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چکیده  
ظهور مغوالن در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسالم و به تبع، فقهای 
از  حکومت  الگوی  تغییر  به  تا  واداشت  را  آنان  مسئله  این  شد.  حکومت  امر  در  امامیه 
»خلیفةاللهی« به »حاکم اسالمی« تن در دهند. پیش از حملۀ مغول، نفی مشروعیت هر 
حکومتی غیر از حکومت امام معصوم 7، تقریبًا نقطۀ مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای 
شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند. البته این امر نافی 
این اصل نیست که این نوع همکاری نتیجۀ استیالی دیدگاه های کالمی بر فضای فکری 
فقهای شیعی بود. اما در دوران استیالی مغوالن غیرمسلمان، عواملی که موجبات دوربودن 
امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید یا همکاری با آن می شد، عماًل کاهش یافت 
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و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم7 در ادارۀ جامعه و تحول در تعریف 
اصطالح عدالت برای حاکمان اسالمی، عماًل اوضاع پیش آمده را به نفع گفتماِن »تأیید 

مشروعیت حاکمان سیاسی« پیش بردند.
واژگان کلیدی: مغول، حکومت اسالمی، فقه سیاسی امامیه، احکام سلطانیه، خلیفۀ 

اسالمی، فقه شیعه.

مقدمه
یکی از وقایع بسیار مهم تاریخ ایران و اسالم، حملۀ مغول به سرزمین های اسالمی 
و تصرف بخش بزرگی از آن است. این واقعه تأثیرات چندی بر نظام فکری و سیاسی 
جهان اسالم گذاشت. این واقعه از دیدگاه های مختلف بررسی شده است که بخشی از 
آن به تأثیرات این حمله بر فضای فقهی جهان اسالم مربوط است. یکی از خصوصیات 
بسیار بارز این دوره، حذف نظام خالفتی از جامعۀ اسالمی و تبدیل اجباری آن از 
حکومت سیاسی اسالمی به حکومتی غیردینی با حاکمیت غیرمسلمانان است. تا 
پیش از این، جامعۀ اسالمی در قدوقامت نظامی قدرتمند در فضای سیاسی اجتماعی 
آن دوران و با گسترش خود به سمت شرق و غرب، توانسته بود بر فرهنگ های مختلف 
فائق آید و خود را به عنوان نوعی نظام سیاسی که رهبری دینی و سیاسی آن در یک 
فرد )خلیفه( متجلی بود، به جهان بشناساند؛ اما حملۀ مغول، پایانی بر این تجلی بود. 
با هجوم قومی که از حملۀ خود نه انگیزۀ دینی داشتند و نه تمدنی شکوفا تا برتری 
خود را بر جهان اسالم تحمیل کنند، به هفت قرن استیالی سیاسی و فرهنگی خلفا بر 
این سرزمین ها پایان داد و سبب شد تا دور جدیدی از نظام های حکومتی در آن، پا به 

عرصۀ وجود بگذارد.
عنصر خالفت که پیش از حملۀ مغول، محوری ترین جایگاه سیاسی و دینی در 
جامعۀ اسالمی شناخته می شد، خود عامل اختالف ها و درگیری های بسیاری شده 
بود. مهم ترین جنبۀ خالفت یعنی ُبعد رهبری دینی جامعۀ اسالمی، بیشترین تأثیر را 
بر گروه های فکری جهان اسالم گذاشته بود؛ به گونه ای که محوری ترین بحث ها و 
مناظره های علمی ِفرق مختلف اسالمی، حول این موضوع می چرخید و منشأ بیشترین 
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اختالفات ناشی از دیدگاه های  کالمی در خصوص خالفت مشروع و به دنبال آن ظهور 
اصطالحات »سلطان عادل« و »سلطان جائر« در فرهنگ سیاسی مسلمانان بود. این 
امر بر فتاوای فقهی فرق اسالمی، از جمله شیعیان امامی، اثر مستقیم گذاشت. پس 
از حملۀ مغول و تغییر اوضاع حکومت با شروع دوران حکومت مغوالن و ایلخانان، 
حساسیت های کالمی نیز دستخوش تغییر شد و منشأ اصلی برخی فتاوا که ناشی از 
این حساسیت ها بود، از میان رفت و موجب شد تا شاهد نگرش دیگری از فقه سیاسی 

جهان اسالم باشیم.
در میان گروه های فکری مختلفی که متأثر از این دو فضا، در نوع نگرش و برخورد 
خود با حاکمیت سیاسی سرزمین های اسالمی، به اصالحاتی دست زدند، شیعیان 
امامی از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ زیرا حضور آنان در عرصۀ سیاسی و نزدیکی 
به دستگاه حکومت را تا جایی می بینیم که موفق می شوند برخی از حاکمان مغول 
را تغییر کیش دهند و به مذهب تشیع متمایل کنند. آنان با تضعیف موقعیت مخالفان 
عقیدتی خود، فرصت را برای نشر اندیشه هایشان مغتنم شمردند و از این موقعیت برای 
بازیابی قدرت اجتماعی خود و حرکت به سمت انسجامی درونی استفاده کردند. با 
بررسی گزارش های مختلف تاریخی از برخوردها و نوع فتاوایی که در دو دورۀ قبل و 
بعد از حملۀ مغول از سوی علمای امامیه صادر شده، شاهد خوانش جدیدی از منابع 
فقه شیعی و فتاوای علمای امامیه در خصوص مباحث مطرح در فقه سیاسی هستیم. 
طرح موضوعات سیاسی به شکلی منسجم در فقه شیعه، دیرتر از اهل سنت بروز کرد؛ 
اما نشان داد که آنان نیز از قدرت تطبیق فراوانی در موقعیت های مختلف برخوردار 

هستند.
سؤال اصلی این است: با توجه به اینکه مغوالن، نه مبلغ دین جدیدی بودند و نه 
داعیۀ فرهنگی داشتند، چگونه حکومتشان به بروز چنین تغییری در نگرش و اندیشۀ 
علمای شیعه در امور مختلفی از جمله فقه سیاسی منجر شد؟ کدام عوامل، بیشترین 

تأثیر را بر این تغییر گذاشت؟
با توجه به آثار متعددی که دربارۀ تاریخ فقه شیعه و به خصوص موضوع فقه سیاسی 
نگاشته شده، کمتر اثری را می توان یافت که به این موضوع به صورت مناسب پرداخته 
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باشد. بیشتر مباحث مطرح شده، حول گزارش های مختلف و پراکنده دربارۀ تغییر 
عملکرد و فتاوای فقهای امامیه، بدون بررسی علل اصلی آن و تطابق علل با نتایج 
تحقق یافته، دور می زند. در این میان، آثاری چون تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران 
از جمیله کدیور و کتاب تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه از محمدرضا 
احمدی طالشیان و پیدایی اندیشۀ سیاسی عرفانی در ایران از عزیز نسفی تا صدرالدین 
شیرازی، از مهدی فدایی مهربانی، از جملۀ منابعی است که دربارۀ این موضوع مطالبی 
بیان کرده اند؛ اما به صورت دقیق به این برهه از تاریخ فقه شیعه و تأثیر و تأثرات مبتنی 

بر تحوالت اجتماعی آن زمان بر فقه سیاسی شیعه نپرداخته اند.
از میان مقاالت مختلفی که در این موضوع نوشته شده، می توان نمونه های متعددی 
را نام برد که با وجود نگاه تاریخی به موضوع، بیشتر بر محور شخصیت های تاریخی 
آن دور می زنند و در خود این تحوالت، به طور مستقل دقیق نشده اند. از میان این 
مقاالت می توان به این دو تحقیق اشاره کرد: »فقه و حکومت های جور؛ از شروع 
غیبت صغرا تا حکومت صفویه« نوشتۀ آقای سیدمحسن طباطبایی فر و »سیر تاریخی 

فقه حکومتی شیعه نزد قدما« از رضا میرزایی سرای ملکی.
در هیچ یک از منابع مذکور، استیالی مغول به عنوان عاملی تأثیرگذار بر جامعۀ 
علمی جهان اسالم مطرح نشده و تنها به عنوان دوره ای تاریخی معرفی شده که در 
آن، شاهد برخی تحوالت و تغییرات در مسائل فقهی توسط فقها هستیم که با تحوالت 
اجتماعی این دوره بی ارتباط بوده است. این نوشتار در پی این است که با نگاهی 
کلی تر به تحوالت تاریخی این دوره، وزن حمله و استیالی مغول به عنوان تحولی 
اجتماعی و تأثیر آن بر فضای علمی را بیشتر بررسی کند و به روش توصیفی تحلیلی، 
به این موضوع بپردازد و فارغ از تمرکز خاص بر شخصیت های تاریخی، این عامل 

تأثیرگذار بر اندیشۀ سیاسی امامیه را بررسی کند.

بخش اول: استیالی مغول و تأثیر آن بر فضای فکری جامعۀ اسالمی
و  مرکزی  ازبین رفتن حکومت  و  در ۶۵۶  مغوالن  توسط  بغداد  تصرف  از  بعد 
سلسلۀ عباسیان، فضای فکری جهان اسالم دچار نوعی سردرگمی و بهت شد؛ زیرا 
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مسائل جدیدی مطرح شده بود که تا قبل از آن مطرح نبود. اولین مسئله، تغییر الگوی 
حکومت در جامعۀ اسالمی بود؛ چراکه هفت قرن مسلمانان تنها گزینۀ پیش روی 
خود در باب حکومت را قالب خالفت می دیدند و تمامی تغییرات و تحوالت را در 
محدودۀ همین قالب پی می گرفتند؛ اما پس از این تاریخ، شاهد نوعی از حکومت 
بودند که حاکم آن نه مسلمان بود و نه تفکرات حکومتی او با دیدگاه های مسلمانان 
سازگار می نمود. این تغییر مهم، سرمنشأ بسیاری از تغییرات و تحوالت دیگر در امور 
اجتماعی و حتی اندیشه ای مسلمانان شد که در بخش سوم، به تفصیل آن را تحلیل 
خواهیم کرد. از جملۀ تأثیرات مغوالن بر اندیشۀ سیاسی جهان اسالم، به نمونه های زیر 

می توان اشاره کرد:

۱. تغییر الگوی حکومت از »خلیفةاللهی« به »حاکم اسالمی«
تا زمان حملۀ مغوالن، خلیفۀ عباسی عالوه بر حاکمیت بر رأس نظام سیاسی 
جامعه، از جایگاه معنوی »خلیفةاللهی« نیز برخوردار بود. همین مسئله موجب می شد 
تا در میان افکار عمومی مسلمانان، از نوعی تقدس برخوردار باشد و مخالفت با او، 
مخالفت با خدا و خروج از دین تلقی شود )ابن ابی یعلی، بی تا، ۲۴۴/۱(. افکار عمومی 
مسلمانان به نظام باقی مانده از دوران پس از پیامبر وفادار بود و پذیرش حکومتی که 
خلیفه در رأس آن نباشد، مشکل به نظر می رسید. در چنین فضایی، سخن گفتن از 
خلیفۀ رسول خدا )ُبعد معنوی حکومت(، سخن گفتن از حاکم اسالمی )ُبعد سیاسی 
حکومت( و برعکس بود؛ ازاین رو تصور اینکه شخصی حاکم باشد اما ادعای خالفت 
نداشته باشد، تصوری غریب به نظر می رسید. چنین تفکری را حتی در میان مخالفان 
حکومت عباسی همچون امامیه و اسماعیلیه نیز می توان مشاهده کرد؛ چراکه آنان نیز 
با به کاربردن نام »خلیفه« برای امامان خود، نشان دادند اصل قالب را تأیید می کنند و 

تنها در مصداق آن اختالف دارند.
رفت و آمد میان دو اصطالح »والیت« و »حکومت« در سخنان بزرگان شیعه هم 
نشان می دهد که آنان میان دو  ُبعد امامت و حاکمیت امام، تفکیکی قائل نبوده اند و 
هر دو را یکی می دانسته اند. از جملۀ این مسائل، تقسیم رأس نظام سیاسی جامعه به 
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»سلطان جور« و »سلطان عادل« و تطبیق مصداق سلطان عادل بر امام معصوم7 
)حلی، ۱۴۱۰، ۱۴/۲(۱ و نفی مشروعیت هر حکومت مستقل سیاسی غیر از حکومت 

امام است که به نوعی، بازتاب همین اندیشه در فقه امامیه است.
این امر تا زمان حملۀ مغوالن ادامه داشت؛ اما پس از سرنگونی عباسیان در بغداد 
و آغاز حکومت مغوالن، مسلمانان با حاکمانی روبه رو شدند که فقط مدعی استیالی 
سیاسی بر جامعۀ اسالمی بودند و در خصوص استیالی معنوی، ادعایی نداشتند. 
در وضعیت پیش آمده، مسلمانان به پذیرش نوعی از حکومت مجبور بودند که در 
آن، میان دو مفهوم خالفت و حکومت تفکیک صورت گرفته بود. حتی بعدها که 
حاکمان مغول به اسالم گرویدند، بازهم مسلمانان شاهد حاکمانی بودند که با وجود 
ادعای مسلمانی، حکومتشان با جنبه های مقدس و معنوی اعتقادات آنان تعارضی 
نداشت و اصاًل به این محدوده وارد نمی شد. این آغاز راهی بود که ممکن بود در 
اندیشۀ سیاسی مسلمانان الگوی جدیدی از حکومت را ایجاد کند که در آن، حاکمان 
جامعه بدون ادعای »خالفت«، در افکار عمومی به عنوان »حاکم« پذیرفته شوند و 

تصرف رأس نظام سیاسی، تعارضی با مفهوم مقدس خلیفةاللهی نداشته باشد.
اما برای رسیدن به این جایگاه در فضای فکری و دینی مسلمانان، هنوز یک گام 
مهم دیگر نیز باید برداشته می شد و آن همراهی فقیهان و عالمان دین با این پدیدۀ 
نوظهور و تأیید مشروعیت چنین حکومت هایی بود. برای همراهی فقها با این دیدگاه، 
الزم بود نخست در برخی دیدگاه های مؤثر در استنباط احکام سیاسی فقها بازنگری 

صورت گیرد تا نتایج آن در مشروعیت بخشی به حکومت های جدید رخ بنماید.

۲. تقریب اندیشه های صوفیانه و امامیه و تأثیر آن بر فقه سیاسی امامیه
با استیالی مغول، برخی عوامل فکری در تغییر این فضا نقش آفرینی و از این 
استفاده  اجتماعی و علمی  تغییراتی در عرصه های  ایجاد  به دست آمده، در  فرصت 
کردند. یکی از این عوامل مهم، حضور پررنگ اندیشه های فلسفی در فضای علمی 

1. »و السلطان عندنا هو االمام المعصوم.«
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جامعه و تحت تأثیر قراردادن علومی چون اصول فقه و کالم در جهان اسالم بود. 
حضور شخصیتی چون خواجه نصیرالدین طوسی )۶۷۲-۵۹۷( با گرایش های فلسفی 
مجال  علمی،  عرصه های  در  وی  فراوان  فعالیت های  و  مغوالن  وزارت  جایگاه  در 
مناسبی برای ورود مباحث و اصطالحات فلسفی به سایر علوم از جمله کالم را مهیا 

ساخت )مطهری، ۱۳۶۹، ۱۵۰/۵ و ۱۵۵(.
نگاهی به آغاز کتاب تجرید االعتقاد وی که در موضوع کالم اسالمی نگاشته 
شده، کافی است تا میزان ورود مباحث فلسفی به حیطۀ کالم مدنظر خواجه نصیر 
الوجود  با مطالبی چون »وجود و عدم«، »زیادة  آنجا که کتاب  را متوجه شویم؛ 
علی الماهیة«، »اقسام الوجود«، »الوجود هو نفس تحقق الماهیة« و مانند آن شروع 
می شود و اثبات صانع و معاد که از مباحث مشترک میان فلسفه و کالم است، به روش 
برهانی صورت می گیرد )نک: طوسی، ۱۴۰۷، ۸ و ۱۸۷ و ۲۹۹(. علمای شیعه و 
سنی )تهرانی، ۱۴۰۳، ۳۵۲/۳-۳۵۴ و ۶۴/۶-۷۰ ؛ حاجی خلیفه، ۱۴۰۲، ۳۴۶/۱( 
شرح های مختلفی بر این کتاب نوشته اند. از جمله شرح کشف المراد عالمه حلی 
و شرح جدید قوشچی از علمای اهل سنت، حاکی از تأثیرگذاری این شخصیت بر 
فضای کالمی سنی و شیعه در آن زمان است. بهره گیری از روش های فلسفی در 
اثبات مسائل کالمی در آن دوره را می توان آغازی بر گسترش این روش در دیگر 

مباحث علمی دانست )شیبی، ۱۳۷۴، ۹۱(.۱
بعد از کالم، اصول فقه نیز از این امر برکنار نماند؛ به گونه ای که امروزه شاهد 
مطرح شدن بیش از شصت قاعدۀ فلسفی در مباحث علم اصول هستیم.۲ شیعیان تا 
پیش از استیالی مغول، از مباحث عقلی در موضوعات مختلف بهره می گرفتند؛ 
اما این موضوعات بیشتر متأثر از عقل گرایی معتزلیان بود )جعفریان، ۱۳۷۷، ۶۵/۳( 
که آمیختگی زیادی با فلسفه نداشت؛ اما بعد از استیالی مغوالن، شاهد رویکرد 

1. نک: اعسم، ۱۳۸۶، ۳۴۷ـ۳۵۰.
2. این قواعد در این کتاب جمع آوری شده است: محمد انتظام. پیش فرض های فلسفی در علم اصول. قم: بوستان 
کتاب. ۱۳۸۴. همچنین برای بررسی بیشتر، این مقاله نیز مفید است: محمدعلی اسماعیلی. »تأثیر فلسفه بر علم 

فقه«. فقه؛ کاوشی نو در فقه اسالمی، ۱۳۹۳، ش۸۰، ص۱۶۲-۱۴۰.
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عقلی جدیدی در موضوعات اصول فقه شیعه هستیم که به روش های فلسفی، نزدیکی 
بیشتری داشت و به آنان کمک می کرد تا بتوانند فروعات بسیاری را در فقه امامیه ایجاد 
کنند و توانایی تفریع فقه امامیه را در برابر فقه اهل سنت به نمایش بگذارند )جعفریان، 
۱۳۷۷ ،۶۶(. این امر مرهون فضای باز ایجادشده توسط مغوالن در عرصۀ اجتماعی و 

حضور سیاست مداران فیلسوفی چون خواجه نصیر در رأس سیستم اداری آنان است.
رواج اصطالحات فلسفی در برخی علوم اسالمی، موجب تلطیف فضا برای ورود 
برخی اندیشه های مبتنی بر فلسفه در فضای فکری جامعه و به خصوص شیعه بود که 
به نوعی تا پیش از این، به دلیل تقابل دستگاه حاکم عباسی، امکان نزدیک شدن آن ها 
وجود نداشت. یکی از این اندیشه ها، تفکرات صوفیانۀ مبتنی بر فلسفه و عرفان بود 
که در دوران تسلط مغول، در مناطق شیعی به خصوص در ایران گسترش چشمگیری 

یافته بود.
تا پیش از حملۀ مغول، به دلیل گرایش های شدید صوفیانه و فلسفی اسماعیلیه، 
رقیب خالفت عباسی، فقهای شیعی از طرح هر مبحث فلسفی که ممکن بود به نوعی 
میان اندیشۀ ایشان و تفکرات اسماعیلی رابطه ای برقرار کند، به شدت دوری می کردند؛ 
زیرا این امر، فرصتی به رقبای کالمی ایشان برای تکفیر و محدودکردن فعالیت هایشان 
می داد )شیبی، ۱۳۷۴، ۹۰(. با فجایع قرامطه که به اسماعیلیه منسوب بودند )تامر، 
۱۳۷۷، ۵۷(۱ در حمله و کشتار مسلمانان، مخصوصًا در مکه، )دفتری، ۱۳۷۶، ۱۹۰( 
فرصت مناسبی برای برخی دولت مردان پیش آمد تا از این مسئله، به عنوان بهانه ای برای 
حذف رقبای خود استفاده کنند )بیهقی، ۱۳۸۳، ۱۸۹-۱۹۲(.۲ این حادثه ممکن بود 
برای فقهای شیعه نیز اتفاق افتد؛ بنابراین دوری از هر موضوعی که ممکن بود شباهتی 
میان دیدگاه های ایشان و اسماعیلیه از نظر مبانی فکری برقرار کند، امری حیاتی به نظر 
می رسید. اما پس از حملۀ مغول و رفع چنین خطری از جامعۀ شیعی و ورود مبانی 

1. میان قرامطه و اسماعیلیه تفاوت بسیاری است و اگرچه معمواًل این دو را یکی تصور می کنند، تفاوت هایی با 
یکدیگر داشتند که به درگیری هایی میان آنان هم منجر شد.

2. مانند داستان بردارکردن حسنک وزیر که به بهانۀ ارتباط با مصر و دریافت خلعت از خلیفۀ فاطمی، به قرمطی بودن 
متهم و کشته شد.
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فلسفی در موضوعات کالمی و اصول و فقه، این فرصت تازه فراهم شد تا اندیشه های 
صوفیانه که با مباحث فلسفی ارتباط تنگاتنگ داشت، مجال مطرح شدن در فضای 

علمی شیعه را پیدا کند.
لقب صوفی برای برخی از فقهای شیعی که بعدها در جامعه رایج شد، چه بسا نشان 
از میزان امتزاج فرهنگی و فکری میان این دو اندیشه باشد )حائری، ۱۴۱۶، ۳۴۷/۱(۱ 
و بحث از شروط وقف بر صوفیه و تأیید صحت آن، دلیلی بر حضور آنان در مباحث 

و فروعات فقهی شیعه و پذیرش آنان در این جامعه است )عاملی، ۱۴۱۳، ۲۷۵/۲(.۲
از سویی، حضور صوفیان در فضای اجتماعی شیعه، تأثیراتی نیز بر دیدگاه های 
آنان گذاشت و موجب شد بکوشند تا خود را به شیعیان نزدیک تر کنند؛ لذا دست 
به اقداماتی زدند، از جمله آنکه بسیاری از فرق آنان خرقۀ خویش را به یکی از ائمۀ 
شیعه رساندند )سیدین، ۱۳۸۷، ۲۷( و بدین شکل، جایی در میان ایرانیان عالقه مند به 
ائمه برای خود باز کردند؛ با این تفاوت که نگاه آنان به امام معصوم7، با شیعیان از 
جهاتی متفاوت بود. ایشان امام معصوم را مصداق انسان کامل می دانستند: جایگاهی 
که مختص به ائمه: نیست و دیگران نیز امکان دستیابی بدان را دارند )فدایی، 
۱۳۸۸، ۲۱۹(؛۳ در حالی که جایگاه امامت در میان شیعیان، انتسابی و اختصاصی 
است و دستیابی به آن، برای دیگران ممکن نیست. این تفاوت ظریف میان رأس 
مقام معنوی در میان صوفیه و شیعه، اغلب مغفول واقع شد و بدان کمتر توجه شد 

و اصطالح »انسان کامل« بدون توجه به نتایج مفهومی آن، در میان مردم رایج شد.
گسترش این اندیشه در جامعه، چه بسا این تأثیر را داشته باشد که میدان برای فقها 

1. »و نسب ابن طاوس و الخواجة نصیر الدین و ابن فهد و الشهید الثانی و شیخنا البهائی و جّدی العاّلمة و غیرهم 
من األجّلة، إلی التصّوف.«

2. »الّصوفّیة المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنیا. و األقرب اشتراط الفقر  و العدالة فیهم؛ لیتحّقق المعنی 
المقتضی للفضیلة. و أولی منه اشتراط أن ال یخرجوا عن الشریعة الحّقة. و فی اشتراط ترک الخرقة ترّدد، و یحتمل 
استثناء التوریق و الخیاطة، و ما یمکن فعلها فی الرباط و ال یشترط سکنی الرباط، و ال لبس الخرقة من شیخ، و ال 

زّی مخصوص.«
3. نسفی هرکس را که در شناخت به کمالی نسبی دست یابد و عالم صغیر را تمام کند، خلیفۀ خدا در عالم کبیر تلقی 
می کند. او وقتی از تشابه عالم کبیر و عالم صغیر سخن می گوید، چنین نتیجه می گیرد که هرکه در عالم به اوج عقل 

رسیده است، خلیفۀ خدا در زمین است.
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برای تعیین مصداق حاکم مشروع یا نیابت از او تنگ تر شود؛ چراکه اینک صوفیاِن 
مدعِی دریافت خرقه از امام معصوم7 نیز می توانستند خود را جانشین او معرفی 
کنند و ادعای نیابت کنند. یکی از مصادیق این نوع حکومت داری، نهضت سربداران 
بود؛ چراکه نهضت سربداران را صوفیانی چون شیخ  حسن جوری   )۷۳۷-۷۸۳(

)وفات ۷۴۳( رهبری می کردند، نه فقهای شیعی.
شکسته شدن حصر مرجع تعیین مصداق حاکم مشروع در جامعۀ شیعی، چه بسا در 
اندیشۀ فقهای امامی نیز تأثیر  گذاشته باشد و با تأثیراتی که برخی از ایشان از اندیشه های 
پایان استیالی مغول، وسعتی در مفهوم حاکم  از  بودند، پس  صوفیه کسب کرده 
مشروع قائل شده باشند و امکان دستیابی مشروع به حکومت از طرق رعایت برخی 

قواعد شرعی را فراهم ساخته باشند.

بخش دوم: تأثیر استیالی مغول بر فقه سیاسی امامیه
پیش از حملۀ مغول و در دوران حضور ائمه:، جهت گیری سیاسی شیعیان، 
تقابل با مشروعیت کامل دستگاه حاکم به نفع ائمه : بود؛ به طوری که هر حرکتی 
در تأیید جایگاه حقوقی آنان، از نظر شیعیان مردود بود. این مهم در بسیاری از مفاد 
احادیث شیعه تأکید شده است؛ برای نمونه، می توان به مقبولۀ عمربن حنظله اشاره 
کرد: »... من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له 
فانما یأخذ سحتًا و ان کان حقًا ثابتًا له، ألنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر 
به، قال الله تعالی: یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به« )کلینی، 
۱۴۰۷، ۶۷/۱(. ازاین رو با حضور امام 7، صحبت از پذیرش مشروعیت غیر معصوم 

در مدیریت جامعه، برای شیعیان معنایی نداشت.
مشکل اصلِی این موضوع، از زمان غیبت کبرای امام زمان 7 شروع شد؛ چنان که 
در خصوص تعیین حکومت عدل، دیگر مصداقی به شکل ظاهر و عملی در جامعه 
وجود نداشت تا بتوان با حضور او، دیگر حکومت ها را متهم به غصب کرد و پذیرش 
تشویق  پذیرش والیت و حکومت عدل  به  را  مردم  و  دانست  را خطا  حاکمیتشان 
کرد. از سوی دیگر، ضرورت وجود حکومتی ولو باطل برای مدیریت امور مردم نیز 
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انکارناپذیر بود )رضی، ۱۴۱۴، ۸۲(.۱ علمای شیعه یا ضرورت تشکیل حکومت را 
باید انکار می کردند یا در منحصربودن مشروعیت حکومت در امام عصر تجدیدنظر 
با مبانی فکری آنان سازگاری نداشت. از سویی، امید به ظهور  می کردند که این 
امام زمان7 نیز آنان را به تعجیل نکردن در اصالح مبانی و صبر و انتظار ظهور آن 

حضرت تشویق می کرد.
در دوران غیبت امام زمان 7 به خصوص در عصر غیبت صغرا، برخی روایات 
موجود در کتب بزرگان شیعه که در حکم فتاوای فقهی کالمی آنان محسوب می شود، 
حاکی از این اندیشه است؛ چراکه پذیرش هرگونه حکومتی به جز حکومت امام عصر 
و همکاری با آن را در کمترین حد ممکن، به شدت نفی می کردند. کلینی و صدوق 
از فقهای قرن چهارم شیعه و مرتبط با »مکتب ری« و »مکتب قم«، بیشترین عنایت را 
به اخبار ائمه: داشته اند و موسوعه های روایی آنان از بزرگ ترین منابع حدیثی شیعه 
است. کلینی )۳۲۹-۲۵۸( روایت معروفی را در این باب از امام باقر 7 نقل می کند 
که در آن، هرگونه قیامی برای تشکیل حکومت پیش از قیام حضرت مهدی 7، 
به شدت نفی و از آن به حرکت طاغوت تعبیر شده است )کلینی، ۱۴۰۷، ۲۹۵(۲ و شیخ 
صدوق )۳۸۱-۳۰۶( نیز همکاری با حکومت های غیرمشروع را به منزلۀ تأیید آنان تلقی 
کرده و روایتی در نهی شدید آن نقل کرده است؛ زیرا تنها حکومت مشروع از دیدگاه 
آنان، حکومت امام معصوم7 است )صدوق، ۱۴۰۶، ۲۶۰(.۳ اینان از جملۀ رهبران 
این دو مکتب محسوب می شوند که بر دیگر فقیهان آن سامان استیالی فکری داشتند 
و از اغلب سخنانشان پیروی می شد. اما مکتب قم و ری، یگانه مکاتب پویای شیعه 
در آن دوران نبودند؛ بلکه »مکتب بغداد« و علمای برجستۀ آن از دیگر مکاتب فعال 

شیعه در این دوران محسوب می شد.

ُه ِفیَها  ُغ اللَّ ْو َفاِجٍر َیْعَمُل ِفي ِإْمَرِتِه اْلُمْؤِمُن َو َیْسَتْمِتُع ِفیَها اْلَکاِفُر َو ُیَبلِّ
َ
ِمیٍر َبرٍّ أ

َ
اِس ِمْن أ ُه اَل ُبدَّ ِللنَّ 1. قال علی7: »ِإنَّ

ی َیْسَتِریَح َبرٌّ َو ُیْسَتَراَح  ِعیِف ِمَن اْلَقِويِّ َحتَّ ُبُل َو ُیْؤَخُذ ِبِه ِللضَّ َمُن ِبِه السُّ
ْ
َجَل َو ُیْجَمُع ِبِه اْلَفْي ُء َو ُیَقاَتُل ِبِه اْلَعُدوُّ َو َتأ

َ
اأْل

ِمْن َفاِجٍر.«
2. قال الباقر7: »کل رایة ترفع قبل قیام القائم فهی طاغوت.«

3. قال رسول الله6: »اذا کان یوم القیامة نادی مناد این الظلمة و اعوانهم و من الق لهم دواة او ربط ]لهم[ کیسًا 
او مد ]لهم[ مدة قلم فاحشروهم معهم.«
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فقهای شیعۀ مکتب بغداد که در مرکز حکومت اسالمی بودند و بیشترین برخورد 
را با موضوعات و مشکالت اجتماعی و دینی شیعیان داشتند، زودتر از دیگر مراکز 
به مرور  زیرا  بردند؛  پی  این سیاست  از  دنباله روی  در  پیش روی شیعیان  به مشکل 
زمان و با طوالنی شدن انتظار ظهور، همکاری نکردن با حکومت های وقت به سبب 
نامشروع بودن آنان، شیعیان را به تنگناهایی دچار کرده بود. بر اثر همین تنگناها، فقهایی 
که هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم7 را نامشروع  می دانستند، مجبور 
شدند راه سومی برای برون رفت از این مشکل، با تحفظ حداکثری بر اصول و مبانی 
شیعه، در پیش گیرند: بقا بر نفی مشروعیت حکومت غیرمعصوم، همراه با جواز 

همکاری با آن در حد رفع مشکالت و معضالت شیعیان.
شیخ مفید و سید مرتضی، دو تن از رهبران این مکتب در قرن چهارم، ضمن تقسیم 
حاکمان به دو دستۀ سلطان جور و سلطان عادل، محدودۀ همکاری با سالطین جور 
را به اندازه ای دانستند که موجب یاری آنان در ستمکاری نشود و به رفع گرفتاری 
مسلمانان یا اقامۀ حقی منجر شود )مفید، ۱۴۱۳، ۸۱۰؛ سید مرتضی، ۱۴۰۵، ۹۰/۲(. 
برخی فقهای این مکتب، به صراحت حکومت امام معصوم7 را تنها مصداق سلطان 
عادل و هر حکومتی غیر آن را مصداق حکومت جور می دانستند )حلبی، ۱۴۰۳، ۸۸؛ 
سید مرتضی، ۱۴۰۵، ۲۹۴/۲؛ سید مرتضی، ۱۴۱۱، ۴۰۹-۴۱۰؛ عاملی، ۱۴۱۳، ۲۶۵/۶؛ 
محقق حلی، ۱۴۰۸، ۶/۲(. برخی دیگر با اشاره به جایزنبودن اطاعت از حاکمانی که 
خاستگاه الهی ندارند و با زور به قدرت دست یافته اند و خداوند اطاعتشان را بر مردم 
واجب نفرموده، بر نفی مشروعیت آنان پای می فشردند )شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ۸/۲(.

اما این دیدگاه نیز به همین صورت باقی نماند؛ بلکه بعدها یک گام عقب نشست 
و ورود به دستگاه سلطان جور و پذیرش مسئولیت های واگذارشده از سوی وی را 
با همان توجیهی که گذشت، نه تنها همکاری با ظالم تلقی نکرد، که تفویض چنین 
مسئولیت هایی را از سوی امام معصوم7 و همسو با منویات آن حضرت و تحقق 
این  پذیرش  در  فقها  که  بودند  باور  این  بر  آنان  کرد.  بازتعریف  ایشان  آرمان های 
مسئولیت ها، به دنبال تأمین خواست سلطان جور نیستند؛ بلکه به منظور محقق سازی 
مسئولیت ها  این  در جامعه  الهی  اجرای حدود  و  اقامۀ حق  در  امام عصر  خواست 
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را می پذیرند و اهداف او را تعقیب می کنند. بنا بر دیدگاه ایشان، اذن حاکم جور، 
تفویض کنندۀ این مقام به فقیه نیست؛ بلکه خود امام معصوم7 به فقها اجازه داده تا 
در راه اجرای حدود، به حدی تالش کنند که امکان آن برایشان فراهم می شود )مفید، 
۱۴۱۳، ۸۱۲؛ سید مرتضی، ۱۴۰۵، ۹۲؛ حلبی، ۱۴۰۳، ۴۲۳؛ طوسی، ۱۴۰۰، ۳۰۱(. در 
تمامی این مواضع، نقطۀ مشترک میان دیدگاه های فقهای مذکور شیعه، نفی مشروعیت 
هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم7 است و جواز همکاری با آنان نیز در 
حدی است که نافی این اصل مهم نباشد. این دیدگاه تا زمان حملۀ مغوالن، همچنان 

در میان شیعیان رایج بود.۱
اما تغییراتی که پس از استیالی مغول در فضای سیاسی جهان اسالم رخ داد و 
تحوالتی که به سبب فضای باز فکری ای که آنان ایجاد کرده بودند به وجود آمد، 
تأثیرات مهمی در فضای فکری جهان اسالم گذاشت که پیامدهای آن را می توان در 
خروجی های متفاوت تولیدات علمی این دوران نسبت به قبل از حملۀ مغوالن مشاهده 
کرد. تشیع به عنوان یکی از گروه های فکری فعال در فضای علمی جهان اسالم آن 
روزگار، از این قاعده مستثنا نبود. این تغییرات را در امور مختلفی می توان پیگیری کرد 

که به تناسب موضوع، به چند نمونه از این تغییرات اشاره می کنیم:

۱. تغییر اولویت فقها در صدور فتاوای سیاسی
تضارب آرای شدید علمای شیعه و اهل سنت در مسئلۀ خالفت اسالمی موجب 
شد تا بخش عمده ای از فتاوای سیاسی عالمان شیعی، متأثر از این مباحث باشد و در 
چهارچوب تأیید آن حرکت کند. برای مثال، در بیان صفات سلطان عادل، تمامی 
آنچه مطرح می شد، در حقیقت نه صفات سلطان به عنوان حاکم حکومت خاص و 
فارغ از تعلق به هر فرقه و گروهی، بلکه دقیقًا صفات امام شیعیان بود؛ البته با عنایت 
به دیدگاه های شیعی و به منظور تأیید دیدگاه های کالمی و اثبات حقانیت آنان در 
تکیه زدن بر این جایگاه. به همین دلیل، این صفات در طول تاریخ و بسته به طرح 

1. البته در این میان، بودند فقهایی که همین حد از همکاری را هم به شدت نفی می کردند و چنین توجیهاتی را در 
پذیرش مسئولیت نمی پذیرفتند )نک: ابن طاووس، ۱۳۷۵، ۱۶۷(.
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موضوعات جدید، کم وزیاد می شد.
چنان که گذشت، در دوره ای، شرط حاکم عادل، عصمت بود که فقط شامل امام 
معصوم7 می شد؛ اما بعدها از این شرط عدول شد و عالوه بر امام معصوم7، فقیه 
مأذون از سوی امام نیز در محدودۀ سلطان عادل جای گرفت و مدتی بعد، این شرط 
نیز دستخوش تغییر شد و فقیه جامع الشرایط به عنوان نائب عام امام زمان7 در محدودۀ 
ارشاد،۳۵۳/۱؛  حلی،۱۴۱۰،  حلی،۶۰/۴،۱۴۰۸؛  )محقق  شد  داخل  شرعی  حاکم 
فخرالمحققین،۱۳۸۷ق،۲۹۴/۴؛ عاملی، ۱۴۱۷، ۶۷/۲(.۱ بی شک حضور فقیه مأذون 
از سوی امام در جایگاه حکومتی، ولو به نیابت از امام معصوم7، خود نافی شرط 
عصمت برای حاکم سیاسی خواهد بود؛ چراکه اذن امام برای فقیه عصمت نمی آورد 
و تمام دالیل برای اثبات شرط معصوم بودن حاکم اسالمی را نقض و متأثربودن چنین 

فتوایی از دیدگاه های کالمی را اثبات می کند.
شبیه به این مطلب، در برخی دیگر از موضوعات سیاسی همچون مشروعیت داشتن 
یا نداشتن همکاری با سلطان جور نیز مطرح است. این مسئله بیانگر آن است که در 
بیان شروط، حرکت از شروط به سمت تعیین مصداق نبوده؛ بلکه از مصداق به سوی 
تعیین شروط رفته اند. در این میان، عمده ترین عامل مؤثر در تعیین شروط، موضوعات 
و مسائل کالمی بوده است که در هر دوره، فقها را به تعیین موضع وادار کرده و به تبع 

آن، بر فتاوای ایشان تأثیر گذاشته است.
پس از چیرگی مغوالن و کاهش نزاع های کالمی میان عالمان موافق با دستگاه 
تعیین وضعیتی  در  موجود  شیعی، حساسیت های  متکلم  عمدتًا  فقهای  و  خالفت 
که موجب تقویت جبهۀ مخالف می شد، کم رنگ شد و امکان توسعه در برخی از 
آنان مهیا شد. لذاست که در این دوران، شاهد فعالیت بیشتر فقها در نزدیک شدن به 
دستگاه حاکم یا ظهور فتاوایی سیاسی از سوی ایشان هستیم که تا پیش از این بی سابقه 
بوده است؛ مانند فتوای سید بن طاووس )۶۶۴-۵۸۹( بر ارجحیت سلطان کافر عادل بر 
سلطان مسلم فاسق که در پاسخ به سؤال هوالکو در این زمینه صادر شده است )نک: 

1. »فی غیبة االمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل االمام 
مخصوصًا.«
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ابن طاووس، ۱۳۷۶، ۸/۱(. این در حالی است که وی پیش از حملۀ مغول، به سبب 
اعتقاد به نامشروع بودن حکومت عباسیان، حتی همکاری با آنان را جایز نمی دانست 
و دربارۀ فقهایی که به جواز این همکاری حکم کرده بودند، موضع مثبتی نداشت 

)ابن طاووس، ۱۳۷۵، ۱۶۲(.

۲. پذیرش برخی وظایف امام معصوم7 از سوی فقهای جامع الشرایط
پس از سقوط دولت عباسیان و با حضور مغوالن در عرصۀ سیاسی جهان اسالم و 
آزادی نسبی گروه های فکری مختلف برای حضور در این فضا، فرصتی ایجاد شد تا 
شیعیان بتوانند فارغ از بحث های کالمی و به منظور مطرح کردن ایده ها و دیدگاه های 
خود، حضور ُپرثمرتری در جامعه برای خود رقم بزنند. تا پیش از این، برخی دیدگاه ها 
حضور حداقلی در این عرصه را نیز برای عالمان شیعی برنمی تافت و هرگونه همکاری 
را تخطئه می کرد )حلبی، ۱۴۰۳، ۲۸۲(؛۱ اما پس از این زمان، شاهد حضور پرشمار 
عالمان شیعی در عرصه های سیاسی و صدور فتاوایی در جهت برعهده گرفتن برخی 

وظایف اجتماعی در رهبری شیعه از سوی فقها و نیز شاهد مدیریت آنان هستیم.
شهید اول )۷۸۶-۷۳۴( به صراحت از حضور فقها در ادارۀ جامعه سخن گفت 
و اولین کتاب فقه فتوایی شیعه را برای حاکمان شیعی سربداران در جهت تطبیق امور 
اجتماعی آنان با فقه امامیه نوشت. این کتاب پایه ای برای فقه فتوایی شیعه تا به امروز 
شد و آن را از فقه اهل سنت پیراست )نوری، ۱۴۰۸، ۳۰۶/۲(. او برای اولین  بار، به 
جمع آوری خمس و زکات در منطقۀ جزین اقدام کرد )طباطبایی، ۱۴۱۲، ۶۶(. چنین 
کاری تا پیش از این، میان فقهای شیعه کمتر رایج بود. وی در این زمینه می گوید: 
»سیاست گذاری که امام یا نائب او باشد، برای رسیدگی به امر قضا و متعلقات آن 
ضروری است«  )عاملی، بی تا، ۳۸/۱(.۲ شیخ مفید نیز در زمان زعامت خود، فتاوایی 
در وجوب تحویل خمس و زکات و انفال به فقیه جامع الشرایط صادر کرده بود )مفید، 
۱۴۱۳، ۶۷۵(؛ اما این با عمل شهید اول متفاوت است؛ زیرا ایشان همچون حاکمی 

1. »یحرم معونة فاعلی القبائح اصناف الظالمین و المتغلبین علی البالد و مؤید ذلک من االقوال و االفعال او االراء.«
2. »و البد لها من سائس و هو االمام و نوابه و السیاسة بالقضاء و ما یتعلق به.«
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اسالمی، افرادی را به عنوان مسئول جمع آوری وجوه شرعی به مناطق مختلف اعزام 
می کرد و در چهارچوب حکومتی، آن را سامان می بخشید.

به تحقیق این اندیشه گامی به سمت تئوری امکان تشکیل حکومت از سوی فقها 
وظایف  از  بخشی  بتواند  فقیه  وقتی  چراکه  می شد؛  محسوب  امام زمان  از  به نیابت 
حکومتی امام معصوم7 را به نیابت از ایشان برعهده گیرد، این امر در خصوص 
کل مسئولیت هم صدق خواهد کرد و به نوعی، برداشتی جدید از حدیث معروف 
امام باقر7 ارائه می کند که هر پرچمی قبل از ظهور امام زمان7 را پرچم طاغوت 
معرفی می کرد )کلینی، ۱۴۰۷، ۲۹۵/۸(. این جایگاه، دیگر نه با داعیۀ استقالل، بلکه 
به نیابت از صاحب اصلی برپا می شد و برای خود هویتی مستقل از او تعریف نمی کرد 

و با ظهور امام زمان7 همه چیز تحت اختیار ایشان قرار می گرفت.
بعدها آنان با پذیرش برخی سمت های اداری، حاکمان را در ادارۀ جامعه بر اساس 
اصول مذهب شیعه یاری می کردند؛ مانند آنچه در حکومت صفویه رخ داد )نک: 
تنکابنی، ۱۳۸۳(. این موضع گیری ممکن است تأییدی باشد بر اندیشۀ درتقابل نبودن 
حکومت های برپاشده با حکومت امام زمان 7 و نیز عدول از اندیشه های فقهی کالمی 

شیعی تلقی می شود.

۳. تحول در تعریف اصطالح عدالت برای حاکمان اسالمی
یکی از تحوالت مهم در این دوره، تغییر برخی تعابیر و اصطالحات رایج در فقه 
سیاسی شیعه است. یکی از این اصطالحات، عدالت است که در تعاریف فقهای 
شیعه شرطی از شروط سلطان عادل ذکر شده بود. تقسیم سلطان به عادل و جائر 
)مفید، ۱۴۱۳، ۸۱۰؛ سید مرتضی، ۱۴۰۵، ۹۰( و برشمردن برخی شروط برای سلطان 
عادل از جمله عصمت و تطبیق آن بر تنها یک فرد و آن هم امام معصوم7 )حلی، 
۱۴۱۰، ۱۴/۲(، نشان از این امر داشت که مقصود از عدالت در سلطان عادل، عدالتی 
است که شخص بدون داشتن شرط عصمت، امکان اتصاف بدان را نخواهد داشت. 
ازاین رو تنها سلطان عادلی که معصوم نیز بود، کسی جز امام معصوم 7 نمی توانست 
باشد. حال اگر کسی به عنوان سلطان در جایگاهی مربوط به این شخص تکیه می زد، 
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غاصب و سلطان جائر تلقی می شد و احکام مربوط به او، از جمله فروع نفی همکاری 
با او و دریافت نکردن هدیه و مانند آن از او، بر او متفرع می شد. بی شک این شرط 
متأثر از حاکمیت مفاهیم کالمی بر فتاوای فقهی بود؛ یعنی فتاوایی که بیشتر به ُبعد 
والیت خلیفه بر مسلمانان نظر داشت و این بخش را مدنظر خود قرار داده بود. ازاین رو 
شرطی را که ولی امر مسلمین باید می داشت، برای او در نظر گرفته بودند که چالشی 
سخت در برابر فقها در مسائل اجتماعی و نحوۀ ارتباط و میزان آن با سالطین عباسی 

ایجاد می کرد.
با سقوط سلسلۀ عباسیان و حاکمیت مغوالن غیرمسلمان بر جامعۀ اسالمی، قضیۀ 
حکومت و شکل آن به طور کامل تغییر کرد و مسائل جدیدی را در برابر فقها قرار 
داد که باید دربارۀ آن ها، موضع خود را روشن و شفاف بیان می کردند. یکی از این 
مسائل، ارتباط داشتن یا نداشتن با چنین حکومتی و در صورت ارتباط، میزان آن و 
مشروعیت داشتن یا نداشتن آن بود. آنچه این قضیه را به شکل جدی تری برای فقها مطرح 
ساخت، سؤال هوالکو حاکم مغول از فقهای شیعه بود و در آن، میان »حاکم کافر 
عادل« و »حاکم مسلمان فاسق« مقایسه کرده و خواهان پاسخ برای تعیین گزینۀ ارجح 
بود. در این میان، سید بن طاووس با برگزیدن ارحجیت حاکم کافر عادل )ابن طاووس، 

۱۳۷۶، ۸/۱(، در موضوع احکام حکومتی در تشیع، باب جدیدی گشود.
این دیدگاه بیانگر آن است که در این دوره، میان دو  معنای »حاکم« و »ولّی« در 
اندیشۀ سید  بن طاووس تفکیک صورت گرفته بود و این تفکیک موجب شده بود تا 
اوضاع نسبت به دوران عباسیان که این دو جایگاه یکی بود، تغییر کند و در نوع فتوای 
وی تأثیر بگذارد و انتظارات را از حاکم اجتماعی در حد رعایت عدالت اجتماعی 
و دوری از ظلم تقلیل دهد. شرط عدالت معنوی )عدالت در برابر فسق( زمانی برای 
سلطان الزم به نظر می رسد که او داعیۀ ریاست معنوی را هم داشته باشد و خود را 
جانشین پیامبر در بعد والیی آن حضرت بداند؛ اما وقتی حاکم فقط مدعی ریاست 
اجتماعی است و در امور معنوی هیچ ادعایی ندارد، شرط عدالت معنوی برای او 
بی معناست. او در چنین جایگاهی باید شرط عدالت اجتماعی )عدالت در برابر ظلم( 

را داشته باشد.
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این مسئله ای بود که دربارۀ دیگر سالطین تکیه زده بر تخت بعد از دورۀ ایلخانان 
نیز ممکن بود صادق باشد؛ چراکه هیچ یک از آنان بر سر رهبری دینی مسلمانان 
ادعایی نداشتند و خود را فقط حاکم بر امور اجتماعی مردم می دانستند. ازاین رو شرط 
عدالت کالمی که از خصوصیات امام معصوم7 بود و به تبع آن غصب جایگاه امام 
معصوم7، ممکن نبود دربارۀ آنان مطرح شود تا مصداق مفاهیمی چون سلطان جائر 
قرار گیرند و فروع متفرع بر جائربودن، در ایجاد ارتباط میان فقهای شیعه و آنان مشکل 
ایجاد کند. این امر سبب هموارشدن راه همکاری بیشتر فقها با حکومت های بعد از 

مغول شد و ایشان با شروطی، مشروعیت آنان را تأیید کردند.

۴. تأیید همکاری با حاکمان سیاسی
در این دوران شاهد نوعی تعامل مثبت با برخی حاکمان زمانه از سوی فقهای شیعه 
هستیم. چنین تعاملی، نوعی چرخش از موضع سخت گیرانۀ دوران پیش از حملۀ مغول 
تلقی می شود. پیش از حملۀ مغول، مواضع فقهای شیعه دربارۀ همکاری با دستگاه 
حاکم بسیار شدید بود؛ به طوری که گزارش های از استنکاف های شدید فقها حتی در 
برابر دیدار با برخی عامالن حکومتی نقل شده است. ایشان ارتباط نداشتن با دستگاه 
خالفت در این حد را حتی برای خود تکلیفی شرعی توصیف و از آن خودداری 

می کردند )ابن طاووس، ۱۳۷۵، ۱۶۲(.
هستیم:  نوعی چرخش  شاهد  شیعی  عالمان  میان  در  مغول،  از حملۀ  پس  اما 
چرخش از نفی مطلق همکاری با دستگاه حاکم و سالطین جور، به سمت همکاری 
و همراهی با آنان در برعهده گرفتن برخی مناصب اداری و حتی گاهی ابراز رضایت 
از ایشان و تعریف و تمجید از عامالن حکومتی یا شخص حاکم مغول. برای مثال، 
سیدبن طاووس که پیش تر عمل سید مرتضی و سید رضی را در پذیرفتن همکاری 
با دستگاه خالفت عباسیان دربارۀ نقابت طالبیان تقبیح می کرد و خود از پذیرش 
این جایگاه به شدت خودداری کرده و درخواست خلیفه المستنصر را رد کرده بود 
)ابن طاووس، ۱۳۷۵، ۱۶۸(، در دوران مغوالن این جایگاه را پذیرفت و تا پایان عمر بر 

آن باقی ماند )ابن طاووس، ۱۳۷۶، ۸/۱(.
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بغداد،  دیوان  مؤلف  به درخواست محمد بن محمد جوینی،  نیز که  محقق حلی 
کتاب المعتبر فی شرح المختصر خود را نوشت و به او هدیه کرد، در مقدمۀ کتابش 

این عامل حکومت مغوالن را چنین توصیف کرده است:
»الصاحب االعظم ولی النعم غیاث االمم سلطان صدور العرب و العجم العالم 
العادل المخصوص بمزایل الفضائل و الفواضل مقرر قواعد االیمان بسیرته العادلة و 
مدمر دعائم الطغیان بسطوته الهائله جابر العباد و قاهر العناد بهاء الملة و الدین عماد 
االسالم و المسلمین محمد بن المولی صاحب دیوان الممالک باسط العدل فی االقطار 
و الممالک شمس الملة و الدین ناصر االسالم و المسلمین کاسر الملحدین و المشرکین 
و الحسب السنی، محمد بن محمد الجوینی اعز الله نصرهما و انفذ فی االفاق امرهما 
و الزال امر الدین بمیامین دولتهما منتظمًا و شمله بمحاسن ایاالتهما ملتئمًا این امضی 
علی ذلک شارحًا مسائله موضحًا مشکله کاشفًا وجوهه و علله فقویت العزیمة بعد 
فتورها و ثابت الهمة بعد نفورها امتثااًل الوامره العالیة و اتباعًا لمراسمه السامیة و جعلته 
مشتماًل علی اصول المسائل و فروعها محتویًا علی تقسیمها و تنویعها و خدمت بها 
الخزانة المعظمة البهائیة عمر الله معاهد االسالم بعماره معاهدها و مهد قواعده بتمهید 
قواعدها و ال زالت محروسة الجوانب محفوظة من الغوائل و النوائب لیکون لمالکها اجر 
االنتفاع به و یستمر شکر المتشاغلین بسببه علی توالی االحقاب و تعاقب االعقاب و 
یکون مذکرًا لی عند وصوله الی مقامه المنیف و تشریفه بنظره الشریف و انا اسأل الله 
تعالی االمداد باعانته و االسعاد علی طاعته و االرشاد فی بدو االمر و خاتمته« )محقق 

حلی، ۱۴۰۷، ۲۰/۱(.
این تعابیر پیش تر از علمای شیعه اصاًل شنیده نشده بود و در مقایسه با دیدگاه 
علمای قرن چهار و پنج در برابر عوامل حکومت های جور بسیار تعجب برانگیز است. 
شبیه به همین تعابیر را عالمه حلی )۷۲۶-۶۴۸( برای الجایتو، حاکم مغول، دارد که 

در آغاز کتاب تقدیمی خود آورده است )نک: حلی، ۱۹۸۲، ۳۸(.
این نحوۀ برخورد با دستگاه حاکم، فضا را برای پذیرش حکومت های اسالمی 
از سوی جامعۀ شیعه که شاهد همراهی علما با آنان بودند، بیشتر و امید را در میان 
ایشان ایجاد کرد که در صورت تشکیل حکومتی شیعی، می توانند به همراهی علما 
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با خود امیدوار باشند. وقتی همراهی و همکاری با حاکمان مغول، تضعیف جایگاه 
شیعه در جامعه تلقی نمی شد و نفی ادعاهای کالمی شیعه در مسئلۀ خالفت نبود 
)امری که بیشترین سهم را در مخالفت همکاری شیعیان با دستگاه خالفت عباسی 
داشت( در خصوص حاکمان شیعه که خود را پیرو این آموزه ها می دانستند و گاه با 
برگزاری برخی مراسم نمادین )نک: میرخاند، ۱۳۸۰، ۴۵۲۴/۸( خود را منتظر ظهور 
امام زمان 7 نشان می دادند و حکومت خویش را مقدمه ای برای ظهور آن حضرت 
تلقی می کردند، به طریق اولی بدون اشکال بود. نمونۀ کامل تر این تصور و دیدگاه را در 
برپایی سلسله هایی چون صفویه شاهد هستیم. حکومت صفویه سعی می کرد تا تحت 
اشراف علما عمل کند و پرچم دار برپایی حکومتی باشد که مقدمۀ ظهور آن حضرت 

تلقی شود )حسینی استرآبادی، ۱۳۶۶، ۲۲۴/۲(.

نتیجه
با دستگاه حاکم در جهان اسالم در دو  با مقایسۀ نحوۀ برخورد علمای شیعه 
 مقطع پیش و پس از استیالی مغول، شاهد تغییراتی در نوع دیدگاه های آنان در شیوۀ 
تعامل با حاکمان زمانه هستیم. پیش از حملۀ مغول، دیدگاه غالب امامیه نفی هرگونه 
ارتباط و تعامل با سالطین جور بود. این نظریه به وسیلۀ برخی از احادیث نیز تقویت 
می شد؛ اما پس از استیالی مغول، این میزان از سخت گیری کم شد و حتی به شکل 
چشمگیری تغییر یافت؛ به گونه ای که از استنکاف شدید، به پذیرش مسئولیت و گاه 

تعریف وتمجید رسید.
با بررسی تاریخی این دورۀ زمانی و مطالعۀ گزارش های رسیده، آشکار می شود که 
از آثار مهم استیالی مغوالن بر جامعۀ علمی شیعه، پدیدآمدن فضای باز علمی بود. 
در چنین فضایی، آنان می توانستند فارغ از برخی اولویت هایی که جّو زمانۀ عباسیان 
بر ایشان تحمیل کرده بود همچون اولویت های کالمی برخاسته از اختالفات مطرح 
در موضوع حاکم اسالمی، با آزادی بیشتری به تبیین دیدگاه های فقهی خود بپردازند. 
حساسیت هایی که عباسیان در دوران حکومت خود علیه آنان ایجاد کرده بودند، با 
سقوط این سلسله، از میان رفت و تحوالت ایجادشده در جامعۀ اسالمی خطر تضعیف 
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پایه های اعتقادی و کالمی شیعه را نسبت به گذشته کاهش داد؛ ازاین رو عالمان شیعی 
با خاطری آسوده از اینکه با پذیرش شخص غیرمعصوم در جایگاه حاکم اسالمی، 
ضرری به دیدگاه های کالمی خود نزده اند، در راه بهره گیری از فرصت پیش آمده و 
در جهت ابراز عقاید و گسترش اندیشه های خود، برای نزدیک شدن به دستگاه حاکم 
کوشیدند و به تبلیغ اندیشه های خویش پرداختند. از این راه، آنان مشکالتی را جبران 
کردند که به سبب دوری از دستگاه حکومتی برای رعایت اصول کالمی خود در 

تأییدنکردن مشروعیت حکومت وقت، با آن مواجه بودند.
این مسئله بعدها تأثیر مستقیم خود را به شکل دیگری در جامعۀ اسالمی گذاشت 
و آن به وجودآمدن امکان دستیابی شیعیان به حکومت و تشکیل نظام سیاسی مستقلی 
با عنوان حکومت شیعه در جامعۀ اسالمی بود که نه تنها مقابل موضوعاتی چون انتظار 
فرج نبود، بلکه مقدمۀ ظهور امام زمان 7 نیز تلقی شد. فقیهان نیز در جایگاه ناظران 
دینی، با نظارت بر نوع عملکرد پادشاهان، به تقویت یا مقابله با آن در راه اصالح 

خطاهای حکومتی در تبعیت از دستورهای دینی پرداختند.
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۲۵.  طباطبایی، علی. )۱۴۱۲(. ریاض المسائل. قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

 ۲۶.  طوسی، محمد بن حسن. )۱۴۰۰(. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. قم: دارالکتب العربی.
ـــــــــــــــــــ. )۱۳۸۷ق(. المبسوط فی فقه االمامیه. قم: مرتضوی. ۲۷.  ـ 

۲۸.  عاملی، محمد بن مکی. )بی تا(. القواعد و الفوائد. ج۱. قم: مفید.
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ـــــــــــــــــ. )۱۴۱۷(. الدروس الشرعیة فی فقه االمامیة. ج۲. قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ   ۲۹.  ـ 
علمیۀ قم.

 ۳۰.   ــــــــــــــــــ. )۱۴۱۳(. مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم. ج۶. قم: معارف 
اسالمی.

۳۱. فخرالمحققین، محمدبن حسن یوسف. )۱۳۸۷ق(. ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت 
القواعد، ج4. قم: اسماعیلیان.

۳۲.  فدایی مهربانی، مهدی. )۱۳۸۸(. پیدایی اندیشۀ سیاسی عرفانی در ایران؛ از عزیز نسفی تا 
صدرالدین شیرازی. تهران: نی.

۳۳.  کلینی، محمد بن یعقوب. )۱۴۰۷(. الکافی. ج۱. تهران: دارالکتب االسالمیه.
۳۴.  محقق حلی، جعفر بن حسن. )۱۴۰۷(. المعتبر فی شرح المختصر. ج۱. قم: سیدالشهدا7.

ـــــــــــــــــــــــ. )۱۴۱۴(. المسلک فی اصول الدین. مشهد: البحوث االسالمیة. ۳۵.  ـ 
ـــــــــــــــــــــــ. )۱۴۰۸(. شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام. ج۲. چ۲. قم:  ۳۶.  ـ 

اسماعیلیان.
۳۷.  مرتضی، علی بن حسین. )۱۴۰۵(. رسائل الشریف المرتضی. ج۲. قم: دارالقرآن الکریم.

ـــــــــــــــــــ. )۱۴۱۱(. الذخیرة فی علم الکالم. قم: نشر اسالمی. ۳۸.  ـ 
۳۹.  مفید، محمد بن محمد. )۱۴۱۳(. المقنعة. قم: کنگرۀ جهانی شیخ مفید.

۴۰.  نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. )۱۴۰۷(. تجرید االعتقاد. تهران: دفتر تبلیغات اسالمی.
قم:  المسائل. ج۲.  و مستنبط  الوسائل  مستدرک  نوری، حسین بن محمدتقی. )۱۴۰۸(.    .۴۱

آل البیت: .




