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از ایـن هویـت جدیـِد به نام »امت« را تشـکیل 
می دهـد. بـا وفـات پیامبـر بـود کـه موضـوع 
»خالفـت« یـا جانشـینی مطـرح شـد. اقلیتـی 
از مسـلمانان کـه بعـدا اهـل تشـیع، یکـی از 
تشـکیل  را  اسـالمی،  عمـده  ی  شـاخه های 
پیامبـر  بودنـد کـه جانشـینی  معتقـد  دادنـد، 
توسـط  قبـال  و موضـوع  اسـت  امـر منصـوص 
شـخص پیامبـر، در زمـان حیـات آن حضرت، 
و  دامـاد  ابیطالـب  ابـن  علـی  و  شـده  حـل 
پسـر عـم او جانشـین مشـروع پیامبـر اسـت. 
بودنـد  بـاور  بدیـن  مسـلمانان  اکثریـت  امـا 
کـه پیامبـر هیـچ نـص و تصریحـی در مـورد 
جانشـینی خـود نکرده و آن را بـه اجماع امت 
خـود وانهاده اسـت. گرچـه در رویداد سـقیفه 
و جریـان رأی گیـری بـرای خلیفـه اول، برخی 
قریـش«  مـن  »االئمـة  حدیـث  بـه  صحابـه 
)طبـری( هـم اسـتناد کردنـد، امـا شـالوده  ی 
أُمتـی  اجتمـاع سـقیفه را حدیـث »التجتمـع 
علـی ضاللـة و یـداهلل مـع الجماعـة« )ترمذی( 
تشـکیل مـی داد. این کـه یـاران مدنـی پیامبـر 
بـه  خیرخواهی شـان  و  نیـت  حسـن  در  کـه 
رسـالت پیامبـر هیـچ تردیـدی وجـود نـدارد، 
بـه جـد خواسـتار سـهمی در قـدرت بودنـد و 
یـاد  راه اسـالم  از نقـش و خدمـات خـود در 
کردنـد، بدیـن معنـا اسـت که آنـان بـه اعتبار 
نـگاه  بـا تردیـد  امـام  بـودن  حدیـث قریشـی 
سـران  گفت وگوهـای  گـزارش  می کردنـد. 
مهاجـر و انصـار در اجـالس سـقیفه را طبـری 
در تاریـخ خـود بـه تفصیل آورده اسـت. وقتی 
ابوبکـر، خلیفـه اول، خبـر وفـات پیامبـر  کـه 
را در ضمـن یـک سـخنرانی کوتـاه بـه اطـالع 
رسـاند، اسـتدالل های دو طـرف بـرای تصدی 
امـر امـت بعـد از وفـات پیامبـر شـروع شـد. 
خزیمـه بـن ثابـت، اَُسـید بـن خضیـر، بشـیر 
بـن سـعد، ثابـت بـن قیـس و حباب بـن منذر 
از جانـب انصـار سـخن گفتنـد. محتـوای ایـن 
گفتارهـا همـه عقالنـی، معطـوف بـه مصلحـت 
و  قبیلـوی  و  قومـی  منافـع  حفـظ  ملـک، 
مدیریـت بحـران انتقـال قـدرت اسـت. وقتـی 
شـد  مطـرح  مهاجریـن  سـوی  از  پیشـنهادی 
بـدون  و  وزیـر  شـما  و  باشـیم  امیـر  مـا  کـه 
مشـورت شـما کاری نشـود، حبـاب بـن منـذر 
احسـاس کـرد که منافـع انصار در یـک چنین 
سـاختاری تأمیـن نمی شـود، لـذا پیشـنهاد دو 
امیـر را داد: یکـی از مهاجـران قریـش و یکـی 
خلیفـه  خطـاب  بـن  عمـر  مدینـه.  انصـار  از 
وبـا  گفـت  سـخن  مهاجـران  جانـب  از  ثانـی 
ایـن اسـتدالل کـه دو شمشـیر در یـک نیـام 
راسـت نیایـد، پیشـنهاد حبـاب را رد کـرد و 
ایشـان  میـان  طبـری،  قـول  بـه  گفت وگوهـا، 
بـه تنـدی کشـید. ابوبکـر ضمـن تأییـد موضع 
بـه  دادن  یـاری  و  پیامبـر  از  دفـاع  در  انصـار 
اشـاره  واقع بینانـه  ی  نکتـه  ی  بـه  مهاجریـن، 
کـرد. او گفـت کـه قریـش حاکمیـت شـما را 
دسـت  در  اصلـی  قـدرت  بایـد  و  نمی پذیـرد 

فقهـا  بزرگ تریـن  از  طبـری  تفسـیر  و  تاریـخ 
همـت  بـه  اسـالمی  مورخیـن  و  مفسـرین  و 
فارسـی  زبـان  بـه  سـامانی«  »شـاهان  ایـن 
دری ترجمـه شـدند. مقـارن بـا آل سـامان آل 
بویـه در سـرزمین جبـال و دیلـم و فـارس تـا 
خـود بغـداد حکومـت می راندند. آنـان خود را 
»شـاه« می نامیدنـد و یکـی از زمامـداران این 
»شاهنشـاه«  را  خـود  الدولـه  عضـد  سلسـله، 
لقـب داد. مقـارن بـا اینان در شـرق سـالطین 
غزنـوی را داریـم کـه لقـب »امیـر« بـدون بار 
دینـی در آن رایـج اسـت، ولـی بـاز هـم آنـان 
بیشـتر »سـلطان« خوانـده می شـوند تـا امیـر. 
از  اثـری  کم تـر  دیگـر  سـلجوقیان  ظهـور  بـا 
امیـر در میـان بـود و شـاه و سـلطان و ملـک 
اجمالـی  اشـارات  ایـن  گرفتنـد.  را  آن  جـای 
بـدان معناسـت کـه در طـول تاریـخ اسـالمی 
یـا نظـام سیاسـی  بـر زمامـدار  عناوینـی کـه 
الزامـا  خـاص در اسـالم اطـالق شـده اسـت، 
ریشـه در شـریعت و نص نداشـته و اغلب تنها 
در تـداول مسـلمانان معمـول بـوده اسـت. هم 
واقعیت هـای سیاسـی چـون امارت و سـلطنت 
یکسـره معلـول عوامـل و حـوادث تاریخـی و 

سیاسـی می باشـند و هـم عناویـن آن چیـزی 
فرهنگـی  و  تاریخـی  برسـاخته های  جـز 
کـه  آنـان  کـه  اسـت  بنـوده  نیسـتند. چنیـن 
خـود را امیـر خوانـده اسـت اسـالمی تر بـوده 
اسـت و آنـان کـه خـود را شـاه و قلمـرو خود 
اعتنـای  و  توجـه  خوانده انـد،  پادشـاهی  را 
داشـته اند.  دیانـت  و  اسـالم  بـه  کم تـری 
واحدهـای سیاسـی کـه در پیرامـون خالفـت 
شـکل گرفتنـد نـام و عنـوان خـود را از محل، 
سـرزمین و فرهنـگ محلـی خـود می گرفتنـد 
و رابطه   شـان بـا دسـتگاه خالفـت تحـت تأثیـر 
فرهنگـی  و  اقتصـادی  سیاسـی،  عامـل  ده هـا 
بـذل  رهگـذر  از  تنهـا  خلیفـه  داشـتند.  قـرار 
و بخشـش القـاب تـالش می کـرد کـه اقتـدار 
معنـوی خـود را بـر ایـن امارت ها، سـلطنت ها 
بگسـتراند.  خـو  ماحـول  ملوکیت هـای  و 
در  کـه  سیاسـی  واحدهـای  ایـن  خـود  هـم 
پیرامـون نظـام خالفتـی پدیـد آمدنـد و هـم 
عناویـن و القـاب آن امـر تاریخـی و فرهنگـی 
هسـتند. حتـا خـود خالفـت یـک برسـاخته  ی 
عمیق تـر  تاریخـی  بررسـی  و  اسـت  تاریخـی 

خـود  امـا  می دیـد،  مناسـب  نظـرش  مـورد 
می دانسـت کـه از موصـل نـه بـر شـام و مصـر 
می تـوان حکـم رانـد و نـه بـر حجـاز و یمن و 
نـه بـه طریـق اولـی بـر شـرق و هنـد و جهان 
اسـالم غیرعربـی. نمی دانـم بعدهـا کـه داعش 
خالفـت  و  خوانـد  خـود  پایتخـت  را  موصـل 
خـود را از آن جـا اعـالن کـرد، نیم نگاهـی بـه 
ایـن کتـاب رشـید رضـا داشـته اسـت یـا نـه؟ 
بـه هرحـال از الغـای خالفـت بـه بعـد شـکل 
نظـام سیاسـی همـواره یکـی از مباحـث مهـم 
در میـان مسـلمانان راسـت کیش بـوده اسـت. 
بـا این کـه پـاره  ای از محققـان مسـلمان، مانند 
تاریخـی  امـر  را  خالفـت  عبدالـرازق،  علـی 
بـا  را  آن  دینـی  مشـروعیت  و  می دانسـته 
بـود، خالفـت  مواجـه کـرده  و سـوال  تردیـد 
مسـلمانان  میـان  در  هوادارانـی  همچنـان 

اسـت.  داشـته  راسـت کیش 
ماننـد  دیگـری  اصطالحـات  خالفـت،  جـز 
»ملوکیـت«  و  »امـارت«  »سـلطنت«، 
و  تاریـخ  دل  از  عمدتـا  کـه  نیـز  )پادشـاهی( 
فرهنـگ اسـالم آمـده اسـت، در مـورد شـکل 
بایـد  دارنـد.  کاربـرد  اسـالمی  نظـام سیاسـی 
ایـن ترمنولوژی هـا چگونـه سـاخته  دیـد کـه 
شـده و از کجـا آمده انـد. امروزه راست کیشـی 
القـا  را  ایـده  ایـن  اسـالمی  خشـونت آمیز 
دل  از  »سـلطنت«  و  »امـارت«  کـه  می کنـد 
آمـده اسـت و »جمهوریـت«  کتـاب و سـنت 
حاصـل تفکـر سیاسـی مـدرن اسـت و بـرای 
بـه مثابـه  ی  از آن  مسـلمانان روا نیسـت کـه 
شـیوه  ی تنظیـم رفتـار سیاسی شـان اسـتفاده 
کننـد. امـا واقـع این اسـت که هر یـک از این 
فرهنگـی  و  تاریخـی  برسـاخته های  عناویـن 
هسـتند و تنهـا بـا تحلیـل زمینه هـای تاریخی 
غیردینـی  یـا  دینـی  ماهیـت  می تـوان  آن هـا 
آن هـا را نشـان داد. بنابرایـن، بایـد کمـی بـه 
تدویـن  تاریخچـه  و  گردیـم  بـاز  گذشـته ها 
ایـن مفاهیـم و عناویـن سیاسـی را بـه اجمال 

کنیـم. بررسـی 
سـاختار  مدینـه  در  خـود  اسـالم  پیامبـر 
کـرد.  تهداب گـذاری  را  سیاسـی  نظـم  یـک 
اجتماعـی  واقـع  امـِر  بـر  سیاسـی  نظـم  ایـن 
بـود.  اسـتوار  مدینـه  روز  آن  قبیلـوی  و 
النبـی«  ابـن اسـحق در »سـیرة  خوشـبختانه 
بـرای مـا متـن پیمانـی را حفـظ کـرده اسـت 
کـه پیامبـر اسـالم در بـدو ورود بـه مدینه آن 
را بـا قبایـل یثربـی منعقـد کـرده اسـت. بـه 
موجـب ایـن پیمـان، پیامبـر حضـور قبایـل را 
تـک تـک و بـه نـام در سـاختار نظم سیاسـی 
یهودیـان  جمعیـت  و  کـرد  تضمیـن  خـود 
قـرار  سـاختار  ایـن  از  بخشـی  نیـز  را  یثـرب 
داد و آنـان را بـا مسـلمانان در ضمـن مفهـوم 
عامـی بـه نـام »امـت« ادغـام کـرد. در پیمان 
تصریـح شـده بـود کـه: »إن الیهـود امـة مـع 
المسـلمین.« )سـیره ابـن اسـحق/ابن هشـام(. 
یعنـی یهودیـان نیـز ماننـد مسـلمانان بخشـی 

گرفتـه شـده بود. ابوالحسـن مـاوردی که خود 
نظریه پـرداز خالفـت بود، کتابـش را »االحکام 
السـلطانیه« نـام داده بـود و ابواالعلی مودودی 
در کتـاب »خالفت و ملوکیت در اسـالم« تنها 
دوران خلفـای راشـدین را، خالفـت می نامـد و 
انتقـال اقتـدار اسـالمی به عهد امـوی را نوعی 
»ملوکیـت  بـه  راشـده«  »خالفـت  از  گـذار 
اگـر  حتـا  امـا  اسـت.  دانسـته  )پادشـاهی(« 
تـداوم تاریخـی خالفـت را انـکار نکنیـم، نظام 
خالفتـی در تحـول تاریخـی خـود بـه اقتضای 
فرهنگـی  تاریخـی،  سیاسـی،  واقعیت هـای 
نـه  کـرد،  پیـدا  بسـط  مسـلمانان  معیشـتی  و 
براسـاس ایده آل هـای اسـالمی. توجیه شـکاف 
میـان واقعیـت تاریخـی خالفـت و توقعاتی که 
پیامبـر  جانشـینی  مقـام  از  مسـلمانان  عامـه 
بـوده  مشـکالت  از  یکـی  همـواره  داشـته اند، 
در  سـیوطی  جالل الدیـن  المثـل  فـی  اسـت. 
واقعیـت  تطبیـق  در  الخلفـا«  »تاریـخ  کتـاب 
تاریخـی خالفـت بـا احادیـث مأثـور از پیامبـر 
اسـالم دچار تکلف های بسـیار شـده اسـت. به 
هرحـال خالفـت در بسـط تاریخـی خـود بـه 
واحدهـای سیاسـی دیگـری مجـال داد کـه به 

و  شـرایط  و  موقعیـت  اقتضـای  بـه  و  تدریـج 
ظـروف تاریخـی و سیاسـی، در قلمـرو خالفت 
سـبز شـدند. در قلمـرو سـرزمینی کنونـی مـا 
حکومت هـا  نـوع  ایـن  از  سلسـله  نخسـتین 
کـه اغلـب روابـط نه چنـدان پایـداری بـا نظام 
خالفـت عربـی داشـتند، سلسـله های طاهریان 
و صفاریـان بودنـد. آنـان نـه امـارت بودنـد و 
البتـه  پادشـاهی  نوعـی  بلکـه  سـلطنت،  نـه 
کوچک تـر و محلـی بودنـد. تعبیـر »امیـر« که 
بـه  سلسـله ها  ایـن  زمامـداران  مـورد  در  گاه 
کار می رفتنـد نیـز هیـچ گونـه بـار شـرعی و 
دینـی نداشـتند و در هـر صـورت بـه تقابـل با 
نظـام خالفت قـرار داشـتند. به تدریـج که آل 
سـامان بـه قـدرت رسـید، تعبیـر »ملـوک آل 
سـامان« بیشـتر بـه کار برده شـد. آنـان به جد 
یـک پادشـاهی تأسـیس کردنـد و تبارشـان را 
از  پیـش  شـخصیت  یـک  چوبینـه  بهـرام  بـه 
اسـالم رسـاندند. کار آنـان از لحـاظ دینـی و 
فرهنگـی بی نظیـر بـود و اغلـب مجموعه هـای 
حدیثـی ماننـد آثار امـام بخاری و امام مسـلم 
و امـام ترمـذی در عهـد آنـان تدویـن شـد و 

از سـال 1923 کـه خالفت اسـالمی در جهان 
اسـالِم اهـل سـنت رسـما لغـو شـد، یکـی از 
مختلـف  گروه هـای  میـان  در  کـه  مباحثـی 
اسـالمی پیوسـته مطـرح بوده اسـت، شـکل و 
سـاختار »نظـام سیاسـی« در اسـالم اسـت. بر 
جمهـوری  یـک  عثمانـی  خالفـت  ویرانه هـای 
مـدرن و الییـک سـر بلند کـرد، امـا خاطره  ی 
خالفـت هیـچ گاه خاطـِر، دسـت کم بخشـی از، 
مسـلمانان را رهـا نکـرد. جنبش هـای خالفـت 
کـه گـه و بیـگاه، این جـا و آن جـا، در گوشـه 
جنبـش  جملـه  از  اسـالم،  جهـان  بیشـه ی  و 
خالفـت در هنـد، سـر بلنـد کـرد، خـود اگـر 
در  خالفتـی  نظـام  مؤثریـت  معنـای  بـه  نـه 
بـود،  مـردم  اجتماعـی  و  سیاسـی  حیـات 
دسـت کم نشـان دلبسـتگی عاطفـی و معنـوی 
آنـان به شـمار می رفـت. از سـده ها پیـش، بـه 
انحطـاط  و  فسـاد  و  زبونـی  و  مـوازات ضعـف 
نظـام خالفـت،  هـوارداران  دسـتگاه خالفـت، 
منافـع  نـه خدمت گـزار  اگـر  را  ایـن دسـتگاه 
سیاسـی و اقتصـادی امـت مسـلمان، حداقـل 
به عنـوان ضامـن صحـت اعتقـادات و سـالمت 
می کردنـد.  تبلیـغ  مسـلمان  امـت  ایمانـی 
لـذا در جاهایـی کـه فرمـان سیاسـی خلیفـه 
محلـی از اعـراب نداشـت، خلعـت و منشـور او 
گرامـی داشـته می شـد و در خطبـه و سـکه، 
گاه و بیـگاه، یـادی از او می رفـت؛ یعنـی کـه 
دسـت خلیفـه از رتـق و فتق امور کوتـاه، ولی 
مقـام معنـوی او محفـوظ بـود. همیـن تعلـق 
خاطـر معنـوی مقـارن روزهـای لغـو خالفـت، 
را  خـود  مختلـف،  واکنش هـای  به صـورت 
نشـان داد. گویـی نوعـی پیونـد میـان خالفت 
در  سیاسـی  مشـروع  نظـام  نوعـی  به عنـوان 
وجـود  مسـلمان  عمومـی  وجـدان  و  اسـالم 
داشـته و اکنـون بـا زوال خالفـت خاطـر آنان 

اسـت.  می شـده  تحریـک 
به عنـوان  »خالفـت«  از  دفـاع  جدی تریـن 
همزمـان  اسـالمی،  حکومـت  مشـروع  شـکل 
و  فقیـه  رضـا،  رشـید  آن  از  آن،  الغـای  بـا 
مفسـر سـوری اسـت. او در کتابـش »الخالفـة 
امامـة العظمـی«، تـالش می کنـد کـه خالفـت 
اسـالم  در  حکومـت  مشـروع  شـکل  یگانـه  را 
کالم  و  فقـه  بـه  توّسـل  بـا  او  کنـد.  معرفـی 
اهـل سـنت، به خصـوص »احـکام السـلطانیه« 
المقاصـد«  ابوالحسـن مـاوردی و »شـرح  اثـر 
نوشـته  ی سـعدالدین تفتازانـی، سـعی می کند 
سـاختار و شـکلی از یـک نظام اسـالمی عرضه 
کنـد. امـا بحث های او کـه ناظر بـه وضع واقع 
جهـان اسـالم اسـت، نـه کاندیـدای مناسـبی 
همبسـتگی  نـه  می یابـد،  خالفـت  بـرای 
اجتماعـی مناسـبی که شـالوده های ایـن نظام 
سیاسـی را اسـتوار دارد، پیـدا می کنـد و نـه 
حتـا می توانـد مرکـز فرماندهی مناسـبی برای 
آن معیـن کند. رشـید رضـا گرچه »موصل« را 
به عنـوان مرکـز وصـل مـادی و معنـوی جهان 
اسـالم دانسـته بـود و بـرای مرکزیـت خالفت 

کـه  اشـرافیتی  بـه  توجـه  بـا  باشـد.  آنـان 
تاریخـی  و  سـنتی  به طـور  قریـش  قبیلـه ی 
بـرای خـود قایـل بـود و تعلـق شـخص پیامبر 
بـه ایـن قبیلـه آن را تشـدید می کـرد، اشـاره 
ابوبکـر هوشـیارانه و ناظـر به وضع واقع اسـت 
داده  توضیـح  نیـز  خلـدون  ابـن  چنان کـه  و 
اسـت، هـدف رفـع نـزاع بـوده اسـت نـه وضع 
این کـه  بـرای خالفـت و جانشـینی.  قاعـده  ی 
در فرجـام بگومگوهـا برخـی از انصـار، به رغـم 
پافشـاری ها و موضـع تنـد حبـاب بـن منـذر، 
خـود  کردنـد،  حمایـت  مهاجریـن  موضـع  از 
ناشـی از التفـات بـه نکتـه   ای بـود کـه ابوبکـر 
به عنـوان مـرد محتشـم و یـار دیریـن پیامبـر 
تذکـر داده بود. )رجوع شـود بـه: تاریخنامه  ی 

.)340 ـ   332 ج3، ص  طبـری 
فرجـام کار را می دانیـم کـه اجمـاع همـه اهل 
مجلـس بـر جانشـینی ابوبکـر شـد، امـا نکتـه 
سـران  اسـتدالل های  کـه  اسـت  ایـن  جالـب 
هـر دو جبهـه بـر هیـچ شـالوده  ی الهیاتـی و 
طـرف  دو  هـر  بلکـه  نیسـت،  اسـتوار  شـرعی 
دلواپـس منافـع خودشـان و مصلحـت عمومی 
هسـتند. آنـان در واقـع بـرای پیامبر جانشـین 
تعییـن نمی کردنـد، بلکـه برای خودشـان امیر 
تعبیـر  ایـن جنجال هـا  در  تعییـن می کردنـد. 
»خلیفـه« خیلـی کـم بـه کار رفتـه و جدال هـا 
بیشـتر بر سـر میراث سیاسـی پیامبر اسـت نه 
مقـام معنـوی او. درسـت اسـت که مسـلمانان 
نصـب امـام را واجـب دانسـته اند، امـا دقت در 
مطـاوی اسـتدالل ها نشـان می دهـد کـه ایـن 
وجـوب، نقلـی و شـرعی نیسـت، بلکـه بیشـتر 
ناشـی از اقتضائـات زمانـه و الزامات و شـرایط 
و بنابرایـن واجـب عقلـی اسـت. ابـن خلـدون 
کـه از نظـر تاریخـی بـه قضایـا نـگاه می کنـد، 
گرچـه اسـتدالل کسـانی را که مدعـی وجوب 
امـا  می کنـد،  رد  اسـت،  امـام  نصـب  عقالنـی 
جـز  دلیـل  هیـچ  آن  شـرعی  وجـوب  بـرای 
کـه  نکنیـم  فرامـوش  امـا  نمـی آورد.  اجمـاع 
چنان کـه در گـزارش طبـری دیدیـم، اجمـاع 
گروه هـای  مشـاجره  ی  و  اسـتدالل  از  بعـد 
ذی نفـع حاصـل می شـود و خـود امـر عقالنـی 

. ست ا
بدیـن ترتیـب، به رغـم زهـد و تقوا و پارسـایی 
خالفـت  نـه  داشـتند،  راشـدین  خلفـای  کـه 
نـه  و  اسـت  بـوده  تـرم سیاسـی خـاص  یـک 
خلیفـه یـک مقـام قدسـی. حتـا خلیفـه به نظر 
نمی رسـد کـه لقـب رسـمی جانشـینان پیامبر 
باشـد. بیشـتر ایـن نسـل های بعدی مسـلمین 
نظـام  و  گفتنـد  خلیفـه  را  آنـان  کـه  بودنـد 
نـام  خالفـت  را  رهبری شـان  تحـت  سیاسـی 
خطـاب  بـن  عمـر  صـدر،  مسـلمانان  دادنـد. 
امیـر  لقـب  بـه  بیشـتر  را،  ثانـی  خلیفـه 
پیامبـر  زبـان  و در  یـاد می کردنـد  المؤمنیـن 
هـم بـر لفـظ خاصـی تأکیـد نرفتـه بـود، بلکه 
از تعابیـر چـون »وصـی«، »خلیفـه«، »ولـی«، 
»امـام« و جـز آن در سـخنان آن حضـرت کار 

خلیفـه تنهـا از رهگـذر بـذل و بخشـش القـاب تـاش می کـرد کـه اقتـدار معنـوی خـود را بـر ایـن 
امارت هـا، سـلطنت ها و ملوکیت هـای ماحول خو بگسـتراند. هم خود این واحدهای سیاسـی 
کـه در پیرامـون نظـام خافتـی پدیـد آمدنـد و هـم عناویـن و القـاب آن امـر تاریخـی و فرهنگـی 
هسـتند. حتـا خـود خافـت یـک برسـاخته  ی تاریخـی اسـت و بررسـی تاریخی عمیق تر نشـان 
خواهـد کـه مفهـوم خافـت در عهـد امـوی بـا عهـد عباسـی متفـاوت اسـت و ایـن بـار معناییـی 
متفـاوت را آنـان از فرهنـگ و ایدئولـوژی خود می گرفتند و بر مفهـوم خافت تحمیل می کردند.
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بررسـی کرده انـد. اصال فقه سیاسـی اسـالمی، 
بـه منزلـه  ی بخشـی از دانـش گسـترده  ی فقه 
اسـالمی، موضـوع خـود را پیشـاپیش مفروض 
می گیـرد. بنابرایـن، فقهـای سیاسـی ناظـر بـه 
رفتـار سـاختارهای سیاسـی هسـتند، اما هرگز 
بـر ایـن بـاور نیسـتند کـه این سـاختار منشـأ 
الهـی و شـرعی دارنـد. بحـث ایـن فقیهـان در 
ذیـل »افعـال مکلفیـن« قـرار دارد و، بنابراین، 
ایـن  کـه  اسـت  ایـن  هم وغم شـان  تمـام 
سـاختارها، رفتار خالف شـرع نداشـته باشـند. 
و فی المثـل، در مـورد ماوردی، پرسـش اصلی 
ایـن اسـت که ایجـاد نهـاد وزارت در سـاختار 
حکومـت، بـه مثابـه  ی فعلـی از افعـال مکلـف، 
این کـه  بـا  مـاوردی  نیسـت.  یـا  اسـت  جایـز 
طبـق معمـول بحـث وجـوب عقلـی یا شـرعی 
خالفـت را مطـرح می کنـد، در مـورد وجـوب 
تمسـک  نسـاء  سـوره  از   59 آیـه  بـه  شـرعی 
می کنـد که به موجـب آن »اطاعت از صاحبان 
امـر« واجـب اسـت، لکـن، به رغم تمـام نبودن 

داللـت آیـه مذکـور بر مقصـود، سراسـر کتاب 
نشـان می دهـد کـه نظریه پـردازی ایـن فقیـه 
سیاسـی بصـری، پسـینی و ناظـر بـر امـر واقع 
سیاسـی اسـت. این فقیهـان هرگـز بحث خود 
را  آنـان  مـا  کـه  نکرده انـد  آغـاز  جایـی  از  را 
در مقـام تأسـیس امـر سیاسـی بدانیـم، بلکـه 
بیـان رفتـار سیاسـی  آنـان همـواره در مقـام 
و تطبیـق ایـن سـاختار و نهادهـای تابعـه بـا 
موازیـن و معیارهـای شـرعی قـرار داشـته اند. 
از  او  نظریه پردازی هـای  جهـت  همیـن  بـه 
تأمـل  کـه  نیسـت  سیاسـی  فلسـفه  ی  جنـس 
در سرشـت امـر سیاسـی اسـت، بلکه از سـنخ 
فتواهـای فقهـی اسـت کـه موضـوع آن احکاِم 
»رفتـار« ُحـکام سیاسـی و به تبع آن سـاختار 
کـه  را  بحثـی  المثـل  فـی  اسـت.  سیاسـی 
مـاوردی در بـاب وزارت منعقـد کـرده اسـت، 
یکسـره ناظـر بـه امـر واقـع خارجـی بـوده و 
سرشـت  در  بحـث  آن کـه  به جـای  بنابرایـن 
وزارت یـا سـودمندی آن باشـد، بحثـی اسـت 
در جـواز و عـدم جـواز شـرعی آن. چنان کـه 

خلـدون  ابـن  و   .)11 سـیوطی، ص  الخلفـای 
خودکامگـی  نوعـی   را  آن  تاریخـی  تحـول 
سیسـتم ها،  ایـن  در  اسـت.  خوانـده  مطلـق 
نـه انتقـال قـدرت شـیوه  ی ضمانت شـده دارد 
در  معینـی  مسـئولیت  امیـر  یـا  خلیفـه  نـه  و 
برابـر اراده  ی عمومـی از خـود نشـان می دهد. 
از  امـارت  مسـلمانان،  عمومـی  وجـدان  در 
سـلطنت و خودکامگـی منفـک نیسـت و تاریخ 
مـا گرانبـار اسـت از جـدال پـدر و پسـر و قلع 
دسـت  بـه  »امیرماضـی«  هـواداران  قمـع  و 

بعـدی. امیـر  هواخواهـان 
را  چالش هـا  و  معایـب  ایـن  جمهوریـت  امـا 
شـده  ضمانـت  آن  در  قـدرت  انتقـال  نـدارد. 
و سـازوکار دقیـق، تعریف شـده و معیـن پیـدا 
کـرده و از آزمـون تاریخـی خـود نیـز بـه طور 
بـر  عـالوه  و  آمـده  بیـرون  کامیـاب  نسـبی 
کارآمـدی، جمهوریـت بـا غایـات اسـالمی نیز 
توضیحـی  برابـر  اگـر  اسـت.  سـازگار  بیشـتر 
کـه ابـن خلـدون داده اسـت، »بیعـت« )کـه 
از ریشـه »بیـع« بـه معنـای معاملـه و خریـد 
و فـروش اسـت( در سرشـت و ماهیـت خـود 
نوعـی قـرارداد و پیمـان سیاسـی باشـد، ایـن 
یـک  در ضمـن  بایـد  نخسـت  امـروزه  توافـق 
میثـاق ملـی )قانـون اساسـی( تدویـن شـود و 
بـه تصویـب همه ملـت برسـد، ثانیـا میکانیزم، 
زمـان و شـرایط آن بـه دقت مشـخص شـود و 
تخطـی از آن جـرم سـنگین در حـد خیانـت 
در  امـروزه  کـه  انتخابات هـای  باشـد.  ملـی 
می شـود،  برگـزار  جدیـد  دموکراسـی های 
رضایـت  حصـول  سـازوکارهای  قوی تریـن 
جدیـد  مفاهیـم  خلـط  بـا  نمی خواهـم  اسـت. 
رایـج  سـکه  ی  امـروزه  چنان کـه  قدیـم،  و 
اسـت، بگویـم انتخابـات همـان بیعـت اسـت. 
ولـی اگـر بدان سـان کـه ابـن خلـدون تصریح 
پیمـان  و  عهـد  بیعـت  ماهیـت  اسـت،  کـرده 
سیاسـی باشـد، میکانیـزم تطبیـق آن چیـزی 
جـز انتخابـات بـوده نمی توانـد. جمهوریـت از 
لحـاظ فلسـفه  ی سیاسـی نیـز حـق حاکمیـت 
رسـمیت  بـه  همگانـی  حـق  مثابـه  ی  بـه  را، 
نزدیک تـر  قـرآن  روح  بـا  ایـن  و  می شناسـد. 
اسـت. به موجـب قرآن هیـچ انسـان آزادی بر 
انسـان آزادی دیگری والیت نـدارد. آیه 13 از 
سـوره حجـرات کـه می گویـد: »یـا ایهاالنـاس 
جعلناکـم  و  انثـی  و  ذکـر  مـن  خلقناکـم  انـا 
شـعوبا و قبایـل لتعارفـوا إن اکرمکـم عنـداهلل 
اتقکـم« واجد سـه تعلیم بسـیار اساسـی برای 
در  آدمیـان   )1 اسـت:  مؤمنـان  و  مسـلمانان 
مسـاوی  خداونـدی  خلقـت  و  گوهـر  و  ذات 
و  برتـر  جنـس  بشـر  نـوع  میـان  در  و  اسـت 
فروتـر وجـود نـدارد؛ 2( تکثـر قومـی و نژادی 
و زبانـی جعـل خداونـد اسـت اما سـبب امتیاز 
هیـچ گروهـی انسـانی بـر گـروه انسـانی دیگر 
نیسـت؛ 3( کرامـت آدمـی در نـزد خداونـد به 
خـوف و پرهیـز و تقوای او بسـتگی دارد. اصال 
مقـام  بلکـه  نیسـت،  اجتماعـی  امتیـاز  تقـوی 

اسـت:  یافتـه  بازتـاب  این گونـه  قـرآن  بیـان 
»لقـد أرسـلنا رسـلنا بالبّینـات وأنزلنـا معهـم 
بالقسـط«  الّنـاس  لیقـوم  المیـزان  و  الکتـاب 
)حدیـد/25(. قیـام بـه قسـط کار جمهورنـاس 
اسـت و ایـن از آن جهـت مهم اسـت کـه تنها 
بـا عدالـت می تـوان بـه تقـوی و رسـتگاری به 
»اعدلـوا  شـد:  نزدیـک  دیـن  غایـت  مثابـه  ی 
کرامـت  و   )8 )مایـده/  للتقـوی«  اقـرب  هـو 
انسـان در نـزد خـدا نیـز از نظـر اسـالمی تنها 
بـه وسـیله تقـوا ممکـن اسـت: »إن اکرمکـم 
عنـداهلل اتقکـم« )حجـرات/ 13(. در این آیات 
پیونـدی منطقـی میـان »قسـط«، »تقـوی« و 
ایجـاد شـده اسـت. دیـن کرامـت  »کرامـت« 
انسـان را تضمیـن می کنـد، از او تقـوا )پرهیـز 
را  او  و  از خـدا( می خواهـد  از گنـاه و خـوف 
بـه اقامـه قسـط و عـدل در میان مـردم مکلف 
نه تنهـا،  مسـلمانان،  حکومت هـای  می کنـد. 
بایـد در همیـن چارچـوب و در خدمـت همین 
جـز  اگـر  بلکـه  باشـد،  داشـته  قـرار  غایت هـا 
دیـن  غایـت  اسـت.  غیراسـالمی  باشـد  ایـن 
عدالـت اسـت و، بنابرایـن، حکومتـی می توانـد 
دینـی )و در مـورد کنونـی اسـالمی( باشـد که 
بـه ایـن غایـت خدمـت کنـد و وفـادار باشـد. 
در  عدالـت  تطبیق دهنـده  ی  سیسـتم  امـا 
قـرآن و سـنت مطـرح نشـده اسـت. قـرآن مـا 
را بـه عدالـت امـر کـرده و »قیـام بـه قسـط« 
امـا  دانسـته،  مـردم  آحـاد  تمامـی  وظیفـه  را 
از آن جـا کـه قـرآن، بنـا بـه تصریـح خـودش، 
را  مـا  اسـت،  رهنمایـی  و  هدایـت  کتـاب 
کـرده  راهنمایـی  و  هدایـت  عدالـت  به سـوی 
و بنـا بـه روحیـه انعطـاف و آسـان گیری کـه 
دارد، از ارایـه سیسـتم خودداری کرده اسـت.

سـنت  و  قـرآن  در  تعمـق  از  کـه  جایـی  تـا 
برمی آیـد مخاطـب قـرآن و سـنت نیـز نظام یا 
سیسـتم سیاسـی نیسـت، بلکه حاکم سیاسـی 
سیاسـی  سـامان  و  سـاختار  یعنـی  اسـت. 
مخاطـب نیسـت، بلکه شـخص مخاطب اسـت. 
و  بـه خطابـات دینـی  توجـه  بـا  امـر،  ایـن  و 
اسـت.  موجـه  کامـال  قرآنـی  گفتـار  منطـق 
زیـرا کـه دیـن رابطـه  ی انسـان و خداسـت و 
خطابـات الهـی یکسـره متوجه شـخص انسـان 
اسـت. خـدا در مقـام منشـأ خطـاب دینـی از 
انسـان »اقامـه قسـط« را می خواهـد و هرگـز 
در مقـام نظریه پـرداز سیاسـی، یـک سیسـتم 
سیاسـی  فقهـای  نمی کنـد.  القـا  را  اجتماعـی 
امثـال  و  مـاوردی  ابوالحسـن  ماننـد  اسـالمی 
ایشـان کـه در احـکام حکومـت و شـیوه های 
کتـاب  سیاسـت  و  قـدرت  اعمـال  شـرعی 
نوشـته اند، بـاور نداشـتند کـه نوعـی سـاختار 
و  کتـاب  در  پیش تعریف شـده  از  سیاسـی 
سـنت وجـود دارد کـه آنـان بایـد نخسـت آن 
تعریـف  و  اسـتخراج  منابـع  آن  از  را  سـاختار 
کنـد و سـپس احـکام آن را بیـان دارنـد. بلکه 
آنـان امـر واقـع سیاسـی را به عنـوان موضـوع 
موجـود و مسـتقر از نقطـه نظـر احکام شـرعی 

نظـام  از  شـکلی  می توانـد  نیـز  »جمهوریـت« 
چنان کـه  زیـرا،  باشـد.  اسـالم  در  سیاسـی 
سیاسـی  سیسـتم  سـنت  و  قـرآن  در  دیدیـم 
وجـود نـدارد، بلکـه ارزش های سیاسـی وجود 
و  تجربـه  حکـم  بـه  کـه  قالبـی  هـر  و  دارد 
و  بیشـتر  بتوانـد سـبب تحقـق  انسـانی  خـرد 
بهتـر ایـن ارزش هـا شـود، اقتبـاس و اسـتقرار 
بـود.  ممـدوح شـریعت خواهـد  و  مرضـی  آن 
ایـن عناویـن هیـچ یـک بـر دیگـری ترجیـح 
ندارنـد، مگـر این کـه بتوانـد خدمـت بیشـتری 
بـه عدالـت کند. خوب اسـت کـه ایـن نکته را 
بیشـتر توضیـح دهیم کـه کدام شـکل از نظام 
سیاسـی بـه هـدف اسـالم نزدیـک تـر اسـت.

بشـری  تجـارب  بـه  توجـه  بـا  مـن،  به نظـر 
بـا  و  سیاسـی  نظـم  و  مدیریـت  عرصـه  ی  در 
قـرآن  رهنمود هـای  و  مفاهیـم  بـه  التفـات 
کنونـی  شـرایط  در  معتبـره،  سـنت  و  کریـم 
»جمهوریـت« بـه معنـای جدیـد کلمه بیشـتر 
از هـر قالـب دیگـر بـه هـدف اسـالمِی »اقامـه 
قسـط و عـدل« کمـک می کنـد. اوال چنان کـه 
»امارت هـای  می دانیـم،  اسـالم  تاریـخ  از 
بـوده  بالغلبـه  حکومت هـای  همـه  اسـالمی« 
اسـت. همیـن نکتـه را ابـن خلـدون در فـرق 
یعنـی  اسـت.  آورده  خلیفـه  و  سـلطان  بیـن 
بـا بیعـت و رضایـت عامـه  خلیفـه  ی مشـروع 
از  ناشـی  سـلطان  اقتـدار  ولـی  دارد  پیونـد 
خلـدون،  ابـن  همیـن  و  اسـت  سـلطه  و  زور 
چنان کـه پیش تـر دیدیـم، توضیـح داده اسـت 
کـه خالفـت اسـالمی در تحـول تاریخـی خود 
بالغلبـه  یعنـی حکومـت  مطلقـه  سـلطنت  بـه 
بـا  همـواره  سـلطنت  و  امـارت  شـد.  تبدیـل 
بـا  ایـن  و  دارد  پیونـد  خودکامگـی  و  تغلـب 
غایـت اخالقـی دیـن اسـالم تبایـن کلـی پیدا 
می کنـد و قطعـا نـه مرضـی بـه رضـای شـارع 
بـه  شـریعت.  توجیـه  بـه  موجـه  نـه  و  اسـت 
عـالوه چنان کـه دیدیـم، امـارت یا سـلطنت یا 
ملوکیـت هیچ ریشـه شـرعی در قرآن و سـنت 
نـدارد، بلکـه صـرف نظـر از واقعیـت تاریخـی 
آن، خـود ایـن عناویـن، چنان کـه ذکـر شـد، 
هسـتند  تاریخـی  و  فرهنگـی  برسـاخته های 
ندارنـد.  دینـی  و  شـرعی  بـار  هیچ گونـه  و 
از  اعـم  حکومـت داری،  سـنتی  اشـکال  ثانیـا 
هیـچ  امـارت،  و  ملوکیـت  خالفـت، سـلطنت، 
یـک الگوهـای موفـق حکومـت داری نیسـتند. 
درسـت اسـت کـه مسـلمانان امـروزه به دلیـل 
هژمونـی  از  ناشـی  سـرخوردگی  و  تحقیـر 
مقتـدری  خلیفـه  یـک  نوسـتالژی  غـرب، 
دارنـد  را  الرشـید  هـارون  یـا  معاویـه  ماننـد 
و  درآورده  لـرزه  بـه  را  آنـان دل شـان  یـاد  و 
امـا  از هیجـان می کنـد.  روح شـان را سرشـار 
فرامـوش نشـود کـه از امـام احمـد بـن حنبل 
تـا جالل الدیـن سـیوطی پیوسـته ایـن حدیث 
کـه:  اسـت  کـرده  تکـرار  اسـالمی  علمـای  را 
»خالفـت تنهـا سـی سـال اسـت و پـس از آن 
پادشـاهی در میـان امـت خواهد بـود« )تاریخ 

عهـد  در  مفهـوم خالفـت  کـه  خواهـد  نشـان 
امـوی بـا عهـد عباسـی متفـاوت اسـت و ایـن 
و  فرهنـگ  از  آنـان  را  متفـاوت  معنایـی  بـار 
مفهـوم  بـر  و  می گرفتنـد  خـود  ایدئولـوژی 
صـورت  هـر  در  می کردنـد.  تحمیـل  خالفـت 
خلـدون  ابـن  چنان کـه  تاریخـی،  تحـول  در 
بـه درسـتی توضیـح داده اسـت، خالفـت خود 
بـه سـلطنت مطلقـه تبدیـل شـد. ابـن خلدون 
خالفـت  تاریخـی  تحـول  نهایـی  ارزیابـی  در 
اسـالمی نوشـته اسـت: »خالفـت به پادشـاهی 
قبیـل  از  معانـی خالفـت  ولـی  یافـت  تبدیـل 
عمل کـردن  و  آن  شـیوه های  و  دیـن  تحـری 
بـر وفـق موازیـن آن به حـال خـود باقـی ماند 
نیافـت،  راه  آن  در  تغییـری  هیچ گونـه  و 
جـز حاکـم و رادعـی کـه نخسـت دیـن بـود 
آن گاه بـه عصبیـت و شمشـیر مبـدل گردیـد 
و وضـع خالفـت در عهـد معاویـه و مـروان و 
پسـرش عبدالملـک و آغـاز خالفـت عباسـیان 
تـا روزگار رشـید و بعضـی از فرزنـدان او بـر 
بـه  معانـی خالفـت  سـپس  بـود.  شـیوه  ایـن 
کلـی از میـان رفـت و بـه جـز اسـمی از آن ها 
باقـی نمانـد و خالفـت بـه کلـی بـه سـلطنت 
محـض تبدیـل یافـت و طبیعـت و قدرت طلبی 
و جهانگشـایی بـه مرحلـه  ی نهایـی آن رسـید 
و در هدف هـای مخصـوص بـه آن طبیعـت از 
قبیـل بسـط تسـلط و فرورفتـن در شـهوات و 
لـذات بـه کار رفت و وضـع حاکمیـت فرزندان 
عبدالملـک و هـم فرزنـدان رشـید از خانـدان 
از آن خانـدان کـه پـس  عباسـیان و کسـانی 
از آنـان بـه خالفـت رسـیدند بـر ایـن شـیوه 
بـود و فقـط نـام خالفـت در میـان ایشـان بـه 
مانـده  به جـای  عـرب  عصبیـت  بقـای  علـت 
بـه  پادشـاهی  و  بـود و دو مرحلـه  ی خالفـت 
ابـن  )مقدمـه  می شـدند«  مشـتبه  یکدیگـر 
ارزیابـی  ایـن  بـر   .)399 ص  ج1،  خلـدون، 
واضـح چیـزی نمی افزاییـم ولـی دریـغ اسـت 
خلـدون  ابـن  خـود  نهایـی  نتیجه گیـری  کـه 
را عـالوه نکنیـم. ابـن خلـدون، ارزیابـی خـود 
بـه  را  خالفـت  دسـتگاه  خالفتـی،  نظـام  از 
»پـس  می کنـد:  فشـرده  این گونـه  درسـتی 
بـدون  نخسـت  خالفـت  کـه  شـد  آشـکار 
پادشـاهی پدیـد آمـد، آن گاه معانـی و مقاصـد 
آن هـا بـه یکدیگـر مشـتبه می شـد و بـا هـم 
درمی آمیخـت. سـپس هنگامـی کـه عصبیـت 
تفکیـک شـد،  از عصبیـت خالفـت  پادشـاهی 
بـه سـلطنت مطلقه تبدیـل گردیـد« )همانجا، 

.)400 ص 
شـرعی  نظـر  نقطـه  از  کـه  دیـد  بایـد  حـال 
شـکل  وضعیـت  دینـی  ایـده آل  و  محـض 
حکومـت در اسـالم چطـور اسـت؟ اسـالم بـه 
مثابـه  ی یـک دیـن بـر چه نـوع نظام سیاسـی 
تأکیـد کـرده اسـت؟ یکـی از تعالیـم اساسـی 
دیـن اسـالم »عدالـت« اسـت و غایت رسـالت 
تمامـی پیامبـران، بنابـر قرآن، نیـز چیزی جز 
اقامـه  ی قسـط و عـدل نیسـت. ایـن ادعـا در 

واقـع  امـر  تاریـخ  نیـز  خالفـت  تاریخ نـگاری 
اآلداب  فـی  »الفخـری  ماننـد  اسـت  خالفـت 
السـلطانیه و الـدول االسـالمیة« نوشـته  ی ابن 
طباطبـا و برخـی کـه مانند سـیوطی خواسـته 
اسـت کـه بیـن واقعیـت و ایـده آل پلـی برقرار 
کنـد، چنان کـه اشـاره کردیـم، دچـار تکلـف 
و دردسـر های بسـیار شـده اسـت. البتـه نظـر 
اثباتـی در خصـوص نظـم سیاسـی در کتـاب 
دارد  وجـود  اسـالم  جهـان  در  هـم  سـنت،  و 
کـه نمونـه  ی آن نظـر ابـن تیمیه اسـت که در 
الشـرعیة« عرضـه  به نـام »السیاسـة  او  کتـاب 
خـود  اثـر  ایـن  در  تیمیـه  ابـن  اسـت.  شـده 
کوشـیده اسـت از آیات 58 و 59 سـوره نسـاء 
نوعـی نظـام سیاسـی شـرعی از کتاب و سـنت 
اسـتنباط کنـد کـه در تمام بـودن داللت ایات 
برداشـت هایش  بـودن  منطقـی  و  مقصـود  بـر 
دارد.  وجـود  بسـیار  تردیدهـای  و  پرسـش 
درسـت اسـت کـه کتاب ابـن تیمیـه، از برخی 
نیسـت،  سیاسـی  رفتـار  در  فتـوای  جهـات، 
امـا  اسـت،  سیاسـی  سـاختار  اسـتنباط  بلکـه 
در  سیاسـی  نظـم  یـک  وجـود  پیش فـرض 
ناسـازگاری هایی  بـر  عـالوه  سـنت،  و  کتـاب 
دارد  دیگـری  بسـیار  تالی فاسـدهای  منطقـی، 
کـه اکنون مجال اشـاره به آن نیسـت و ریشـه 
خشـونت های  و  سـتیزه جویی ها  از  بسـیاری 
ایـن  بـه  قسـما،  اسـالم،  جهـان  در  کنونـی 
مناسـبت  بـه  البتـه  بازمی گـردد.  پیش فـرض 
یـادآوری می کنـم کـه از »اولواالمـر« در ایـه 
تفسـیر  یـک  گاه  هیـچ  نیـز  نسـاء  سـوره   59
و  نداشـته  وجـود  مسـلمانان  میـان  در  واحـد 
امـام فخرالدیـن رازی  از همـه نظـر  جالب تـر 
از  منظـور  کـه  اسـت  او  کبیـر«  »تفسـیر  در 
اولواالمـر را تمام امت مسـلمان دانسـته اسـت 
و ایـن به سـهم خـود می توانـد در سـاماندهی 
نظـم سیاسـی جدید مسـلمانان را بـه کار آید.

بـه هرحـال، قـرآن قیام بـه قسـط و عدالت را 
از شـخص مؤمن بـه قرآن و وفادار بـه خداوند 
خواسـته اسـت. اینک این شـخص مؤمن است 
کـه اگـر واقعـا بـه خداونـد و تعالیـم او وفادار 
اسـت، بایـد قوی تریـن سیسـتم را کـه تجربـه 
کار  بـه  اسـت،  آورده  پدیـد  بشـری  خـرد  و 
گیـرد تـا هرچـه بهتـر بتوانـد اراده  ی خداونـد 
را کـه اسـتقرار عدالـت در میـان مردم اسـت، 
تحقـق دهـد. درسـت از همین جاسـت کـه مـا 
بـه موضـوع نسـبت »اسـالم« و »جمهوریـت« 
و  »جمهـور«  واژه  ی  گرچـه  می شـویم.  وارد 
و  اسـالم  جهـان  در  پیوسـته  »جمهورنـاس« 
تـداول علمـای مسـلمین از هرصنـف معمـول 
کـرد  نبایـد  شـکی  ولـی  بـوده،  مسـتعمل  و 
آن  جدیـد  تـداول  در  »جمهوریـت«  کـه 
سـابقه  اسـالمی  فقـه  و  تاریـخ  فرهنـگ،  در 
نـدارد. امـا، چنانچـه گذشـت، همان گونـه کـه 
برسـاخته های  ملوکیـت  و  سـلطنت  امـارت، 
تحـوالت  اقتضـای  بـه  و  هسـتند  تاریخـی 
تاریخـی و فرهنگـی و سیاسـی پدیـد آمده اند، 

سـنت  و  قـرآن  در  دیدیـم  چنان کـه 
سیسـتم سیاسـی وجـود نـدارد، بلکـه 
هـر  و  دارد  وجـود  سیاسـی  ارزش هـای 
قالبـی که به حکم تجربه و خرد انسـانی 
بتواند سـبب تحقق بیشـتر و بهتر این 
ارزش هـا شـود، اقتبـاس و اسـتقرار آن 
مرضـی و ممدوح شـریعت خواهد بود. 
ایـن عناوین هیچ یـک بر دیگری ترجیح 
خدمـت  بتوانـد  این کـه  مگـر  ندارنـد، 

بیشـتری بـه عدالـت کنـد.
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عقـال اسـت.
مؤسـس  کـه  پرسـش  ایـن  خالصـه،  به طـور 
امـر سیاسـی خداوند اسـت یا انسـان، پرسـش 
اساسـی اسـت، امـا اشـاره   ای کـه بـه موضـع 
شـاطبی کـردم به مـا اجـازه می دهـد خداوند 
تکالیـف شـرعیه  و  احـکام  منشـا  به عنـوان  را 
جـزو  را  سیاسـی  نظـم  ولـی  کنیـم،  اطاعـت 
توجـه  بـا  و  ندانسـته  شـرعی  مکلفیت هـای 
بـه مقاصـد شـریعت کـه همـان مصالـح نوعیه 
باشـد، خـود آن را سـامان دهیـم . بنیادگرایان 
معاصـر معتقدنـد کـه طـرح حکومت اسـالمی 
را خـدا درانداختـه اسـت و آنـان وظیفـه دارد 
خـدا  زمیـن  بـر  را  خـدا  حکومـت  ایـن  کـه 
و  اسـت  مخـدوش  ادعـا  ایـن  کنـد.  تطبیـق 
توجیـه شـرعی، دینـی و منطقی نـدارد. وقتی 
کـه در قـرآن انسـان مختـار و مکلـف تعریـف 
شـده و مؤمنـان نسـبت بـه همدیگـر نسـبت 
مسـاوی دارد و هیـچ کسـی بـر کسـی والیـت 
سیاسـی  امـر  کـه  اسـت  معنـا  بدیـن  نـدارد، 
بـا  و  می شـود  تأسـیس  انسـان  وسـیله  بـه 
می گـردد.  منعقـد  آزاد  انسـان های  قـرارداد 
باشـد،  خداونـد  سیاسـی  امـر  مؤسـس  اگـر 
بایـد او تعییـن کنـد و  ناگزیـر حاکـم را نیـز 
ایـن مخالـف قـرآن و منافـی اختیـار و آزادی 
بـه یکدیگـر  انسـان ها و مساوات شـان نسـبت 
اسـت. وانگهـی همـه اشـکال حکومـت داری را 
کـه جهـان اسـالم تجربـه کـرده، امـر تاریخی 
بـوده کـه اکنـون همـه منقـرض شـده اسـت. 
درسـت  خـدا  را  اشـکال  ایـن  از  یـک  هیـچ 
و  فرهنگـی  برسـاخته های  بلکـه  نکـرده، 
هیـچ  این کـه  بـه  التفـات  بـا  اسـت.  تاریخـی 
خداونـد  کـه  نـدارد  وجـود  قرآنـی  شـاهدی 
نظام سیاسـی تأسـیس کـرده باشـد، و پیش تر 
نیـز اشـاره کردیـم کـه خطابـات قرآنـی ناظـر 
بـه فـرد اسـت و نـه سیسـتم، و تأسـیس امـر 
سـیاس کار انسـانی اسـت، هیچ مانعی شـرعی 
بـرای تأسـیس نظـام جمهـوری وجـود نـدارد. 
مسـلمانان«  »جمهـوری  جمهـوری،  ایـن 
و  آزاد  انسـان های  اجمـاع  کـه حاصـل  اسـت 
در  اسـالمی  احـکام  بـه  و  می باشـد  مسـلمان 
یـک  در  شـد.  خواهـد  گذاشـته  احتـرام  آن 
عرضـه  جمهوریـت  از  طرحـی  اسـالم  کالم، 
و  سـلطنت  از  طرحـی  همچنان کـه  نکـرده، 
امـا  نکـرده اسـت،  امـارت عرضـه  و  ملوکیـت 
اسـالم بـه انسـان مسـلمان نه تنها اجـازه داده 
اسـت کـه سـامان سیاسـی خـود را براسـاس 
نظـام جمهـوری تنظیـم کنـد، بلکه بـه موجب 
و  اخـذ  بـه  )بقـره/184(  »فاسـتبقوالخیرات« 
اقتبـاس امـر مستحسـن و مفیـد تشـویق نیـز 
تحسـینیه  مقاصـد  از  یکـی  شـاطبی  و  کـرده 
محاسـن  مـن  بمایلیـق  »االخـذ  را  شـریعت 
نسـبت  جمهوریـت  اسـت.  دانسـته  العـادات« 
بـه هـر شـکلی از اشـکال حکومـت داری، بـه 
روح اسـالم نزدیـک و مصـداق بـارز »محاسـن 

والسـالم. اسـت.  العـادات« 

نمی توانـد.  بـوده  آدمـی  اختیـار  و  کرامـت 
وانگهـی دایـره  ی تکلیـف نیـز محـدود اسـت. 
احصـا  می تـوان  را  شـرعی  نواهـی  و  اوامـر 
جـزو  ممکـن  حکومـت،  تأسـیس  امـا  کـرد، 
احـکام خمسـه و یکـی از مباحـات باشـد، امـا 
قطعـا جـز حـالل و حرام هـای شـرعی نیسـت 
تأسـیس  رفـت،  تذکـر  پیش  تـر  چنان کـه  و 
سیسـتم اجتماعـی بـا خطابـات قرآنـی بیگانـه 

. ست ا
به نظـر می رسـد کـه برخـی از فقهـای بـزرگ 
بـوده  نکتـه  ایـن  متوجـه  به درسـتی  اسـالمی 
یـا  »مصلحـت«  عنصـر  کـردن  وارد  بـا  کـه 
کوشـیده  شـریعت،  فهـم  در  عبـاد«  »مصالـح 
اسـت کـه احـکام شـرعی را فرعـی بـر مصالح 
فقیـه  شـاطبی  امـام  کنـد.  تفسـیر  عبـاد 
از  گـروه  ایـن  مشـهورترین هاِی  از  مالکـی 
معـروف  کتـاب  سـوم  بخـش  او  اسـت.  فقهـا 
خـود »الموافقـات« را بـه »مقاصـد شـریعت« 
بـه  مقاصـد  تقسـیم  و ضمـن  داده  اختصـاص 
مقاصـد شـارع و مقاصـد مکلف، مقاصد شـارع 
را بـه سـه قسـم اساسـی »مقاصـد ضـروری«، 
تحسـینیه«  »مقاصـد  و  حاجیـة«  »مقاصـد 
را  ضـروری  مقاصـد  و  اسـت.  کـرده  تقسـیم 
حفـظ پنـج واقعیت اساسـی زندگی قـرار داده 
اسـت و آن را میـان همـه اهـل ادیـان و ملـل 
شـریک دانسـته اسـت. ایـن پنـج واقعیـت که 
و  احـکام  و  کنـد  را حفـظ  آن  بایـد  شـریعت 
تکالیـف شـرعی معطـوف بـه حفـظ آن اسـت، 
عبارتنـد از: دیـن، نفـس، عقـل، نسـل و مـال 
)شـاطبی، الموافقـات، ج2، ص 10(. در اهـل 
و  خالفـت  موضـوع  منتفی شـدن  بـا  تشـیع 
همـان  از  غیبـت،  زمانـه  ی  در  قرارگرفتـن 
مهیـا  عرفـی  حکومـت  بـرای  زمینـه  آغـاز 
بـود و بعدهـا کـه برخـی فقیهـان شـیعی بـه 
 نظریه پـردازی سیاسـی روی آوردنـد، بـا طرح 
حکومـت  نوعیـه«  »مصالـح  چـون  مفاهیـم 
کردنـد  مطـرح  را  عقـال  بنـای  بـر  مبتنـی 
نائینـی(  اثـر  االمـة  تنبیـه  بـه  شـود  )رجـوع 
ولـی همیـن مقاصـد پنج گانـه  ی شـریعت کـه 
شـاطبی ذکـر کرده اسـت، خـود قابـل ترجمه 
بـه مصالـح نوعیـه اسـت. ایـن مصالـح نوعیـه 
هـم خـود بـه »جمهوریـت« قابـل ترجمه انـد 
چـون متعلـق بـه جمهورند و به کسـی خاصی 
قـرار  شـخصی  ملکیـت  در  و  نـدارد  تعلـق 
نمی گیرنـد و هـم می تـوان بـرای حفـظ آن از 
نظـام سیاسـی جمهـوری اسـتفاده کـرد. اخـذ 
»مصالـح نوعیـه« یـا »مصالـح عبـاد در امـور 
دیـن و دنیـا« به عنـوان مقاصـد شـریعت، مـا 
را از دام مغالطـه  ی قبلـی کـه امـروزه سـکه  ی 
رایـج در ادبیـات بنیادگراهـای معاصـر اسـت، 
دور مـی دارد و زمینـه را بـرای تأسـیس نظـام 
مقاصـد  تحقـق  نیـت  بـه  جمهـوری  سیاسـی 
شـریعت کـه همـان مصالـح نوعیه اسـت، مهیا 
می کنـد. نیـاز بـه گفتـن نـدارد کـه تشـخیص 
مصالـح نوعیـه امـر عقالیـی و مبتنـی بـر بنای 

معنـوی در نـزد خداونـد اسـت. این سـه نکته 
بـا  را  آزاد  مؤمنـان  برابـری  خـود  کلیـت  در 
اجمـاع  اثبـات می کنـد و حکومـت،  همدیگـر 
تنظیـم  سـر  بـر  آزاد  انسـان های  اجتمـاع  و 
به لحـاظ  حکومـت  اسـت.  سیاسـی  سـامان 
شـرعی، بـه تعبیـر فقهـای متأخر اسـالمی، در 
»منطقـة الفـراغ« شـریعت، یعنـی در حوزه  ای 
اسـت کـه ابتـکار عمـل در آن بـه دسـت خود 
آن  سـامان دهی  در  می گیـرد.  قـرار  انسـان 
نمی تـوان اصـل آزادی و عـدم والیـت فـرد بر 
فـرد را نقـض کـرد. فقهـای اسـالمی این اصل 
را در حقـوق فـردی و تکالیـف شـرعی مـورد 
بحـث قـرار داده اسـت و اصـل اولیـه را برائت 
دانسـته و اثبـات تکلیـف و حقـوق را منوط به 
ادلـه قطعیـه کـرده اسـت. بـا ظـن و احتمـال 
نـه  می شـود،  واجـب  کسـی  بـر  تکلیـف  نـه 
حقـی بـر کسـی ثابـت می گـردد و نـه جرمی. 
تأسـیس  در  همـه  از  قبـل  اصـل  ایـن  امـا، 
سیاسـی  عرصـه  ی  در  دارد.  کاربـرد  حکومـت 
نیـز اصـل اولـی عـدم حاکمیـت فـرد بـر فـرد 
اسـت. بـه موجـب همیـن اصـل آدمـی امکان 
اگـر  می کنـد.  پیـدا  سیاسـی  امـر  تأسـیس 
تأسـیس امر سیاسـی در جـای دیگری صورت 
انجـام  قبـال  سـنت  و  قـرآن  در  مثـال  گیـرد، 
شـده و مـا مکلـف بـه اطاعـت از آن باشـیم، 
شـده  نقـض  قرآنـی  و  اسـالمی  اصـل  ایـن 
اسـت. بـا ایـن وصـف پرسشـی کـه همچنـان 
مطـرح اسـت این اسـت کـه احکام شـرعی که 
مؤمـن  مسـلمان  جزمـی  خطابـات  به صـورت 
و  مسـاوات  ایـن  آیـا  می سـازد،  مخاطـب  را 
بـه یکدیگـر را نقـض  آزادی مؤمنیـن نسـبت 
از  کاشـف  شـرعی  احـکام  اصـال  نمی کنـد؟ 
اراده  ی  یـک  بنابرایـن  و  اسـت  اراده  ی شـارع 
متعالـی از اراده  ی انسـان همـواره وجـود دارد 
و انسـان بـا عمـل بـه احـکام، اراده  ی خـود را 
تسـلیم ایـن اراده  ی متعالـی می کنـد. معنـای 
پـس  اسـت.  همیـن  نیـز  طاعـت  و  دینـداری 
انسـان ها پیـش از آن کـه نسـبت بـه همدیگـر 
مسـاوات داشـته باشـد، در برابـر حکـم شـارع 
مکلـف اسـت و ایـن مسـاوات یا عدم مسـاوات 
را نیـز پیشـاپیش اراده  ی شـارع تعییـن کـرده 
اسـت. ایـن اسـتداللی اسـت کـه بنیادگرایـان 
می کننـد.  بیـان  مکـرر  معاصـر  سـتیزه جوی 
اینجـا یـک مغالطـه وجـود دارد و بـا اسـتفاده 
از تعابیـر منطق دانـان اسـالمی می تـوان آن را 
مغالطـه  ی »اخـذ مابالعـرض مکان مـا بالذات« 
و مسـاوات  انسـان  آزادی  و  کرامـت  دانسـت. 
انجـاز  در  آدمـی  اختیـار  و  یکدیگـر  بـا  او 
تکلیـف یـا عدم آن، بـه موجب قـرآن »ذاتی« 
انسـان اسـت. تکلیـف انسـان بـه یـک سلسـله 
مکلفیت هـا و اعمـال بـه حکـم قطعـی شـارع 
امـر »عرضـی« اسـت و تـا به دلیـل قطعـی بـه 
اثبـات نرسـد، منجـّز نیسـت. انسـان نخسـت 
اسـت.  مکلـف  سـپس  و  دارد  ذاتـی  کرامـت 
منافـی  هیـچ گاه  شـرعیه  تکالیـف  بنابرایـن 


