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چکیده

بدرالدین ابنجماعه ( 733-639ه.ق) قاضی القضیا دشقیو ق قیا ره ،در

رقزگاری ش زیست که شغوالن به سرزشین یای اسییش لم یه کردوید ق

خیفت عباسیان را در بغداد شنقرض ومودود .این رقیداد ،وگراو شدیدی

در شیان فقیهان ق اودیقمندان شسی مان ایایاد ومیود .ویسیبین بیار بیود کیه
غیرشس ماوان بر بیش قسیع از سرزشین ای اسیش سی هه شی یافبنید .در

این شرایط ،طبیع بود کیه طرفیداران وهیاد خیفیت ،دربیارة وظرییة وظیا

سیاس در اسی به تمهیدا جدیدی یی الببه در چهارچوب اودیقة دین ییی

 .1شناسه دیایبال (10.22051/hii.2017.15833.1393 :)DOI

 . 2اسبادیار گرقه تاریخ داوقگاه لرسبان؛ garavand.m@lu.ac.ir

 .3داوقاوی دکبری تاریخ اسی داوقگاه لرسبان (وویسنده شسئول)؛ papilonawaz94@gmail.com
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بپردازود تا به این ترتیب ببواوند برای اقضاع سیاسی تیازه ،توجییه شیرع

پیدا کنند .اودیقمندان سنّ ِ طرفدار وهاد خیفت ،درصیدد برمشدوید تیا بیه

توجیه وظری ق شرع از قضعیت شوجود وظا سیاسی بپردازوید .پیوق ش

لاضر سع دارد اصول اودیقه ا ق وظریّا سیاس ابنجماعه را بیه شییوه

توصیف ی تح ی تا لدّ اشکان قضوح ببیقد .این شقاله وقان ش د د کیه
تحییوال سیاس ی ق اجبمییاع ع ییری کییه ابیین جماعییه در من زوییدگ

ش کرد ،شحرّک ق اوگیزهای بیود تیا قی را بیه سیوی طیرح دییدگاه یای

سیاس اش سوق د د ق با قجود اینکه وهاد خیفت اسیش عمیً از شییان
رفبه بود ،باز به شسئ ة خیفت اسیش توجه کنید ق در ایین بیاره بیه ارا یة
وظرا ق اودیقه ای خود بپردازد.

واژههاي کلیدي :ابن جماعه ،شغوالن ،اشاشت قهریه ،خیفت.

مقدمه

بدرالدین ابنجماعه در دقراو پای بیه عرصیة سیاسیت وهیاد کیه خیفیت بغیداد بیه دسیت
غیرشس ماوان سقوط کرده بود .شعموالً در شیرایط سیاسی گوویاگوو کیه در تیاریخ اسیی
شکل گرفبه بود ،فقیهان ا ل سنت وظریا فقه سیاس خود را با قاقعییت تیاریی تهبییو
ش دادود ق تیش ش کردود با ارا ه تفسییر ای جدیید ،وهیاد خیفیت را کیه عاشیل قلید

جاشعه اسیش بود ،مننان لف کننید .از منجیای کیه بیرای بسییاری از فقهیای شسی مان
سنّ  ،قجود شی

که ومادِ لاکمیّت اسی باشد ،ضرقری بود ،ابنجماعه درصیدد ییافبن

راه چارهای ق ارا ه دیدگاه قیوهای برمشد .وکبة برجسبه در اودیقة سیاس ابنجماعه ،وظرییه
اشاشت قهریّه اقست که قی لکوشتِ چنین اشاش را شقرقع اعی ش کند .پرسش اص

شیا

این است که ابنجماعه چه اودیقیه ق وظریّیات در زشینیة سیاسیت داشیبه ق چیه شیرایه در
اتیییاا اییین دیییدگاه ییا شییبور بییوده اسییت قی دیییدگاه ییای سیاس ی خییود را در کبییاب
«تحریراأللکا ف تدبیر ا یل اإلسیی » بیه وگیارش درمقرد .شبنیای پیوق ش لاضیر بیرای
پرداخبن به دیدگاه ای سیاس ابنجماعه ،مین کباب اخیر بوده است.
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پیشینة تحقیق

تیاکنون اوییر شسیبق

دربییارة اودیقییة سیاسی ابیینجماعیه بییه رشییبه تحرییر درویاشییده اسییت.

وویسندگان شبعیدد ایراوی ق خیارج (ب ی231-229 :1386 ،،؛ ل بی 269-268 :1388 ،؛
لمببییون367-361 :1389 ،؛ قییادری103-100 :1388 ،؛ رقزوبییال45-38 :1388 ،؛ پییوالدی،
 )105-103 :1389کییه بییه عنییاقین ک ی ِ تییاریخ اودیقییة سیاس ی در اسییی  ،دیییدگاه ییای
اودیقمندان شس مان را به طور شرقری ق گزارشقار مقردهاود ،صفحات را ویز به ابنجماعیه
اخب اص داده ق خی

گذرا به مراء سیاس قی اشاره کردهاوید .در فضیای شایازی وییز دق

شقاله درباره ابن جماعه به شرح زیر اوبقار یافبه است:
 .1شقالهای با عنوان ک ِ «ابن جماعه» ووشبة فاطمه کریمپیور ،در سیایت پوق قیکده
باقرالع و (به تاریخ  24مبان  1393ه.ش) شنبقر شده است .این شقالة سه صیفحهای
عنوان اص ِ دقیق ودارد ق فاقد شقدشه ،بیان شسئ ه ،سبال ،پیقینه ،رقش تحقییو ق
غیره اسیت .شبحی

«اشاشیت» از دییدگاه ابینجماعیه را در چهیار ق وییم ق شبحی

«قزار » را در دق خط مقرده که من یم رقوویسی از مویار پوق قیگران دیگیر
است .وویسنده شحبر در زیر عنوانِ قزار  ،عبار ب ربیطِ «گفبنی اسیت کیه اق
شاوند عمو صالبان وظر ،قجود دق اشا را پذیرا ویست» را ووشبه که وقان ش د ید
شقاله شزبور در تدقین ق وگارش ویز فاقد وظم است.
 .2شقالهای با عنوان ک ِ «ابن جماعه» ووشبة سیدجواد شیرخ ی ی در سیایت راسییون
(به تاریخ  18فرقردین  1396ه.ش) شنبقر شده است .ایین شقالیه اقضیاع ق الیوال
سیاس دقران ظهور ابین جماعیه را بیه خیوب تقیری کیرده ق در پیارهای شیوارد
تح ییل یای قابییل قبیول ارا یه داده اسییت .بیا قجیود اییین ،از عنیوان اصی

شقالیه

بروم مید که وویسنده به دوبال پرداخبن به کدا جنبه از لیا ِ ع م ق ییا سیاسی ِ
ابن جماعه است مننین فاقید چکییده ،شسیئ ه ق پیقیینه اسیت .شبحی جهیاد از
دیدگاه ابن جماعه را مقرده قل
ا ل بغ وکرده است.

یچ اشارهای به وظر ابنجماعه در زشینة شبارزه بیا
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زیستنامة ابن جماعه
بدرالدین شحمد بن ابرا یم بن سعداهلل بن جماعه ( 733 – 639ه.ق) در شهر «لماة» قاقع در
شمال سوریه ،چقم به جهان گقود .خاودان بدرالدین وسب خود را بیه قبی یه «کناویه» سیاکن

در شمال عربسبان ش رساوند .بدینگووه ،بدرالدین ابنجماعه در پیوود با قبی ه ق زادگیا ش،

«کناو لموی» خواویده شی شید .خاویدان ابینجماعیه در دقران لکوشیت شمالیی ِ،ش یر،
شناصب شهم را برعهده داشبند ق در فاص ة سال ای  690تیا  785بیه شید  61سیال شقیا

قاض القضیات در اخبییار مویان بیود (السیبک 230/5 :1968 ،؛ ابین العمیاد الحنب ی :1986 ،
105/6؛ ابنجابر الوادی مش .)46 :1981 ،

ابنجماعه لدی  ،تفسیر ،فقه ق ...را در لماة وزد ع مای

منون «الرشید العهار»« ،ابین

عزقن» ق «ابن البیاری» فراگرفت (السیوط  )108 :1998 ،اق در قا ره وزد قاض «تق الدین
ابن رزین» بسییاری از ع یو را مشوخیت ،سیپ

جمالالدین ع

بیه دشقیو رفیت ق در وحیو شیاگرد «شییخ

ابن شال »،بود .در  668ق در ب بی

وزد «ابوالییر فضل بن ع ی بین و یر

خزرج » ،در  670ه.ق در دشقو از «ابوالمعال اسعد بن شظفر» ق در  673ه.ق از «ابواسیحاق
ابرا یم بن ع

بن المد قاسه » ق در  679ه.ق در بییتالمقید

از «ابوالیذکاء عبیدالمنعم

بن یحی ز ری» ق جمع بسیاری از ع مای دیگر کسب فیض ومود (ابنقاض شیهبه:1979 ،
369/2؛ األسنوی386/1 :1987 ،؛ ابن صفدی.)235 :1910 ،

شیوخ ق اسبادان ابینجماعیه را شیاگردش «قاسیم بین شحمید برزالی » در کبیاب بیه ویا

«شقییة قاض القضاة ابن جماعة» جمیعمقری کیرده کیه شیمار مویان بیه  74تین شی رسید.

ابنجماعه در خیل سال ا تدری

در شدار

شیب ف ش ر ق شا  ،شاگردان بسییاری را ییی

که از برجسبهترین من ا «صَفدی» ق ویز «سُبک » سیبند ییی تربییت کیرد (السییوط :1967 ،

17/1؛ ابن تغری البردی.)298/9 :1942 ،

ابنجماعه در سال  687ه.ق به عنوان قاض بیتالمقد

شن وب شد .بدرالدین ویسبین

فرد از خاودان جماعه بود که به پیشومیازی شسیاداالق ی رسیید .خهابیة شسیاداالق ی

تقریباً تا مغاز سده یازد م اری در اوح ار خاووادگ ابنجماعه درمشد .بیه میین خیاطر

خاودان ابنجماعه اشرقزه با وا «خهیب» شناخبه ش شوود که در ف سیهین زویدگ شی کننید

(الیافع 287/4 :1997 ،؛ الکبب 17/2 :1973 ،؛ رفیع عیشرقدشب .)245/3 :1369 ،
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اشرف خ یل ،سی هان شم یوک ش یر ،شن یب «بریید» ق سیپ

شقیا «شقیییة القییوخ»

یی یعن سرپرسب س س ه ای صوفیه یی را ویز به بدرالدین جماعه قاگذار کرد .ابنجماعیه در
شاموع سه بار در دقلت شم وکان به قاض القضات ش ر ق شا رسیید .قی در شیا ق ش یر
در شدارس

منون «قیمریه»« ،عادلیه»« ،غزالیه»« ،صالحیه»« ،واصیریه»« ،جیاشع ابینطولیون»،

«کاش یه»« ،خقابیه» ق «زاقیة شنسوب به اشا شافع » به تدری

ش پرداخت (ابنکثییر:1986 ،

163/14؛ ال ییفدی .)18/2 :1991 ،گوینیید نگییاش کییه «غییازان خییان» ای یییان شغییول ،بییه
لوشه ای دشقو رسید ،ابنجماعه به مراه چند تن دیگر به ومایندگاو از شرد دشقیو ،بیه
دیدار غازان خان رفیت تیا بیرای سیاکنان منجیا اشیان بیوا ید (المقرییزی889/1 :1939 ،؛
ابنطولون80 :1956 ،؛ ابنلار العسقیو .)281/3 :1972 ،
بدرالدین در شب دقشینبه بیسیت ق یکیم جمیادیاالقلی سیال  733ه.ق در  94سیالگ
چقم از این جهان فرق بست ق پیکرش را در گورسبان «قرافة» قا ره ،در کنار مراشگاه «اشیا
شافع » به خاک سپردود (ابن لایر العسیقیو 283/3 :1972 ،؛ ابین عمیاد الحنب ی :1986 ،
.)106/6
اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان اسالم مقارن ظهور ابن جماعه

بدرالدین بن جماعه  94سال ( 733 – 639اری قمری) در پهنای این جهیان زیسیت .ایین
دقران تقریباً از پایان فرشاورقای ایوبیان در ش ر ( 648اری) مغاز ش شود ق تا فرشاورقای
واصرالدین شحمدیی از س س ه شمالی ،بحری ش ریی اداشه شی یابید .در ایین رقزگیار ،جهیان
اسی دسبیوش رقیداد ا ق دگرگوو ای گردید (ابنجماعه.)32 :1388 ،
چیرگ « یکو» ،خان شغوالن شرق  ،بر اسماعی یان وزاری اییران ق سی اوقیان ،راه اق را

برای تسییر بغداد موار ساخت .بزرگترین رقیداد تاریی ق سرووشیتسیاز در رقزگیار

بدرالدین بن جماعه ،س قوط بغیداد ق بیه دوبیال من فرقپاشی وهیاد خیفیت بیود .در وهاییت
یکوخان شغول در سال  656ه.ق ،بغداد را یی که شرکز ق ومیاد خیفیت اسییش شحسیوب

ش شد یی به ت رف خویش درمقرد .شسبع م باهلل ،مخرین خ یفه عباسی وییز در چهیارد م
صفر مان سال ،به دسبور یکوخان کقبه شد .ا میت خیفت در وظر شس ماوان ا ل سینت

من رقزگار ،به قیوه در سرزشین ای عرب  ،بسیار زیاد بود چنانکه با قبل شسبع م (14صفر

 / 116اصول اندیشة سیاسی و نظریه «امامت قهریة» ابن جماعه ،با تکیه بر کتاب تحریراألحکام فی تدبیر أهلاإلسالم

 656اری) جهان را سوگوار ق شحرق از سایة خیفت ق ب لاش ق لیاف شی داوسیبند ق
شنبظر شعازهای بودود که این شا تاری ،را به رقز رقشن شبیدّل سیازد .شسی ماوان سینّ در
این فبر ِ سه ق ویم ساله ،شوقباً از داشبن ر بر ق پیقوای شقرقع بنا به سنّت خویش ،شحرق

بودود .جهان اسی دسبگاه سیاس را که شظهر اقبدار اسیی بیود از دسیت داد( .ابین کثییر،

205/13 :1986؛ السیوط 477 :1434 ،؛ ابن تغری بردی)110/7 :1942 ،

در چنییین شیرایه کییه دشییمن غیرشسی ماوان ،جواشییع ق کقییور ای اسیییش را تهدییید

ش کرد ،شقرقعیت دین لکوشت سیطین ققت ،ا میت زییادی یافیت .بیه عبیار دیگیر،
براودازی خیفت ،به صورت غیرشسبقیم ،اقبدار لکمرقایی مویان را بیه خهیر افکنیده بیود.

سیطین ق لکا شسبقلِ شسیبقر در ایین سیرزشین یای اسییش  ،قجیود خ یفیه را بیه عنیوان

قسی های برای شرع ق قاووو ج وهدادن لکوشت خیویش ویزد عاشیه الز شی داوسیبند .در
دقراو که بساط خیفت عباس در بغداد برچییده شیده بیود ،لکوشیت یای شسی ماو کیه
ق مرق موان از تاخت ق تاز شغوالن در اشان شاوده بود ،در پاسخ به چنین ویازی ،یعن شقیرقع

ج وهدادن لکوشت خویش ،تیش ای را برای بازگرداودن خیفت عباسیان مغیاز ومودوید
که در این بین گوی سبقت را « بَیْبَر » بنیاوگذار قاقع دقلت شمالیی ،از دیگیران ربیود ق

تواوست با اوبقالدادن خیفت عباسیان به قا ره بر شکوه پایبیت لکوشبش به عنیوان شرکیز
اسبقرار خیفت افزقده ق توجه شس ماوان ق لکوشت ای شس مان را بیه سیرزشین یای تحیت
سیهره خویش یعن ش ر ج ب وماید.
پ

از سقوط بغداد ،از شیان من دسبه از بازشاودگان خاودان عباس که تواوسبه بودوید از

دست شغوالن گرییبه ق از شعرکه جان سالم به در برود ،فردی به وا «ابوالقاسم المید» وظیر
بیبر

را برای ت دی شقا خیفت به خود شعهوف کرد .ش  ،ظا ر بَیْبَیر

با خود به قا ره برد .بیبر

قی را یافبیه ق

به مراه اشیران ،قضا ق رجال دقلب در یی ،شا ی

بیزرگ

در رجب  659ه.ق با اق به خیفت بیعت کرد ق اق به «المسبن ر بیاهلل» ش قیب شید (سییوط ،
 .)477 :1434شرد از اوبقال ق بازگقت خیفت عباس به قا ره شادشان شدود ق بیدینسیبب

خدا را شکرگزاری ش کردود (ابوشاشه المقدس .)213 :1974 ،

برداشبن یک از عباسیان بیه خیفیت در قیا ره ،عییقه بیر ایینکیه قسیی های بیود بیرای

شقرقع ج وهدادن لکوشت سیطین شم وک ،سیل دین ق شعنوی بیود در دسیت ایقیان
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برای جهاد ع یه ص یب یا ق شغیوالن ،چیرا کیه خ یفیه در صیور لکیم جهیاد ،عییقه بیر
شقرقعیتدادن به شمالی ،در دفاع از سرزشین ای اسییش ق ییا الیاویاً فیب سیرزشین یای

جدییید ،ش ی تواوسییت یییاریرسییاو شس ی مین بییه شمالییی ،را در اییین شوضییوع باع ی

شییود

(بوسورث .)28 :1371،فقهیا ق شبک میان ش یری وییز بیا تییش برابیر بیا کوشیش شمالیی،،
ش کوشیدود تا وابت ومایند که جهان اسی پ

از سقوط بغداد ،تنها سه سیال ق وییم خ یفیه

وداشت ق تنها دگرگوو اساس من است که قا ره به جای بغداد «شقر خ یفه» شده است.

خ یفه قظایف دین ق فقه خود را به س هان شنبقل ومیود .یکی از ا یداف ایین عمیل،
ارتقای ادعای شمالی ،به عنوان لاکمان جدیید اسیی بیود .از میه شهیمتیر اینکیه سی هان
شسئول اداره جاشعه در میة ابعیاد من بیود کیه ضیمناً الکیا ق قیواوین شیرع را یم دربیر
ش گرفت .ادارة اشور شربوط به لوزة دینی جاشعیه ،شقیرقعیت ق قجهیه دینی بزرگی بیه
سیطین ش بیقید ق دق شقا خ یفه ق س هان را بیه یم پیووید شی داد .شبفکراوی شاونید ابین
کییه در ش ییر اتفییاق افبییاد،

جماعییه دربییارة پیوسییبگ شقییا خیفییت ق سی هنت ،بییه شییک
وظریهپردازی کردود (ب .)229 :1386 ،،
مفهوم امامت از دیدگاه ابن جماعه
بهطورک

ابن جماعه در این شبح

سه وومقری داشبه است:

نخست منکه در کباب خود کراراً لف س هان ق اشا ییا خ یفیه را بیه طیور شبیرادف اکیر
کرده ق الببه شنظورش در این باره من بوده کیه چیه از لیی

اعببیار شعنیوی ق چیه از لیی

قدر شادی ،س هان را در عرض خ یفه یا الاقل قا مشقا اق بقمارد .دوم منکه عهد را که
یک از شرایط شهم اوبیاب خ فا بوده ،غیرضرقری داوسبه ق عقیده داشبه اسیت کیه صیرف
بیعت به خیفت جنبة شقرقع ق قاووو ش د د ق بیعت در این لال وه فقط ا ل لیل ق عقید

ب که تماش جاشعه شس ماوان را به پیرقی از خ یفه شبعهد ش کند .سووم منکیه شعبقید بیوده

است که اگر کس دارای ویرق ق قسی ه کاف برای لکوشت باشد ق برای الراز شقا اشاشیت
قیا کند ق بر شیالفان چیره شود ،باید خیفت اق را شقرقع داوسیت؛ خیواه جیز اق خ یفیهای
دیگر بر سر کار بوده باشد ق خیواه وباشید .بیه عبیار دیگیر ،شایردِ زقر ییا بیه قیول خیود
ابنجماعه «قهر صالب القوکة» ش تواود شاوز خیفت به شمار مید (عناییت.)161 :1378 ،
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به کارگیری قاژه «اشا » برای اشیر یا س هان ،با توجه بیه زقال خیفیت بغیداد ،ویوع تیداق
اعبقاد ق السا

را تضمین ش کرد (قادری .)102 :1388 ،س هان ییا اشییر در کسیو اشیا ،

وماد ر دق وهاد بود .ابنجماعه به قجود دق ووع اشاشت قا ل شده است :یک اشاشت اخبیاریّه
ق دیگری اشاشت قهریّه.
امامت اختیاریّه

ابن جماعه درباره اشاشت اخبیاری به شیوة سنب سین ش گوید .اشا ایین بحی  ،دیگیر فقیط
ی ،بح

اوبزاع بود ق ش داق بیرقو وداشت .مونه در قاقع قجود داشیت میان اشاشیت

قهری بود که در لقیقت چیزی جز س هنت شرع وبود .شیاقردی ق غزالی کوشییده بودوید
«اقبدار شقرقع» ق «قدر » را با یکدیگر مشب د ند .اشا اقضاع سیاس کیاشیً عیوض شیده
بود ق ابن جماعه ش بایست در اوهباق با شرایط ققت ،شسئ ة لکوشت در جاشعیة اسییش را
شورد بازبین قرار د د .اق «قدر » را بیهخیودیخیود مفریننیده ق شنبیعِ «اقبیدار شقیرقع» بیه
لساب ش مقرد .به بیان دیگر ،اق بین قدر ق اقبدار شقرقع ،خط تساقی کقید.
ابنجماعه بیرای تحقیو اشاشیت اخبیارییه ده شیرط «شیرد بیودن ،مزاد بیودن ،بیال بیودن،
عاقلبودن ،شس مانبودن ،عادلبودن ،شااعبودن ،قریق بودن ،عالمبودن ،باکفایتبودن» را
الز شمرده است (تحریراأللکا  .)51 ،قی برای اشیا شُیبیار قیوگی یای را اکیر کیرده
است که وکبهای خاص یا شبفاق با قیوگ ای اکرشده در ادقار قبل در خود ودارد .الببیه
اق از «شس مانبودن» اشا م وا ش برد که اگر بیوا یم در من تدقیو کنیم ،درش ییابیم وفی
لکوشت کفار ،که در این دقره در قالب شغیوالن خیود را ج یوهگیر سیاخبه بودوید ،در من
شسببر است .مننین وباید فراشوش کیرد کیه «شسی ماو » ،ت ویحیاً بیه ا یلِ سینت بیودن یم
برش گقت .با این لال ،ابن جماعه بر این عقیده ویست که صال ترین فرد باید بیا توجیه بیه
این قیوگ ا اوبییاب شیود ،ب کیه براسیا

شقبضییا  ،اشاشیت شفضیول را یم شی پیذیرد

(عنایت.)159 ،
به عقیدة ابنجماعه ققب با کس با این قیوگ ا بیعت شد ییی درصیورت کیه در منجیا
بهجز اق اشاش وباشد یی اشاشت برای اق شنعقد است ق لذا اطاعت از اق جیز در شع ییت خیدا،
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الز است .قی در این زشینه به میه  59از سیوره وسیاء 1اسیبناد شی کنید ق بییان شی دارد کیه
خداقود اطاعت از «قل ّ اشر» را قرین اطاعت از «خود ق رسولش» قرار داده ق اسبثنای بیرای
این اطاعت ویاقرده است ،شگر در شع یت .بنابراین «شیالفت با اقل األشر بهجز در شع ییت
خدا» شع ییت شحسیوب شی شیود (تحریراأللکیا  .)52 ،ابینجماعیه تأکیید شی قرزد کیه
«اطاعت از قل ّ اشر» قظیفهای دین اسیت ق بنیابراین« ،اطاعیت از خ یفیه» میان «اطاعیت از
خداقود» است ق «بیعت با خ یفه» در قاقع شعادل با «بیعت با خداقود» ش باشد.
در اشاشت اخبیاری م شرایط شندرج در خیفت وهفبیه اسیت ق یم شییوه یای شقیهور
شاوند وظریه «ا ل لل ق عقد» ق بهقیوه «اسبییف» ،اشا اشاشت قهری ،بیان دیگیری از وظرییه
اسبیی است .وکبة شهم در شوضع ابن جماعه ،اوحیل ییا اوایذاب «خیفیت» در «سی هنت ییا
اشار » است .س هان یا اشیر در کسو اشا  ،ومیاد یر دق وهیاد بیود (قیادری.)102 :1388 ،
الببه بدیه است اشاشت اخبیاری یی در شقایسه با اشاشت قهری یی در قجه شناسیبتیری ،وهیاد
خیفت را در خود لف ش کرد.
اشاشت اخبیاریة شورد وظر ابنجماعه ،به دق رقش شنعقد ش شود:
1و بیعت اهل حلّ و عقد

ابنجماعه به پیرقی از فقهای چون شاقردی ق غزال  ،برای شوجّه ق شقرقع وقاندادن بیعت
«ا ل للّ ق عقد» به «بیعت ابوبکر در رقز سقیفه» اسبناد ش کند .به وظر اق« ،اصیحابِ لیلّ ق
عقد» از «اُشرا ق ع ما ق رؤسا ق قجوهالنا » که لضورشان در شهرِ اشیا نگیا بیعیت شیسّیر
است ،تقکیل ش شود .یک از قیوگ ای شهمّ اودیقه ابنجماعیه ،شقیی

کیردن کسیاو

است که صیلیت قرار گرفبن در شاموعة ا ل لل ق عقید را داروید .بیه عقییدة قی «ا یل
لل ق عقد» صرفاً از ع ما یا اُشرایی کیه قیدر دینی ییا وظیاش ی سیاسی داروید ،تقیکیل
وم شود ،ب کیه «قجیوه» یعنی شی ییت یای یدایتگیر زویدگ اجبمیاع را یم دربیر
ش گیرد .به طور خیصه« ،ا ل للّ ق عقد» صالبان بالفعل قدرتند .اشا این قیدر در ابعیاد

دین یا وظاش ی سیاس خیصه وم شود ،ب که «وجوه النا » را یم شیاشل شی شیود .الببیه
 .1یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ قَأَطِیعُوا الرَّسُولَ قَأُقلِ الْأَمْرِ مِنْکُمْ
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وباید از قجوه النا  ،تعبیری دشوکراتی ،داشت (قادری .)103 :1388 ،چیون کیه در قالیب
پذیرش ای زشاوه« ،رؤسا ق زعمای اجبماع » ،قجوه را تقکیل ش دادود« .قجوه» شدن ایین
افراد ،برخاسبه از شوقعیت ای شیب ف بود.
ابنجماعه شعبقد است «تعداد وفرا بیعتکننده» برای صحّت بیعت ،شرط ویسیت .ب کیه
بیعت کساو که لضورشان شیسّر است ،کفایت ش کنید .بیه میین ترتییب ،شبایعیت «ا یل
سایر شهر ا» را ویز غیرضرقری ش داود ق ش گوید مین که خبر بیعت به من ا رسید ،مویان
ویز باید از این بیعت پیرقی کنند (تحریراأللکا .)53-52 ،
2و استخالف

اصهیح «اسبییف» به شعن این است که اشا یا خ یفه پیقین ،کس را برای جاوقیین بعید
از خود برگزیند .در اینجا ویز ش بینیم که ابنجماعه ،برای صحت این ویوع از تعییین اشیا ق
خ یفه ،به عمل صحابه در صدر اسی (یعن اسیبییف عمیر توسیط ابیوبکر) اسیبناد جسیبه
است .قی مننین شعبقد است که اشا ش تواود اشرِ جاوقین یا اسبییفِ بعد از خیود را بیه
شورای بسپارد تا من ا بر اوبیاب ی ،وفر اتفاق کنند ،میانگوویه کیه خ یفیه دق عمیربن
خهاب شورای  6وفره را تقکیل داد .به وظر ابنجماعه اگر شورای عمر ،عهد ش کردود کیه
پ

از عثمان ،فین ق سپ

فین به اشاشت ش رسند ،بیاز صیحی بیود .زییرا پییاشبر(ص) در

غزقه شبته درباره اشیران جنگ ،چنین ت میم ق تدبیری اتیاا ومود (تحریراأللکا .)53 ،
در این شکل از بیعت یی چه اسبییفِ ی ،وفر ق چه اسبییفِ چند وفر (یعن شورا) ییی
در قاقع فقط ی ،فرد که در ش در قدر است ،با شی

یا اشیاص بیعت کرده اسیت ق

عمو شس مین ویز خواه با رغبت ق خواه با اکیراه ،فقیط اشضیا کننیدة رأی ق وظیر اشیا ِ قب ی
خوا ند بود.
امامت قهریّه

به وظر ابنجماعه ،ر گاه کس که «صالب شوکت» است بیه قسیی ة زقرِ عرییان ق قیدر

وظاش  ،بر شرد چیره شود ،بیعب که شرد با اق ش کنند «بیعت قهریّیه» ق من شیی

کیه بیا

قی بیعت شده است «اشا قهریّه» ش باشد ق بیعت در چنیین شیرایه وییز صیحی اسیت .بیه
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عقیدة ابنجماعه اطاعت شرد از اشا قهریّه ،به خاطر لف اتحیاد شسی مین ق اجبمیاع ک میة
موان ،الز ق قاجب است .ج یوگیری از «شیوّ ع یای شسی مین» در وظیر ابینجماعیه چنیان
ا میت باالی برخوردار است کیه لبی شعبقید اسیت «جا یل ییا فاسیوبیودنِ» اشیا قهریّیه،
لکوشت اق را ب اعببار وم سازد (تحریراأللکا .)55 ،
از دیدگاه ابنجماعه رگاه اشاشت بهقسی ه شوکت ق غ به برای کس شنعقد شود ،سپ
دیگری برخیزد ق بهقسی ة شیوکت ق سیپا ش بیر اق چییره شیود ،اقلی عیزل ق دقشی اشیا
ش شود؛ ق این م فقط به خاطر ش حت شس مین ق قلید ک میهشیان اسیت .ابینجماعیه
برای توجیه این ش حتاودیق ا ،به عمل ق سین عبداهللبنعمر اسبناد ش کند که در جرییان
جنگ «لره قاقم» گفت« :وحن شع شن غ ب :شا با مویم که غ به یابد» (تحریراأللکا .)56 ،
ابن جماعه بیا شقیرقعیتبیقییدن بیه «غ یب» کوشیید تیا اشاشیت را در درقن ق تحیت
«شریعت» لف ق بدینترتیب لاکمیت ق لکوشتِ شیرع را تضیمین کنید .اق شی کوشید از
طریو افرادی که دیگر خود را وه اشیر ،ب که «پادشاه ق س هان» ش واشنید ،بیه غ یب قیدر ،
شقرقعیت ببیقد .بهکاربردن اصهیح «کالعرف ف زشاونیا» بیه میین جهیتگییری اشیاره
دارد :اعهای شقرقعیت به عمل غ ب ق تااقز (رقزوبال.)234 :1388 ،
در اشاشت قهریه ،ر کس که ببواود قدر را با غ به از من خود سازد ،شیرد بایید بیا اق
به شنزله اشا بیعت کنند .چنین اشاش شمکن است براسا

قواعد عادالوه لکوشیت کنید ،ییا

اینکه لکوشت قی ظالماویه باشید .در یر صیور  ،قی اشیا شسیبقر اسیت .اشیا اگیر کی ِ
دیگری ،چنین اشاش را به ر دلیل (از جم ه ظ م یا سوء رفبار) سیروگون کنید ،بیالهبع اشیا ِ
جاشعه خوا د بود .براسا
لرف اص

وظریه اشاشت قهریة ابنجماعه ،در قاقع وهایباً «قدر » اسیت کیه

را ش زود .تا زشاو که اشا بیر سیریر قیدر قیرار دارد شُهیاع اسیت ،قلی در

صور سروگوو  ،شرد باید از اشا بعدی اطاعت کنند.
ابن جماعه با به رسمیت شناخبن غ ب ،در قاقع از «اوعقادِ عهید ییا پیمیان» شییان اشیا ق
شرد صرفوظر ش کند .اوبیاب تنها با اواا «بیعت» اعببار ق جنبة قاووو ش یابد ق ویازی بیه
تأیید ق شمهور عهد ودارد .بیعت به شعنای اطاعت از «ا ل عقد ق للّ» تنهیا ویسیت ،ب کیه بیه
شعنای اطاعت از «اشت اسی » است ،شقرقط بر اینکه اق تنها اشا ع ر باشد.
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بیعت از طریو زقر ،تحت تأویر «قهیرِ صیالبشیوکت» قیرار دارد ،اعیم از اینکیه در من

ع ر اشاش که به دست قی شغ وب شده ،قجود داشبه باشد یا وداشبه باشد .به عبار دیگر
«خودی بیعب » از طریو ویرقی وظاش  ،قاووو ق شقرقع است ،ق اطاعت از چنیین لیاکم بیه
این دلیل است که اتحاد شس ماوان ق قلد ک مه موان لف گردد (رقزوبال.)40 :1388 ،
تنها شیلظا صرف سیاس  ،ابن جماعه را به پیذیرش ق شناسیای

غ ب از طریو ویرقی وظاش قاوداشبه است .عیقه اص

شقیرقعیت اشاشیت

قی ،لف قلد اشت اسی بیه

عنوان تعهدی قلد بیش بود .با این لیال بایید پیذیرفت کیه اق بیا قاقعییت یای سیاسی

سازش ش کند ق شفهو شقرقعیت را تقریباً تا شرز وقهة گسست اداشه ش د د.

به وظر اق درصورت که غاصب توسط غاصب دیگری شغ وب شود« ،به خیاطر ش ی حت

شس ماوان ق قلدتقان» ،اقل شعزقل ق دقش به جای اق اشا ش گردد« .ش ی حت شقیرقع ق

قاووویت یافبه» نوز ش حت است ،ق وقضِ شریعت ،صرفوظر از شییزان رعاییت تقیریفا

پرطول ق تف یل ،مننان شه و ق ب چون ق چرا ش باشد .به وظیر عیده شعیدقدی در چنیین

شرایه این را ش توان به شعنای اواا «بیعت» تعبیر ومود.

بنابراین ابن جماعه ،شسیری را که در من غزال به شیزان زیادی پیش رفبه بیود ،بیه پاییان

ش رساود .اق ایین اشیر را بیدقن تییش بیرای سیازش «وظرییه ایید ال» بیا «قاقعییت سیاسی »

بهگووهای کاشیً مشکار ق ب پرقا اواا ش د د .سازش بیقبر با رقیة سیاس را شی تیوان در

قاووو ساخبن یأ عموش اقبدار «منگووه که رسیم شیا ان ق سییطین در زشاویة شاسیت»
شقا ده ومود .این به شعنای من است که چنین خ یفهای از قدر و ب قضا ق قالییان (ییا
صالب شن بان) ،ریاست بر ارتیش ق خزاویه در زشیان صی

ق جنیگ در شقابیل دشیمنان ق

کفار برخوردار ش باشد .این تیش را باید در راسبای شقرقعیتبیق به غ یب قیدر از
طریو پیوود من با قزار تفویض یا اشار عاشه شیلظه کرد.

چرخ به گردش کاشل افباده بود ،ق مونه خ یفه یی به عنوان ی ،شقا تقریفات صرف یی

برای شدت طوالو اواا داده بود ،جنبة قاووو ش یافت .طبو شریعت ،وه تنها قضیا ب کیه
تما کارشندان لکوشت ویز باید اقبیدار خیود را از خ یفیه کسیب شی ومودوید؛ در غییر ایین

صور اعمال ق رفبارشان بیهوده به لسیاب شی مشید .ایین شوضیوع کیه ابینجماعیه تمیا

تکیالیف ق اشبیییازا خییاص خ یفییه را بییه داروییدة قییدر ِ عم ی ق شییبور قاگییذار شی کنیید،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 123 /

دستِکم در وظریه ،وقاند ندة عیقة اق به لکوشت قاوون ییی یعنی شیرع ق قلی الهی ییی
ش باشد (ب .)91 :1386 ،،

از دیدگاه ابنجماعه ،اگر چندین فرد صیلیت لاکم بودن ق شرقط خیفیت را داشیبه

باشند ،ا ل لل ق عقد ش بایست شی

اص

از شیان موان را برای شس مین برگزینند.

ابنجماعه ماوند بسیاری از فقهای پیقین «اشاشت شفضول» را ش پذیرد .اق در این زشینه،

قضعیب را فرض ش گیرد که در من ،ی ،وفر «عالِمتر» ق یک دیگر «شیااعتیر» اسیت؛ بیه

وظر قی ش بایست با توجه به «شقبضیا زشان کنوو » کس را برگزینند .بیدینصیور کیه

اگر در من ققت ،دشمن خارج ظهور کرده ق شرز یای سیرزشین اسییش را شیورد تهدیید

قرار داده باشد ،شی

«اَشاع» بر «اَع یم» بیرای برعهیدهگیرفبن اشاشیت اقلوییت دارد؛ اگیر

نگا ظهور بدعت ا باشد ق از جاوب دشمنان ویز خهیری السیا

وقیود ،شیی

اقلویت ق سزاقاری بیقبری را برای ت دّی شقا اشاشت دارد (تحریراأللکا .)56 ،

«اَع یم»

ابنجماعه قجود « مزشان دق اشا » را به یچقجه وم پذیرد ،لب اگیر رکیدا از مویان

در شهر ق سرزشین دیگر فرشاورقای کند .از وظر اق اگر در «زشان قالد» برای دق وفیر عقید

اشاشت بسبه شود ،من بیعت باطل است ق شی بایسیت بیرای یکی از من دق ییا کسی غییر از

ایقان ،درخواست بیعت ومود .ق چناونه در «دق ققت» باشند ،بیعتِ دقش باطل است ،رجا

که باشد .به عقیدة ابنجماعه اگر بر این لکم «جهل» داشبه باشند ،ش بایست بیرای یکی از
من دق یا کس غیر از ایقان ،درخواست بیعت ومود.

از وظر ابنجماعه لفظ که بیعتکنندگان در نگا شبایعه باید بر زبان جاری کنند ،ایین

است« :بایعناک راضین ع ی ققاشیة العیدل ق القییا بفیرقض اإلشاشیة ع ی کبیاب اهلل ق سینة

رسییوله» ق ویییازی بییه «دسییتدادن» ق ش ییافحه ویسییت ،ب کییه «گفییبن» کفایییت شیی کنیید
(تحریراأللکا .)57 ،

ابنجماعه جایز ش داود کس را که با قی به خیفت بیعت شده است« ،خ یفة رسولاهلل»

بناشند ،زیرا اق را جاوقین پیاشبر در شیان اشبش ش داود .قی شعبقد است که بهبر اسیت خ یفیه

ق اشا را با عنوان «خ یفةاهلل» خهاب وکنند ق در اینجا ویز بیه سییرة خ یفیه ویسیت (ابیوبکر)

اسبناد ش کند؛ بنابر شقهور نگاش که به ابوبکر گفبه شد «یا خ یفةاهلل» ،گفیت «شین خ یفیة
خدا ویسبم قل خ یفة رسول خدا سبم» (تحریراأللکا .)57 ،
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ابنجماعه شعبقد است که اشا ش بایست قالیتِ ر شهر یا والیهای را یی به قییوه شنیاطو
دقردست یی به افراد شایسبهای «تفویض» کند .وکبة جالب توجه در اودیقیة ابینجماعیه ایین
است که قی به جای پیرداخبن بیه ضیرقر برگزییدن قالییان ق سیپردن ادارة اشیور شنیاطو
شیب ف به دست موان ،تنها به سنّت ق سیره پیاشبر اکر (ص) اسبناد جسبه است ،موننیان کیه
دیییدیم در شییوارد شیب ییف ویییز تنهییا بییه سیییرة خ فییای ویسییبین اسییبدالل کییرده اسییت
(تحریراأللکا .)58 ،
از دیدگاه ابنجماعه ،رگاه خ یفه قالیت شهر یا والیهای را به کس تفویض کرد؛ اگر
«تفویض خاص» کرده باشد ،قالیت بر چیز دیگری ودارد .شثیً اگیر قالی جییش باشید ،بیر
اشوال قالیب ودارد ق برعک  .ق اگر «تفویض عا » کیرده باشید ،جیایز اسیت بیرای اق کیه
قاضیان ق قالیان را شن وب کند ق به تدبیر سپاه بپردازد ق به اشور شال [اعم از جمع اشیوال ق
ش رف موها] بپردازد ق به قبال با شقرکین ق شحاربین شبادر قرزد (تحریراأللکا .)60 ،
ابنجماعه شعبقد است که «منچه برای "خ یفه" شعببر است یی به اسبثنای وَسَیب ییی بیرای

"س هان شبولّ " ویز اعببار دارد ،زیرا قا م شقیا اقسیت» یعنی شعیادل مونیه شیاقردی من را
«قزیر تفویض» قا ل شده است (تحریراأللکا .)60 ،
از دیدگاه ابن جماعه ،رگاه «پادشا » به قسی ه «قوه ق قهیر ق شیوکت» بیر بیید چییره
شد ،شایسبه است که «خ یفه» اشور مواا را به قی تفویض وماید ق در عوض از قی بیوا ید
که از خ یفه پیرقی کند .ابنجماعه دلیل این توصیه را تر

از اخبیف ک مه شسی مین ق بیه

تعبیر اق «شوّ ع ای اشت» اعیی شی کنید ق بیه سیبب ایین تفیویض ،قالییتِ من پادشیاه را
صحی ق لُکم قی را وافذ ش داود.
از دیدگاه ابنجماعه اگر من پادشاه ،صفا ق قیوگ ای الز برای الراز «قالییت» را
وداشت ،باز م بنا بر ش ال پیشگفبه ،خ یفه ش بایست قی را بدان اشر بگمیارد ،ق شایسیبه
است که وایب را که «ا یّت قالیت» دارد ،برای اق تعییین کنید ،تیا ش یال دینی ق دوییوی
اوبظا یابد (تحریراأللکا .)61 ،
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حقوق حاکم اسالمی (سلطان ،خلیفه یا امام) بر مردم:

ابنجماعه برای فرشاورقای شس مین ،اعم از س هان یا خ یفه ،لقیوق دهگاویهای را قا یل شیده
است که اشّت اسی باید در اجرا ق شحقو ساخبن من ا مواره بکوشد:
 .1از دیدگاه ابنجماعه ویسبین لق که اشا بر اشّت دارد ایین اسیت کیه شیرد «در
ظا ر ق باطن ق در ر کاری کیه بیه من اشیر ییا از من وهی شی کنید ییی بیه جیز در
شع یت یی از اق اطاعت کنند» .قی دلییل ایین لیوِ لاکمیان را در قیرمن کیریم ق
الادی

وبوی جسباو کرده است؛ با اسبناد بیه مییه شیریفه« :یَیا أَیُّهیا الَّیذِینَ مشَنُیوا

أَطِیعُوا ال َّهَ قَأَطِیعُوا الرَّسُولَ قَأُقلِ الْأَشْرِ شِنْکُمْ» (وساء )59/بیان شی دارد کیه بیقیبر
شفسّرین بر این باقرود کیه شنظیور از «اقلیو األشیر» در ایین مییه« ،اشیا ق وایبیان اق»
سبند ق پیغمبر (ص) فرشوده اسیت کیه «شینیدن ق اطاعیتکیردن [از لیاکم] ،در
مونه دقست ش دارد یا واپسند ش داود ،بر شسی مان قاجیب اسیت ،بیه جیز در اشیر
شع یت» (تحریراأللکا .)61 ،
 .2دقشین لو لاکم بر شرد این اسیت کیه اق را در پنهیان ق مشیکار و ییحت کننید
(تحریراأللکا  .)62 ،ابنجماعه شقی

وکرده که این و یحت ا ق پنید ا شیاشل

اشور سیاس  ،اقب ادی ق ...م ش شود یا صرفاً اویدرز ای اخیقی ق دینی را شیدّ
وظر داشبه است با توجه به سنّت دیرینة ووشیبنِ «و ییحتالم یوک» یا در جهیان
اسی  ،ق ویز ظهور «اشاشان قهریّه» یا لاکماو که با اتکاء به قهیر ق شیوکت قغ بیه
وظاش به قدر رسیدهاود ،به وظر ش رسد ابنجماعه از شرد شسی مان شی خوا ید
که لاکمان را بیش از ر چیز ،وسبت به شسا ل اخیق ق دینی اویدرز د نید .قی
و یییحتشییدن در اشییور اخیقیی را «لییوّ لییاکم» شیی شییمارد ،درلییال کییه
و یحتکردن در اشور سیاس ق اقب ادی ،بیقبر «لوّ شرد » شحسوب ش شود.
 .3شس مین برای کوتاهکردن دستِ شبااقزان ،باید با تما ویرق ق توان خود ،به لاکم
اسیش یاری برساوند .قی قیا برای یاریرساودن به خ یفه را قسی های برای «اقاشیة
لرشت دین» برشمرده است.
 .4از وظر ابنجماعه ،لاکم اسیش بر گردن اشّت لو دارد که قی را شحبر بداروید
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ق در بزرگداشبنش بکوشند ،زیرا این شنزلت ق عظمت را «خداقوید» بیه قی عهیا
کرده است ق به مین دلیل است کیه ع میای بیزرگ ،لرشیت پادشیا ان را پیا
داشبهاود ق دعو موان را لبی ،گفبهاود .ابنجماعه چنین بیان شی دارد کیه برخی
از «زا دوما ا» به خاطر کمادب اینگووه رفبار وکردهاود!
 .5از دیگر لقوق س هان بر شرد این است که نگا لغزش ق اشیبباه ،قی را مگیاه ق
ارشاد ومایند .از وظر ابنجماعه این کار باید از سرِ دلسیوزی ق بیرای لفی کیردن
دین ق مبرقی س هان اواا بگیرد.
 .6برلذر داشبن پادشاه از ر چیزی که وسبت بیه من بییم شی رقد؛ از جم یه برلیذر
داشبن قی از «دشمن » که به بدی وسبت به اق رفبیار شی کنید ق از «لسیودی» کیه
ش خوا د اایت ق مزار رساود یا از «خرقجکننده»ای که خهرش السا

ش شود.

از وظییر ابیینجماعییه اییین از شبکییدترین لقییوق پادشییاه ق اقج یبِ لقییوق اقسییت
(تحریراأللکا .)63 ،
 .7س هان لو دارد که شرد قی را از سیره ق شق ِ کارگزاراوش باخبر سازود.
 .8ابنجماعه با اشاره به ایین مییه از قیرمن کیریم کیه شی فرشایید «تعیاقووا ع ی البیرّ
قالبّقوی» (شا ده ،)2/شعبقد است که این دسبور خداقود ،دربیارة «لاکمیان» بیقیبر
القیّت دارد .از ایین رقی ،سی هان ایین لیو را بیر شیرد دارد کیه اق را در اوایا
شسئولیّت ای شیب ف به اودازه تواوای شان ،یاری رساوند(تحریراأللکا .)64 ،
 .9شرد به شوجب لقّ که لاکم اسیش بر مویان دارد ،الز اسیت کیه در راسیبای
ج بِ ق وب به سوی لاکم ،گا بردارود .زیرا این قضیّه به شنظیور «تیأشین ش یال
اشت ق اوبظا اشور دین» ضرقری شحسوب ش شود.
 .10از دیگر لقوق قاجب لاکم اسیش بر شرد این است که اق را با گفبار ق کیردار
ق بیییه شیییال ق جیییان ،در وهیییان ق مشیییکار ییییاری رسیییاوند ق از قی دفیییاع کننییید
(تحریراأللکا  .)64 ،ابوالحسن شاقردی مه این لقیوق را در دق لیوّ «طاعیت ق
وُ ر » تامیع ق خیصه ش کرد (الماقردی.)17 :1989 ،
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وظایف و مسئولیتهاي سلطان و حاکم اسالمی

ابنجماعه برای لاکم اسیش (س هان ،خ یفه ق یا اشا ) قظیایف را برشی شیمرد کیه عمیدة
موان در لوزه شیرعیّا ق اشیور دینی تقسییمبنیدی شی شیوود ق اگرچیه بیه اشیور وظیاش ق
اقب ادی ویز اشاره کرده ،به موان روگ ق صبغة دین داده است .الز به اکر است کیه ابین-
جماعه چون ویواسبه یا وبواوسبه در برابر لاکمیّیت (سی هان ییا اشیا قهریّیه) کوچی،تیرین
رقیارقی یا تعیین تک یف کند ،لذا در کباب خیویش ایین شهالیب را اییل عنیوان «لقیوق
رعیت بر س هان» مقرده است .از دیدگاه ابنجماعه این قظایف عبارتند از:
 .1لاکم اسیش باید در ر سرزشین که لکوشیتِ منجیا را دارد ،از «بیضیه اسیی »
دفاع کند .بدین شنظور بایید بیا شقیرکان بیه جهیاد بپیردازد ق شحیاربین ق باغییان را
سرکوب وماید ق شرز ا را به عنوان سدّ ای دفاع تاهیز کند .لاکم باید در اشور
اِقهاع ق شواجبِ لقکریان وظار کند (تحریراأللکا .)65 ،
 .2ابنجماعه «لف اصول دین» را از قظایف لاکم اسیش شمرده است .قی باید با
بدعت ق بدعبگذاران شقاب ه وماید ق لات ای دیین را رقشین کنید .لیاکم بایید
ع و شرع را اوبقیار د ید ،ع یم ق عالمیان را گراشی بیدارد ،بیا ع میای بیزرگ
منقین شود ق در اشور الکا ق قضاق با من ا شقور ومایید (تحریراأللکیا ،
.)65
 .3اقاشیه شیعا ر اسیی شاونید وماز یای قاجیب ق ااان ق اقاشیه ق خهابیه ق پیقیینمازی؛
وظار در کار رقزه ق فهر ق اسیبهیلِ شیاه ویو ق لی ق عمیره؛ مننیین توجیه ق
عنایتداشبن به اَعیاد ق اصیحکردن ق اشنکردن راه ا ق شسیر لاجیان خاویه خیدا
ق اوبیاب کس که در اشورشان وظار کند (تحریراأللکا .)66 ،
 .4للّ ق ف لکردن قضایای شرد ؛ لاکم اسیش باید قالییان ق قاضییاو را بیه کیار
گمارد که شنازعا ق خ وشت ای شیان شرد را برطرف کنند ق دست ظالمان را
از تعدّی بر لقوق شظ وشان کوتاه ومایند .خ یفه باید فرد یا افرادی از شیان «ع میا ق
صالحین» را برای این اشر اوبیاب کند ق این شسئولیت را تنها به کس بسپارد که به
«دیاوت ،اشاوت ق صیاوت» اق قووق ق اطمینان داشبه باشد (تحریراأللکا .)66 ،
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 .5لاکم اسیش ش باید در برپاداشبن فریضه «جهاد» ا بما قرزد .ابنجماعیه شعبقید
است که پرداخبن به جهاد ،لداقل سال ی ،بار قاجب است ،الببه به شیرط کیه
شس مین تواوای من را داشبه باشند .به عبار دیگر وباید یچ سال از جهاد خیال
باشد شگر اینکه دلیل شوجّة قجود داشبه باشد؛ شثیً شس ماوان در لالت «ضیعف ق
واتواو » باشند یا شقغول «مزادسازی اسیرانشان» ق یا «بازپ گیری سیرزشین یای
که کفار بر موها چیره شدهاود» باشند.
 .6از وظر ابنجماعه «اقاشه لدقد شرع » از قظایف لیاکم اسییش اسیت .قی بایید
شراقب باشد که کس وسبت به «شَحار اهلل» گسباخ وکند ق ییا کسی بیه «لقیوق
شرد » تااقز ونماید .ابنجماعه با اشاره به لدیث از پیاشبر(ص) ،بیان شی دارد کیه
لاکم باید در اجرای «لدقد» شیان افراد قوی ق ضعیف یا فرقدست ق فرادست بیه
تساقی رفبار کند (تحریراأللکا .)67 ،
 .7از دیگییر قظییایف کییه برعهییدة لییاکم اسیییش اسییت ،پییرداخبن بییه اشییور شییال ق
اقب ادی شم کت اسیش ش باشد که صیبغه دینی وییز دارد؛ ازجم یه جمیعمقری
زکییا  ،گییرفبن جزیییه از ا ییل کبییاب ،گییردمقری اشییوال فی ء ،گییرفبن خییراج ق
صرفکردن من در «ش ارف شرع » که برای من ا تعیین شده است .خ یفیه بایید
اجرای این کار ا را به کارگزاراو که شورد قووق سبند ،تفویض وماید.
 .8لاکم اسیش باید بر «اققاف ق خیرییه» وظیار داشیبه باشید ق درمشید لاصیل از
من ا را در جا ای که الز است ق در کار ای عا المنفعیه از قبییل تعمییر کیردن
پل ا ق ...صرف وماید (تحریراأللکا .)68 ،
 .9لاکم اسیش باید بر وحوة «تقسیم غنایم» وظار داشبه باشد ق ویز بر چگووگ بیه
ش رف رساودن «خم

غنایم» وظار کند که به شسبحقانِ من برسد.

 .10س هان باید در مه شئووا «عدل» را رعایت کند .ابنجماعه در ایینجیا بیه شییوة
و یحةالم وک ا دیدگا ش را شهرح ش کند ق کیشش را با مییات قیرمن کیریم
(وحل90/؛ اوعا  )152/شسبند ش کنید کیه در من دسیبور بیه رعاییت عیدالت شیده

است .اق عدالت پادشاه را به شنزلة «لیا رعییت ق رقح شم کیت» داوسیبه ق شی -
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گوید «جسدی که رقح در من وباشد ،بقا ودارد» .ابنجماعه شعبقد اسیت بیر کسی
که «خداقود» لکوشت بر بنیدگاوش را بیه قی بیقییده اسیت ،قاجیب اسیت کیه
عدالت را اسا

ق پایه قرار د د زیرا «وعمب که خدا داده ،شکرش قاجب اسیت»

ق چون «وعمت خداقود بر س هان ،باالتر از ر وعمب است ،پ

شی بایسیت شیکر

من بزرگتر از سایر شکر ا باشد» ق باالترین شکرگزاری سی هان وسیبت بیه خیدا
این است که «عدل را برپا دارد» .سپ
لدی

چنین وبیاه ش گیرد که :از میین رقی در

مشده است که «ی ،رقز عدالت قرزییدن اشیا در شییان رعییبش ،برتیر از

ش ت سال عباد است» (تحریراأللکا .)69 ،
ابنجماعه برای اینکه لُکا ق سیطین را که چندان در بندِ لاّت ای شرع ویسیبند،
به عدالت قرزیدن شبقاعد وماید ،چنین ش وویسد که« :اگرچه شمکن است عیدالت قرزییدن
یچ «اجر ق وواب اخیرقی» ویزد خیدا وداشیبه باشید ،قلی «ش یال لکوشیت» من را اقبضیا
ش کند ق به مین خاطر بوده است که کسری ق دیگر پادشا ان کافر در وهایت عیدل رفبیار
کردهاود رچند بیاقری بیه ویواب ق عقیاب وداشیبهاوید .زییرا موهیا شی داوسیبند کیه صییح
لکوشتشان ق بقای دقلتشان ق مباداو سرزشین ایقان ،به قاسهة عدل شمکین شی شیود»
(تحریراأللکا .)70 ،
ابنجماعه شعبقد است که لکوشت ساخبماو است که پاییة من سیپاه اسیت؛ ق سیپا یان
بهقسی ة شال گرد ش میند؛ ق شال ویز به نگا مباداو به دست ش مید ،ق مبیاداو بیه قاسیهة
«عدالت» ایااد شی شیود (تحریراأللکیا  .)70 ،قی عیدل را سیبب رشید برکیا ق فزقوی
خیییرا ش ی داویید ق سییبم را شوجییب قیراو ی سییرزشین ییا ق اییو شه کییه ییا برش ی شییمرد
(تحریراأللکا .)70 ،
برکناري امام از جایگاه امامت

پیقبر اشاره کردیم که ابنجماعه لسّاسیّت زیادی وسبت به تفرقه شییان اشّیت اسیی ق بیرقز
فبنه ا ق بر مخوردن اشنیّت اجبماع داشت ق از مین رقی بیود کیه اشاشیتِ اشیا ِ قهریّیه را
شقرقع ش داوست .بر مین شبنا قی شعبقید بیود « اگیر از اشیا ییا سی هان کیاری سیرزد کیه
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شوجب فسو اق باشد ،به سبب من "عزل وم شود" زییرا باعی

اضیهرابِ الیوال شی شیود»

(تحریراأللکا .)71 ،
از دیدگاه ابنجماعه رگاه گرق

از شس مین بر اشا خرقج کنند ق خواسبار برکنیاری

اق شوود ،یا لق را از اق باز دارود ،را

را که اشا باید در پیش گیرد ،سه شرل ه است :در

شرل ة ویست) باید با موها گفبگو کند ق اگر «شبهه» یا «بهاوهای» دارود ،من را برطرف کنید.
در شرل ة بعد) اگر شورشیان بر شواضع خویش اصیرار داشیبند ،مویان را و ییحت کنید ق از
قبال ق برخورد فیزیک ببرساود .در شرل ه پایاو ) اگر شورشیان مننان بیر سیبیزة خیویش
اصرار قرزیدود ،با موان بانگد ،زیرا خدا فرشوده «فَقاتِ ُوا الَّبِ تَبْغِ لَبَّى تَفِ ءَ قِلى أَشْرِ ال َّیهِ»
(لارا ( )9/تحریراأللکا .)72 ،
با قجود این ،ابنجماعه اشیا را در سیرکوب شورشییان ،شایاز بیه اسیبفاده از شنانییو ق
متش وم داود ،شگر اینکیه ضیرقرت در شییان باشید .اق بیه شیرایه کیه ایین ضیرقر را
ایااب ش کند ،یچ اشارهای وکرده است .قی اشا را از تعقیب فراریان ،کقیبن زخمی یا،
اسیر کردن خاوواده ای ایقان ق به غنیمت گرفبن اشوالقان ،برلذر ش دارد زییرا شق یود از
اییین برخییورد فیزیک ی صییرفاً «دفییع موییان از باطییل ق بازگق یتشییان بییه سییوی لییو» اسییت
(تحریراأللکا .)73 ،
امارت

وظریا ابنجماعه دربارة اشار  ،تقریباً تکرار میان اودیقیه یای شیاقردی اسیت ،الببیه در

پارهای جز یا از شاقردی فاص ه شی گییرد (رقزوبیال .)42 :1388 ،از دییدگاه ابین جماعیه
«اشار » بر دق گووه است :عاشه ق خاصه.

امارت عامه :که مان «خیفت» است ق صالبِ اشیار عاشیه را «اشیرالمیبشنین» توصییف
ش کنند .اقلین کس از خ فا که این گووه واشیده شد ،عمر بن خهاب بود ق این سینت خ فیا

گردید (تحریراأللکا .)79 ،

امارت خاصه :این قسم از اشار خود بر چند گووه است:

نوع اولو کساو که در برخ از سرزشین ا دارای «وظار عا در اَعمال عاشه» ش باشیند.

از وظر ابنجماعه «ش وک ق سیطین» دارای این ووع از اشار

سبند.
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نوع دومو کساو که در ی ،شورد خاص دارای لو «وظار ق قالیت خاصه» سبند قل
در اشور دیگر وظر ودارود .از وظر ابنجماعه کساو که بر سپاه ،یا بر اشوال ،یا بر شرطة یی،
شنهقه ،یا بر لاجیان ق ...ریاست ق وظار دارود ،دارای این ووع از اشار

نوع سومو کساو که فقط بر گرق

سبند.

از «لقکریان» وظار ش کنند ق بر غیر ایقان وظارت

ودارود .از وظر ابنجماعه «صالبان اقهاع» که ری ،تعدادی شعدقد از سربازان را زییر وظیر
دارد ،دارای این ووع اشار

سبند (تحریراأللکا .)80 ،

نتیجهگیري

اگرچه شغوالن سرزشین ای شرق جهان اسی یی بهقیوه بغدادیی را فب کردود ق عباسیان را
به مراه وهاد خیفت براوداخبند ،اشا شناطو شاشا ق ش ر در اخبیار اشرای سن شذ ب قیرار
داشت ،لذا فرصت بازاودیق در شسئ ة خیفت ،در اوهباق با شیرایط جدیید قجیود داشیت.
در شرایط من رقز ،ابن جماعه دغدغهاش این بود که به لیا شرع ق دین جاشعه ،اشکانِ

اسبمرار ببیقد .از دیدگاه ابنجماعه ،قجود وهاد «خیفت» ضاشن لکوشت اسیش لیداقل
در شقا وظر بود .ابنجماعه از اینکه جاشعة شس ماوان از داشبن خ یفه شحرق بماود ،بییش از
لد وگران بود .از وظر اق قجود خ یفه ،رچند به شیکل ظیا ری ق صیوری ،تیداق قلید
شس ماوان را فرا م ش مقرد ق ویز لاکمیّت وظم ق قاوون را در سرزشین ای اسییش تضیمین
ش کند .بدینترتیب ت میمگیری ا ق داقری ای لاکمان ق قاضیان در مه جا شقیرقعیت
خوا د داشت ،شالیا

ای شرع جمعمقری ق شایازا

یا ق لیدقد شیرع اجیرا خوا ید

شد .شرایط سیاس شوجود ،به مراه شیلظا دین  ،ابین جماعیه را قاداشیت تیا بیه ارا یة
مرای سیاس خود بپردازد .بسیاری از مراء قی ،اگرچه تکرار سینان فقهای پیقین بیود ،اشیا
با ا داف اق میواو داشت .اق ش خواست وقان د د ق وابت کند که من اودیقه ای سنّب
دربارة سیاست ق لکوشت اسیش  ،مننان شعببر است.
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قادری ،لاتم ( .)1388اندیشههاي سیاسی در اسالم و ایران .تهران :سیمت .چیاپ
د م.

-

القاض شایرالدین الحنب  ،أبیوالیمن ( .)1999األنو

-

الکبب  ،شحمد بن شاکر بن المد ( .)1973فواتالوفیات .بیرق  :دار صادر.

-

الجلیول بتواریخ القود

و

الخلیل .اردن :مکتب دندیس ،الطبل األول .

لمببییون ،ان.ک ی .ا  .)1389( ،دولووت و حکومووت در اسووالم ،ترجمییه ق تحقیییو
شحمدشهدی فقیه  ،تهران ،اوبقارا شفیع  ،چاپ چهار .
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( .) 1939الللمک لمع ف دول الملمک ،قا ره :ب وا.

-

المقریزی ،تق الدین المد بن ع

-

الیییافع  ،اب ی شحمیید عبییداهلل بیین اسییعد ( .)1997م آةالجنووا و اب ةالنقظووا  .بیییرق :
دارالکبب الع میه.

ب) مقالهها
-

کریمپور ،فاطمه1393( ،ه.ش)« ،ابین جماعیه» سیایت پوق قیکده بیاقرالع و  ،در مدر
اینبروب :

-

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87__a-38602.aspx

شیرخ ی  ،سیدجواد1396( ،ه.ش)« ،ابن جماعه» ،سایت راسیون ،در مدر

اینبروب :

http://rasekhoon.net/article/show/1273502/%D8%A7%D8%A8%D9%86%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87/

