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 چکیده

تا پیش از روی کار آمدن قاجارها، امرا و حکام نواحی به  لییهف داهدان معهرونیو نسوان هس د لر بهی  مهرلم 

بدسو آورند؛ یذا شاهان نخ سی  قاجار، لر بدو امر، ب  م ظهور ک هم معهرونیو لسهو به  جایگاه چ دانی 

ی قاجار بر ایه  بهاور بولنهد که  لر ی اوایف لورهلام  نلمای شیع  نصر شدند. از سوی لیگر، نلمای شیع 

شیعیان د و ههر لار ویایو و حکومو ن وان نایبان آن حضرت تا زمان ظهور، نهدهنصر غیبو، نلما و داها ب 

ویایسی و حکومسی غیر از ویایو داها را نامعروع قلمدالکرلند. لر ای  میان، بولند نلمایی ک  ضم  تأکید بهر 

شهول تها ویایو داها، معرونیو حکومو شاهان قاجار لر امور لی وی را تأیید کرلند. لر ای  ماای  تلاش مهی

بر سلاطی  لر لوره غیبو با اسس ال ب  روایات و احالیه   لیدگاه ملااحمد نراقی مب ی بر ارجحیو ویایو داها

مسعدل نعان لاله شول و با ذکر وظایفی چون اجرای حدول و احکام، قضاوت، حفاظو، و صهیانو از جهان و 

مال مرلم روش  می ک د ک  معرونیو حاکم جامع  اسلامی ناشی از اِشراف بر ای  حدول اسو. وظهایفی که  

توان د ای  نوع ویایو و حکومهو را صهردات تها ع ایعرایط و م لط ب  حدول شرنی میداط داها و نلمای جام

زمان ظهور حضرت مهدی )نج( برای مرلم انمال ک  د. بدی  ترتیم مبانی معهرونیو ویایهو داهها و نهدم 

تحلیلی بهر  -صورت توصیفی  ی بررسی لر ای  ماای  بگرلل. روش و شیوهمعرونیو شاهان قاجار تبیی  می

 ای صورت پذیردس  اسو.مب ای مطایعات کسابخان 
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   مقدمه

ساوط اصفهان و صفویان، حاکمیو مذهبی، و تا حدولی سیاسی نایمان شیعی را لچار ناصان کرل. امها په  

ها، نالرشاه ادعار تلاش کرل تا با ت امح و اتخاذ بی ابی ی هم لر میان طوایف و ویایات و ههم از سرکوب ادغان

اشهو و بها قهدرت نمهایی زندیه  و با هم ای  س ی مذهم، نثمانی، ت ش زایی نماید. اقدامی ک  درجهامی ند

قاجارها ایده دوق ب  دراموشی سپرله شد. لر آغاز حکومو قاجارها ب  لییف داهدان معهرونیو، شهاهان ایه  

سل ل  لسو ب  لام  نلمای شیع  شدند تا با اتخاذ تأیید نلما و داها، به  سهرکوب شورشههای محلهی ج به  

ایدی  اتصال و انس اب ب  س  معرب صودی  )شیخ صهفی وضوح لیدیم ک  شاهان صفوی بامعروع بخع د. ب 

ارلبیلی(، انس اب ب  اوزون ح   و خاندان شاهی، سیالت و انس اب ب  امهام موسهی کهاظم )ع(، معهرونیو 

خول را نهالی   و تثبیو کرلند. اتفاقی ک  برای نالرشاه و کریم خان زند رخ ندال و ای ان مجبور شهدند که  لر 

م  وبان صفویان را ب  شاهی برلارند و خول را ظاهرات نایم ایعان به  مهرلم ب مایان هد. حسهی بدو امر، یکی از 

ایرنایا تغییر لال. ایدوی  ب  وکیفخان زند بعد از مرگ نباس سوم خول را شاه ن امید داط یابش را از وکیفکریم

اکم جامع  شیع  ب  ایه  نکسه  ای  نکس  اهمیو و جایگاه معرونیو حکومو ها را نعان می لهد. مالامیک  ح

نرسد ک  معرونیو اش از سوی نایم امام معصوم )ع( تأییهد شهده باشهد، پایه  ههای قهدرت وی م هسحکم 

 نخواهد بول.

آغامحمدخان قاجار قدرت مع وی نلما را برای لو موضوع بکار گردو: نخ و، برای تأیید و معهرونیو 

ی جههال نلیه  کفهار و م هیحیان لر قفاهاز. خلهف وی، سلط سش؛ لوم، برای ب یج طوایف مخسلف کعور برا

دسحعلی شاه نیز با وجول غلب  بر رقبای لاخلی، خول را از تأییدات نلما بی نیاز ندید. نلما لر ج گهای ایهران 

و روس، با انلام دساوی جهال، ناش کارکرلی خول را نعان لالند. ای  نوشسار لر تلاش اسو ک  بها بررسهی و 

آرا یکی از بزرگسری  مجسهدی  نصر، ملااحمد نراقی نعان لهد ک  لر نصهر غیبهو حضهرت  تجزی  و تحلیف

شهول و آیها وجهوهی از آن را مهی مهدی )نج( حکومو و ویایو م لمانان چگون  ب  نلما و داها واگذار می

گی و آرا توان ب  سلاطی  واگذار کرل یا ن ؟ ای  نفاذ شرنی یا غصبی اسو. لر آغاز بحه  اشهاره ای به  زنهد

ای ک  لر آن زی س  کمکی زیالی ب  لرک اندیع  و آرای وی لر خصوص جایگهاه ویایهو و ملااحمد و لوره

ایعهان نوائهد ایایهام وظایف داها لر نصر غیبو خواهد کرل. سپ  ب  شرح نظریات وی ک  نمدتات از  کسهاب 

 شول.م سفال می گرلل، پرلاخس  می

 

 ملااحمدزندگی و آثار 

هه.ق لر روسسای نراق از توابع کاشان مسویهد شهد و زیهر  2211ملااحمد نراقی درزند ملا مهدی نراقی لر سال 

نظر پدرش ک  از بزرگسری  داهای زمان بول، تحصیلات خول را ب  مدل هوش و اسهسعدال سرشهارش لر نلهوم 

ف لروس نهایی حهوزه به  ( ب  همراه پدرش ب  م ظور تکمیه2121سایگی )حوایی  12حوزوی پیمول. وی لر 
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های لرس آقا محمدباقر وحید بهبهانی، از نلمای نصر را لرک کرل و پ  نسبات ناییات ردو و آخری  سال

از لرگذشو ایعان ب  جمع شاگرلان میرزا مهدی شهرسسانی پیوسو. لر نجف از محضر اسسالانی چهون سهید 

( بههره هها بهرل )ملااحمهد نراقهی، 2111سودی ( و شیخ جعفر کاشف ایغطا )م2121مهدی بحرایعلومی )مسودی 

هه.ق بدییف شیوع وبا لر کاشهان و اطهراف  2121(. ملااحمد نراقی لر ربیع ایثانی سال 63نوائد ایایام، مادم ، 

آن، لر نراق ودات یادو و لر نجف اشرف، لر ک ار آرامگاه پدرش، ب  خاک سپرله شهد. از جمله  شهاگرلان 

ضی انصاری اشاره کرل ک  لر م یر سفر زیارتی ب  معهد )مرقد امهام رضها )ع( به  نراقی می توان ب  شیخ مرت

زنهدگی و »مدت چهار سال لر کاشان ماند و از محضر نراقی بهره برل )مجل  نعر لانش، موسوی، سید کهاظم 

(. از لیگر شاگرلانش می تهوان به  بهرالرش، ملها محمهد 222، 6، سال چهارم، ش«ناش داهی ملااحمد نراقی

مهدی نراقی ملام ب  آقا بزرگ اشاره کرل ک  چون لر سال ودات پدرش، ملامهدی ب  لنیا آمد وی را به  نهام 

(. همچ ی  باید از درزندش ملامحمهد نراقهی )مسهودی 26پدرش نامگذاری کرلند )نراقی، نوائد ایایام، مادم ، 

ه شهاگرلانش یهال کهرل )نراقهی، ( ملام ب  نبدایصاحم ک  لر دا  و کلام صاحم تأییف اسو، لر زمهر2121

 (.13معراج ای عاله، مادم ، 

ملااحمد درزنهد ملامههدی »لر باب شخصیو نلمی و برج س  ملااحمد لر قصص ایعلما چ ی  آمده اسو 

لر کاشان مسوید شد و تحصیلات خول را نزل اساتید بزرگ زمان خول گذراند ب  گون  ای ک  ب  معهاریف داهها 

)رک: « شهرت یادو نفوذ او بر حکام وقو ب  حدی بول ک  آنها تا مرز نزل می رسهاند و نلما و ادا  و ادضف

( ملااحمد نراقی گاهی شهعر 222؛ ایگار، لی  و لویو لر ایران ، 262قصص ایعلما، میرزا محمد ت کاب ی، ص 

 (  222تخلص می کرل )ایگار، لی  و لویو لر ایران،  "صفایی"می سرول و 

 

 آثار

اقی رسائف و کسابهای زیالی برجا مانده اسو ک  از مهمسری  کسم وی لر حوزه اندیع  سیاسهی از ملااحمد نر

اشاره کرل ک  از اویی  آثاری اسهو که  لر مهورل قوانهد  نوائد ایایام م  امهات الی  ایاحکاممی توان ب  کساب 

ی  نخ هسی  بهار لر ایه  معروف شده اسو. مبح  ویایو دانوائد ایایام داهی نوشس  شده اسو و ب  مرور ب  

 ب  بح  گذاشس  شده اسو. 12م ساف لر نائده  ب  صورتکساب 

م س د ایعیع  دی ایاحکام ایعریع  لیگر کسابی اسو داهی و اسسدیایی از نراقی ک  برهان و اسهسدیال قهوی، 

ای هعاله، از معهراج  آیهد.نظم م طای، درونات مسعدل و شیوایی بیان مطایم از معخص  های آن ب  شهمار مهی

برتری  کسابهای اخلاق ب  زبان دارسی و ترجم  جامع ای عاله با اندکی اضهادات اسهو و موضهوع آن اخلهاق 

 خورل.های سیاسی و داهی نراقی لر برخی مباح  آن ب  چعم میاسو اما اندیع 

ار مهم تهاریخ ک د مصالف اسو با لوره سلط و دسحعلی شاه ک  از الوای ک  نراقی لر آن زندگی میلوره

آید. لر زمانی ک  ه وز اساس حکومو قاجارها محکهم نعهده بهول، روسهای بهزرگ قبایهف و ایران بعمار می
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کرلند و از طردی چون اسهاس قهدرت قاجهار اسهسبدال و طوایف لر نواحی تحو نفوذ خول انمال قدرت می

تا با اخذ اجهازه نامه  ههایی حکومهو  زور و داقد معرونیو بول یذا آنها با اسسمدال از نلما لر صدل برآمدند

خول را  معرونیو ببخع د چ انک  شیخ جعفهر کاشهف ایغطها اذن به  سهلط و دسحعلهی شهاه لال و او را بها 

 (  12و  36، 1شرایطی چ د نایم خول کرل )نفی ی، تاریخ اجسمانی و سیاسی ایران لر لوره معاصر، ج

های از لسو ردس ، بها دسهوای نلمهای ری سرزمی گیهای ایران و روس، اندیع  بازپ لر لوره لوم ج گ

وارل مرحل  نملیاتی شد و ج ب  مادس جهال ب  خول گردو. از جمل  ک انی که  دسهوای جههال صهالر کهرل، 

-( ایگار می631، 2؛ ناسخ ایسواریخ، جلد 1ملااحمد نراقی بول )نراقی، مث وی طاقدی ، ب  اهسمام ح   نراقی، 

ای لیگر از نلما ب  سلطانی  ردس  و خول نلما لر ای  نبهرل شهرکو کرلنهد ب  اتفاق ندهنوی د: ایعان ]نراقی[ 

 (.631، 2؛ ی ان ایملک سپهر، ناسخ ایسواریخ، ج212)ایگار، همان، 

 

 های نراقیآرا و اندیشه

 قبف از طرح لیدگاه های ملااحمد نراقی ضروری و ک  با لیدگاه لو ت  از نلمها و داههای معاصهر وی آشه ا

 هایش بپرلازیم:شویم و سپ  ب  بررسی و تحلیف لیدگاه

هه.ق( از داهاو نلمهای بهزرگ اوایهف لوره قاجارمعساهد به  اندیعه  2111ایغطا )مسودی شیخ جعفر کاشف

ویایو دای  و مفهوم سلط و مأذون و حکومو معروع اسو. کاشف ایغطا از قول امهام زمهان )نهج( صهریحات 

پیغمبران و ائم  و نایم و قائم ماام  ایعان از نلما و مجسهدان و مخصوص ب  آنان حق رهبری جهال را از آن 

لان س  اما باتوج  ب  موانع ظهور امام و ندم تمک  و توانایی نلما ب  قیام و اقدام لر ای  باره اذن و اجازه ایه  

بویژه رهبهری او  -ی اومابوییو خاص و مورل -کار را ب  پالشاه می لهد. لر واقع معرونیو سلط و پالشاه

لر امر جهال بواسط  اذنی اسو ک  از سوی مجسهد نصر ب  نیابو از امام غایم لارل. بعبارتی معرونیو ذاتهی 

را « سلط و مهأذون»(. کاشف ایغطا مفهوم 22-21ندارل )رحمانیان، تاریخ تفکر سیاسی لر لوره قاجاری ، ص 

در، نظام سهلطانی از لیهدگاه ل تاکید قرار لاله اسو )طباطباییلر کساب کعف ایغطاء ن  ایعریع  ایغرا نیز مور

از  (2131-2222ب  بعد(. ایه  لر حهایی اسهو که  سهید جعفهر لارابهی کعهفی ) 212اندیع  سیاسی شیع ، 

 ظهف اندیع  بر و ضروری و سلطان ک  وجول معساد اسو مسعدل روایات و آیات ب  اسس ال معاصری  نراقی با

 لرههم شهیر و لرشهو لان  باران از بهسر را نالل پیعوای امام» ایانوار بحار ب  اسس ال با و لارل اصرار وی ایهی

 به  «شهولمهی حهال  وی نبهول لر ک  ایدس   از اسو بهسر ظایم پالشاه و ظایم پالشاه از اسو بهسر و شک  ده

 سهرخول و مهمهف که  رنیسهی از اسهو بهسر سال چهف لر پیع  جور و سسمکار سلطان: »نوی دمی طوری ک 

(. وی ب  موازات نلمها از نیابهو شهاه نهالل لر لوره 126ایملوک، تحف  کعفی،) روز از سانو یک لر باش د

غیبو امام معصوم سخ  گفس  اسو. شماری از محااان بر ای  باورند ک  وی ب  ویایو داهای شای س  ب  طهور 

نظری معساد بوله ویی ب  لییف نالر ایوجول بولن و ندم تمک  و ب ط ید ایعان به  تفکیهک حهوزه دایههان از 
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هها  و شاهان  قاجار رامعروع و ب  رسمیو ش اخس  اسو )حائری، نخ سی  رویهاروییشاهان پرلاخس  و سلط

 ب  بعد(. 621...، 

اویی  و برتری  چیزی ک  از ندم معرونیو سلاطی  قاجار لر آراء ملااحمد نراقی حکایو می ک د، طهرح 

بهو از آن دایه  بح  ویایو دای  از سوی اوسو. وی لر ای  مبح ، حق حاکمیو را بهر مهرلم لر نصهر غی

لاند و ای  خول گویای نامعروع بولن حاکم موجول اسو چرا ک  ایعان با ارائ  الی  نالهی و جامع ایعرایط می

نالی، داها را ت ها حاکمان شای س  جامع  اسلامی لر نصر غیبو و واجدی  شرایط حکومو ب  نیابو از امهام 

تهوان از قهائلی  به  نظریه  ویایهو (. وی را می661..، زمان )نج( می لاند )حائری، نخ سی  رویارویی های .

ههای مطلا  دای  لان و چرا ک  معساد ب  ویایو داها با اخسیارات گ هسرله اسهو )کربلهایی پهازوکی، اندیعه 

 (.  11سیاسی شیع  لر نصر غیبو، ص

ری اسهو. ب ابرای  طرح بح  ویایو دای  از سوی نراقی نعان  محرز نامعروع بولن سلط و شاهان قاجها

ک د، شواهد تهاریخی مب هی نکس  لیگری ک  از نامعروع بولن سلط و شاهان قاجار از سوی نراقی حکایو می

شول نراقی چ هدی  بر لخایو و انسراض ایعان ب  نملکرل حاکمان م صوب از جانم حکومو اسو. گفس  می

ظلم و سهسم و د هال اخهراج کهرل. مرتب  کارگزارانی ک  از سوی شاه ب  حکومو گمارله شده بولند ب  خاطر 

ه گامی ک  دسحعلی شاه از ای  کار او ناراحو شد و ایعان را ب  نزل خول خواند و ب  ت هدی به  او گفهو که  

ک ید. ملااحمد نراقی لسسانش را ب  آسمان برل و چ ی  گفو: بهار خهدایا ایه  شما لر وضع مملکو اخلال می

لاله م  ردع ظلم کرلم وای  ظایم بهر مه  نصهبانی اسهو و چهون  سلطان ظایم حاکم ظایمی را بر مرلم قرار

خواسو نفری  ک د دسحعلی شاه از جا برخاسو و لسسهای او را گردو و لر ماام نهذر خهواهی برآمهد و به  

 (.222لسسور ایعان برای کاشان حاکمی معی  کرل )ایگار، لی  و لویو لر ایران، ص

لش وحید بهبهانی لر مبارزه با اخباریون لر پیش گردس  بولک  م عاء ملااحمد نراقی الام  راهی بول ک  اسسا

( نراقی اجسههال مهورل مهذمو را 61تحویی لر دا  شیعی گرلید )ایزلهی، اندیع  سیاسی ملا احمد تراقی، ص

همان اجسهال اهف س و می لاند ک  لر آن ب  اموری چون مصایح مرسل ، اسسح انات، قیاسات ضعیف  و امثهال 

نمف می شول. ایعان حکم را بدون اجسهال، غیر ممک  و دهم م ائف را بدون آن غیر مسصور معردهی مهی  ای ها

 (  11-12، صص6ک د )نراقی، رسائف و م ائف، ج

ملااحمد نراقی شاگرل محمدباقر وحید بهبهانی و اسسال شیخ مرتضی انصاری بوله از ای  رو او را می توان 

بزرگ لان و رهبر معظم انالاب، حضرت آیو ایل  خام   ای لر ای  باره می ی واسط بی  ای  لو اسسال حلا 

ای ها )نراقیی ( ناط  وصف لاسسان و مکسم وحید بهبهانی و نجف با شهیخ انصهاری و مکسهم بعهدی »درمای د: 

رس دااهو ک  تا امروز الام  پیدا کرله، می باش د. ای  پدر و پ ر هر لو شهاگرل وحیهد بهبههانی ه هس د ... ل

وحید را لر آن اواخر، چ د سایی لرک کرل ... و از آن طرف، ب  آن مکسم وصف می شهولک  لر واقهع مکسهم 

مجدل دا  ب  مع ای مصطلح امروزی ه س د؛ دا  اجسهالی مبس هی بهر مبهانی اصهویی و م هسحکم که  مرحهوم 
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شیخ چهار سال لر کاشهان  بهبهانی ای  را بوجول آورل. از ای  طرف، ایعان اسسال شیخ مرتضی انصاری اسو.

توقف کرله اسو؛ ایبس  معروف اسو ک  داضف نراقی هم از شیخ اسسفاله کرلند. شکی نی و ک  ههر اسهسالی 

از شاگرل با اسسعدال اسسفاله می ک د، اما اسسالی اسسال ب  جای خول محفوظ اسهو... جهز آن جاذبه  و ملهایی 

)ویهژه نامه  ک گهره بزرگداشهو داضهلی  نراقهی، « هدارلداضف نراقی ک ی نمی توان و شیح را لر کاشان نگ

 (.1، ص2ش

 12نائده سامان لاله و مباح  مربوط ب  ویایهو دایه  را نائهده  11را لر نوائد ایایام ملااحمدنراقی کساب 

مسمرکز کرله اسو. او لر ای  نائده م ائف مربوط ب  ویایو دای  را گ جانده ک  برای نخ هسی  بهار اسهو که  

ی خول را از اخسصاص باب خاصی ب  ویایو دای  چ هی  آورله اسهو: ف ارائ  می شول نراقی انگیزهبدی  شک

را به  حهاکم لر روزگهار غیبهو وا های داهی می لیدم که  نوی ه دگان ب هیاری از کارهها همواره لر کساب»

لییف آورله اند لییف شان گذارند و ب  او لر کارها ویایو می له د، بدون آنک  لییلی بیاورند و یا برخی ک  می

نوائهد )نراقهی، « ناقص اسو و با ای ک  م ئل  ب یار با اهمیو اسو، جای ویژه ای برای آن لر نظر نگردس  اند

 (.213، صایایام

 

 د )احادیث و روایات( مورد استنادشواه

واژه حکومو اسهو. بهسری  مصداق برای « ویایو»قبف از ارائ  نظرات، ذکر ای  نکس  ضروری اسو ک  مفهوم 

انما وییکم ایل  و رسوی  و ایهذی  »درماید: می« مائده»مبارک   یسوره 11چ انک  لر قرآن کریم، از جمل  لر آی  

ترجم : همانا ویی امر، حاکم و سرپرسهو شهما ت هها « آم وا ایذی  یایمون ایصلاه و یوتون ایزکات هم راکعون

 پرلازند. ک  د زکات میرا ب  پا می لارند و لر حایی ک  رکوع می خداسو و پیامبر او و آن موم انی ک  نماز

ترجمه : « اطیعوا ایل  و اطیعو ایرسول و اویی ایامر م کم»می درماید: « ن ا»سوره مبارک   12همچ ی  لر آی  

 خدا را درمان برید و پیامبران و کارلاران )سرپرسسان( خویش را درمان برید.

 شاهد اول:

ی لر بدو سخ  با ذکر روایات و احالیثی لر تلهاش اسهو تها جایگهاه نلمها را نعهان لههد: ملااحمد نراق

نلمها و داهها امی هان و شخصهیسهای مهورل »و « نلما وارثان انبیا ایهی ه هس د»روایاتی از امام صالق)ع( چون 

ه گهام ماهام دایه   لر ای »و ناف روایسی از کساب دا  رضوی از امام رضا)ع( ک  می درمای د: « اطمی ان ه س د

همچون پیامبرانی اسو ک  لر میان قوم ب ی اسرائیف بوله اند )ظاهرات م ظور زمان غیبو امام )ع( اسو( )نراقی، 

ی م هسفال از ب  تعهریح قانهدهنوائد ایایام (. ملااحمد نراقی لر کساب 21-21، صحدول ویایو حاکم اسلامی

 پرلازل: آنها حق ویایو لارل، می دای  لر ای  روایات و بیان بعضی از اموری ک 

با ذکر تمهام اسه الش، و شهیخ  اکمال لی توقیع شریفی از امام زمان )نج( اسو ک  شیخ صدوق لر کساب 

و اما »روایو کرله اند. لر ق مسی از ای  توقیع آمده اسو:  احسجاج و طبرسی لر کساب ایغیب طوسی لر کساب 
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ه گام حوال  جدید برای تعیی  تکلیف خول ب  راویان حدی  ما رجوع ک ید چرا ک  آنها حجو م  بر شهما 

 (.12، صحدول ویایو حاکم اسلامی)نراقی، « و م  حجو خدا بر آنان ه سم

 شاهد دوم:

 اگر بعد از غیبهو قهائم مها )نهج( نلمهای بها تاهوی و»از امام نلی ب  محمد )ع( ناف اسو ک  درمولند: 

پرهیزگاری نباش د ک  مرلم را بر ایمان ب  آن حضرت لنوت ک  د و او را ب  مرلم بع اسان د و ... هم  از لیه  

خدا روی گرلان و م حرف شده و ب  او کفر می ورزند، پ  ماام ای  گون  نلما لر نزل خدا برتهر و بایهاتر از 

 (.11)نراقی، همان، « هم  اسو
 

 شاهد سوم: 

شهما لر میهان خهول به  »اسو ک  ابوخدیج  از امام صالق )ع( ناف کرله ک  درمولنهد:  روایو بعد روایسی

هید، په  مه  او ک ی نظر لاشس  باشید ک  ماداری از احکام ما را می لاند پ  او را بی  خول )حاکم( قرار ل

 )نراقی، همان(.« ام، پ  شما نیز ه گام ردع اخسلاف ب  او مراجع  ک یدرا قاضی قرار لاله
 

 شاهد چهارم:

لر بی  خول مرلی را حاکم و قاضی قرار لهید ک  حلهال »روایو لیگری اسو از امام صالق ک  درمولند: 

 )نراقی، همان(.« و حرام ما را ش اخس  اسو، پ  م  او را ب  ن وان قاضی معی  کرله ام
 

 شاهد پنجم:

طردی  لنوا ب  ک هی نظهر لاشهس  »لیگری حدی  مابوی  نمر ب  ح ظل  اسو ک  لر آن چ ی  آمده اسو: 

باش د ک  حدی  ما را روایو می ک د، لر حلال و حرام ما لقو و توج  لارل، و احکام مها را به  خهوبی مهی 

ش اسد، اگر چ ی  شخصی را یادسید، باید راضی ب  حکم او باش د، چرا ک  م  او را، لر میان شما حهاکم قهرار 

ک د و از او پذیردس  نعول، حکم خدا کوچک و سبک شمرله شهده و لاله ام، پ  اگر بر نظر ما حکمی صالر 

ای  نمف ب  م زی  رل ما اسو، و ک ی ک  ما را رل ک د، خدا را رل کرله و ک ی که  خهدا را رل ک هد، لر حهد 

 )نراقی، همان(.« شرک ب  او می باشد و معرک اسو
 

 شاهد ششم:

از امام ح ی )ع( ناف کرله اسهو  تحف ایعاولروایو بعد را محمد ب  ح   ب  نلی ب  شعب  لر کساب 

و ای  بدان خاطر اسو ک  مجاری امور و احکام ایهی ب  لسو نلما و داههای »لر ق مسی از ای  حدی  آمده 

مانهو و صهداقو را نیهز ها ک  ن بو ب  حلال و حرام ایهی آش ایی لاشس  و ااسلامی و خداش اس اسو؛ همان

 (.16)نراقی، همان، ...« ک  د رنایو می
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 شاهد هفتم:

با ذکر تمام اس الش از دضف ب  شاذان و او نیز از امام رضا)ع( ناهف نلف ایعرایع حدیثی از صاحم کساب 

و  پ  اگر ک ی بگوید خداوند چهرا شه اخس  پیهامبران و اقهرار به  آنهان»کرله ک  لر ق مسی از آن درمولند: 

پیروی از آنان را بر مرلم واجم کرله اسو؟ لر جواب خواهیم گفو: از آن جهایی که  لر آدهری ش و قهوای 

ی آن تمام مصایح و م ادع خول را تهأمی  ک  هد، و از طردهی طبیعی مرلم، اسسعدالی قرار لاله نعد هم  بوسیل 

باش د، ز الراک ظاهری خداوند ناتوان میاخداوند نیز برتر از آن اسو ک  لیده شول، و هم  می لانیم ک  مرلم 

ای پاک و معصوم از گ اه و خطا ب  ن وان واسط  بی  او و خلاهش وجهول ای جز ای  نبول ک  درسسالهیذا چاره

لاشس  باشد تا امر و نهی و لسسورات او را ب  آنان برساند و آدریدگان را ب  چیزههایی که  م ادععهان را تهأمی  

رر و هلاکو ب  لور می لارل واقف ساخس  و آگاه ک د، چرا که  لر آدهری ش آنهان، چ هی  نموله وآنها را از ض

ی تعخیصی قرار لاله نعده اسو ک  م ادع و مضار خول را تعهخیص له هد. یهذا اگهر خداونهد ش اسهایی قوه

عهان پیهدا م نیهازی به  ایساخو، سولی لر ارسال پیامبران نبول و مهرلران و پیروی از آنان را واجم نمیپیامب

کرلند و لر نسیج  قرار لالن رسول برای مرلم کاری بی دایده و کاملات بیهوله بول و ههی  مصهلحسی لر بهر نمی

ای اسسوار دی ک  هم  چیز را روی اصف و پای نداشو؛ حال آنک  احسمال انجام کاری بیهوله از حکمو خداون

ایامر را قرار لال و لسسور ی بگوید: چرا خداوند، اویی(. و اگر ک 11-12)نراقی، همان، « باشدکرله، ب  لور می

توان مهوارل زیهر ب  پیروی از آنان درمول؟ لر جواب خواهیم گفو: ای  کار نلف ب یار لارل ک  از آن جمل  می

از آن جایی ک  خداوند، برای مرلم حدول معخص و معی ی را لر زندگانی معی  درمهوله و به  »را یالآور شد: 

-ر لاله ک  از آن حدول شرنی تجاوز نک  د، چرا ک  ای  کار د ال و تباهی را برای آنان به  بهار مهیآنان لسسو

آورل، ب ابرای  اجرای اوامر و رنایو حدول شرنی صورت نخواهد گردو مگر آنک  خداوند شخص امی هی را 

یر ای  صورت هیچگاه ک ی سرپرسو آنان قرار لهد ک  آنها را از تجاوز و انجام محرمات باز لارل، زیرا لر غ

ک هد؛ بدی  سبم ک  لیگران تباه می شوند و از بی  می روند، از یذت و م فعو شخصی خول صرف نظر نمهی

پ  خداوند نیز قیم و سرپرسسی برای آنان قرار لال تا ایعان را از د ال باز لاشس  و حدول و احکام شهرنی را 

 (.11، حدول ویایو حاکم اسلامی؛ نراقی، 162، یامنوائد ایا)نراقی، « لر میان ای ان برپا لارل

بی یم ک  بدون قیم و سرپرسو و بهدون مهدیر لیه  و لنیهای خهول، به  لیگر آنک  ما گروه و ملسی را نمی

لهد ب دگان خول را ن بو به  نیهاز ضهروری حیاتعان الام  له د؛ پ  هیچگاه حکمو باری تعایی اجازه نمی

لاند. اصویات قوام و برپایی یک جامع ، ت ها زیرا او ضرورت ای  امر را بخوبی میزندگی شان ب  خول واگذارل، 

ب  وجول رهبر و سرپرسسی مسکی اسو ک  ادرال آن ملو ب  رهبری او با لشهم ان خهول مبهارزه نمهوله، امهوال 

خول را با نظارت او تا یم نمای د و آن رهبر مراسم جمع  و جمانو ایعان را برپها سهازل و از ظلهم و سهسم 

اگر خداوند برای مهرلم، امهام و سرپرسهسی »(. و نیز ای ک  11 د )نراقی، همان، ن بو ب  مظلومی  جلوگیری ک

امی ، حادظ، نگاهبان و جانعی ی از طرف خول قرار نداله بول، ب  طور یاهی  لیه  خداونهد و ملهو او نهابول 
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 یادهو، کهادران وهها لر لیه  خهدا ادهزایش مهیگعو س و خداوندی و احکام ایهی تغییر یادس  و بدنومی

گعو. روش  اسو لی ان لر آن آئی  لسو برله، آنرا تحریف نموله و حسی امر بر خول م لمانان معسب  میبی

اند و آرا و ادکار و امیال نف انی آنهان بها ههم اخسلهاف لاشهس  و ک  مرلم همیع  ناقص، محساج و نیازم د بوله

و حفظ لسساورلهایی ک  پیهامبر)ص( آورله کاملات مسفاوت اسو. ب ابرای  خداوند برای آنان قیم و حادظی جه

یادهو. و سه و و احکهام خداونهدی تغییهر مهی لال، همچ ان ک  گفسیم مرلم گمراه شده، لیه اسو قرار نمی

)نراقهی، همهان، « شهدندهمچ ی  ایمان مرلم مسزیزل گعس ، تمام مرلم جهان ب  گمراهی و ضلایو کعهیده مهی

11-13.) 

گهرلل: نخ هو آنکه  دایههی که  بایهد یات( پیعگفس  چ د نکس  م سفال میبا مرور شواهد )احالی  و روا

سرپرسسی مرلم را بر نهده گیرل باید چ  شرایطی لاشس  باشد ک  بسواند ای  مهم را ب  انجام رساند و لیگر ای  

 ک  مصالیای ک  لر شمار وظایف دای  و حاکم جامع  اسلامی اسو، کدام د؟

لوم م سسر اسو ب  نبارتی وقسی ک  وظایف دای  و نهایمی که  سرپرسهسی  پاسخ سوال اول لر پاسخ سوال

جامع  را برنهده گردس  برشماریم، لرمی بابیم ک  چ ی  درلی باید چ  خصوصیاتی لاشس  باشد. یذا به  شهرح 

 وظایف داها و نلما و موارل ویایو آنها بر مرلم پرلاخس  می شول.

. لر همه  امهوری که  2  نهالل لر لو چیهز حهق ویایهو لارل: گوید: بطهور کلهی، دایهنراقی میملااحمد 

اند، مگر موارلی ک  اسهسث اء پیامبر)ص( و ائم )ع( لر آنها صاحم اخسیار بوله و حق سرپرسسی و ویایو لاشس 

. دای  لر هم  موارلی ک  با لی  و لنیای ب دگان خدا، ارتبهاط لارل و بایهد صهورت پهذیرل و ههی  1اند. شده

 (.11انجام آن نی و، حق تصرف و ویایو لارل )نراقی، همان، گریزی از 

 

 ظایف فقها از نظر ملا احمد نراقیو

لر ای جا ب  مهمسری  وظایف دای  از نظر ملااحمد نراقی پرلاخس  می شول ک  ب  صهورت مخسصهر لر له مهورل 

 آنها را ارائ  کرله اسو:

لارند و بر مرلم واجم اسهو که  از دسهاوی ایعهان  ی دای  ماام ادساء اسو. داها حق دسویوظیف  نخستین

(. حدی  نمر ب  ح ظل  لییف ک  پیعهسر 66پیروی ک  د و از احکام صالره آنان تالید نمای د)نراقی، همان، ص

اشاره شد، موید ای  وظیف  اسو. تمام نلما و داها بر ای  نکس  اجماع لارند ک  نلمها بایهد لر مهورل احکهام، 

ه د و از آنان ک م تکلیف ک  د. تمام موارلی ک  درل نامی واجم اسو سوال ک د، بر دایه  برای مرلم دسوا ل

 گرلل.واجم اسو دسوا لهد. لر امور لیگر چون جهال نیز دسوی صالر می

گذارل مان هد روایسهی که  نبدایله  روایسی لر لسو لاریم ک  خداوند زمی  را خایی از حجو و نعان  نمی

پیوسس  از ابسدای خلاو تا ب  حال چ هی  بهوله که  خداونهد، لر زمهی  »ناف کرله اسو:نامری از امام صالق 

« لهد تا او حلال و حرام خدا را ب  مرلم باز ش اسد و آنها را ب  راه خدا و لیه  او دهرا خوانهدحجسی قرار می
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اب اکمال ایدی  از (. لر روایسی لیگر لر کس211، 2ب  ناف از شیخ کلی ی، اصول کادی، ج 61)نراقی، همان، ص

خداوند هیچگاه زمی  را ب  حال خول وانگذاشهس  و همیعه  نهایمی لر »امام صالق )ع( روایو شده اسو ک : 

ها را ب  آنها بیاموزل، و اگر جر ای  بهول مهوم ی  لر تمهام کارههای خهول، ها و کاسسیآن قرار لاله ک  ادزایش

ز (. م ظهور ا221ازشیخ صدوق، اکمال ایدی  و اتمام ای عمه ، ب  ناف  61)نراقی همان « شدندمرتکم اشسباه می

ایذکر، م لمات امام معصوم غایم )نج( نی و، زیرا امام لر نصهر غیبهو یفظ حجو و نایم لر لو حدی  دوق

م ائف و احکام شرنی را ب  مرلم نمی آموزل، و آنها را ب  لی  خدا لنوت نمی ک د و امهور آنهان را برایعهان 

 ازل.سروش  نمی

ی دای ، سرپرسسی لر امر قضاوت و لاوری و ردع اخسلاف و م ازنات مرلم اسو. مرلم بایهد وظیف  دومین

برای اخسلادات باید پ  از رجوع ب  داها، احکام و آراء صالره از سوی آنان را بپذیرند. روایهو ابوخدیجه  و 

(. ملااحمهد نراقهی لر 11راقی، همهان، لهد )نحدی  نمر ب  ح ظل  شواهد روش ی از ای  وظیف  را نعان می

بطور مفصف راجع ب  بح  ندایو و یوازم آن، نظرات خول را بیان کهرله اسهو و دوایهد  معراج ای عالهکساب 

 (.121-122، معراج ای عالهآن را برای حاکم جامع  اسلامی برشمرله اسو )ملااحمد نراقی، 

)ت بیههات و  ای  و ک  دای  باید حدول و تعزیهرات ی دای ، اجرای حدول ایهی اسو. م ظوروظیف  سومین

های شرنی( را اجرا نماید. داهای شیع  لر ای ک  آیا دای  لر زمان غیبو، ن بو ب  ای  امور سرپرسسی مجازات

و ویایو لارل، اخسلاف نظر لارند. برخی چون شیخ مفید و شیخ طوسی بر آن شده اند ک  دایه  لر ایه  امهور 

انی چون سلار ب  نبدایعزیز لیلمی، نلام  حلی، شهید اول و ثانی، شیخ حر ناملی و محمهد ویایو لارل و ک 

باقر سبزواری ای  نظر را پذیردس  اند ک  ب  نظر معهور معروف شده اسو.اما بعضهی از داهها لر م های  نمهف 

دم م های  ناهف قاضی ب  نمف خول لر حاوق ایل  )اجرای حدول( مدنی اجماع شده اند ویی از نلام  حلی نه

ای ک  لر ای  مورل وجول لارل واگذاری ای  وظیفه  (. نکس 12شده اسو )نراقی، حدول ویایو حاکم اسلامی، 

گهرلل لر اجهرای حهدول و ی قهری  اسو ک  بانه  مهیی دادان قوهاز سوی برخی از نلما ب  حکام ب  بهان 

 انگاری صورت گیرل. تعزیرات ت امح و سهف

دای  جامع ایعرایط، حفظ اموال یسیمان و حق تصرف لر ای  امهوال اسهو. آیه  شهریف   یوظیف  چهارمین

ترجم : و ب  اموال یسیمان نزلیک نعهوید، مگهر به  « ویا تاربوا مال اییسیم ایّا بایّسی هی اح  »قرآن می درماید: 

ی یح بهرای همه نیکوتری  صورت. ای  آی  نعان له ده آن اسو ک  نزلیک شدن ب  مال یسیم با روشهی صهح

توان هد لخایهو مرلم، از جمل  داها جایز اسو. اما لر مورل دای ، قطعات جایز اسو، و لیگران با اجازه دای ، می

(. گهاهی داهط به  11ک  د. همچ ی  اجماع قطعی داها لر ای  مورل مزید بر نلهو اسهو )نراقهی، همهان، ص

سو که  حکهم آن ظهاهر و معهخص اسهو. امها صورت نگهداری آن مال از تلف شدن و بیهوله هدر ردس  ا

تواند یک سری کارهها گاهی ب  صورت قرض لالن، تجارت، خرید و دروش، صلح و مان د ای هاسو. دای  می

ای لر آن نباشهد و لر غیهر ایه  را با مال یسیم انجام لهد، ویی جواز ای  انمال معروط بر آن اسو ک  مف ده
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م آنها باشد، جایز نی و چرا ک  پیعسر گفسیم هرگون  نزلیک شدن به  صورت، یع ی اگر د الی لر نحوه انجا

 (.31مال یسیمان باید ب  نیکوتری  شکف باشد )نراقی، همان، 

ی دای ، نگهداری اموال لیوانگان و سفهاسو. اگر لیوانگان و سفها سرپرسو لیگهری جهز وظیف  پنجمین

ی آن اموال را برنهده گیهرل. حهدی  مهوثای از ابه  حاکم نداشس  باش د بر حاکم واجم ک  ویایو و سرپرسس

اب  س ان گفو: سفی  کی و؟ امام درمهول: »س ان ک  از امام صالق)ع( ناف کرله، لر ق مسی از آن چ ی  آمده: 

(. هرگاه ویی لیگری مثف پدر، جهد و 32-31)نراقی، همان، « ک ی ک  )ج  ( یک لرهمی را لو لرهم بخرل

رسسی مال ای  لو )سفی  و لیوان ( را برنهده گیهرل، حهاکم ایه  کهار را برنههده وصی، وجول نداشو ک  سرپ

 لارل.

. ک ی ک  لر شهرش نی هو ویهی 2ی دای ، حفظ اموال غایبان اسو ک  ای ان س  لسس  اند: وظیف  ششمین

و ...  از او خبر لاریم و میدانیم ک  ب  چ  م طا  ای سفر کرله، مثف ک انی ک  بهرای تجهارت، زیهارت و حهج

ی اول با ای  تفاوت شخص نمی تواند لیگران را از حال خهول بهاخبر ک هد و . مثف لسس 1م ادرت کرله اند. 

لر اموال خول تصرف ک د. ایبس  ممک  اسو ای  ناتوانی لیایف زیهالی لاشهس  باشهد، مثهف لوری راه، طویهانی 

بری از او لر لسو نی هو. حهاکم شهرع . شخص غایبی ک  مطلاات خ6بولن مدت م ادرت، زندانی بولن و ... 

می تواند لر مورل هر س  گروه، قضاوت و لاوری ک د؛ و می تواند برای الای قرض درل غایهم که  زمهان آن 

درا رسیده و طلبکار آن را مطایب  کرله اسو، مال او را بفروشد. ایبس  اگر از راه لیگری ک  سخسی و حرجی لر 

ایا اگر راه لیگری وجول لاشس  باشد، نمی تواند از راه دهروش مهال او لیه  آن نی و ای  کار مادور نباشد، و

 (.11طلبکار را بپرلازل )نراقی، همان، 

ی دای ، ویایو لر امور مربوط ب  زناشویی اسو. اجماع نلما بر آن و ک  دای ، دی ایجمله  وظیف  هفتمین

اف اسو. تمامی داهها بهدون ههی  اخسلهادی حق ویایو و سرپرسسی لارل، اگرچ  لر موارل و جزئیات آن اخسل

معسادند ک  حاکم، لر مورل اجرای ناد ازلواج ت ها بی  لو درل نابایغ یا لو لیوان  یا لو سهفی  ویایهو لارل، و 

 (.12لر سایر موارل، ویایسی ندارل )نراقی، همان، 

ر امهوری که  دایه  ویایهو و ی دای ، بکار گمارلن ایسام و لیوانگان و سفیهان اسو. از لیگوظیف  هشتمین

های بدنی( آنهاسهو، ایبسه  بها لر نظهر سرپرسسی لارل ب  کارگمارلن آنان اسو و مطایب  م ادع ج می )دعاییو

. اجمهاع 2گردس  مصایح خول آنها و لیگر مصایح مورل نظر. لیایف اثبات ویایو داها لر ایه  مهوارل به  لییهف 

د، ضرر و زیانی برای آنها مح وب می گرلل ک  ای  مطلهم نیهز لر . اگر ویایو و سرپرسسی دای  نباش1نلما؛ 

. همان د روایاتی ک  پیرامون ویایو دای  ن بو ب  امهور ایسهام و لیوانگهان آورلیهم، 6دا  اسلامی مجاز نی و؛ 

ی حاهوق مهایی دای  ن بو ب  )اجاره ایسام و لیوانگان و سفیهان( ویایو لارل. همچ ی  دای  ن بو به  مطایبه 
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)ک  ب  اخسیار صاحم آن می تواند د هخ شهول(، النهای غهب ،  2آنها و غیر آن نیز ویایو لارل، مثف حق شفع 

ی بیّ ه ، جهرح شههول ق م لالن م کر و رل ق م لر امور قضایی، حق قصاص لر مورل خون و ج ایات، اقام 

 (.21-22)یع ی شهول را نالل ندان س ( و ... )نراقی، همان، 

دای ، تصرف لر اموال امام معصوم )ع( مثف نیمی از خم ؛ مایی ک  مایکش معلوم نی و،  یوظیف  نهمین

 (.23مایی ک  وار  ندارل و مان د ای ها )نراقی، همان، ص

لاله اسو. یع ی هم  اموری ک  ی دای ، انجام تمام اموری اسو ک  امام )ع(م سایمات انجام میوظیف  دهمین

دای  نیز حق ویایو لارل. اموری چون دروش مال شخص بی پهول )مفله (، طلهاق امام لر آنها ویایو لاشس ، 

 (.21زنی ک  بعد از ج سجو معلوم شده ک  شوهرش ناپدید گعس  و لیگر امور معاب  )نراقی، همان، ص

ی اسلامی و دایهی اسهو که  ی آخری ک  لر ای  نوشسار حائز یالآوری و، ویژگی های حاکم جامع نکس 

 مو و ویایو م لمی  لر نصر غیبو قرار می گیرل. ای  ویژگی ها از ای  قرارند: لر راس حکو

ایف: دااهو: نراقی هرجا ک  از ویایو لر نصر غیبو سخ  ب  میان آورله دااهو را از جمل  شرایط او بر 

 (.  112-112و  162-163شمرله اسو )نراقی، نوائدایایام، صص

جامعه   حاکم اسو زیرا لر سای  ندایو اسو که  ظلهم و سهسم ازهای وایی و ب: ندایو از لیگر ویژگی

چ انکه  لر بحه   -گوید: نایم امام زمان دای  نالل اسو و ک ی ک  نالل نباشهدب دل. نراقی میرخو بر می

نمی تواند لر تا یم خم ، حفظ مال غایبان، ایسهام، لیوانگهان و سهفیهان بدرسهسی نمهف  -وظایف گفس  شد

 (.  261، 22حیو اسو )نراقی، م س د ایعیع ، جنماید و داقد صلا

ج: ش اخو مصایح، معکلات زمان  از لیگر ویژگیهای حاکم جامع  اسو. نراقی می گویهد: واجهم اسهو 

 (.266، 22مسویی مصرف ماییات اسلامی، نایم امام باشد، زیرا وی ب  مصلحو آگاه تر اسو )همان، ج

نهایِم، امهی  »م اسلامی اسو نراقی لر ای  باره مهی نوی هد: ل: امانو لاری یکی لیگر از ویژگی های حاک

خداسو، چ ان چ  لر روایو آمده نلما امی  ها ه س د، دایهان امی ان پیامبران ه س د و مجرای امور و احکهام 

 (.21، 21)همان، ج« بدسو نایمان بایل  و امی  بر حلال و حرام خدا ه س د

 

 گیرینتیجه

ملااحمد نراقی از نخ سی  داهای شیع  لر آغاز قرن سیزلهم هه. ق و بدو سلط و قاجارهاسو که  حکومهو 

را از آن داها و نلمای صایحی می لاند ک  ب  نیابو از امام غایم )نهج(، مسهویی الاره جامعه  ه هس د. وی لر 

                                                      
معنی که هرگاه دو نفر در مالی شریک هستند و یکیی از نن  . شفعه عبارت از حق شریک مال، نسبت به خرید سهم شریک دیگر است. بدین1 

دو می خواهد سهم خود را بفروشد، شریک دوم نسبت به خرید این سهم بر دیگران اولویت دارد و در صورت عدم خرید او، دیگران میی تواننید 
 این سهم را خریداری کنند.
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ایات و احالی  معسبر و لر الام  بها جامع با اسس ال ب  آیات، رو ب  صورتنوائد ایایام مبح  م سالی از کساب 

اسسدیال نالی و م طای ب  بیان شرح وظایف دای  را لر برابر مرلم، از جمل  اجرای حهدول و احکهام، لاوری، 

قضاوت، حفاظو و صیانو از جان و مال هم  اقعار مرلم می پرلازل و داهها را بهسهری  گزی ه  بهرای اِنمهال 

نماید. وی لر بط  شرح وظایفی که  بهرای مهدی )نج( معردی میویایو و حکومو لر نصر غیبو حضرت 

دای  و نایم امام زمان )ع( بر می شمارل، ناخولآگاه دای  بولن، آگاه بولن ب  حهدول و احکهام شهرنی، نهالل 

بولن لر انمال ویایو و قضاوت بر آحال جامع ، امانسداری شجاع بولن لر انلام احکام و دسهاوی بهدون ههی  

 سی را داط لر دای  می بی د. ترس و هرا

لر طول بح ، لیدگاه ملااحمد نراقی مب ی بر ارجحیو ویایو داها بر سلاطی  لر نصر غیبو با اسس ال به  

ی اسهلامی روایات و احالی  مسعدل نعان لاله و با ذکر وظایف دای ، روش  شد ک  معرونیو حهاکم جامعه 

داها و نلمای جامع ایعرایط از نهده آن بر می آی هد و مهی  ناشی از اِشراف بر حدول و وظایفی اسو ک  داط

صردات تا زمان ظهور حضرت مهدی )نج( بر مهرلم اِنمهال ک  هد. بهدی   -توان د ای  نوع ویایو و حکومو را

 ترتیم مبانی معرونیو ویایو داها و ندم معرونیو شاهان قاجار روش  گرلید.
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Review the position of the Velayat and duties of the jurists in ABSENCE of period 

in political and jurisprudential affairs Mullah Ahmad Naraghi  

(In the early thirteenth century AH) 
 

Mojtaba Rezaei sarchogha1 

Abstract 

 

Before the Qajars come, rulers of the districts Due to the lack of legitimacy, could not 

get a lot of base among the people, so, First Qajar kings, at the beginning, In order to 

gain legitimacy needed Shiite scholars of that period. On the other hand, Shiite scholars 

believed in the early Qajar period that in ABSENCE of period, Ulema and jurists as his 

successors until he emerged, covenant of the Velayat and the rule of the Shiites And 

considered any Velayat and governance other than the Velayat of the Faqihs illegitimate. 

Among these were the scholars who, while stressing the province of the jurists, 

confirmed the legitimacy of the Qajar kings in world affairs. 

In this article, it will be tried to show the view of Mulla Ammad Naraqi on the verity of 

the province of the Faqihs on the Sultans during ABSENCE of period based on 

numerous traditions and Hadiths and by mentioning duties such as implementing the 

Islamic norms, judging, and protecting the lives and property of the people, it becomes 

clear that the legitimacy of the ruling Islamic society is due to the awareness of these 

rulings, Functions that only the jurists and scholars of the prevailing and dominant 

religious orders can perform for the people until the advent of Imam Mahdi. Thus, the 

principles of the legitimacy of the Velayat-e Faqihs and the lack of legitimacy of the 

Qajar kings are explained. 

The method of this paper is descriptive-analytic based on library studies. 
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