیبــت بــه چشــم نمی خــورد. در زمــان او چــون 

ی  صفویــه بــه مشروعیت بخشــی بــه حکومــت خــود نیازمنــد بودنــد، شــاهان صفــوی بــه و

کــرده بودنــد. امــا بــرای علمــای بعــد از او اوضــاع بــر وفــق مــراد  مقــام سیاســی هــم رده خــود اعطــا 

پیــش نرفــت و شــاه از ســویی درصــدد انحصاری نمــودن قــدرت برآمــد و از ســوی دیگــر، تــرس 

از قدرت گیــری علمــا آنهــا را بــه حاشــیه رانــد. هرچنــد روابــط نهــاد مذهــب و نهــاد قــدرت 

نزدیــک بــود، امــا در هــر صــورت علمــا در قالــب نهــاد مذهــب زیــر مجموعــه ســاختار سیاســی 

بــرای قدرت یابــی  کارآمــد مجالــی  گرفتنــد. آنهــا تنهــا در زمــان شــاهان ضعیــف و نا قــرار 

کــه همیــن  مجــدد یافتنــد و بــه یکــی از مصــادر قــدرت در اواخــر صفویــه تبدیــل شــده بودنــد 

مســئله یکــی از عوامــل ســقوط صفویــه شــد.
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