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 هیامام ی علما   شه یاند  در  نیبا سالط  ی همکار
 بغداد  مکتب  مطالعه موردی  

 ( 01/08/1398تاریخ تصویب:  -06/05/1397)تاریخ دریافت: 

 1مرتضی حسنی نسب 

 ده یچک

  هانیفق  برخالف   بغداد،  مکتب   هانیفق  چرا   که  است   ن ی ا   پژوهش،  ی اصل  پرسش 
به    ق ی تحق  ن ی ا  ت ی با سلطان جائر فتوا دادند. اهم  یاز خود، به جواز همکار  ش یپ

مهم س  گرددیبرم  یتحول  فقه  در  است؛    هیامام  یاس یکه  گرفته    یعنی صورت 
 با او.  یبه جواز و وجوب همکار ، با سلطان جائر یحرمت همکار  یفتوا لی تبد 
  جهینت   نی شده و ا   یاز مکتب بغداد بررس  شیپ   هانِیفق  دگاهید  ابتدا   قیتحق   نی ا  در

آنها     به  و   دانستند یم  معصوم  یانحصار  حق  را   حکومتبه دست آمده است که 
عصر   هانی زمانه فق  طیشرااز آن    پس .  بودند  قائل   جور  حاکم  با  یهمکار  حرمت

بغداد     خود  از  ش ی پ  هانیفق  یرأ  درآنها    نکهی ا  عوامل  تا  است   شده   لیتحلاثر 
مشروع  کرده   دنظریتجد به  داده  یهمکار  تیو  فتوا  جائر  سلطان    معلوم  ، اندبا 
 .شود
هرمنوت  را  عهیش  یعلما  دگاهی د   رییتغ   پژوهش  نی ا    نر یاسک  یقصدگرا   ک یبا 
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  ،به دست آمده   یبررس   ن ی کرده است. آنچه در ا  یی و عوامل آن را شناسا  یبررس
  لی با سلطان جائر و تبد   یحرمت همکار  هنجار مرسومِ  ر ییاست که علت تغ  نی ا

  رییتغ  بغداد،  مکتب   هیامام  یعلمااز جانب    یوجوب همکار   یآن به جواز و حت 
بو  ی فرصت  و   ی اسالم  جامعه  بر   حاکم  طیشرا آل  که  است    تی تقو  یبرا   ه ی بوده 

ش  وضع  عهیمذهب    یبرا  یانهیزم   پژوهش   ن ی ا . کرد  جادی ا   ان یعیش  تی و 
  با  است یس   نهی زم  در  ی فقه  یفتواها  ر ییتغ   ارتباط  درخصوص  نده ی آ   یهاپژوهش
 . آوردیم فراهم حاکم، ی اسیس  و یاجتماع ،یعلم طیشرا

با   یهمکار  ، هنجار مرسوم  بغداد،   مکتب  عه، ی ش   یاسیس  شهی اند:  یدیکل  واژگان
    نری اسک  ، سلطان جائر
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 مقدمه 

  جادی ا  فاصله  و )ص(    امبریپ   رحلت  از  پس  ی اسالم  تی حاکم  یریگ شکل  ندیفرا
  تحت  مشروع  و   حق  حکومت  را  آن  انیعیش  آنچه  با  خالفت   ساختار  انیم  شده
 بر   حاکمان  روزافزونطرف اعمال فشار    کیاز    دانستند،ی م  معصوم  امام  تی وال
  گری د  یسو  از  و  کردیم  هیتوج  معارض  گروه  نی مهمتر  عنوان  بهرا    انیعیش

 عه یش  یفقها  ، ی عیش  دگاهی وضع موجود با مطلوب در د  انیم   یِفزون  به  رو  فاصله
با حاکمان بر مسند قدرت به عنوان    یهمراه  ای   یناروا دانستن هرگونه همکار  به
 . معتقد بودندمشهور  ای مسلم   ی مش کی 

در قرن    عباس یبن  ضعف  ل یدل   بهمنوال،    نیا   بر  قرن   سه  حدود   گذشت   از   پس
 آل  حاکمان  گرفتن قدرت  و   ی عیش  یوزرا  یبرخ   حضور   و  ی چهارم و پنجم هجر

  از.  شد   جادی ا  ی عیش  عالمان  از  ونیاسیس   تی حما  یبرا  ی فرصت  بغداد،  شهر  در  هی بو
  به)ع(    ائمه  اجازه  بدون   حاکم   با   یهمکار  منع  از   عهیش   عالمان  یرأ  گر،ی د   طرف 
  رأس  در  معصوم  امام  که  ی طی شرا   در  عهیش  عالمان  و   افتی   رییتغ  محدود  جوازِ

  از فقط    نه  و  دندیند  حکومت  بدنه  در  حضور  یبرا  یمنع  نداشت،   قرار  حکومت
  و  کردند   ت یحما  ز ین  ی عباس  حاکمان  از   یمواقع  در  کهمذهب    عهیش  هی بو  حاکمان
 . شدند ی حکومت  ی منصب دارعهده خود، ی حت
  است؛  نبوده  محدود   یعیبه عملکرد عالمان ش  تنها  ه ی رو  ر ییتغ  نی ا   رسد ینظر م  به
است. به    داشته  یق یوث  ارتباط   عهیش  عالمان  یفکر   ی مبان  و   شهی اند  ر ییتغ  با  بلکه
.  بود  داده  یرو  هانیفق 1ی اسیس   شهی انددر    یآشکار  یدگرگون  گرید  عبارت
تشک 2بغداد   مکتب   نام  به  ی فقه  ی مکتب  که  عصر  ن ی ا  هانیفق   بودند،  ه داد  ل یرا 

 
دار بیان تکالیف مکلفین در امور ای است که عهده. تعریفی که از اندیشه سیاسی در این مقاله مدنظر است، اندیشه1

 اساس، اندیشه سیاسی در این مقاله بیشتر ناظر به فقه سیاسی است.باشد. بر این سیاسی می
قرن چهارم تاا اواساط قارن پانجم در بغاداد، مرکاز خالفات  لیشود که از اوایاطالق م یمکتب بغداد به مکتب.  2
 مکتب، اجتهاد نیمکتب بودند. در ا نیمهم ا یاز علما  یطوس خیو ش  یمرتض دیس د،یمف خیشکل گرفت. ش  ان،یعباس

 یبا اصول بارا قیفروع و تطب عیآن اصول، ضوابط و قواعد مقرر شد و تفر  یآن شکل گرفت و برا  یعیبه سبک ش
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و    ی زی متما  یاسیس   شهی اند نمودند  همکار  بهارائه  جائر    یجواز  سلطان   قائل با 
 . شدند 
 ی علما  یاس یس  شهی اند   در  ر ییتغ  عوامل  که  د یآیم  ش یپ   پرسش  ن ی ا  رونی ا   از
  ل ی تبد   یعن ی   است،  گرفته  صورت   بغداد   مکتب  هیامام  یعلما  توسط   که  هیامام
 ؟ چه بوده است آن، وجوب  ی حت  و جواز  به جائر، سلطان با ی همکار قبح  هنجارِ

تحول در    ن ی که ا  یریتأث  نیو همچن   عهیش   یاسیگسترده در فقه س   یتحول فکر
پژوهش در    تی اهم  باشد،   داشته  تواند یمدوره    نی بعد از ا  هانیفق  یاسیس   شهی اند
 .  کندیآن را روشن م یو چگونگ  ییچرا
  آل   عصر  درباره   موجود  منابع  اساس  بر  د یجد  ی نگرش  جادی ا   پژوهش   ن ی ا   هدف 
اکتفا    و  بغداد  مکتب  و  هی بو کردن  فراهم  نیهمچن   است؛  اتی روا  نقل  بهعدم 
برا  یبستر فقه    در  یبعد  قاتیتحق  یاست  تحوالت  و    عهیش  ی اسیس خصوص 
به شرا  ریتأث  زانیم تأثر آن نسبت  اجتماع  یاسیس  طی و  . در جامعه  برحاکم    یو 
  است  شده   استفاده  مشخص  و منسجم  ی خی تار  مشخص روش  ک ی   از  پژوهش   نی ا
 . باشد سودمندتر   و ترمطمئن جهینت تا
است.   1نر یاسک   ن یکوئنت  کی کار رفته، روش هرمنوتبه  قی تحق  ن ی که در ا  یروش
 3انه ی گرانهی و زم 2محورانه متن  به دلیل   ی دیگرها روش  نسبت بهروش    ن ی ا   از یامت

 . است دتر ی جد بودن 
جمع  نر،ی اسک  ن یکوئنت   ک یهرمنوتروش   متن  با    انه ی گرانهی زم  و   انهمحورروش 

 
 (132فقه و اصول ، ص  ی، مباد ضیبار رخ داد )ف نینخست

1. Quentin Skinner 
2 .Methodology of Textual Reading متن« به  یذات یقرائت متنی بر »خودمختارمحوری یا یا روش متن

برای فهم معنای آن تأکید دارد و هرگونه تالش برای بازسازی زمیناه اجتمااعی و تااریخی عنوان تنها راه ضروری  
 (.163: 1385)ر.ک به: مرتضوی،  گذاردکنار می و تلقی کرده دهمتن به منظور فهم معنای آن را تالشی بیهو

3 .Methodology of Contextual Reading اسات کاه  یای، روشاقرائت زمیناه گرایی یایا روش زمینه
داند و فهم معنای هر متن را به فهم کننده معنای متن می( را تعیینContext( یا زمینه )Frameworkچارچوب )
 .(163 :1385مرتضوی، )ر.ک به: . سازدهای فکری، دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن متن منوط میزمینه
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اثر آن    یعالوه بر بررس کتب،م ک ی   ای فرد   کی  شهی اند ی بررس یبرا داردیم انیب
  یریگمختلف شکل یبسترها ن یعرض و همچنهم یهاشهی اند   دیمکتب، با ای فرد 
شده است هم مورد    ان یو کلمات مورد نظر در آن فضا ب  شهی که اند   یی فضا  ز ینو  
گ   یبررس درک  ردیقرار  بتوان  اندکامل  یتا  آن  از  نظر    نیهمچن  و  شهی تر  فهم 
(.  112:  1389  ، یبه دست آورد )نوذر  شی در هنگام نگارش اثر خو  مندشهی اند
روش    نیا   یبرا  ی عمل  یانمونه  ارائه  نر،یسکروش ا  یهایژگی و  ن ی تر از مهم  ی کی 
و  یخ ی تار  قیتحق ماک  یاست.  کتاب  همSkinner, 2000)  یاولیدر  به   ن ی( 
مخاطبان و    یشناخت بهتر روش برا  جهت راه را    لهیوس   نی عمل کرده و به ا  وهیش

 تر نموده است. سهل  یخی پژوهشگران تار 

 ق یتحق روش و اتیادب 

  نری اسکاست.    نر ی از آن استفاده شده است، روش اسک  ق یتحق   نی که در ا   ی روش
  قصد  فهم  است،   تیاهم  یدارا  که  آنچه  ؛متن  ک ی   مفهوم  درک  یبرا  داردیم  نایب
  معتقد نری (. اسک 177: 1386 ،ی)مرتضو است اثر  آن  نگارش هنگام در  سنده ی نو
)در    ک ی   یاسیس  دی جد   کردی رو علت    درک  یبرا  است  با   سهی مقاشخص 
بررس  ین یو ع  ی ذهن  یهانهی زم  د یبا  ، ( متقدم  مندان شهی اند کرد که متون در    ی را 

در مقدمه    او(.  164:  1385  ، یواکنش به آنها به نگارش درآمده است )مرتضو
 : است نوشته یاولیماککتاب 
ا  »استدالل  برا  ن ی من  که  بود  نظر   یخواهد  تعال  هاهی فهم    دی با  ،یاول یماک  م یو 
البه  یمشکالت از  کن  یالرا  آشکار  و  باز  زمان  دو    می غبار  در  وضوح  به  او  که 
  شتنی خو  ،ی اسیخود در باب فلسفه س یهانوشته ری و گفتارها و سا ار ی رکتاب شه

  الزم   م، یبرس  ی دگاهید   نیچن   به  نکهیا  یبرا  اما  و  است   دهی د یم  روروبه  آنها  با  را
  نر، ی)اسک  م«ی کن  ین ی بازآفر   شده،   ف یتصن  آن  در  آثار  نی ا   که  را  یطی مح  است
1380 :17 .) 
ا  آنچه در  اسک  نی که  روش  درباره  گستردگ   نری مقاله  وجود  و    ی)با  روش  در 
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مع و  بررس  یارهایفاکتورها  است،  مدنظر    ای فرد    کی  ی اسیس  شهی اند   یآن( 
هنجارها براساس  ا 2. باشدیم 1مرسوم   یمکتب    یبررس  یبرا  اساس،   ن ی بر 

  ی برا  یعنی  ؛ مرسوم آن عصر را شناخت  یهنجارها  د ی ابتدا با  ،ی اسیس  یاشهی اند
  و  مشترک  یارهایمع  شده، رفتهی پذ   یهادگاهید  ج،ی را   اصطالحات اساس    بر  مثال
مطرح شده ناظر   ی اسیس  یهاشهی که اند افتیآن عصر، در  یعلما یهافرضشیپ
تغ  کدامبه   د   رییهنجار و درصدد  ا است  گر ی کدام هنجار  بررس  نی .  با    یامر جز 
 3. ستین  ری پذ زمان نگارش اثر امکان ین یو ع یذهن  یهانهیزم

 عهیش  فقه  در  مرسوم  هنجار  جائر،  سلطان  با  یهمکار  میتحر
 ( یقمر 334ـ 260)

غ  در پ  بت ی عصر  شکل  شی و  بغداد   یری گاز    بر   عهیش  فقه   تمرکز  عمده   ، مکتب 
  یحوزه ر  ر ینظ  گر ید  ی علم  یهااز حوزه  د یاست، اما در کنار آن نبا 4قم   مکتب 
و اصول چهارصدگانه    یث ی عصر حدود شش هزار کتب حد   ن ی ا  در غافل شد.    زین
وبود   شده  جمع  ، بود  عهیش   ییروا  یها نوشته  ن ینخست  که  عهیش   ی ثی حد    یژگی . 
  اتی روا   که   بود  یابه گونه  ات ی در قالب روا  ی فقه  شهی اند   انیب  ،عصر  نی ا  یعلما

 
1. Conventions 

توجاه باه  قیاآن »تنهاا از طر  یرو معناانیبا هنجار مرسوم مرتبط است و از ادارد: درک متن  نر بیان می. اسکی2
  باشادیمفروض« قابل فهم م یاجتماع تیموقع کیخاص در  یکنش اجتماع ایبر عملکرد  طیمرسوم مح  یهنجارها
 (.60: 1383)تولی، 
رسد اند در فهم روایات، باید به فضای زمانی و مکانی صدور روایات توجه داشت که به نظر میبرخی بیان داشته.  3

هایی با این روش دارد. پاسخ امام خمینی به حجت االسالم قدیری نیز ناظر باه هماین مطلاب اسات )اماام شباهت
اند. هرمنوتیک اسکینر نیز مطالبی بیان کرده (، همچنین برخی به شباهت بین اجتهاد و152  –  149:  1378خمینی،  

 (.413 – 410: 1388در این زمینه ر.ک به: )بهروزلک، 
های شیعیان در آن عصر( کاه در عصار حضاور . منظور از »مکتب قم« مکتبی است حدیثی در شهر قم )از پایگاه4

از  زیاو پره یایگرانصنناد: ائمه و همچنین عصر غیبت صغری و ابتدای غیبت کبری وجود داشات و ماواردی ما
داشات و  )ع( و برخاورد باا نااقالن آن در شاأن اماماان زیو غلوآم  فیضع  ثیاز احاد  زیپرهیی،  گرااجتهاد و عقل
ی و فقهی در قیاس با دیگر مکاتب مانند مکتاب بغاداد داشات )بارای رجال  ی،اصولی،  خاص کالم  دگاهیدهمچنین  

 (.1384تفصیل بیشتر ر.ک به: جباری، 
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ذ را  خود  قبول  فقه  لیمورد  عنوان  نوع  اورندیب  یهر  به  به    یفتوا  یو  را  خود 
،  1ج  ،ق1413  ه، ی بابو  ابن )  ند ی نما  ان یب  ن ی مقلد  ی برا  نیاز معصوم  ی تیشکل روا
 (. 377-8: 1377ر.ک به معارف،   ن یمچنه ؛2ص
علما  یهمکار  حکم خصوص    در نگاه  در  جائر  سلطان  از    قبل   دوره  هیامام  یبا 

 : است یضرور نکته چند  به توجه بغداد، مکتب
ـ     ی اسیس  شهی اند   یهاشاخصه  از  یکی :  معصوم  یبرا  حکومت  انحصارالف 
  به.  کند  ن ییتع  خداوند   د ی با  را   حاکم  که  بود  ن ی ا   بت ی غ  یابتدا  در  هیامام  یعلما
شا  آنها  ،علت  نیهم فقط  را  م  ماما  ستهی حکومت   ه ی بابو)ابن    دانستند یمعصوم 
 رمأذون یرا غ   یگری اساس هرگونه حکومت د   نی (. برا37  و   25:  ق 1413  ، یقم
  ات ی . با توجه به رواکردندیم  ریتعب دانسته و از آن به سلطنت جور    رمشروعیو غ
علما  استناد   ردمو کتب  دیم  ،عصر  ن ی ا  یدر  به    شانی ا   دگاه یتوان  نسبت  را 

کس  عنوان  به  جائر  است   یسلطان  ظلمت  وجودش    یبرخ   در.  افتی در  ، که 
  نور  از   روانشانیپ  خروج   موجب   که  یطاغوت  اءیاولاز »  خداوندمنظور    ات،ی روا
که حق    است  شده   یمعرف  ی نی(، ظالم257  هی )بقره/آ  شود«یم  ظلمات  سمت  به

ب کردند.    تیاهل  غصب  را  امام  نی بنابرا)ع(  منصوب    یهر  خدا  طرف  از  که 
و    138، ص1ق، ج13803  ، ی اشیظالم هستند )ع  آنها  نیتابع  نینباشد و همچن 

ج1407  ،ی نیکل ص 1ق،  روا 376و    375،  در  )ع(    ی ت ی (.  صادق  امام    دراز 
»قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ« نقل است که »ما   هی آ  ریتفس

ق،  1404  ، ی ظاهر(، سلطان جائر است )قم  ری غ   یهایفواحش و بد  یعن ی بطن« )
 (. 230: 1ج

  ان یعیش  فهیوظ  درباره  مهم  مسائل  از:  جور  حاکم  هیعل  امیق  بودننامشروعب ـ  
  کتاب  در  که   یت ی روا   بنابر.  است   جور  حاکمان  برضد  امیق   جور،  حکومت  در
  نی ا   در.  ست ین  کوین   جور  حاکم   هیعل  امیق  آمده،   صدوق  خیش  االعمال  ثواب
  ی و  به   ییبال   و  کند   ام یق  رمشروعیغ  حاکمِ   ه یعل  ی کس  اگر   است   آمده   تیروا
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ن  ن ی ا  بر   صبر  و  ندارد  یاجر  برسد اخرو  زیبال  پاداش  )صدوق،    یبدون  است 
 (. 248: ش1368

  از  ی حاک نه،یزم  ن ی ا در  موجود اتی روا: حکومت دستگاه به نکردن رجوعـ  پ
حت  است؛  جائر  سلطان  ت یحاکم  رش ی پذ   تیممنوع که  آنجا  به   یتا  مراجعه 
خل   انیقاض به  و    زی ن  یدادخواه  یبرا  فهیمنصوب  طاغوت  به   نامشروع تحاکم 
ن  یقاضاگر    لذاو    شده  دانسته نفع مؤمن  و   زیبه    ، باشد  یحکم کند، گرچه حق 
 (. 412: 7و ج  67: 1ق، ج 1407 ،ین یآن حرام است )کل  از انتفاع 
عصر    نی ا   یثیو حد  یو مطالب موجود در کتب فقه  اتی روا   یمجموع با بررس  در

معصوم و ر ینسبت به حاکم غ  هانیفق  نی ا   دگاهی که د   افت ی در  توانیبه وضوح م
کار    یهستند که حت   یانظالم  نهای است که ا   آن  حکومت منصبان  صاحب  نیهمچن
ش  ستین   رفتهی پذ   زین   شانی ا  کین م  د یبا  انیعیو  صورت  هر  ا   مکنبه    شانی از 

بگ م  یدگاهید  رند؛یفاصله  نظر  به  فق   رسدیکه  گفتار  تغ   هانیدر    افتهی   رییبعد 
 است. 

هرگونه    ، عصر  ن ی در ا   استناد   مورد   اتی روا   طبقبا سلطان جائر:    یهمکار  ـ  ت
حت  یهمکار و  است  ممنوع  حاکم  با  ارتباط    ات؛ی روا  ن ی ا   از  یبرخ   مطابق  ی و 
دوستیکس جائر  امام  با  د  ی که  )کوف   ن ی کند،  ؛  19:  ق1402  ،یاهواز  یندارد 
 (. 375: 1ق، ج1407 ، ین ی ؛ کل138: 1ق، ج13803  ، یاشیع
د   یتیروا  در  یحت اگر  است:  از    نیداخل دستگاه سالط  یه یفق  دیدیآمده    او شد، 

 (. 46: 1ج   ،ق1407 ،ینی )کل د ی ر یفاصله بگ
  شهی اند   یهاشاخصه  از   گرید  ی کی :  اختالفات  در  ینید  عالمان  به  رجوع  ـ  ث
  به  نانی متد   الزام  و  جور   یقاض  و  سلطان  از  یگردان ی رو  عصر،  نی ا  یعلما  ی اسیس

  در  مثال  ی برا.  است  یراثیم  و  یحقوق  یهامخاصمه  در  ینی د  عالمان  به  رجوع
جااست   آمده )ع(    صادق  امام  از   حَنظَله  بن   عُمر   تیروا در    انیعی ش  ست ین   ز ی : 

  حق   به  یحت   اگر   و   کنند  مراجعه  جور   یقاض  ای   سلطان  به  خود  نیب  یهامخاصمه 
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با  ست؛ین   نافذ  حکمش  دهد،  یحکم فرد  انیعیش   دی بلکه  که    یبه  کنند  مراجعه 
اله  کند یم   ت ی )ع( را روا   تی اهل ب  ث ی احاد آگاه    یو بر حالل و حرام و احکام 

  یت ی (. در روا 67:  ق1407  ، ی نی است )کل  انیع ی»حاکم« بر ش  یفرد  نیاست و چن
کن   گر ی د اگر  است  آمده  صادق  امام  م  ی زیاز  خود  کرد،  او    ی توانیزنا  بر  حد 
ا  یکن  یجار با  یاجرا  نی و  باشد؛ ز   دیحد  سلطان در صورت اطالع    رای در خفا 

 (. 45: 4ج تا، یب کند )صدوق،  جادی ممکن است دردسر ا

 با سلطان  عهیش یعلما  یهمکار یهانهیزم

زم  یمحورمتن  بیترک  ضرورتبر    یمبتن   نری اسک  روش به    ی محورنهیو  است. 
به   که-  بغداد  مکتب  یعلما  یاسیس  یهاشهی اند  نییو تب   یبررس   یجهت برا  نیهم

عالوه بر فهم متن و    دیبا  -استدوره    نی ا قبل از    یفقها  اتی با نظر  تقابلنظر در  
بغداد    هیامام  یعلما  یاس یس  شهی اند  یهانهیگفتار علما، زم    یبررس   زی ن   رامکتب 

 .نمود
و   مهم  نهیزم  سهکه    میابی یم  در  عصر،   آن  یعلما  یاسیس  شهی اند   یبررس  با

 ی علما   یاس یس  شهی اند   یذهن  و  ینیع  مهم  یهانهیزم   عنوان  به  توانیم  رااثربخش  
بررس مورد  بغداد  داد    ی مکتب    گرید  یعلما  ات ی نظر:  از   اند عبارت  که قرار 

و    ان یعیش  خاص  ت یوضع   بغداد؛  مکتب عصر  هم  ی اسالم  مذاهب  دوره  آن  در 
 1. یخالفت عباس  ت یوضع  نیهمچن

 به جور حاکمان سنت اهل یعلما یبخش تیمشروع ـ الف 

  ا ی )و    فرد  کی  ی اسیس  شهی اند   یبررس  در  که ییهاشاخصه  نی تر یاصل  از  یکی 
  اتی نظر  از   یآگاه  است،  برخوردار  یخاص  تی اهم  از(  مذهب  ای   مکتب  کی 

 
از  اندیشه سیاسای ایشاان یریرپذیبه تأث حیتصر علمای مکتب بغدادگرچه در کالم این است که  قابل ذکرکته  . ن1
 نیاعصر، علات ا نیا یعلما یاسیس شهیاند کردیرو ریینشده است، اما با توجه به تغ  افتی  ینیو ع  یذهن  یهانهیزم
 .)همچنانکه اسکینر به این مطلب تصریح داشته است( نمود تجوجس هانهیزم نیدر ا دیرا با رییتغ
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مورد نظر را به واکنش واداشته    شهی است که ممکن است صاحبان اند  یمخالفان
اثربخش بوده باشند. در    دگاهی آن د   یو محتوا  ن ی و تدو   نی راه بر تکو   نی و از ا 
اند  نی ا کتاب  دو  رس  اریبس  یاس یس   شهی عصر  ما  دست  به  که    دهی مهم  است 
نماکتاب  ن ی ا   سندگانی نو   دگاهید  کننده نییتب عنوان  به  اهل    ندگانی ها  مذاهب 

مباحث مربوط به حکومت است که گرچه    گری و د   تیسنت به حاکم و مشروع
نشان   ستند،ی ز یم  بغداد   مکتب  دوره  در فضااما    ی اسیس  شهی اند  یفکر  یدهنده 

  یماورد  ابوالحسن  نوشته  ه«یالسلطان  »االحکام  ، ی کی :  باشدیم  صر اهل سنت آن ع
  نوشته  ه«ی السلطان  »االحکام   ی گری د   و   یشافع  بزرگ  هیفق (  یقمر  450  ی)متوفا
 . ی حنبل  بزرگ هیفق(  یقمر  458 ی)متوفا فراء یعلی ابو
به طور    ییهاکتاب  نیاول  که  است  نی ا   کتاب  دو  نی ا  انتخاب  علت که  هستند 

  هر  نی عناواند.  را مطرح کرده  یاسیس   شهی مباحث اند  شده، یبندمشخص و دسته
سلطان    ، یاسیس   شهی دو کتاب در اند   نی ا   یاصل  کردی رو   دهد ینشان م  کتاب  دو
 . است بودهحاکم  ای 

  اند رتعبا  ی عیرشیغ  هیفق دو    ن ی ا  ات ی نظر مقاله در    ن ی مرتبط با موضوع ا  نکات
 : از

  ه،یفق  دو  نی ا  دگاهی د   برطبق  که  است  نی ا   نکته  نینخستحاکم:    تیمشروع
  یی جا  آنها  شهی اند   در  جائر  حاکم  بحث  و  است  مشروع  یعباس  یخلفا  تیحاکم
  یدر و 1امامت   طیکه شرا  یحاکم  ای   امامدر حکومت    دو،  ن ی ا  نظر   طبق.  ندارد 

امام رعا 2نصب   طیشرااگر    ، محقق است  منع  تی در حق  و  باشد  و   ی شده   ی بر 
:  ق1421فراء،    ؛24:  ق1409  ،یمشروع است )ماورد  ی حکومت و  د، ی ا ین  ش یپ

 
برند، عبارتند از: عدالت، علم منجر به اجتهاد در احکام، ساالمت ای که برای شخص امام نام میگانه. شرایط هفت1

گانه، سالمت کامل جسم، داشتن صحت رأی در سیاست مردم و تدبیر مصاالح، شاجاعت، داشاتن کامل حواس پنج
 .(5 ق:1409)ماوردی،   نسب از قریش

 .شود: انتخاب اهل حل و عقد، انتخاب توسط خلیفه قبلی. از دیدگاه ماوردی، نصب امام به دو صورت منعقد می2
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آنها    البته(.  20  و  19 باور    ط یشرا  از  یبرخ  و  ابدی   رییتغ  سلطان  طیشرا  اگربه 
 و  امامت  نقض  باعث  موارد  یبرخ  در  گردد،   سلب  یو  از  سلطان  انتخاب
 1. ر یخموارد  یو در برخ شودیم  حکومتش

آن    که)همچنان  شود  ی مستول  فهیخل  بر  یکس  اگر:  حاکم  بر  گرانید  تسلط در 
بر    انیو سلجوق  هی مانند آل بو  ییهاو حکومت  راالمراهایمانند ام   یعصر، اشخاص 

معص  ی مستول  یعباس  فهیخل به  تظاهر  و  امامت   یبرا   یمشکلنکند،    تیبودند( 
مشروع  یبرا  یمانع  زین و    فهیخل ن  تیادامه  کارهاستیامام  به  امام  شخص    ی . 

با  کند ینظاره م  یمستول بود،  با شرع و عدالت  را    یو  یکارها   دیو اگر مطابق 
 (. 28و   27: ق 1409  ، ینشود )ماورد امتتا منجر به فساد   د ی و امضا نما ذ یتنف
  انیدر ب   یک ی :  کندیم  اشارهمردم    فهیوظ  بهدر دو موضع    ی: ماوردمردم  فهیوظ

تبع )  ت یضرورت  حکومت  از    انحصار   گر، ی د  و (  24:  ق1409  ، یماوردمردم 
نقل   امبری از پ  ز ین  یت ی روا   یاز حاکم در امور موافق حق. و  مردم  تیضرورت تبع 

اگر امام مرتکب    ت،ی روا   ن ی توجه به ا  با 2مطلب اشاره دارد.   ن یهم  به که    کند یم
برقرار    مخالف  عملو    شود  یگناه  و  اشتباه او  امامت  اصل  دهد،  انجام  حق 
با  یول  ماند؛یم )ماورد  یو  د ی مردم  کنند  اطاعت  حق  امور  در  تنها    ، یرا 

شب 4:  ق1409 هم  هی(.  :  ق1421)فراء،    کند یم  نقل   ز ینفراء     را مطلب    ن یبه 
28 .) 

مقابله   برو فراء در کتبشان    یماورد  کردی رو  درباره   یمطلب :  فاسق  سلطان  عزل

 
را مرتکب شود، باعث جارح در عادالت  یرا با جوارحش انجام دهد و حرام  یدارد اگر امام فعلمی  انیب  یماورد.  1

دوبااره دارد.  عاتیبه انعقاد دوباره امامت و ب ازیگردد و اگر توبه کند و برگردد، ننقض می یحاکم شود و امامت و
 نیارسد قائال باه اکند و در انتها به نظر میمی  انیب  فدو قول مختل  یاشتباه معتقد شود، و  یبه اعتقاد  یاما اگر و
 زیابار نقاض امامات ن یلایشاود، دلقضاء و جواز شاهادت نمی  تیکار باعث منع از وال  نینانکه اشود که همچمی
 .22و  21 : ق1421؛ فراء نیز سخنی بسیار نزدیک به آن دارد. ر.ک به فراء، 24 : ق1409ماوردی،    باشد.نمی
کل ما وافق الحق، فان احسنوا  یف واعیالفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم واط کمیلیالبر ببره و کمیلیواله ف یبعد کمیلیس. 2

 .همیفلکم ولهم وان اسائوا فلکم وعل
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ظالم   و  فاسق  سلطان  نودی نگرد  افتی با  البته    یعلی ابو  ی القاض"کتاب    سندهی . 
ا دیگویم  "کتابه  و  الفراء و    شیفراء در کتاب خو  نکهی :  بر عزل سلطان فاسق 
 بلکه  ست؛ین  بودنش  ترسو  از   یحاکنداشته،    انیب   یمطلب  "یعیش   هی بو  یبن "ظالم  
ا  یو  اعتقاد حنبل  بن  احمد  عزل    نی همانند  فسقش  واسطه  به  فاسق  که  است 
نبا  شودینم ق   ن ی ا  ه یعل  د یو  در    احمد  کههمچنان  ؛ کرد  امیشخص  حنبل  بن 

  صدد   در  که   را  یمأمون نشد و کسان  هیعل  امیفتنه خلق قرآن قائل به ق   یماجرا
)  ی نه  بودند،  واثق   ه یعل  امیق داشت  برحذر  و    546:  ق1403  ابوفارس،نمود 
 (. 547و

 از موضع ضعف انیعیش شدن خارج ـ ب

بو  عصر اول  هی آل  نگاه  ب  ه یدر  طال  ، یرونیو  نظر    انیعیش   یی عصر  .  رسد یمبه 
  یعصر اول و دوم عباس  ن یو همچن  انی در تمام ادوار حکومت امو  باًیتقر  انیعیش

پس از تسلط    انیعیها بودند. ش تحت فشار حکومت  در تنگنا قرار داشتند و دائماً
بغداد    هی بوآل   اجرا   یآنان، در حال   ت ی با حما  وبر  به  مراسم    یتوانستند آزادانه 
  یطوالن  یهامدت  که  بپردازند  ری غد   دیع  یعاشورا و شاد  یجمله عزادار  ازخود  
(.  527:  3ج  ق،1408بودند )ابن خلدون،    بردهکامل به سر    ه یشهر در تق  ن ی در ا
آنها   یرگی و چ  یبر دستگاه خالفت عباس  هی آل بو  ت یحاکم  رغم به  وجود،   نی ا  با

مذاهب به خصوص حنابله    گر ید  روان یپ   ظلماز    یموارد  کماکانبر شهر بغداد،  
 (. 225 –  220: 1388 ،یباره ر.ک باران  نی)در ا  است شده   گزارش  انیعیبر ش
ق  پس دو  حدود  امواز  برافتادن  از  د   یمردان   ان، ی رن  منطقه  بر    لم ی از  توانستند 

عباس خالفت  خل  ی دستگاه  و  شوند  اخت  فه یمسلط  تحت  درآورند.    ار یرا  خود 
شد و پس از    لیتشک  ه ی بن بو  ی توسط عل  یقمر  324در سال    ه ی حکومت آل بو
عل که  بود  ش  یآن  را  خود  حکومت  از    رازیمرکز  خلعت  گرفتن  با  و  داد  قرار 

برادر کوچک خود،  دیخر  تیحکومت خود مشروع  یبرا  یعباس  یخلفا . سپس 
ر به سمت  را  بو  یحسن  آل  قلمرو  به  را  مراکز جبال  و  کرد.    هی فرستاد  اضافه 
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احمد، ابتدا    یعن ی او    گر ی برادر د ه،ی سال از آغاز حکومت آل بو 11پس از حدود 
  انیبه سمت بغداد رفت و مرکز خالفت عباسخوزستان را تصرف کرد و سپس  

نوع به  و  فتح  جد   یرا  س  یدی مرحله  قدرت  ا  عهیش  یاسیاز  )ابن   جادی را  نمود 
ج1407  ر، یکث همچن212:  11ق،  ا  ن ی؛  فقنی در  به  ن.ک  :  ش1374  ، ی هیباره 

  سد،ی نویم   یرونیب   حانی آنچنان که ابور  یعباس  فهیدوره، خل  نی (. در ا 96-108
(. از علل  132:  م2000  ، ی رونیداشت )ب   ی نید   است ی مانند رأس الجالوت تنها ر

ح  هی بو  رانیام   می تصم  یاصل ادامه  عباس   اتیبر  منصب    ، یخالفت  وجود 
فراوان   یی راالمرایام کمک  که  بو  ه ب  یبود  آل  امنمودیم   زین   هی اقتدار    راالمرا ی. 

 1دار تمام امور مملکت بود. عهده باًی داشت و تقر  ی بود که اقتدار فراوان یشخص
  هی بو  آل  ،ییراالمرایام  منصب   گرفتن   عهده   به   و  بغداد   بر   هی بو  آل   غلبه   از   پس 
  غاصبان   از   یتبر  و  انی امو  لعن  مانند  عیتش  مظاهر  آشکارساختن  در  ی فراوان  یسع
کث داشتند   عاشورا  و   ری غد   د یع   مراسم  یبرگزار  و )ع(    ی عل  آل  حق  )ابن    ر،ی. 
با دختران عزالدوله و    « قادر»اَلو    ع« یمط»اَلازدواج    البته(.  212:  11ج  ،ق1407

ب ام   ن ی ا  ش یاز گرا  ی از آنکه حاک  ش ی عضدالدوله،  باشد، از    ر یدو  به اهل سنت 
 دارد.  تیحکا  یعباس فهیبا خل  یب سَارتباط نَ یبرقراربه  انیهی قصد بو
  فهیخل  با  و   کرد   افتی در  ی المستکف  از   را  خود  ی لوا  بغداد،   بر  تسلط   از   پس  احمد 
ج1379  ه،ی )مسکو  نمود  عت یب برا   ،(119:  6ش،  را  معزالدوله  و    یلقب  خود 

برا را  الدوله  رکن  و  الدوله  عماد  عل  ی لقب  خل  ی برادرانش،  از  حسن،    فهیو 
  به  درهم   هزار   5  روزانه   تا  نمود  مقرر   و (  166:  1992  ،یکرد )ابن عبر  افت ی در
 (. 270: ق1421 ،یعمران)ابن  شود پرداخت  فهیخل

 
را در  اریااخت نیشتریب ،رانیبه وجود آمد و قبل از آن وز یعباس فهیباهلل خل یمنصب از دوران خالفت الراض  نیا.  1

 رانیاجنا  و وز رانیاام نیبود که با تقابلیبه خاطر   زیمنصب ن  نیا  یریگکشور داشتند. علت شکل  یاسیامور س
 زیان  یقرار دهاد. و  رانیباالتر از وز  یمنصب  آنها  یرا تحت فشار قرار دادند تا برا  فهیجهت خل  نیدرگرفت و به هم

 اریدوره بسا نیپس از ا ریوز اراتیکرد. اخت ضیتفو یداد و همه امور را به و  لیتشک  ییراالمرایبا عنوان ام  یمنصب
 .164 – 160: 1391ر.ک: احمدی،  دیگرد ضیتفو راالمراءیبه ام یامور مملکت شتریمحدود شد و ب
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  فهیخل   عی المط  بر  که   ه ی بو  آلمعتقد است    ،هی معاصر احمد آل بو  رخمو  ، یمسعود
  خود   از   فهیخل  و  اند برده  انیم   از  را   وزارت   و  خالفت  رسوم  شتر یب   اند،گشته  ره یچ
  درباره  خود  االشراف   و   هیالتنب  کتاب  در  یو  جهت   نیهم   به.  ندارد  ینفوذ  و   اراده
 (. 346: تایب ، ی)مسعود است   ننوشته یمطلب عصر ن ی ا یخلفا رفتار  و  اخالق
 موضع  ضعف  و  یعیش   انیحام  اقتدار   از  که  بغداد  در   ی هی بو  حسن  یبعد  اقدام 
 و   مظاهر  با  یاجامعه  شکل  به  شهر  ظاهر  رییتغ  دارد،   تی حکا  مذهب  یسن  یخلفا
  بغداد  مساجد  سردر  و  وارهای د   یرو  بر  داد  دستور   حسن.  است  یعیش  ینمادها
 : سند ی بنو

 فاطمه   فدک  که  یکس  بر  خداوند  لعنت.  انیسف   یاب  بن  هی معاو  بر  خداوند  »لعنت
  ن ییتع  یشورا   از   را   عباس   که   یکس  بر   خداوند  لعنت .  کرد   غصب  را)س(  
  دی تبع  ربذه  به  نهیمد  از  را   ابوذر   که   یکس  بر  خداوند  لعنت .  کرد   خارج  یرهبر
)ص(    امبریپ   جدش   نزد )ع(    حسن   امام   دفن   از   که   ی کس  بر   خداوند   لعنت   و   کرد

،  11:  ق1406  ، یی بها  ، 264:  6ش، ج  1379،  هی )مسکو  آورد«  عمل  به  ممانعت
 (. 195: دول االسالم

  یکه از سو  ی استیس   بود؛  خالفت   مرکز   در   مذهبانیسن  کامل  ر یتحق  موارد،  ن ی ا
ن  ه ی بو  رانیام ادامه  دافت یچندان  البته  د   گر ی .  علن   ی نی شعائر  کردن    یمانند 

که توسط معزالدوله    ری غد   د یمراسم جشن روز ع   ییروز عاشورا و برپا  یعزادار
پا  ،شد   ی زی رهی پا ا   انیهی بو  ان ی تا  داشت.  برا  ن ی ادامه  منزله    ان یعیش   ی موارد  به 

وضع  از  بو  یاهیتق   تیخروج  ظهور  تا  کربال  حادثه  از  که  عنوان   انیهی بود  به 
و باعث حضور    شد یاجرا م  هیامام  انیع یحفظ ش  یبرا  عه یائمه ش  یاز سو  ی استیس
  انیعیش  گفت  دی با  مجموع  در1شده بود.   انیدر مرکز خالفت عباس   یحت  انیعیش

 
در بغاداد  هیحضور آل بو  لیها در اوامذهبیبا سن  هیبو  یاز تسامح امرا  یبه موارد  دیموارد با  نیالبته در کنار ا.  1
 یبه بغداد، و یهیمعزالدوله بو نیدر المنتظم نگاشته که پس از ورود ابوالحس یاشاره کرد. به طور مثال ابن جوز زین

و ابوعبداهلل بن بهلاول(  یبن رفاء، ابوعبداهلل بن الدجاج نیابوالحس یهاقرآن )به نام  انیدستور داد که سه نفر از قار
 یهارا در شب حیمذهب، نماز تراویمسلمانان سن یمثال بودند، به نوبت برایکه در آن زمان از لحاظ نحوه قرائت ب

 



 69  ...یعلما شهی در اند نیبا سالط  یهمکار

 

  و  بودند  برخوردار   یی باال  قدرت   از  بغداد،   بر  ه ی بو  بن  احمد   تسلط  از بغداد پس  
  سال  نی ا   از .  داشت  ادامه(  عضدالدوله)وفات    یقمر  376  سال  حدود  تا  امر   نی ا
  باعث مرور به و  دی رس اوج  به انیهی بو خاندان   درون  اختالفات  و  یریدرگ بعد، به

  حکومت  توسط  پنجم   قرن  اواسط   در  هی بو  آل  یجی تدر   اضمحالل  سپس  و  ضعف
 . شد انیسلجوق

 ی عباس یخلفا ضعف  ـ پ

  کرد،یم  حکومت   یاسالم  یهانیسرزم   از   یاعمده  قسمت  بر  هی بو  آل  که  یعصر
 ی هاحکومت  دوره  نی ا  در.  است   اسالم  خی تار  در  فردبه  منحصر  یهادوره  از  یکی 

  ی اسالم  مناطق   سراسر   بر   که   داشتند   وجود  ی مستقل  مه ین  و   مستقل   مختلف
  ی از طرف   زمان،  نی (. در ا 168  و   167:  1992  ، ی عبر)ابن    کردند یم   یرانحکم

  شاهد   گری د   طرف  از   و  می هست  یاسدر امتداد عصر دوم عب  خلفاشاهد ادامه ضعف  
  یاسالم  منطقه  درون  در  ریگ یماه  هی بو  نسل  از   یقو  یاسلسله  آمدن  وجودبه
  کسب  یاعتبار   خود  یبرا  ار،ی ز   آل  نزد  خود  اقت یل   دادن  نشان  با  که   میباشیم

  ی مرکز  مناطق  بر  تسلط   از   پس   و  ابند ی   استقالل  توانستند  ی مدت  از  پس   و   کردند
  ش،1379  ه، ی مسکو)  بگسترانند  بغداد  تا  جبال  از   را   خود   حکومت  گستره  ران،ی ا
(.  53:  1391  ،یاحمد.ک به:  ر  شتریب   لیتفص  یبرا  ن یبه بعد؛ همچن  386:  5ج
خود را به    یی ا یدن  یهایژگ ی تمام و  فه یخل  ،یرونیب  حان ی ابور  ر یدوره به تعب   ن ی در ا 

خالفت و  بود  داده  دست  از  حکومت  اول  قدرت    و  ین ی د  صرفاً  یمقام  ،عنوان 
خ 132:  م2000  حان، ی ابور   ، یرون ی)ب  رفتیم  شمار  به  یاعتقاد چون   لفا(. 

 
 (.228 :، 7ج ق، 1358ابن جوزی، ) ماه رمضان بخوانند

اهل سانت دارد؛ باه  یاو فرقه یبا مظاهر مذهب هیآل بو یاز تسامح باال ینقل کرده، حاک یداستان که ابن جوز  نیا
بودناد، باه  عیتشا رویاکاه خاود پ هیاآل بو نیداشته که »سالط انیب هیدر کتاب آل بو  یهیاصغر فق  یکه عل  ینحو
 ساختندیآنان فراهم نم یبرا ثیح نیاز ا یزاحمتم چیو ه کردندینم یریاهل سنت جلوگ یاز اعمال مذهب گونهچیه

از  یرددر موا هیآل بو نیقلمداد کرده است: »... سالط شانیا یاز سو یاستیرا س هیبرخورد آل بو نیا ی... .« البته و
 (.20 :ش1374فقیهی، ) ...«گرفتندیکه خواه ناخواه وجود داشت، بهره م یاختالف و دودستگ
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امرا  یاچهی باز دست  بو  یدر  بو  ه ی آل  آل  حاکمان  و  معزالدوله،    هی بودند  مانند 
  نکهیجهت با ا  ن یقائل نبودند و به هم  فهیخل  ی برا  ی عزالدوله و عضدالدوله، قدرت

مانند ترس از شورش مخالفان   یمشکل داشتند، به جهات  فهیاز لحاظ مذهب با خل 
نداش یسن اقتدار الزم و همچن   زمای تن کار مذهب،  قر  عدم  نیو    یشی احراز شرط 
  اتیرا سرنگون نکردند و ح   انیخالفت و ... خالفت عباس  به  یابیدست   یبرا  بودن
  به  محدود  دوره  ن ی ا  در   خلفا  قدرت .  کردند  حفظ را    انیعباس  دهیفاو کم  ضی مر
  که   بود  خود  اقطاعات  یبرخ   بر   نظارت   و   یهی بو  ران یام  به  نشان   و  خلعت   دادن
؛  212: 11ج ق،1407 ر،یکث  ابن ) رفتی پذ یم  انجام ان یهی بو نظر ری ز  د ی با هم  آن
انتخاب الطائع    ی(. حت147:  5جم،  1989  ، یزرکل   به.ک  ر   باره   نی ا   در  نیهمچن

  به   و  نداشت  انیعباس  اقتدار  و  قدرت   از  ینشان  زین (  نیشیپ   فهی)خل  عیتوسط المط 
  ، یعمران)ابن    نگرفت  صورت  هی بو  آل   رانیام   یسو  از   زین   یمخالفت   جهت  نیهم

 (. 276: 11ج ق،1407 ر،یکث  ابن؛  178: ق1421

 بغداد  مکتب هیامام یعلما یاسیس شهیاند

مکتب    کی  ای دانشمند    ک ی  ی اسیس   شهی درک اند  ی برا  نر،ی بر اساس روش اسک
  د ییو تأ  رفتهی مرسوم قبل را پذ  یهنجارها  زانیتا چه م  یتوجه داشت که و  دی با
  ن ی ا نر ی. اسکدی نمایاز آنها عبور م  ای آنها را مورد پرسش قرار داده و   ا ی و  کند یم

دستکار را  در    ای   یعمل    نی ا  هی برپا.  داندیم  کی دئولوژیا  یهنجارهاتصرف 
  ه ی در دوره قبل از آل بو عهیش  ی اسیس  شهی مرسوم در اند یهنجارها که بود مسئله

واکاو همچن  یمورد  گرفت.  اسک  نی قرار  روش    شهی اند   یبازشناس   یبرا  نری در 
را    مند شه یهر اند   شه ی اند  ای هر متن    ی معنا  دیمکتب، با  کی  ا ی عالم    ک ی   ی اسیس

ر  دموارد    ن ی . براساس ادی آن سنج  ش ی دا ی پ  یو مکان  یزمان  طیشرا   وبدر چارچ
را    عه یش  ی اس یس  شه ی مرسوم اند  یدر هنجارها  ر ییتغ  انی جر   توان یم  قسمت   نی ا

 نمود. ن ییمکتب بغداد تب  هیامام یعلما یو کالم یمتون فقه یالهدر الب
  به  شانیفقه  یهاکتاب  در   عمدتاً  ر،عص  نیا   یفقها  ی اسیس   شهی اندفهم    منابع
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  فقها  یاسیس   حکمدقت داشت که گرچه    دی با  نیهمچن.  است  درآمده  ری تحر  رشته
  هست  ی مباحث  ز ین  ی فقه  ق یمصاد  در   است،  شده   ذکر   صراحتاً   ی حکومت  مباحث   در
  شهی اند   توانیم  آنها  ی بررس  با  و  باشد یم  استیس  با  ی میمستق  ارتباط   در   که
  درآمد  حرمت  به   حکم  ی هیفق  یوقت   مثال  طور  به.  افتی در  را  هیفق   ک ی   ی اسیس

  را   سلطان  حکومت   که   می ابی یدرم  ی اول  قیطر   به   بکند،   سلطان  از  شده کسب
 به   زکات  تِ ی کفا  عدم  ای   تی کفا  به  حکم   اگر  است  نیهمچن.  داندینم  مشروع
  نماز   منکر،   از   ی نه  و   معروف   به  امر   جهاد،   مانند   ی مباحث.  باشد  داشته  یحاکم
  و   دارد  یاس یس  شهی اند  با  یمیمستق  ارتباط  زین  هیتق  و  قضاوت  جماعات،   و  جمعه
  و  افت ی در  بهتر   را   ه یفق  ک ی  ی اسیس   شهی اند  توانیم  وضوح   به  آن،  ی بررس  با
 . کرد م یترس
بغداد    هیامام  یعلما  یآرا  اکنون   دی باجائر    ن یبا سالط  یهمکار  مورد  در مکتب 
  از  شی پ  عهیش   هانیفق  یفتواها  به  توجه   با  یبررس  ن ی ا .  شود  یبررس چند محور    در

  به   نظر  با  ن یهمچن  و  جائر  سطان  با  یهمکار  حرمت  بر   یمبن   بغداد   مکتب
  نی ا  چگونه  و   چرا  که  دهدیم  نشان  ی روشنبه  جائر  سلطان  با   یهمکار  یهانهیزم

 : است گرفته شکل  بغداد  مکتب  هانیفق  یاس یس شهی اند  در  مهم تحول
  مختص   را   حکومت  بغداد   مکتب   هیامام  یعلما:  جائر  سلطان  تی شخص  ـ  الف 
:  تایب د،یمف )  دارند  اذن  شانی ا  طرف  از  که  دانندی م  یکسان  و  معصوم  امامان  ا، یانب
حلب187 هم  . (423:  تایب  ، ی ؛  شا  نی به  را  جائر  سلطان  حکومت    ستهی جهت 
حاکم  ی حکومت   ن یهمچن  آنان.  شناسندینم از  که  باشد،    یناش   یاله  تیرا  نشده 
  به  انیعباس  و   انی امو  حکومت   که  دارند   حی تصر   و  دانند یم  نامطلوب  و   قلبمت

  ،ی )حلب  باشند یم  رمشروعیغ   اند، شده  غالب  مردم  بر  زور  به  نکهی ا   جهت
 (. 376: ش1375

از    متابعت  ه،یامام  یعلما  دگاهی د   از   بغداد   مکتبجائر:    سلطاناز    متابعت  ـ  ب
و   جائر  برا  رجوعسلطان  دستگاه حاکمه  و  موجود    یبه حاکمان  مشکالت  رفع 
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مراجعه به    ی از دوره مکتب بغداد که حت  شی پ   یاست. به خالف نظر فقها  زی جا
دل  یِقاض به  را  حاکم  توسط  نوع  لیمنصوب  به  پذ  یآنکه  جور    رشی به  حاکم 

م ممنوع  داشت،  د  دانستند، یاشعار  بغداد   یعلما  دگاهیاز  به    ، مکتب  رجوع 
ح با  مرتبط  امور  در  حاکمه  دستگاه  و  حکومت  طه یحاکمان  جمله    ،عملکرد  از 

 مرد  هرگاه  ، یطوس  خیو ش  دی مف  خیش  یفتوا  بهمثال    یاست. برا  انیعیش  فی وظا
  یبرا  مرد  آن  همسر   د، یکش   طول  بتش یغ   یطوالن  مدت   ی برا  و  شد   ب ی غا  یمتأهل
؛  537:  ق1413المقنعه،    د،ی )مف  کندیم  رجوع  خود  زمان  سلطان  به  خود،   امور
  یطوس  خی ش  و  ی مرتض  دی س  نی(. همچن 77:  5ج  و   281:  4ج  ،ق1407  ،یطوس
  سهم  از  برداشتن  از  بعد  را   غله  در  زکات  مقدار   دارند  فهیوظ  انیع یشداد که    فتوا
:  1ج  ،ق1387  ، ی ؛ طوس298:  1جق،  1405  ،یمرتض   دی )س  کنند  حساب  سلطان
ش   طبق  .(214 بگ  آنچه   یطوس  خینظر    شودیم  کم   زکات  مقداراز    رد،یسلطان 
  از  بعد   خمسنوشت:    ن یهمچن  او (.  27  و   26:  2ج  ،ش1363  ،ی)طوس
 (. 238: 1ج ، ق 1387 ، ی )طوس د ی آیم  حساب به سلطان  حق ساختن خارج
  حاکم  متابعتِ  و   یهمراه  ت یمشروع  یبراهم    یمهم  شروط   عصر  ن ی ا  یعلما  البته
اهل    به  دینبا  اوالً  یهمراه   نی ا  دیمف  خیش   دگاهید   از  نمونه  یبرا.  کنندیم  انیب  جور
)مف  ت یمعص   ، ی و  یکارها  شتر یب  اً یثان  و   برساند  یضرر  مانی ا   أوائل،  د،ی نباشد 

به نوشته س 120:  ق1414 با،  یمرتض  د ی(.  اماره داشته    ای ظن    ای علم    دیشخص 
به که  حق    ت،یوال  لهیوسباشد  م  ای اقامه  باطل  به    تواندیم  ای   کندیدفع  امر 
نه و  نما  ی معروف  اقامه  را  منکر  ا  د ی از  در  عهده  ن ی که  امور  صورت  شدن  دار 
م   که  کرد   شرط   هم  سالر (.  90:  2ج  ،ق1405  ،ی مرتض  د ی )س  شود یواجب 
  باشد   مؤمن  برادران  حاجت  یقضا  و  حق   اقامه  قصد  به  د ی با  سلطان  با  یهمکار
 (. 264: ق 1414)سالر،  

همکار  هیامام  یعلما:  سلطان  با  یهمکار  رواشمردن  ـ  پ بغداد  با    یمکتب 
در    نیبا ظالم  ی همکار  ، د یمف  خ یش  ی فتوا  طبق .  شمردند  زی جا  رامشروع    حاکمان

واجب   انجام  و  حق  برخ   زی جا  هانیفق  ی براامور  در  واجب    یو    اما  است؛امور 
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بد  در آنها    به کمک   و  اخت  ی ظلم  صورت  اوائل،    د،یمف)  است   ممنوع   ار،یدر 
  ان یب  یالمغرب  ری وز   به  ش یخو  رساله  در  یمرتض  د ی س(.  121و    120:  ق1414
  ظالم  سلطان  ه یناح  از   یامر  ی متول  شده،  ذکر  ط یشرا  براساس  که  ی کس  دارد یم

  حق  امامان  از   را  ش ی خو  ت یتول  ی و  باطن،   در  و   است  یظاهر  ت یتول  ن ی ا   شود، 
  و  اند داده  اذن   ت ی وال   نی ا   در   را   یو  امامان،   نکه ی ا   جهت   به   است؛  کرده   افت ی در
 (. 92:  2ج ،ق1405 ،یمرتض د ی )س د ی آیم دست  به طیشرا قیطر  از اذن آن
  خود  فهیوظ  عهیش  امامان  بغداد،   مکتب  یعلمانظر    به:  عهیش  احکام   ی اجرا  ـ  ت
.  اند کرده  ضیتفو  آن،   انجام  بر  قدرت  صورت  در  هان،یفق  به  حدود  یاجرا  در   را

را    حدود  د، یسلطان جور نترس   یآن را داشت و از ضرررسان  یی توانا  یهیاگر فق 
م  در اجرا  بندگانش  و  فرزندان  شرا  کند یحق  اگر  قوم    یبهتر  طیو  در  داشت، 
  یعالوه بر اجرا ، یی در صورت توانا هانی. فق شودیحدود م  یمسئول اجرا ش ی خو

وظ ا  ذی تنف  فهیحدود،  برادران  به  کمک  کفار،  با  جهاد  مقابل    ی مانی احکام،  در 
گانه روزانه  پنج  یبه جماعت خواندن نمازها  عت،ی حکم مطابق با شر  ذی تنفکفار،  
مؤمنان را    ن یصلح ب  ی قضاوت به حق و برقرارو نماز طلب باران،    ادیو نماز اع
؛  314  –  312:  1ج  ،ق1410  ،ی مرتض  د یس  ؛ 810:  ق1413  د،ی)مف  دارند   هم
 (. 247 و 246: تایب ، ی حلب
مکتب    یعلمااز منکر است.    یهر مسلمان، امر به معروف و نه  ف ی جمله وظا  از

ب   پسبغداد     ، ی )طوس  منکر   از   ی نه  و  معروف   به  امر  ی ن یعوجوب    انیاز 
  معروف  به امر  شانی ا . کنندیمشخص م یکار حدود ن ی ا ی برا ،(656: ش1358
 تمام   یبرا  را   یلسان  تذکر.  کنندیم  میتقس  یعمل  و  یلسان  به  را  منکر  از  ینه  و

  در   خصوص  به   را  یعمل  برخورد   و   دانند یم  واجب  یی کفا  صورت   به  مسلمانان
م   یی جا قتل  و  جرح  به  منجر  و    شود، یکه  سلطان    از  مأذون  شخص مخصوص 
 (. 119: ق1414  اوائل، د،یمف) کنند یم ی معرف ، یو

 گیریجهینت
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با سلطان   یهمکار  موضوع  بهمکتب بغداد    هیامام  یعلما  کرد ی رو  نوشتار،   نی ا   در
و توجه    متن  کنار در    هانهیزم  ی)بررس   نر یاسک  نیکوئنت   یجائر با استفاده از الگو

اند تغ  شده   یبررسدر هنگام نگارش متن(    مندشهی اند  شهی به  تا عوامل    ر ییاست 
  هانیفق  یِمتون فقه ی . با بررسدیاز آنها به دست آ ش یپ  هانیآنها نسبت فق دگاهی د
م  جهی نت   نی ا   بغداد  مکتب  از  شیپ  هیامام را حق    شودیحاصل  آنها حکومت  که 

م  یانحصار بر  دانستند یمعصوم  ر   و  فتوا  حرمت  حکومت  دستگاه  به  جوع 
 با   یهمکار  آنها  که  دهد یم  نشان  بغداد  مکتب  هانیفق  یهانوشتهاما    دادند؛یم

  ی معروف  ای   نشود  عی ضا  یمسلمان  از  یحق  نکهیا   جمله  از  یطیشرا  با  را  جائر  سطان
 . اندشمرده واجب  یحت   و ز ی جا فتد،یب اتفاق
  روشن  دگاهید  رییتغ  نی ا   عوامل  بغداد،   مکتب  هانیفق  زمانه  و  نهی زم  یبررس  با
روشودیم بو  ی:  آل  گرفتن  قدرت  و  آمدن  ابتدا  هی کار  ق  ی در  سوم    رندهه 

هجر ش  ی چهارم  شدن  خارج  آن  تبع  به  تق  انیع یو  و  ضعف  موضع    ه،یاز 
پ  یمناسب   یهاتیظرف استفاده    عهیش  یعلما  ی رو  شی را  با  بتوانند  تا  داد  قرار 

بسترها از  آر  ی نی بشی پ  یمناسب  در  کالم  ی اشده  مدرسه  اهل    یوفقه  ی متخذه 
 . ند یاقدام نما عهیش مکتب  ج ی و ترو یی )ع(، به شکوفا تیب
  شهی اند  و  بود   شده   ف یضع  ار یبس  عصر   نی ا   در   ز ین  ی عباس  مذهبیسن   خالفت  
  اقدامات  ی بخشتیمشروع  سمت  به  عصر  ن ی ا   در  سنت  اهل  یعلما  یاسیس

 امکان   جهت  ن یهم  به   و   بود  ل ی متما(  مذهب  ی عیش   هی بو   آل  ی )حت  جور   حاکمان
 حاکمان   سلطان،  با  یهمکار  هرگونه  دانستننامشروع  صورت  در  که  داشت
  سنت   اهل  فقه  سمت  به  آنها،   ی عیش  ردستانی ز  نیهمچن  و  یهی بو  مذهبیعیش
 . شوند  لی متما

به   توجه  م  نی ابا  نظر  به  نبود    هیامام  یعلما  رسدیموارد،  به جهت  بغداد  مکتب 
معصوم   غ  ب ی نا  ا ی حکومت  عصر  در  سخت  بت یاو  به  ش  ی و  در    انیعی افتادن 
فقها، با استفاده    یبا سلطان جائر از سو  یکامل همکار  ت یصورت اعالم ممنوع

فقه ش  ت یاز ظرف   با   یهمکار  ،یث ی موجود در کتب حد   اتی و روا  عهیموجود در 
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  و  اضطرار  باب  از  را(  معصوم  امام  هیناح  از  مأذون  ای   معصوم  ری)غ  جائر  حاکم
 . اند دانسته زی جا یاقامه حدود، در موارد محدود  لزوم

  



 ي فصلنامه دولت پژوه  76

 

 منابع 

 الف( فارسی

 یمقرآن کر

اکبر غفارى، قم: دفتر   یمصحح عل  ،یهالفق  یحضره (، من ال  ق1413)  ی،محمد بن عل  یه،ابن بابو
 . قم یهحوزه علم ینانتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرس 

جوز عل  ی،ابن  بن  عبدالرحمن  ح1358)  ی،ابوالفرج  المنتظم،  دائرة    یدرآبادق(،  چاپ  دکن: 
 . یهالمعارف عثمان

العرب و    یخالمبتدأ و الخبر فى تار  یوان(، د1408/1988ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، )
: دار یروتشحادة، ب   یلخل  یقلبربر و من عاصرهم من ذوى الشأن األکبر، چاپ دوم، تحقا

 الفکر.
عبر )  یغوریوسغر  ی،ابن  تار1992الملطى،  تحق  یخم(،  الدول،  صالحانى    یقمختصر  انطون 
 : دار الشرق. یروتب  یسوعى،ال

عمران عل  ی،ابن  بن  )   یمحمد  محمد،  تار1421/2001بن  فى  اإلنباء  تحقالخلف   یخم(،   یق اء، 
 .یةقاسم السامرائى، قاهره: دار اآلفاق العرب 

: دار یروتب   یة،و النها  یة(، البدا1986/  1407بن عمر، )  یلابوالفداء اسماع  ی،دمشق  یرابن کث
 الفکر.

( عبدالقادر،  محمد  السلطانیه،  1403ابوفارس،  االحکام  کتابه  و  الفراء  ابویعلی  القاضی  ق(، 
 بیروت: موسسه الرساله. 

منازعات س 1391محمدقاسم، )  ی، احمد بغداد    یو مذهب  یاسیش(، محله کرخ و نقش آن در 
 .ینیامام خم یو پژوهش یقم: مؤسسه آموزش  ی،در قرون چهارم و پنجم هجر 

 تهران: طرح نو.  یاولی،ش(، ماک1380) ین،کوئنت ینر،اسک
خم )  یدروح س  ینی،امام  تنظ  یفهش(، صح1378اهلل،  مؤسسه  تهران:  امام    یمامام،  آثار  نشر  و 
 . ینیخم
  یاسی س  یشهدر اند  ییو واگرا  ییش(، »همگرا1388)  ی،محمدرضا، چلونگر، محمدعل  ی،باران 

تابستان    شناسی،یعهش   پژوهشی  –  ی فصلنامه علم  ،«یهو حنابله در بغداد دوره آل بو  یهامام
 . 26ش، سال هفتم، شماره 1388

توض1406)  ی،املالع  ینبهاءالد  یی،بها س   یحق(،  بإهتمام  مرعش  یدالمقاصد،  قم:   ی،محمود 
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 . یالنجف یاهلل العظمى المرعش  یةمکتب آ
( اجتهاد و هرمنوت1388بهروزلک، غالمرضا،  نشست  فقه،    ، «ینراسک  یکش(، »گزارش  مجله 

 ش. 1388، بهار و تابستان 59شماره 
الباق2000)  یحان،ابور  یرونی،ب  عمران المنصور،    یلخل  یقتحق  یة،عن القرون الخال  یةم(، اآلثار 

 . یةمصر: دار الکتب العلم
»روش 1383)  یمز،ج  ی،تول تحل  ینراسک  یشناس ش(،  مترجم غالمرضا    ،«یاسی س  یشهاند  یلدر 

 .28ش، شماره 1383سال هفتم، زمستان  یاسی،بهروزلک، فصلنامه علوم س
قم از آغاز    یثی مکتب حد  یلقم: شناخت و تحل  یثی(، مکتب حدش1384محمدرضا، )  ی،جبار 

 قم: انتشارات زائر. ی،تا قرن پنجم هجر
)ب   ی،حلب الکافتای ابوالصالح،  تحق  یف  ی(،  استاد  یقالفقه،  اإلمام    ی،رضا  مکتبه  اصفهان: 

 )ع(.  یعل یرالمؤمنینام
)ب   ی،حلب تقرتایابوالصالح،  تحق  یب(،  تبر  یخش   یقالمعارف،  مرکز    یزیانفارس  قم:  الحسون، 

 .یهاالبحاث العقائد
)  ی،ذهب احمد،  بن  تحق1375ق/1417محمد  االسالم،  دول  اسماع  یق ش(،  مروه،   یلحسن 
 : دار صادر. یروتب 
و  1989)  یرالدین،خ  ی،زرکل العرب  من  النساء  و  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  األعالم  م(، 

 العلم  للمالیین. المستعربین و المستشرقین، بیروت: دار 
 ینی، ام  ینیمحسن حس  یدس یقتحق یه،االحکام النبو یف یهق(، المراسم العلو1414) یلمی،سالر د

 )ع(.  یتاهل ب  یمجمع جهان  یقم: مرکز فرهنگ
الحس  یابوالقاسم عل  ی،مرتض   یدس الشاف1410)  ی،موسو  ینبن  اإلمامه، قم: مؤسسه   یف  یق(، 

 . یلیاناسماع
مقدمه   ی،المرتض  یفق(، رسائل الشر1405)  ی،موسو  ینبن الحس  یلابوالقاسم ع  ی،مرتض   یدس

 . یمقم: دار القرآن الکر ینی،احمد الحس یدس
محمدعل ابوجعفر  حس  یصدوق،  بابو  ین بن  تحق1368)  ی،قم  یه بن  األعمال،  ثواب   یق ش(، 

 . یالرض یفالخرسان، قم: منشورات الشر یمهد  یدمحمدس
و    یحتصح  یه،الفق  یحضره (، من ال  تای)ب   ی،قم  یهبن بابو  ینبن حس  یصدوق، ابوجعفر محمدعل

 قم.  ینوابسته به جامعه مدرس یقم: مؤسسه نشر اسالم  ی،اکبر غفار  یعل یقتعل
عل   ی،طوس بن  حسن  بن  محمد  تلخ1403)  ی،ابوجعفر  نشر   ی،الشاف  یصق(،  مؤسسه  قم: 

 قم. یهحوزه علم ینوابسته به جامعه مدرس  یاسالم
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  ی حسن الموسو   یدس  یقش(، االستبصار، تحق1363)  ی،د بن حسن بن علابوجعفر محم  ی،طوس
 .یهالخرسان، تهران: دارالکتب اإلسالم

قم:    ین،از محقق  یجمع  یقق(، الخالف، تحق1407)  ی،ابوجعفر محمد بن حسن بن عل  ی،طوس
 قم. ینوابسته به جامعه مدرس  یمؤسسه نشر اسالم

محقق و مصحح هاشم رسولى محالتى،    ،یاشی الع  یرق(، تفس1380محمد بن مسعود، )  یاشی،ع
 .یةتهران: المطبعة العلم

 یح تصح  یة،(، االحکام السلطانیالدیم  2000ق/  1421)  ی،حنبل  ینمحمد بن حس  یعلیفراء، ابو
 .یة: دار الکتب العلمیروتب  ی،محمد حامد الفق یقو تعل

 تهران: نشر آگه. یه،بو ش(، آل1374اصغر، ) یعل یهی،فق
 فقه و اصول، تهران: نشر دانشگاه تهران.  یش(، مباد 1371) یرضا،عل یض،ف 
ابراه  یعل  ی،القم تفس1404)  یم،بن  السیموتقد  یقوتعل  یحتصح  ی،القم  یرق(،    یب ط  ید: 

 قم: مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر. ی،الجزائر یالموسو
بن    ینى،کل اسحاق   یعقوبمحمد  )بن  الکاف 1407،  محمد   یعل  یقتحق  ی،ق(،  و  غفارى  اکبر 

 .یةآخوندى، تهران: دار الکتب اإلسالم 
سع  ینحس  ی،اهواز   یکوف تحق1402)  ید،بن  الزهد،  عرفان  یقق(،  قم:   یزدی،  یانغالمرضا 

 .یةالمطبعة العلم
و   یةاحکام السلطان(،  یالدیم   1989ق /  1409)  یب،بن محمد بن حب  یابوالحسن عل  ی،ماورد 

 . یبة: دار ابن قتیتکو ی،احمد مبارک البغداد یقتحق ینیة،الد یاتالوال
»تب 1386)  یار،خدا  یدس   ی،مرتضو  کوئنت  یاسیس  یشهاند  یشناس روش   یینش(،  منظر    ین از 
 ش، شماره اول.1386سال سوم، زمستان  یاسی،پژوهشنامه علوم س ،«ینراسک
 : دار صعب. یروتو االشراف، ب   یهتا(، التنب ی)ب  ین،بن حس یعل ی،مسعود
 ابو القاسم امامى، تهران: سروش. یقش(، تجارب األمم، تحق1379) ی،الراز یابوعل یه،مسکو

 . یرتهران: انتشارات کو یث،حد ی عموم  یخش(، تار1377) ید،معارف، مج
  ی، غفار أکبر ال  یعل  یقم(، االختصاص، تحق1993ق/1414محمد بن محمد بن نعمان، )  ید،مف

 .یعللطباعة والنشر والتوز ید: دار المفیروتب  ی،محمود الزرند یدالس
 )ره(.  یدمف  یخ: کنگره جهانى هزاره ش (، المقنعة، قمق 1413محمد بن محمد بن نعمان، ) ید،مف
)  ید،مف نعمان،  بن  محمد  بن  تحق1993ق/1414محمد  المقاالت،  أوائل    یم إبراه  یخالش  یقم(، 

 .یعللطباعة والنشر والتوز یدر المف: دایروتب  ی،األنصار 
نجف،    یمهد  یخالش  یقذبائح أهل الکتاب، تحق  یم(، تحرتایمحمد بن محمد بن نعمان، )ب   ید،مف
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