
 رفتار سیاسى فقهاى دوره میانه 
 دكتر یعقوبعلى برجى

)) از آغاز غیبت كبرا تا روى كـار آمدن ایلخانـان مغـول((مقاله حاضر به بررسى رفتار سیاسى فقیهان در دو دوره 
 . مى پردازد)) عصر ایلخانان مغول((و 
 

 آغاز غیبت كبرا تا روى كار آمدن ایلخانان مغول, دوره اول
خالفـــت عباســـى دچـــار ضـــعف و سســـتى شـــده و امـــپراتورى بـــزرگ اســـالمى از هـــم گســـیخته اســـت و , در ایـــن دوره

آل بویــه در . فرصــتى بــراى پیــدایى حكومــت هــاى شــیعى در گوشــه و كنــار سـرزمین هــاى اســالمى فــراهم شــده اســت
, حمــدانیان در موصــل و شــام, بخشــى هــایى از ایــران قــدرت یافـت و بــه تـدریج دامنــه اقتـدار خـود را تــا بغــداد گســترد

اشراف حسنى در مكه و مدینه به حكومت دست یافتند و براى , علویان در مناطق شمالى ایران, فاطمیان در مصر
سید رضى و شـیخ , سید مرتضى, پیشرفت آیین تشیع فرصتى تاریخى فراهم آمد و دانشمندان بزرگى مانند شیخ مفید

فقه , در همین دوره. طوسى با استفاده از موقعیت ممتازى كه نزد آل بویـه داشتند بـه ترویج و تبلیـغ شـیعه پرداختنـد
اجتهادى پایه گـذارى شد و بحث هاى مربوط بـه قلمرو اختیارات فقیـه در البـه الى كتاب هـاى فقهى رواج شایانى 

بــه اعمــال والیــت نیــز , یافــت و عالمــانى چـون ســید مرتضــى و ســید رضــى بــا پــذیرش امــارت از سـوى حاكمــان جـور
سپس به مبناى فقهـى , در این جا ابتدا نام چند تن از این بزرگان و مناصبى كه پذیرفتند را ذكر مى كنیم. پرداختند

 .رفتار سیاسى فقیهان این دوره خواهیم پرداخت
 
پـدر , ابـو احمد حسین بـن موسى ملقـب بـه طـاهر اوحـد ذوالمناقب): طاهر ذوالمناقب(ابواحمد حسین بن موسى . 1

سید رضى یكى از فقیهان این دوره است كه از فرصت به دست آمـده در دولـت شـیعى آل بویـه اسـتفاده كرده و در 
 :ثعالبى مى نویسد. عرصه عمل نیز در حد توانش اعمال والیت كرد

مــدت هــا منصــب نقابــت و رســیدگى بــه حــال ســادات دودمــان ابوطالــب و نــیز مناصــب ) پــدر ســید رضــى(ابواحمــد 
هجـرى تمامى  380سـپس در سال ; نظارت دیوان مظالم و سرپرسـتى حجـاج و زایران خانه خدا را بـه عهده داشـت

سید رضـى نیز در این بـاره قصـیده اى سـرود و بـه پـدرش تهنیـت . این مناصب را به فرزندش سیدرضى محول كرد
 )1. (گفت و از وى قدردانى كرد

 
سیدرضى از جمله فقیهانى است كه والیـت و زعامت سیاسى جامعه اســالمى را حق مسـلم خود مى : سیدرضى. 2

قســمتى از مناصــب , دانســت و حاكمــان وقــت را جــائر قلمــداد مــى كــرد و بــراى اســتیفاى ایــن حــق ماننــد پــدر خــویش
ریاسـت , امـارت حاج, ایـن مناصــب عبارتنـد از نقابـت; سیاسـى و دولـتى را از طـرف امــراى آل بویـه به عهـده گرفـت

 .كه هر یك را به اختصار شرح مى دهیم... دیوان مظالم و
 

 نقابت
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 :درباره منصب نقابت مى نویسد, هم عصر سیدرضى, ماوردى
 :نقیب باید در میان كلیه علویان عصر پنج كار را انجام دهد

بایـد , شخص نقیب كه سرپرست رسـمى و رئیـس قـانونى آنهاست, ـ هرگاه میان سادات و علویان نزاعى در گرفت 1
 ;فصل خصومت كند و حكم او نافذ است

ـ اموال و دارایـى یتیمان سادات و علویـان بایـد تحـت سرپرستى نقیـب باشد و فقـط اوســت كه بایـد بـه آن رسـیدگى  2
 ;كند
 ;ـ اجراى حدود و احكام الهى درباره سادات كه گناهى مرتكب مى شوند به عهده نقیب است 3
 ;ـ باید دختران و زنان بى سرپرست آنان را شوهر دهد و به كار آنان رسیدگى كند 4
 ;...ـ مراقبت از دیوانگان آنان و كسانى كه نیاز به سرپرست دارند 5

 )2.(نقیب مى باید دانشمندى مجتهد باشد تا حكم او صحیح و قضاوتش نافذ باشد
سالگى به منصب نقابت از طرف بهإ الدولـه دیلمى نایـل شــد و تـا موقعى  21هجرى در  380سید رضى در سال 

هجـرى به مقـام نقیـب النقبایى سراسـر  403وى در سال . كه القادر بـاهللا او را عزل كــرد عهـده دار این منصب بـود
 :عالمه امینى مى نویسد) 3.(دنیاى اسالم كه در قلمرو بنى عباس بود نایل گردید

بـه سرپرســتى امـور طالبیـان در تمام قلمرو اسالمى منصـوب شـد و نقیـب النقبا  403سپس در شانزدهم محرم سال 
كه والیت عهدى مإمون را داشت كسى از علویان به این مقام نایـل ) ع(گفته شده غیر از حضرت رضا. خوانده شد

 )4.(نگشت
 :سپس ادامه مى دهد

 )5. (نیز بر مناصب وى افزوده شد) مكه و مدینه(آن گاه سمت خالفت بر حرمین شریفین 
 

 والیت بر دیوان مظالم
, كاتبـان دیـوان هـا, عمـال, رسـیدگى به تعدى و تجاوز والیـان, دیوانى بود كه براى دادخواهى مظلومان, دیوان مظالم

محاكمـه و رسیدگى بـه جـرم افرادى كه قاضیان , رسیدگى به موقوفات, برگرداندن اموال غصب شده به صاحبانشان
, نظــارت بــر امــور حسـبیه كــه نــاظران معمولــى از نظــارت بــر آنهــا عاجزنــد, معمولــى توانــایى محاكمــه آنـان را ندارنــد

 .تشكیل مى شد) 6(حج و جهاد, اعیاد, نظارت بر رعایت و اجراى نمازهاى عبادى سیاسى مانند جمعه
والیت و نظارت بر دیـوان مظالم بـه كسـانى واگــذار مـى شـد كه داراى شـرایط ویـژه اى , به لحاظ اهمیت دیوان مظالم

 :ماوردى در این باره مى نویسد. باشند
النـه , كثــیر الـورع, قلیــل الطمـع, ظــاهر العفـه, نافــذ االمـر عظیـم الهیبــه, مــن شـرط النـاظر فیهـا إن یكــون جلیــل القـدر

انمـا یصـح هذا فیمـن و ... یحتاج فى نظره الى سطوه الحماه و تثبت القضاه فاحتاج الى الجمع بین صـفتى الفریقین
 )7... .(یجوز إن یختار لوالیه العهد إو لوزاره التفویض إو الماره االقالیم

ریاست و نظارت بر دیوان مظـالم یكـى دیگــر از مناصـب مهمى بـود كـه سیدرضـى آن را به عهـده داشت و بـه ایـن 
 )8.(كار مهم نیز رسیدگى مى كرد

 
 والیت بر حج

ماوردى والیـت بر حـج را به دو مرحلـه تقسـیم مـى . منصب والیـت حـج بـود, از منصب هاى بزرگ در عصر میانه
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وى بر ایـن بـاور است كه در مرحلـه . پس از رسیدن به مكه, قبل از رسیدن به مكه و مرحله دوم, مرحله اول: كند
 :ده وظیفه به عهده امیر حاج است كه عبارتند از, اول
 ;ـ كنترل كاروان هاى حج و جمع آورى آنان و ممانعت از پراكندگى كاروان 1
 ;ـ مشخص كردن راه حركت هر كاروان 2
 ;ـ رعایت حال عاجزان و ضعیفان كاروان ها 3
 ;ـ انتخاب بهترین راه ها براى حركت كاروان ها 4
 ;ـ آب رسانى به كاروان در صورتى كه با كمبود آب رو به رو شوند 5
 ;ـ حفظ امنیت كاروان ها در منازل بین راه 6
 ;ـ باز كردن راه ها و برداشتن موانع 7
 ;ـ اصالح نزاع ها و دعواهایى كه در میان اعضاى كاروان یا كاروان ها با یكدیگر به وجود مىآید 8
 ;ـ مجازات متجاوزان و اجراى حد و تعزیر در مورد آنان 9

 .تا كاروان ها به موقع به انجام مناسك و مشاعر برسند, ـ مالحظه زمان حركت 10
بـه عهده ... امامت بر حـاج و, ترتیـب انجام مناسك, خروج به مشاعر, كلیـه اعمال و مناسـك حـج, در مرحله دوم

 .امیر الحاج است
سالگى بـا تصویب سلطان دیلمـى و اجازه  21هجرى در  380سید رضى منصب بزرگ والیت بر حج را در سال 

 )9.(خلیفه وقت از پدر بزرگوارش تحویل گرفت
 

 مدعى خالفت
بعضى از بزرگان بر این باورند كه از اسفار سید رضـى و بعضـى قـراین و شـواهد دیگـر اســتفاده مـى شـود كه سید 
رضى در صدد بوده كه خالفت اسالمى را كه حق مسلم خود مى دانسته در صورت مسـاعد بـودن شـرایط تصاحب 

 :احمد بن داود حسنى مى نویسد) 10.(كند
ابواسحاق صابى هم او را تشـویق به این امر مى نمـود و مى پنداشت . سید رضى خود را مهیاى خالفت مى كرد

چــون خــود را از , در بعضــى كتــب دیــده ام كــه نوشــته انــد رضــى زیــدى مـذهب بــوده. كــه طــالع وى دال بــر آن اسـت
ولى بـه گمان مـن ایـن نسبت از آن جـا ناشى شـده , سایر افراد قریش سزاوارتر به امامت و خالفت اسالمى مى دید
 :مانند, كه رضى این معنا را در بعضى از اشعارش بازگو كرده است

 هذا إمیرالمومنین محمد
 طابت اروئیه وطاب المحتد

 إوما كفاك بان امك فاطم
 و اباك جبدره و جدك احمد

هنگام مفـاخرت : چنان كه به القادر باهللا خلیفه عباسى مى گویـد, و سایر اشعارش نیز مشحون به این مطلب است
قادر هم گفـت, فرقى بین من و تو نیست جز خالفت كه تو امروز طوق آن را به گردن دارى و من ندارم آرى : و ال

 )11.(على رغم شریف
 
وزیـران و حـتى خلفاى , سید مرتضى یكى دیگـر از فقیهان اسـت كه موقعیت ممتازى در نـزد امرا: سید مرتضى. 3
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; عباسى داشت و تعدادى از تإلیفات خود را به تقاضاى آنان و به عنـوان دستور العملى بـراى حاكمـان نوشـته اسـت
 :وى در مقدمه كتاب مى نویسد. از آن جمله كتاب ارزشمند االنتصار است كه به تقاضاى وزیر عمیدالدوله نوشت

فانى ممتثل ما رسمته الحضره السامیه القدریه العمیدیه ـ إدام اهللا سلطانها و إعـال إبـدا شإنها و مكانها ــ من , إما بعد
 )12... .(بیان المسائل الفقهیه

 :همچنین درباره انگیزه اش از نوشتن رساله فى العمل مع السلطان مى نویسد
جرى فى مجلس الوزیر السید االجل إبى القاسم الحسین بن على المصرى ـ إدام اهللا سلطانهـــ فى جمـادى االخره سنه 

فاقتضــى ذلــك امــإل , خمــس عشــره و إربــع مائــه كــالم فــى الوالیــه مــن قبـل الظلمــه و كیفیــه القــول فــى حســنها و قبحهــا
 )13.(مسإله وجیزه یطلع بها على ما یحتاج الیه فى هذا الباب

دیــوان مظــالم و نقابــت طالبیــان و همــه , ســید مرتضــى بعــد از مــرگ بــرادرش ســید رضــى منصــب هــاى امــارت حــج
 : ابن جوزى در این باره مى نویسد. مسوولیت ها برادرش را به عهده گرفت

و همـه مسوولیت هـاى , دیـوان مظالم و نقابت طالبیـان, شریف مرتضـى امارت حـج 406روز شنبه سوم ماه صفر 
در حضـور فخـر الملـك و اعیان و , برادرش رضـى را پذیرفت و فرمــانى را كــه قـادر بـاهللا خلیفه وقت بـه او داده بـود

 )14.(اشراف و قضات و فقها قرائت كرد
پس از در گذشت او در ســال ; سید مرتضى این مناصب را تا آخر عمرش داشت و به خوبى از عهده آنها بر آمد

ابــن اثــیر در ذیــل . ابواحمــد عــدنان فرزنــد بــرادرش ســید رضــى بــه ایــن مقــام منصــوب گردیــد, )ســى ســال بعــد (436
 :مى نویسد 436حوادث سال 

إخوالرضــى فــى آخــر الربیــع االول و مولــده سـنه خمـس و خمسـین و , و فیهـا توفـى الشـریف المرتضى إبوالقاسـم علـى
 )15.(ثالثمائه و ولى نقابه العلوبین بعده إبو إحمد عدنان بن إخیه الرضى

 :محقق كركى هم مى نویسد
بلغنا انه كان فى بعـض دول ... فمن ذلك مـا تكرر اسـماعنا مـن إحـوال الشـریف المرتضى علم الهدى ذى المجدین

 )16.(الجور ذا حشمه و ثروه جسمیه
 

 عصر ایلخانان مغول, دوره دوم
ســتاره اقبــال شــیعیان افــول كــرد و بــار دیگــر اقلیــت شــیعه زیــر فشــار خالفــت قــرار , پــس از واژگونــى سلســله آل بویــه

ناه برند. گرفت نشـاط علمى از حـوزه هـاى شـیعه رخـت , دانشمندان شیعه بار دیگر مجبور شدند بـه زیر چـتر تقیـه پ
بر بسـت و دوره ركـود علوم به ویـژه فقـه در دنیـاى شیعه آغـاز گردید و فقیهــان بـه تكرار انظار شـیخ طوسى بسنده 
كردنـد و در نتیجــه مباحث مربــوط به فقـه سیاسى و قلمـرو اختیارات فقیــه نـیز بـه فراموشـى ســپرده شـد تـا آن جـا كـه 

 )17.(براى اولین بار سالر دیلمى فتوا به حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت داد
در نیمه دوم سده هفتم هجرى با واژگونى خالفت پانصد ساله عباسى كه نماینـده رسمى مـذهب تسنن بـه شمار مى 

قدرت سیاسى اهل سنت از دست رفـت و بـار دیگر شیعیان مجال یافتنـد كـه بـه عرصـه درآینـد و در گسـترش , رفت
نفوذ خواجه نصـیرالدین طوسـى . دامنه پیروان و رواج اندیشه هاى خود به تكاپوهاى ژرف و همه جانبـه دسـت یازنـد
تشــرف غــازان خــان بــه اســالم و . در هالكــو خــان مغــول توانســت میــان هالكــو و شــیعیان روابــط نیكویــى برقــرار كنــد

رونــد گســترش اســالم بــه ویــژه تشــیع را در جامعــه مغولــى ســرعت بخشــید و بــا روى كــار آمــدن , گــرایش وى بــه شــیعه
دانشـمندانى چــون خواجـه نصـیرالدین , ستاره اقبال شیعیان اوج گرفت و در این برهـه, اولجایتو, سلطان محمد خدابنده
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مباحــث فقــه , بــه تجدیــد بنــاى مــذهب شــیعه پرداختنــد و بــا احیــاى فقــه شــیعه, فخــر المحققیــن, عالمــه حلــى, طوســى
قلمـرو اختیــارات فقیــه و چگونگـى رفتـار بــا حاكمـان نـیز رواج یافــت و فقیهــان بــه اظهـار , ماننـد نیابت فقیــه, سیاسـى

در این جا نام تعدادى از فقیهانى كه با قبول منصب از جانب ایلخانان مغول به مسـإله . نظر در این باره پرداختند
 :والیت فقیه در عرصه عمل عینیت بخشیدند را ذكر مى كنیم

 
متكلم و اختر شناس شیعى رفته رفته نـزد , فقیه, فیلسوف, خواجه نصیر الدین طوسى: خواجه نصیرالدین طوسى. 1

 .شیعه و ایران زمین بكند, ایلخانان نفوذ بسیار یافت و به عنوان وزیر هالكو توانست خدمات ارزنده اى به اسالم
یكى تشیع كه تبلور اندیشه ایرانـى : خواجه نصیر الدین طوسى احیا كننده دو پایگاه معنوى عمده محسوب مى گردد

در اختفـا به سـر مى برد و , بود و طى قرون به دلیل وجود دستگاه خالفت و حكومـت هاى سـنى مـذهب در ایـران
جایگـاهى مردمى و حتى سیاسـى مـى یافـت و , و اینك به پشتیبانى خواجـه سـر بـرون كرده, مجال جوالن نمى یافت

و دیگر ایجاد كـانون علمـى ـ , استوار مى ساخت, پایه هاى خود را در جامعه براى روزى كه دین رسمى ایران گردد
 .هنرى مراغه بود كه مى توان آن را گنجینه علوم و هنرهاى ایران از آغاز تا آن زمان نام نهاد

نـه تنها نمونه هاى تمدن ایرانـى را كه ) 18(,توصیف مى كند)) عـالى((با استقرار این كانون كه رشیدالدین آن را 
بلكـــه ســـبب گردیـــد بـــا تجمـــع بخشـــیدن بـــه , متمركـــز و حراســت كـــرد, گـــردآورى, در شـــهرها رو بـــه ویرانـــى نهـــاده بـــود

افكار جدیـد شــرق و غـرب را بـا تمـدن ایرانى تركیـب ,  دانشـمندان و هنرمنـدان خودى و بیگانه از هــر قـوم و گروهى
نمونه این تـالش عظیـم رصـدخانه . كند و نفخه نو وتر و تازه اى به آن بدمد تا بتواند چهره اى جهانى به خود گیرد

 )19.(مراغه است
فضل اهللا بن عبـداهللا شـیرازى در این بـاره مــى . یكى از خدمات ارزنده خواجه نصـیر تإسـیس رصـدخانه مراغه اسـت

 :نویسد
لدین الطوسـى در بنـدگى تخـت سـلطنت كـه قوائمها كانـت على فـرق  موالنا سلطان الحكمإ المحققیـن نصیر المله و ا
ى غیبت دان ایلخان مستصوب باشد از براى تجرید احكام نجومــى و تحقیـق متوالیـات ٕ , فرقد عرضه داشت كه اگر را

این سـخن موافق مـزاج و مزیـد حسـن اعتنـاى ایلخانى گشـت و تولیـت اوقـاف ... رصدى سازد و زیجـى اسـتنباط كنـد
تمامـت ممالـك بسـیطه در نظـر صائب او فرمود ویرلیـغ داد تـا چنـدان مال كــه موونـت اسـتعمار و مكنـت مصـالح و 
لدین عرضى از دمشـق و نجم الـدین كاتب  اسباب آن را كافى باشد از خزانه و اعمال بدادند و به حكم فرمان مویدا
صاحب منطق از قزوین و فخرالدین مراغـى از موصـل و فخرالـدین اخالطـى را از تفلیـس احضـار كــرد و در مراغـه 
از طرف شمالى بر سرپشته رفیع رصدخانه بنـا فرمـود در كمال آراسـتگى و ذالك فى شهور سـنه سـبع و خمسـین و 

 )20.(ستمائه
 
وى از مشـایخ سادات و از ): ابن االعرج(فخر الدین ابوالحسـن علـى بـن محمــد الحسینى الحلـى الیحیوى النسابه. 2

هجـرى بـه گـردآورى انساب سـادات پرداخت و  701او در سـال . و در علم انساب كــم نظیر بـود) 21(نقباى بزرگ
 .به خاك سپرده شد) ع(در گذشت و در آرامگاه حسین بن على 702در سال 

 
خانـــدان , از خانـــدان هـــاى روحـــانى كــه حـــق بزرگــى بــر نضـــج و رونــق مـــذهب تشــیع داشـــته: خانــدان طاووســـى. 3

ابن ((طاووس است كـه همه افـراد آن از محققان و سیاست مـداران بنام زمـان بوده اند و چهار تـن از آنـان كـه به 
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نسب همگى این چهار تن به سید محمد مى رسد كـه بـه دلیـل زیبایى . از دیگران ممتازترند, شهرت دارند)) طاووس
 :صورت و زشتى پا به طاووس شهرت داشت این چهار تن عبارتند از

 :سیدبن طاووس
از مشـاهیر زهــد و علماى شیعه كه به قول ابـن , سـید رضى الـدین علـى بن موســى بـن جعفـر بـن طـاووس الحسـنى

وى بـا ابـن العلقمى دوسـتى داشــت و در فتـح بغــداد از هالكو پشـتیبانى . بـود)) مردى محترم و مقـدم علمــا((طقطقى 
, او كه در حله مى زیست به دعـوت ابن العلقمـى به بغــداد رفت و پانزده سال در آن شهر زنـدگى كرد) 22.(كرد

امــا همــو پــس از ســیطره مغــوالن بــر , ولــى هیــچ گــاه دعــوت خلیفــه را بــراى پــذیرش نقابــت علویــان در عــراق نپــذیرفت
ایــن روحــانى بــزرگ صــاحب كرامــات بــود و . دعــوت هالكــو را بــراى پــذیرش نقابــت علویــان پاســخ مثبــت داد, بغــداد

, او حــافظ قــرآن بــود و احادیــث. مالقــات داشــته اســت) عــج(معــروف اســت كــه بــا امامــان بــه خصــوص امــام مهــدى
خانـه اش محـل تجمع علما و اشـراف بـود . اشعار و حكایات بسیارى مى دانست و آنها را گردآورى مى كـرد, اخبار

, از آثار معروف سید بن طاووس فرج المهمـوم فـى احكام النجوم. و كارگزاران حكومتى و فرمانروایان مریدش بودند
وفات یافت  664هجـرى متولـد و بـه سال  589وى در سال . و االصطغإ فى تاریخ الملوك و الخلفا را باید نام بـرد

 )23.(به خاك سپرده شد) ع(و در حرم امام على
هجـرى متولـد  648این فقیه و دانشمند معتبر شیعى به سـال : ابوالمظفر عبدالكریم بن جمال الدین احمد بن طاووس

هجـرى در كاظمین وفـات یافـت و در  693شد و نزد پدرش و همچنین عالمه حلى به تحصیل پرداخت و در سال 
از آثــار معــروف او ) 24.(در نظــم و نــثر یگانــه دوران خــود بــود. بــه خــاك ســپرده شـد) ع(نجــف در حـرم امــام علــى

در شـرح (و الشــمل المنظــوم فــى مصـنفى العلـوم )) ع(در اثبـات ایـن كــه نجـف اشـرف مـدفن امــام علــى(فرحـه الغـرى 
 )25.(است) حال دانشمندان

از جملـه . وى برادر رضى الدین و فقیهى معروف و شاعرى ممتـاز بـود: جمال الدین بن طاووس,  ابوالفضایل احمد
این محقق كـه در . و المالذ الفقهإ و شواهد القرآن است) در فقه در شش جلد(بشرى المحققین , آثار عمده این فقیه

و در جوار نیاى بزرگــوارش امام علـى) 26.(هجرى در حله در گذشت 673حدود هشتاد جلد كتاب نوشته به سال 
 )27.(به خاك سپرده شد) ع(

 )28.(چهارمین فرد از خاندان طاووس به نام و لقب عمویش رضى الدین على معروف بوده است
 
از ســادات شــهر آوه و فقیــه و : ابومحمــد رضــا بــن فخرالــدین محمــد بــن رضــى الــدین محمــد حســینى افطســى ابــى. 3

او در ابتدا از شاگردان نصیر الدین طوسى بـود و سپس مـدتى در فراهـان و آن حـدود . نقیب شهیر دوران خود بود
 ) 29.(به شغل قضاوت اشتغال داشت

 
عبــاس اقبــال . عالمــه حلــى و پســرش فخــرالمحققین در شــیعه كــردن اولجــایتو نقــش زیــادى داشــتند: عالمــه حلــى. 4

 :آشتیانى در این باره مى نویسد
عالمه و پسرش فخرالمحققین به خدمت اولجایتو به سلطانیه شتافتند و عالمه حلى كه از مشهورترین علماى امامیه 

یكى كتاب نهج الحق و كشـف الصـدق : دو كتاب در اصول عقاید شیعه تإلیف كرد و به پیشگاه اولجایتو آورد, بود
.عالمه حلى و پسرش را محترم داشت و ایشان مقیم اردو شدند, اولجایتو. و دیگرى منهاج الكرامه فى باب االمامه

)30( 
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 :در سفر نامه ابن بطوطه چنین آمده است
فقیهى از فقیهان شـیعیان امـامى به نام جـالل الـدین بن مطهـر , پادشاه عراق سلطان محمد خدابنده را در حال كفر

مصــاحب بــود و چــون ســلطان اســالم آورد و بــه تبــع او قومــى بســیار از تاتــار بــه شــرف اســالم در آمدنــد ایــن فقیــه 
مـذهب شــیعه را در پیــش چشـم او آراسـت و آن را بـه مــذاهب دیگــر برتــرى داد و احــوال صــحابه و خالفــت را بـر او 

 )31.(این بیانات سلطان را به قبول تشیع مایل كرد... تقریر كرد
از جملـه فقیهـان ایـن دوره اسـت كـه , محمـد بـن مكـى بـن محمد بـن حامد جزیـنى ملقــب به شـهید اول: شـهید اول. 5

نهضت علمى در جبل عامل بنیاد نهاد كه هم به سبب دستاوردهاى علمى و هم به دلیـل تـإثیر اجتمـاعى و سیاسى 
حر . دستاوردهاى علمى و فرهنگى این جنبش تإلیف كتاب هاى فراوان و پروردن فقیهان است. در خور توجه است

 :عاملى در مقدمه امل االمل مى نویسد
هفتاد مجتهد بـر جنـازه , از برخى استادانم شنیدم كه در یكى از روستاهاى جبل عامل در زمان نزدیك به دوره شهید

 )32.(اى گرد آمده بودند
وى , طرح نظریه فقهـى سیاسى والیـت فقیـه است و چنـان كه گذشـت, یكى از دستاوردهاى علمى ارزشمند شهید اول

گرد آورده است و . در كتاب اللمعه الدمشقیه مجموعه بزرگى از فتواهایى كه جـز بـر بنیاد والیـت فقیه امكان نـدارد
, در عرصه عمل نیز به عنوان نایب امام زمان به جمع آورى خمس و زكـات پرداخت و در راه انجـام وظیفـه نیابـت

در آن , بایسته دید نخست در شهرهاى مجاور مناطق كوهستانى دست به كار شود و دور از چشم حكومـت دمشـق
 )33.(نواحى از جانب خود نایبانى براى مناطقى چون طرابلس و غیره تعیین كرد

یكــى از فعالیــت هــاى سیاســى شــهید اول برقـرارى ارتبــاط بـا نهضــت ســربداران اســت تــا آن جــا كــه خواجـه علـى مویــد 
بـدین منظـور پیكى به نـام . آخـرین امــیر سلســله سربداران از شـهید اول رسما دعـوت كـرد تـا بـه خراسـان هجـرت كنـد

شهید اول براى ادامه حركتى كـه . شمس الدین محمد آوى را با نامه اى و یك جلد كالم اهللا مجید به نزد وى فرستاد
ولى كتاب اللمعه الدمشقیه را براى وى فرستاد , در جبل عامل شروع كرده بود از پذیرش دعوت على موید سرباز زد

هجـــرى بــه علــت  786شـــهید اول در ســـال . تـــا مــردم و حكومــت ســـربداران بـــر اســاس فتــاواى فقهـــى آن عمــل كننـــد
 .مبارزات سیاسى براى پیشبرد تشیع در دمشق و به فتواى فقیه مالكى مذهب و تإیید یك فقیه شافعى شهید شد

 
 مبانى رفتار سیاسى فقیهان شیعه در این دوره

, در قســـمت اول نمونــه هــاى فراوانـــى از حســـن ارتبــاط و حـــتى همكـــارى فقیهـــان بـــا حاكمـــان جـــور و پـــذیرش نقابــت
بــى شــك ایــن همكارىهــا بــر پایـــه هــاى نظــرى و مبــانى فقهــى ایــن . قضــاوت و والیــت از جانــب آنـــان را نقــل كــردیم

فرزانگـان اسـتوار اسـت و در ایـن جا مبـانى نظـرى پـذیرش والیت از حاكمـان جور را در آثـار فقهى فقیهـان برجسـته 
 .این دوره پى مى گیریم

امعان نظر در سخنان و آثار فقهى این دوره روشن مى سازد كه مبناى اصلى همكارى و پذیرش والیت از حاكمان 
پــذیرش والیــت از حاكمــان جــور در حقیقــت , بــر پایــه اصــل والیــت فقیــه. جــائر را اصــل والیــت فقیــه تشــكیل مــى دهــد

از ایــن رو بعضــى از ; بــه فقیهـان تفــویض كــرده انــد) علیهــم السـالم(اســتیفاى بخشــى از حقوقــى اســت كــه معصـومان
, فقیهــان ایـن دوره به صــراحت اعـالم كــرده انــد كــه گــر چـه در ظـاهر فقیــه از جانــب حــاكم جـائر منصوب مـى شـود

ید نیــت كنــد كـه ایــن والیـت حقــى اســت كــه از ) ع(لیكــن در واقـع از جانــب امـام معصــوم نصـب شـده اســت و فقیـه با
 :نوشته است, شیخ مفید, استاد فقیهان شیعه. سوى معصومان به او تفویض شده است

Page 7 of 9علوم سیاسى

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\iran-med\articles-2\121.htm



فانمـا هو إمــیر فـى , و مـن تـإمر على النـاس مـن إهل الحــق بتمكیـن ظـالم لـه و كـان إمـیرا من قبلـه فـى ظـاهر الحال
هـر كســى ) 34(;الحقیقــه مــن قبــل صـاحب االمــر ـــ الـذى سـوغه ذلــك و إذن لــه فیــه ــ دون المتغلــب مــن إهــل الضالل

امـا در , گر چه در ظاهر از جانب ظالم امـیر شـده, از اهل حق كه از سوى ظالمى به امارت نصب شود) فقیهى(
حقیقــت از جانــب صــاحب االمــر ــ كــه بــه او چنیـن اجـازه و اذنــى داده ــ امــیر اســت نــه از سـوى آن ظـالم سـلطه گـر 

 .گمراه
 :شیخ طوسى نوشته است

كسـى ) 35(;و من تولى والیه من قبل ظالم فى اقامه حد إو تنفیذ حكم فلیعتقد انه متول لذلك من جهه سـلطان الحـق
امــام (كــه از ســوى ظــالمى متولــى اقامــه یــا تنفیــذ حكمــى شــود بایــد معتقــد باشــد كــه در حقیقــت از جانــب ســلطان حــق

 .متولى چنین امورى هست)) ع(معصوم
 :ابوالصالح حلبى هم نوشته است

فقیه گر چه در ظاهر والیـت را از ) 36(;فى الحكم) ع(و ان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو نائب عن ولى االمر
 .ولى در واقع نایب امام زمان است, جانب سلطان سلطه گر مى پذیرد

نابراین مبنـاى رفتـار سیاسى فقیهــان در این دوره را ) 37(;سایر فقیهان این دوره نیز بر مطلـب فوق تإكیـد كرده انـد ب
بعضـى از نویسـندگان و پژوهشگران . همان اصل والیت فقیه تشكیل مى دهد و فقیهان نیز بـر آن تصـریح كرده انـد

 :از جمله, معاصر به دالیل و عوامل دیگرى به عنوان مبناى رفتار سیاسى بزرگان شیعه اعتماد كرده اند
اعتقاد به بهتر بودن سلطان عادل كافر از سـلطان , لزوم تالش براى تبدیل مدینه هاى غیر فاضله به مدینه فاضله

 )38... .(جواز پذیرش والیت حاكم جائر براى اقامه حق و, ظالم مسلمان
نمى توانند مبناى رفتـار فقیهـان و , به فرض این كه دالیل و شواهد تاریخى هم آنها را تإیید كند, این عوامل و دالیل

زیـرا بـا ایـن دالیـل نمـى تـوان مشروعیت همكارى و پـذیرش والیـت از جانـب , دیگـر اندیشمندان مســلمان قلمـداد شـوند
تنها اصلى كه مى تواند رفتار علما را توجیه كنـد و مشروعیت پـذیرش والیت و همكارى . سلطان جور را اثبات كرد

پـس , همان اصل والیت فقیه است كه فقیهان خود بـدان تصریح كرده انـد و این عوامل كـه ذكر شـد, را اثبات نماید
یعنى تبـدیل مدینه غیرفاضـله به مدینـه فاضـله یا , از اثبات مشروعیت مى توانند در ردیف عوامل مشوق قرار گیرند

انگــیزه همكــارى فقیهــان بــا حاكمــان جــور را افــزایش داده و آنــان را بــه ... همكــارى بــا حــاكم جــائر بــراى اقامــه حــق و
 .همكارى تشویق كرده است

 
 پى نوشت ها

يد , ابن ابى الحديد: ك.جھت اطالع بیشتر ر 131;ص, 3ج, يتیمه الدھر. 1 بى الحد بن ا شرح نھـج البالغـه ا
 .31ص , 1ج) ق 1378, چاپ اول, موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان: قم(
 .88ـ  82ص ) ق 1406, مكتب االعالم االسالمى: قم(االحكام السلطانیه , ابوالحسن ماوردى. 2
 .205ص , 4ج) دارالكتاب العربى: بیروت(الغدير فى الكتاب و السنه و االدب , عبدالحسین امینى. 3
 .ھمان. 4
 .ھمان. 5
 .78ص , پیشین, ابوالحسن ماوردى. 6
 .73ص, ھمان. 7
 .پیشین, عبدالحسین امینى. 8
 .ھمان. 9

 .172ص , عمده الطالب. 10
 .ھمان. 11
 .مقدمه, 1ص ) منشورات الشريف الرضى: قم(االنتصار , سید مرتضى. 12
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 .89ص ) ق 1405, مطبعه سید الشھدا: قم(رسائل الشريف المرتضى , ھمو. 13
 .263ص , 9ج) دار صادر: بیروت(الكامل فى التاريخ , ابن اثیر 267;ص , 7ج, المنتظم, ابن جوزى. 14
 .436حوادث سال , 526ص , پیشین, ابن اثیر. 15
حل الخـراج , رسائل المحقق الكركى, محقق كركى. 16 منشـورات : قـم(رساله قاطعه اللجـاج فـى تحقیـق 

 .280ص, 1ج) مكتبه آيه هللا العظمى مرعشى نجفى
سالمیه: بـیروت(به كوشش على اصغر مرواريـد , سلسله الینابیع الفقھیه, سالر ديلمى. 17 لدار اال چـاپ , ا
 .67ص , 9ج ) ق1410, اول
 .66ص , 3ج) انتشارات اقبال: تھران(جامع التواريخ , رشید الدين فضل هللا ھمدانى. 18
ھران(دين و دولت در ايران عھـد مغـول , شیرين بیانى. 19 شگاھى: ت كز نشـر دان  ; 404ص , 2ج) 1371, مر

 .5و  2ص ) 1365, امیركبیر: تھران(تاريخ مغول , عباس اقبال آشتیانى: ك.براى اطالع بیشتر ر
نه : تبريز(تاريخ وصاف الحضره در احوال سالطین مغول , فضل هللا بن عبدهللا شیرازى. 20 به ســرمايه كتابخا

 .52ـ  51ص , 1ج) جعفرى
كل . 21 مى شـد و رئیــس  یب گفتـه  صطالحا نق ـ ادارى مملكـت ا حانى  به روساى شیعیان در سازمان رو

با. ((شیعیان را نقیب النقبإ مى خواندند بن ط تاريخ فخـرى در آداب مملكـت , ابن طقطقى محمد بن علـى 
 )).436ص ) بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تھران(دارى و دولت ھاى اسالمى 

 .19ص, ھمان. 22
 .1195, 1194ص , القسم الثانى, ھمان. 23
 .1194ص , ھمان. 24
 . 222ص ) بنیاد فرھنگ ايران: تھران(احوال و آثار و قدوه محققین , مدرس رضوى. 25
 .318ص , ھمان. 26
 .382ص ) ق 1351, الفرات: بغداد(الحوادث الجامعه و التجارب النافعه فى المإئه السابقه , ابن الفوطى. 27
 .318ص , پیشین, مدرس رضوى. 28
 .248ـ  247ص , ھمان . 29
تاريخ , ابوالقاسم عبدهللا بن محمد قاشانى; )1364, امیركبیر: تھران(تاريخ مغول , عباس اقبال آشتیانى. 30

 .101ص ) بنگاه نشر و ترجمه: تھران(اولجايتو 
 .218ص , 1ج) بنگاه ترجمه و نشر كتاب(ترجمه محمد على موحد , سفرنامه, ابن بطوطه. 31
 . 15ص , 1ج) بى تا: بغداد(به كوشش سید احمد حسینى , امل االمل, شیخ حر عاملى. 32
 .294ص , 6ج) بى تا: مصر(شذرات الذھب فى اخبار من ذھب , ابوالفالح عبدالحى ابن العماد الحنبلى. 33
 .812ص ) ق 1410چاپ , موسسه النشر االسالمى: قم(المقنعه , )شیخ مفید(محمد بن محمد نعمان . 34
سى(ابوجعفر حسـن طوسـى . 35 قدس : قـم(النھايـه فـى مجـرد الفقـه و الفتــاوى , )شیخ طو شارات  انت

 .301ص ) محمدى
سلسـله الینابیـع , )گردآورنــده(علــى اصــغر مرواريـد : بــه نقـل از, الكـافى فــى الفقــه, ابوالصــالح حلــبى. 36

 .54ص , 11ج, الفقھیه
یه(از جمله ابن براج در المھذب . 37 سیله ) 106ص, 9ج, سلسله الینابیع الفق سله (و ابـن حمـزه در الو سل

 .266ص ) ق 1403, دارالھدى: قم(و محقق حلى در شرايع االسالم ) 199ص , 21ج, الینابیع الفقیه
غاز اسـتیالى مغـوالن((, محسن الويرى. 38 فصـلنامه پژوھشـى )) مبانى رفتار سیاسى بزرگان شـیعه در آ

 .93ـ  78ص , 7و  6ش , )ع(دانشگاه امام صادق
 > 
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