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  ماعی و مذهبی عصر اومیرزاي قمی و حوادث سیاسی، اجت

  

  دکتر لقمان دهقان نیرّي

  دانشیار دانشگاه اصفهان

  دکتر مرتضی دهقان نژاد

  استادیار دانشگاه اصفهان

  سید حسن قریشی کرین

  دانشجوی دکتری تاریخ ایران 

  دوره اسالمی دانشگاه اصفهان

  

  

  چکیده

یران با غرب و نفوذ افکار یابی قاجاریه، افزایش تماس ااندیشه سیاسی علماي شیعه با قدرت  

و مفاهیم روشنفکرانه پس از صفویه تحول چشمگیري یافت و بـین علمـاي اصـولی شـیعه و     

هـا، صـوفیان و دفـاع از    جلوگیري از نفود اخباریون، شـیخی  پادشاهان آغازین قاجار با هدف

ـ  ال آن کشور اسالمی در برابر هجوم بیگانه و همچنین کسب مشروعیت که شاهان قاجار به دنب

  .دلی بوجود آوردکاري و همبودند، هم

شاه پـس از تثبیـت    .شاه، به اوج خود رسیددیکی علما و سلطان در عهد فتحعلینوایی و نزهم

ـ  قدرت خود، ـ  در کسب مشروعیت و مقبولیت سیاسی  ا علمـا  مذهبی  به دوستی و همکاري ب

ز بـه مشـروعیت بخشـیدن بـه     شاه به امور و شعائر مذهبی و نیـا روي آورد، دلبستگی فتحعلی

 سـتیز پیگیـر علمـا بـا صـوفیان،      حکومت خاندان قاجار، جنگ دراز مدت ایـران و روسـیه،  

  همگرایـی و همکـاري علمـا و     هـاي مبلغان مسـیحی از مهمتـرین انگیـزه    شیخیه و اخباریون،

  .شاه بودفتحعلی

خان  و حمـد القـوانین کـه مـورد احتـرام آقام    اي قمی معروف به محقق قمـی و صـاحب  میرز

ها خواستار اجراي عدالت و احکام الهی بود، ضمن بیان هایی به آنانشینش بود با ارسال نامهج
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هـا و همچنـین   ر آن حوادث  و به بررسی این نامهسیر حوادث سیاسی،  عملکرد میرزا در براب

ـ     ان عملکرد او در ارتباط با جنگ ایران و روس و صدور فتواي جهـاد، پدیـده اسـتعمار، مبلغ

  .بریماخباریون پی میمسیحی و 

شاه، جنگ ایران و روس،  استعمار،  قاجار، میرزاي قمی، آقامحمدخان، فتحعلی :واژگان کلیدي

  .مبلغان مسیحی، تصوف، اخباریون

  

  

  

  مقدمه

ک نوع ثبات سیاسی پس از شصـت  خان، در کشور یبا تأسیس سلسله قاجار با همت آقامحمد

خان توانسـته بودنـد، ایرانیـان را در ایجـاد     اه و پس از او کریمشنادر و پنج سال بوجود آمد گرچه

هـای  ولـی درگیـری و جنـگ   . امنیت نسبی در کشور برقـرار نمایـد  دولت متمرکز یاری برسانند و 

فراموشـی سـپرده شـود و     خان بـه آورد نادر و کریمافشاریه و زندیه موجب شد تمام رهخانوادگی 

حمـی  ریابی آقامحمدخان، گرچه با خشونت و بـی با قدرت. رددبرو گثباتی شگرفی روکشور با بی

گشت و علما که پـس از سـقوط صـفویه بـه عتبـات یـا هندوسـتان        همراه بود امنیت به کشور باز

با آغاز جنگ ایران و روس، علمـا در ارتبـاط بـا حاکمیـت و     . مهاجرت کرده بودند به ایران آمدند

نظری و عملی اقداماتی انجام دادند که این مقالـه بـه بررسـی    حوادث مربوطه در آن دوره از جنبه 

  او بـا توجـه بـه     ابعاد زندگانی یکی از علمای آن عصـر بـه نـام میـرزای قمـی و حـوادث عصـر       

  .پردازدهایش میدیدگاه

  

  هاي سیاسی علما در عصر قاجاراندیشه

تاریخ . باشدمی لمادر طول حیات سیاسی عهای فکری شیعه ترین حوزهاز مهماندیشه سیاسی 

شناسی تاریخی، اندیشه هـم زادگـاه و هـم عرصـه     قاجار، با توجه به دیدگاه پویاییایران در دوره 

های زایش تماس ایران با غرب، آغاز درگیریآزمون تجدد خواهی سیاسی محسوب می شود، با اف

کار و مفاهیم فرهنگی و سرانجام نفوذ اف م محصلین به خارج، تأسیس چاپخانهاعزا ایران و روسیه،
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و عمالً نظریه  1مان دینی در امور سیاسی فراهم کردروشنفکرانه از غرب، زمینه را برای حضور عال

  .والیت فقیه مطرح گردید

با توجه به زمینه تاریخی نفوذ علما در مناصب سیاسی به ویژه در عهد صفوی که علما مناصب 

ا انقراض این دولـت  ب 2.دموقوفات را داشتن وت وعالی دینی چون مقام صدر، شیخ االسالمی، قضا

ای مناصب فوق محروم و در شرایط ویـژه م توسط افاغنه غلزایی، علما از 1722. /ه 1135به سال 

  سال حد فاصل میـان انقـراض صـفویه و تأسـیس قاجاریـه       65قرار گرفتند، این شرایط که حدود 

های هماهنگی نیروهای سیاسی با دیدگاهان به علتطول کشید، ) م1787ـ 1722. /ه 1135ـ  1210(

شاه افشار کـه بـا سیاسـت    مناصب دولتی به ویژه در عهد نادرعلمای دین و فاصله گرفتن علما از 

شد، همـراه  او که ناشی از سیاست نظامی وی میتسامح مذهبی  و تالش در ایجاد وحدت مذهبی 

راهم آورد، چـون قلمـرو حکـومتی نـادر     های فکری و مذهبی فبود زمینه را برای رشد دیگر نحله

محـل   یر و هندوستان رسیده بود وهمه جاآسیای صغ عالوه بر ایران امروزی به مرزهای افغانستان،

برخورد شیعه و سنی بود و نادر به لحاظ حفظ وحدت ملّی و نظامی ناچار بود که سیاست مذهبی 

ذف ه علما در توقیف اموال وقـف، حـ  زده نادر علیهمچنین اقدامات  شتاب 3.خاصی را پیش گیرد

 4 های قضایی به محاکم عرف و خفه کردن شیخ االسالم اصفهانمقام صدر، محدود کردن همه کار

  .زمینه را برای عدم همکاری علما با حکومت فراهم آورد

خان زند و تأسیس سلسله زندیه علمـا مـورد توجـه قـرار گرفتنـد و حتـی       یابی کریمبا قدرت

االسالمی و مقام شیخ 5ه شیراز سفر نمود و مدت سه سال در آنجا رحل اقامت گزیدمیرزای قمی ب

پایدار ماند و تغییرات چندانی در نگرش سیاسـی  خان ناگردید ولی این سیاست با مرگ کریماحیا 

  .علما صورت نگرفت

خان پس از تثبیت قدرت خود، تا حدودی خواست سیاست مذهبی صـفویه را دنبـال   آقامحمد

د و به همین منظور سیاست احترام به علما و ارتقاء موقعیت دینی و سیاسی آنان  را در پـیش  نمای

تا مادام که زنـده  «کرد  و بیان 6 گرفت و مذهب امامی را به عنوان مذهب رسمی کشور اعالم نمود

این سیاست موجب نزدیکی علمـا بـه    7.»است از حوزه اسالم و در سایه مذهب امامی دفاع نماید

را بدست  رفته عهد صفویههای از دستموقعیتسال آوارگی و بالتکلیفی شد و  65طان پس از سل

و بیع خمر و مسـکرات و دیگـر    8االسالمی و امام جمعه بر قرار گردیدآورد و دوباره منصب شیخ
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ممنوع شد و مناصب سنتی که در دوره صفویه مختص علما بود دوباره بـه  علنی  محرمات به طور

  .ن واگذار شدروحانیو

شاه، همنوایی و نزدیکی علما و سلطان به اوج خود رسید شاه پـس از تثبیـت   در عهد فتحعلی

دوستی و همکاری با علما روی مذهبی  به  در کسب مشروعیت و مقبولیت سیاسی ـ قدرت خود، 

تگی بسـ دل: شـاه عبـارت بودنـد از   کاری علما و فتحعلـی گرایی و همهای هممهمترین انگیزه .آورد

جنگ  شاه به امور و شعائر مذهبی و نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خاندان قاجار،فتحعلی

   9.شیخیه و مبلغان مسیحی اخباریون، ستیز پیگیر علما با صوفیان، دراز مدت ایران و روسیه،

 علما را به تکاپوی همـه جانبـه در دو   های اولیه حکومت قاجار،شرایط به وجود آمده در سال

و محدود و  ابتدا آنان به دالیل گرایش مذهبی سلطان وقت .خواندی سیاسی و فکری فرا میههبج

ی عملی این قرابت شدند که نتیجهبه شاه نزدیک می مذهبی، ـهای فکری  مسدود کردن نفوذ نحله

از طرفـی علمـا مجبـور بودنـد بـا رقبـای       . شـود یت و مشروعیت قدرت حاکمه منجر میبه مقبول

ایـن مقابلـه   تـرین راه  وفیه و شیخیه مقابله کننـد و آسـان  ص با نفوذی چون اخباریون، ت وسرسخ

علمای اصولی نیز در این قرابت سعی در کسب قدرت و نفـوذ از دسـت    .نزدیکی به حاکمیت بود

مـذهبی و   ـی صفویه بودند که با چنین تجارب فکری  در دوران گذشته به ویژه در دوره رفته خود

ی ایـن  نتیجـه . های رقیب از جمله اخباریون درگیر بودنـد ی قاجار با گروهر دورهعلما داجتماعی، 

  .پیروزی و برتری علمای اصولی بود ها،درگیری

که منکر تقسیم امت اسالمی به  ی علمای اخباری،پایان یافتن سیطره پیروزی علمای اصولی و

ی کردنـد، زمینـه  محدود  مـی  علما  رامجتهد بودند و وظایف و اختیارات عملی  دو بخش مقلد و

ی مذهبی جامعه فراهم ساخت و اجتماعی علمای شیعی در میان تودهمناسبی را برای افزایش نفوذ 

دهی اد مرجع تقلید که تمرکز و سازمانو پدید آمدن نه »ی فقهانیابت عامه«یت عمومی اصل مقبول

برای علمای اصولی فراهم سـاخت   ناسبی رامالی و سیاسی علمای دینی  را به دنبال داشت بستر م

به فقها، بخشی از اطاعت مؤمنـان  ) ع( تا بتوانند با انتقال بخشی از وظایف و اختیارات امام معصوم

   10.را به سود اطاعت مردم از مجتهدان به کار گیرند) ع(از معصوم 

نمود و  ه را فراهمسیاسی شیع ی شکوفایی در اندیشه فقهی ـ زمینه از طرف دیگر این پیروزی 

های مهمی چـون طـرح مسـتقل    ه کوششی اثباتی بهای معارض از جنبهعلما در کنار نفی دیدگاه
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زدنـد کـه برخـی از آنـان در      و افزایش کمی وکیفی تألیفات فقهـی دسـت  » ی والیت فقیهاندیشه«

نی ایران به علمای دی. قم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت ی سیاسی علمای این عصر مقیماندیشه

عملـی در برابـر    ویژه علمای ساکن قم، در برخورد با حاکمیت سیاسی و چگونگی اتحاد مواضـع 

تقـد بـه همکـاری بـا حکومـت      علمای ساکت، علمای مخالف و علمای مع :حکومت به سه گروه

حتیـاط  گاه از عامـل تقیـه و گـاه از ا    سکوت گروهی از علما در برابر حکومت،. شدند تقسیم می

  کـه بیشـتر علمـای قمـی در ایـن       11گرفـت ی  حکومـت ریشـه مـی   آنان در داوری دربـاره  شرعی

لفـان  انگرانی از نفوذ مخ گرفتند، اما برخی از آنان به علت دالیلی چون، بیم وبندی جای میتقسیم

 هایسرزمین اسالمی در برابر دستیازی ها و  دفاع ازبابیها، صوفیان، نند اخباریون، شیخیمذهبی ما

ومت همکاری مشروط داشـتند  ی اسالمی، با حکهای خارجی و حفظ بیضهی قدرتسلطه جویانه

کردند و به توجیه ه و حاکمان سکوت مطلق اختیار نمیهای شاظلم و سفاکی گاه در برابرولی هیچ

  ترین علمای دوره مورد بحث که با حاکمیت  همکاری داشـتند از مشهور. پرداختنداعمال آنان نمی

  .توان از میرزای قمی نام بردیم

  

  میرزاي قمی

  زندگی و حیات علمی )الف

 12در جـاپلَق  ق.ه 1151معروف به میرزای قمی در سال ) محمد حسن(حسن بنمیرزاابوالقاسم

خاطر سـکونتش   ی جاپلق است و بهگیالن ولی بزرگ شده 13اصالتأ اهل شفت .لرستان به دنیا آمد

ی یکـی از نوادگـان   گفتـه ؛ اما بنا به م به میرزای قمی معروف شده استردی مدر قم در میان توده

روسـتاهای  ایشـان اهـل یکـی از     بلکه اصالتاً میرزای قمی، انتساب ایشان به گیالن نادرست است،

هـای  این ادعا در هیچ  یک از نوشـته  ولی 14.جیالنباشد نه استان گیالن و لرستان به نام جیالن می

او نیـز   خـورد و معاصـرین  بین روستاهای لرستان به چشـم نمـی   چنین نامی در میرزا ذکر نشده و

  .دهندنسبت گیالنی به میرزا می

و سپس از سوی  15حسن از اهالی شفت گیالن بود که به اصفهان سفر کردآخوندمال پدر میرزا،

دختـر   و با 16حسین صفوی برای امر قضاوت و ترویج امور شرعی به جاپلق اعزام شدشاه سلطان
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اهللا که در علم و فضیلت شهره بود، ازدواج کرد که میرزا اولـین حاصـل ایـن    استادش میرزاهدایت

  17.باشداج میازدو

ران حیـات او  باشـد، دو دف با پادشاهی نادر و فتح هند مـی مصا ق.ه 1151تولد میرزا در سال 

و از قاجار بوده )  ه 1250 -1212(شاه تا فتحعلی) ه 1160 – 1148(شاه مصادف با حکومت نادر

  .سیاسی این دوره را درک نموده است ـهای اجتماعی دور و نزدیک، حوادث و بحران

 1191متوفی ( حسین خوانساریعلوم دینی، نزد اساتیدی چون سید کسب میرزای قمی  پس از

ج و به تروی فهان و نجف، به زادگاه خود برگشتدر اص )ق.ه 1208متوفی ( و وحید بهبهانی )ق.ه

در مدرسـه   مسائل دین مشغول گردید، سپس به علت مشکالت به وجود آمده، به اصفهان رفـت و 

گران به تدریس فقه و اصول مشغول شده و از آنجا نیز مجبور شد به شیراز هجرت کنـد، دو  کاسه

که او توانست در ایـن   خان زند همزمان گردیداقامت او در شیراز با حکومت کریماندی از  سال و

کـی از علمـای شـیراز بـه     سپس به کمک ی 18.مند گرددخان زند بهرههای مالی کریمت از کمکمد

و پـس از مـدتی بنـا بـه      آمـد  »بـابو «گشت و از آنجا به نزدیک زادگاه خـود روسـتای   اصفهان باز

درخواست مردم قم یا حسادت مالهای محلی و نبود طالب علم و محصل، به قم هجرت نمـود و  

یـا  » میـرزای قمـی  «و به دلیل همین اقامت طوالنی در شهر قم بـه   19.این شهر ماندتا آخر عمر در 

  .معروف گردید» فاضل قمی«و » محقق قمی«

  

  ورود میرزا به قم

میرزای قمی در قم عالوه بر ریاست و مرجعیت شیعه، به تصنیف، تدریس، تبلیغ و ترویج دین 

ی علمیه قم را عه و جماعت برگزید و حوزهنماز جمی ت و مسجد جامع شهر را برای اقامهپرداخ

ای پـر تحـرک   رونق بخشید که این امر باعث شد حوزه علمیه اصفهان را کـه در آن زمـان حـوزه   

  .شد و دارای مدرسان بزرگی بود تحت شعاع خود قرار دهدمحسوب می

ر نشده های خصوصی خود او نیز ذکزا به قم در منابع و یا در نوشتهسال و چگونگی ورود میر

ترین تاریخی که در این مـورد در پایـان   ورود او به قم مشخص نیست، قدیمی است و تاریخ دقیق

خورد که به چشم می ق.ه 1195که در پایان کتاب غنائم چاپ شده تاریخ  »منجزات مریض«رساله 

  و  در اصـفهان بـوده   ق.ه 1184میرزا آن را در قم به پایان برده اسـت، از سـوی دیگـر او درسـال     
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االحوال که در زمان علی و مؤلف مرآت 20هایی خریده که در آن تاریخ هنوز به قم نیامده بودکتاب

را  ق.ه 1200االیام او تاریخ کتاب غنایم 21خان زند به قم آمده از محضر میرزای قمی بهره بردهرادم

م 1816/  ه 1231سـال  و در  23سال بدانیم  40تا  35اگر مدت اقامت او را در قم  22.دهدنشان می

بـا   خانمـد محهـای آقا در اوج درگیـری  ق.ه 1194 -1195نیز رحلت نموده باید میـرزا در سـال   

  .خان زند به قم آمده باشدخوانین زند از جمله علی مرادخان و  لطفعلی

  

  آثار علمی

 د ونی و بیـان اسـتاد بـو   علـم معـا   اصول، کـالم،  میرزای قمی در اکثر علوم اسالمی چون فقه،

ای از خود به یادگار گذاشته که اکثر این آثار را در دوران سـکونتش در  تألیفات و تصنیفات ارزنده

قم تألیف نموده است، اما آغاز فعالیت علمی و تألیفی وی به دوران جوانی و همـان ایـامی کـه در    

 22در  ق.ه 1173ای در علم بیان در سـال  شود که منظومهوانسار مشغول تحصیل بود مربوط میخ

سـالگی در اوایـل    24ی فوائـد و بعـض رسـائل را در سـن     کتاب مجموعه 24سالگی تصنیف کرد

ه بخـاطر  باشـد کـ  االصول میولی مشهورترین تألیف او قوانین 25.تحصیل در کربال تألیف کرده بود

کسـب علـم نمـود و     او نزد اساتید مشـهوری  26.القوانین مشهور استشهرت این اثر او به صاحب

صبح میرزا  اهل تحقیق و اندیشه بود بیشتر شبها را تا  27.ای به جامعه  تحویل دادردان فرهیختهشاگ

  28.پرداختبه مطالعه می

  

  ي قمي علمیهمیرزاي قمی و حوزه

  ی دوم، سوم وچهـارم هجـری بـا آمـدن اشـعریان و علویـان رشـد        مکتب حدیثی قم در سده

وفه، خراسان و بغداد شهره گشت و در زمینه تفسیر و گیری یافت و در برابر مکتب حدیثی کچشم

کـه بـا    29آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشـت  ...و علوم قرآن، فقه، کالم، سیره، رجال، تاریخ 

گرایی بغداد و مهاجرت شیخ کلینی به این خطه مکتب حدیثی قم جای خـود را  ظهور مکتب عقل

ی علوم مختلف از قـم  ی اندیشمندان و عالمانی در زمینهگر چه در ادوار بعد 30به مکتب بغداد داد،
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ی عصر جدید  ی علمیهی عتیق با حوزهی علمیهه قم حوزهخاستند ولی با مسافرت میرزای قمی ببر

  .پیوند خورد و مرجعیت علمی و دینی قم احیا گردید

  

  عصر میرزاي قمی

  صرهاي سیاسی عسیاسی و نقش میرزاي قمی در جریاناوضاع : الف

  عصر افشاریه و زندیه-1

ـ    زای قمی در سومین سال سلطنت نادرمیر شـاه  رد کرنـال، محمد شاه افشـار و زمـانی کـه در نب

و دوران ) ق.ه 1151( 31گورکانی را شکست داده بود و فاتحانه وارد دهلی شده بود، بـه دنیـا آمـد   

 ق.ه 1159-1193(ن خـا در دوره کریم. جانشینان نادر بودکودکی و نوجوانی شاهد جنگ و ستیز 

که به علما توجه شد این امر موجب جذب علما از جمله میرزای قمی به شیراز ) م 1779-1747/

و در دوران  32.خان در این شهر اقامت گزیـد و سال و اندی در عصر حاکمیت کریماو مدت د. شد

  .درگیری جانشینانش به قم آمد

  

  خان قاجار و میرزاي قمیآقامحمد-2

  سـاز تـاریخ ایـران    های پرفراز و نشـیب سرنوشـت  آقامحمدخان قاجار از دورهعصر حاکمیت 

در این دوره با توجه به رویکرد پادشاهان قاجار بـه دیـن و علمـا، مجـال مناسـبی بـرای       . باشدمی

ی سیاست و فرهنگ به وجود آمد و بار دیگر فقه سیاسی شیعه مورد بحـث  حضور علما در عرصه

صـواب، چـون وهابیـت، شـیخیه و     های کژانـدیش و نا ه ظهور اندیشهت وگو قرار گرفت، کو گف

  .اخباریون در این تکاپو مؤثر بودند

خان از مذهب شیعه موجب شد که بین علما و حکومت ارتباط برقرار گـردد  حمایت آقامحمد

ولی با وجود احترام شاه قاجار به مقدسات مذهبی و انجام فـرایض دینـی چـو ن نمـاز و روزه و     

و  34)ع(، مطال ساختن حرم حضـرت علـی   33گساری، پیاده رفتن به مشهد مقدسکردن می ممنوع

ولی خلق و خوی سفاکی و خونریزی او موجب شد علما  35دفن اجساد اجدادش در نجف اشرف
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ر دربار بدسـت نیاورنـد و   رغبت  چندانی برای نزدیکی به او از خود نشان ندهند و نفوذ چندانی د

   36.ور سیاسی و مذهبی ایفا نکنندای در امنقش عمده

  هـای او حرمـت   رزای قمی مورد احترام و توجه آقامحمدخان قاجـار بـود و شـاه بـه گفتـه     می

  خوانـده   »ارشـاد نامـه  «ای از میرزا در ارشاد و نصیحت او که بـه همـین مناسـبت    گذاشت؛ نامهمی

هـای  حـدود سـال  (ی در حـدود پنجـاه سـالگی    این نامه را میرزای قمـ  37.شود در دست استمی

  شـاه  رخـی محققـین آن را خطـاب بـه فتحعلـی     چـه ب گر خان نوشته،برای آقامحمد )1201و1200

  .ستخان ادهد که خطاب به آقامحمدولی محتوای نامه نشان می 38دانندمی

به شاه ه میرزا آن را ی نگارش نامه شکایت مردم از ظلم و ستم دستگاه حکومتی است کانگیزه

  :نویسدمیرزا در بخشی از نامه خود می .منتقل نمود

  گـردم جمـع و همـه در دور مـن     در هر دم زاغان مصیبت و محنت از هر سو در این خرابـه بـر   «

آنها بعد از یأس از  ی آنها دمساز ومن گاهی با نوحه ؛عسوزم چون شموار و من در میانه میپروانه

در فکر عاقبت کار خود گریان و در عجز چاره این مصائب سر من و بخت خود در پرواز و گاهی 

داد از مقتول شدن جوجکان و جمعی د از خرابی آشیان و دیگری خبر میکریکی فریاد می گردان،

بعد  خراشیدند از هتک ناموس و اسیر عیال،ی چهره میشیون داشتند از نهب اثاث و اموال و فوج

همال و همای همت ی بلند پایه شهباز بیدر عرض حال به سایه را منحصر دیداز تفکر بسیار چاره 

  39 ».به عرض برساند ...

الفهم بودن و رسیدن به هدف لفاظ مغلق بوده که هدف از آن سهلنثر ادبی نامه ساده و دور از ا

 ر یادباشد همچنین او در این نامه از خود به عنوان مشاوظلم و ستم از مردم است، میخود که رفع 

  : کند کهکرده است و سپس یادآوری می

اثر خواهد فانیه نیست چون در چنین صورتی بیهدف از نگارش نامه جلب نفع دنیوی و اغراض «

حقیر را در این کلمات جلب نفع دنیوی  و حطام عاجل مطلقأ منظـور نیسـت و ایـن امـر از      بود،

اغراض خالی  )آمیختگی(از شوب ت؛ چراکه تا سخن جمیع اغراض فانیه و اعراض دانیه خالی اس

   40».نباشد در مذاق صافی مشربان گوارا نیاید

السـلطان ظـل اهللا فـی االرض    این نامه به تفسـیر و توضـیح حـدیث    میرزای قمی در بخشی از

  :مسأله اشاره کرده استپرداخته و در این رابطه به چند 
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چون شـاه   آور است،تکلیف ظل اهللا بودن شاه برای او با فرض صحت حدیث از نظر سند، )1

نمادی از عدل الهی است و رعایا و ضعفا از ظلم وستم حکام و مفسدان در پناه و سایه عدل الهی 

  .گر باشدیها یاره مانند شبان رمه را از گزند گرگکه پادشاه عادل  قرار گیرند و شا

باهت دارد و پادشـاه بایـد   به صاحب آن در شکل و مقدار ش ثبات ندارند و ثانیاً ها اوالًسایه )2

  .شبیه به صفات حضرت سبحانی نماید خود رارهایی از عالیق  نفسانی  با

برد، باید پادشاه چنان باشـد کـه از رفتـار و    توان به وجود آن چیز پیی هر چیز میاز سایه )3

  .ر آن پی به وجود خداوند منان بردکردا

را از ظلم و ستم بر حذر داشـته و ضـمن بیـان     نامه خود با مواعظ اخالقی، شاه قمی در پایان

ی جبر و اختیار را به اجمال مورد بحث قرار داد و با دالیل عقلی این نظریـه را  وظایف شاه، مسأله

این هـر  ست، بنابرر این داند کشتی او تباهیملک و پادشاهی به تقدیر الهی است و هر کس غی«که 

رد، پس در لوازم آن بر او حرجی نخواهـد بـود و بـه    که را خداوند عالم ملک و سلطنت کرامت ک

   .کندرد می 41»شودبب آنچه از او سر زند مؤاخذه نمیس

 حکومت استحاقی یـا  ی قمی در ادامه نامه خود در قسمت پایانی، حکومت را به دو نوع،میرزا

 او معیـار ایـن   کنـد، کومت امتحانی یا حکومت ظلم و غیرمشروع تقسـیم مـی  حکومت عدل و ح

  :گویدو می 42داندعدل و مراقبت از احوال بندگان میقراری بندی را نیکوکاری و برتقسیم

حق تعالی پادشاهان را از برای محافظت دنیای مردمان و حراست ایشان از شر مفسدان قرار داده و «

ز علما را برای محافظت دین مردم و اصالح دنیای ایشان در رفع مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاو

  43».اندبه آنها محتاج» ی حقهطریقه«پادشاه و مردم برای یافتن ست که از راه حق قرار داده ا

به نصیحت او پرداخته و ضعیف بـودن انسـان و پادشـاه را گوشـزد      در پایان قمی با زبان دعا،

ی عـذاب تـو   ی ضعیف را بخود مگذار تا مایـه خداوندا او هم بنده ضعیف تو است بنده«کرده که 

  44».باشد و باعث هالک دین وآخرت خود گردد
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  فتحعلی شاه و میرزاي قمی -3

تـرین و سرنوشـت   از حسـاس ) ق.ه 1212 -1250(شـاه  ی حکومت فتحعلـی ساله 37دوران 

هـای  عمارگر اروپـایی در ایـران و رقابـت   حضور دول است .باشدی تاریخی ایران میسازترین دوره

های برتر، موجب شـد  یابی به موقعیتشکستن یکدیگر و دستن برای در هم نظامی و سیاسی آنا

ثیر نبوده تأر پیدایش ناامنی در ایران بیها قرار گیرد که این امر دایران میدان تاخت و تاز این دولت

ی دولـت  رحمانـه مبلغان مذهبی، تجاوز بـی  فعالیت وهابیون در عراق در قتل  عام شیعیان و. است

سنی عثمانی و استمداد مـردم از  جنگ حکومت شیعی مذهب قاجار با دولت کافر روسیه به ایران، 

ی سیاسـی و بـر   ی مناسبی برای ورود علما به صحنهعدالتی و ظلم حکام و عمال دولتی، زمینهبی

  علما پناهگاهی بـرای مظلـومین بـه شـمار      عموماً«. لما بوجود آوردقراری رابطه بین حکومت و ع

   45».ن حامیان مردم مورد احترام بودندآنان به عنوا رفتند،می

  

  ي میرزاي قمی و فتحعلی شاهرابطه

هان جلب رضایت علمای عصر خود فتحعلی شاه به امور و شعائر دینی دلبستگی داشت و خوا

هـا و زرانـدود سـاختن    یس مدارس دینی و آراستن زیارتگـاه سازی و تأساقدامات او برای باز .بود

احترام متقابل میان  گر پیوند دوستانه وهای او به میرزای قمی نشانان و نامهزادگگنبد امامان و امام

ی قمی ارادت و اعتقادی خالصانه داشـت و در برابـر   شاه قاجار نسبت به میرزا. باشدآن دو تن می

همیشـه راه محـل سـکونت     سپردگی داشت تا حدی  کـه ارسته بسیار کرنش و دلاین شخصیت و

نمود که طبـق آداب و  به پاس حرمت او، پای پیاده طی میمیرزای قمی را  گاهو درسخود در قم 

یرزا از گناه برادر خود فتحعلی شاه به شفاعت م 46.رسوم متعارف عصر، بزرگداشتی بس عظیم  بود

ای از قـرای  او را به تهـران خوانـد و در قریـه    خان که بر او شوریده بود، در گذشت وحسین قلی

ی این شـفاعت را  زمینه قلی خان،شاه و حسینآسیه خانم مهدعلیا مادر فتحعلی 47.شمیران مقام داد

علیا با آن جالل، زای قمی مهیا ساخته بودند که مهددر حضور میر) س(گاه حضرت معصومه دربار

چنـد نمونـه از شـفاعت     48قلی خان با خودش همداستان نمـود را در شفاعت حسینمیرزای قمی 

. باشـد م، یکی مربوط به گرفتاران ترشیز ـ کاشـمر ـ مـی    بینیشابه در منابع میرا در مواردی م میرزا
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  خراسـان اسـت کـه پـس از جلـوس      میش مسـت ترشـیزی حـاکم ترشـیز     خان عربقلیمصطفی

زنـد و عاقبـت در   و از گردن نهادن به فرمان او سرباز مـی  خیزدرمیشاه، با او به مخالفت بفتحعلی

ن، او را سـرکوب و دسـت بسـته بـه     میرزا، والی خراسامحمدولی توسط شاهزاده ق.ه 1224سال 

بخشود و حکم داد تا بعد از اخذ امـوال بـا   ه شهریار تاجدار بر جانش ب«  گاه پادشاهش فرستاد،در

او پس از بیست سال اقامت اجباری در تهران در سـال   49.»ه نشیمن سازدزن و فرزند در دارالخالف

ای طی نامه ق.ه 1224میرزای قمی در سال  50.راسان منصوب شدبه حکومت خ مجدداً ق.ه 1244

خـان  قلیبرای مصطفی ضمن تخفیف مالیات دیوانی مردم قم به خاطر آفات زراعی به وجود آمده،

ه نکوهش کرد و بپروا شاه قاجار را نصیحت میمی در هر مناسبت بیمیرزای ق 51.نیز شفاعت نمود

  سـاخته ذهـن    ت و حتی داستانی بـه او منسـوب اسـت کـه شـاید     پرداخاو و کردار اهل مظالم می

  : پردازان باشد کهقصه

دریغ از این « :گفتو می کردشاه اشاره میجمع به ریش بلند و انبوه فتحعلی میرزای قمی بارها در«

  52».افروز نار جحیم خواهد بودسن که عاقبت آتشمحا

  :ها عبارتند ازای قمی نوشته است که آن نامهمیرزفتحعلی شاه در دوران سلطنتش پنج نامه به 

  .گرفتاران ترشیز شفاعت نموده بود ی میرزا که در آن ازای در پاسخ به نامهنامه -

ای در پاسخ مکتوب میرزا که در آن تخفیف مالیات دیوانی مردم قم را بـه خـاطر آفـات    نامه -

  .خواسته بود ق.ه 1224زراعی در سال 

 .به قم نگاشته و فرستاده شده بود از سفر ای که پسنامه -

ی خود از ضیافت میرزا و این که در این سال بـه خـاطر   ای که در آن از قسمت هر سالهنامه -

 .کندمییاد  توفیق سفر به قم را نیافته است، موانعی،

  53.ه بودتنها پسر میرزا که در آب غرق شد ای در تعزیت در گذشتنامه -

شاه مجازات گرفتاران ترشیز را به خاطر این که مدت هفت سال به ایذاء فتحعلیی اول در نامه

دانـد،  اند، الزم میب ارجاء و انحاء آن حوالی گردیدهرعایا و اهالی و تضییع نفوس و دماء و تخری

میرزای قمی در ضامن و کفیل ثواب موعود گردند و حجتی بدین شرح نگاشته بـه مهـر   «ولی اگر 

مـا نیـز همـان وثیقـه را در     .. .که ضامن اجرا در قیامـت هسـتند    داشته ارسال دارندشریف مختوم 
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اگـر آن جنـاب بـدین معاهـده      پیشگاه حشر حجت خود ساخته اکنون از عقوبت ایشان بگـذریم، 

   54».فالنیز در زمان خط امان دهیم و اال ی ضمان را فرستاده تا ماست نامهراضی

  :ه میرزا نوشتب مالیات دیوانی قم،ی دوم در جواب تخفیف در نامه

و اگـر از رعایـا    ...در این سال به تکلیف آن جناب  در تکالیف دیوانی اهالی قم تخفیفی رفـت  «

باز یافت شود صرف مرسوم غازیان و تهیه اسبان احتشام اسالم خواهد شد و در ] مالیات دیوانی[

   55 ».اهد بودتخفیف آن اگر ثوابی باشد از مجرد قبول امر آن جناب خو

میـرزا نوشـته شـد و در آن از    هـای عمر پس از سفر به قم که در آخـرین سـال  ی سوم که نامه

آور یاد کرده و یاد »مرجع اسالم مقتدی االنام، ن،ی دوراعالمه مجتهد الزمان،«میرزای قمی با عنوان 

رفـت  ول مـی جمعی از مساکین پریشـان مبـذ   وجهی که هر ساله به دست ایشان در وجه«شده که 

دکتر حائری به نقل از محمدندیم بـارفروش   56».جا به ارباب احتیاج رسانندارسال داشتیم که در آن

رسانید و می »بذل و احسان«ار مبلغ یک کرور به هزینه هر ساله بر سبیل استمر« :نویسد که شاهمی

حتی هنگامی که  57»ندبرداز کسانی بودند که از آن بهره میفضال و سادات و علمای عالی درجات 

نامه مفصل های عهدگلیس را به ایران در موارد پیمانکمک مالی ان شاه به علت نیاز فراوان به پول،

قمـی و   گنجانید باز هم از فرستادن پـول بـرای میـرزای    )1809 -1812/ 1224-1227(یا مجمل 

  .فرزندش خودداری نکرده است

  :شاره کرده استچهارم به این کمک ای نامه شاه درفتحعلی

در این اوقات که از جانب فرماندهان ممالک فرنگ و عمال اعمال روم وجهـی حـالل بـه رسـم      «

ی بس حـالل بـود   مدار اقدس گردیده بود از آنجا که وجههدیه و پیشکش و اصل سر کار خالفت

بلغ یک حرام دیده، قسمتی از آن که م »ان الهدایا مشترک«شرکت آن جناب به حکم صرف آن را بی

و مصحوب فرستاده مقرب الخاقان امین الدولـه العلیـه اهـداء     صد تومان است به آن جناب معین،

هم ... ایم ذاشتهالدین را منظور و مفروز گه باصره دین مبین نور چشمی میرزاجمالرسد قو داشته،

الیمان  قم ی داراات و یک صد تومان دیگر برای فقرااز این وجه مبلغ یک صد تومان در وجه ساد

االحتیاج فیما جناب داشتیم که علی تفاوت مراتب مقرر شده بود، دویست تومان را نیز ارسال نزد آن

   58»بین سادات و فقرا تقسیم و رسد هر یک را تسلیم نمایند
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  شاههاي میرزاي قمی به فتحعلینامه 

برای حفـظ مشـروعیت    شاه به دنبال جذب علما از اکناف و اطراف تهران به پایتخت،فتحعلی

ای از میرزای قمی در خواسـت کـرد شـخص بـا     ز اتمام مسجد جامع تهران طی نامهسیاسی پس ا

باقر شفتی را که در آن روزگار شهرت آن معرفی کند که میرزا، سیدمحمدصالحیتی را برای امامت 

   59.باز زدما او از پذیرفتن دستور سلطان سرچندانی نداشت معرفی کرد، ا

میرزا همچنـان گـرم و صـمیمی بـود، میـرزا در      شاه تا اواخر عمریرزای قمی و فتحعلیرابطه م

یک یـا  ) ق.ه 1229-1230های حدود سال(سالگی بود  80واپسین دوران زندگی خویش در سن 

دیانـت و شـریعت گسـتری او    ای به فتحعلی شاه نوشت کـه از  پیش  از رحلت خود نامه دو سال

  :نویسدکند و میستایش می

عمده دلخوشی و مایه تسلی خود را وجود ذیجود سلطان اعظم و خاقان اکرم و شـاهزادگان واال  «

گستر یافته و صـاحب  تپرور و شریعچون ایشان را دین... داند تبار و نور دیدگان عالی مقدار می

وام د بقای عمر و دولت و لهذا دائماً... سنه و صفات مستحسنه شناخته عقاید صحیحه و اخالق ح

ن را از در گاه ملک منان رحیم مملکت و سلطنت آن پشت و پناه شیعیان و قوت بازوی دین و ایما

  60».طلبدمی

کـه از  » نشـاط « به ادعای معتمدالدوله متخلص بـه  ی خود را در پاسخمیرزای قمی دومین نامه

 آن بـه عـدم    آورد کـه در وفیان ملحق شود به رشته تحریـر در شاه خواسته بود به مسلک صفتحعلی

   .نمایدی اشاره میفسآگاهی شاه از مسائل عرفانی و فل

خواست یکی از دختران خود را به همسری بیشتر به میرزای قمی می یشاه برای نزدیکفتحعلی

ه، بـود مـی  خشـنود ماهنگ دل رمیده و ناهمیرزای قمی از انجام چنین وصلتی نا .زا بدهدفرزند میر

در حـوض خانـه غـرق گشـته و جـان سـپرد و پـدر را از آن تنگنـا         انجام پسر در همـان اوان  سر

  62.ای از سوی فتحعلی شاه در تعزیت این واقعه به قلم نشاط نوشته شدنامه 61وارهانید

  

  میرزاي قمی و جنگ ایران و روس

آغـاز   ق.ه 1218/م1803جنگ ایران و ورس با حمله الکساندر تزار روسیه به گنجـه در سـال   

پل یا الیزابتا تغییر داد، با تصرف گنجه، میرزا تصرف گنجه نام شهر را به الیزابتاز پس  سریعاً. شد
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ناطق اشغالی  نوشـت  ها،  مبنی بر تخلیه مای به فرمانده روسشفیع مازندرانی صدراعظم وقت نامه

میرزا را در راس سپاهی به شاه عباسوسپس فتحعلی 63ها مواجه شدتوجهی فرمانده روسکه با بی

بـا    64.خود نیز به ایـن منطقـه حرکـت نمـود و در سـلطانیه فـرود آمـد        سوی آذربایجان فرستاد و

یران مجبـور بـه   ها تا  نزدیکی رود ارس ابهه اصالندوز و پیشروی روسمیرزا در جشکست عباس

 12/ ه 1228شوال  29 بین دو کشور معاهده صلح در غوسیه شد و در قریه گلستانِ قرابارصلح با 

هزار کشـته و بـا احتسـاب تعـداد      150تلفات ایران در این دوره نزدیک . م  برقرار شد1813ر اکتب

   65.های دشمن نیز در همین حدود بودهزار نفر رسید و کشته 200دند به افرادی که از کار افتا

میرزا ولیعهد به دنبال کسب مشروعیت  و شاه وعباسهای ایران و روس فتحعلیبا شروع جنگ

  ی جهـاد از آنـان بودنـد و حتـی     کمک خواسـتند وبـه دنبـال اخـذ فتـاوا      توده مردم از علمابسیج 

هـا از  جنـگ بـا روس  مند  به اخذ  فتاوا  از علما و تبـدیل ماهیـت   میرزا بیش  از شاه عالقهعباس

خواست  عـالوه بـر کسـب مشـروعیت بـه      گی اعتقادی و میهنی بود و نیز مینبردی نظامی به جن

ه دینی خود در نبرد با روس بپردازد و در برابر رقبا از جمله برادرانش از پایگاه قـوی  تحکیم پایگا

  .برخوردار شود 

فراهـانی بـرای بدسـت آوردن    مقـام قائم میرزا ابوالقاسمپدر ) میرزا عیسی( میرزا بزرگ فراهانی

او ابتدا حاج مـال  . ا با روحانیون بزرگ ارتباط برقرار نمودهرات علماء مبنی بر جهاد علیه روسنظ

ا به ایـران را بـه   هعتبات فرستاد تا موضوع حمالت روسباقر سلماسی و صدرالدین تبریزی را به 

ها نند، وقتی علمای نجف از حمله روسمحمد اصفهانی برسااطالع شیخ محمدجعفر نجفی و سید

حکم جهـاد  دند و ، یزد، اصفهان، شیراز و دیگر شهرها فرستامطلع شدند نمایندگانی به قم، کاشان

 اکبر اصـفهانی، ه اصفهان، مال علیحسین سلطان العلماء امام جمعمال احمد نراقی، میرمحمد. دادند

د، میـرزای بـزرگ ایـن    احکامی مشابه صادر کردن.. . می وعلی طباطبایی، میرزا ابوالقاسم قآقا سید

ها در سراسر کشـور  رساله؛  این ت عنوان رساله جهادیه منتشر نمودآوری کرد و تحاحکام را جمع

سال صدور فتاوا کامال مشـخص نیسـت و بسـیاری از     66.پخش شد و شور عجیبی به راه انداخت

هـای  مقام رسـاله م قائم 1805/ ه 1220در سال : نویسدمیوای جهاد تاریخ ندارند، مفتون دنبلی افت

ل صدور فتـوای جهادیـه   ا سام ر1809/ ه 1224و اعتمادالسلطنه سال  67آوری کردجهادیه را جمع

  : نویسدسپهر می 68.داندعلما می
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هـا  جمع اخذ فتوا از علما  علیه روس م  میرزای بزرگ را به1808/ ه 1223فتحعلی شاه در سال «

   69».کرد که با پاسخ مثبت علما مواجه شد

، کاشف الغطـاء (شیخ جعفرنجفی  بسیاری از علما و مراجع تقلید بزرگ از جمله میرزای قمی،

هایی در وجـوب جهـاد ایرانیـان    رساله )م1826/ ه 1242(محمد مجاهد و سید) م1813/ ه 1228

فتاوا تاریخ صـدور   این آوردند که بسیاری ازی تحریر دررهبری شاه بر ضد روسیان به رشته تحت

پیرامـون جهـاد    الغطاء و میـرزای قمـی  جعفر نجفی معروف به کاشفی جهادیه شیخرساله. ندارند

  .مورد توجه و اهمیت واقع شده است های جهادیهاز دیگر رسالهبیش 

چـون برخـی بـه زبـان      ر مردم و آشنا شدن با مضامین آن ـ سائل جهادی علما برای فهم بهتر«

  مقـام معـروف بـه میـرزا بـزرگ      بود و قابل فهم برای همگان نبود ـ توسط میرزا عیسی قائم عربی 

به صورت کتابی منظم و قابل فهم همگان همراه با مقدمات شاه به دستور فتحعلی )1239/1823م (

  یـا  » الرشـاد بابالجهـاد و اسـ  احکـام «کـه بـا نـام     و توضیحات در دسترس خواننـدگان قـرار داد،  

جهادیـه  «چـاپ و بـه   میرزا بزرگ مشهور است کتابی نیز بعدها با عنوان جهادیـه   »ی کبیرجهادیه«

  70».از جهادیه کبیر ریخته شده است ایه و بر بنیاد چکیدهمشهور شد» صغیر

پذیرش تسلط کافر، تقاضای  ترین علل صدور فتاوای جهادیه توسط علماء را باید  در عدممهم

ها به مردم مناطق تحت سلطه خود، نگرانی از رواج فرهنـگ روس  شاه، ظلم و ستم روسفتحعلی

دنبال فرصتی بـود تـا عملیـات     میرزا بهل و دیگر مناطق دانست، گرچه عباسدر مناطق تحت اشغا

  الدولـه و بـرادرش محمـدعلی میـرزا کـه      گیرد  و تا در رقابت  با الهیارخان آصف جنگی را از سر

  بـه علـت خصـومت عبـاس میـرزا بـا        سر بلند بیرون آید و چـون  71شان نقاری و دشمنی بودبین

احراز مقام ولیعهـدی کـه    ایعلی میرزا را برر روس در ایران بر آن شد که محمدکبیها، سفیرروس

برخی از نویسـندگان،   72.میرزا بود، برای احراز مقام ولیعهدی پیشنهاد نمایدر از عباسپذیرتانعطاف

ی دانند که در جنـگ دوره های قفقاز میی خانهاها و توطئهت صدور فتاوای جهادیه را از نقشهعل

ا هـ ها با شـروع جنـگ علیـه روس   خان 73.دندمیرزا پناهنده شده بواول به ایران گریخته و به عباس

: نویسـد  لک از دست رفته خود را باز یابند، مؤلف تاریخ نـو در ایـن رابطـه مـی    یمخواستند مامی

ها نامه ها،هایی از قول اهالی ایاالت اشغال شده جعل کردند مبنی بر ظلم و ستم روسها نامهخان«
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 74.ند و آنان را به صدور اعالن جنگ تشویق کردنـد ستادشاه و علما فرمیرزا، فتحعلیرا برای عباس

  75.کندداند و آن را به نحوی تایید میها رادور از ذهن نمیالگار این سندسازی و اقدامات خان

  

  تحفۀالعباسیه

بـه   .ها به شهرهای ایـران حملـه کـرده بودنـد    رساله العباسیه را هنگامی که روسمیرزای قمی 

ایـن    76.اجار در تحریض و تشویق مردم به جنگ با آنـان نوشـته اسـت   میرزای قدرخواست عباس

ای از رسـائل و فتـاوای   کـه مجموعـه   »تاتالشـ جامع«آوازه دیگری به نام اب مهم و پرکترساله در 

کـه ایـن    77ها اختصاص دارد آمـده پیشین بوده است و فصلی از آن به بحث پیرامون جهاد با روس

بوالقاسـم  ی جهادیـه میـرزا ا  لهرسـا «ی اول آن نوشـته شـده   صفحه تاریخ بوده ولی روینسخه بی

سالۀ حـرّره کاتـب الحضـرت السـلطانی     تمت الر« :و پایان آن چنین است» العباسیهموسوم به تحفۀ

  78»ق.ه 1227مهدی الحسینی الفراهانی سنه 

ی مـه و ائ) ص(خداوند و نعت پیـامبر   میرزای قمی در ابتدای این رساله ضمن حمد و سپاس

را به دو دسته تقسیم  ابتدا او جهاد :مورد جهاد و انواع آن توضیح دادهبا طرح سؤالی در ) ع(اطهار 

حسن تبعل یا خوش و  اول جهادی که پای مرگ در میان نیست مانند مبارزه با نفس،: نموده است

   79»رفتاری زن با شوهر

جهـادی کـه    )الـف  :دو قسم استی که پای مرگ و موت در میان است و آن نیز به دوم جهاد

و قتال در میان نیست ولی پای مرگ در میان است مانند مرگ در غربت یا غرق ی جنگ و جدال پا

مـرگ ایـن گـروه    . مردن زن هنگام نفاس یـا وضـع حمـل   شدن در دریا یا مردن زیر آوار خانه یا 

جهادهـا معـانی   ایـن نـوع    که 80.نیستشود و شهادت حقیقی منفک از جهاد شهادت محسوب می

در فضـیلت و ثـواب شـبیه     مجازیه است و اطالق لفظ جهاد و شهادت بر آنها مجاز اسـت چـون  

  :ل در میان است که بر چند قسم استجهادی که پای جنگ و جدا) ب. جهادند

نایب خاص او  در زمان حضور و به اذن او یا باشد،می) ع(یا امام  )ص(جهادی که به امر پیامبر

 در زمان غیبت امام، -2 .)مانند جنگ جمل (جنگ و جدال با اهل بغی  -1 :باشدیبه سه صورت م

دفاع از جـان و   -3 .از بین بردن اصل اسالم، قتل ونهب و غارت باشدهنگام هجوم کفار که هدف 
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الطریـق و غیـر   شد نه یاغی مثل دزد متقلب و قطاعمال است هر چند آن دشمن نه کافر با عرض و

   .آنها

  :نویسداند و میدالم را الزم میی اسفظ بیضهمیرزا ح

أ که زوال او منش خواه اما عادل باشد یا جابر، مراد از بیضه اسالم  سلطان اسالم و بزرگ آن باشد،«

  81»...شود تفرق مسلمین و انقراض اسالم می

  :نویسدع در برابر حمالت روسیه میاو در پاسخ به سئوال دفا

از بـه اذن امـام و اذن مجتهـد    دفاع از کیان اسالمی نی مسلمین هجوم کنند،و اگر کفار به سرزمین «

و اگـر   ...دفاع بر هر یک از طوایف واجب کفـایی اسـت    و) 80-85: همان (الشرایط ندارد جامع

  82».شود شود که امداد کنند و متعین میبه اجتماع جمیع، بر همه واجب می کفایت حاصل نشود آالّ

گونه است و حکم شهید دارد یا سئوالی که ثواب مجاهدین در این جنگ چ سپس او در پاسخ

افضل خواهد  السالم در راه خدا بدهد،که جان خود را در غیبت امام علیهپس کسی « :نویسدمینه 

و سر و زبان معجـز بیـان و عسـکر    با ذوالفقار د اهللا علیه ـ ـ صلواتبود از آن که مثل امیرالمؤمنین  

و سـقوط   83»شـود ل و کفن و حنوط از او ساقط مـی و غس... ن در باالی سر او باشد و پایاحد بی

غسل و کفن مشروط است به این که مسلمانان در معرکه او را ادراک کنند در حالی که رمقی در او 

بمیرد غسل و کفن از او ساقط  و نیز معتقد است اگر در معرکه فردی مجروح شود و بعد  84.نباشد

احترامی بـه میـت یـا    أخیر در غسل و کفن موجب بیاگر غسل و کفن میسر نباشد و ت شود ونمی

  85.منشاء تضییع میت شود او را باید تیمم داد

د عـادل ضـرور   داند و اذن مجتهـ هزینه جنگ برای دفع دشمن جایز میاو دادن زکات را برای 

نـافع اراضـی خراجیـه و    تـی مصـرف م  و ح 86توان در این راه مصرف کردنیست اما خمس را نمی

مسجد و غیره و والیت و مباشرت و تصرف در آن به تقدیر  پل، المنفعه ضل رباط،ور عامآمد امدر

قمی در پاسخ این سـئوال کـه   . ها برساندکه بگیرد و به مصارف آن و تدبیر امام عادل موکول است،

گیرد از ال کسی است که میم :فرمایدشود از آن چه کسی است؟ میه گرفته میغنائمی که از روسی

  87.گیردمس از حیثیت غنیمت بودن تعلق نمیو خ. هاآن

گـی کـه   را مانند انداختن توپ تفنگ و سـایر ادوات جن  ی قمی تعلیم و تعلم امور نظامیمیرزا

به آن از بـاب   داند و در صورت وجوب، امرکند جایز و بلکه واجب میسپاه کفر از آن استفاده می
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فـع  و نیز اذعان دارد، اگر اهل کتـاب بـه مسـلمانان در د    88ف با شرایط آن واجب استامر به معرو

  .اهللا داده شودسبیلکفار کمک کنند باید از سهم فی

  

  ي استعمارمیرزاي قمی و پدیده

تماعی بودند که بـا  ترین اقشار اجرهبران مذهبی و مجتهدان اصولی در کنار روشنفکران از مهم

  رگران آگـاه  هـا و اقـدامات اسـتعما   از اندیشها گذاران قاجاری رسیاست خود، هایسخنان و نوشته

تنگ ظ اسالم از یک طرف و ارتباط تنگاساختند، مسئولیت سنگین علما در برابر مردم جهت حفمی

علما و حاکمیت قاجار از طرف دیگر و نفوذ معنوی علما در جامعه و نداشتن وابسـتگی مـالی بـه    

د به راحتی نسبت گران قاجار بتواننندیشهان نسبت به دیگر روشنفکران و احکومت، موجب شد آن

باریان هشدار دهند و در مورد پـذیرش دانـش و کارشناسـی    به خطر استعمار و بیگانه به شاه و در

هـای  علما به علت عدم آگـاهی از سیاسـت   غرب سیاستی مستقل اتخاذ کنند اما آنچه مسلم است،

اند وارد چنـین مقـوالتی   انستند و یا نخواستهالمللی نتوگر و حوادث بینجهانی کشورهای استعمار

هـای  ادی مردم و نوشتن آثاری در زمینـه شده و بیشتر وقت خود را به رسیدگی به امور دینی و عب

ی خـود  دریس و موعظه صرف نمودند و وظیفهادبیات و شعر و ت اخالقی، اصولی، فلسفی، فقهی،

ذشـت  گتقریباً از آنچه کـه در اطرافشـان مـی    دانستند وو معنوی مردم می یت باورهای دینیرا تقو

های قدرتمند عصر مانند انگلستان و فرانسه و روسـیه اطـالع کـافی    کمتر اطالع داشتند و از دولت

ـ . دانسـتند ن و فرانسه را جزء سالطین روم مینداشتند و حتی کشورهای انگلستا ی کـه در آن  مردم

ی استعمار کمترین اطالعی نداشتند و رهبران مـذهبی و  زیستند، نیز از پدیدهمیروزگاران در ایران 

  .دیدندچ احساس نیازی از طرف مردم در برخورد با استعمار نمیمجتهدان هی

ی از آن منبعث از عملکـرد اسـتعمارگران   های اقتصادی و فقر عمومی که بخشوجود نابسامانی

ش قبائل مختلف تـرکمن  های داخلی و شوری ناامنیاییدهگلیس در ایران بود و بخشی زروس و ان

ت تا شاه و دربـار را بـرای حـل ایـن     علما را بر آن داش تدبیری حاکمیت قاجار بود،و ازبک و بی

ا خواننـد و حتـی در   های سیاسی و اقتصـادی فـر  ی پیشنهادهایی در زمینهها بعضاً با ارائهنابسامانی

  .خواستار تشکیل ارتشی توانمند شوند ها به ایران،روسبرابر و درازپای برابر هجوم نا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  . شماره هفتم. سال دوم. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ  

 

108

مشـهور   »ارشـاد نامـه  «ه بـه عنـوان   ک خان قاجاری خود به آقامحمدمیرزای قمی در اولین نامه

مسـتقیم علیـه عملکـرد حاکمیـت و     ی داخلـی کـه واکـنش    هـا گـری ها و ویرانگشته، از ناآرامی

شاه های متعددی به فتحعلینامهر نگرانی و نیز در باشد، اظهاغیرمستقیم در برابر استعمار غرب می

نموده و حتی در مواردی خواستار تخفیف یا  خشنودی خود را ابرازاز نابسامانی اوضاع اقتصادی نا

بینـیم و او  مستقیم نامی از استعمار غرب نمی در آثار متعدد میرزا به طور 89.عفو مالیات شده است

داند، کـه  های خارجی نمیدخالتتاثیر از مده را بیهای به وجود آیهای اقتصادی و ناامننابسامانی

  .نامه به آن اشاره کرده استدر ارشاد

  

  میرزاي قمی و مبلغان مسیحی

ی تبلیغـی  طه و مسـتعمره همگـام بـا تکاپوهـای گسـترده     های زیر سـل ورود استعمار به کشور

یک ای اخالقی دین مسیح، دو رویه به رغم برخی از دستورهمسیحیان بوده و مسیحیت و استعمار، 

ریکایی بودند که در ایران فعالیـت خـود از قـرن    آفریقایی و آم سکه در به یغما بردن ملل آسیایی،

شرو آنان فردی بـه نـام   ودند که پیها بستعمار اروپایی در ایران پرتغالیگر ام را آغاز کردند؛ آغاز16

ی از میان برداشتن مسـلمانان را وجـه  سیحی بود که های ماز رهبران یکی از فرقه» نوردهنری دریا«

و زمینـه را بـرای    90های صـلیبی بـه ارث بـرده بـود    ساخته بود که این ایده را از جنگهمت خود 

م بـا  1494شم در سال گرچه پیش از آن پاپ الکساندر ش .گسترش استعمار پرتغال فراهم ساخت

 رق را به شرط تبلیـغ مسـیحیت در شـرق و   های کشف شده در شتمام سرزمین ای،صدور اعالمیه

  .غرب، به پرتغال واگذار کرده بود

هـای اسـالمی   تبشیر و تبلیغ مسیحیت در سر زمـین با تشکیل دولت صفویه مبلغان مسیحی به 

و رد اسـالم   هایی در اثبات مسـیحیت زبان فارسی در هند و نوشتن کتاب پرداختند آنان با آموختن

قیدتی با مسلمانان پرداختند که فیلیب پادری یـا پـادری فیلیـپ گـوادا     ع عمالً به جنگ فرهنگی ـ 

) ص(ه منظور ابطـال نبـوت محمـد    بای به عربی علیه اسالم ی از جمله این افراد بود که ردیهگنول

ای از نویسندگان مسلمان و ش مسلمانان هند و ایران شد و عدهاین اقدامات موجب واکن 91.نوشت

دامـاد  ن محقق کرکی و داماد و شاگرد میرعاملی از نوادگاداحمد علویسی علمای اصفهان از جمله

  93.گری نوشتبر ضد مسیحی» مصقل صفا«کتابی به نام   92بوده
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ج شکل دیگری گرفت، در این زمان تروی یه، تبلیغات مبلغان مسیحی،ی قاجارسیس سلسلهبا تأ

د و مبلغان و داعیان و پادریان مسیحی گر غربی نبوهای استعماردیانت مسیحی در دستور کار دولت

ـ  های متبـوع خـود،  های دولتیوند مسقیم سازمانی با سفارتخانهبدون پ رای تبلیـغ مسـیحیت بـه    ب

مـارتین انگلیسـی    ترین ایـن مبلغـان، پـادری هنـری    آمدند که از مشهورکشورهای غیرمسلمان می

  .باشد می) م1812-1781(

 

  هنري مارتین

ای مـذهبی و  گلستان در شهر ترور و در خانوادهدر ان ق.ه 1196/م1781هنری مارتین در سال 

اه کمبـریج شـد و تحـت تـأثیر     ی میانه به دنیا آمد و در شانزده سالگی وارد دانشگثروتمند از طبقه

م  در سن 1801های مذهبی یکی از اساتید خود به نام چارلز سمیون قرار گرفت و در سال اندیشه

س خود را گرفت و یک سال بعد در انجمن تبلیغی کلیسا استخدام شـد و  سالگی مدرک لیسان 20

اسـتاد   ی روحانیان در آمد و حتی عالوه بر وظایف مـذهبی، در جرگه ق.ه 1218/ م1803در سال 

در دوران زنـدگی  های خـاوری و زبـان فارسـی پرداخـت و     جان شد و به آموزش زبانکالج سنت

ت و کتاب مقدس را به هفت زبـان یونـانی، التـین، فرانسـه،     ین زبان تسلط داشکوتاه خود به چند

اوبه عنـوان کشـیش ارتـش در کمپـانی هنـد شـرقی        ؛ی، عربی، فارسی و هندی ترجمه کردایتالیای

به هندوستان آمـد و در هنـد کتـاب     ق.ه 1805/1220انگلیس به خدمت مشغول گشت و در سال 

ی کردن آن به ایران آمـد تـا در ایـن مـورد از     نویسا به فارسی ترجمه کرد و برای بازعهد جدید ر

مؤلف تاریخ کامل ایران و اولین فرستاده انگلستان  ـملکم او به کمک سرجان 94ایرانیان کمک بگیرد

به شیراز آمد و مدتی در آنجا زیست و فعالیت مذهبی خود را بر خالف قولی کـه   ـبه دربار ایران  

 اش بـه سـر گـور   رهدانست دربـا شناس مییک شرق او را ملکم که ؛شروع نمود به ملکم داده بود،

  :نویسداوزلی سفیر انگلیس می

هد در ایران وعظ کند یا خوااهش کرد به شما اطالع دهم که نمیاو به من اطمینان داد و از من خو«

جستجو برای انجیل قدیمی و تـالش بـرای   ... بلکه تنها دو هدف دارد  های دینی شود،وارد بحث

بر اساس طرحی که انجمـن انجیـل    بی به شایستگی برای ترجمه انجیل به عربی و فارسی،یادست

ام با احتیاط رفتار کنـد و اجـازه   الزم نیست به شما یادآوری کنم که از او خواسته تهیه کرده است،

  95».ندهد کنترل تعصبش از دست او خارج شود
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یوسف نامید و در مـدارس شـیراز بـه    پذیرش اسالم کرد و خود را به هنری در شیراز وانمود 

آشکار نمود و با تعصب هر ولی پس از مدتی ماهیت اصلی خود را  96تحصیل علوم دینی پرداخت

باحث مذهبی شد و در این زمینه تر، به دفاع از مسیحیت پرداخت و با علمای شیراز وارد مچه تمام

او بـه دنبـال   . شـد جـدل تبـدیل مـی   ی که مناظرات او به سختی زیادی از خود نشان داد تا جایسر

مسلمانان و ایرانیان  نگریست و نسبت بههای غیرپروتستان با بددلی میاش به انسانمذهبی تعصب

  :گفتنگاه تحقیرآمیزی داشت و آشکارا می

ی خود یک مسلمان است، از خـدا  ترین جلوهاین باورم که سرشت انسانی در پستمن هنوز بر «

  97».فرت انگیزشان را نابود کندرو نخواهم که قلممی

ی سفارشـی  م به ایران  آمد و حتی ملکم نامـه ملکی مارتین با حمایت و راهنمایی سرجانهنر

اعظم وقـت  خان از متمولین شیراز که با صـدر  علیاسان بوشهر و شیراز از جمله جعفرشنبرای سر

ی املکـم در نامـه  . ایی کننـد خواست تا از مارتین پذیرمیرزا شفیع دوستی داشت، نوشت و از آنها 

  .استه بود تا از مارتین حمایت کنداوزلی از او خودیگر به سرگور

یک و طرح گرم کردن علما و مردم ایران به مباحث دینی و ایجاد تشکاستعمار انگلیس برای سر

های مذهبی که در این زمینـه تبحـر دارنـد و بحـث و     ی مردم، از مسیونرشبهات در اعتقادات عامه

نمود و تمـام امکانـات الزم را در اختیـار    مستقیم حمایت میکنند، به طور غیرهای مذهبی میلجد

  .دادمی آنان قرار

) ص(مارتین در مدت اقامت یازده ماهه خود در شیراز با طرح شبهاتی در رسالت پیامبر اسالم 

به مباحثه و مناظره  و انکار معجزات او، مورد توجه علما و مدافعین شریعت قرار گرفت و علما را

ان و کشاند که در شیراز چندین مناظره در منزل علما صورت گرفت و سپس سفری که بـه اصـفه  

ه مناظره پرداخت و آقا علی کرمانشاهی فرزند استاد کل وحید بهبهانی بکرمانشاه داشته با آقا محمد

نیـز  ورد و در اصـفهان  آی تحریـر در را در رد سخنان مارتین بـه رشـته   »ی نبویهرساله«محمدعلی 

  .ای بر او نگاشتردیه )م1830/  ق.ه 1246متوفی (علی نوری حاجی مال

ای از کتـاب  د، قصد سفر به تهران کرد تا نسخهی کتاب عهد جدیهنری مارتین با اتمام ترجمه

د شاه تقدیم کند تا از آن راه انجیل فارسی خود را جاودانه سازد و در راه خـو مذکور را به فتحعلی

به تهران در شهر قم مدتی کوتاه درنگ نمود و کوشید با میرزای قمی مالقات نماید کـه میـرزا بـه    
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در تهران نتوانست با شاه یا صدراعظم مالقات کند و پس  او .ی پیری از دیدار پوزش خواستبهانه

به علـت   ]ترکیه[گزاری چندین مناظره، تهران را به قصد انگلستان ترک گفت ولی در عثمانی از بر

و پس از چهل سال  98م در گذشت1816/ق1227سالگی در سال  31تب دراز پا در سن  بیماری و

  .سر گورش بنای یادبود به پا کردنداز مرگش به عنوان قهرمان بر 

  

  میرزاي قمی و مارتین

خان کریم مارتین مورد اعتراض علما و سیاستمداران مذهبی چون میرزای قمی،اقدامات هانری

مقـام فراهـانی پـدر    میرزا عیسی قـائم  ،)ق.ه 1288(کریم خان کرمانی حمدر و پسرش حاج مقاجا

) ق.ه 1247(شـاه  ضا همـدانی ملقـب بـه کـوثرعلی     رآقا محمد ،)ق.ه 1248م(مقام ابوالقاسم قائم

شیخ  ،)ق.ه 1233(العلما خاتون آبادی سیدمحمدحسین سلطان ،)ق.ه  1246(علی نوری آخوند مال

 تقی بزغـانی، مالمحمـد  احمد نراقی،مال ،)ق.ه 1234(علی شاه نی ملقب به حسینصفهاالدین ازین

 محمد کربالیـی، سـید  اکبر اصفهانی،مالعلیـ شاگرد میرزای قمی  ـ آهنگی  حاج محمدجعفر کبوتر

تقی تـاجر کاشـانی   محمد علی کرمانشاهی،سی، حاج شیخ موسی نجفی، آقا محمدمال ابراهیم کلبا

هـا ردیـه   که مشهورترین آن 99.اندهایی بر آن نوشتهاخباری قرار گرفت و ردیهمدزا محتهرانی و میر

) اممقمیرزا عیسی قائم(بوه میرزا بزرگ نلااثبات رضا همدانی،النبوه مالمحمدمفتاح االمه نراقی،سیف

  100.و اعجاز قرآن میرزای قمی است

در قم با میرزای قمی دیداری داشته  کوشید تا زمانی که هنری مارتین از شیراز عازم تهران بود،

نـه بـه سـبب    تواند بـه دیـدار او بـرود وگر   که اگر مارتین کار جدی دارد، می باشد، اما میرزا گفت

ین بـاال گرفـت و   ها سر و صـدای مـارت  وقتی بعد 101.خواهدوانی و پیری از دیدار او پوزش مینات

و به طور مبسوط اعجاز قرآن کریم و پیغمبری که در رد اسالم نوشته » میزان الحق«رساله او به نام 

دن مـذهب مسـیحی را   ه که حق بواشکال و رد قرار داده و سعی کرد پیامبر اسالم را مورد تردید و

  اندیشـه نوشـتن رسـاله بـر ضـد       نویسی بر وی شایع گردید، میرزای قمـی نیـز در  اثبات کند و رد

ی اسـتدالل مسـیحیان بـه    نخسـت در بـاره   آن نوشـت، او  ای بـر های مـارتین افتـاد و ردیـه   نوشته

استصحاب که از قواعد علم اصول و از مصادر فقه اسالمی است به تفصیل بحث نمـود و پـس از   

به سبک علمی عصر خود  و بر اعجاز قرآن کریم پرداخته وآن به نقل عبارات مارتین و اشکاالت ا
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ردیه بر مارتین را ناتمام گذاشـته و بـه   ی او رساله. تبه آن  پاسخ گفت و به رد ایرادات او پرداخ

ه است و این کرده که هرگز این فرصت دست نداد علت کهولت سن آن را به وقت دیگری واگذار

او  ؛نویس باقی مانده و فرصت بازبینی و اتمام و تصحیح نداده استپیش رساله به صورت مسوده،

چون صرف بینه و دلیـل  «داند دلیل می نیاز به بینه و )ص(در این رساله منسوخ دانستن دین محمد

چون ... بر مدعی الزم است و ما را ضرور نیست که متحمل استدالل شویم تا کسی آن را رد نماید 

حوی انکار حضرت عیسی و انکار قرآن به ن«و 102»اصل نبوت ثابت و رفع آن محتاج است به دلیل 

کنـد و  را اثبـات مـی  ) ع(پیامبری عیسـی  ) 30آیه (ی مریم چون قرآن در سوره باشد،مسیحیت می

پـس ای  . کنـد نـام دارد معرفـی مـی    »احمـد «پیامبر پس از خود را که  6سوره صف آیه سپس در 

  ی صـف را انکـار   کنیـد و آن آیـه از سـوره   چرا آن آیه سوره مـریم را قبـول مـی   جماعت نصاری 

  .باشدر خود مسیح میبر به نحوی انکاو با دلیل تأکید دارد انکار پیام 103»کنید؟ می

  

  میرزاي قمی و تصوف

. ی قاجاریه، رو به انحطاط و رکود نهادسلیمان تا تأسیس سلسلهیابی شاهتصوف با آغاز قدرت

در کسوت درویشان دکن، از هند بـه   »میر معصوم«ی قاجار، شخصی به نام در آغاز تأسیس سلسله

و که در بین مریدان خـود بـه   ا. پرداخت دعوت مردم بدین مسلکایران آمد و به ترویج تصوف و 

رداخت پفت و به نشر افکار و آئین خود میرلقب بود، از شهری به شهر دیگر میشاه معلیمعصوم

منتهـا بـه   های بیهای قبائل و خونریزیهای روزگار و درگیریو مردم رنجور و خسته از نابسامانی

ـ    شاه که علیهای معصومهبستند و آموزاو دل می ت و تضـاد  با ظواهر اصـول و احکـام شـرع مباین

ی نمود و حتی این مخالفت به مبارزهگیری داشت مخالفت علما را برانگیخت و در مقابل آن جبهه

رای مدت کوتـاهی ایـن سـر و    شاه و چند تن از یارانش بعلیمخونین نیز انجامید،که با قتل معصو

  .صدا فروکش کرد

باشد، او که از ر تصوف جبهه گرفت، میرزای قمی میه در برابی قاجار کجمله علمای دورهاز 

ای داشـت و مـردی   ود و در دربار قاجـار احتـرام ویـژه   مراجع عصر و مورد توجه و اعتقاد عامه ب

نهاد و با عرفـای عصـر رابطـه بسـیار نزدیـک      ک بود و به سالکان واقعی حرمت میوارسته و سال

ی دوم قـرن  ز آقا محمدبیدآبادی حکیم و عارف سالک نیمـه توان از جمله این عرفا میداشت که ا
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ی عربی سـیر و  آقا محمد بیدآبادی رساله 104.»جنگ کیمیا«و » بیاض تفسیر«لف کتاب دوازدهم مؤ

سلوک خود را برای میرزا نوشته و آنچه را که برای سالکان الزم و مراقبت بـر آن فـرض ومحتـوم    

  :هایی نیز برای میرزا داردین نامه توصیهاو در ا 105.است بدو گوشزد کرده است

ای برادر، شخص فهیمی مانند جناب عالی، به خوبی واقف است که توجه و دلبستگی بـه دنیـا و   «

عالقه به ماندگار شدن در آن و بند و بارهای گران بر نفس نهادن با روی آوردن به ابزار طبیعـی و  

ترقی و  های پست حیوانی، مانع از رشد وشهای نفسانی و خواهجسمانی و مشغول شدن به لذت

؛ بلکه باالتر از آن، صرف نمودن تمام لحظات واالی معارف حقیقی و الهی هستند رسیدن به مرتبه

های شرعی و ریقه تهذیب و تزکیه نفس با ریاضتعمر در تدریس علوم رسمی و چشم پوشی از ط

مانع از عروج به آسـمان معـارف حقیقـی و     تقلید از پدران و استادان در مسائل اصلی و فرعی نیز

  انـدازه نیـاز تحصـیل کـردی، بـه       بعد از آن که از علـوم الزم بـه  . رسیدن به واقعیات هستی است

ارد، بلکه آن نوری است سازی روح و روانت بپرداز، زیرا که علم بستگی به زیادی تحصیل ندپاک

و همچنین نهاد دلها و  تابدداشته باشند می حیت افاضه آن راهای مستعد که صالها و دلکه در قلب

  106».ها با علم سرشته شده، اگر به آداب شایسته الهی آراسته شوی آن را خواهی یافتقلب

از  ق.ه 1257ی متصـوفه نعمـت االهـی بـوده و در محـرم       شاه از مشایخ سلسلهعلیمجذوب

د کـرد  ثر خود از میرزای قمی به نیکی یااو در دیباچه همان ا. ه بودی ارشاد گرفتشاه اجازهنورعلی

م در محضـر درس او حضـور یافتـه    گوید که مدتی در قـ خواند و میو خود را از شاگردان او می

  .است

و دیگر کتبش آمده است، » جامع الشتات«ی داشته است که در علی نوری نیز با میرزا مکاتباتمال

او را تحشیه نموده کـه در  » هل رأیت انساناً«ورزید و رساله شرح حدیث دت میرانوری به میرزا ا

اسـت حاشـیه    »الرقیمـۀ النوریـۀ  «ی او که یکی زا نیز بر دو رسالهپایان غنایم به چاپ رسیده و میر

بـریم کـه   الشتات پی میا به ویژه در متفرقات پایان جامعبا غور و بررسی آثار میرز 107.نوشته است

مجنـون   تجزیه و تحلیل چند بیت از اشعار سعدی و حافظ و میرزا به شعر صوفیانه عالقه داشته و

ی قمی چند اثر به فارسی و عربی از میرزا.باشدی میرزا بر آثار آنها میعامری و مولوی مبین احاطه

 ای در رد صوفیان در قالـب پاسـخ  که مهمترین آنها  رسالهاست عرفان در دست  پیرامون تصوف و

ـ منسـوب مـی  ) ع(آن را به امام رضا  اهللا است کهپرسشی که به نقل از شاه نعمت حقـات  مل( ددارن
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 رمازندرانی مشـهو علی های مالکه پاسخ پرسش »جوابات مسائل رکنیه«و نیز رساله ) جامع الشتات

  108.مربوط به تصوف و پیشوایان آن است های در مسائلو بیشتر پرسش »رکن«به 

شـاه در اواخـر زنـدگانی    ست که به فتحعلـی ای انامه سومین اثر محقق قمی در این زمینه،

نگاشته و به طور مفصل و مبسوط مبانی و اصول معتقدات متصوفه  ق.ه 1230خویش در سال 

رساله بـه عربـی یکـی     دو 109.تحلیل قرار داده و بر آن تاخته استو و فالسفه را مورد تجزیه 

هل رأیت «گری شرح حدیث آیات و احادیث و دیویالت عرفا و فالسفه نسبت به ی تأدرباره

که در اولی سخت به تأویالت عرفا و فالسـفه بـه ویـژه  بـه تـأویالت فـیض کاشـانی         »اًانسان

این تأویالت باعث اضالل قاصرین و  :نویسداو می صاحب وافی تاخته و آن را رد نموده است،

داشته باشد از باب تالعب به دین مبین است و هر گاه شبهه در حق صاحب این تأویالت راه ن

؟ »هـل رأیـت انسـاناً   «در رساله دوم که در شرح حدیث 110»بود ن خواهدصاحب آ مظنه تکفیر

تفسـیر صـوفیانه ایـن     است که میرزا در آن نیـز بـه صـوفیان در   ) ع(منسوب به حضرت علی 

  111.دهدحدیث جواب می

الرقیمۀ «اب تعلیقات و حواشی بر کت ه عربی،چند رساله از جمله شرح حدیث رأس الجالوت ب

ای در رد غالیـان کـه   و رسـاله » من عرفه نفسه فقد عرف ربه«و شرح حدیث » حکیم نوری النوریه

از نویسندگان صـوفی مشـرب و نیـز از او بـاقی      پیرامون خطبه بیان که توسط حافظ رجب برسی،

ا کـافر  که در مجموع میرزا سخت به صوفیان تاخته و در برخی جاها بزرگان دین فرقه ر 112.است

  113.دانسته و منکر اصل توحید و مشرک شمرده

  

  گريمیرزاي قمی و اخباري

شـاه بـه کرسـى قـدرت     ر قرن سیزدهم هجرى برپـا شـد و فتحعلـی   وقتی که دولت قاجاریه د

سه مدر. نشست، دولت شیعى قاجارى در میان دو مدرسه اصولیه و اخباریه متأرجح و متذبذب بود

و ) ق1242م ( و سـید محمـد مجاهـد    ) ق 1228م(اشـف الغطـاء   کاصولیه به رهبرى شـیخ جعفر 

ن کتـب اصـولی و   میرزای قمی که به همت وحید بهبهانی احیا شده بود، فعال شد و میرزا با نوشت

حاشیه  ،رساله استداللی فارسی در اصول دین ، )فقه فارسی(العوام مرشداالصول، فقهی مانند قوانین
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بـه دفـاع    الشتات و غنایم االیام فی مسائل الحالل و الحـرام  مع، جابر تهذیب االصول عالمه حلی

  .عملی از اصولیون پرداخت

  

  نتیجه

اعـزام   هـای ایـران و روسـیه،   زایش تماس ایران بـا غـرب، آغـاز درگیـری    در دوره قاجار با اف

 زمینه را برای حضور عالمان دینی در امور سیاسی فراهم کردمحصلین به خارج و تأسیس چاپخانه 

سـال بـود،    65صـفوی پـس از   ادامه نفوذ علما در مناصب سیاسی بـه ویـژه در عهـد     که این امر

خان پس از تثبیت قدرت خود، تا حدوی خواست سیاست مذهبی صفویه را دنبال نمایـد  آقامحمد

را در پیش گرفت و ی آنان و به همین منظور سیاست احترام به علما و ارتقاء موقعیت دینی و سیاس

می را به عنوان مذهب رسمی کشور اعالم نمود، این سیاست موجب نزدیکـی علمـا بـه    مذهب اما

هـای از دسـت رفتـه عهـد     بالتکلیفی شد و تا حدودی موقعیـت  سال آوارگی و 65سلطان پس از 

ـ   . صفویه را بدست آوردند ه اوج خـود  همنوایی و نزدیکی علما و سلطان در عهد فتحعلـی شـاه، ب

مذهبی  به دوستی  در کسب مشروعیت و مقبولیت سیاسی ـ  درت خود،شاه پس از تثبیت ق .رسید

شاه به امور و شعائر مذهبی و نیاز بـه مشـروعیت   ا علما روی آورد، دلبستگی فتحعلیو همکاری ب

 ستیز پیگیر علما با صـوفیان،  بخشیدن به حکومت خاندان قاجار، جنگ دراز مدت ایران و روسیه،

شاه همگرایی و همکاری علما و فتحعلی هاییحی از مهمترین انگیزهمبلغان مس شیخیه و اخباریون،

میرزای قمی بـود، او در سـال   که با حاکمیت سیاسی همکاری داشتند  یاز مشهورترین علمای. بود

  دان به دنیا آمد و پس از تحصیل مقدمات به عتبـات رهسـپار گردیـد و از زمـره شـاگر      ق.ه 1151

تـرویج   سپس به ایران برگشت و در زادگاهش و اصفهان و شیراز  بهاهللا وحید بهبهانی شد  و آیت

مسائل دین و تدریس مشغول گردید و پس از مدتی بنا به درخواست مردم به قم هجرت نمود و تا 

تبلیغ و ترویج  تدریس، به تصنیف، آخر عمر در این شهر ماند، عالوه بر ریاست و مرجعیت شیعه،

نمود، او مورد احترام و توجه آقامحمدخان قاجار بود، و در را احیا دین پرداخت و حوزه علمیه قم 

  .لم و ستم برحذر داشتای با مواعظ اخالقی شاه را از ظنامه
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هـایی  ادی خالصانه داشت بین آن دو نامهفتحعلی شاه نیز نسبت به میرزا ی قمی ارادت و اعتق

بـا شـروع جنـگ ایـران و روس و      ت،رد و بدل شده که نشان از ارتباط تنگاتنگ بـین آن دو اسـ  

علیه روس فتوای جهاد داد که  صدور جهاد، قمی همراه دیگر علما مبنی بر درخواست شاه از علما

نظرات او در باره جهاد در کتاب جامع الشتات و رساله تحفۀالعباسیه آمده اسـت کـه میـرزا در آن    

های اقتصـادی و  نسبت به نابسامانیاو . داندشدگان جنگ را شهید میکشتهدفاع را واجب کفایی و 

ش گران روس و انگلیس در ایران بود واکـن ی از آن منبعث از عملکرد استعمارفقر عمومی که بخش

  .کندشاه آن را گوشزد مینشان داده و در نامه به فتحعلی

 میرزای قمی نسبت به اقدامات هانری مارتین و دیگر مبلغان مسیحی واکـنش نشـان داده و در  

فلسـفی  ای بر آن نوشت و بـا اسـتدالل   های مارتین افتاد و ردیهه نوشتن رساله بر ضد نوشتهاندیش

کتـب   ل وه، اخباریون و تصـوف بـا نوشـتن رسـائ    و در برابر شیخیشبهات مطرح شده را رد کرد 

ماعی و دینی برخورد با رویدادهای سیاسی، اجتو در عصر خود در. اصولی به ارشاد مردم پرداخت

  .ی ایفا نمودنقش اساس

  

 
 

  نوشتپی

 شاهی، تهـران، خـوارزمی،  حمید، اندیشه سیاسی در اسالم معاصر، ترجمه بهاءالدین خرم عنایت، -1

 .277، ص1362

  .62-63 کبیر، صصعصر صفوی، تهران، امیر ، دین و دولت درمیراحمدی، مریم -2

تهران، تـوس،   اسم سری،، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه ابوالقالگار، حامد -3

  .61چاپ دوم، ص

 .43، ص همان -4

   .145ص ،1339 ،نا، احمد، گنجینه دانشوران، قم، بیرحیمی -5

   .65، ص ق1411داراالضواء،  بیروت، الفقها حکام علی الملوک،الدجیلی، حسن،  -6

  .280ص ،9ج ،1338، الصفای ناصری، تهران، خیام هدایت، رضاقلی میرزا، روضه -7

 .62ص  الگار، -8
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  صـص  ،1367،کبیـر گـران ایـران، تهـران، امیر   هاي اندیشـه ، نخستین رویاروییديحائري، عبدالها -9

 362-356.   

  .17، ص1383،اهللا، علما و انقالب مشروطه ایران، تهران، اخترانلطف دانی،وآج -10

  .19همان، ص -11

تان و در نیمه شرقی شهرستان ازنـا  اي قدیمی در شمال شرقی استان لرسجاپلَق، بخش و ناحیه -12

؛ و در )9دانشنامه جهـان اسـالم، ج  (کی از سه بلوک بزرگ بروجرد بود قرار دارد و در دوره قاجار ی

  .کیلومتري بروجرد قرار دارد 70

هاي بخش مرکزي شهرستان فومن است که در جنوب شرقی آن واقع شفت نام یکی از دهستان -13

  .قرار دارد کیلومتري آنجا 9شده و در 

   ،1381، دلیـل مـا   رضا انصـاري قمـی،  تحقیق محمد محمدباقر، جنات ثمانیه، حسینی خلخالی، -14

  .880ص 

و شعراي گیالن، تهران،  کتاب فروشـی و چاپخانـه دانـش،     تاریخ علما شمس گیالنی، حسن، -15

    .47، ص 1328

  .313، ص1، ج1349، گنجینه آثار قم، قم، مهر استوار ،فیض، عباس -16

  .411، ص2التعاریف للمطبوعات، بیروت، بی تا، ج ، السید محسن، اعیان الشیعه، داراالمین -17

 .313فیض، ص -18

جم المعـروفین الکنیـه و اللقـب، تهـران، خیـام،      اریحانۀ االدب فی تر علی،مدرس، میرزا محمد -19

  .68ص ،6، ج1374

  .151ص، 1386 ، قمیات، نیوجرسی، زاگرس،مدرسی طباطبایی، حسین -20

 .228ص  ، 1373قم، انصاریان، ، 1ج ، مرآت االحوال جهان نما،علیبهبهانی، احمدبن محمد -21

 .99ص بی تا، ،ناالحرام، بی جا، بی قمی، میرزا ابوالقاسم، غنایم االیام فی مسائل الحالل و -22

  .71ص ،6ج ،مدرس -23

  .124ص ،1393 تهران، مکتبه اسماعیلیان،، 23 جالذریعه الی تصانیف شیعه، آقابزرگ،  تهرانی، -24

    .94ص، 20همان، ج -25

،  )فقـه فارسـی  (حاشیه بر زبدۀ االصول شیخ بهائی، مرشد العـوام  : دیگر تالیفات قمی عبارتند از -26

فقه بـه  (رساله استداللی فارسی در اصول دین، حاشیه بر تهذیب االصول عالمه حلی، منابع االحکام 

بیت است،  139اي در علم بدیع که داراي ، منظومه)مختصر فقهی است(الخواص معین  ،)زبان عربی
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بیـت   5000هایی در وقف، طالق و مباحث منطقی،  دیوان شعر به فارسی و عربی که نزدیـک  رساله

 .شعر را داراست

وف بـه  باقر بهبهـانی معـر  استاد کل آقا محمد اهللا حسین خوانساري،ترین اساتید او آیتمعروف -27

مهدي قزوینی و شـاگران سـید محمـد بـاقر     آقا محمدباقر هزار جریبی و شیخ محمد وحید بهبهانی،

سید محمد  علی هزار جریبی،محمد ابراهیم کلباسی،حاج محمد شفتی معروف به حجۀاالسالم شفتی،

ازي شریف ر(شرح الفیه سیوطی  مه،ي عالشرح تبصره مؤلف شرح مبادي االصول،(مهدي خراسانی 

مؤلـف آثـاري    )شـبر (سید عبداهللا کاظمینی  طالب قمی،میرزا ابو ،)122، ص1ي دانشمندان، جگنجینه

علماي بـزرگ شـیعه   ( کشف المجمع و زبدۀالدلیل االحکام، و جامع المعارف، چون مصابیح الظالم،

میــرزا علیرضــا قمــی و  شــیخ حســین قمــی، احمــد کرمانشــاهی، علی خوانســاري،ســید ،)231ص

 .قمی نام برداسماعیل سید

 .350ص، 1386 ،)ع(ه امام صادق قم، مؤسس، 3جسبحانی، جعفر، سیماي فرزانگان،  -28

 .209 -354صص ،1384 رضا، مکتب حدیثی قم، قم، زائر،جباري، محمد -29

  ، 1384زائــر  شـکوري، قـم،  من، آنـدره، مدرســه قـم و بغـداد، ترجمــه سـید صـادق آگــاه      نیـو  -30

 .176 -301صص

 . 93، ص1369ا، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، تهران، نوین، شعبانی، رض -31

 .145،ص 1339، گنجینه دانشوران، قم، بی نا، رحیمی، احمد -32

 .281-291، صص1، ج1339خیام، دایت، رضا قلی میرزا، روضۀ الصفاي ناصري، تهران، ه -33

 . 41-43، صص 1352یه، تهران، اسالم ،1جتقی، ناسخ التواریخ قاجار، سپهر، محمد -34

اسماعیل رضـوانی،   تصحیح محمد ،3جحسن خان، تاریخ منتظم ناصري، اعتمادالسلطنه، محمد -35

 .54، ص 1363تهران، دنیاي کتاب، 

 ، ص1362حیرت، تهران، دنیاي  کتاب،  اسماعیل میرزاترجمه  ،2جملکم، سرجان، تاریخ ایران،  -36

309. 

 11، ش ،  مجله وحید»خان قاجاراي از میرزاي قمی به آقا محمدمهنا«مدرسی طباطبایی، حسین،  -37

 .سال دوازدهم 1سال یازدهم، ش  12و 

ي دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی    نشریه ،»ي میرزاي قمیارشادنامه« یی، حسن،قاضی طباطبا -38

 .20، ش 3سال ،1347تبریز، 
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ي اطبـایی، نشـریه  تصـحیح حسـن قاضـی طب   ي میـرزاي قمـی،   قمی، میرزا ابوالقاسم، ارشادنامه -39

  .370، ص 20،1347، ش3دانشکده تبریز، سال 

  .جاهمان -40

  .جاهمان -41

  .جاهمان -42

  .جاهمان -43

  .جاهمان -44

  ، 1375س، ایران عصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی، مشـهد، جـاودان خـرد،    . ک. لمبتون، آن -45

 . 145ص 

 .324-325حائري، صص  -46

االخبار ناصري، به کوشش سیدحسین خـدیوجم، تهـران، نـی،    ورموجی، محمدجعفر، حقایقخ -47

 .148، ص 1363

، 1376عضدالدوله، احمد میرزا، تاریخ عضدي، با توضیحات عبدالحسین نوایی، تهـران، بابـک    -48

 .128-130ص

  .187، ص1سپهر، ج  -49

 .714، ص 3هدایت، ج -50

، 4هاي تـاریخی، ش ي بررسی، مجله»شاه به میرزاي قمیاز فتحعلینامه پنج« مدرسی طباطبایی، -51

 .247-276، صص 1356، سال دهم، 1سال دهم، ش

؛  خراسـانی، محمدقاسـم،   181تـا، ص تنکابنی، میرزا محمد، قصص العلما، علمیه، تهـران، بـی   -52

 .455ق، ص  1382التواریخ، تهران، اسالمیه، منتخب

 .247-276صص» امه از فتحعلی شاه به میرزاي قمینپنچ« مدرسی طباطبایی، -53

 .160-161قمیات، صصمدرسی طباطبایی،  -54

 .164ص همان، -55

 .166همان، ص -56

 .357حائري، ص -57

 .168ص  قمیات، -58

 .105ص ،تنکابنی -59
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 .356-357صص  حائري، -60

هاي عمـومی،  خانهنجمن کتاباصفهان، ا ،2ج  آبادي، میرزا محمد علی، مکارم آآلثار،معلم حبیب -61

  .919، ص1351

 .158قمیات، ص  -62

 .72ص  ،1ج سپهر، -63

 ،سین صدري افشـار، تهـران، ابـن سـینا    نیه، به اهتمام غالمحمفتون دنبلی، عبدالرزاق، مآثرالسلطا -64

 . 96، ص1351

بـی تـا،   قوزانلو، جمیل، جنگ ده ساله  یا جنگ اول ایران و روس، چاپخانـه مرکـزي، تهـران،     -65

 .13ص

 .154مفتون دنبلی، ص  -66

 .140همان، ص -67

 .93، ص 3اعتمادالسلطنه، ج -68

 .184ص ،1سپهر، ج -69

 .378ص حائري، -70

، 1383هـران، اسـاطیر،   ت ،1ج ، عی و سیاسی ایـران در دوره معاصـر  نفیسی، سعید، تاریخ اجتما -71

 .426ص

 .268ص ،1369هما،  هران،ت، 2جنوائی، عبدالحسین، ایران و جهان،  -72

هـاي ایـران و روس،   ، ایران در میان طوفان یا شرح زندگانی عباس میرزا در جنگنجمی، ناصر -73

 .212ص  ،1363، تهران، کانون معرفت

، 1327، علی اکبر علمی و شرکاتاریخ نو، به سعی عباس اقبال، تهران، کتابخانه جهانگیر میرزا،  -74

 .7ص 

 .122الگار، ص -75

ئل خطی فارسی، می، میرزا ابوالقاسم، تحفۀالعباسیه،  به کوشش مرتضی رحیمی، مجموعه رساق -76

 .72-170صص ،1368هاي اسالمی آستان قدس، مشهد، بنیاد پژوهش

  ، 1371تصـحیح مرتضـی رضـوي، تهـران، کیهـان،       ،1ج میرزا ابوالقاسم، جامع الشـتات،   قمی، -77

 .347-415صص 

 .رحیمی، مقدمه -78
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 .78ی، میرزا ابوالقاسم، تحفۀالعباسیه، صقم -79

 .79، صهمان -80

 .81همان، ص  -81

 .81، صهمان -82

 .83همان، ص  -83

 . 384/ 1جامع الشتات، .  91همان، ص  -84

 . 391، ص1میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، جقمی،  -85

 .87تحفۀالعباسیه ، صقمی،  -86

 .90همان، ص  -87

 . 93همان ، ص -88

 .442حائري، ص  -89

 .470همان، ص -90

 .102، ص1376 ،4و3، ش 6گ معاصر سال تاریخ و فرهن» پدر آنتنیو«جعفریان، رسول،  -91

 .130-131، صص 21، جتهرانی -92

 .1و2 ، ف 1373صقل صفا، قم، بی نا، احمد، معلوي عاملی، میرسید -93

 .519حائري، ص -94

 .174،ص1361جمه فرامرز فرامرزي، تهران، فرخی، دنیس، نقش انگلیس در ایران، تررایت،  -95

 .145ص  الگار، -96

 .516حائري،  ص -97

 .528همان، ص  -98

، 1371 ي فرهنگـی شـط،  تهران، بنیـاد خیریـه   ،3جالمعارف تشیع، دایره ،»پادري«انوشه، حسن،  -99

 .599ص

 و10حید، سـال دهـم، ش  ، به کوشش مدرسی طباطبایی، و»اعجاز قرآن«قمی، میرزا ابوالقاسم،  -100

 .263ص  1351، 11

 .527حائري، ص -101

تـاریخ و فرهنـگ معاصـر، سـال اول،     » یرزاي قمی و ردیه بر هنري مارتینماصفهانی، جعفر،  -102

 .263ص1370شماره دوم ،
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 .همان -103

 .147، قمیات، صمدرسی طباطبایی -104

صومه تاریخ و فرهنگ قم، علی صدرایی ، فاطمه مع»آداب السیر و السلوک «بیدآبادي، محمد،  -105

 .219، ص 1384خویی، قم، زائر 

 .222ص همان، -106

 .175مدرسی طباطبایی، قمیات، ص -107

 .349 -350، صص20تهرانی، ج -108

  .176مدرسی طباطبایی، قمیات، ص  -109

 .782، ص1302قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، بی جا، بی نا،  -110

 .جزء مجمع الرسائل میرزا االیام ،رزا ابوالقاسم،  غنائم قمی، می -111

 .180-181درسی طباطبایی، قمیات، صصم -112

 .782، ص1302قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، بی جا، بی نا،  -113
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