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چکیده
حسن بن علي بن محمد بن علي بن حسن طبري ،ملقب به نجم الدین و معروف و مشهور به عماد الدین طبرري و
عماد طبري از علماي مازندران و آمل و از معاصرین خواجه نصیرالدین طوسي ،محقق حلّري و عممره حلّري (قررن
هفتم)بوده است .در نوشته حاضر با الهام از روش هرمونتیک قصدگراي اسکینر سعي نموده ایرم برا معرفري زنردگي
وشخصیت عمادالدین طبري و با ارجاع به متون در دسترس ایشان وبا باز خرواني ایرن مترون در تعامرل برا شررای
سیاسي اجتماعي عصر ایخانان وبر اساس مباني و سنتهاي فقهي شیعه ،به بازخواني متون فقهري -سیاسري ایشران
پرداخته و آراي وي را در زمینه مفهوم سیاست ،ضرورت ریاست وحکومت ،انرواع ریاسرت ،ریاسرت عردل و منشرا ،
شرای وصفات ووظایف واختیارات آن ،ریاست ووالیت نیابتي فقها در عصرر ییبرت ،خاسرتااه مشرروعیت وگسرتره
والیت آنان ،ونظام سلطاني وچاوناي تعامل با آن تبیین وتحلیل نماییم.
کلیدواژگان :سیاست ،حکومت ،والیت نیابتي فقها ،مشروعیت وگستره والیت ،نظام سلطاني
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سال سوم
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 استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
رایانامهKhaleghi2009@gmail.com :
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مقدمه
در مقاله حاضر با ارجاع به متوون وبررسوی ننود ی وشیصیصو

عمادالودی

طبری یکی ان فقهای شیعه در قرن هفتم به مطالعه وبانخوانی آرای سیاسوی ایشوان
می پردانیم .در ای مطالعه وبررسی تاحودودی ملهوم ان روش شساسوی هرمسوتیو
قصد رای اسیکسر بوده ایم.چه ایسکه بر مبسای روش شساسوی او اندیشوه وآرای هور
متفکری(مت ) در تعامل با شرایط سیاسی واجتماعی حاکم وسس

های فکری رایو

در آن دوره(نمیسه) شکل می یرد ولذا برای فهم اندیشه سیاسوی بایود سوعی شوود
تعاملی بی متون ونند ی وشرایط سیاسی وفرهسگی آنهوا در نرور رفتوه شوود.بوه
اعتقاد ایشان ان آنجا که هر متسی به عسوان تجسم کسش فتاری وعمل ارتباطی قصد
شده در فضای فکری فرهسگی و نمیسه های اجتماعی خاصی شکل موی یورد و در
آن فضا پرسش ها و پاسخهایی رای اس

ونیز مجموعهای ان مفواهیم و واگ وان و

معانی خاص در دسترس مولف قرار دارد ،بسابرای برای فهم آن مت باید آن فضوای
فکری فرهسگی و نمیسه های اجتماعی را بانسوانی و بوان آفریسوی نموود .چوون بوا
بانآفریسی آن فضا و قرار رفت در آن اس

که هم می توانیم معسای موت و روابوط

بی عبارات میتلف در آن فضا وهم قصد و نی
عسوان عمل و کسش ارتبواطی قصود شوده
انای جه

مؤلوف را ان تودوی آن موت بوه

دریوابیمp405(.

)Quentin.Skineer.1972:

ما نیز در نوشته حاضر ابتدا به بررسی ننود ی وشیصوی

عمادالودی

طبری وسپس زارههای سیاسی متون او بوا توجوه بوه شورایط سیاسوی واجتمواعی
نند ی اوپرداخته ایم.
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علـمــی
تخصصی
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سال سوم
شماره نهم
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زندگی و شخصیت
حس ب علی ب محمد ب علی ب حسو طبوری ،ملقو

بوه نجوم الودی و

معروف و مشهور به عماد الدی طبری و عماد طبری ان علمای ماننودران و آمول و
ان معاصری خواجه نصیرالدی طوسی ،محقو حليوی و عهموه حليوی بووده اسو .
(عمادالدی 42 :3131 ،و افسودی 463 :3243 ،و مدرسوی :3161 ،ج311 ،2و اموی ،
 :3246ج )434 ،5ا ر چه وی ان فحول و اکابر علمای امامیه و ان فقهوا و متکلموی
ایرانی و صاح
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مصسفات ارنشمسدی در فقه و حدیث و کهم بوده اس

ولوی مو

االسف آ اهی درستی درباره تاریخ والدت و چگونگی نشو و نمای علمی و اساتید

او در دس

و تألیفوات خوود او اطهعوات پراکسودهای

نداریم و تسها در خهل کت

وجود دارد که آنها هم تصویر چسدان روشسی ان نند ی علمی او به دس

نمیدهد.

بر اساس آنچه ان مساب شرح حال نویسی و برخی ان آثار خود ایشان بر میآیود
او ان علمای مانندران بوده و در سال  666با اهالی بروجرد پیراموون تسزیوه خودای
متعال ان تشبیه ،مساظراتی داشته(امی  ،پیشی )431 ،و در سال  663ساک قم شوده و
در آنجا به تألیف و تحقی اشتغال داشو

توا ایسکوه در سوال  664بوه درخواسو

خواجه بهاء الدی جویسی( ،خوانساری ،بی توا ،ج462 ،4و اموی  ،پیشوی وافسودی،
پیشی ( )464 ،پسر خواجه شمس الودی محمود جوویسی صواح
اصفهان ،جه
اقام

دیووان) حواکم

مساظره با میالفی شیعه به اصفهان سفر کورد و در آنجوا هفو

مواه

ورنید و خل کثیری ان اهوالی اصوفهان ،شویران و ابرقوو و یوزد و شوهرهای

آذربایجان و سادات و بزر ان دیگر ان حضور او بهورهمسود ردیدنود .وی در سوال
 661در اصفهان کتاب مساق

الطاهری را ان نرور خواجوه بهاءالودی

ذرانود و در

سال  665کتاب کامل بهایی را به نام او به پایان رساند .در سال  613که اواخر عمور
و دوران پیری و ضعف بیسائی او بوده اس

کتاب اسرار االئمه را به رشته تحریر در

آورد(.امی  ،پیشی وافسدی ،پیشی ) آخری خبری که در مساب رجالی ان وی بدس
آمده آن اس

که وی در سال  643نیز ننده بوده اس (.خوانساری ،پیش وتهرانوی،

 :3164ج)24 ،1
آنچسانکه ان آثار و متون او بر میآید وی در سایه عسایو

و حمایو هوای بهواء

الدی محمد جویسی ان شرایط مساسبی برای اشاعه افکار و معتقدات شیعی خود پیدا
کرد و ان ای رو رضای

خود را ان شرایط بوجود آمده ،در کتاب مساق

الطواهری

چسی اظهار داشته که :بلد کفر آن باشد که در وی کلمه ح ظاهر نتوان فت و ا ر
چه اهل اسهم در آنجا بسیار باشسد و بلد االسهم آنجا باشد کوه کلموه آنجوا ظواهر
توان فت ا ر چه آنجا مشرکان بسیار باشسد»(عمادالدی .)46 :3161 ،
بسابرای او که در سایه حمای

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68

بهاءالدی محمد جویسی چسی شورایطی را یافتوه

بود و دیگر نمان تقیه را در طی دول

او پایان یافته تلقی میکرد ،به اظهار عقایود و

افکار شیعی خود و تولی و تبری پرداخ

و آثار ونا ونی را در مساق

اهل بی

و

مسه در عبادات و اربعی بهائی در تفضیل امیرالمؤمسی علی(ع) به رشته تحریور در
آورد و به حضور علمای طوائف و میالف علی حده نماناً بعد نمان تسلیم رفو
شکرانه ای نعم

را بر کافه شیعه فرض عی دانس (.پیشی )

و
44

به اذعان همه ای شرح حال نویسان وی فقیهی بصیر ،محدثی خبیور و متکلموی
نحریر بود و با تألیف آثار ارنشمسد در کهم و فقه و انجام مساظرات علمی و حضور
در شهرهای میتلف ایران ان جمله طبرستان ،ری ،قم ،بروجرد ،اصفهان و بهورهمسود
ساخت مردم و عالمان ای شهرها ،نقش به سزایی را در بیان حقای اصوول موذه
و تشیید مبانی شریع  ،داشته اس  .فتاوای او در کت

فقهی علمای بعود ان جملوه

شهید و محق سبزواری مورد توجه قرار رفته اس ( .مدرسی ،پیشوی  ،و تهرانوی،
 :3243ج4ف  24و سبحانی ،بی تا ،ج)66 ،6
به زارش مساب رجالی عماد الدی آثار ارنشمسدی در کوهم و فقوه داشوته کوه
عبارتسد ان3 :و الکفایه فی االمامه (()664تهرانوی ،پیشوی  ،چ15 ،33واموی  ،پیشوی ،
4 )432و مساق

الطاهری فی فضائل اهل البی (ع) به فارسی که بوه امور بهاءالودی

جویسی حاکم اصفهان تألیف شوده اسو

(1 )661وو االربعوون حودیثاً فوی فضوائل

امیرالمؤمسی و اثبات امامته که بسام «اربعی بهائی» معروف اس  .چوون عمادالودی
آنرا به امر بهاء الدی جویسی حاکم اصفهان تألیف کرده اس (.تهرانی ،پیشوی  ،ج،3
2 )232و کامل بهائی در امام

و شرح ماجرای بعد ان رحل

رسول اکورم(ص) در

سقیفه ،که به همی دلیل کامل السقیفه نیز نامیوده شوده اسو  .آنچسانکوه ان اواخور
کتاب بر میآید عماد الدی آن را در سال  665به امر بهاء الدی جویسی تألیف کرده
اس  5.و تحفة االبرار در اصوول دیو بوه نبوان فارسوی کوه عموادالودی آن را بوه
درخواس

بعضی ان ابرار در ی

مقدمه و ده باب :توحید ،عودل ،نبووت ،و امامو

تألیف کرده اس (.عمادالدی 6 )3166 ،و بضاعة الفوردوس 6وو بیوان الحقوائ  ،فوی
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تعی الفرقه الحقه الساجیه و اثبات العقائد الدیسیه با ادله عقلیه و نقلیوه کوه بوه فتوه
مؤلف الذریعه مترت

بر تعدادی فصول در توحید ،عدل ،نبوت ،امامو

و الوعود و

الوعید و احوال یوم القیامة فی المعاد میباشد و ایشان نسویهای ان آن را بوه هموراه
نسیه ای ان تحفة االبرار و العمده در یو

مجموعوه در کتابیانوه شویخ علوی اکبور

خوانساری نجفی مشاهده کرده اس (.تهرانی ،پیشی  ،ج3 )333 ،1و معتقد االمامیوه
در کهم و فقه ،صاح

الذریعه احتمال داده که ای کتاب ان تألیفوات عمواد الودی

باشد( .تهرانی ،پیشی  ،ج1 )433 ،43و معجزات السبی و االئمه(ع) که عماد الدی در
کتاب اسرار االمامه ان آن نام برده و صاح
مساق
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الذریعه موی ویود شواید موراد هموان

الطاهری باشد( .تهرانی ،پیشی 34 )435 ،و جام الدالئل و االصول فی امامة

آل الرسول که وی در کتاب کامل بهائی به تألیف ای کتاب بوه نبوان عربوی اشواره

کرده اس (.پیشی ) 33و العمده که مطاب

زارش اعیوان الشویعه و ریواض العلمواء

کتابی در اصول دی و برخی فروع آن مشتمل بر دو بیش :اصول دی و واجبات و
نوافل به نبان فارسی اس ( .امی  ،پیشی 34 )431 ،و نه الفرقان الی هدایة االیموان
در فقه که محق سبزواری در مسأله نمان جمعه ان آن نقل قول کورده اسو (.اموی ،
پیشی ) 31و الفصیح که به فته صاح

ریاض در عبادات ان نمان و رونه و نکوات
مویباشود در یو

و خمس و آنچه که مکلف به آنها نیانمسد اسو

جلود(.افسودی،

پیشی 32 )463 ،و المسه فی فقه العبادات م الصهة و الصوم و الزکاة و الیمس و
غیرهما که به اعتقاد اعیان الشیعه ،عمادالدی آنرا برای بهاءالدی جویسی تألیف کرده
اس ( .امی  ،پیشی ) 35و کتاب اسرار االمامة یا اسرار االئمه که صواح

ریواض ان

وجود دو نسیه ان ای کتاب در اردبیل و نوزد خوود وزارش داده و موی ویود در
کتاب متأخری ان آن بسیار نقل و قول شده اس  .به فته او عمادالودی در انتهوای
ای کتاب درباره ملل و مذاه
وی همچسی

و ادیان و احوال برخی ان حکما بحث کرده اسو .

زارشی ان وجود ی

رساله میتصری به بسام اسرار االئمه خبر داده و

فته ای به غیر ان کتاب اسرار االماموه مویباشود(.افسودی ،پیشوی  )461 ،صواح
ریاض العلماء به برخی ان مطال

عمادالدی در ای کتاب ان جملوه احالوه او در آن

به کتاب معجزات السبی یا مساق

توألیف

الطاهری  ،و احاله به کتاب کبیر در امامو

یافته در ری و نجف و اشاره به برخی ان حکایات تارییی ان جمله آمدن هوالکو به
بغداد در سال  656و تصریح به تاریخ تألیف کت
افکار صوفیه و طع به سران ای طریق

اسرار االمامه در سوال  613و رد

اشاره کرده و ای کتاب را آخری توألیف

عمادالدی و درکبر س و ضعف بیسائی دانسته اس ( .تهرانی ،پیشی  24 ،وافسودی،
پیشی  )461 ،ای کتاب ان سوی آستان قدس رضوی چاپ شوده اسو  .در نوشوته
حاضر تسها به سه اثر در دسترس ایشان :مساق

الطاهری  ،کامل بهائی ،تحفة االبورار

ارجاع شده اس .

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68

اندیشه ورزی سیاسی
معموالً زارههای سیاسی فقهای شیعه در پاسخ به ای سوال شکل رفته اسو
که :تکلیف سیاسی مردم در نند ی اجتمواعی آنهوا چیسو

و چگونوه انجوام ایو

تکالیف امکانپذیر اس  .در پاسخ به ای پرسش آنها نیز به سان فهسفه مسلمان بوا
پذیرش ایسکه انسانها ضرورتاً در نند ی جمعی و تعاون با یکدیگر و برقراری نرم
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و قانون در اجتماع میتوانسد به تکالیف خود عمل کرده و بوه حقووخ خوود دسو
یابسد ،بر ضرورت حکوم

استدالل نمودهاند .بسوابرای بیشوی ان وزاره

و ریاس

های سیاسوی فقهوای شویعه همچوون ضورورت امامو  ،شورایط و صوفات اموام و
چگونگی تعی و نص

امام و وظایف و اختیارات امام را تسها مویتووان ان مبوانی و

متون کهمی ایشان استسباط نمود .و به عبارتی در متون فقهی ایشان ،مباحث موذکور
مسلم پسداشته شده و تسها ان مسائل و جزئیات تکالیف سیاسی مکليفان در رابطوه بوا
یکدیگر و رهبری اجتماع مدنی بحث میشود.
بسابرای بیشتر زارههای سیاسی فقهای شیعه بویژه در عصر غیب  ،پیرامون ای
که آیا اساساً در غیب

پرسش اساسی شکل رفته اس

اموام معصووم(ع) ،تکلیوف

شیعیان در رابطه با نرم سیاسی و اجتماعی ،انجام تکالیف مربوط به نروم اجتمواعی
ان جمله پرداخ

حقوخ اموال (نکات ،و خمس و ،)...اجرای حدود ،حول و فصول

اختهفات (قضا و حکم) ،آئی های عبادی عمومی ،جهاد و امر به معروف و نهوی ان
مسکر و ...چیس ؟ شیعیان چگونه میتوانسد با سهطی وقو
قلمرو سیاسی آنها نند ی کسسد؟ در پاسخ به ای پرسشهاسو
زارههای سیاسی خود را با توجه به سس

تعامول ورنیوده و در
کوه فقهوای شویعه،

فقهی حواکم بور دوران خوود و شورایط

سیاسی موجود در آن طرح نمودهاند.
با توجه به آنچه فته شد ،آرای سیاسی عمادالدی طبری رابا جسوتجوی پاسوخ
به پرسشهای نیر در متون فقهی ایشان بررسی وبانخوانی می نماییم.
و امرسیاسی در متون ایشان به چه مفهومی آمده اس .
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و ضرورت ریاس
و انواع ریاس
و ریاس

و حکوم

و حکوم

و حکوم

در مبانی کهمی ایشان چیس .

در متون ایشان چیس .

عدل ،مسشاء مشروعی

آن ،شرایط و ویژ یها و وظوایف

و اختیارات آن چیس ؟
در عصر غیب

و ریاس

و حکوم

و والی

فقها ،خاستگاه مشروعی

امام معصوم بر عهده کیس ؟
ایشان و ستره والی

آنها چیس ؟

و نرم سلطانی ،وروش تعامل با آن چگونه اس ؟
مفهوم امر سیاسی
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ا ر چه فقهای شیعه به تعریف مفهوم سیاس

در متون خوود نپرداختوهانود .اموا

معموالً ،امر سیاسی را به همان معسوای اصوطهحی یعسوی ملو داری و تودبیر اموور
اجتماعی مسلمانان در نرر رفته و آن را به صورت واگهای همسشی بوا «ریاسو »،
«امام »« ،مل »« ،سلطس » ،به کوار بوردهانود .ان ایو رو عمواد الودی طبوری نیوز
امرسیاسی را به همان معسای «ریاس » و «سلطس » دانسته اس (.عمادالدی :3246 ،
ج)64 ،3
بسا بر ای ا ر چه وی مستقهً بحثی برای تعریوف مفهووم امرسیاسوی در متوون
خود در نرر نگرفته ولی ان البهی متون وی میتوان استسباط کرد کوه او امرسیاسوی
را به معسای تدبیر امور اجتماعی و برقراری نرم و انتروام در آن و هودای
اجتماع به سوی رستگاری می داند .بوه عبوارتی برداشو

معسووی

او ان امرسیاسوی چسودان

تفاوتی با معسای مفهوم ان آن در متون فلسفی و کهمی شیعه نودارد .ان ایو رو وی
کاملتری وجه سیاس

را همان امام

معسا کرده و در صورت غیب
به برقراری نرم و امسی

و ریاس

چسی سیاس

عامه بر امور دیسی و دنیوی موردم

و ریاستی ،سیاس

میپرداند ،نیز موجه و ضروری پسداشته و حتی در صورت

لزوم به همراهی با آن پرداخته و تهش کرده صاحبان ای سیاس
مثا به سهطی ذوالشوکه و الدوله و السلطسه به حمای
تشوی و ترغی

حداقلی را که تسهوا
و ریاسو

را بوه

ان اسهم و جامعه مسولمانان

نمایسد(.عمادالدی  ،پیشی )

ضرورت ریاست و حکومت

ایسکه نند ی مدنی برای انسان ضورورت دارد یو

اصول پذیرفتوه شوده بورای

فقهای شیعه بوده و آنها نیز به سان بسیاری ان اندیشمسدان مسلمان ان جمله فهسوفه
و متکلمی شیعه به ای ضورورت اسوتدالل کورده و معتقدنود کوه انسوان ضورورت ًا
موجودی مدنی اس

و نند ی برای او تسها در اجتماع میسّر اس

و ان همی جه

به نرم و قانون و در نتیجه به قانون وذار و مجوری بورای ایجواد نروم و ثبوات در
اجتماع نیانمسد هس
وجود ی

و ای ی

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68

ضرورت عقلی اس  .بسابرای ان نرر فقهای شویعه

حکومتی ،حتی ا ر حکومتی مطلوب ان نرر مشروعی

دیسی نباشد بهتور

ان نبودن آن اس .غالبا علمای شیعه ای اصل عقهنی را بوه بیانوات اموام علوی (ع)
مستسد می سانند که فرمود :و انّه البد للناس من امري ّبر او فاجر(» ...نه البهغه ،خ)24
عماد الدی طبری در باره ضرورت ریاس

و حکوم

بحث مفصلی را مطورح
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کرده ومی وید :بدان که در عقول عالمیان مرکون اس
مقدمّی مطاع چاره نیس

و در طبوای مجبوول کوه ان

و دلیل بر ای شش وجه اس :

اوّل :افعال باری تعالی بر ای دالل
عضوی را مقدمی و اصلی هس
اس

جوارح را به حواسّ حوال

میکسد .پس چسانکه در فطرت بسی آدم هور

که اعتضاد بواقی بر آن یکی اس ؛ و آنکه مجموع
و حواسّ را به عقل سپردند .پس بایود کوه مودار

جمله کایسات بر ای نس باشد ...و م ذل

قول علوی(ع)« :البدد للنداس مدن امدري ب ّدر او

فاجر» (پیشی  ،خ )23و رسول(ص) فرمود« :كلكم راع و كلكم مسئول عدن رعتهده»(عهموه
مجلسی :3246 ،ج )13 ،65و در هر خانهای مقدمّی باید ،پس چگونه عوالمی بودی
ان مقدمی خالی باشد؟

عرم

دوّم :شایسته نیس
ان حج

که «چسدی هزار بهد و قری مملوك به جایز الیطا» خوالی

باشد ،لذا امام صادخ فرمود« :لدو كدا النداس رجلدك لكدا ا ددما االمدا »(.عهموه

مجلسی ،پیشی  ،ج)43 ،41
سوّم :هیچ حیوانی ان وحوش و طیور اهلی و غیر اهلی نیستسد .اليا ایسکوه ایشوان
را مقدّمی و رئیسی مطاع هس  ،با آنکه ایشان نامکلفسد و به افعال سیئه غیور ملووم.
پس بسی آدم که ...غص

اموال و فسواد و تیریو

بوهد و تفریو عبواد در ایشوان

مجبول و مطبوع ،چگونه شاید که ایشان را ناجری و رئیسی نباشد؟ و اهلل میبر عسه
أحيسب االنسا ا يرتك ُسدد »(قیام ( )16 :سدی بهیمه مرسله اس
بقوله تعالی« :
ُ
قیّم و راعی).
چهارم :همچسانکه خداوند در آسمانها ،کواکو
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

آفتاب را سلطان کواک

بوی

را نیوز بویسوردار نگذاشوته و

ساخته و حرکات و انوار کواکو

را تواب حرکوات و نوور

آفتاب ردانیده اس  .و رمضان را امام شهور قرار داده ،و جمعوه را اموام رونهوا و
ش

قدر را مقدّم لیالی و یاقوت و لعل را مقدم احجار و نر را مقدم همه و ...حورم

کعبه را قبله مساجد ،و هیچ چیز را بیپیشووایی نگذاشو  ،بوا آنکوه جملوه مسویير
امرویاند و جمله طوخ انقیاد او بر ردن دارند؛ پس بسیآدم جایز الیطوای ،طبیعو
پرس  ،ذلیل ابلیس ،مسیير هوا ،اسیر مأکول و ملبوس ،در هور عضوو وی شویطانی
بچه بر آورده ،معدن فس و فجور و معاصی چگونه روا بود و ان حکم

سوزد کوه

ایشان را بیسردار بگذارد؟
پسجم :بر طب آیوه مبارکوه «اان عرضدنا االماندع علدل السد واا و االرا و ا فدال فدابك ا
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حي لنها و اشفقن و محلها االنسا انه كا ظلوما جهدوال»(احزاب )64 :امانتی بدی عرمو ،

که آسمانها و نمی و کوهها حمل آن نکردهاند ،البد که آن را امیسی معتمد موثووخ
به باید که در ای سهو و غلط بر وی روا نباشد ،که آن امان

دی و شریع

اس ،

چسانکه رسول(ص) ف « :العلدم و ييعدع يف ا االرا و العل دام امندامن ف دن ع ده بعل ده فقدد
ّاي أمانهه و من مل يع ه بعل ه كهب ا يين يف مدن ااداينك»(.عهمه مجلسی ،پیشوی  ،ج،66
 )363ان امام صادخ(ع) سوال کردند که امان چیس فی قوله تعالی« :أيمدركم أ ودويوا
االمداانا ا اللهدا» و ای امی کیس ؟ فرمود که «ای امان
نزد ما اس  ،ما را فرمودهاند که به وجه حاج

به امثله به شما رسانیم».

ششم :بدان که محتاج بودن به امام نیکو اس
اس

و احکام و اتقان داری به امام

دی اس

و شرع که بوه

و نصوبش صوهح هموه عالمیوان

حاصل اس  ،که ا ر چسی نبودی ،صحابگان

امام تعی نکردندی و چون تعی کردند ،پس نص

اموام نیکوو اسو (.عمادالودی ،

)62-65 :3166
انواع ریاست و حکومت

آنچسانکه اب ادریس حلی (م  )513در باره انواع ریاس

وسلطس

ان مسرر فقوه

سیاسی شیعه بیان داشته فقهای شیعه معتقد بوده اند به ایسکوه « :السدلاا علدل ضدربك:
«ا دما سلاا احلق العايل و اآلخر سدلاا ا دور الملدامل اله لدب» (اب ادریوس :3236 ،ج،4
 )444وآنچسانکه ان متون ایشان بر میآید آنها سولطان عوادل را بوه اموام معصووم و
مسصوبی ان سوی ایشان اطهخ میکردند و همه حاکمان و سهطی غیر معصوم یوا
غیر مسصوب ان سوی ایشان را حاکم و سلطان جور میدانستسد .ای تقسیمبسودی ان
انواع حکوم

در آثار عمادالدی نیز پذیرفته شده اس .

ریاست و حکومت عدل

همچسانکه اشاره شد در سس

فقهی علمای شیعه سلطان عادل بر امام معصووم و

مسصوبی ایشان اطهخ ردیده اس  ،و در حقیق
عدل ان نرر ایشان حکوم

تسها مصداخ حکوم

و ریاسو

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68

امام معصوم و حاکمان مسصوب ان قبل ایشان اس  .ا ر

چه آنان در متون فقهی خود به توصیف ویژ یها و جزئیات حکومو

اموام عوادل

نپرداختهاند ولی میتوان با ارجاع به آثار و متون کهمی ایشان دید اه آنها را دربواره
مبانی نرام سیاسی مبتسی بر سولطان عودل ،ویژ ویهوا وکلیوات وظوایف ایشوان را
استسباط کرد .البته جزئیات وظایف سولطان عوادل (اموام) و برخوی ان ویژ ویهوای
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سلطان جائر و چگونگی تعامل با ایشوان بوه راحتوی در متوون فقهوی ایشوان قابول
دسترس میباشد.
با پاسخ به سه پرسش نیر آرای عمادالدی درباره حکوم

سلطان عوادل (اموام

معصوم) قابل بررسی می باشد:
 .3مسشأ مشروعی

حکوم

و ریاس

بر جامعه اسهمی چیس ؟

 .4حاکم و سلطان چه شرایط و صفاتی باید داشته باشد؟
 .1وظایف و اختیارات حاکم و سلطان چیس ؟
 .5منشاء مشروعیت

در سس

فکری علمای شیعه تسها مسشأ مشروعی

سوی شارع (خدا و پیامبر) اس

حواکم و رهبور اجتمواع نو

و مسشأ دیگری برای مشروعی

متصور نمیباشد .چه ایسکه اساساً فلسفه حکوم

حکوم

ان

بر موردم

و امام  ،نیان انسوان بوه ننود ی

اجتماعی و در نتیجه وض قانون و مجری قانون برای حفظ نرام اجتماعی اوسو .
انسان ا ر چه میتواند حس و قبح معاش خود را بفهمد ولی نمویتوانود در برابور
تمایهت نفسانی خود که بر هم ننسده نرام اجتماعی اس
نیانمسد کسی اس

مقاومو

کسود .بسوابرای

که با وض قانون و برقراری نروم و اجورای قوانون متموردان ان

قانون و نرم عمومی را نجر و عامهن به آن را پاداش دهد .و ای قانون که ان نرور
فقها همان شریع

آسمانی اس

معصوم او هستسد ،تسها ان طری ن
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و آورنده و مجری آن که همان پیامبر و جانشویسان
الهی باید تعی شوند و در غیور ایو صوورت

ترجیح به مرح النم آمده و مردم ان آن اطاع
نرام نوع اس

نمیکسسد و غرض اصلی که حفوظ

حاصل نمی ردد .النم به ذکر اس

نیز ضرورت مسصوص بودن امام
انسان مکلف به شساخ

که ایشان ان طری اثبات تکلیف

و ریاس

را اثبات کرده و می ویسد ان آنجا کوه

خدا و عبادت اوس

و سعادت او در ای اس  ،پس لطف
و امام

خدا ایجاب میکسد که تکلیف او و طری انجام آنها را ان طری تعیی حج
در میان ایشان روش ساخته و او را برانجام آنها ان طری ایشان یاری نماید.
بسابرای عماد الدی طبری به ضرورت ن

در شکل یوری حکومو

سلطان عدل اشاره کرده و می وید« :بسای امام

بر چهار چیوز بوود :نو

نص
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وصی

رسول ،و عصم

و وصای

و امامو
ّ خودا ،و

نبی بر وصی و وصوی بور وصوی .چسانکوه نبّوی

کرد به علی ،و علی به حس و حس به حسی تا به مهدی علیهم السهم و

حاج  .مسلم هر که نبی بود یا امام ان قبل خدا ،در او خهفی نبود.

معجزه به وق

چسانکه رسول(ص) که اهول قبلوه را در او خهفوی نیسو  ،و در امامو
مگر که خهف در تقدم و تأخر اس  .و نبوت و امامو

خهفی نیس

چسانکووه نبوووت ان جانوو

بایوود کووه خهفوو

خوودا اسوو

علوی نیوز
اخووی انود.
خوودا

نیووز ان جانوو

باشد»(عمادالدی .)64 ،:3166 ،
بر ای اساس ایشان تسها مسب مشروعی

حاکم و سلطان اسهم را ن

خداوند متعال و رسول(ص) دانسته و نرریه اهل سوس

ان سووی

را در جووان تعوی اموام ان

سوی مردم مردود دانسته و در رد نرریه آنها می وید:
 .3ا ر ان میان دو نفر که هر دو شایسته خهفتسد یکی را بودون افضولی

او بور

دیگری انتیاب کسسد فتسه و فساد بوجود میآید.
 .4ممک اس

شی

انتیاب شده باطسش برخهف ظاهرش باشد.

 .1ا ر اختیار انتیاب برعهده مردم باشد بی آنها مسانعه بوجود مویآیود و هور
کس مستی

خود را صهحی دارتر ان دیگری میبیسد.

 .2ا ر تفویض جایز باشد ،ای تفویض بر هموه عالمیوان اسو

و ایو محوال

اس  ،برای آنکه اجماع همه عوالم میسور نموی وردد و در نتیجوه احکوام و
حدود شرعی ،نمان جمعه و عیدی و جهاد و غیر ذل
 .5ممک اس

مستی

امام

مردم را بفریبد و به ونهای نماید که نیس .

 .6اختیار صحابه همواره درس
 .6ا ر بیع

معطيل میماند.

نبوده اس
امام

ح باشد و دالل

مانسد اختیار بسی امیه و بسی عباس.

کسد .باید کوه بسوی امیوه و بسوی عبواس

خلیفه به ح باشد.
 .3ا ر خهف

به بیع

جایز باشد ،شاید که بیع

جهانداری ملوك عالم به بیع
 .1ا ر بیع

مردم با کافر باشود ،چسانکوه
تفکر سیاسي

اس .

صحیح باشد ،ممک اس

که مردم در ی

رون با صد نفور بیعو

عمادالدین طبري
( 45تا )68

کسسد و ای عی فساد در نمی اس .
 .34امام

بزر تری امر ان امور دی در کسار نبوت و حکوم

بر کافوه خهیو

اس  .ا ر به انتیاب مردم باشد ،باید نبوت هم بشود به انتیاب مردم باشد.
 .33بیع

تسلیط شیصی اس

بر مال خدا و نفوس و دمواء و نواموس موردم و

چون مبای را بر نفس خود امرون ای رخصو

نیسو  ،چگونوه شواید کوه

دیگری را حاکم رداند که بر ای جمله چیزها حکم کسد؟
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 .34ا ر خهف

شاید ،وض باب در دی که نبوده باشود هوم شواید ،و

به بیع

ا ر ویسد ای کفر اس  ،وییم نص
 .31بیع

خلیفه بی اذن شارع هم کفر اس .

البد که برای امری باشد که صهح در آن باشد صوهح وقو

اس

ممکو

که صهح تابعی ایشان در آن نباشد ،یا آن صهح متغیور شوود بعود ان

آن .پس نص
طری غی

خلیفه باید که کسی کسد که مطل باشد بر احوال مستقبله بور
و ای جز خدای تعالی نداند.

 .32ح تعالی بر اساس آیه «و ربّد للدق مدا ي دام و لهدار مدا كدا
 )355رسول خدا را نیز مجال اختیار نداده اس .
 .35خهف

و امر دیسی را نص

امری دیسی اس

ا ر صهح میبود می ف

دم اادرين»(اعوراف:

آن برعهده خدای متعال اس .

یا به رسول میفرمود یا در قرآن نمیفرموود کوه:

مافرطسيا فی الکتاب م شیء(انعام )13 :و چون نگف

و به رسوول نفرمووده

معلوم میشود که محتاج الیه نیس  ،پس ترك النم بود بوه حکوم فاسوکتوا
اهلل عسه.

عماسک

 .36قضای بی اثسی به بیع
به بیع

اس

ثاب

مسعقد نمیشود ،چگونه خهف

که حکم عالمیوان

میشود؟

 .36اختیار امام ان دی اس

یا ان دی نیس  .ا ر دی اس  ،دی به اختیار خل

نباشد و ا ر ان دی نیس

مویباشود(.عمادالودی  ،پیشوی ،

احداث و بدع

)66-62
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 .5شرایط و صفات سلطان اسالم

اولی شرطی که همه فقهای شیعه در مبانی کهمی خود برای سلطان اسهم اعوم
ان نبی و جانشیسان ایشان قائل شدهاند .عصم
علمای شیعه در ای نمیسه آن اس

مویباشود .اسوتدالل مشوترك هموه

که بدون عصم

پیامبر و امام اطمیسوان حاصول

نمی ردد به ایسکه آنچه آنها می ویسد ان ناحیه خداس .
عمادالدی طبری درباره مفهوم عصم
عبارت بود ان کمال مرتبه انسانی
عقل قوتی اس

و ضرورت آن می وید :عصم

نزد موا

نیرا که انسان که اشرف مکوّنات آمد به عقول ،و

که مان شود ان ترك واج

یا فعل قبویح .هور کوه را قووت عقول

نیادتر بود ،قبح ان وی کمتر واق شود و یمک که میفی دارد ،و عقل عبارت اس
54

ان معرف

و احاط

به قبح مقبحات و به حس محسسات که ان خولي (سورکه) جوز

حموض

و ان عسل جز حهوت نیاید و ان مش

شجرهای اس

و عسبر جز رایحه طیبه .پس عقل

که ان وی حس توليد کسد نه قبح ،و چون عقل در انسوان بوه کموال

بود ،وقوع ناليت (لغزشها) محال بود ،و برهان ای کهم آن اسو
وید :معصوم جز عقل نیس

و نزد ما همی اس

که معصوم جز عاقول بوه کموال

عقل نیس  .عمادالدی پس ان ای تبیی بدی ان عصم
سس

کوه غزالوی موی

بوه دیود اه علموای اهول

ان جمله غزالی در ای باره اشاره کرده می وید:

معصوومسد ،کوه «ال جته د امدع علدل

غزالی و جمله میالفان ویسد :که جمله ام
الضالل» وییم چسانکه ام
صف

محمود(ص) معصوومسد ،شواید کوه شیصوی بودان

موصوف بود .هر اعتراضی که بر ی

شی

ایراد کسسود ،موا بور ایشوان

ایراد کسیم بر ام ( .عمادالدی  ،پیشی )63 ،

وی در ادامه هموان دالیول ذکور شوده ان سووی علموای شویعه را در ضورورت
عصم

سلطان اسهم بیان کرده می وید:

ا ر ای مقدّم و امیر معصوم بود خل به متابع
باشسد که ایشان را جز به طاع
واج

او مأمور و به جانو

نفرماید .نیرا که طاع

او واثو

عاصی علی کول حوال

نبود کما قال علی(ع)« :ال طاعدع لللدويف ا معةدتع اادالق» و قوال اهلل تعوالی:

اطتعدويف و اطتعدوا الرسدول و او االمدر مدنكم» ،اطهخ هر سه طاع
اس  ،امتثال هر یکی را ،و ای دالل

عصم

وداللو

تسواوی

هر سه اس ؛ و ا ر اولوی االمور

معصوم نبودی چون ناصوابی به مأمور به معلوم شود یا مأمور یا هر دو؛ یا خود
فووی نفسووه ای و چیووز قبوویح بووود کووه مووأمور مرتک و

آن شوود بووه قووول او».

(عمادالدی 64 :3166,و)344 :3246

وی به بحث دور و تسلسل نیز اشاره کرده و می وید:
ا ر امام ،معصوم نباشد ،محتاج بود به امام دیگر ،ادا به تسلسل کسد یا دور و نیز
ا ر نامعصوم اقام

تفکر سیاسي

شهادت کسد به درمی مقبول نبود قول او برای فسو  ،پوس

عمادالدین طبري

چگونه کهم او در بیان حهل و حرام و ضابطه عالمیان ان او قبول کسسد؟ و نیوز
ناص

امام اول مرتبه عقل اس  ،و امتثال فرمان عقل بردن واج

اسو

( 45تا )68

و هور

حکمی که وی کسد حس بود نه قبح ،و نیز فساد ان قبوول نواکردن ظواهر شود
قبول باید کرد تا فساد مرتف شود»( .عمادالدی )61 :3166 ،

ای دید اه عمادالدی وسایر فقهای معاصر او دربواره لوزوم شورط عصوم
سلطان اسهم(امام) ان ی

سو در تداوم سس

کهمی شیعه دربواره امامو

در

معصووم

پس ان نبی(ص) بود .ان سوی دیگر در مقام پاسخ به دید اه علمای اهول سوس

در
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عراخ و ایران ان جمله پیروان مکت

اشاعره :امام محمد غزالی و اموام فیوررانی و

شا ردان ایشان بوده اس  .شاید بتوان ف

شرایط سیاسی نامطلوبی که خلفای بسی

امیه و بسی العباس و سهطی جوام اسهمی با انحراف حکوم
عصم

و عدال

بوجود آوردند و مسلمانان را رفتوار مصوائ

و ریاس

ان مسیر

ونوا ونی چوون

سیطره کفار بر سرنمی های اسهمی نمودند .انگیزه مضاعفی را برای علموای شویعه
در ای دوره ایجاد کرد تا دوباره بر شرایط و صفات النم برای ریاس
(عصم  ،علم ،عدال

و حکومو

و )...ان نرر شیعه تأکید نمایسد.

علم دومی شرطی اس

که هم در مبانی کهمی و هم در ابواب فقهی مربوط به

مسائل فقه سیاسی مثل قضا و داوری و اجرای حدود شرعی ان سوی علمای شویعه
برای سلطان وحاکم اسهمی ضروری دانسته شده اس  ،وآنها معتقدند کوه خداونود
متعال سیاس

و تدبیر جامعه مسلمانان را هر ز به دس

جاههن قرار نداده اس .

بسابرای عماد الدی طبری با استساد به آیات قرآن کریم ان جمله آیه مبارکه« :لده
يسددهو الدديين يعل ددو و الدديين اليعل ددو » (نموور )1 :و «أف ددن يهددد ا احلددق ا ددق ا يهفد امددن
اليهد ّّاال أ يُهد ف الكم كتف حتك و » (یونس )15 :می وید:
بصیر را قائد کردن اولی ان کوری اس که راه بوه خانوه نبورد اليوا بوه قائودی و
هادی»(.عمادالدی )346 :3166 ،

بسابرای او چسی نتیجه می یرد که پس البد امام میباید عالم به علم لدّنی باشود
تا مراد ح بسایر الوجوه ان انزال کت

و ارسال رسل حاصل شود و به جمله علووم

هیچ کس عالم نبود اليا ائمه عترت ،پس امام
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فقوط ایشوان را شواید( .عمادالودی ،

پیشی .)63 ،
عمادالدی طبری برای اساس در نقد قول برخی ان اهل سس

که می ویسد :امام

را به جمله احکام شرع جاهل بودن روا نباشد اما شاید که به بعضی جاهل باشود .و
به آنچه نداند به ام
چون امام به ام

رجوع کسد ،می وید:
رجوع کسد چه فرخ باشد میان آنکه به بعضی جاهل بود یا به

جمله و م هذا امام محتاج بود به رعی

و رعی

محتاج بود به امام و ای دور

باشد و مساقضه صریح»(.عمادالدی )245 :3131 :

بر ای اساس به اعتقاد ایشان ،امام باید که عالمتر ان رعی
چه رعی
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خویش باشود و هور

به آن محتاج باشد ،داند و ا ر نه ،او نیز محتاج باشد به اموام دیگور و او

به تسلسل کشد و تسلسل باطل اس (.عمادالدی  ،پیشی )61 ،

 .5وظایف و اختیارات سلطان اسالم

به اعتقاد علمای شیعه اساسیتری نقش امام در جامعه نزدی

ساخت مردم بوه

صهح و رستگاری و دور ساخت آنها ان فساد و تباهی اس  .بسابرای آنها امام
ریاس

عامه در امور دنیوی و دیسی مردم دانسته و هدف ان ای ریاسو

را

را نزدیو

ساخت مردم به انجام واجبات و دور داشت آنها ان ساه و فسواد معرفوی کوردهانود.
غالباً متکلمی و فقها به همی اندانه درباره وظایف و نقش اموام اشواره کورده و در
مباحث کهمی به جزئیات وظایف او نمیپردانند ،ولی در ابواب میتلوف فقهوی ان
جمله موضوعات فقه سیاسی مانسد :نموان جمعوه ،نکوات ،خموس ،جهواد ،امور بوه
معروف و نهی ان مسکر ،اجرای حدود و تعزیرات ،قضاوت و داوری ،رسوید ی بوه
محجوری و اجورای وصوی

و ...بوه اختیوارات و وظوایف حواکم اسوهمی اشواره

کردهاند.
عماد الدی طبری به برخی ان وظایف امام مانسد «اصهح خل »« ،رفو اخوتهف
ان میان ایشان» ،تسفید االحکام الدیسیه مانسد اقامه حدود و تجهیز سپاه ،پاسیگوئی به
آنچه مردم نمیدانسد ،برپایی نموان جمعوه وعیودی  ،جمو آوری نکوات وخموس،
فرماندهی جسگ و جهاد ورسید ی به امور مفلسی وبرپایی حودود اشواره کورده و
ائمه شیعه را بعسوان «بانیان شریع

و مقتدایان مل

و امسا رحمان و مفسوران قورآن

معرفی کرده و ستوده اس ( .عمادالودی  61 :3131 ،و  111و  244و  423 :3111و
 463و  116و  111و  165و  245و )231
ریاست و حکومت در عصر غیبت

ان آغان غیب

امام دواندهم ،همواره فقهای شیعه بدنبال راهجویی بورای ننود ی

شیعیان به مثابه اقلیتی در میان اکثری

پیرو مذه

اهل سس

و در قلمرو حکوومتی

خلفای سسی اموی و عباسی بودهاند .نقطه مشترك ایو راهجوویی فقهوای شویعه توا
عصر عمادالدی ای بود که در عصر غیبو
حاکمی

ان مشروعی

اموام معصووم ،هویچ نووع حکومو

و

دیسی برخوردار نمیباشد و ان ای رو هر حاکمی نامشروع و

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68

سلطان جائر محسوب می ردد .بر ای اساس دو پرسش اساسی در برابر هموه ایو
فقها قرار داش :
پرسش اول ای بود که تکلیوف شویعیان در عصور غیبو  ،پیراموون وظوایف و
تکالیف سیاسی واجتماعی چیس ؟ آیا امام عصر(عو ) جانشویسی در میوان پیوروان
خود تعی کرده اس

تا شیعیان او به آنها مراجعه نمایسد و در امور دیسوی و دنیووی
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خود ان جمله فهم دستورات دیسی ،حل اختهفات حقوقی و برپا داشوت آئوی هوای
اجتماعی مانسد امر به معروف و نهی ان مسکر ،اقامه حدود شورعی و اقاموه جمعوه و
جماعات و ح به ایشان مراجعه کسسد یا نه؟ ترجمان امرونی ای پرسش ای بوود
که آیا در عصر غیب
ا ر والی

امام عصر(ع ) برعهده کسی قرار رفته اس

والی

یوا نوه؟

او برعهده کسی یا کسانی قرار رفته ،آنهوا چوه کسوی یوا چوه کسوانی

هستسد؟ و در چه اموری و تا چه اندانه والی

دارند؟

پرسش دوّم ای بود که با توجه به واقعی های سیاسی اجتماعی حاکم ،و قورار
پادشاهان فاقد مشروعی

داشت قدرت واقعی در دس

و جایگاه موذهبی ،چگونوه

شیعیان میتوانسد در قلمرو سیاسی ایشان نند ی کسسد؟ آیا آنها میتوانسد خود را بوه
مثابه شهروندی ان دول

ای سهطی به حساب آورده و با بهره یری ان اصل تقیوه

به همکاری با آنها در حد ضرورت بپردانند؟
به نرر میرسد پاسخ فقهای شیعه در عصرعمادالدی به ای پرسشها بسیادهوای
تئوریکی را برای شیعیان در ادوار بعد فراهم ساخ  .با ای بیان که در ادوار قبل در
اثر شرایط سیاسی حاکم بر جهان اسهم و حاکمیو

اکثریو

سوسی در هموه نقواط

جهان اسهم ،فقهای شیعه نمیسهای را برای طرح نرریات سیاسی شیعه (به جوزء در
عصر حاکمی

آل بویه که تا حدی نمیسه برای فقها و متکلمی شویعه فوراهم شود)

پیدا نکردند .اما در ای دوره در اثر شرایط فرهسگی متکثر و توأم با تسوامح موذهبی
پادشاهان ایلیان ،نمیسه برای حضور علمای شیعه در عرصههای ونا ون نروری و
عملی فراهم شد.بسابرای عمادالدی طبری نیز با استفاده ان ای فضای بوجوود آموده
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نرریات خود را پیرامون ای دو مسوأله اساسوی یعسوی والیو
معصوم ،خاستگاه و سترة والی

فقهوا ان سووی اموام

ایشان و چگونگی تعامل بوا سوهطی حواکم بور

جوام اسهمی مطرح ساخ .
الف) والیت نیابتی فقها در عصر غیبت

پس ان آغان عصر غیب

علمای شیعه فوی الجملوه اصول نیابو

فقهوای جوام

الشرایط ان سوی امام معصوم را پذیرفته و آنان را مجان به تولی اموری دانستسد کوه
امام معصوم در آن امور صاح

والی

و اختیارند .بسابرای آنچسانکه در بیوان شویخ

مفید آمده آنها معتقد بودند :نمانی که سلطان عوادل (اموام) حضوور نداشوته باشود،
45

فقهای عادل ،ذوی الرأی ،عاقل و فاضل شیعه متوليی آنچه ایشان در آن والی

دارند

میباشسد(.شیخ مفید )665 :3231 ،ان ای رو عماد الدی طبوری هوم در اداموه ایو
سس

فکری علمای شیعه" فقیه امی ان اهل ح "را فی الجمله مجان به تصرف در

امور مربوط به امام عادل دانسته اس (.عمادالدی )463 :3111 ،
ب) خاستگاه مشروعیت والیت فقها

آنچسان که ان متون فقهای شیعه مستفادمی ردد ،مؤلفههای مشروعی سان بورای
تصرف فقهای شیعه در امور دیسی و دنیوی مردم ان جمله فهم دستورات دیسی ،حول
اختهفات حقوقی و برپا داشت آئی های اجتماعی مانسد امر بوه معوروف و نهوی ان
مسکر ،اقامه حدود شرعی و اقامه جمعوه و جماعوات و حو و ...عبارتسود ان اذن ان
سوی امام معصوم(ع) و جامعی

بوه احکوام شورعیه ان

شرایط فتوی (علم ومعرف

ادله تفصیلیه و عدال )(.عهمه حلی :3234 ،ج)153 ،3
ان ای رو عمادالدی هم بسان سایر علمای شیعه ،علم ،عدال  ،وصفات عمومی
عقل ،تقوی وورع وقدرت حکم را ان شورایط مشوروعی
دی و شریع

وقضاوت ان جان

البته ان آنجا که واقعی
بود نه فقهای صاح

تصودی هر ونوه حکوم

معرفی کرده اس (.عمادالدی )543 :3111 ،

حاکم بر جامعه اسهمی همانا حاکمیو

سوهطی جوور

شرایط مذکور .بسابرای باید عالمان شویعه راهکواری را بورای

رهایی ان تعطیلی برخی ان احکام اجتماعی اسوهم ان جملوه اقاموه حودود ،امور بوه
معروف و نهی ان مسکر ،برپوایی آئوی هوای جمعوی و پرداخو هوای موالی و حول
اختهفات میان شیعیان ان سس

کهمی و فقهی شیعه استیراج و استسباط میکردنود،

بویژه در شرایط سیاسی جدید که به تعبیر عمواد الودی توا حودودی بوا حاکمیو
پادشاهان و امرای طرفدار تکثر مذاه

و حتوی حوامی پیوروان اهول حو (شویعه)

(عمادالدی 33-31 :3161 ،و )45نمیسه طرح نرریات عملویتور بورای ایو عالموان
فراهم شده بود.
ان ای جه

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري

خود او با استفاده ان فرص

علمای شیعه را به عسوان کسانی کوه نیابو

فراهم شده ،توهش نموود توا جایگواه

( 45تا )68

و اذن معصووم را در برپوائی ایو اموور

مذکور برعهده دارند تبیی نماید.
ج) گستره والیت فقها

ا ربحث ان اصل والی
فقها مبتسی بر سس

فقهای جام الشرایط و مشروعی

تولی ایشان در متون

فقهی شیعه بوده اس  .اما دامسه اختیارات فقها در عصور غیبو
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فقهی و ادله مستسبط ان آن ،تاب شورایط و نمیسوههوای سیاسوی-

عهوه بر ای سس

اجتماعی نیز بوده اس .
یکی ان موضوعاتی که فقهای شیعه آن را ان اختیوارات سولطان عوادل دانسوته و
حضور امام معصوم را شرط اصلی وجوب آن دانستهاند ،برپایی نمان جمعه و به تب
آن نمان عیدی بوده اس  .ان ای رو با غیب

امام معصوم(ع) همواره ای بحوث در

فقه سیاسی شیعه مطرح بوده که آیا در غیاب امام عادل وجوب نموان جمعوه نیوز ان
بی رفته یا نه؟ و آیا غیر معصوم اعم ان سهطی وق

با فقهای شیعه میتوانسد ایو

عبادت جمعی را بر پا بدارند.
آنچسانکه عهمه حليی بیان داشوته ،هموه فقهوای شویعه وجووب آن را مسووط بوه
حضور امام معصوم کرده و بسوابرای در عصور غیبو

ایشوان وجووب آن را مستفوی

دانستهاند .اما در استحباب آن در صورت تمک ان اجتماع و ایراد خطبتی ان سووی
فقهای شیعه اختهفنرر داشتهاند(.عهمه حلی :3232 ،ج)46 ،2
ان ای رو عماد الدی طبری تسها به عدم وجوب نمان جمعوه در صوورت عودم
دسترسی به امام عادل اشاره کرده ودر باره جوان برپایی آن در عصور غیبو

بحوث

نکرده اس (.عمادالدی  ،پیشی )423 ،
دومی مورد ان اختیارات مربوط به وظایف اجتماعی امام معصوم که معمووالً در
فقهی علمای شیعه در عصر غیب

سس

امام(ع) به فقهای شیعه نوه حاکموان جوور

ارجاع داده میشود جم آوری نکات و خمس میباشود .در ایو نمیسوه نیوز اصول
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

پرداخ

ای حقوخ مالی در عصر غیب

فقهای شیعه پرداخ

برعهده خود مال

آنرا به فقیه مأمون جایز و مستح

دانستهاند .عماد الدی طبری نیز پرداخ

نهواده شوده ولوی اکثور
و سب

برائ

ذمه مکليف

آن را در صورت عدم حضور امام به فقیوه

امی اهل ح جایز شمرده اس (.عمادالدی  ،پیشی )463 ،
قضاوت یعسی حکم در میان مردم بر وجه شرعی ان سووی کسوانی کوه اهلیو
قضاوت دارند ،نیز به اجماع علمای شیعه برعهده امام عادل و حاکموان مسصووب ان
سوی ایشان اس

و بر اساس ن

آیات و روایات موجود ،حاکمان جور و حاکمان

مسصوب ان سوی ایشان ح تصدی چسی امر خطیوری را ندارنود .ان ایو رو اکثور
فقهای شیعه در عصر غیب
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امام(ع) با بیان شرایطی چوون اذن اموام ،علوم ،عودال ،

عقل ،بلوغ و غیره تسها فقهای جام الشرایط و متصف به صفات مذکور را مجان بوه

تصدی حکم و قضا معرفی کرده و مردم را در حل اختهفات خود ملزم به مراجعوه
به ایشان و مساعدت آنها در امر قضاوت و حکم دانستهاند.
عمادالدی طبری هم بدون ایسکه به تسفیذ حکم فقیوه ،در عصور غیبو
بکسد شرط اساسی اهلی
برحکم و شساخ
لغ

بر والی

تصوریح

در قضوا را علوم ،عودال  ،عقول ،ورع ،قودرت

به کتاب (ناسخ و مسسوخ ،عام و خواص و مسوتح

و واجو )،

و صرف و نحو و دانسته اس (.پیشی )543 ،
بحث فقها درباره امربه معروف ونهی ان مسکرنیز در جائی که مسجر بوه جورح و

قتل شود ،بیان ر دید اه آنان در باره ستره والی

فقها در عصر غیب

بوده اس .

چه ایسکه به نرر برخی ان آنها بدون اذن امام معصوم(ع) مبادرت بوه ایو مرحلوه ان
امر به معروف و نهی ان مسکر مجان نمیباشد .ولی برخی حتی در ای صوورت نیوز
انجام آن را ضروری میدانسد .سید مرتضی ان جمله کسانی بوود کوه اذن اموام را در
انجام امر به معروف و نهی ان مسکر حتی در صورت لزوم مبادرت به جورح و قتول
النم نمیدانس (.شیخ طوسی )354 :3165 ،ولی شیخ مفید و شیخ طوسی به لوزوم
اذن امام عادل در ای مرحله معتقد بودند(.شیخ مفیود ،پیشوی 344 ،وشویخ طوسوی،
 )144 :3244اما عمادالدی طبریدر ای نمیسه تسها به شرایط ومراحل آن اشاره کرده
وفتوایی در باره آن نداده اس (.عمادالدی  ،پیشی )124 ،
نظم سلطانی

سلطان جائر و سلطس
سلطانی اس
جان

جور همچسانکوه در متوون فقهوی شویعه تعریوف شوده،
اعمال تصرف و والی

که حقانی

در امور دنیووی و دیسوی موردم ان

خدا و معصومی به آنها تفویض نشده بلکه آنها ان طرخ غیر مشروع (سولطه

یا هر وسیله دیگر) بر سرنوش

جامعه اسهمی غلبه یافتهاند ،اعم ان ایسکه خود ایو

سهطی مسلمان یا غیر مسلمان ،درستکار یا فاس بوده باشسد .به ای معسا که جوائر
بودن ای سهطی و سلطس
باشد به مسشأ مشروعی

ایشان قبل ان آنکه به عملکرد خوب یا بد آنها مربووط

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68

و غیر مأذون و غیر مسصووب بوودن آنهوا ان سووی خودا و

رسول و ائمه(ع) مربوط میشود .و در درجه دوّم صفات و شرایط و عملکورد آنهوا
مورد ارنیابی قرار می یرد.
در سس

فقهوی علموای شویعه اساسو ًا سولطس

جوور ان هویچ جایگواه شورعی

برخوردار نبوده و ایشان مشروعیتی برای تصرف سهطی موذکور در اموور دیسوی و
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دنیوی مردم قائل نبودند و همکاری و همراهی ،با ایشان را تسهوا ان روی اضوطرار و
خوف ان ضرری که ان جان

آنها در غیر ای صوورت متوجوه مؤمسوان موی ردیود

تجویز میکردند ،در واق ان نرر ایشان محور اصلی تعامل با سهطی وقو

مبتسوی

بر تقیه بود(.عمادالدی 26 :3166 ،و )333-331بوه ایو معسوا کوه بایود موومسی در
صورت اختیار و ایم بودن ان شري سهطی مذکور ان هر ونه اطاع

و فرمانبری ان

ایشان و ورود در اعمال آنان اجتساب میکردند ،مگر ایسکه ان سوی آنان به پوذیرش
فرامی حکومتی ایشان و همکاری و همراهی با آنها مجبور و مضطر شووند کوه در
ای صورت ان باب تقیه (تا آنجا که مسجر به قتل نشود) مویتوانسود بوه آن مبوادرت
ورنند.
عمادالدی طبری مطالبی را در ای نمیسه مطرح ساخته که در ظاهر امور بوا ایو
مبانی علمای شیعه ناسان ار مینماید .بسوابرای بوا اشواره بوه تصوریحات او دربواره
حاکمان وق

به ارنیابی دید اه او و سان اری یا عدم سان اری آن با سوس

رایو

علمای شیعه میپردانیم.
وی در فرانی ان مباحث مساق

الطاهری به پایان عصر تقیوه بورای شویعیان در

سایه سیاس های پادشاهان و امرای ایلیانان اشاره کرده می وید :امرون که بسو امیه
و بسو عباس ههك شدند به عدوات خاندان محمود(ص) و پادشواه و ونرای وقو
تعریم سادات و اهل بی

میکسسد و جمله رغب

امیرالمؤمسی (ع) و اظهار رغب

میکسسد به کهم ائمه خاصوه ان آن

مویکسسود در شورخ و غورب .اظهوار توولی واجو

بود»(.عمادالدی  :3161 ،ج)46 ،3
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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وی همچسی با توجه به حمای

حاکمان وق

ان طایفه حقه (شیعه) می وید :به حمداهلل به فري دول
طایفه حقيه واج
و به سایه ای دول

بود ،حرام شد و علم دول

ان جمله بهاءالدی محمد جویسی
او امورون تقیوه ،کوه بور ایو

اهل بی (ع) بر اقاصی عالم کشویدند

فرخ [دیگر] ...مسکوب و میذول شدند»(.پیشی )

وی در تأیید پادشاهان عادل نیز می وید« :اما ملوك عادل ا ر چه مشرك باشسد
در جحیم میفيف العقوبه باشسد ،چسانکه ن
دال اسووو

ّ وارد شوده در ایو و حوال نوشویروان

بووور ایووو جملوووه ،ال الن ددف افهل ددر ك ددال ددال(ص) ول دددا ا م ددن اللد د

العايل»(.عمادالدی )331 :3166 ،
آیا ای سیسان او خروج ان سس
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حا کمی

فقهی شیعه در ای عصر میباشد؟ آیا واقعاً بوا

ایلیانان و امرای ایشان عصر تقیه برای شیعه به پایان رسویده بوود؟ و آیوا

پادشاهان ایلیانان ان نرر او همان پادشاهان غیر مسلمان عادلی بودند که پیوامبر بوه
آنها تفاخر میکرد و وعده تیفیف در عقوبات آنان داده شده بود؟ یا ایسکه به تعبیور
پاتریشاکرون همه ای سیسان تسها برای ترغی
مودارا و حمایو

محمد جویسی) به سیاس

ای پادشاهان و حاکمان (بهاءالودی
ان شویعه و دادن فرصو

برابور بورای

شیعیان در کسار سایر فرخ بود؟
به نرر میرسد ا ر عماد الدی پایان عصر تقیه را اعهم مویدارد و پادشواهان و
امرای ایلیانان را عدل سترمیخواند(.عمادالدی  )33 :3161 ،به معسوای خوروج او
ان سس

فقهی و کهمی شیعه نیس  .نیرا آن چسان که در متون مذکور ایشان آموده،

ای همه ستایش او به خاطر رهایی شیعیان بوه دسو
وضعیتی اسفبار و اختساخآمیزی اس
حقه در آن «بقایای میال
حاکمی
مذاه
تغییر یاف

ایلیانوان و امورای ایشوان ان

که در عصر بسی امیه و بسی العباس کوه طایفوه

و مساقیر قهر و ظلم ظلمه»(پیشی ) ردیده بود ،در سوایه

ایلیانان و ونرای ایرانی ایشوان کوه بسووعی ان سیاسو
میتلف حمای

و به تعبیر او «تعریم سادات و اهل بی » میکردند ،اوضاع

و «قلم نحم

ان ایشان برداشتسد»(.عمادالدی )45 :3131 ،

بسابرای ستایش او ان حاکمان وق
ان ای باب اس

تسوامح در برابور

نه ان باب خروج ان سس

فقهی شیعه بلکوه

که آنها بورخهف سوهطی و خلفوای پیشوی  ،نمیسوهای را فوراهم

ساختسد که شیعیان و علمای ایشان هم بتوانسد در شرایطی برابر با دیگران به توروی
افکار خود بپردانند .بسابرای عماد الودی طبوری پوس ان سوتایش ان سیاسو هوای
ایشان ،برهان آن را چسی بیان میکسد« :و ایو هموه دعوای صواح
دعا وی ای دول

دیووان اسو

و جام و مؤلف ای حدیث بر ثساخوانی و دعا وئی و خودم

کاری ای حضرت مفاخرت مویکسود بور علموای نموی و مباهوات موینمایود بور
دانشمسدان اولی و آخری  .و ا ر برهان طل
موالیان و فقهای اهل بی (ع) که بدی دول
کرد کت

کسی بدان کوه اول کسوی ان محبوان و
محفوظ شد و ح خدم

دیسی ثاب

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68

شیعه ان بهر ای حضرت جهان پساه تصسیف کرد ،ای کمیسه بسد ان بود به

توفی اهلل تعالی و به برک
اسم ای بساط سلطس

خاندان رسول(ص) و به معجوزه آل محمود(ص) و بوه

کتاب مساق

الطواهری تصوسیف کورد ...همچسوی موسه در

عبادات و همچسی اربعی بهائی فی تفصیل امیرالمؤمسی علی(ع)(.)...پیشی )46 ،
شاهد ما بر ایسکه او نیز ان سس

فقهی شیعه خارج نشده و تسهوا بودلیل شورایط

سیاسی ،اجتماعی به همراهی و ستایش حاکمان وق

پرداخته و آنها را عودل سوتر
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که او در همان مساق

الطاهری با استساد بوه آیوه مبارکوه «اليندال عهدد

الملدالك» می وید خداوند متعال امام

در صلحا و معصومان نهواده

نامیده آن اس

را تا رون قیام

و ان هر ظالمی مستفی ردانده اس  .و به ضرورت غیر معصووم ظوالم بوود .و ایو
حکم یعسی عدم شمول امام

بر ظالمی «تا رون قیام » بواقی اسو ( .عمادالودی ،

)161-163 :3161
بسابرای در ی
سس

جم بسدی ان مباحث ذشته میتوان ف

تا آنجا که به مبانی و

فقهی علمای شیعه مربوط میشود ،هر ونه همکاری و همراهوی بوا سوهطی

جائر ،رکون به ظالم و در نتیجه حرام اس  .و ان ایو رو همچسانکوه بیوان شود بوه
اعتقاد علمای شیعه توليی هر امری ان سوی ایشان غیر مجان اس  .ولی تا آنجوا کوه
ای امر به نیانها و شرایط سیاسی اجتمواعی بور موی وردد ،در صوورت اضوطرار و
امکان تولی امور ان سوی افراد شایسته ان سوی سهطی مذکور و همراهی با ایشان
موانی شرعی و اجتساب ان معاصی بویژه قتول نفووس

به قدر ضرورت و با رعای

محترمه ،جایز میباشد .ان ای رو هر کدام ان علمای شیعه در عصر خوود بوا توجوه
به موقعیتی که قرار داشتسد بدون آنکوه بیواهسود ان چوارچوب سوس
خارج شوند ،با تشیی

ضرورتهای اجتمواعی و فرهسگوی موجوود ،بورای آنکوه

بتوانسد در سایه شرایط فراهم شده به سترش آموونههوای موذه
مذاه

سایر مسلمانان ترغی

سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

شویعه در کسوار

دیگر بپردانند خود را ناچار ان حضور در عرصههوای ونوا ون سیاسوی و

اجتماعی دیده و تهش کردند پادشاهان و دیوانیان را به حمای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی

فقهوی شویعه

ان مذه

شویعه و

نمایسد .شاهد ای مدعا حضور عمادالدی طبری در اصوفهان

در کسار بهاءالدی محمد جویسی و مساظرات میتلف در حضور او و هدیه آثار خوود
به او و ستایش ان حمای های او ان طایفه حقه شیعه میباشد.
نتیجه
با ارجاع به متون در دسترس عمادالدی طبوری وبوا بوان خووانی ایو متوون در
تعامل با شرایط سیاسی اجتماعی عصر اییانان وبر اساس مبانی و سس هوای فقهوی
شیعه ،می توان ف
را ی

که او نیز با تفسیر سیاس

ضرورت عقلی ودیسی دانسته وآن را بر دو وجه عدل و جور تقسیم کورده و

مصداخ سلطان عدل را امام
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به معسای سولطس

و حکومو  ،آن

اموام معصووم(ع) و فقهوای موأذون ان سووی ایشوان

دانسته وغیر ایشان را سلطان جائر و حکوم

آنها را سلطس

جور می داند .بسابرای

ان نرر او همه حکوم های عصر غیب  ،مصداخ جور تلقی میشوند .بر ای اساس
ایشان نیز مانسد دیگر فقهای معاصرخود ،تسها برخی ان اموور مربووط بوه اموام را بوه
نیاب

ان امامان معصوم(ع) به فقهای جام الشرایط شیعه مفوض دانسوته و والیو

ایشان را فیالجمله در امووری مانسود؛ برپوایی نموان جمعوه و جماعوات (اسوتحباباً)
وقضاوت و داوری و دریاف

حقوخ اموال (نکات ،و خمس و )...پذیرفته اس .

نکته قابل توجه در ای بررسی آن اس

که با تغییر شرایط سیاسی برای عالمانی

چون عمادالدی طبری تعامل ایشان با حاکمان وق

نیز تغییر یافتوه اسو .بسوابرای

عمادالدی طبری به دلیل شرایط مساسبی کوه در سوایه حمایو  ،بهاءالودی محمود
جویسی به اعتراف خودش بدس

آورد مبانی اعتقادی شیعه را با شوفافی

بیشوتری

بیان کرد ه و به تعبیر خودش فارغ ان تقیه به تولی و تبرا پرداخته و آشوکارا شویعیان
را تسها فرقه ناجیه دانسته و اعهم کرد قلي

شیعه سب

سعادت و کثرت غیر ایشوان

نشانه مراهی ایشان اس .

تفکر سیاسي
عمادالدین طبري
( 45تا )68
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