
چك�ده
فقـهاى ش$ـعه در طول تار�خ فقـه، نسبت به حكم همكارى با حاكـمان ـ بهو�ژه حاكـمان
جورـ رأى واحدى نداشتهاند. تا پ$ش از ش$خ مـف$د، حرمت ا�ن همكارى، مورد اتفاق
فقـهاى شناخـتهشـده8 ش$ـعه بوده است؛ امـا وى، در ا�ن رأى تجد�د نظر كـرد. پژوهش
حاضـر به منظور بررسى و شناسا�ى علت تغـ$$ر رو�كرد شـ$خ مف$د نـسبت به همكارى با
سلطان جــائر در مــقـا�ســه با عــالمـان شــ$ـعــه8 دورههاى پ$ش از او، روش هرمـنوت$ك
قصـدگراى اسك$نر را انتخاب كـرده كه به دل$ل توجه به مـتن و زم$نه8 ا�ن تغ$$ـر و همچن$ن
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مـوضـوع هنـجـارهاى مـرسـوم، بسـ$ــار مناسب به نظر مىرسـد. بـا اتخـاذ ا�ن روش،
آزمـودن ا�ن فرضـ$ـه كه «شـ$خ مـفـ$د به دل$ل تـغ$ـ$ـر شرا�ط حـاكم بر جـامـعه8 اسـالمى و
فـرصتى كـه آلبو�ه براى شـ$عـ$ـان ا�جاد كـرده بود، هنجـار مرسـوم حـرمت همكارى با
سلطان جـائر را تغ$ـ$ـر داده و آن را به جواز و حـتى وجوب هـمكارى بر اساس شـرا�طى

خاص تبد�ل كرده است»، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.
كل�دواژه�ها:

اند�شه8 س$اسى ش$عه، ش$خ مف$د، هنجار مرسوم، همكارى با سلطان جائر، اسك$نر.

مقدمه

فرا�ـند شكلگ$ـرى حاكـم$ت اسـالمى پس از رحلت پ$امـبر (ص) و فـاصله8 ا�جـادشده مـ$ان
سـاختـار خالفت با آنچـه شـ$عـ$ان آن را حكومت حق و مـشـروع تحت وال�ت امام مـعصـوم
مىدانستند، از �ك طرف، اعـمال فشار روزافزون حاكـمان را بر ش$ع$ـان به عنوان مهمتر�ن
گروه معـارض، توج$ه مىكرد؛ و از سـوى د�گر، فاصله رو به فزونى م$ـان وضع موجود با
مطلوب در د�دگـاه ش$ـعى، فقـهاى شـ$عـه را به ناروا دانستـن هرگونه همكارى �ا همـراهى با
حـاكـمـان بر مـسند قـدرت به عنوان �ك مـشى مـسلم �ا مـشـهـور مـوجب مىگـشت. پس از
گذشت حدود سه قرن بر ا�ن منوال، به دل$ل ضعr بنىعباس در قرن چهارم و پنجم هجرى
و حضور بـرخى وزراى ش$عى و قدرتگـرفتن حاكمـان آلبو�ه بر شهر بغداد، فـرصتى براى
حمـا�ت س$اسـ$ان از عالمـان ش$عى ا�جـاد گرد�د. از طرف د�گر، رأى عـالمان ش$ـعه از منع
همكارى با حاكم بـدون اجازه8 ائمه (ع)، به جـوازِ محدود، تغـ$$ر �افت؛ و عـالمان ش$ـعه در
شـرا�طى ن$ـز كـه امام مـعـصـوم در رأس حكومت قـرار نداشت، منعى براى حـضـور در بدنه8
حكومت ند�دند و نه تنها از حاكـمان بو�هى ش$عهمـذهب كه در مواقعى، از حاكمـان عباسى
ن$ز حـما�ت كردند و حـتى خود، عهـدهدار منصبى حكومتى شـدند. ا�ن تغ$$ـر رو�ه، تنها به
عملكرد عالمان ش$عـى محدود نبود، بلكه ر�شه در تغ$$ر اند�شه و مبـانى فكرى عالمان ش$عه
داشت. به نظر مىرسد اند�شـه8 س$اسى١ در ا�ن عصر، شاهد دگـرگونى آشكارى شده بود.
نخسـت$ن فـق$ـهى كه در ا�ن عصـر، اند�شه8 سـ$اسى مـتما�ـزى ب$ان كرد و به جـواز همكارى با
سلطان جـائر قائل شـد، ش$خ مـف$ـد (متـوفاى٤١٣ قـمرى) بود كـه اند�شه8 سـ$اسى وى تأثـ$ر

بس$ارى بر اند�شه8 د�گر فقهاى مكتب بغداد٢ داشت.
اند�شه8 س$اسى ش$خ مف$د را مىتوان متنمحورانه٣ بررسى كرد �ا مانند زم$نهگرا�ان٤،



ف$د
خ م

ش$
شه1 

ند!
در ا

ور 
ن ج

لطا
ا س

ل ب
عام

ت

١٠٥
"

زمـ$نههاى شكلگـ$ـرى ا�ن اند�شـه را بررسى كـرد. همـچن$ن مـىتوان مانـند مكتب آنال٥،
تالش كرد زم$نههاى مختلr شكلگ$رى آن اند�شه را از جنبههاى س$اسى، جامعهشناختى،
روانشناخــتى و… در كنـار هم و به صــورت �كجــا شناســا�ى كــرده، بر ا�ن اســاس، به
كندوكـاو اند�شـه8 سـ$اسى شـ$خ مـفـ$د پرداخـت. روش تار�خى جد�ـدتر، روش هرمنوت$ك
كوئنت$ن اسك$نر٦ است كه با جمع روش متنمحـور و زم$نهگرا، بر آن است كه براى بررسى
اند�شـه8 �ك فـرد �ا �ك مكتب، با�د عـالوه بر بررسى خـود آن اثر، اند�شـههاى همعـرض و
همچن$ن بستـرهاى مختلr شكلگ$رى و هـمچن$ن فضا�ى كه اند�شـه و كلمات مورد نظر در
آن فـضـا ب$ـان شـده، بررسى شـود تا بتـوان دركى كامـلتر از آن اند�شـه و همـچن$ن فـهم نظر
انـد�شمـند در هـنگـام نگـارش اثر خـــــو�ـش به دسـت آورد (نوذرى، ١٣٨٩: ١١٢). �كى از
مـهمتر�ن و�ژگىهاى روش اسك$ـنر، نگارش مـثالـى عملـى براى ا�ن روش تار�خى است.
وى در كتـاب ماكـ$اولى (Skinner, 2000) ) به همـ$ن ش$ـوه عـمل كرده و به ا�ن وسـ$له، راه را

براى شناخت بهتر روشش براى مخاطبان و پژوهشگران تار�خى سهلتر كرده است.
هدف ا�ن پژوهش، ا�جاد نگرشى جـد�د بر اساس منابع موجود درباره8 عـصر آلبو�ه و
مكتب بغداد و به خصـوص ش$خ مف$د و همچـن$ن خروج از صرف نقل روا�ات است. بحث
و بررسى اند�شـه8 ش$خ مفـ$د در حـوزه8 س$است و تـوجه به مبـاحث س$ـاسى ا�ن عالم شـ$عى،
اهم$ت فراوانى دارد كه البته بررسى ا�ن اند�شه بر اساس �ك روش مشخص تار�خى منسجم

و مشخص، ارزش كار را مضاعr خواهد كرد.
سـؤال اصلى تحقـ$ق، چرا�ى و چگونگى تغـ$$ـر اند�شه8 سـ$ـاسى علماى امـام$ـه توسط

ش$خ مف$د از هنجارِ قبح همكارى با سلطان جائر، به جواز (و حتى وجوب) است.

١. چهارچوب نظرى

روشى كـه در ا�ن تحقـ$ق از آن اسـتفـاده شده، روش اسك$نر اسـت. اسك$نر ب$ان مىدارد كـه
براى درك مفـهوم �ك متن، آنچـه داراى اهم$ت است، فهم قصـد نو�سنده در هنگام نگارش
آن اثر است (مـرتضـوى، ١٣٨٦: ١٧٧). اسك$نر مـعـتـقـد است بـراى درك علت رو�كرد جـد�د
سـ$اسى �ـك شخص (در مـقـا�سه بـا اند�شمندان مـتقـدم)، با�د زمـ$نههاى ذهنى و عـ$نى را
بررسى كـرد كـه مـتون در واكـنش به آنها به نگارش درآمـده است (مرتـضوى، ١٣٨٥: ١٦٤).

اسك$نر در مقدمه8 كتاب ماك$اولى ب$ان مىدارد:
استدالل من ا�ن خواهد بود كه براى فهم نظر�هها و تعال$م ماك$اولى، با�د مشكالتى را
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از البهالى غبار زمان باز و آشكار كن$م كه او بهوضوح در دو كتاب شهر�ار و گفتارها و سا�ر
نوشـتههاى خـود در باب فلسفـه8 س$ـاسى، خـو�شتن را با آنها روبهرو مىد�ده است؛ و امـا
شده،r$ن آثار در آن تصن�دگاهى برس$م، الزم است مـح$طى را كه ا�كه به چن$ن دبراى ا�ن

بازآفر�نى كن$م (اسك$نر، ١٣٨٠: ١٧).
آنچـه در ا�ن مـقـاله درباره8 روش اسك$نر (بـا وجود گـسـتـردگى در روش و فـاكـتـورها و
معـ$ارهاى آن) مـد نظر است، بررسى اند�شه8 سـ$اسى �ك فـرد �ا مكتب بر اساس هنـجارهاى
مرسـوم٧ مىباشد.٨ بر ا�ن اسـاس، براى بررسى اند�شهاى سـ$ـاسى، ابتدا با�د هنجـارهاى
مرسـوم آن عصر را شناخت و بر اساس آن، در�افت كـه اند�شههاى س$ـاسى طرحشده، ناظر
به كـدام هنجار و در صـدد تغ$ـ$ر كـدام هنجار د�گـر است كه ا�ن امـر جز با بررسى زمـ$نههاى
ذهنى و عــ$نى زمـان نگـارش اثر، امكانپذ�ر نمىبـاشـد.٩ بر ا�ن اســاس، در ا�ن پژوهش،
محـقق در صدد آزمودن ا�ن فـرض$ه است كـه ش$خ مفـ$د از فرصت شـرا�ط خاص اجتـماعى و
س$ـاسى آن عصـر، استفـاده كرد و تمـام همت خود را بر مـشروع$ت همكارى با سـلطان زمان
براى تقو�ت و گسترش تش$ع مصروف داشت. به نظر مىرسد نظر فقهى ش$خ مف$د بر اساس
مبناى قو�م فقـه ش$عه متخـذ از روش امامان معصوم (ع) در ش$ـوه8 تعامل با سلطان زمانه است

كه به صورت جواز همكارى با سلطان به دل$ل شرا�طى خاص، نمود پ$دا كرده است.

٢. تحر�م همكارى با سلطان جائر؛ هنجار مرسوم در فقه ش�عه

آغاز مكتب بغـداد را با�د به پا�ان دوره8 غ$ـبت صغرى (٢٦٠ـ٣٣٤ قـمرى) متـصل دانست كه
در آن، حدود شش هزار كـتب حد�ثى و اصـول چهارصـدگانه جمع شـده بود. گرچه عـمده
تمركز فقـه ش$عه بر مكتب قم١٠ است، در كنار آن نبا�د از حوزههاى علمى د�گر نظ$ر حوزه8
رى ن$ز غافل شـد. و�ژگى علماى ا�ن عصر، بـ$ان اند�شه8 فقهى در قـالب روا�ات به گونهاى
بود كـه روا�ات مورد قـبول خـود را ذ�ل هر عنوان فـقهى ب$ـاورند و بهنوعى فـتواى خـود را به
شكل روا�تى از مـعصومـان براى مقلدان ب$ـان نما�ند (ابنبابو�ه، ١٤١٣: ٢/١؛ همچن$ن ر.ك به:

معارف، ١٣٧٧: ٨ـ٣٧٧).
در خـصوص مـوضـوع ا�ن پژوهش در نگاه علمـاى امامـ$ـه، دوره8 قبل از شـ$خ مـف$ـد،

توجه به چند نكته ضرورى است:
�dzU� ÊUDK� X}?B∫ با توجه به روا�ات مـورد استناد در كتب علماى ا�ن عـصر،� Æ±
مىتوان د�دگـاه ا�شان را نسـبت به سلطان جـائر به عنوان كـسى در�افت كه وجـودش ظلمت
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است. در برخى روا�ات، منظور خداوند از «اول$اى طاغوتى كه موجب خروج پ$روانشان از
نور به سمت ظلمات مىشود» (بقره/ ٢٥٧)، ظالمانى معرفى شده است كه حق اهلب$ت(ع)
را غصب كردند. بنابرا�ن هر امامى كه از طرف خدا منصوب نباشد و همچن$ن تابعان آنها،
ظالم هسـتند (عـ$ـاشـى، ١٣٨٠٣: ١٣٨/١؛ و كل$نى، ١٤٠٧: ٣٧٥/١ و ٣٧٦). در روا�تى از امـام
صادق (ع) در تـفس$ـر آ�هÓsÓDÓ� U?� ÓË U?NÚM� Ód?ÓNÓ� U� Óg�«u?ÓHÚ�« Ów=�Ó— ÓÂ]d?Ó� U?L]�≈ ÚqÔ�» 8» نقل است كـه «ما

بطن» (�عنى فواحش و بدىهاى غ$رظاهر)، سلطان جائر است (قمى، ١٤٠٤: ٢٣٠/١).
≥dzU� ÊUDK� U� È—UJL� Æ∫ طبق روا�ات مورد استناد در ا�ن عصر، هرگونه همكارى و
ارتبـاط با حــاكم مـمنوع است و حــتى مطابق برخى از ا�ـن روا�ات، كـسىكـه با امــام جـائر
دوسـتى كند، د�ن ندارد (كـوفى اهوازى، ١٤٠٢: ١٩؛ عـ$ـاشى، ١٣٨٠٣: ١٣٨/١؛ كل$نى، ١٤٠٧:

.(٣٧٥/١
همچن$ن در روا�تى آمده است كه حتى اگر د�د�د فق$هى داخل دستگاه سالط$ن شد، از

او فاصله بگ$ر�د (كل$نى، ١٤٠٧: ٤٦/١).
≤dzU?� ÊUDK� X}?L?�U?� ‰u?�?� Æ∫ روا�ات مـوجـود در ا�ن زمـ$نه، حـاكى از مـمنوعـ$ت
پذ�رش حاكمـ$ت سلطان جائر است؛ تا آنجا كه حتى مـراجعه به قاض$ان منصـوب به خل$فه
براى دادخـواهى ن$ـز تحـاكم بـه طاغـوت و نامـشـروع دانسـتـه شـده است؛ و از ا�ن رو، اگـر
قـاضى به نفع مـؤمن ن$ـز حكم كند، گـرچه حق وى باشـد، انتـفـاع از آن حـرام است (كل$نى،

١٤٠٧: ٦٧/١؛ و ٤١٢/٧).
در مجـموع با بررسى روا�ات و مطالب مـوجود در كتب فـقهى و حد�ثى ا�ن عـصر، به
وضـوح مىتوان در�افت كـه د�دگـاه ا�ن فـقـ$ـهان نـسبـت به حاكـم غ$ـرمـعـصـوم و همـچن$ن
صـاحبمنصبـان حكومت، آن است كـه ا�نها ظالمانى هسـتند كـه حتى كـار ن$ك ا�شان ن$ـز
پذ�رفته ن$ـست؛ و ش$ع$ان با�د به هر صـورت ممكن از ا�شان فاصله بگ$ـرند؛ د�دگاهى كه به

نظر مىرسد در گفتار فق$هان بعد بهخصوص ش$خ مف$د، تغ$$ر �افته است.

٣. زم�نه�ها

روش اسك$نر مبتنى بر ضرورت ترك$ب متنمـحورى و زم$نهمحورى است؛ به هم$ن دل$ل،
براى بررسى و تب$$ن اند�شههاى س$اسى ش$خ مف$د (كه به نظر در تقابل با نظر�ات فقهاى قبل
از وى است)، با�د عالوه بر فهم متن و گـفتار علما، زم$نههاى اند�شه8 س$اسـى ش$خ مف$د را

ن$ز بررسى كرد.
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با بررسى اند�شه8 س$اسى علماى آن عصر، درمى�اب$م كه چهار زم$نه8 مهم و اثربخش را
مىتوان به عنوان زمـ$نههاى مهم عـ$نى و ذهنى اند�شـه8 س$ـاسى علماى مكتب بغـداد بررسى
كرد كـه عبارتند از: نظر�ات علمـاى مذاهب د�گر اسالمى هـمعصر مفـ$د؛ وضعـ$ت خاص

ش$ع$ان در آن دوره؛ وضع$ت خالفت عباسى؛ و همچن$ن روىكارآمدن آلبو�ه.١١

١ـ٣. مشروع�ت�بخشى علماى اهل سنت به جور حاكمان

�كى از اصلىتر�ن شاخصهها�ى كه در بررسى اند�شه8 س$اسى �ك فرد (و �ا �ك مكتب
�ا مذهب) از اهمـ$ت خاصى برخـوردار است، آگاهى از نظر�ات مخـالفانى است كـه ممكن
است صــاحـبـان اند�ـشـه8 مـورد نظـر را به واكنش وادارد؛ و از ا�ن راه، بر تكـو�ن و تدو�ن و
محتواى آن د�دگاه، اثربخش بوده باشند. در ا�ن عصر، دو كـتاب اند�شه8 س$اسى بس$ار مهم
به دست ما رسـ$ده است كـه تب$$نكننده8 د�دگـاه نو�سندگان ا�ن كـتابها به عنوان نمـا�ندگان
مذاهب اهل سنت به حـاكم و مشروع$ت و د�گر مـباحث مربوط به حكومت است كه مـتأخر
از زمان ش$ـخ مف$د هسـتند، اما نشاندهنده8 فضـاى فكرى اند�شه8 س$اسى اهل سنـت آن عصر
مىباشـد؛ و علت انتـخـاب ا�ن دو كتـاب، ا�ن است كـه تقـر�بـاً ا�ن دو كـتاب، اول$ن كـتـبى
هسـتند كه به طور مـشخص و دسـتهبندىشـده، مبـاحث اند�شه8 سـ$اسى را مطرح كـردهاند.
عناو�ن هر دو كتـاب ن$ز �كى است كـه نشان مىدهد رو�كرد اصلى ا�ن دو كـتاب، به سلطان
و حاكم است: �كى، «االحكام السلطان$ه» نوشته8 ابوالحـسن ماوردى (متوفاى ٤٥٠ قمرى)
فق$ـه بزرگ شافعى و د�گرى «االحكام السلطان$ه» نوشـته ابو�على فراء (متوفـاى ٤٥٨ قمرى)

فق$ه بزرگ حنبلى.
نكتـه8 قابل توجـه آنكه بر طبق د�دگـاه ا�ن دو نفر، حـاكمـ$ت خلفاى عـباسى، مـشروع

است و بحث حاكم جائر در اند�شه8 آنها جا�ى ندارد.
نكات مرتبط با موضوع ا�ن مقاله، در نظر�ات ا�ن دو فق$ه غ$رش$عى، عبارتند از:

±r�U� X}�ËdA� Æ∫ نظر ا�ن فقها در حكومت امامى كه شرا�ط امامت١٢ در وى تحقق
�افتـه، ا�ن است كه اگـر شرا�ط نصب١٣ در حق امام رعـا�ت شده باشـد و منعى بر وى پ$ش
ن$ـا�د، حكـومت وى مـشـروع است (مـاوردى، ١٤٠٩: ٢٤؛ فـراء، ١٤٢١: ١٩ و ٢٠)؛ امـا اگـر
شـرا�ط سلطان تغـ$ـ$ـر �ابد و برخى از شـرا�ط انتـخـاب سلطان از وى سلب شـود، در برخى
مـوارد مىگـو�ند باعث نقض امـامت و حكـومتـش مىشـود و در برخى مـوارد، باعث نقض

حكومتش ن$ست.١٤
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٢. تسلط د�گران بـر حـاكم: اگـر كـسى بر خل$ـفـه مـسـتـولى شـود (همـچنانكـه در آن
عـصر، اشـخاصى مـانند ام$ـراالمراها و حكومتها�ـى مانند آلبو�ه و سلجـوق$ـان بر خل$فـه8
عبـاسى مستـولى بودند) و تظاهر به معصـ$ت نكند، مشكلى براى امـامت خل$فه و ن$ـز مانعى
براى ادامـه8 مشـروع$ت امـام ن$ست. امـام به كارهاى شـخص مسـتولى، نظاره مىكنـد و اگر
مطابق با شـرع و عدالت بود، با�د كـارهاى وى را تنف$ـذ و امضـا نما�د تا منجـر به فسـاد امت

نشود (ماوردى، ١٤٠٩: ٢٧ و ٢٨).
٣. وظ$فـه8 مردم: ماوردى در دو مـوضع، به وظ$فـه8 مردم اشاره مىكنـد: �كى در ب$ان
ضرورت تبع$ت مردم از حكومت (ماوردى، ١٤٠٩: ٢٤)؛ و د�گر، انحصار ضرورت تبع$ت
مـردم از حاكم در امـور موافق حق. وى روا�تى ن$ـز از پ$امـبر نقـل مىكند كه به همـ$ن مطلب
rت، اگر امام مرتكب اشتـباه و گناهى شود و عمل مخال�ن روا�اشاره دارد.١٥ با توجه به ا
حق انجـام دهد، اصل امــامت او برقـرار مىمـاند؛ ولى مـردم با�ـد وى را تنهـا در امـور حق
اطاعت كنند (مـاوردى، ١٤٠٩: ٤)؛ شـبـ$ـه به همـ$ن مطلب از فـراء ن$ـز نقل شـده است (فـراء،

.(١٤٢١: ٢٨
¥o�U� ÊUDK� ‰e� Æ∫ مطلبى درباره8 رو�كرد ماوردى و فراء در كتب خو�ش بر مقابله با
سلطان فـاسق و ظـالم �افت نشـد. البـتـه نو�ـسنده8 كـتـاب «القـاضى ابو�علـى الفـراء و كـتـابه»
مىگو�د: ا�نكه فراء در كتاب خو�ش بر عزل سلطان فاسق و ظالم «بنى بو�ه ش$عى» مطلبى
ب$ان نداشته، حاكى از ترسو بودنش ن$ست؛ بلكه اعتقاد وى همانند احمد بن حنبل ا�ن است
كه فـاسق در اثر فسقش عـزل نمىشود و نبا�د عل$ـه ا�ن شخص ق$ام كـرد؛ همچنانكه احـمد
بن حنبل در مـاجراى فتنه8 خلق قـرآن، قائل به قـ$ام عل$ه مـأمون نشد و كـسانى را كـه در صدد

ق$ام عل$ه واثق بودند، نهى نمود و برحذر داشت (ابوفارس، ١٤٠٣: ٥٤٦ و ٥٤٧).

M٢ـ٣. خارج شدن ش�ع�ان از موضع ضع

عصـر آلبو�ه در نگاه اول$ـه و ب$رونى، عصـر طال�ى ش$ـع$ـان به نظر مىرسد. شـ$عـ$ان
تقر�باً در تمام ادوار حكومت امو�ان و همچن$ن عـصر اول و دوم عباسى در تنگنا قرار داشتند
و دائماً تـحت فشار حكـومتها بودند. ش$ـع$ان پس از تسـلط بو�ه$ـان بر بغداد و با حـما�ت
آنان، در حالى توانستند آزادانه به اجراى مراسم خود از جـمله عزادارى عاشورا و شادى ع$د
غد�ر بپردازند كه مدتهاى طوالنى در ا�ن شهر، در تق$ه8 كامل به سر برده بودند (ابنخلدون،
١٤٠٨: ٥٢٧/٣). با وجود ا�ن، بهرغم حاكم$ت آلبو�ه بر دستگاه خالفت عباسى و چ$رگى
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آنها بر شـهـر بغداد، كـمـاكـان مواردى از ظلم پ$ـروان د�گر مـذاهب به خـصـوص حنابله بر
ش$ع$ان گزارش شده است (در ا�ن باره ر.ك به: بارانى، ١٣٨٨: ٢٢٠ ـ ٢٢٥).

٣ـ٣. ضعM خلفاى عباسى

عصرى كه آلبو�ه بر قسمت عـمدهاى از سرزم$نهاى اسالمى حكومت مىكرد، �كى
rهاى مــخـتلاز دورههاى منحــصـربهفـرد در تار�خ اســالم است. در ا�ن دوره، حكومت
مـستـقل و ن$ـمـهمسـتـقلى وجـود داشـتند كه بر سـراسـر مناطق اسـالمى حكمرانى مىكـردند
(ابنعـبرى، ١٩٩٢: ١٦٧ و ١٦٨). در ا�ن زمـان، از طرفى شاهـد ادامه8 ضـعr خلفـا در امتـداد
عـصر دوم عـباسـى هستـ$م؛ و از طرف د�گر، شـاهد به وجود آمـدن سلسلهاى قـوى از نسل
بو�ه مـاه$گ$ـر در درون منطقـه8 اسـالمى مىباشـ$م كه با نشـان دادن ل$ـاقت خـود نزد آلز�ار،
براى خود اعـتبـارى كسب كردند و پـس از مدتى توانستنـد استقـالل �ابند؛ و پس از تسلط بر
مناطق مركـزى ا�ران، گستـره8 حكومت خود را از جـبال تا بغداد بگسـترانند (مسكو�ه، ١٣٧٩:
٣٨٦/٥ به بعـد؛ همـچن$ن براى تفـص$ل ب$شتـر ر.ك به: احمـدى، ١٣٩١: ٥٣). در ا�ن دوره به تعـب$ـر
ب$رونى، خل$ـفه تمـام و�ژگىهاى دن$ا�ى خود را به عنـوان قدرت اول حكومت از دست داده
بود و خالفت، مقامى صرفاً د�نى و اعتقادى به شمار مىرفت (ب$رونى، ٢٠٠٠م: ١٣٢). خلفا
چون باز�چهاى در دست امراى آلبو�ه بودند و حاكمان آلبو�ه مانند معزالدوله، عزالدوله و
عضدالدوله، قدرتى براى خل$فه قائل نبودند؛ و به هم$ن جهت با ا�نكه از لحاظ مذهب، با
خل$ـفه مشكـل داشتند، اما بـه جهاتى مـانند ترس از شـورش مخالفـان سنىمذهب، نـداشتن
كار�زما و اقتدار الزم و همچن$ن عدم احراز شرط قر�شى بودن براى دست$ابى به خالفت و…
خالفت عبـاس$ان را سرنگون نكـردند؛ و ح$ات مر�ض و كمفـا�ده8 عباس$ان را حـفظ كردند.
قدرت خلفا در ا�ن دوره، محدود بـه دادن خلعت و نشان به ام$ران بو�هى و نظارت بر برخى
اقطاعــات خـود بود كــه آن هم با�د ز�ر نظـر بو�هـ$ــان انجـام مـىپذ�رفت (ابن كـثــ$ـر، ١٤٠٧:
٢١٢/١١؛ همـچن$ن در ا�ـن باره ر.ك به: زركلى، ١٩٨٩: ١٤٧/٥). حــتى انتــخـاب الطـائع توسط
المط$ع (خل$ـفـه8 پ$شـ$ن) ن$ـز نشانى از قـدرت و اقـتدار عـبـاس$ـان نداشت؛ و به همـ$ن دل$ل،
ام$ران آلبو�ه ن$ز با آن مخالفتى نكردند (ابنعمرانى، ١٤٢١: ١٧٨؛ ابنكث$ر، ١٤٠٧: ٢٧٦/١١).

٤ـ٣. قدرت �افتن آل�بو�ه

پس از حـدود دو قـرن از برافتـادن امـو�ان، مـردانى از منطقـه8 د�لم توانسـتند بر دسـتگاه
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خـالفت عبـاسى مسلط شـوند و خل$ـفه را تحت اخـتـ$ار خـود درآورند. حكومت آلبو�ه در
سـال ٣٢٤ قمـرى توسط على بن بو�ـه تشك$ل شد و پـس از آن بود كه على، مـركـز حكومت
خود را ش$راز قرار داد و با گرفتن خلعت از خلفـاى عباسى، براى حكومت خود مشروع$ت
خر�د. سـپس برادر كوچك خود، حـسن را به سمت رى فـرستاد و مـراكز جبـال را به قلمرو
آلبو�ه اضـافـه كـرد. پـس از حـدود ١١ سـال از آغـاز حكومت آلبو�ه، برادر د�ـگر او �عنى
احمد، ابتدا خوزسـتان را تصرف كرد و سپس به سمت بغداد رفت و مركز خـالفت عباس$ان
را فـتح و به نوعى مـرحله8 جـد�دى از قـدرت س$ـاسى شـ$ـعه را ا�جـاد كـرد (ابنكـث$ـر، ١٤٠٧:
٢١٢/١١؛ همـچن$ن ر.ك به: فـق$ـهى، ١٣٧٤: ٩٦ـ١٠٨). در ا�ن دوره، خل$ـفـه8 عبـاسى چنانكـه
ابور�حان ب$رونىنو�سد، مانند «رأس الجالوت»، تنها ر�است د�نى داشت (ب$رونى، ٢٠٠٠م:
١٣٢). از علل اصلى تصـم$م امـ$ران بو�هى بر ادامـه8 ح$ـات خالفت عـباسى، وجـود منصب
ام$راالمـرا�ى بود كه كمك فراوانى بر اقتدار آلبـو�ه ن$ز مىكرد. ام$راالمراء شـخصى بود كه

اقتدار فراوانى داشت و تقر�باً عهدهدار تمام امور مملكت بود.١٦
پس از غلبـه8 آلبو�ه بـر بغـداد و به عـهـده گرفـتـن منصب امـ$ـراالمـرا�ى، آلبو�ه سـعى
فراوانى در آشكارساختن مظاهر تش$ع مانند لعن امو�ان و تبرى از غاصبان حق آل على (ع) و
برگزارى مراسم ع$د غد�ر و عاشورا داشتند (ابنكث$ر، ١٤٠٧: ٢١٢/١١). البته ازدواج المط$ع
و القادر با دختران عزالدوله و عضدالدوله، ب$ش از آنكه حاكى از گرا�ش ا�ن دو ام$ر به اهل

سنت باشد، از قصد بو�ه$ان به برقرارى ارتباط نَسَبى با خل$فه8 عباسى حكا�ت دارد.
احمد پس از تسلط بر بغـداد، لواى خود را از المستكفى در�افت كرد و با خل$ـفه ب$عت
كرد (مسكو�ه، ١٣٧٩: ١١٩/٦). لقب معزالدوله را براى خود و لقب عمادالدوله و ركنالدوله
را براى برادرانش، على و حـسن، از خل$ـفه در�افت كـرد (ابنعـبرى، ١٩٩٢: ١٦٦)؛ و مقـرر

كرد كه روزانه ٥ هزار درهم به خل$فه پرداخت شود (ابنعمرانى، ١٤٢١: ٢٧٠).
مسعودى، مورخ مـعاصر احمد آلبو�ه معتقد است: آلبو�ه كـه بر المط$ع خل$فه چ$ره
گشتهانـد، ب$شتر رسوم خالفت و وزارت را از م$ان بردهاند و خل$فـه از خود اراده و نفوذى
ندارد. به هم$ن جهت، وى در كتاب «التنب$ه و االشراف» خود درباره8 اخالق و رفتار خلفاى

ا�ن عصر، مطلبى ننوشته است (مسعودى، بىتا: ٣٤٦).
اقدام بعـدى حسن بو�هى در بغداد كـه از اقتدار حـام$ان شـ$عى و ضعr مـوضع خلفاى
سنىمذهب حـكا�ت دارد، تغ$$ـر ظاهر شهر بـه شكل جامعـهاى با مظاهر و نمادهاى شـ$عى

است. حسن دستور داد بر روى د�وارها و سر در مساجد بغداد بنو�سند:
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«لعنت خداوند بر معـاو�ه بن ابىسف$ان. لعنت خداوند بر كسى كـه فدك فاطمه(س) را
غصب كرد. لعنت خداوند بـر كسى كه عباس را از شوراى تع$ـ$ن رهبرى خارج كرد. لعنت
خداوند بر كـسى كه ابوذر را از مد�نه به ربـذه تبع$ـد كرد؛ و لعنت خداوند بر كـسى كه از دفن
امـام حـسن(ع) نزد جـدش پ$ـامـبـر(ص) مـمـانعت به عـمل آورد» (مـسكو�ه، ١٣٧٩: ٢٦٤/٦،

بها�ى، ١٤٠٦: ١١).
ا�ن موارد، تحق$ر كامل سنىمذهبان در مركز خالفت بود، س$استى كه از سوى ام$ران
بو�هى چندان ادامه ن$ـافت. البته د�گر شعـائر د�نى مانند علنى كردن عـزادارى روز عاشورا و
برپا�ى مراسم جشن روز ع$ـد غد�ر كه معزالدوله بن$اد نهاد تـا پا�ان بو�ه$ان ادامه داشت. ا�ن
مـوارد براى شـ$ـعـ$ـان به منزله8 خـروج از وضـعـ$ت تقـ$ـهاى بود كـه از حـادثه8 كـربال تا ظهـور
بو�ه$ـان، به عنوان س$ـاستى از سـوى ائمه8 ش$ـعه براى حفـظ ش$عـ$ان امامـ$ه اجـرا مىشد؛ و
باعث حضور ش$ـع$ان حتى در مركز خالفت عبـاس$ان شده بود.١٧ در مجموع با�د گفت كه
ش$عـ$ان بغداد پس از تسلط احمد بن بو�ه بر بغـداد، از قدرت باال�ى برخوردار بودند؛ و ا�ن
امـر تا حــدود سـال ٣٧٦ قـمـرى (وفـات عـضــدالدوله) ادامـه داشت. از ا�ن ســال به بعـد،
درگ$ـرى و اختـالفات درونخـاندانى بو�ه$ـان به اوج رس$د و بـه مرور باعث ضعـr و سپس

اضمحالل تدر�جى آلبو�ه در اواسط قرن پنجم به دست حكومت سلجوق$ان شد.

٤. اند�شهY س�اسى ش�خ مف�د

منابع فهـم اند�شه8 س$ـاسى فقهـاى ا�ن عصـر، عمدتاً در كـتب فقهىشـان نوشتـه شده است.
همـچن$ن با�د دقت داشت كـه گرچه حكم سـ$اسى فـقهـا در مـباحث حكومـتى صراحـتاً ذكـر
شده، در مـصاد�ق فقهى ن$ـز مباحثى هست كـه ارتباط مسـتق$مى با سـ$است دارد و با بررسى
آنها مىتوان اند�ـشـه8 سـ$ـاسى فـقــ$ـهى را در�افت؛ مـثـالً وقــتى فـقـ$ـهى بـه حـرمت درآمـد
كـسبشـده از سلطان حكـم كند، به طر�ق اولى درمى�اب$م كـه حـكومت سلطان را مـشـروع
نمىداند. همـچن$ن است اگـر به كـفا�ـت �ا عدم كـفـا�تِ دادن زكـات به حاكـمى حكم كـرده
باشد. مباحثى مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، نماز جمعه و جماعات، قضاوت
و تق$ه ن$ـز ارتباط مستقـ$مى با اند�شه8 س$اسى دارد و با بررسـى آن، بهوضوح مىتوان اند�شه8

س$اسى آن فق$ه را بهتر در�افت و ترس$م كرد.
آراى ش$خ مف$د را درباره8 همكارى با سالط$ن جائر، با�د در چند محور بررسى كرد:

± “« v�U}� VBM� ‰u�� Æ�dzU� r�U� ·d∫ ش$خ مف$د، همكارى با ظالمان در امور حق



ف$د
خ م

ش$
شه1 

ند!
در ا

ور 
ن ج

لطا
ا س

ل ب
عام

ت

١١٣
"

و انجام واجب را براى فـق$هـان، جا�ز و در برخى امور، واجب مىداند. ولى به مـمنوع$ت
كمك به آنها در ظلم و بدى و عدم جواز ا�ن اقدام در صورت اخت$ار، حكم مىدهد (مف$د،

١٤١٤: ١٢٠ و ١٢١).
شـ$خ مفـ$ـد براى مشـروع$ـت همراهى و مـتـابعتِ حاكم جـور، دو شـرط اساسى ب$ـان
مىكنـد: �كى ا�نكــه به اهل ا�مــان ضــررى نرســاند؛ و دوم ا�ـنكـه بـ$شتر كــارهاى وى

معص$ت نباشد (همان: ١٢٠).
شـ$خ مـفـ$ـد مىگـو�د: بر قـضـات منصـوب از سلطان جـور، واجب است كـه تنهـا بر
اسـاس حكمى كه از طرف اهل ب$ت پـ$امـبر(ص) آمـده، عمل كننـد و حق تخطى ندارند مگر
ا�نكه خوف ضرر داشته باشند؛ و براى تق$ه حكمى خالف فقه ش$عه صادر نما�ند كه البته در
مورد ر�ـختن خـون مؤمن، تقـ$ه جـا�گاهى ندارد. همچن$ن مـؤمنان نبـا�د عهـدهدار امرى در
دســتگاه خــالفـت جــور شــوند؛ مگر ا�نكـــه براى كــمك به اهل ا�ـمــان و حــفظ آنها از
سوءقـصدها باشد؛ و ا�شان با�ـد تمام سعى خود را بنمـا�ند و خمس تمام امـوالى را كه از راه

حكومت به دست آوردهاند، جدا كنند (مف$د، ١٤١٣: ٨١١ و ٨١٢).
≥v�U?� È—UJL� Æ∫ در صـورتى كه حـاكم، امـام معـصـوم �ا حكومت، مـشروع باشـد،
كسب درآمـد از دستگاه حكومـتى حالل است. امـا وقتى حـاكمان، غـ$رمـعصـوم و سالط$ن
جـور باشند، نظر ش$خ مـفـ$د ا�ن است كـه كسب درآمـد از راه خـدمت به سالط$ن جـور، به
شـرط ضـرر نرساندن بـه اموال مـؤمنان و عـدم غلبـه8 گناه، جـا�ز است (مـف$ـد، ١٤١٤: ١٢٠ و
١٢١)؛ تفاوتى ندارد كه ا�ن شخص براى شخص حاكم �ا عامالن وى كارى انجام دهد (مثًال
خـانهاى براى �كى از افـراد حكومت بسـازد) �ا ا�نكـه نجار و بنّـاى حكومتى شـود و كـسب
رزقش، به دستگاه حاكمه محدود باشد (مف$د، ١٤١٤: ٣٧٥)؛ همچن$ن قبول جا�زه و خر�د و

فروش اموال ا�شان كه از آن تعب$ر به «اكتساب» شده، ن$ز جا�ز است (همان: ١٢١).
اگر كسى مىداند كه اموالى كه در دست سلطان است، متعلق به �كى از ش$ع$ان است،
گرفتن آنها به اخت$ار حالل ن$ست و اگر شـخص مضطر شود ـ همانند اضطرار به م$ته و خون

ـ خوردن آن به مقدار رفع اضطرار، جا�ز است و ب$ش از آن جا�ز ن$ست (همان: ١٢١).
البـته در كنار ا�ن مـوارد، ش$ـخ مفـ$د روا�تى را از امـام باقـر(ع) نقل مىكند كه خـواندن

قرآن نزد حاكم جائر را براى امور دن$وى و كسب مال، حرام مىداند (مف$د، ١٩٩٣: ٢٦٢).
≤dzU?� ÊUDK�  ËUC?� ÁU~��œ t� Ÿu?�— Æ∫ بر خالف نظـر فقهـاى پ$ش از مفـ$د كـه حتى
مـراجـعه به قـاضى منـصوب حـاكم را ـ به دل$ل آنكـه به نوعى بـه پذ�رش حـاكم جور اشـعـار
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داشت ـ ممـنوع مىدانستند، از د�دگـاه ش$خ مـف$د، رجـوع به حاكـمان و دسـتگاه حاكـمه در
امور مـرتبط با ح$طه8 عـملكرد حكومت، از جمله وظا�r شـ$ع$ـان است؛ مثالً هرگـاه مردى
غـا�ب شد و غـ$بـتش براى مدتـى به طول انجامـ$د، همـسـرش با�د براى حل مشكل خـود به

سلطان مراجعه كند (مف$د، ١٤١٣: ٥٣٧).
¥tF}?� ÂUJ�« È«d�« Æ∫ به نظر ش$خ مفـ$د، ا�نكه ائمه وظ$فه8 خـود را در اجراى حدود به
فق$هان تفو�ض كردهاند، در صورتى است كه فق$هان امكان اجراى حدود را داشته باشند. اگر
فق$ـهى توانا�ى آن را داشت و از ضرررسانى سلطان جـور نترس$د، حـدود را در حق فرزندان و
بندگـانش اجرا مىكند؛ و اگـر شرا�ـط بهتـرى داشت، در قوم خـو�ش مسـؤول اجراى حـدود
مىشـود. فق$ـهان در صـورت توانا�ى، عالوه بر اجـراى حدود، وظ$ـفه8 تنفـ$ذ احكام، امـر به
معـروف و نهى از منكر، جـهاد با كـفار، كـمك به برادران ا�مانى در مـقابل كـفار، انفـاذ حكم
مطابق با شـر�عت، به جـماعـت خواندن نمـازهاى پنجگـانه8 روزانه و نمـاز اع$ـاد و نمـاز طلب

باران، قضاوت به حق و برقرارى صلح ب$ن مؤمنان را دارند (مف$د، ١٤١٣: ٨١٠).
از جملـه وظا�r هر مسلمـان، امر به معـروف و نهى از منكر است. شـ$خ مفـ$د پس از
ب$ـان وجوب امـر به معـروف و نهى از منكر، براى ا�ن كار، حـدودى مشـخص مىكند. وى
امر به مـعروف و نهى از مـنكر را به «لسانى» و «عـملى» تقسـ$م مىكند. تذكر لسـانى را براى
تمام مـسلمانان به صورت كـفا�ى واجب مىداند؛ و برخـورد عملى را به خصـوص در جا�ى
كه منجر به جرح و قتل مىشود، مخصوص سلطان و شخص مأذون از وى، معرفى مىكند

(مف$د، ١٤١٤: ١١٩).

نت�جه

در ا�ن نوشتـار، رو�كرد ش$خ مفـ$د به موضـوع همكارى با سلطان جائر با استـفاده از الگوى
كوئنت$ـن اسك$نر (بررسى زم$نهها در كنار متن و توجه بـه اند�شه8 اند�شمند در هنگام نگارش
متن) بررسى شد؛ و فـرض$ه محقـقان درباره8 استفاده ش$خ مـف$د از شرا�ط خاص اجـتماعى و
س$ـاسى موجـود در آن عصـر و حكم به جواز هـمكارى با سلطان جائر، ارز�ابى شـد. بر ا�ن

اساس، �افتههاى پژوهش به ا�ن قرار است:
١. روى كار آمدن و قـدرت گرفتن آلبو�ه در ابتداى دهه8 سوم قـرن چهارم هجرى و به
تبع آن، خـارج شدن شـ$ـعـ$ان از مـوضع ضـعr و تق$ـه، ظرفـ$تهاى مناسـبى را پ$ش روى
علماى ش$عه قرار داد تا بتوانند با استفاده8 مناسب از بسترهاى پ$شب$نىشده در آراى اخذشده8



ف$د
خ م

ش$
شه1 

ند!
در ا

ور 
ن ج

لطا
ا س

ل ب
عام

ت

١١٥
"

مدرسه8 كالمى و فقهى اهل ب$ت(ع)، به شكوفا�ى و ترو�ج مكتب ش$عه اقدام كنند.
٢. خـالفت سنىمذهب عـباسـى ن$ز در ا�ن عـصر، بسـ$ـار ضعـ$r شده بود و اند�شـه8
س$اسى علمـاى اهل سنت در ا�ن عصر، به سمت مشـروع$تبخشى اقدامات حاكـمان جور
(حـتى آلبو�ه شـ$ـعىمذهـب) متـمـا�ل بود؛ و به همـ$ن دل$ل، امكان داشت كـه در صـورت
نامـشـروعدانسـتن هرگـونه همكارى با سلطان، حـاكـمـان شـ$ـعىمذهـب بو�هى و همـچن$ن

ز�ردستان ش$عى آنها، به سمت فقه اهل سنت متما�ل شوند.
٣. با توجه بـه ا�ن موارد، به نظر مىرسد شـ$خ مفـ$د به دل$ل نبـود حكومت معـصوم �ا
نا�ب او در عصر غ$بت و به سختى افتادن ش$ع$ان در صورت اعالم ممنوع$ت كامل همكارى
با سلطان جائر از سوى فقها، با استفاده از ظرفـ$ت موجود در فقه ش$عه و روا�ات موجود در
كتب حد�ثى، همكارى با حـاكم جائر (غ$رمعصـوم �ا غ$رمأذون از ناح$ه8 امـام معصوم) را از

باب اضطرار و لزوم اقامه8 حدود، در موارد محدودى جا�ز دانسته است.

پى�نوشت�ها
١. تعر�فى كه از اند�شـه8 س$اسى در ا�ن مقاله مـد نظر است، اند�شهاى است كه عهدهدار ب$ـان تكال$r مكلفان

در امور س$اسى مىباشد. بر ا�ن اساس، اند�شه8 س$اسى در ا�ن مقاله، ب$شتر ناظر به فقه س$اسى است.
٢. مكتب بغداد، به مكتبى اطالق مىشود كه از اوا�ل قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم در بغداد، مركز خالفت
عبـاس$ان، شكل گـرفت. ش$خ مـف$د، سـ$د مرتضى و شـ$خ طوسى، از علماى مـهم ا�ن مكتب بودند. در
ا�ن مكتب، اجـتـهاد به سـبك شـ$عى آن شكـل گرفت؛ و براى آن، اصـول، ضـوابط و قواعـد مـقرر شـد و

تفر�ع فروع و تطب$ق با اصول، براى نخست$ن بار رخ داد (ف$ض، ١٣٧١: ١٣٢).
٣. Methodology of Textual Reading �ا روش متنمحورى �ا قرائت متنـى، بر «خودمختارى ذاتى متن» به
عنوان تنها راه ضـرورى براى فهم معناى آن تأك$ـد دارد؛ و هر گونه تالش براى بازسازى زم$نه8 اجـتماعى و
تار�خى مـتن به منظور فـهم معنـاى آن را تالشى ب$هـوده تلقى كـرده، كنار مىگـذارد (ر.ك به: مرتضـوى،

.(١٣٨٥: ١٦٣
٤. Methodology of Contextual Reading �ا روش زمــ$نـهگــرا�ى �ا قــرائت زمــ$نـهاى، روشى است كــه
چهارچوب (Framework) �ا زم$نه (Context) را تع$$نكننده8 معناى متن مىداند؛ و فهم معناى هر متن را
به فـهم زمــ$نههاى فكرى، د�نى، اجــتـمـاعى، سـ$ـاسـى و اقـتـصـادى آن مـتن منـوط مىسـازد (ر.ك به:

مرتضوى، ١٣٨٥: ١٦٣).
٥. Annal مكتب آنال به مكتب تار�خنگـارى اطالق مىشود كـه در آن به جنبههاى جـامعـهشناسى، اقتـصاد و
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جغـراف$ـا�ى حوادث تـأك$ـد دارد؛ و به نوعى در مقـابل تار�خنگارى س$ـاسى قرار گـرفتـه است (در ا�ن باره
ر.ك به: پرگارى و د�گران، ١٣٩١).

6. Quentin Skinner.

7. conventions.

٨. اسك$نر ب$ـان مىدارد كـه درك متن با هنـجار مـرسوم، مـرتبط است؛ و از ا�ن رو، مـعناى آن «تنهـا از طر�ق
توجه به هنجارهاى مرسوم مح$ط بر عملكرد �ا كنش اجتمـاعى خاص در �ك موقع$ت اجتماعى مفروض»

قابل فهم مىباشد (تولى، ١٣٨٣: ٦٠).
٩. برخى ب$ـان داشتـهاند كه در فـهم روا�ات، با�د به فضـاى زمانى و مكانى صـدور روا�ات توجه داشت كـه به
نظر مىرسد شباهتها�ى با ا�ن روش دارد. جواب امام خم$نى به حجتاالسالم قد�رى ن$ز ناظر به هم$ن
مطلب است (خـم$نى، ١٣٧٨: ١٤٩ ـ ١٥٢) همچن$ـن برخى به شباهت ب$ـن اجتهـاد و هرمنوت$ك اسك$نر

ن$ز مطالبى ب$ان كردهاند (در ا�ن زم$نه، ر.ك: بهروزلك، ١٣٨٨: ٤١٠ـ٤١٣).
١٠. منظور از «مكتب قم» مكتـبى است حد�ـثى در شهـر قم (از پا�گاههاى ش$ـع$ـان در آن عصـر) كه در عـصر
حـضـور ائمـه و همـچن$ن عـصر غـ$ـبت صـغـرى و ابتـداى غـ$بـت كبـرى وجـود داشت؛ و مـواردى مـانند
نصگـرا�ى و پره$ز از اجـتهـاد و عقلگرا�ـى، پره$ز از احـاد�ث ضعـ$r و غلوآم$ـز در شأن امـامان(ع) و
برخورد با ناقـالن آن داشت و همچن$ن د�دگـاه خاص كـالمى، اصولى، رجالى و فـقهى در قـ$اس با د�گر

مكاتب مانند مكتب بغداد داشت (براى تفص$ل ب$شتر ر.ك: جبارى، ١٣٨٤).
١١. نكتهاى كه وجـود دارد، ا�ن است كه گرچه در كالم ش$خ مـف$د تصر�ح به تأث$رپذ�رى اند�شـه8 س$اسى وى
از زم$نههاى ذهنى و ع$نى �افت نشده است، اما با توجه به تغ$ـ$ر رو�كرد اند�شه8 س$اسى علماى ا�ن عصر
(و در رأس آن، ش$خ مف$ـد)، علت ا�ن تغ$$ر را با�د در ا�ن زم$نهها جستوجو نـمود (همچنانكه اسك$نر

به ا�ن مطلب تصر�ح داشته است).
١٢. شـرا�ط هفتگانهاى كـه براى شـخص امام نام مىبرند، عـبـارتند از: عدالت، علـم منجر به اجـتهـاد در
احكام، سـالمت كامل حـواس پنجگانه، سـالمت كـامل جسم، داشـتن صحت رأى در سـ$است مـردم و

تدب$ر مصالح، شجاعت، و داشتن نسب از قر�ش (ماوردى، ١٤٠٩: ٥).
١٣. از د�دگاه مـاوردى، نصب امام به دو صـورت منعقد مىشـود: انتخاب اهل حل و عـقد، انتـخاب توسط

خل$فه8 قبلى.
١٤. ماوردى ب$ـان مىدارد اگر امام، فعلى را با جـوارحش انجام دهد و حرامى مرتكب شـود، باعث جرح در
عدالت حاكـم شده، امامت وى نقض مىگردد؛ و اگـر توبه كند و برگردد، ن$از به انعقـاد دوباره8 امامت و
ب$عت دوباره دارد. اما اگر وى به اعتـقادى اشتباه معتقد شود، وى دو قول مـختلr ب$ان مىكند و در انتها
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به نظر مىرسـد به ا�ن قـائل مىشـود كـه همـچنانكـه ا�ن كـار باعث منع از وال�ت قـضـا و جواز شـهـادت
نمىشود، دل$لى بر نقض امامت ن$ز نمىباشد (ماوردى، ١٤٠٩: ٢٤؛ فراء ن$ز سخنى بس$ار نزد�ك به آن

دارد؛ ر.ك: فراء، ١٤٢١: ٢١ و ٢٢).
١٥. «سـ$ل$كم بعدى واله فـ$ل$كم البـر ببره و �ل$كـم الفاجـر بفجـوره، فاسـمعـوا لهم و اط$ـعوا فى كل مـا وافق

الحق، فان احسنوا فلكم و لهم و ان اسائوا فلكم و عل$هم».
١٦. ا�ن منصب از دوران خالفت الراضـى بالله، خل$فه8 عـباسى به وجود آمـد؛ و قبل از آن، وز�ران ب$شتر�ن
اخـت$ـار را در امور سـ$ـاسى كشـور داشتند. عـلت شكلگ$ـرى ا�ن منصب ن$ـز به سبب تـقابلى بود كـه ب$ن
ام$ـران جنگ و وز�ران درگرفت؛ و به همـ$ن دل$ل، خل$ـفه را تحت فشـار قرار دادند تا براى آنها منـصبى
باالتر از وز�ران قرار دهد. وى ن$ز منصـبى با عنوان ام$راالمرا�ى تشك$ل داد و همـه8 امور را به وى تفو�ض
كرد. اخـت$ـارات وز�ر پس از ا�ن دوره بسـ$ار مـحدود شـد و ب$شتر امور مـملكتى به ام$ـراالمراء تفـو�ض

گرد�د (ر.ك: احمدى، ١٣٩١: ١٦٠ـ١٦٤).
١٧. البتـه در كنار ا�ن موارد، با�د به مواردى از تسـامح امراى بو�هى با سنىمذهبها در اوا�ل حـضور آلبو�ه
در بغداد ن$ز اشاره كـرد مثالً ابنجوزى در المنتظم نگاشته كه پس از ورود ابوالحـس$ن معزالدوله بو�هى به
بغداد، وى دستور داد كه سه نفر از قار�ان قرآن (به نامهاى ابوالحس$ن بن رفاء، ابوعبدالله بن الدجاجى و
ابوعـبـدالله بـن بهلول) كـه در آن زمـان از لحـاظ نحـوه8 قــرائت بىمـثـال بودند، به نوبت بـراى مـسلمـانان

سنىمذهب، نماز تراو�ح را در شبهاى ماه رمضان بخوانند (ابنجوزى، ١٣٥٨: ٢٢٨/٧).
ا�ن داستـان كه ابنجوزى نقل كرده، حـاكى از تسامح باالى آلبو�ه با مظاهر مذهبى و فـرقهاى اهل سنت
است؛ به نحـوى كه علىاصـغر فقـ$هى در كـتاب «آلبو�ه» ب$ـان داشتـه كه «سالطـ$ن آلبو�ه كه خـود پ$رو
تش$ع بودند، به ه$چگـونه از اعمال مذهبى اهل سنت جلوگـ$رى نمىكردند و ه$چ مزاحـمتى از ا�ن ح$ث
براى آنان فراهم نمىسـاختند… . » البته وى ا�ن برخورد آلبو�ه را سـ$استى از سوى ا�شـان قلمداد كرده
است: «… سـالط$ن آلبو�ه در مـواردى از اخـتـالف و دودستـگى كه خـواه ناخـواه وجـود داشت، بهـره

مىگرفتند…. » (فق$هى، ١٣٧٤: ٢٠).
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