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 چکیده

ظه ور  یمرن ز یه اگون اگو  در نا ار حکومت ینب ا نا او یمحل  یهاحکومت یبرخ یخ،در طول تار

 یه ان و  حکومت ی ناز ا یعهش  ینلم ا یفقه یها. حکومتنردندیها، حکومت مو تا مدت نردندیم

 هاییا هشده و زمدر اصفها  پرداخته یمحمدباقر شفت یدس یبه حکومت فقه یقتحق یناست. در ا یمحل

موردمطالع ه  یاو ب ر اس ام مت و  نتابهان ه یلیتحل - یفیاو با روش توص یریتمد یوهو ش گیریکلش

و  یمعاصر توسط روش افکرا  و ب ا من ان یرا ا یاجتمان - یاسیس یخقرارگرفته است. ازآنجانه نمده تار

 یدهدر آ  د افقه یژهوبه یایاز نالما  د یاریبس اریرگذنگارش شده است، نقش تأث یروشافکر یهاروش

در دو مقط    یژهوبه یرا در اداره جامعه ا یعهش یها ضمن پررنگ نرد  نقش فق یقتحق یننشده است. ا

 ب رد،یب ه س ر م یبحران  یتاس تعمارگرا  در وض ع یهادخالت یلنمدتاً به دلا ینه دولت مرنز یزمان

نش ا   هایافت هق رار ده د.  یابی را مورد ارز یهمااسب دوره قاجار یفقه یریتمد یدرصدد است تا الگوها

ن رده اس ت،  یف اا اییژهنقش و یشفت یددر حکومت س یا نلما، بزرگا ، تجار و بازار یتنه حما دهدیم

در بستر جامع ه و من ارزه ب ا  یعهو فقه ش یند سازییادهخود، به دننال پ یفقه یریتمد یوهدر ش ینهمچا

 از محروما  ماطقه خود بوده است. یتو ظلم و حما استنداد

 .استنداد ی،فقه یریتمد ی،محل یهاقدرت ی،شفت یدس :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلوماسلام یختارارشد  ینارشااسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

اس ت،  گرفتهشکلمتفاوتی از شیعه و اهل سات،  هایحکومت تاناو از صدر اسلام 

های فرد خ ود، س الیا  متم ادی در س رزمینهر حکومتی بر اسام ایدئولوژی ماحص ربه

و  ان دبودهغیر نالما  در رأم حانمیت  ها،حکومت؛ در انثریت اندداشتهاسلامی حکومت 

ی ا  بودن د ش دهتعریفدر ساختار حانمیت  القضاتمقام قاضی ناوا بهنالما  مسلما  یا 

ب ا  ایرابط هنمت رین  ن هاینیا  بودند شدهگرفته نارلفا و حانما  به مشاورا  خ ناوا به

اندک حکومتی در تاریخ اسلام وجود دارد نه فقی ه در رأم س اختار  اند.نداشته هاحکومت

ننوده است؛ بدین معا ا ن ه  مستثااحکومت بوده است. دوره قاجاریه نیز از این قانده نلی 

ن دوره در اختیار حانما  غیر فقیه )ن ه نم دتاً دارای حانمیت سیاسی ایرا  در سراسر ای

 ( بوده است.اندبودهداری فقهی حداقلی و فردی دین

 ن ه ب وده اس ت یمحل ی فقیه  حکوم تتجربه  ،بهشی از سرزمین ایرا گاهی در 

از آ   قاج ار محمدش اه  در دوره حانمیت شفتی در ایالت اصفها محمدباقرحکومت سید 

مقط   ت اریهی س ید ش فتی دارای مهتص ات از قنی ل حانمی ت ی ن ها است. در انمونه

ها به نقط ه ن انونی ق درت یابی آ ترین پادشاه قاجاریه، قدرت یافتن صوفیه و راهضعیف

شکس ت از روم و  تن ب هسیاسی و دربار، روحیه افسرده و شکسته ش ده ناص ر ایران ی 

  ش رایط دخال ت ح دانثری تحمیل قراردادهای ناگین گلستا  و ترنمانچای، فراهم شد

ماجر به ج دا ش د  ه رات از ای را  ش د، دخال ت  درنهایتانگلستا  در شرق ایرا  نه 

ویژه روم و انگلیس در امور داخلی های استعمارگرا  بهها و ناسولگریحدانثری سفارت

 باشد.... میی از جریا  حانمیت حانما  محلی وهایها با لایههمکاری آ  ضمیمهبهایرا  
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اجتم انی پی دایش و ش یوه م دیریت  - های تاریهیزمیاه تانگارنده درصدد است  

هدف از چاین پژوهشی ای ن اس ت  .قرار دهد موردپژوهشرا  سید شفتی مستقل حکومت

، خوانش تاریهی از نحوه مواجهه م ردم نس نت حکومتاین  هایزمیاهبا پژوهش  نه اولاً:

ت امک ا  اجتم انی ن ه نتیج ه آ ، اثن ا نشا  دهدرا به فقیها  شیعه در مورد حانمیت 

د. ثانیاً: با بررسی با محوریت فقیه در مااطق شیعی خواهد بو محلی جدیدحکومت تأسیس 

ن ه  آی دمیالگوی مدیریت فقیه در مااطق محلی ب ه وج ود  یارائه، امکا  حکومتاین 

 .و بازخورد قرار داد رامورداج، مهتلف جها  اسلام در نصر ناونیرا در مااطق  آ توا  می

اس ت ن ه  ای ن مقال هنس نی ای ن  مزیتاست ولی  شدهنوشتهدر مورد سید شفتی آثاری 

و پیدایش چاین حکومتی از سوی مردم  گیریشکلتاریهی و اجتمانی  هایزمیاهنگارنده 

 و الگوی مدیریت فقیه در مااطق محلی را به بحث خواهد گذاشت.
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 مفاهیم مهم تحقیق

 سید شفتی

در و ای تهیدس ت هجری در خ انواده 8811موسوی شفتی در سال محمدباقر سید 

س ید  -او روح انی ر روستای چزره، از نواحی طارم نلیا و از تواب  رشت، به دنی ا آم د. پ د

هجری قمری، به همراه خانواده و باا به درخواس ت م ردم ش فت  8818در  - محمد نقی

راهی شفت شد تا پاسهگوی مسائل دیای مردم  (گیلا  -ای در جاوب غربی رشت)ماطقه

 ویک واسطه به امامزاده حمزه بن امام موس ی ن اظمماطقه باشد. نسنت او به بیست

 8رسد.می

توقف داش ته و با ا ب ه  ،یعای تقریناً مدت نه سال در شفت 8891سید شفتی تا سال 

در ای ن . دی گذران در شفت روزگار خود را 8897گفته مؤلف روضات الجاات تا حدود سال 

مقدمات نلوم نربی و ادبیات نرب و صرف و نحو و دیگ ر نل وم مق دماتی را ن زد  مدت،

 1فراگرفت. یخوبفضلای این ساما  نه نامشا  غیر معین و نامعلوم است به

ب رای  ،زادگ اه خ وددر  س الگیبیستتحصیل مقدمات ت ا ح دود پس از  سید شفتی

ر نجف در درم نلمای بزرگی ماناد سیدمحمدمهدی تکمیل معلومات نازم نتنات شد و د

( 8138 - 8811نلی طناطنائی ) ( و میرسید8181 - 8811بحرالعلوم طناطنائی بروجردی )

( معروف به ناشف الغطاء و 8117صاحب ریاض المسائل و شیخ جعفر نجفی )متوفی سال 

ا محم دباقر ( به تلمذ پرداخت. سپس محضر آق 8119ملامحمدمهدی نراقی )متوفی سال 

در  ،از انث ر بزرگ ا  ن راق اج ازه اجته اد گرف ت ازآنکهپسبهنهانی معروف را دریافت و 

                                                 
بیا   ،سید مصلح الدین مهدوی؛ 31، ص 8311سعید نفیسی، احوال بزرگا ، مجله یادگار، شماره دهم، خرداد  .8

 ص، 8 جش،  8331شفتی بیدآبادی، اصفها ، نتابهانه مسجد سید اصفها ،  محمدباقرالمفاخر در احوالات سید
11. 
 .11 ص، 8 ج، هما شفتی بیدآبادی، ،  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید  .1
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( ص احب نت اب 8138 - 8831مراجعت به ایرا  در قم به خدمت میرزا ابوالقاسم قم ی )

معروف قوانین رسید و مدتی نیز مجلس درم او را درک نرد و میرزای قمی اجازه اجتهاد 

هجری از قم به اصفها  آمد و در ای ن ش هر  8187وشت. سید در سال مفصلی برای او ن

زیس ت و بود در آنجا می تازندهرحل اقامت انداخت و آنجا را مسکن دائمی خود قرار داد و 

 8به ننادت و تألیف نتاب و اجرای حدود و ترویج احکام اشتغال داشت.

 مدیریت فقهی

در اص طلا   1و از طریق دیگرا  است. لهیوسبهمدیریت: در لغت هار انجام داد  نار 

 .ستا هابه معاای نظام اداری نه شامل منانی، اهداف و اصول و روش

معا ای  1و در قرآ  نیز به این معاا استعمال شده اس ت. 3فقه: در لغت به معاای فهم

رساند و از همین رو به معاای فهم نمیق و دانش دقیق یا آگاهی دریافتن و دانستن را می

دار بررسی شریعت ست نه نهدهمعادل دانش اسلامی یا دانش دین ا ،ست ولی در اصطلا ا

با ابراین ام روزه فق ه هم ا  دان ش  .قرآ  آورده است ازآنچهشریعت ننارت است  .است

فقه مجمونه قوانین و تش ریعات ش ار  حک یم  گریدننارتبه ،اجتهاد در احکام دین است

 .ی استبرای اداره حیات فردی و اجتمان

های جامعه بر اسام معیارها مدیریت فقهی در اصطلا ، ساما  داد  مجمونه حرنت

و ضوابط فقه و همچاین استاناط نظرات فقهی در موضونات و مسائل مدیریت اس ت ت ا 

                                                 
، 311 ص، 3 جش،  8333، چاپ سوم، تهرا ، زوار، 81و  83و  81رجال ایرا  در قر   حالشر مهدی بامداد،  .8

 .38 ص، پیشیننفیسی، احوال بزرگا ، مجله یادگار،  سعید
 .83ش، ص  8318، سرمدی، مدیریت اسلامی، چاپ هفتم، تهرا ، ناشر دانشگاه پیام نور محمدرضا .1

، محقق احمد حسیای اشکوری، چاپ سوم، تهرا ، نشر مرتضوی، النحرینمجم طریحی،  بن محمد فهرالدین .3
 .118 ص، 3 ج ،ش 8371

إِّلا َ یسَن ِّحُ بِّحَمْدِّهِّ وَ لکنْ لا  ءٍشَیتُسَن ِّحُ لَهُ الس َماواتُ الس َنْ ُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فیهِّن َ وَ إِّ ْ مِّنْ : »11 آیه ،(87) سراءلاا .1
ها هستاد، همه تسنیح او گانه و زمین و نسانی نه در آ های هفتآسما  «تَفْقَهُو َ تَسْنیحَهُمْ إِّن َهُ نا َ حَلیماً غَفُوراً

 رزنده است.فهمید؛ او بردبار و آمها را نمیگوید؛ ولی شما تسنیح آ گویاد؛ و هر موجودی، تسنیح و حمد او میمی
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به حانمیت فقه در م دیریت جامع ه بیاجام د. پ س م دیریت جامع ه در جه ت  تیدرنها

ها و بایست با مجمونه ارزشا در جامعه اسلامی میههای اسلامی و مجمونه فعالیتآرما 

 8مفاهیم و احکام اسلامی سازگار باشد.

 حکومت سید شفتی پیدایشهای تاریهی اجتمانی میاهز

 ذنرش دههای تاریهی و اجتمانی زمیاه ،گیری حکومت فقهی سید شفتیبرای شکل

وخو و رسیدگی سید ب ه نیازما دا ، حمای ت نلم ا و ها را در خلقاست نه شاید بتوا  آ 

بازاریا  از حرنت شفتی و ض عف و اس تنداد دول ت مرن زی خلاص ه ن رد ن ه در ادام ه 

 قرار خواهد گرفت. یموردبررس

 وخو و رسیدگی سید به نیازمندانخلق

ا در ب ین م ردم مس لما  در توا  به پایگاه اجتمانی ق وی فقه در این خصوص می

های مهتلف و جایگاه بلاد مرحوم سید شفتی در بین مردم و در حمایت از مردم ایرا  زما 

 اشاره نرد.

باید اشاره شود  ،در خصوص پایگاه نلما و فقها در نزد مردم و تنعیت و پیروی از آنا 

ه نلما و فقهایی نه ها بدبین بوده و بنه مردم در طول تاریخ نسنت به حانما  و حکومت

ب ه  ای قائ ل بودن د.مقید به تقلید احکام شرنی از آنا  بودند تمایل خاص و احترام وی ژه

همچاین اگر  .مردم به سید شفتی گرایش پیدا نردند و از وی تنعیت نمودند ،همین جهت

 روش نقرار دهیم این مس لله بیش تر  موردمطالعههای شهصیتی سید شفتی را نیز ویژگی

 خواهد شد.

                                                 
، ش 8313الدین قوامی، مدیریت از ماظر نتاب و سات، تهرا ، دبیرخانه مجلس خنرگا  رهنری،  صمصام سید .8

 .11ص 
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نه سید شفتی در  نوشته است« روضات الجا ات»نتاب در  یخوانسار محمدباقرد یس

احسا ِّ او ب وده و او  درگروتوا  گفت: همه موجودات یه منبود  یاهیجود و بهشش به پا

 8داشت.یغ نمیازمادا  دریاز ن کیچیهاز نلم و مال و مقام نسنت به 

فوای دی » نویس د:ا و مواهب او به نیازمادا  میرزا محمدنلی مدرم درباره نطاییم

د، خ ارج از ح د ِّ احص ا ی گردیم دی نا یا یدنل وم  طل اببه سادات و فق را و  یه از ون

 1«باشد.یم

اار نه در نن )یرزا حسیاز مازل خود به مدرسه م ینه روز شدهنقلاز مرحوم تاکابای 

گ ذارم  ،الاس لامحجتد یاار خانه س نوچه نن راه به یرفتم، در بید قرار دارد( میمسجد س

 یاگون هبهرفتا د، ید میه به سمتِّ خانه سندم یاز فقرا و سادات را د یادیت زیافتاد. جمع

دم، ج واب دادن د: یوچه سهت ش ده ب ود. نل  ت را پرس نند ه آنا ، ننور از  یادیه از زن

 حج تد یاند نزد سدهالسلام از بروجرد آورامام نلیه کصد توما  سهمِّ مناربه هشت یکنزد

م یشا  تقسین ایااد تا آ  پول را بناند فقرا و سادات را خنر شا  دستور فرمودهیالاسلام و ا

 3م نمود.یم سانت تقسیتمام آ  پول را در ن یاد و ون

و  یات اخل اقیخصوص  ۀدرب ارالاس لام،  حج  ت، از شاگردا  مرحوم ینل امه خوانسار

 سد:ینویش میاستاد خو یرفتار

به اخل اق  قدر اخلاقش لطیف و ملایم بود نه من اخلاق او را همیشهدر نرمی و ملایمت آ 

ترین اف راد در نردم. در حلم و بردباری او را حلیمتشنیه می جد بزرگوارش حضرت محمد

ب ود ن ه بیش تر از هم ه ب ر  یاگونهمقام فروبرد  خشم و غیظِّ خود دیدم. در صنر و تحم ل به

ها و مشکلات پابرجا بود و هرگز تزل زل و ط داشت و ماناد نوهی مقابل اندوهنفس خویش تسل 

                                                 
موسوی خوانساری، روضات الجاات فی احوال العلماء و السادات، ترجمه محمدباقر  العابدینزینبن  محمدباقر .8

 .99 ص، 1 جش،  8313فروشی اسمانیلیه، ساند خراسانی، قم، نتاب

 .31 صش،  8311، نترتها پیرامو  نقاید فرقه شیهیه، قم، نطر ها و پاسخشفتی، پرسش محمدباقرسید  .1

 .33 ص، هما  .3
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بود نه اگر بسیاری  یاگونهنرد. در صفای نفس و وسعت نظر بهضعف در وجود او راه پیدا نمی

از اشهاص و یا بستگا  و برادرا  او در مقام قط  ارتناط ب ا او بودن د، او همیش ه در برق راری 

در توج ه و رنای ت آداب نرف ی و حس ن معاش رت،  د.ها نوشا بوو احسا  به آ  هاروابط با آ 

 8رفتاری او خاض  بودند.یگانه روزگار بود و همه در برابر بزرگواری و خوش

است چاانکه در تاریخ ایرا  آمده اس ت:  شدهنقل ،حتی نزد خانواده شاهمقنولیت سید 

ا  ی م ن زا  میز م ر  همس ر خ ود از ب تاج الدوله یکی از همسرا  فتحعلی شاه پ س ا

 1پااه برد. یشفت محمدباقرد یشاهزادگا  به نالم معروف اصفها ، س

حالات و صفات نفسانی از جود و سهاوت و حلم و صنر و دیگر ملکات و خصائلی نه 

سنب گردید نه مردم از هر طنقه و دسته ب ه ایش ا  متمای ل  ،در سید شفتی وجود داشت

 3دوست بدارند. ودلجا ز گردیده و او را ا

از نوامل مؤثر در شهرت و نفوذ و اقتدار سیدمحمدباقر، غیر از ثروت شکوهمادش نه ب ه 

ب ه دس ت آورده  اترسید پاداش الهی دیانت اوست و نفوذی نه از دریافت و توزی  زننظر می

دیگری داشت نه همانا انجام نامل تکالیف قضائی مجتهد  ماشأبود، رفعت مقام او در اصفها  

آق ا  استاد او -نه قنل از وی مجتهدانی  یباوجودو اجرای حدود شرنی توسط وی بوده است. 

س عی و  - محمدباقر بهنهانی و پسرش آقا محمدنلی نرمانشاهی مع روف ب ه ص وفی ن ش

                                                 
بن  محمدباقر، به نقل از 31 ص، پیشینها پیرامو  نقاید فرقه شیهیه، ها و پاسخشفتی، پرسش محمدباقرسید  .8

 .99 ص، 1 ج، پیشینوضات الجاات فی احوال العلماء و السادات، موسوی خوانساری، ر العابدینزین

ها تا پایا  نصر پهلوی، چاپ ششم، تهرا ، نشر آرو ، قدیانی، فرهاگ جام  تاریخ ایرا  از ورود آریایی ننام .1
 .131، ص 8 ش، ج 8317

شفتی بیدآبادی، اصفها ، نتابهانه مسجد  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید  .3
 .887 ص، 8ش، ج  8331سید اصفها ، 
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شرنی داشتاد، ول ی س یدمحمدباقر  و نهی از ماکر و اجرای حدود معروفامربهاهتمام تمام در 

 8گوی سنقت را از آنا  ربوده و سعی و اهتمام زیاد در این امر داشت.

نشس ت و ح دود را اج را ب ه قض اوت می سید شفتی خود در مقام نیابت از امام

 1برید.نرد و دست دزدا  را میزد، تعزیر مینرد، حد مینرد، قاتلا  را قصاص میمی

سطوت و صولت آ  جا اب در »اند نه: قصص العلما اشاره فرموده محمد تاکابای در

وص ف ای ن مق ام  یسو نهی از ماکر، زیاده از آ  است نه به اقلام در ق راط معروفامربه

 3«گاجد.

در فق ه و رج ال، وی را از  خص وصبهمقام شامخ نلمی و تسلط بر مطال ب نلم ی 

 1نموم نلمای معاصر خود ممتازتر ساخته بود.

نب نفوذ معاوی و تفوق نلمی، خیلی زود شهرتی پیدا نم ود، ب ه ش کلی ن ه از به س

فرستادند و از این طریق قدرت مااطق دور و نزدیک وجوه شرنی و نذور رایج را نزد او می

 1در امور مالی و مادی به دست آورده بود. یتصوررقابلیغ

گیر نی ز در هم هه ای سید ظاهراً در حوادث طنیع ی مث ل س یل و زلزل ه و بیماری

 3.قدم بوده استرسانی به مردم پیشنمک

                                                 
 8339الگار، دین و دولت در ایرا : نقش نلما در دوره قاجار، مترجم: ابوالقاسم سری، تهرا ، نشر توم،  حامد .8

 .881 صش، 

، دو السلامنلیهفروغ پارسا، سید محمدباقر شفتی و دخالت در حکومت بر اسام نظریه نیابت فقها از امام زما   .1
 .39تا  18، ص 1، شماره 1، دوره 8393فصلاامه جستارهای تاریهی، 

 .811 ، صش 8338میرزا محمد بن سلیما  تاکابای، قصص العلماء، تهرا ، اسلامیه،  .3
شفتی، مجله نور نلم،  محمدباقرمهدوی، نجوم امت؛ فقید مجاهد حضرت آیه الله حاج سید  سید مصلح الدین .1

 .73، ص 8331، 31شماره 
 .833 صش،  8391امیرحسین خالقی نژاد، نقش سیاسی نلمای شیعه در نصر قاجار، قم، بوستا  نتاب،  .1

، پیشین، نیابت فقها از امام زما  پارسا، سید محمدباقر شفتی و دخالت در حکومت بر اسام نظریه فروغ .3

 .39تا  18ص



 تاریخ اسلامویژه ، 8391 پاییز، 39شماره   01

 

، مر  او چاا  تأثر مردم را برانگیهت نه روزهای متعددی بازار در نزای او تیدرنها

 8بسته بود.

 حمایت علما و بازاریان از حرکت شفتی

دو  ،ی دیگ ری و حمایت بازاریا  و تجار از س وحمایت نلما و نهنگا  جامعه از سوی

آورد های مادی و معاوی را به ارمغا  میدهاد نه حمایتبازوی قدرتمادی را تشکیل می

 و سید شفتی هر دو را داشت.

 حمایت نلما

. شهص یت ب ارز و 8سید مصلح الدین مهدوی نلت مقنولیت یافتن سید شفتی را در 

. 1ات. ی ب ر ماهو نهی از ماک ر و ایس تادگی در برا معروفامربهنلم وافر و شجانت او در 

. حمایت نلم ای ب زر  3برخورداری از صفات نیک نفسانی ماناد جود و سهاوت و حلم. 

. تقویت شفتی 1نلی نوری.  ملأزما  از او، نظیر میرزای قمی، آقا سید محمد مجاهد، حاج 

 1داند.نرباسی مشهور به حاجی نلناسی می میمحمدابراهتوسط حاجی 

 یقم یلانیرزا ابوالقاسم گیمرحوم حاج م

برده اس ت، چاانچ ه ب ه  یهای فراوانی از محضر میرزای قمسید شفتی بهرهمرحوم 

فرماید: برای من در این خوانساری از شاگردا  خویش می دمحمدباقریمرحوم نل امه حاج س

اندازه تمام مد ت تحصیلم در نتنات یعای هشت س ال ترق  ی نام ل حاص ل مد ت نم، به

                                                 
 .811ص،1ج، پیشینموسوی خوانساری، روضات الجاات فی احوال العلماء و السادات،  العابدینزینبن  محمدباقر .8

 .887 ص، 8، ج پیشینشفتی بیدآبادی،  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید  .1
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از مشایخ اجازه سید حج ت الاسلام نیز بوده و در اجازه روایتی  یمرحوم میرزای قم 8گشت.

 1بر اجتهاد، ننوغ نلمی، زهد و تقوای حج ت الاسلام گواهی داده است. ،اندنه به ایشا  داده

 آقا سیدمحمد مجاهد

حائری فرزند نلامه جلی ل آق ا س ید نل ی طناطن ائی  یاصفهان مجاهدآقا سیدمحمد 

 صاحب ریاض المسائل، است.

چاد چیز ش د؛ یک ی،  صاحب قصص العلماء معتقد است نه سنب اشتهار سید شفتی،

، مجته د اس ت  و در اصفها  پرسیدند نه: آقا سیدمحمدباقرمحمد نه از اتوصیف آقا سید

که از او س ؤال نای د ن ه من سؤال نکاید؛ بلآ  جااب در جواب فرمود نه: اجتهاد او را از 

 3محمد، مجتهد است یا نه.سید

 اللهآخوند ملّا علی نوری مازندرانی رحمه

متألهین و استاد جمعی نثیر از بزرگا  اهل نلم و  حکمانوری از اجلای  یمل ا نلحاج 

د یآخوند ملانلی نوری ب ه س  1در اصفها  بود. خصوصبهدانش در نموم شهرهای ایرا  

د ی الاس لام تقل حج  تد ی، از سیقم یرزایده و پس از فوت میورزیالاسلام ارادت م حج ت

 رده است.نیم

ام در خ دمت ی در س وابق ا یرباسن ید و حاجیسد: سینویم« قصص العلماء»مؤل فِّ 

 1بودند. خواندهدرمآخوند 

، یای فقه مسلله ۀدربار یالاسلام شفت حج تنوری در تأیید نظر مرحوم  یمل ا نلحاج 

 است: ن اوصاف ستودهیاو را با ا

                                                 
 .811،ص1ج، پیشینموسوی خوانساری، روضات الجاات فی احوال العلماء و السادات،  العابدینزینبن  محمدباقر .8

 .19 ص، پیشینها پیرامو  نقاید فرقه شیهیه، ها و پاسخشفتی، پرسش محمدباقرسید  .1
 .811 صش،  8338میرزا محمد بن سلیما  تاکابای، قصص العلماء، تهرا ، اسلامیه،  .3
 .887 ص، 8، ج پیشینشفتی بیدآبادی،  محمدباقرح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید سید مصل .1

 .811 ص، پیشینمیرزا محمد بن سلیما  تاکابای، قصص العلماء،  .1
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ِر  َ  » َْ لةُد الةدَّ ةِة لت ةل اْلاةَراْ اْلَتةَرَلف اْلَفِر قَّ ِِ ُُ اِئَفةِة اْل ٌة الطَّ َعََلَمُة اْلَعْهِد َفِقیٌه اْلَعْصِر ُحجَّ
َناِلةِب َ  الْ  َُ وَعُة اْل ُُ َتاِع ُمْعَظُم َمْج ِر قلةا َیةیُد مُِةد الر اْلَوِحیُد العصر  ُمَطاٌع َ اِجٌب اِِلتِّ ِِ َفةا َُ

اِئِ ِه اْلُقْدِییةِ  َُ ْنِسیِة َ  َش  8«َداَمْل َ َرکاِت َفَضاِئِ ِه اْْلِ

نلی نوری، حکیم و فیلسوف بزرگوار با نن ر س ن و  ملأنه حاجی  شدهنقلهمچاین 

سید با بعد مسافت به مس جد  مقام شیهوخیت، جهت درک نماز جمانت و اقتدا به مرحوم

 1شد.د حاضر مییمسجد س هاو بعد رباق رزایم

 )حاجی کلباسی( یرباسکحاج محمدابراهیم  اللهیتآمرحوم 

در اصفها  متولد  8811الثانی نلناسی در نوزدهم ربی  محمدحسنمحمدابراهیم پسر 

 3شد.

ای از احترام وی ب رای مش اهیر احسام فروتای در برابر سید محمدباقر شفتی نمونه

شیعه و نلمای اسلامی است و این تواض  و مقدم داشتن سید شفتی بر خود، در حالی ب ود 

مقام بود و شهرت نلمی فراوانی داشت. نرباس ی نه نرباسی مرجعی نامدار و فقیهی نالی

ه ا را فتی آشاا شد نه این ارتناط، نلاقه و دوستی می ا  آ در نتنات با سید محمدباقر ش

در ش هر  باوجودآنک هزما  ب ه مق ام مرجعی ت رس یدند و افزایش داد. آ  دو هم جیتدربه

در خ اطر دیگ ری ک موجب ت ندامچیهاصفها  سکونت داشتاد، اقتدار معاوی و اجتمانی 

فرزند ارشد نرباسی ب ه مهدی خ محمدیتر و شمحکم ،و این دوستی با پیوندی سننی نشد

 1.درآمدمحمدباقر شفتی دامادی سید

                                                 
 .11 ص، پیشینها پیرامو  نقاید فرقه شیهیه، ها و پاسخشفتی، پرسش محمدباقرسید  .8

 .71، ص پیشینشفتی،  محمدباقرمت؛ فقید مجاهد حضرت آیه الله حاج سید سید مصلح الدین مهدوی، نجوم ا .1
 نیلسید مصلح الدین مهدوی، دانشمادا  و بزرگا  اصفها ، تصحیح و تحقیق رحیم قاسمی و محمدرضا  .3

 .13 ص، 8 جش،  8313، گلدسته، اصفها ، فروشا 

 .183، ص 8پیشین، ج شفتی بیدآبادی،  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید  .1



 68 یشفت یدحکومت س یریتمد یوهو ش یدایشپ یاجتماع یخیتار هایینهزم 

 

س د ن ه ایش ا  ینویمرحوم نلناسی م یدر شر  زندگان یاباکرزا محمد تایمرحوم م

پذیرفت اما اجتهاد نسی را نمی یسادگبهسهتی است و  تیدرنهاانتقاد داشتاد نه اجتهاد 

 یاه بود و مردم اص فها  قاض یدر مد اگر رسول خدا»گوید: سید شفتی میدر مورد 

 8«نمود.یرا به قضاوت نصب م محمدباقرد یخواستاد، آ  حضرت آقا سیم

سید مصلح الدین مه دوی در بی ا  احترام ی ن ه ح اجی نلناس ی و مرح وم ن وری در 

مرح وم ح اجی » آورده اس ت: ،نمودن درنایت می حجةالاسلاماجتمانات نسنت به مرحوم سید 

شد. سید و حاجی هر دو پشت س ر مرح وم گاه در موق  راه رفتن بر مرحوم سید مقدم نمیهیچ

 1«مقام استاد و احترام و بزرگداشت ایشا . ازنظررفتاد. نلی نوری راه می ملأحاج 

 حمایت بازاریا 

حمای ت تج ار،  ؛گیری و قدرت یافتن حکومت فقه ی س ید ش فتیبازوی دوم شکل

   و بازاریا  بود.متمولا

س از از مواردی نه در ایجاد حکومت سید شفتی نقش بس زایی داش ت و زمیاهیکی 

گیری دولت وی گردید، وجود مااب  مالی و امکانات اقتصادی بود. سید شفتی در بین شکل

نلمای امامیه، پس از سید مرتضی نلم الهدی و سید رضی، از امکانات گسترده اقتصادی 

 3برخوردار گشت.

همراه  شهرت بسیاری نسب نرد نه ،و تفوق نلمی یسید شفتی به سنب نفوذ معاو

در امور مالی و معاوی به دست آورده بود. ثروت او  یتصوررقابلیغثروت فراوا ، قدرت  با

                                                 
 .889 صش،  8338میرزا محمد بن سلیما  تاکابای، قصص العلماء، تهرا ، اسلامیه،  .8

 .71ص پیشین، شفتی،  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، نجوم امت؛ فقید مجاهد حضرت آیه الله حاج سید  .1

 حجةالاسلام حالشر ننام اقنال آشتیانی،  ؛811، ص پیشینلماء، میرزا محمد بن سلیما  تاکابای، قصص الع .3
 .31، ص 8311شفتی، مجله یادگار، سال پاجم، شماره دهم،  محمدباقرسید 
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ام محلی و حتی سلاطین وق ت ب وده ن ه در مواق   ض رورت از او کا  و حیان موردتوجه

 8نردند.استمداد مالی می

ود را در جهت رف  نیازه ای مس انین و فق را و طل اب و نیازما دا  ب ذل و ثروت خ

نرد و دو باب دنا  یکی نانوایی و دیگری قص ابی را بهشش و به امور آنا  رسیدگی می

 1اد.اصورت رایگا  از آ  استفاده نبرای رف  نیاز فقیرا  آماده نرد تا به

نلاوه بر جایگاه مهم دیای، خود  یسید محمدباقر شفت حجةالاسلامبرخی معتقدند نه 

توا  گفت، نلما با مش رونیت داد  در یک تحلیل نهایی می 3از تجار بزر  اصفها  بود.

های مالی و اقتصادی بازرگانا  و بازاریا  از آن ا  در مواق   ض روری در براب ر به فعالیت

 ج هیدرنتم ردم و  ۀت ودنردند. این امر سنب مقنولیت بازرگانا  ن زد حکومت حمایت می

باابراین سید شفتی در بین نلم ای امامی ه، پ س از  1گردید.موجب رونق بازار نارشا  می

 1سید مرتضی نلم الهدی و سید رضی، از امکانات گسترده اقتصادی برخوردار گشت.

، نلما با تجار روابط نزدیکی داشتاد نه برای ه ر دو ط رف س ودماد ب ود. از درهرصورت

ای انجام امور روزانه به خدمات نلما نیاز داشتاد ماناد تاظیم و گ واهی اس ااد و تجار بر سوکی

رضایت نلما به دلیل نفوذی نه در بازار و مردم داشتاد، در امور تجاری لازم بود. ندایی از جانب 

 8319طور ن ه در س ال توانست ماجر به تعطیلی بازار یا تحریم نونی نالا شود، هما آنا  می

ال تانانو تحریم شد؛ اما از سوی دیگر، نلما نیز تا حد زیادی به خدمات تجار وابس ته ق استعم

ه ای رمض ا  و دادند و سرمایه ل ازم ب رای مج الس ماهبودند نه در شهرها به آنا  زنات می

                                                 
 .31 ص، هما  .8

 .813، ص پیشینقصص العلماء، تهرا ، اسلامیه، ،  ،میرزا محمد بن سلیما  تاکابای .1

 .818 ص، هما  .3
قاجار، دانشگاه الزهراء، نارشااسی ارشد تاریخ، اسفاد  محمدشاه دورهمهری ملکی دیزیچه، شهر اصفها  در  .1

 .97 - 91 صصش،  8311
 حالشر اقنال آشتیانی، ننام  ؛811، ص پیشینتاکابای، قصص العلماء، تهرا ،  میرزا محمد بن سلیما  .1

 .31، ص تی، پیشینشف محمدباقرسید  حجةالاسلام
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اصااف برای به دست آورد  حمایت  ونردند. تجار محرم و همچاین انیاد مذهنی را فراهم می

بردند. روابط بین آنا  با تعلیم و تربی ت شته و هاگام مشقت به خانه آنا  پااه میبه نلما نظر دا

نوشیدند موقعیت شد. نلمای برجسته و تجار میو آموزش فرزندا  تجار توسط نلما تقویت می

 8افزودند.خود را تثنیت نااد و از طریق زناشویی بر نفوذ یکدیگر می

 دهادهنش ا بود نه  یاگونهبه محمدشاه  در دورا  رابطه نلما با بازرگانا  و بازاریا

ویژه تجار بود. بدین معای نه بهشی جایگاه مستحکم نلمای دین در میا  اقشار جامعه به

 1شد.وسیله بازار تأمین میاز هزیاه مالی روحانیا  به شکل خمس و سهم امام به

دحجه الاسلام فرستاده نه یکی از خوانین شفت مالی گزاف به نزد مرحوم سی شدهنقل

آ  نی ز  وشد و بقی ه را ب ه معامل ه داده و گفت قسمتی از آ  متعلق به خود آ  مرحوم با

مزبور آ  منلغ در مص ارف خی ر  متعلق به خود سید حجه الاسلام بوده و پس از فوت خا 

شود. از اط راف و جوان ب و ش هرهای ای را  و خ ارج از نش ور مانا د ها د و  ناربردهبه

الس لام ب ه نستا  وجوهات شرنیه از خمس و زنوه و صدقات و سهم منارک امام نلیهافغا

نمود. همچاین از آوردند و مرحوم سید آ  را طنق موازین شرنیه مصرف مینزد ایشا  می

 3شد.طرف تجار و مالکین و انیا  تحف و هدایایی خدمتشا  تقدیم می

د ش فتی ف راهم آورد ن ه دول ت ثروت و امکانات اقتصادی این فرصت را برای س ی

ور شهر را تا حدود زی ادی ب ه دس ت غیررسمی نلما را در اصفها  تأسیس ناد و زمام ام

ای انتظام ات وی ژه -لوطیا  و مردم معمولی، نسنه- ، شفتی با همکاری طرفدارانشگیرد

                                                 
 صش،  8371آ  ناترین لمنتو ، ایرا  نصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی، تهرا ، انتشارات جاودا  خرد،  .8

331. 

 .819 ص، پیشینتاکابای، قصص العلماء،  میرزا محمد بن سلیما  .1

 - 833 صص، 8 ج، پیشینشفتی بیدآبادی،  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید  .3
837. 
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ای نرد و ب ه دس تورهدر شهر به وجود آورده بود و از این طریق قوانین شرنی را اجرا می

 8گذاشت.حکومت مرنزی وقعی نمی

 ضعف و استنداد دولت مرنزی

ب ه محروم ا  و مستض عفا  ن ه محنوبی ت و  و رسیدگی وی نیکووخنلاوه بر خلق

و  ای ت نلم ا و نهنگ ا  زم ا حم ،سید شفتی ایجاد ن رده ب ودمقنولیتی دوچادا  برای 

مرنزی را نی ز نام ل  توا  ضعف و استنداد دولت، میمساندت بازاریا  و تجار حمایت و

 گیری حکومت سید شفتی دانست.مهم دیگری برای شکل

و بعد  -پدرش- واسطه وجود ننام میرزاد مدتی بهبو دانردهیپاگر ناوانی  محمدشاه

مقام صدرانظم او بود و پس از نشتن ص درانظم واسطه شهص قائمدر آغاز سلطاتش به

 یبازشیدرویل و مریض بود  و واسطه نلبه طرفکیاز .نلی به هم خورداوضا  به ،خود

در ایرا  تولید شد نه اگ ر  ومرجهرجقدری و از طرف دیگر تحریکات بیگانه به محمدشاه

ب ه اوض ا   ش اهنیناصرالدو جل وم  محمدش اهخا  امیرننیر پس از درگذشت میرزا تقی

 1گردید.م میتجزیه و تقسی طورقط بهایرا   ،دادنمی یسروصورتایرا   وبرهمدرهم

باید به دو مرحله متف اوت تقس یم ن رد: دورا   را محمدشاهساله  81دورا  سلطات 

مملک ت از نظ م نس نی برخ وردار ب ود و وی  ،مقام نه در ای ن دورا نوتاه صدارت قائم

ن رد و در دوره دوم، دوره سیاس ت موازن ه ماف ی را در براب ر روم و انگل یس دنن ال می

 یر و سیاس تسی نه شرایط ضعف از نو فراهم شد. در اثر سوء تدبصدارت حاجی میرزا آقا

                                                 
 ،پیشین، صفروغ پارسا، سید محمدباقر شفتی و دخالت در حکومت بر اسام نظریه نیابت فقها از امام زما  .8

 .39تا  18

 .131 ص ،3 ج، پیشین، 81و  83و  81رجال ایرا  در قر   حال، شر مهدی بامداد .1
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و  وم رجهرجنظم ی و ب ی فس اد و تن اهی س وق داده ش د و طرفب هصدرانظم، نشور 

 8خواری در سراسر قلمرو ایرا  رواج یافته بود.رشوه

ه و صوفی مسلک بود و صدرانظم و سست اراد الافسفیضع، شاه مردی درهرصورت

 ومرش د و مرب ی و معل م ش اه  تدبیر و ضمااًنفایت و بیمردی بی -حاج میرزا آقاسی  -

 1نمود.صوفیگری با قاطنه نلماء مهالف بود و شاه را مطابق میل خود رهنری می ازنظر

و  ب یش از یگاسپار درووبل در سفرنامه خود تأنید نرده است ن ه م ردم ب ه روح ان

 3دادند.مقامات حکومتی اهمیت می

جابری انصاری در تاریخ اصفها  در زمیاه آرامش حاص ل از اج رای ح دود ش رنی 

 نویسد:شفتی می لهیوسبه

گری محشری برپ ا پیش از ورود آ  نالم ربانی به اصفها  از اشرار و الوار و لوطی»

اگ ر  یلنا انگویاد حاج هاشم خا   نهچاا گذاشتاد. بود. حکومت و سلطات را وقعی نمی

فرستاد پرده بکارت او را برداشته، بعد به بردند، میاز درب خانه او برای داماد میدختری را 

، ش هر و آ  ن واحی را وم رجهرجشد. های ناحق ریهته میفرستادند. خو خانه شوهر می

فراگرفته بود. آ  مؤمن غیور ]شفتی[ برای تکلیف الهی و حیات بشری بعضی را نه قت ل 

توبه داده و قصاص فرم وده و  ،پس از ثنوت شرنی و اقرار قاتل ،دنمد نموده، نزد او آوردن

 1«ایالتی امن شده و حفظ خو  و مال و ناموم برقرار ساخت.

                                                 
 8337مهراب امیری، تهرا ، نشر وحید،  مترجملایارد، سفرنامه لایارد؛ ماجراهای اولیه در ایرا ،  اوستین هاری .8

 .19ش، ص 

 .879 ص، 8 ج، پیشینشفتی بیدآبادی،  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید  .1

 .811 ش، ص 8373گوتانر ،  :سفرنامه دروویل؛ سفر در ایرا ، ترجمه جواد محنی، تهرا  دروویل، گاسپار .3

شفتی، مجله  محمدباقربه زندگی و نظرات و اقدامات حجه الاسلام سید  نگاهی، بیدگلیسید محمود سادات  .1
 .11، ص 8311، پاییز 18فرهاگ اصفها ، شماره 
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ه ای اس تندادی ش فتی ب ا حکومت محمدباقراحمد رهدار بر این باور است نه سید 

رد اهای استندادی قاجاری س ر ناس ازگاری داش ته و در م وطورنلی با حکومتمحلی و به

دهد. ویژه والیا  اصفها  برخوردهای شدیدی روی میبه متعددی میا  او و سلاطین وقت

سید شفتی با اجرای احکام اسلام، فضا را بر ظالما  و ستمگرا  تاگ نرده و مایه اننس اط 

 8خاطر مؤماین شده بود.

د. نارناا  تر بورابطه مردم با نلما در مقایسه با ارتناط با مأمورا  دولتی بسیار نمیق

آوری مالیات و ان زام س ربازا ، ب ا جمعی ت در تم ام بودن د حکومت، نمدتاً برای جم 

نلما جهت تاظیم همه گونه امور اجتمانی و اقتصادی و دیای در تمام دائم با  نهیدرحال

 1طلنیدند، نه از نارناا  دولت.تر امایت خویش را از آنا  میمردم بودند و از همه مهم

گروهی از لوطیا  ب ه روحانی ا  و نلم ا و حمای ت ایش ا  از یک دیگر در وابستگی 

ب ازوی اجرای ی رهن را   ناوا بهتوا  از آنا  می جرئتبهچاا  بود نه آ  ،بسیاری موارد

محمدباقر شفتی را نام برد ن ه توا  سیداز نمونه این نلما می 3محلی و مجتهدا  یاد نرد.

اصفها  با استفاده از لوطیا  طرفدار خود نه سی هزار در اوایل سلطات محمدشاه در شهر 

نلیه حکومت محلی شهر و تضعیف حکومت مرنزی، ق وه قض ائیه و مجری ه  1،نفر بودند

 1راند.تشکیل داده و در حقیقت، حکومت می

                                                 
شااسی نلمای شیعه در تجربه ایرا  معاصر، چاپ اول، قم، دفتر تنلیغات اسلامی حوزه نلمیه غرب احمد رهدار، .8

 .318 ص، ش 8391قم، 
تا  18 ، صفروغ پارسا، سید محمدباقر شفتی و دخالت در حکومت بر اسام نظریه نیابت فقها از امام زما  .1
39. 

، ش 8331. ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتمانی ایرا  در نصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهرا ، توم، 3
 .118 ص، 1 ج

 .813 صتا، اند  به ایرا ، ترجمه نریم امامی، تهرا ، ناشر زرین و سیمین، بیفلاند ، سفرنامه اوژ  فل اوژ  .1

 .818 - 91 صص، پیشینقاجار،  محمدشاه دورهملکی دیزیچه، شهر اصفها  در مهری  .1
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بازگردان د  ق درت س ابق  ،ه ابرخی معتقدند نه نلت حمایت سید ش فتی از لوطی

پ ذیرفت، ره قدرت مرنزی و نم ال آ  را ب ا ان راه میخودش بود. سید شفتی چو  هموا

ناگزیر از حمایت لوطیا  بود. او حتی برای بازگرداند  قدرت خود با بازماندگا  صفوی نیز 

 8ها اناده قدرت به صفویا  را ونده داده بود.ائتلاف نرده بود و به آ 

شت. از آ  جمله فتحعلی شاه توجه خود را تا حد زیادی به نلمای اصفها  معطوف دا

ح اج محم دابراهیم  ،از مل انلی ن وری اندننارتسه تن به خاصه نفوذ خاصی داشتاد نه 

س ید  حجةالاس لام ؛در میا  ای ن س ه ن الم .شفتی محمدباقرسید  حجةالاسلامنلناسی و 

مجته د ثروتما د و  ی کتر از همه بود، در وجود او نمون ه مهم مراتببهشفتی  محمدباقر

اش از قدرت حکومت دنیوی بیش تر ب ود و نه قدرت قضائی، اقتصادی و سیاسی بودقاط  

داد و در اطان ت او ب ود. تاها با رضایت او انجام می درواق حکومت دنیوی وظایف خود را 

به نحو م ؤثری ب ر  ،تا هاگام مرگش نه در ایام حکومت محمدشاه رخ داد محمدباقرسید 

 1زندگی اصفها  استیلا داشت.

 مدیریت فقهی سید شفتی وهیش

ستیزی، تلاش برای شاید بتوا  اصول مدیریت فقهی سید شفتی را در استکنار و ظلم

 سازی حدانثری دین در جامعه و منارزه با نقاید و افکار انحرافی خلاصه نرد.پیاده

 ستیزیاستکبار و ظلم

ر براب ر مس لمانا  د نه در طول تاریخ، بانث تقویت روحیه مقاوم تیکی از اصولی 

 ستیزی و استکنارستیزی است.ظلم و ستمی شده، اصل ظلم هرگونه

                                                 
 .313 - 311 صص، پیشینشااسی نلمای شیعه در تجربه ایرا  معاصر، غرب احمد رهدار، .8

 .819 - 817 ص، پیشینحامد الگار، دین و دولت در ایرا : نقش نلما در دوره قاجار،  .1
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 محمدشاه بارکیاست نه حتی  یقدربهشدت درگیری سید شفتی با شاها  قاجاری 

 8نمایی ناد.شود با لشکرنشی به اصفها ، نزد سید شفتی قدرتقاجار مجنور می

فت؛ و هرگز به دید  حانم رآ  جااب، هرگز به دید  و بازدید و میهمانی نسی نمی

رفت؛ و حانم اصفها ، ه ر بلد نرفت. بلی، به دید  سلطا ، در زما  ورود به اصفها  می

ایستاد و بسا ب ود ن ه نرد و میشد، در دم در سلام میوقت نه شرفیاب خدمت ایشا  می

واض   داد و تنرد و او را اذ  جلوم م یشد؛ بعد از سانتی نگاه میآ  جااب، ملتفت نمی

حکام اصفها  ناگزیر ب ا چا ین شهص یت مهین ی ب ا فروتا ی و احت رام رفت ار 1نرد.نمی

اش برون د، ب ا ای جز این نداشتاد نه ب ه خان هخواستاد او را بنیااد چارهنردند. اگر میمی

 3.ای ماتظر بماناد تا او برحسب اتفاق متوجه حضور آنا  شودگوشه ،احترام و سکوت

مراج  محلی در نصر قاجار و قدوه مجتهدین و افض ل  ازجمله سید محمدباقر شفتی

های استندادی محل ی و حت ی زمین و فحل نلمای ایرا  بود نه با حکومتفضلای ایرا 

ایشا  ب ا  1شد.حکومت قاجار سر ناسازگاری داشته و در مواردی روابطشا  دچار تاش می

فرمان دار ش هر ب ر او  ژه داشت. گاهیو یردارندر مقابل توانگرا  مغرور،  ،اشهمه فروتای

ش پرداخته، پس از یار خونبه  توجهیبی تیدرنهاد یایستاد. سنرد و می، سلام میواردشده

 1داد.نگریست و اجازه نشستن میبه او می یسانت

                                                 
 .311 ص، پیشینشااسی نلمای شیعه در تجربه ایرا  معاصر، غرباحمد رهدار،  .8
 .811 ص، پیشینقصص العلماء، تهرا ،  ،میرزا محمد بن سلیما  تاکابای .1

 .813، ص هما  .3

 .113ش، ص  8313ناسخ التواریخ؛ سلاطین قاجاریه، تهرا ، اسلامیه،  ،سپهر الملکلسا  محمدتقیمیرزا  .1

نلیای تا آیه الله  الاسلامثقههای نلم و نمل از ای از زندگی اسوهگرا ، گلشن ابرار؛ خلاصهجمعی از پژوهش .1
 .311 - 317 صص، 8 جش،  8379، قم، معروف، ایاماهخ
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 سازی حداکثری دین در جامعهتلاش برای پیاده

ن رد پ س د نم ل میسید، فقیه بود و مجتهد و در بسیاری از موارد به اجته اد خ و

نرد زد و همواره تلاش مینمود و خطانارا  را حد مینرده و نهی از ماکر می معروفامربه

ر نظریه نیاب ت دخالت سید شفتی در امور حکومتی منتای ب تا دین را در جامعه پیاده نماید.

رفاً در بوده و تفاوت وی، با دیگر فقیها  مکتب وحید بهنهانی، ص  )نج(فقیه از امام زما 

جز ش فتی دیگ ر فقیه ا  ب ه درواق چگونگی تلقی وی از مشرونیت سلطات بوده است. 

ر را قاجا  شاها لطات سشیعی آ  دورا  حرنتی برای برپایی حکومت انجام نداده بودند و 

 8دانستاد.و  میمشر

گسترش نفوذ روحانیو  در این دوره و دانیه حکومت، صرفاً به دنی ای نظ ر مح دود 

ماند؛ یعای فقط این ننود نه در مناحثات نظری مرب وط ب ه حکوم ت، تح ت نا وا  نمی

احمد نراقی در مقام نظر،  ملأنیابت، خود را وارث حکومت در معاای نشورداری بداناد. اگر 

 ام نمل در اصفها  دانیه حکومت درنرد، سید شفتی در مقرا تدوین می هیفقتیولانظریه 

بود نه قدرت دولت و حکومت ف ر  ب ر  افتهیدستپروراند و نملاً به چاا  اقتداری سر می

 1قدرت او بود.

م م ن در که حن گفتدانست و میینت امام واجب میاقامه حدود را در غ ید شفتیس

شا  را در ید ایه سن یساننندد  .است ما الزصاحبم حضرت کاه حیل مسائل بعین قنیا

ه نرا  یساننرو  است و شماره یاز حساب ب ،دوره سلطه خود در اصفها  به تازیانه حد زده

و سه تن از  اندنوشتهست نفر یصد و بشته تا یکناقامه حدود  ناوا بهش یاو به دست خو

 3ر نمود.یفکمشهور را ت ینلما

                                                 
پیشین،  (،ج)نم نظریه نیابت فقها از امام زما فروغ پارسا، سید محمدباقر شفتی و دخالت در حکومت بر اسا .8

 .39تا  18ص
 .99، ص پیشینشااسی نلمای شیعه در تجربه ایرا  معاصر، غرباحمد رهدار،  .1
 .113ش، ص  8331، تاریخ انحطاط مجلس، اصفها ، دانشگاه اصفها ، انینرم الاسلام احمد مجد .3
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شفتی بر اسام آیات و روایات و روایت مقنوله نمر بن حاظله در قضاوت فقیه ا  و 

ح دود در نص ر  نلمای شیعه ب ر اج رای نظراتفاقتوقی  حضرت حجت در ولایت فقها و 

 8لزوم اجرای حدود توسط مجتهدا  را اثنات نرد. ،غینت به دست فقها

س ید  .جامعه توسط نلما بوده استاجرای حدود شر  توسط شفتی بیانگر تفکر اداره امور 

شفتی با اجرای احکام اسلام، فضا را بر ظالما  و ستمگرا  تاگ ن رده و مای ه اننس اط خ اطر 

قدرتی در مقابل حکام محلی به دست آورد. سید در ای ن دورا  ، مؤماین شده بود و توانسته بود

ب ه نم ایش  ب اهمدیانت را قدرت بلامااز  ماطقه به شمار آمده و در قلمرو اصفها  حکومت و 

اند نه خود مستقل از دربار و دول ت، در احوال مرحوم سید محمدباقر شفتی نوشته 1گذاشته بود.

 3نرد.شد، حدود الهی را اجرا میشد و جرمی محقق میهرگاه حکمی از احکام الهی تعطیل می

در بین  پس از دست یافتن سید شفتی به مکات و ثروت و قدرت معاوی، آنچه وی را

 ض رورتبهنلمای اواخر دوره فتحعلی شاه و نصر محمدشاه متمایز ساخته بود، انتق اد او 

مه شرنی در اصفها  و اق دام کل محکیتش خصوصبهاقامه حدود شرنی در نصر غینت، 

 1به اجرای احکام شرنی بود.

نده جانیا  و ظالم ا  و زن ا دها دگا  و » نویسد:خوانساری در روضات الجاات می

مهالفا  و لاطیا  را نه در زما  ریاستش محکوم ب ه ح د س اخته، هش تاد ی ا ن ود و ی ا 

                                                 
، 8313، 11، شماره 81شفتی، حکومت اسلامی، سال  دیدگاهصلواتی، اجرای حدود در نصر غینت از مهدی  .8

 .899 - 891صص 

 .313، ص پیشینشااسی نلمای شیعه در تجربه ایرا  معاصر، غرباحمد رهدار،  .1

 - 838، ص 8، ج پیشینشفتی بیدآبادی،  محمدباقرسید مصلح الدین مهدوی، بیا  المفاخر در احوالات سید  .3
831. 

، ص 1پیشین، جموسوی خوانساری، روضات الجاات فی احوال العلماء و السادات،  العابدینزینبن  محمدباقر .1
193. 
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ها در گورستانی نه نزدیک مازلش بوده و به ن ام قنل ه اند و اغلب ایننفر بوده ستیصدوب

 8.«اندشدهمدفو شد، الدنا خوانده می

یات از طری ق س ید ش فتی، تاک ابای در قص ص العلم ا شکا وفصلحلدرباره قضاوت و 

من خود از حاجی نلناسی شایدم نه فرمود: اگر رسول خدا در مدیاه ب ود و م ردم » نویسد:می

 1«نرد.خواستاد، آ  حضرت آقا سیدمحمدباقر را به قضاوت نصب میاصفها  از وی قاضی می

داماتش در قضاوت و اج رای و اق شفتی سیدحمایت بزرگا  زمانه از  دهادهنشا این 

 حدود شرنی دارد.

 مبارزه با عقاید و افکار انحرافی

سید شفتی هماناد دیگر انلام و بزرگا  دین به مقابل ه ب ا نقای د و افک ار انحراف ی 

افکار انحرافی دوچادا   باتوا  مقابله او  ،ورزید و چو  قدرت و حکومت داشتاهتمام می

به تکفی ر  ازجمله ،پرداختصوفیا  و مهالفت با آنا  می قیر و تفسیفکوی به ت شده بود.

س لطات ب ه محمدش اه  در اوای لپرداخ ت ن ه  -اللهنعمتقطب  - شیروانیالعابدین زین

ق از شیراز فراری ش د و  8118نزدیک بود و ظاهراً به دلیل همین تفسیق شفتی در سال 

 3به دربار ننام میرزا پااهاده شد.

به دلیل نوشش آقاسی برای نوتاه نرد   طر اختلافات نقیدتی واسی به خابا میرزا آق

روابط موافقی نداشت. وی روی ن ار آم د  می رزا آقاس ی و  ،دست نلما از قدرت سیاسی

ای از های او را برای غلنه سلطه حکومت مرنزی بر مراج  مذهنی نشور، توطل هنوشش

                                                 
 فروشینتابمدرم تنریزی، ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکایه او اللقب، چاپ سوم، تهرا ،  محمدنلی .8

 .11، ص 1ش، ج  8339خیام، 
 .831، ص پیشینقصص العلماء،  ،میرزا محمد بن سلیما  تاکابای .1

، اصفها ، انتشارات انجمن 81و  83، مکارم الآثار در احوال رجال دو قر  آبادیحنیبمعلم  محمدنلیمیرزا  .3
 .811، ص 8ش، ج  8331های نمومی اصفها ، نتابهانه
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وده است نه در فتاوای خ ود ب ه دلیل ننشمرد و بیسوی صوفیه برای براندازی نلما برمی

رده و معتقد بود ن ه ب ا ام را و نور شده و آنا  را متهم به اضلال نناد سرا  صوفیه حمله

 8.اندهمراهظلمه یعای اولیای دولت 

  

                                                 
شفتی و سرجا  مکایل  محمدباقرتدلیس انگلیس )مراسله حاج سید بی وزیرمهتارننام امانت، پیشوای امت و  .8

 .18تا  88، صفحه 1، شماره 8339شااسی، بهار به هرات(، ایرا  محمدشاهدر قضیه لشکرنشی 
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 یریگجهینت

غی ر نالم ا  در رأم  اند،ش دههایی ن ه در ط ول ت اریخ تشکیلحکومت در بیشتر

در س اختار حانمی ت  القض اتمق ام قاضی ناوا بهو نالما  مسلما  یا  اندبودهحانمیت 

ب ین دراین .بودن د شدهگرفته نارمشاورا  خلفا و حانما  به  ناوا بهیا  بودند شدهتعریف

ها ب وده و ب رای م دتی هرچا د هایی هم بودند نه نالما  و فقیها  در رأم آ حکومت

کومت سیدمحمدباقر شفتی حنه  اندحکمرانی نردهنوتاه و در محدوده جغرافیایی نوچک، 

 باشد.دست میازاین قاجار محمدشاهاصفها  در دوره حانمیت  در

گیری ای ن های ت اریهی و اجتم انی ش کلدر حکومت سید شفتی و در قالب زمیاه

وخ و و رس یدگی س ید ش فتی ب ه حکومت، سه نامل مورداشاره قرار گرفت؛ نهست خلق

  است نه در ت واریخ موردتوج ه قرارگرفت ه ب ود. نام ل دوم حمای ت محرما  و نیازمادا

نلم ای نالما ، بزرگا  و تجار و بازاریا  از حرنت سیاسی و اجتمانی سید شفتی ب ود و 

 و ن وری مل انلیمحمد مجاهد، حاج میرزای قمی، آقا سیدمرحوم بزر  و شاخصی ماناد 

 .شفتی حمایت نردندمدباقر محبه حاجی نلناسی از سید عروفحاجی محمد نلناسی م

و  ایف ا ن ردیکی دیگر از مواردی نه در ایجاد حکومت سید ش فتی نق ش بس زایی 

در اثر حمای ت ات اقتصادی ، وجود مااب  مالی و امکانشد او حکومتگیری ساز شکلزمیاه

 ش فتی س یدات اقتصادی ای ن فرص ت را ب رای ثروت و امکانتجار و بازاریا  از وی بود. 

ر را تا حدود زی ادی و زمام امور شه ردهرا در اصفها  تأسیس ن خودرد نه دولت فراهم آو

 .به دست بگیرد

ب ه  س ید ش فتیپ یش از ورود سومین نامل نیز ضعف و استنداد دولت مرنزی بود. 

اهمیت ی ات حکومت و سلطبه  ه ومحشری برپا بود گریاز اشرار و الوار و لوطی ،اصفها 
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 ، شهر و آ  نواحی را فراگرفته ب ودومرجهرجشد. ریهته می ،ناحقهای . خو قائل ننودند

ام ن ش ده و حف ظ خ و  و م ال و  ایالت با حانما  محلی، مقابله نرده و اما سید شفتی

 8ناموم برقرار ساخت.

س ازی س تیزی، تل اش ب رای پیادهشیوه مدیریت فقهی سید شفتی به استکنار و ظلم

با نقاید و افکار انحرافی تمرنز داش ت. س ید ش فتی در حدانثری دین در جامعه و منارزه 

 ب ارکین ه حت ی س تیز داش ت  یق دربهبا شاها  قاج اری ستیزی زمیاه استکنار و ظلم

 1نمایی ناد.شود با لشکرنشی به اصفها ، نزد سید شفتی قدرتقاجار مجنور می محمدشاه

فرمان دار  ژه داشت. گاهیو یردارندر مقابل توانگرا  مغرور،  ،اشبا همه فروتای سید

ش یار خ ون ب ه  ت وجهیبی تی درنهاد یایستاد. سنرد و می، سلام میواردشدهشهر بر او 

 3داد.نگریست و اجازه نشستن میبه او می یپرداخته، پس از سانت

و ب رای  ن ردسید، فقیه و مجتهد بود و در بسیاری از موارد به اجتهاد خود نم ل می

نم ود و ن رده و نه ی از ماک ر می معروفامرب ه سازی فقه و دین در بس تر جامع ه،پیاده

 نرد تا دین را در جامعه پیاده نماید.زد و همواره تلاش میخطانارا  را حد می

به مقابله با نقای د و افک ار انحراف ی اهتم ام  ،هماناد دیگر انلام و بزرگا  دین سید

توا  مقابله او به این افک ار انحراف ی دوچا دا   ،و حکومت داشت ورزید و چو  قدرتمی

 شده بود.

 

                                                 
، پیشینشفتی،  محمدباقربه زندگی و نظرات و اقدامات حجه الاسلام سید  نگاهی، بیدگلیسید محمود سادات  .8

 .11ص 

 .311 ص، پیشینشااسی نلمای شیعه در تجربه ایرا  معاصر، غرباحمد رهدار،  .1
نلیای تا آیه الله  الاسلامثقههای نلم و نمل از ای از زندگی اسوهگرا ، گلشن ابرار؛ خلاصهجمعی از پژوهش .3

 .311 - 317 صص، 8 ج، پیشینای، خاماه
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