
  

  

 1ى اھل سنت در باب خالفت مالحظاتى چند در نظريه
 گیب. ر.ھامیلتون آ

 )1(صالحى  نصراللّه: ترجمه

ى اھل سنت در باب خالفت است، بر مبناى چھـار  ى حاضر، كه ھدف از آن بازخوانى نظريه گیب، در مقاله
 : پردازد ى اساسى به بحث مى نكته

  

يى  پردازد كه معتقدند ماوردى به تدوين نظريـه ى نخست به مخالفت با نظر كسانى مى در وھله. 1 ى نھا
 اھل سنت در باب خالفت پرداخته است؛

 پردازد؛ ى اشعريان در باب خالفت و سرنوشت اين نظريه در پى تحوالت مترتب بر آن مى به نظريه. 2

مانى مـورد بـازبینى قـرار  ھاى مختلف نظريه جنبه. 3 مت را در امـپراطورى عث با اما ى خالفت و نسبت آن 
 دھد؛ مى

ى مقبول و عامى در خصوص خالفـت  پردازد كه در جوامع اھل سنت، نظريه در آخر به بیان اين نكته مى. 4
 .وجود نداشته است

 .خالفت، امامت، ماوردى، اشعريان، امپراطورى عثمانى: ھاى كلیدى واژه

ھــدف از ايــن مقالــه توجــه بــه چھــار نكتــه اســت كــه عمــدتا جديــد نیســتند؛ امــا بــا ايــن حــال محققــان و 
كم پژوھشگران، اعم از شرقى و غربى، در نوشته ّت ايـن نكــات  به ارزش و اھمی تـر  ھاى مختلـفِ معاصـر 

 .اند توجهِ درخورى نشان داده

كه در تمـام مباحـث  به نظر مـى. شود ى نخست به اثر كالسیك قاضى الماوردى مربوط مى نكته. 1 رسـد 
ى مرسوم اھل سنت در باب خالفت را تدوين كرده  مربوط به خالفت اين فرض وجود دارد كه ماوردى نظريه

 .ى موثق و معتبر در باب خالفت است ى او تنھا نظريه نظريه] در واقع[و 

ته. به نظر من، اين ديدگاه، به دو علت، ناموجه و خطاست ى  علت نخست را به طور مشـروح در قالـب نك
ى علت دوم الزم است كه در اينجا از باب مقدمــه، مطـالبى چنـد بیـان  چھارم تبیین خواھم كرد؛ اما درباره

 .كنم

ى آن بر شريعت استوار است و نمو تاريخى آن مبتنى بـر ھدايـت  ى اھل سنت شالوده امت، كه در نظريه
ين ست؛ از ا رو  الھى است و مرجعیت مصون از خطاى اجماع ضامن تداوم آن است، حايز نھايت اھمیـت ا

يكى از وظايف فقیھان، به عنوان حافظان وجدان عامه، اين است كه براى ھر نسلى مشـروعیت سـاخت 
اى عمیقا با امر خالفت، به عنوان يـك نھـاد  از ديد فقھا چنین وظیفه. سیاسى را از نو تبیین و تشريح كنند

ّق شريعت به حساب مى[سیاسى [ ارتباط بسیار زياد ايـن دو . آمد مرتبط بود؛ زيرا نھاد خالفت سمبل تفو
نان  مسئله با يكديگر تا حد زيادى ناشى از مجـادالت دو گـروه رقیــبِ شـیعه و خـوارج بـود كـه بـه اعتقـاد آ
حرف گرديـده و در نتیجـه در  جماعت اھل سنت، به سبب بیعت با خلفاى جور، از مسـیر حقـهِ اسـالم من

یه  فقھا در مواجھه با اين انتقاد شديد تالش. برند ضاللت و گمراھى به سر مى ھاى خود را ضرورتا به توج
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مه مدافع راسـت كیبـثى  وضع موجود معطوف كردند؛ اما نه بدان معنا كه ھ ) orthodoxy(ى كسـانى كـه 
اى كه اساس تبیین مـاوردى بـر آن اسـتوار اسـت در  نظريه. بودند، به اتخاذ چنین موضعى مبادرت ورزيدند

نده. ى يك مسلك، آن ھم مسلك اشعرى است حقیقت فقط نظريه ى  به طور كلى تئـورى مـاوردى دربردار
جاج و اسـتدالل میانـه ى اشعرى ى نظريه دو خصیصه ندارد و  گرى است؛ به اين معنا كـه چنـدان بـا احت اى 

مى. شود ھاى بسیار جزئى و قشرى مى منجر به نتايج و استنباط ى  توان گفـت كـه ريشـه  در اين صورت 
به . گرى بر تداوم تاريخى خالفت نھفته اسـت گرايان، در تأكید اشعرى مشكالت اصول بررسـى آرا[اكنـون 

شعرى با عنايت به اين نكته كه اثـر مـاوردى در حـوزه. پردازيم  ماوردى مى[  قرار دارد، آيـا  ى سـنت ا گـرى 
گرى است؟ چنان كه در  سیاسى اشعرى)doctrine(توان پذيرفت كه اثر او بیان مسلم و نھايى نظريه  مى

مـاوردى بـه جـاى ايـن كـه  2.ام نشان دھم، نظر من به ھیچ وجه چنین نیسـت جايى ديگر نیز تالش كرده
ى رسمى ارائه دھد، در واقع، تحت تأثیر شرايط و اوضاع و احوال  طرفانه از يك نظريه تبیینى منصفانه و بى

شته اسـت مت گما ست كـه . عصر خود، به تنظیم اثرى توجیھى و مطابق با شـرايط زمـان ھ مھـم ايـن ا
حوال نسـبتا  ھـايى بـر آن اسـت تـا تئــورى اشـعرى ى استدالل بدانیم ماوردى با ارائه گـرى را بـا اوضــاع و ا

در واقـع[ايـن كـار او .) زيرا اثر او در دوران حكومت آل بويـه نوشـته شـد(ساز كند؛  نامطلوب دوران خود ھم
 .شد نخستین لغزش او بود كه در نھايت منجر به فرو ريختن تمامیت تئورى مى[ 

مده در تشـكیالت سیاسـى اسـالم تجزيـه و از ھـم تغییرات و دگرگونى جھـان [پاشـیدگى  ھاى حاد پديد آ
چه بیـش را تشريح بخشید، به گونه] اسالم تـر در مسـیر توافــق و  اى كه اَخالف ماوردى را واداشت تا ھر 

توانم بگويم كه به چه صورت، در نسل بعد، امام الحرمین جوينـى  من نمى. گام بردارند] شرايط[سازش با 
رسـى  دسـت 3گرى را جرح و تعديل كرد؛ زيرا متأسفانه تاكنون به كتاب غیاث االمام جويـنى تئورى اشعرى

تـوان  منتشـر كـرده اسـت، مـى )2(لوسینى. رسد در كتاب ارشاد او، كه اخیرا م ام، اما به نظر مى نداشته
فت تمايل او را در كشـاندن مسـئله شینه تـاريخى آن دريا در حقیقـت، در فرھنــگ . ى بغـرنج امامـت بـه پی

اى ماھیت واقعى خود را از دست داده بودند، حـال آن  ى فرقه  ھاى كھنه سیاسى عصر جوينى، كشمكش
چنین تمايلى، يك نسل بعد . شد مىتر و نوينى مطرح  مسائل جدى] سلطنت[كه با ظھور حكومت عرفى 

] نظـر خـود را[زدگـى  شود، غزالى تقريبا با شـگفت نیز ديده مى 4از جوينى، در طرز نگرش و موضع غزالى
 :نويسد او مى. دھد گرى كه در حال زوال بود نشان مى ى اشعرى نسبت به نظريه

لف  دار امر خالفت است و سالطینى كه در بیعتِ خلیفه فردى از خاندان عباسى عھده اند، در ممالـك مخت
قوه. دار انجام وظايف حكومـتى ھسـتند عھده ّه بـه دسـت  در ايـن دوره زمانـه حكومـت تنھـا از راه  ى قھري

 5.با او بیعت كند، ھمو خلیفه است] سلطان[آيد؛ و لذا ھر كسى كه صاحب قدرت نظامى  مى

یه كه عط عامتى  ى الھـى اسـت  عبارت فوق گوياى آن است كه خالفت از منظر خاندان عباسى، ديگـر ز
كه  شد، بلكه فقط حق مشروعى بود كه از طريق قھر و غلبه به دست مى تلقى نمى بر آن  آمد مشروط 

شد دارنده ِ بیعت با خلیفه به تفوق شريعت نیز اذعان داشـته با فت . ى قدرت نظامى ضمن وقـتى كـه خال
عالم گـردد ] ق 656[میالدى  1258بغداد در سال  بود كـه ا ھا چـاره ايـن  به دست مغوالن از بین رفـت، تن

ظامى  فى نفسـه مشـروع اسـت و قــدرت ن مؤسـس امامـت ] توانـد مـى[حقوق به دست آمده از راه زور 
آوردى در بر نداشت؛ زيـرا آثـار   خالفت ظاھرى و صورى كه در قاھره برپا شده بود ره. قانونى و موجه باشد

ِ ھیچ يك از فقھاى معتبر و رسمى، چنیـن خالفـتى را بـه رسـمیت نمـى در حقیقـت ايـن . شـناخت فقھى
در ايـن بـاره . قاضى القضات ممالیك در قاھره بود كه در نھايت به حكومت مطلقه دنیوى قداسـت بخشـید

ند بـه انـدازه(را ] فى تدبیر اھـل االسـالم[جماعه تحت عنوان تحرير االحكام  گفتار ابن اى اسـت كـه  ھـر چ
یت ويـژه گويیم قطعه باز مى) نیازى به ذكر مجدد آن نیست اى اسـت چنیـن  اى از آن سخنان كه حايز اھم

 :است

ھده گـیرد و از « مت را بـه ع اگر زمانى امام وجود نداشته باشد و فردى كه واجد شرايط نیست منصب اما
يد بـا او  راه قدرت و نیروى نظامى، بدون اخذ بیعتى يا تعیین از طرف حاكم قبلى، بر مردم سـلطه يابـد، با
بیعت كرد و اطاعت او واجب خواھد بود، تا بتواند امور مسلمانان را نظم بخشیده، آنان را متحد كند؛ اما در 

به  صورتى كه امامت قھريه به فردى سپرده شد و فرد ديگرى با داشتن قدرت بیش یام كنـد، بـر او غل تر ق
رسید، امام خواھد  يابد و بر كنارش كند، فرد غالب، با ھمان استداللى كه فرد قبل از او به اين منصب مى
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حدت آنــان حفـظ  به آسـايش مسـلمانان و و تا مصـالح مربـوط  ته شـود  شد، و او بايد به عنوان امام پذيرف
 6».شود

يه یه سیاسـى  بدين ترتیب، قدم به قدم، در يك تحول منطقـى، نظر ى اشـعريت، از اصـول اشـعرى و توج
سلمانان، ايـن امـر  توده. ماوردى منتھى به تفكیك امامت از شريعت و نفى كامل احكام شرع شد ھـاى م

ى خود به  توانستند بپذيرند؛ اما عدم قبول اين نتیجه به نوبه نمود، نمى پايه مى جا كه به وضوح بى را، از آن
كـرد كـه مبنـايى جديـد بـراى  معناى رد استداللى بود كه منجر بـه آن شـده بـود؛ لـذا ضـرورت ايجـاب مـى

وجو گردد كه حداقل اصل برترى شريعت و نقش خلیفه بعنوان حامى و پشتیبان  ى سیاسى جست نظريه
یاز بیـش به نظر مى. شريعت تضمین گردد يران و  رسید كه اين ن يژه در ا تـر در شـرق جھـان اسـالم، بـه و

غول،  شد؛ زيرا اين سرزمین تر احساس مى ھاى ايرانى ـ تركى بیش سرزمین ھا، به خاطر فتوحــات كفـار م
كارى طوالنـى بـراى احیـاى برتـرى  از سنت سلف دور افتاده بودنـد، و نـیز در منــاطقى كـه مـى بايسـت پی

 .بعمل آيد) ياسا(شريعت بر قوانین مغول 

شعرى  در چنین شرايط دشوارى، طبیعى بود كه فقھا به نظريه. 2 به سـبب تفكـر ا ھايى رجوع كننـد كـه 
شـدند و  بنابر يكى از ھمین نظريات، فقط خلفاى راشدين خلفاى واقعى تلقى مى. ناشناخته مانده بودند

مى يه. گرديـد حكومت امويان و عباسیان خالفت موھوم و غیر واقعى محسوب  ین نظر اى را  اشـعريان چن
لھم از آموزه نپذيرفته بودند؛ زيرا نظريه ُ ى ارتداد نیز  ھاى معتزلى، بلكه تا حد زيادى نشانه ى مزبور نه تنھا م

یان خالفـت . بود یك م اما اين ديدگاه در مرام ماتريديه ملحوظ شده بود؛ زيـرا ماتريديـه در آن ھنگـام بـا تفك
داشـتن [ى سنى مذھب براى  ، با خواست جامعه)بعنوان امر تداوم يافته(و امامت ) يافته بعنوان امر پايان(
ِ شريعت، در تقابل بود نماينده[ یر  اما از آن 7.ى حى و حاضر جا كه ھیچ مرجع حى و حاضرى، جـز قـدرت غ

سیار شـبیه بـه برداشـت ابـن  رسد نتیجه ، وجود نداشت، به نظر مى]سلطنت[دينى  ى عملى اين نظر ب
اين معضل، براى مثال، در كتاب عقیده اثر عضدالدين ايجى كه صريحا خالفـت را بـه خلفـاى . جماعه باشد

راشدين محدود كرده و تمام اشارات و ارجاعات به امامت را ناديده گرفته بود، بازتاب يافته اسـت؛ امـا ايـن 
گرى حـل شـد، نظريـه سرانجام معضل مزبور با توسل به نظريه. رويه نوعى انحراف از مسئله بود اى  ى دي

ى فلسفى و نیمه شیعى برآمده بود؛ لذا تا آن زمان در میان متكلمان مطلوبیت و مقبولیـت  كه از يك حوزه
بـود كـه مطابـق » امام اسالمى«با » فیلسوف ـ شاه«آل افالطونى  اين نظريه انطباق ايده. زيادى نداشت

حت ھـدايت حكمـت الھــى  تق شـريعت ت فت صـورت مـى) divine wisdom(آن، رتـق و ف كه  از آن. گر جـا 
ست، سرتوماس آرنولد، پیش ديگـر نیــازى  8تر، تحول اين نظريه را در منابع فارسـى و عربـى نشـان داده ا

بپردازيم جا بار ديگر به تفصیل به بحث درباره نیست كه در اين ما در ايـن. ى آن  جـا  چیزى كـه بـه موضـوع 
ِ خـود را از دسـت داد  شود اين است كه بگويیم، نظريه مربوط مى ِ عرفانى ى ياد شده، در زمانى كه عناصر

درآمــد، بــه فقھــاى ســنى بعــدى ايــن امكــان را داد كــه بــراى ) orthodoxy(و در قالــب عقايــد ارتدوكســى 
تشكیالت سیاسى ـ مذھبى جامعه، اصول و مبنايى عملى و رضايت بخش داشته باشند؛ عالوه بر ايـن، 

شود،  اين نظريه موجب مـى یه  گرفتن القـاب و عنـاوين خلیفـه توج میران مسـلمان در بر شـد كـه عمـل ا
در اواخــر قــرن . ھـاى شــرق جھــان اسـالم مرسـوم و متـداول شـده بــود عنـاوينى كــه از قبــل در سـرزمین

صريح بیـان داشـته ]  ھشتم ق[چھاردھم میالدى  طور  ابن خلدون بعنوان يـك قاضــى مـالكى مـذھب بـه 
 :است كه

فرامین خداونـد در میـان « كام و  جراى اح براى عمـل و ا ھى اسـت  حكومت و سلطنت در حكم خالفت ال
 9.»مردمان

ى اعتبار و منزلت خويش و نیز  الدين دوانى، قاضى شافعى ايرانى، در سايه تر از يك قرن بعد، جالل اما كم
بول و ] اسالم[ى آثارش در شرق جھان  تأثیر گسترده توانست در كتاب اخالق جاللى شرح و توصـیفى مق

شـد كـه  اى مسـلم و مقبـول تلقـى مـى از اين زمان به بعد، تنھا نظريه. ارائه كند] در باب حكومت[نھايى 
باب ادب يـدك  بنابر آن خالفت تنھا سى سال تداوم يافته و بعد از آن تنھا امامتى كه عنـاوين خالفـت را از 

يه 10كشیده رواج داشته است؛ مى ھر  اما، بر خالف نظر به دسـت  عه، امامـت بـه سـادگى  ى ابـن جما
نى ھــر دو  ابن خلدون و جالل. غاصب زورمند نظامى نیفتاد؛ بنابراين، يك تفاوت حیاتى وجود دارد الدين دوا

قط فرمـان صراحتا به تمايز میان سلطنت دنیوى و خالفت اشاره كرده و نیز بر اين عقیده بوده رواىِ  اند كه ف
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مت مـى مى بر حقى كه به عـدالت حكو جرا  نوان قـانون حـاكم بـر جامعـه ا نمايـد  كنـد و شـريعت را بـه ع
يه عدىِ نظر به  مستحق عنوان خلیفه و امام است؛ بدين ترتیب، بر خالف تحـوالت ب ى اشـعريت، خالفـت 

 .طور جدى با تفوق شريعت ارتباط داشت

اى كه قايل به تفكیك میـان خالفـت و  ى اشعريت بلكه نظريه ھاى نظريه بدون ترديد نه ھیچ يك از شكل. 3
مپراطورى مغـول و عثمـانى قــرار گرفـت سلطنت دنیوى بود، مبناى استعمال واژه . ھاى امام و خلیفـه در ا

به  سط خلیفـه نمـاى قـاھره نوعـى عـوام فريـبى تلقـى ] سلطان[داستان انتقـال خالفـت  سـلیم اول تو
مانى بـر قلمروشـان را ھیـچ مى گـاه  شد؛ اما اذعان به آن حقیقت، ادعاى كامالً موجه امامت سالطین عث
سلطنه(» داراالمـام«و » دارالخالفـه«ھـاى  اطـالق دايمـى واژه. اعتبار نسـاخت بى بار ) در كنــار دارال بـر در

حتى زمانى كـه نادرشـاه . ى مقبولیت عام عنوان خالفت براى عثمانیان بوده است عثمانى، نشان دھنده
خواسـت سـلطان عثمـانى را بـه شناسـايى شـیعه بـه عنــوانِ  مـى[ق  1153ــ4[میـالدى  1741در سـال 

.يـاد كـرده بـود» خلیفة االسـالم«ترغیب سازد، از سلطان عثمانى تحت عنوان ) جعفرى(پنجم » مذھب«
ـن، ] واقع در شمال غربـى لیـبى[با اين حال، در ھمان قرن، يك وقايع نگار تريپولیتانى  11 ُ نام ابـن قَالب بـه 

یان  به كار بـرده، بـه گونـه) Qaramanli(را براى امیر محلى قرمانلى » خلیفه«و »  اللّه ظل«تعابیر  اى كـه م
ضاد و تناقضـى نديـده  سلطان عثمـانى در ھمـان زمـان، ھیـچ ت اين عمل خود با اذعان و تأكید بر حكومت 

 .است

سالطین  با وجود اين كه خالفـت در دوره ست كـه  ھى تنھـا امامــت بـود، جالـب ا ھـاى بعـدى از لحـاظ فق
كرده» امـیرالمؤمنین«عثمانى نه در قراردادھاى رسمى و نه در اسناد دولتى خود از لقب  . انـد اسـتفاده ن

تـوان  مى] دوازدھم قمـرى[ى ھیجدھم میالدى  بنابر يك تحقیق نسبتا جامع در منابع تركى و عربى سده
سال . گفت كه براى سالطین عثمانى اين عنوان حتى در يك مورد ھـم اسـتعمال نشـده اسـت در اواخـر 

گـیرى مكـه و  كه به مناسبت بازپس) al - jabarti(ى الجبرتى  در ضمن خطبه] قمرى 1228[میالدى  1813
 :مدينه ايراد شده آمده است

سلطان بن سلطان، محمود خان، ابن سلطان عبدالحمید خان، ابن سلطان احمد خان، جھـادگر راه ديـن «
 ».و ايمان، خادم الحرمین الشريفین

لب پـارگراف قبـل باشـد؛ زيـرا در آن اما به نظر مى ستعمال اصـطالح  رسد كه اين گفته مغاير با مط جـا از ا
سخن گفتـه شـد» امیرالمؤمنین« مانى  در ايـن . در دستورھاى رسمى تنى چند از سالطین نخسـت عث

گیـر  آخرين مورد ـ نه چندان چشم. ام، شايد ديگران نیز برخورده باشند مورد، من خود به سه مورد برخورده
شده اسـت اى است در قلعه ـ كتیبه ايـن كتیبـه،  12.ى اورشلیم، كه در آن، سلیمان اول با لقب مزبور ياد 

اى تفھیم گردد داللت ندارد؛ اما به احتمال قوى با  به خودى خود، بر ھیچ وجه معنايى كه با آن، چنین واژه
به  انگیزتـر اخـیرا منتشـر شـده، كتیبـه شگفت[ متن. [ى قبلى در ارتباط است دو نمونه لق  اى اسـت متع

 :خوانیم ى مدينه كه در آن مى مسجد جمعه

َناء ھذا المسجد المبارك« َب َ ب ر َ  13».موالنا امیرالمؤمنین سلطان الملك المظفر بايزيد... اَم

به نابراين، كتی ى مزبـور مربـوط بـه زمـانى اسـت كـه  اين شخص، بايزيد دوم، سلف سـلیمان اول اسـت؛ ب
جا ناچاريم بـه تصـورى  واضح است كه ما در اين. مدينه ھنوز در تحت حاكمیت سالطین مملوك بوده است

بنا بـه . آيد جا جور در نمى ھاى بحث شده تا اين بپردازيم كه با ھیچ يك از نظريه» امیرالمؤمنین«از شخص 
نخست اين كـه، : رسد كه اصطالح مزبور تنھا يك تعريف و تمجید توخالى باشد دو ديدگاه، بعید به نظر مى

مده؛ دوم، در حالـى  بسیار قابل توجه است كه تعريف و تمجید، آشكارا در قلمرو سالطین رقیب به عمل آ
ضمنى، ] كاربرد[يابند،  اى عمومى مى كه تعريف و تمجیدھا معموالً وجھه بسیار ناچیز اين عنوان، به طـور 

 .حكايت از آن دارد كه برخى معانى و مفاھیم ويژه بر آن حمل شده باشد

اين معـنى در . بريم يابى بدين مضمون پى مى اى در راه ترين مورد، به نشانه با استناد به سومین و متقدم
در آن  14.خـورد ى سلطان محمد فاتح، كه اخیرا در استانبول انتشار يافته است، به چشم مى»نامه وقف«
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 :نامه در اشاره به سلطان آمده است وقف

ید رب العـالمین، شـمس السـماء ... امیرالمؤمنین و امام المسلمین، سیدالغزات و المجاھدين، المؤيد بتأي
 ».السلطنه و الخالفه و الدوله و الدنیا و الدين، ابوالفتح و النصر، السلطان محمد خان

ى  از طرفـى تقابـل جـدى میـان آمــیزه: بندى اين عبارات دو نكته داراى برجستگى خاصى اسـت در تركیب
ھا وجود دارد و از  معاصر با كاربرد متأخر عثمانى» فقھى«پردازى  در عبارت» خالفت«و » سلطنت«روح  بى

قب . گیر است شود چشم طرفى نیز وجود القاب نافذى كه عبارات با آنھا آغاز مى یچ » امـیرالمؤمنین«ل ھ
مل ذاتـى آن در گـروه دوم »ساحت سلطنت و خالفت ندارد«اى با  رابطه گر، معـادل و مك طرف دي ؛ امــا از 

سیار بـا احـترام يـاد شـده اسـت القاب، لقبى است كه به وسیله : ى آن از نخستین سـالطین عثمـانى ب
 15.فرمانرواى غازيان و مجاھدان راه دين و ايمان

ست اشارات موجود در اين سند با بسیارى از نمونه . ھا و اسناد متأخر شرح و تفصیل يافته و تأيید شـده ا
مد المــرادى  احتماالً، از جمله قابل توجه شیخ مح وفـات (ترين موارد، عبارتى است مندرج در تراجم احوال 

فتى اعظـم  Silkud-Ourar).16(تحت عنوان سلك الدرر ) ق1206/م1791 بايد در نظر داشت كه المرادى م
ید اول و علمـاى  حنفى دمشق بوده، نفوذ زيادى در محافل مذھبى، و روابط شخصى با سلطان عبدالحم

ــت ــته اس ــانى داش ــرك عثم ــر او . ت ــت(در اث ــانى اس ــالطین عثم ــال س ــرح ح ــامل ش ــه ش ــطالح ) ك اص
سالطین » امیرالمؤمنین« كى از  يك بار، و فقط يك بار، آن ھم نه در مورد سلطان عثمانى، بلكه در مورد ي

 :به كار رفته است) اورنگ زيب(مغوالن كبیر ھند 

ھد فـى  اورنگ زيب سلطان ھند در عصر ما، فرمانده و امام مؤمنان، پشت و پناه و حـامى مسـلمین، مجا
يران ... سبیل اللّه ، او كه كفار را در قلمروش منكوب ساخت و آنان را خوار و خفیف گردانید، معابدشان را و

ســاخت و عقايــد شــرك آلودشــان را خــوار شــمرد، او كــه بــه اســالم قــوت بخشــید و چــراغ ھــدايتِ آن را 
 17...برافروخته داشت، او كه فرمان الھى را بر ھر چیز مقدم داشت و نصرت دين و ايمان را تضمین نمود

خدا و شـوق و  خوف از  ُسن سیره و  خالصه اين كه اورنگ زيب در میان سالطین مسلمان عصر خود در ح
 18.اشتیاق در به جا آوردن فرايض دينى ھمتايى ندارد

ساعت ھايى از مكاشفه اين عبارات براى من در حكم بارقه ستگى  ى  ھـا مطالعـه ھاى نفسانى بود كه خ
زيـرا مطالـب او . ھاى متملقّانـه نبـوده اسـت ھاى المرادى ناشى از انگیزه گفته. كسل كننده را جبران كرد

بود ى تحرير در آمده كه اورنگ زيب ده زمانى به رشته ته  مطالـب المـرادى  19.ھا سال قبل از آن از دنیا رف
يه بر سـلطان عـادل، ايجـاد شـكاف  بیان آزاد اعتقاد راسخى است كـه در نظر ى رسـمى خالفـت مبتــنى 

در پرتو اين اعتقاد، مواضع جديدى مطرح شد كه در واقع نه به عنوان يك پديده موھـوم، بلكـه بـه . كند مى
يه ھى ــ سیاسـى بـود مثابه تدبیرى صرفا فقھى براى تحقق بخشـیدن بـه نظر ى  باختـه تمثـال رنـگ. ى ال

به شـمار مـى خلیفه چیزى جز نماد موقّر شريعت ايستا نبود؛ از اين رفـت كـه  رو فقط كسى امیرالمؤمنین 
در مقابـل دشـمنان آن » پويـا«راه و رسم مصالحه و سازش را خوار بشمرد و بـا گفتـار و كـردار از شـريعت 

 20.دفاع كند

قاب سـلطان محمـد  مان نـدايى اسـت كـه در سلسـله ال فت كـه ايـن ھ در اشاره به ھمان تقابل، بايد گ
طى سـده تقابلى كه در بقاى خود ھیچ يك از الزامات ذاتـى. مالحظه كرديم یانى از دسـت  اش را  ھـاى م

 .نداد

اين . ى مقبول و عامى در خصوص خالفت وجود ندارد ما دريافتیم كه، حتى در جوامع اھل سنت، نظريه. 4
ھاى فقھــا و نیـز  ى اندكى در نوشته پذيرى وجود نداشته داراى پشتوانه ى عامه فرضیه كه يك چنین نظريه

ھاى بعدى اثر ماوردى را به عنـوان  اين مطلب صحیح است كه نسل. شناسى اسالم سنى است در روان
پذيرفتن تفسـیر  ما ايـن امــر بـه معنـاى  ند؛ ا مت و دسـتگاه ادارى پذيرفت لوب از حكو شرح و تفسیرى مط

يه ھا نظر نوان تن شده ماوردى به ع سنى نیسـت ى شـناخته  سى انديشـه. ى  سنى در  مبنـاى اسا ى 
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ند ايـن اصـل  ى قطعى و نھايى است، آنچه باقى مـى حقیقت بر عدم پذيرش يك نظريه به عنوان نظريه ما
ھا  است كه خالفت شكلى از حكومت است كه حافظ احكام فرمان ھاى شريعت بوده، نسبت به اجراى آن

قه  تا ھنگامى كه به اين اصل عمل شود ممكن است بى. ورزد اھتمام مى نھايت تنوع و گونـاگونى در طري
 .باشد] موجود[اجراى آن 

ِ سنى، مثال بارزى از ايـن  ى تحول نظريه اما اين تمام مطلب نیست، پژوھش مختصر ما درباره ى سیاسى
موارد عديـده . ترى از اين نظريه ھستیم حقیقت است كه ما در آغاز درك و فھم ھر چه كامل در اسالم در 

كامالً بـا چھــارچوب مى واقعیت درونى  میـان مضـمون و . كننـد تفـاوت دارد ھاى ظـاھرى كـه فقھـا عرضـه 
رو، درك واقعیــت  ى مسلمین و تعابیر فقھى آن گسیختگى بارزى وجود دارد؛ از اين  محتواى واقعى انديشه

ِ محتـواى انديشـه ست ى اسـالمى امكـان از شكل و صورت بیرونى به . پـذير نی تنھـا زمــانى كـه ھـر دو جن
گرو  توان به درك و فھم رابطه دانسته شوند مى ين مسـئله در  حل ا شت؛ لـذا راه  ید دا ى میـان آن دو ام

بدان گونه كـه ھسـت باشـد و نـه ايـن ] اسالم[تالشى است كه به صورت افراطى معطوف به بیان اصول 
ھـاى  گـیرى در اسـتدالل گیرانـه بـه منظـور بھـره ھاى خشك و سـخت كه مضمون و محتوى اسالم در قالب

اما در عین حال پژوھش ما مثال بارزى از يك حقیقت متضاد نیز . دارانه خالصه شود شرعى و مقاصد جانب
حل كند و آن اين كه، انديشه فراھم مى به راه  ناع  ى مسلمین از مقید شـدن  ھـاى صـورى و ظـاھرى امت

يد در شـكل ى مسلمین فشار مداومى را اعمال مى انديشه. ورزد مى دھـى  كنـد، فشـارى كـه تـأثیر آن با
ھاى فعالیت نظرى  ناپذير، تمام شاخه گرى ظاھرى و انعطاف اى ديده شود كه تحت يك قشرى مجدد نظريه

ى  انديشـه. ماند اينجاست كه اسالم به صورت يك جريان زنده و پويا باقى مى. كند  در اسالم را متمايز مى
رود و تفسیرى مستقل از درك خود از  پردازى فراتر مى مسلمین، اگر ضرورت ايجاب كند، از تنگناھاى نظريه

ى ديگرى از مباحث مطروحه حايز اھمیت اسـت و آن ايـن كـه  ى نتیجه در پايان، ارائه. كند واقعیت ارائه مى
ته»امیرالمؤمنین«مفھوم  به آن پرداخ ـنى  ايـم، اگـر باريـك ، كه ما  ُ ھوم س به آن نگـاه كنیـم، يـك مف بینانـه 

كه در . نیست، بلكه به معناى عام يك مفھوم اسـالمى اسـت فاق نیسـت كـه چنیـن اصـلى را  از روى ات
ى  توان ھم در شیعه  شود، به طور وضوح، مى محمد فاتح و اورنگ زيب بیان مى] سلطان[» پوياى«خالفتِ 

ـ مـورد  زيديه و ھم در مرام خوارج اباضى ـ حتى با كنار گذاشتن روابط ھر دوى اين ھوم مھـدويت  ھا با مف
را بــا قیـد و بنــدھاى ) ideal(، كمــال مطلـوب )heterodox(گـذار  ھــاى بـدعت گــروه 21.شناســايى قــرار داد

لوب را بـا ارفاقـات  اى دچار حد و حصر كرده فرقه ته و كمـال مط فراط رف اند؛ و در مقابل، فقھاى سنى بـه ا
فرط، از مضمون واقعى خود تھى ساخته ُ ِ صورت م صل  اى كه در البه ھاى پیچیده اند؛ اما در زير الى آنھا اين ا

بديھى تنیده شده تا در خدمت مقاصد مكاتب رقیب باشد، میثاقِ اسالمى مشتركى نھفته اسـت كـه بـر 
 .آيد ھاى سطحى مذھب فايق مى تفاوت

_______________________ 

 :ھا نوشت پى

 : اى است با عنوان گفتار حاضر ترجمه مقاله. 1

"Some considerations on the sunni theory of the Caliphate". 

 :برگرفته از كتابى با اين مشخصات

Studies on the civilization of Islam; By Hamilton A.R. Gibb; Edited by stanford J. shaw and 
william R. polk. Beacon press. Boston. 

اشاره به فصل نھم كتاب ]9ى ماوردى در باب خالفت، فصل  نظريه .2 : 

Studies on the civilization of Islam 
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 .]ى فصل ھشتم ھمین كتاب است مقاله حاضر ترجمه

 :بروكلمان، با اين مشخصات: ك.ر. 3

G.A.L., suppl., I 673. 

 .غزالى، االقتصاد فى االعتقاد، بخش پايانى كتاب: ك.ر. 4

 ).1352قاھره،  (124، ص 2احیاء علوم الدين، ج . 5

 :در) H.Kofler(كُفلر . متن منتشر شده ه : ك.ر. 6

Islamica, VI, 4, 355 sqq. 

 :در) D.Santillana(سانتیالنا . د: ك.چنین ر ھم

Instituzioni di Diritto Musulmano, I 24. 

 .عقیده، النسفى: ك.براى نمونه ر. 7

 .10، فصل 1924اكسفورد، ). The caliphate(خالفت . 8

 .» خلیفة اللّه«توجه كنید به تعبیر مھم و غیر معمولِ ) BK. II. C. 20(، ]ابن خلدون[ى  مقدمه. 9

ّسفیه: ك.براى نمونه ر. 10  .التفتازانى در بخش مربوط به العقائد الن

 ).1849بمبئى،  (231تاريخ نادرى، ص ]: استرآبادى[محمد مھدى . 11

 .گزارم ام را به اين مرجع جلب نمودند سپاس به جھت آن كه توجه) L.A.mayer(ير  مى. آ. از دكتر ل. 12

13. Revue des Etudes Islamiques, 1936, p 109. 

14. Zwei stiftungsurkunden des sultans Mehmed II. fatih, hg, von Tahsin öz (Istanbul, 1935) 
pp. 7-8. 

ُل ويتك  از بابت اين منبع و منبع بعدى مرھون راھنمايى محبت  .ھستم)PaulWittek(آمیز دكتر پ

ُل ويتك، در: ك.ر. 15  :پ

Ann, de L'Institute de philologie et d'Histoire orientales et slaves, t vl (Brussels. 1938). 

از » امـیرالمؤمنین«در اين كتاب اصطالح .  30ص ) 1930استانبول، (چنین در تاريخ ابوالفتح تورسان بگ  ھم
شده اسـت جمله القاب محمد دوم است در حالى كه ايـن كتـاب در دوره اصـطالح . ى بايزيـد دوم نوشـته 

 ).179و  14ص . (جزء القاب او نیامده است» امیرالمؤمنین«

 : بروكلمان. 16
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G.A.L. II. 294 suppl. II. 404. 

ُ فـى «. 17 ھم، المجاھـد ُ ھم، و ركـن المسـلمین و نظـام ُ مام سلطان الھندى فى عصرنا، و امیرالمؤمنین و ا
رھمْ ...  اللّه سبیل َ  .»الّذى غبدالكفار فى ارضه و قَھ

 .114ـ113، ص 4سلك الدرر، ج . 18

 .وفات يافت) م1707 (1118اورنگ زيب در سال . 19

(دكتر ويتك . تواند براى شخص ديگرى به غیر از سلطان به كار رود در اين معنا، اين اصطالح حتى مى. 20
Wittek ( ِنظرم را به فرمان)نوس ] سلطان) [احتماالً مجعول ِ لك القضـات ) Evrenos(رادوال به قاضى اِور ـ م

Feridun2. (و المجاھدين ـ جلب كرد؛ فرمانى كه در آن از قاضى نیز با عنوان امیرالمؤمنین ياد شده است
I, 87 .( ج ، بـه كـار رفتــه ] نـیز[اصطالح امیرالمؤمنین براى يـك عـالم  144و  15، ص 7در كتاب حلیة االولیاءِ
 ).امیرالمؤمنین فى روايت. (است

ــرى . 21 ــارم قم ــرن چھ ــپانیايى ق ــرب و اس ــندگان ع ــالدى(نويس ــم می ــدالرحمن اول و ) دھ ــه عب ــرارا ب ك
كنند، اما اصطالح امیرالمؤمنین باالَخص براى عبدالرحمن سوم به  اشاره مى» خلفا«جانشینانش با عنوان 

 .رفته است كار مى

  

 .دانشجوى دكترى تاريخ ايران اسالمى دانشگاه تھران 1

M.Luciani. 2 

  

 82 تابستانـ  14   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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