
  )2(نظام سیاسى و دولت در اسالم
 ))نظام سیاسى اهل سنت((

   )1(دكتر داود فیرحى
مختصــات كلــى نظــام , نویســنده تاحــدى, در بخــش نخســت كــه بــه ســیماى عمومــى نظــام سیاســى اختصــاص داشــت

از دیـدگاه . به تحلیل نظریه هـاى نظـام سیاسى اهل سنت مى پردازد, اما در بخش دوم, سیاسى اسالم را تبیین كرد
مجموعـــه نســـبتا , موجـــب شـــد تـــا در طـــول تــاریخ اســـالم, وى اهتمـــام اهــل ســنت در تفســـیر خـــاص از حادثـــه ســـقیفه

در تبیین نظام سیاسى اهل ســنت فراهم گـردد كــه اصطالحا , به وسیله اشاعره و معتزله, منسجمى از ادله و اصول
 .نامیده مى شود)) خالفت اسالمى((

تحــت عنــوان , دچــار تحــوالت جـدى شــد كـه در ایــن مقالـه, خالفــت اســالمى نـیز در گــذر تــاریخ و چــالش هــاى زمانــه
 .ساماندهى شده و شاخص هاى هر كدام مورد تحلیل قرار گرفته است)) نظریه هاى قدیم و جدید اهل سنت((
 

 داليل وجود و وجوب خالفت

بـه لحاظ تاریخى بـر تعبیـر , تبارشناسى نظام سیاسى اهل سنت نشان مى دهد كه این نظام سیاسى در جهان اسالم
موجب شده است كه )) تعبیر((اهتمام اهل سنت در حفظ و توسـعه ایـن . استوار است)) حادثه سقیفه((خاصى از 

نقلى و تاریخى ــ به وسـیله اشـاعره و معتزله , مجموعه نسبتا منسجمى از استدالل هاى عقلى, در طول تاریخ اسالم
 . فراهم گردد, نامیده مى شود)) خالفت اسالمى((ـ در توجیه و تبیین نظام سیاسى اهل سنت كه 

در این اندیشه هیچ گــاه دیـن ) 2.(جانشین نبوت در حفظ دین و سیاست دنیاست, امامت یا خالفت در اندیشه سنى
, قبــل از هــر چــیز, اســت) ص(پیــامبر)) خلیفــه((و )) تــابع((, ))نایــب((از دنیــا جــدا نیســت و حــاكم اســالمى چــون 

 )3.(ضامن استمرار شریعت و احترام و اجراى آن است
با , در میـان اهل سـنت, درباره وجوب رهبرى و تإسیس نظام سیاسى گفتـه مى شـود عـده . وجود دارد)) اجماع((تقری

بـه امكان ) از طبقـه ششـم رجـال معتزله اسـت, ابوبكر عبدالرحمن بـن كیسان االصـم(بسیار اندكى مانند ابوبكر اصم
متوفاى (قاضى عبـدالجبار معتزلـى ) 4.(حذف دولت و بى نیازى جامعه از رهبرى عقیده دارند, الغاى قدرت سیاسى

دیدگاه هاى اهل سنت درباره وجـوب امامت و نظـام , در كتاب معروف المغنى فى ابواب التوحید و العدل) ق 415
 )5:(سیاسى را به سه وجه زیر تقسیم مى كند

 
 نظريه عدم وجوب) الف

قاضـى عبـدالجبار بعضــى از . عـده انـدكى در اصل وجوب امامت و تإسـیس نظـام سیاسـى تردیـد و انكــار كرده انـد
وى با بى اعتنایى به قول خوارج به توجیـه نظـر . خوارج و نیز ابى بكراصم را از حامیان این دیدگاه معرفى مى كند

 :ابوبكر اصم پرداخته و مى نویسد
نشـان مــى دهد كـه چندان هـم مخالـف , از او نقـل كرده اســت) جبـایى(مطـابق آنچــه شــیخ مـا ابوعلـى ... و امـا اصـم

هـر گــاه مردمــان بیـن ((فقـط گفتــه اســت كــه ] اصـم[ او . نیســت] وجـوب امامــت و نظـام سیاسـى[ اجمـاع در ایــن بـاره
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شرعى مى شود از بیـن ] كیفرهاى[ خود به انصاف رفتار كنند و آنچـه مایه ظلم به همـدیگر و موجب اقامه حـدود
فوق ]  فرض[ معلـوم اسـت كـه حـال مردم خالف )). البته مردم از وجود امام بـى نیـاز مـى گردنـد, رفته و زایل گردد

مى توان چنین اسـتنباط كرد كـه برقـرارى نظـام سیاسـى و وجود امام در جامعـه ] اصم[ بنا بر این از سخن او; است
 )6.(اسالمى واجب است

 
 نظريه وجوب عقلى ) ب

تسـلیم و تمكین بـه رهـبرى كه مـردم را از ظلم بـه یكدیگر بـاز داشته و , گروهى از متفكران سنى معتقدند طبع عقـال
قواعـد زندگى ) رهـبران(زیرا بـدون واله , نزاع و مخاصـمه بیـن آنـان را حـل و فصل كند را پسندیده و واجـب مـى دانـد

, یكــى از مشـهورترین نظریــه پـردازان وجــوب عقلــى امامـت) 7.(مهمـل و مردمــان دچـار تفرقــه و سـردرگمى مـى شـوند
وى در رســـاله اى بــا عنـــوان .  متفكـــر برجســـته معتزلـــى در قـــرن ســوم هجـــرى اســـت, ابوعثمــان عمـــروبن بحـــر جـــاحظ

بـه نظـر جـاحظ مردمـان . استدالل عقلى بر وجوب امام و ضرورت نظام سیاسى ارائه مى دهد))  استحقاق االمامه((
بــه , كــثرت جهــل و شــدت منازعــاتى كـه در میـان خــود دارنــد, بــا توجــه بــه تنــوع عقــول و طبــایع و نــیز جاذبــه شـهوت

 .شدت نیازمند به حكومت و حاكم هستند
وجـود امام و , چون وجوب و وجود امر و نهى با وجوب و وجود امام و نظام حكومت مالزم اسـت, در نظر جاحظ

 : جاحظ در ادامه استدالل خود مى نویسد) 8.(دولت عقال واجب است
بـه ناچـار بیـن دشمن عصـیانگر و مطیع دوستدار , و از آن رو كه بندگان ناگزیر مورد امر و نهـى واقـع مى شوند

روشن است كه مردمان جز با منع شدید و مجازات سنگین قادر به بازداشتن طبایع و مخالفـت هواهــاى , قرار دارند
 .امر و نهى شوند] از جانب كس یا نهادى[ خود نیستند و بنابراین الزم است

قطعـا از درك مصـالح دینـى , اگر عقل هاى مردمان قادر به درك همه مصالح دنیایى آنان نیست, و از سوى دیگر
زیــرا علــم دیـن غـامض تــر اسـت و نیازمنــد طبیعــت برتــر و عنایـت بیشــتر همــراه بـا تلقیــن ائمــه , عــاجزتر خواهنــد بـود

علـم پیــدا مـى كنیــم كـه مـردم نــاگزیر از امـامى هسـتند كــه جمیــع مصـالح آنــان را , بــا توجـه بـه همـه ایـن مـوارد. اسـت
 )9)).(فلما كان ذلك كذلك علمنا إنه البدللناس من امام یعرفهم جمیع مصالحهم((بشناساند 

اندیشـه هـاى خـود را , عبدالجبار توضیح مى دهد كه قـائالن بـه نظریـه وجوب عقلـى امامت در مذهب سـنىقاضى 
آن است كه )) تمكین((منظور از . ارائه داده اند)) لطف((و )) بیان((, ))تمكین((در قالب یكى از مفاهیم سه گانه 

قـادر بــه انجــام تكــالیف خـود و یــا حــتى انجـام اعمــالى در راسـتاى منــافع و مضـار خویــش , مكلفــان بــدون وجــود امـام
معتقدنـد , توضیح داده انـد)) بیـان((اندیشمندانى كـه نظریـه وجوب عقلـى امامت را با تكیـه بـر مفهـوم ) 10. (نیستند

حجت خداوند براى خلق اوست و , به نظر اینان امامت و امام. تكلیف مومنان جز با حجت و بیان تمام نمى شود
, ســرانجام) 11.(خــالى نخواهــد بــود, كــه همــان نــبى یـا امــام بــراى تبییـن احكــام الهـى اســت, هیــچ گــاه زمانــه از حجــت

عقیده دارند لطف و عنایت خداوند اقتضا مى كند كه جهان را از , ))لطف((قائالن به وجوب عقلى امامت از باب 
رئیسى با تدبیر و امامى كه اسباب اجتماع انسان ها بـوده و آنـان را در مسـیر مصـالح دیـن و دنیـاى خودشـان قـرار 

.امامت لطفى است كه براى تإمین و تضمین مصالح انسان ها مقرر شده اسـت, در این دیدگاه. خالى نگذارد, دهد
)12( 

خود به نظریه وجوب شرعى ـ سـمعى , قاضى عبدالجبار با نقد دیدگاه هاى سه گانه فوق درباره وجوب عقلى امامت
 .تمایل پیدا مى كند, امامت كه نظریه اغلب اندیشمندان اهل سنت است
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 نظریه وجوب شرعى ـ سمعى) ج
ٕ حنبلى  مسـإله امامت و تإسـیس نظام سیاسى از مسائلى اسـت كـه عقـل قادر به ) ق 458ـ  380(به نظر ابن فـرا
 )13.(و حالل و حرام آن نیست, تشخیص وجوب و اباحه

مهم ترین دلیل معتقـدان به وجـوب , به نظر این فقیه شافعى. ابوالحسن ماوردى در این باره بیشتر توضیح مى دهد
شرعى امامت این است كه امام و رهبر به آن دسته از امور شرعى اقدام مى كند كـه عقـل بـه وجـوب انجـام و تـرك 

عقل صرفا به وجوب منـع هر یـك از عقـال از ظلـم بـه همـدیگر و عمل بـه مقتضـاى عدل و . آنها حكم نكرده است
انصـاف حكـم مــى كنـد و هــر انسـانى را الـزام مـى كنـد كــه بـا عقـل خـویش و نـه عقــل دیگــرى به تـدبر و تــدبیر امور 

قاضـى عبدالجبار نیز ) 14.(لیكن شرع به تفویض و واگذارى امور به ولى مورد نظر دیـن توصـیه مى كنـد; بپردازد
 :تقریبا همین استدالل را دارد

شایسـته و حســن اسـت و , زیرا تردیدى نیست كـه وجـود و برقـرارى امـام, تحقیقا امامت به وسیله شرع ثابت شده است
.(بلكـه بحـث صـرفا در وجـوب امامت اسـت, بـه اقامه احكام و حـدود مـى پـردازد, همچنین امـام در صورت استقرار

15( 
اعـم از اندیشــمندان مشـهور , نشــان دادن ایــن نكتــه اساسـى اسـت كـه جمهــور اهـل ســنت, غــرض از ذكـر نكــات فـوق

عموما از ادله عقلـى فاصـله گرفتـه , در توجیه مشروعیت نظام سیاسى اهل سنت, حنبلى و دیگران,  شافعى, معتزلى
بـه ویژه اعمـال و احادیـث , نقـل و ســمع, در هر صـورت. و به دالیل سمعى و نقل از قرآن و سنت استناد مى كنند

مهـم تـرین منبــع تغذیــه كننــده دولــت و موجودیــت نظـام سیاسـى در نــزد اهــل سـنت , و صــحابه) ص(منقـول از پیــامبر
ٕ در بیان وجوب امامت و حكومت به حدیثى از احمدبن حنبل; است اسـتناد , رئیس مذهب حنبلى, براى مثال ابن فرا

 :مى كند
 .هر گاه امامى نباشد كه به امور مردم قیام كند فتنه ظاهر مى شود) 16(;الفتنه اذالم یكن امام یقوم بإمر الناس

یـا إیها الـذین آمنوا اطیعـوا اهللا و اطیعوا الرسـول و إولـى ))(اولى االمـر((ابوالحسن ماوردى نیز پس از استناد به آیه 
در این باره اشاره مى ) ص(به حدیثى از پیامبر اسالم, در وجوب شرعى امامت))) 59آیه ) 4(نسإ . ((االمر منكم

فاسمعوا لهـم و اطیعوا , ویلیكـم الفاجر بفجـوره, سیلیكم بعدىواله فیلیكم الـبر ببره.(كند كه ابوهریره آن را نقل كرده است
 )و ان إسإوا فلكم و علیهم, فان إحسنوا و لهم, فى كل ما وافق الحق

اهمیـت زیـادى دارد و نتـایج و پیامدهاى گسـترده اى , از دیـدگاهى كـه در ایـن پـژوهش اتخـاذ كــرده ایـم, اشـارات فـوق
 .براى نظام سیاسى اهل سنت و به طور كلى تاریخ تمدن اسالمى برجاى گذاشته است

 
 اصول نظام سیاسى اھل سنت

در توضــیح اصــول نظــام سیاســى نــیز طبعــا , چــون اصــوال مشــرب نقلــى دارنـد, نظریــه هـاى نظــام سیاســى اهــل ســنت
اندیشه سیاسى اهل سنت براى توضـیح مشروعیت حوادث پـس از رحلت حضـرت . چنین روشى را تعقیب مى كنند

البتــه اصـل شــورا بیشــتر در نظریــه ; اســتناد مــى كنــد)) شــورا((و )) اجمــاع((نوعــا بــه دو اصــل اساســى , )ص(رســول
لیكـن اجماع مهم تـرین منبع مشـروعیت نظـام سیاســى در نظریـه هاى , هـاى جدیـد اهـل ســنت طـرح شده و مى شود

نخست به اصل اجماع اشاره مى كنیم و آن گـاه اسـتدالل , به لحاظ رعایت ترتب تاریخى. قدیم اهل سنت بوده است
 .اندیشمندان سنى درباره شورا را طرح خواهیم كرد

 
 اجماع) الف
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اجماع را مهم تـرین مستند بـراى مشروعیت , اهل ســنت, چنان كه محمدضیإالدین الریس به درستى توضیح مى دهد
همـان , قوىترین و عـالى تـرین مرتبـه از اجمـاع, در این اندیشه. به ویژه خالفت راشدین مى دانند, نظام سیاسى خود

زنـدگى كرده و در جهاد ) ص(زیرا صحابه نسل اول مسـلمانان بودنـد كـه همراه رسـول, اتفاق و اجماع صحابه است
كردار و گفتار پیـامبر را دیده و شـنیده انـد و بـه احكــام و اسرار ; و دیگر اقدامات با آن حضرت مشاركت كرده انـد

 .اسالم داناترند
ـ اجماع دارند كه ناگزیر باید كسى جانشین پیامبر باشد و ) ص(صحابه ـ پس از رحلت پیامبر, مطابق مذهب سنى

بــراى انتخــاب خلیفــه نــیز تــالش كردنــد و كســى از صــحابه نشــنیده اســت كــه حــتى یكــى از آنهــا دربــاره عــدم احتیــاج 
اجماع صحابه بر وجوب وجـود خالفـت ثابـت مـى شود و ایـن , بـدین سـان. مسلمانان به امـام و خلیفـه سـخن بگویـد

شاید به همین دلیل است كه امام الحرمین جوینى ) 17.(همان اصل اجماع است كه مستند مشروعیت خالفت است
معتقد است قبل از شروع به بحث امامت ـ یعنى خالفت ـ ناگزیر باید فصلى را براى تبییـن اهمیت و حجیت اجماع 

 )18.(زیرا امامت و حكومت در اهل سنت منحصرا بر این اصل استوار است, در نظر گرفت
نابراین ادله حجیت اجماع نیز الزم است ; قرآن و سـنت است, منابع اساسى تشریع در اســالم, به نظر اهل سنت ب

جسـت وجو , نامیده اند)) مجلس الصحابه((به اضافه منبع تاریخى كه در ادبیات اهل سنت , از درون این دو منبع
.و مجلس صحابه) ص(سنت پیامبر, قرآن: بدین ترتیب منابع سه گانه اجماع در مذهب اهل سنت عبارتنداز. شود

)19( 
 
 
عبدالحمید متولى آیات ســه گانـه زیـرا را بـه مثابـه ادلـه اى براى تقریـر حجیت اجمـاع : منبع حجیت اجماع, قرآن. 1

 )20:(در نظام سیاسى اهل سنت معرفى مى كند
این آیه با توجه به این كه اطاعت ) 21)). (یا إیها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و إولى االمر منكم((ـ 1

توصیه هـاى ویژه اى در خصـوص اجمـاع آمده ) ص(خدا و رسـول را واجب كرده در آیات قـرآن و احادیث پیامبر
 .از دیدگاه اهل سنت دلیلى بر حجیت اجماع تلقى شده است, است

 )22)).(واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و التفرقوا((ـ 2
و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولى و نصله جهنم و سإت ((ـ 3

 )23)).(مصیرا
در آیـه )) حبل اهللا((, در آیه سوم)) مـومنین((حسن عباس حسن اشاره مى كند كـه در تفسیرهاى شیعى منظـور از 

 )24.(است) علیهم السالم(امامان دوازده گانه و معصوم, در آیه نخست)) اولى االمر((دوم و 
 
احادیــث نبـوى زیــر را بــه عنــوان دالیلــى از , اندیشــه هــاى سیاســى اهــل ســنت: منبــع حجیــت اجمــاع, ســنت پیــامبر. 2

 )25:(در مشروعیت و حجیت اجماع ذكر كرده اند) ص(سنت پیامبر
 )).امت من هیچ گاه بر خطا اجماع نمى كند; التجتمع إمتى على الخطإ((ـ 1
 )).امت من هیچ گاه به ضاللت و گمراهى اجماع نمى كند; التجتمع إمتى على الضالله((ـ 2
نار, یداهللا مع الجماعه((ـ 3 پـیرو جمع . دست خداوند بـا جماعت است; اتبعوا السواد االعظم فإنه من شـذ شـذ فى ال

 )).زیرا هر كس تك روى كند به جهنم مى افتد, كثیر مومنان باشید
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هرگز خداوند روا نكرده است كه امت من به ضاللت و گمراهـى اجمــاع ; لم یكن اهللا لیجمع إمتى على الضالله((ـ 4
 )).و اتفاق كند

از خداونـد متعـال درخواست كردم كـه اجماع امت مـرا ; سإلت اهللا تعالى إال یجمع إمتى على ضالله فاعطانیهـا((ـ 5
 )).در ضاللت و گمراهى قرار ندهد و خداوند نیز تقاضاى مرا پذیرفت و به من ارزانى داشت

 
خبر از تإسیس نوعى مجلس مشورتى مى , برخى از نویسندگان اهل سنت: منبع حجیت اجماع, مجلس صحابه. 3

عبدالحمید متولى . دهند كه ابوبكر و سپس عمر آن را تشكیل دادند و بزرگان صحابه در آن به شور مـى پرداختنـد
 :مى نویسد

عمـر در اوایـل خالفت خود ــ كه هنـوز دولت اسـالمى از شــبه جزیره عربستان تجـاوز نمى , و بعد از او... ابوبكر
را دعوت كرده و مقرر كردنـد در مواردى كه خلیفه نـص صـریحى در ) بزرگـان صـحابه(كرد ـ جمعیتى از صـحابه 
خلیفه نـیز همان , هرگاه این جمع در امرى اتفاق مى كردند.  مشاوره و اظهار نظر كنند, قرآن و سنت پیدا نمى كرد
بـه . به اجماع نمى رسـید) در مجلـس صـحابه(تحقیقا مواردى نـیز اتفـاق مــى افتاد كه . نظر را اخذ و اجرا مى كرد

 )26.(در همین زمان تشریع شده است, اكثر احكام شرعى كه گفته مى شود موضع اجماع صحابه بوده, هر حال
توضــیح مــى دهــد كــه , بــه عنــوان منبــع تــاریخى بـراى حجیــت اجمــاع, حســن عبــاس حســن در تحلیــل مجلــس صــحابه

لیكــن ابهامــاتى ایـن امــر را ; ظهــور اجمــاع بـه عنــوان یكــى از منــابع قــانون گــذارى در اســالم چنــدان هــم بعیــد نیســت
بـه نظر مـى رســد بیـن آیـات و ; احاطه كرده و در هم پیچیـده است كه همـواره موجـب تردیـد در اعتبـار آن مى شود

نوعـى تنـاقض آشـكار , و موضـع ابـى بكـر در قبـال تصـمیمات ایـن مجلـس, احادیـث مربـوط بـه اجمـاع از یـك طـرف
زیــرا ابوبكــر نخسـتین كسـى اسـت كـه در مـورد جنــگ بـا كســانى كـه از پرداخـت زكـات بــه دولــت بعـد از , وجــود دارد

بــه رغـم , بــه هــر صورت) 27.(بـا اجمــاع صــحابه مخالفـت كــرد) جنـگ هـاى ارتــداد(امتنـاع مـى كردنــد ) ص(پیــامبر
اهـل سنت نتـایج نظـرى و علمـى مهمـى در معمارى نظـام , تردیدهایى كه در بنیـاد نظرى اجمـاع صحابه وجـود دارد

 )).اهل حل و عقد((از آن جمله است مفهوم , سیاسى خود استخراج كرده
 
 شورا) ب

منظـور از شـورا . بــه ویــژه در نظریــه هــاى جدیـد نظـام سیاسى اهــل سـنت اسـت, شـورا مهـم تـرین اصـل نظـام سیاسـى
تبادل آرا به منظور اتخاذ تصمیم درست در مسائل اساسى جامعه اسالمى است كه حكم و نص شـرعى دربـاره آنها 

در آیه شورا آشكارا نشان مى دهد كه بیشتر موارد شورا )) امر((لفظ , به نظر بعضى نویسندگان عرب. وجود ندارد
محمــد عبــدالقادر ) 28.(امــور حكومــتى و اقامــه تصــمیمات دولــت در بیــن مومنــان و اعضــاى جامعــه اســالمى اســت

دو دیدگاه موجود در فقه اهل سنت درباره وجـوب و الزامـى , ضمن اشاره به قلمروهاى متنوع و متعدد شورا, ابوفارس
بـودن شـورا براى حـاكم اسـالمى یـا استحباب و غیرالزامـى بـودن شورا در حكومــت اسالمى را مـورد بررسـى قرار مى 

 ) 29.(دهد
 پایه هاى ارزشى در نظام سیاسى اهل سنت

دو ركن اساسى و دو پایه ارزشى نظام سیاسى اهـل سنت اســت كه در مقابل دو )) عدالت صحابه((و )) خالفت((
 . در نظام سیاسى شیعه طرح شده است)) والیت((و )) امامت((مفهوم 

 
 خالفت و خلیفه ) الف
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بـه عهده ) ص(منظور از خالفت این است كه شخصى از مومنان ریاست دولت اسـالمى را بـه جانشـینى از پیـامبر
 :جرجى زیدان با نظر به واقعیت تاریخى خالفت مى نویسد. گیرد

خالفــت از قبیــل . خــاص جهــان اســالم اســت و قبــل از آن ســابقه اى نــدارد, خالفــت كــه نوعــى از كشــوردارى اســت
قدرت پادشاهى مطلقه است ولكن تمایزش از قدرت قیصرها و كسراها به این اسـت كــه خالفـت شامل هر دو قدرت 

 )30.(دینى و دنیوى است
خالفــت را بــه معنــاى , محمــد ضــیإالدین الــریس, بــر خــالف جرجــى زیــدان كــه نــاظر خــارجى تحــوالت خالفــت اســت

) 31.(معرفـى مى كند) كمـاتقول الیـوم الدسـتوریه(حكومـت مبتـنى بر قـانون اساسـى , حكومت یا به اصطالح امـروز
یكــى دیگــر از نویســندگان اهــل ســنت نــیز معتقداســت خلیفــه كســى جــز یكــى از مومنــان نیســت و در تمــام حقــوق و 

نــه پادشــاه و نــه شــبیه پادشــاه كــه فراتــر از مــردم بــوده و آنــان را ظالمانــه از حقوقشــان , واجبــات هماننــد آنــان اســت
 )32.(محروم مى كند

. خلیفـه را جامع دو قــدرت دیــنى و دنیوى دانســته انــد, تمـام تعــاریف ارائـه شــده از خالفـت, بـه رغــم دیــدگاه هــاى فـوق
نویســـندگانى چـــون ) 33.(تعریـــف كـــرده اســـت)) امامـــت را جانشـــین نبـــوت در حفـــظ دیـــن و سیاســـت دنیـــا((مـــاوردى 

خالفــت : ((ایــن تعریــف را برگزیــده انــد, از میــان انبــوه تعریــف هــاى خالفــت, مصــطفى الرافعــى و عبدالحمیــد متولــى
خالفـت در اصـطالح اهـل , بـه هر حـال)). است) 34)(ص(ریاست عامه در امور دین و دنیا بـه نیابت از پیـامبر

اعتقاد عمومى اهـل سنت ایـن اسـت , ه ها)35(سنت ناظر به ریاست دولت اسالمى است و برخالف بعضى دیدگا
واذقـال ربـك للمالئكـه انـى جاعـل فــى االرض ((كـه خالفـت را نمـى توان بـه نــص وارد شده در آیه سى ام سوره بقـره 

مسـتندبه اجماع صـحابه و تـابعین در دوران راشدین مى , چنان كه مشهور اسـت, بلكه خالفـت, استناد كرد)) خلیفه
 )36.(همچنین در اندیشه اهل سنت و اندیشمندان قدیم بیشتر از متإخرین لزوم وحدت خلیفه تإكید شده است. باشد

اختصاصــى داشــت كــه بــه طــور ســنتى در تــاریخ طوالنــى خالفــت اســالمى حفــظ و )) عالمــت((خلیفــه شخصــا ســه 
 )37:(رعایت مى شده است

 
اسـت كـه دائمـا مى پوشــید تــا ایــن كـه بــه كعـب بـن زهـیر شـاعر ) ص(منظـور عبـاى حضـرت رسـول): عبـا(بـرده . 1

وقتى كه مسلمانان مكـه . كعب روزى پیامبر را دشنام داده و از مقابل مسلمانان فرار كرده بود. مشهور عرب بخشید
برادر كعب كه بحـیربن زهـیر نـام داشـت نامه اى بـه او نوشـت و از او خواسـت كـه بـا اظهـار توبه بـه , را فتح كردند

او نـیز چنین كــرد و بـا قصـیده اى كه در مـدح پیـامبر گفتـه بـود در مدینـه تســلیم آن حضـرت . رسـول اهللا رجـوع كند
همین عبـا نـزد خاندان كعـب بـود . پیامبر در پاسخ رفتار كعب او را تكریم كرده و عباى خویش را به او بخشید. شد

تـا آن كه معاویـه بن ابـى سـفیان در دوران خالفت خود آن را به چهــل هـزار درهم خریـد و پـس از معاویـه نـیز بقیـه 
از امویـان ـتا عباسـیان و سـپس خلفـاى عثمــانى بـه ارث بردنــد و در مراســم بسیار مهـم مورد اســتفاده قـرار مـى , خلفـا

) ص(و در مجموعــه مــیراث پیــامبر) اســتانبول(گفتــه مــى شــود عبــاى فــوق اكنــون در ســراى قــدیمى آســتانه .  گرفــت
عبا را با خود به مصر برده بودند و با فتـح ,  مى گویند كه ظاهرا عباسیان پس از شكست بغداد. نگهدارى مى شود

 .مصر به دست سلطان سلیم عثمانى به دست عثمانیان افتاد
خــاتم مهــرى در قالـب انگشــتر بــود كــه خلیفــه هــا بــه تبــع پیــامبر بــه همــراه ): مهــر تهیــه شــده در انگشــترى(خــاتم . 2

بعضـى , گویند وقـتى پیـامبر تصـمیم گرفت نامـه اى به قیصـر و كسـرا نوشـته و آنان رابه اسـالم دعـوت كند. داشتند
انگشـترى از نقره تهیـه نمود و بر ) ص(از این رو پیـامبر, گفتند كه عجم هیچ نامه اى را بدون مهر قبول نمى كنـد
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عمــر و ســپس عثمــان منتقــل شــد و , ایــن انگشــترى مهــردار بــه ابوبكــر. را نقــش كــرد)) محمــد رســول اهللا((آن كلمــه 
عثمـان نمونـه اى از آن را براى خود ساخت و پـس از او هم هـر . افتاد)) چاه إریس((سرانجام از دست عثمان به 

 .یك از خلیفه ها به طور سنتى به تهیه انگشتر خاتم اقدام كرده و شعار مورد نظر خود را بر آن نقش مى كردند
سومین عالمت خلیفه بود كه در مراسم رسمى و عمومى بـه دسـت , عصاى خالفت): نوعى چوب دستى(عصا . 3

 .مى گرفت
 :ها و شعارهاى سه گانه خلیفه و خالفت را ذكر مى كنیم))نشانه((اینك 

بـه , خواندن خطبه بـه نام خلیفه در منبرها و مسجدها هنگـام نمـاز, از جمله نشانه هاى عمومى خالفت: خطبه. 1
 .بود) قربان و فطر(ویژه نمازهاى جمعه وعیدین 

خلفاى اسالمى چون ضـرب تصـویر روى . یكى دیگر از نشانه هاى خالفت ضرب سكه به نام خلیفه بود: سكه. 2
از ایــن رو در یــك طــرف ســكه اســم خلیفــه و در طــرف دیگــر آن شــعارى , پــول هــا را از نظــر شــرعى نمــى پذیرفتنــد

 .به هر حال رواج سكه ها نشانه قدرت بود. مناسب سیاست هاى خود مى نگاشتند
ایجاد عالمت یا نوشته اى بر روى پرچم و لباس هاى دولتى بـود , سومین نشانه و شعار عمومى خالفت: طراز. 3

 .كه طراز نامیده مى شد
اندیشـه هـاى جدیـد بیشتر به موقــت . دربـاره اتمـام و انقضاى خالفت دیـدگاه هاى قدیم و جدیـد تفـاوت اساسـى دارنـد

ولى نظریه هاى قدیم خالفت را دایمى و مـادام العمر مى دانستند كـه جز , بودن و قید زمان در خالفت تإكید دارند
چیزى مــانع از اسـتمرار خالفت , مرگ خلیفه یا عوارض خاصى چون زوال عدالت یا نقص در اعضاى اصلى بدن

 . نبود
 
 عدالت صحابه ) ب

همیـن نظریـه . نظریـه عـدالت صـحابه از اركان اصــلى و پایــه هــاى ارزشــى نظــام سیاسـى اهـل سـنت بـه شـمار مىآیـد
 .است كه نظام خالفت را تنها نظام مشروع اسالمى معرفى كرده است

 :در زیر به برخى ویژگى ها و نتایج نظریه عدالت صحابه در نظام سیاسى اهل سنت اشاره مى كنیم
موقعیــت ویــژه اى اســت كــه آنـان را عهــده دار , مقصــود از مرجعیــت سیاســى صــحابه: مرجعیــت سیاســى صــحابه. 1

پـیروى كردن از هر یـك از صـحابه در ,  در اندیشـه سنى. شرح و تفسیر احكـام و قواعـد اسـالمى ــ سیاسى مى كنـد
نظریه عدالت صـحابه اذعـان دارد كـه كلیـه صـحابه . زندگى سیاسى به هدایت قطعى درستگارى مومنان مى انجامد

ابوالحسن اشعرى دربـاره . عادل و اهل بهشـتند و به همیـن دلیـل در زندگى سیاسـى نـیز مرجعـى مـورد اعتمـاد هستند
 :مرجعیت سیاسى صحابه مى گوید

و همه صحابه رهـبران مصـون از خطا و غیر قابل اتهام در دین هسـتند كـه خـدا و رسـولش جمیـع آنـان را ستایش 
كرده و ما را به تعبد در تعظیم و پیروى از آنان دستور داده و از عیب جویى و تنقیص احــدى از آنـان پرهیز داده 

 )38.(اند
قلمرو فراخـى از رفتـار صحابه در , عمل صحابه كه مفسر اصول و كلیات كتاب و سنت در زنـدگى سیاسى است

را شــامل مــى شـود كــه تمامـا بــراى مســلمانان متـإخر حجیــت شــرعى ) 'ه40ــ  11(دولـت مدینــه و انــدكى پــس از آن 
 .دارند

عمل صحابه را از موقعیت تـاریخى ــ اجتماعى آن جدا كرده و با , نظریه عدالت صحابه: گذشته گرایى سیاسى. 2
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منبـع , اجماع آنـان و بـه طـور كلــى هرگونـه گفتـار و كــردار آنهـا را همپایـه قـرآن و سنت, لغـو تاریخیـت فهـم صـحابه
و دوران صــحابه عنصــر اصــلى جهـت دهنــده در نظــام )) گذشــته سیاسـى((بـدین ســان ; اســتنباط احكـام سیاســى نمــود
 .سیاسى اهل سنت تلقى گردید

 
 نظريه ھاى خالفت قديم

اكنــون در موقعیــتى هســتیم كــه شــاید بتــوان نظریــه هــاى نظــام سیاســى قــدیم و جدیــد اهــل ســنت را در قالــب الگــوى 
 .سیستمى دسته بندى و مقایسه نمود

و , صورتبندى انتزاعى از جامعه اسالمى به مثابه یك كـل نظـام وار هسـتند كـه مى تواننـد, نظریه هاى نظام سیاسى
نیازها و اهـدافى مربوط مـى شوند , مشكالت به مسائل. مشكالت جامعه اسالمى را حل و فصل كنند, یا باید بتوانند

در جریان سیاسـت گذارى و , اما به هر حال; كه ممكن است در مورد آنها توافق یا اختالف نظر وجود داشته باشد
در هــر نظریــه اســـالمى ـ )) امــر سیاســى((, از ایـــن حیــث. طــرح و رفـــع مــى شــوند, در درون نظــام سیاســى كشــف

سیاسـى نـاظر بـه تخصـیص اقتــدارآمیز ارزش هاسـت كـه چونــان رشــته اى محكــم تمــام نهادهـا و رفتارهــاى سیاســى را 
اعـم از شـیعه و , بـه نظـر مـى رسـد كـه نظریـه هاى نظـام سیاســى در اسـالم. همچون یـك سیسـتم انسـجام مى بخشــد

خصوصیات نسبتا مشتركى دارند و براى مقاصـد تحلیلى و آموزشى مى تـوان این خصوصـیات , جدید و قدیم, سنى
 )39:(را در قالب مفاهیم سیستمى مطالعه و مقایسه كرد

 ;ـ تمام نظریه هاى نظام سیاسى در اسالم داراى ساختار سیاسى ویژه اى هستند1
 ;ـ نظریه هاى نظام سیاسى در اسالم كاركردهاى خاص و نستبا مشابهى دارند2
ـ تمام نظریه هاى نظام سیاسى در اسالم از حیث ساختار و كــاركرد تا حـدودى دچـار آمیختگى و در هـم تنیدگى 3

ایـن خصوصــیات شـالوده الزم را بـراى مطالعـه مقایســه اى نظریـه هـاى نظـام سیاســى در جهـان اســالم فراهــم . هسـتند
 .مىآورند

 
 ساختار خالفت قديم

مجموعــه اى از نهادهــا و عناصــر قابــل مشــاهده اى هســتند كــه نظــام سیاســى ((, منظــور از ســاختار در ایــن نوشــته
كاركردهــا و نقـش هــاى خاصــى را تولیــد مــى , و بــه عنــوان اجــزاى اصـلى نظــام خالفــت)) خالفــت قـدیم را مــى ســازند

را در ایــن نــوع )) شــبكه قــدرت((و )) مرزهــا((, ))عناصــر((در بررســى ســاختار خالفــت ســنى مــى تــوان ) 40.(كننــد
در زیـر بـه ایـن مفـاهیم سـه گانه در نظریـه هــاى نظام سیاسى قدیـم . ازنظـام سیاسـى در جهـان اســالم شناسایى كــرد

 .اهل سنت اشاره مى كنیم
 

 عناصر و نھادھاى خالفت قديم) الف

همــان نهادهــاى خالفــت تــاریخى هســتند كــه از ســال , عناصــر و نهادهــاى ملحــوظ در نظریــه هــاى خالفــت اســالمى
 :مهم ترین این عناصر و نهادها عبارتند از. هجرى به تدریج شكل گرفته و تكامل یافته بود 656یازدهم تا 

رهبـر , چنـان كــه گذشـت, خلیفـه. خلیفه مهم ترین عنصر ساختارى در نظام سیاسى قـدیم اهل سـنت است: خلیفه. 1
فضــل اهللا بــن روز بهــان خنجــى . و ریاســت عظمــاى مســلمانان اســت كــه تــدبیر مصــالح دیــن و ملــت را برعهــده دارد

 :براى خلیفه دوازده شرط ذكر مى كند) قرن دهم هجرى(
نابرآن كه حضـرت ــ صـلى اهللا , اول آن كه قریشى باشد: شرایط امام دوازده چیز است, در كتب اهل كالم گفته اند ب
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ى و ; دوم آن كـه مجتهد باشـد تـا احكـام شـرع دانـد; ))االئمه مـن قریش: ((علیه و سلم ـ فرموده ٕ سیم آن كه خداوند را
چهارم آن كه خداوند كفایت و علـم به مصـالح مال باشـد تـا در وجوه اموال تصـرف ; تدبیر باشد تا حفظ حوزه نماید

ششـم آن ; تا حوزه اسالم را از كفار و اهـل بغى نگاه دارد, پنجم آن كه شجاع و قوى دل باشد; بر وجه الیق كنـد
; هفتــم آن كــه بــالغ باشـد تـا مقبــول التصــرف باشـد; و اهــل قبـول شــهادت و قضــا باشـد, كــه عــادل باشـد تـا جــور نكنــد

زیرا عـار رقیـت با سـلطنت , نهم آن كه آزاد باشد; هشتم آن كه عاقل باشد تا به قوت عقل تمیز میان امور تواند بود
تـا از نقصان , یازدهم آن كه سمیع و بصـیر باشد; زیرا زنان اهل والیت نیسـتند, دهم آن كه مرد باشد; منافات دارد

دوازدهم آن كه نـاطق باشد تا بـه احكـام تلفـظ ; این دو حاسه از استیفاى پرسش و معرفت احوال رعیت محروم نماند
 )41.(تواند كرد

وزارت عالى تـرین نهاد اجرایى در خالفـت اسالمى اسـت كه نخستین بار در دوران بـنى عبـاس : وزارت و وزیر. 2
پایـه وزارت ((ابن طقطقـى در تـاریخ فخرى توضـیح مــى دهد كـه . تإسیس شد و وارد اندیشه سیاسى مسلمانان گردیـد

 )42)).(در دولت بنى عباس نهاده شد و قوانین آن در زمان ایشان برقرار گردید
و كسى كه صاحب , وزارت در شریعت و نظریه هاى سیاسى اهل سنت عبـارت از نیابـت سـلطنت و خالفـت است

والیــت عامـه اســت ــ خلیفـه یــا ســلطان ـــ او را در رتــق و فتـق مهمــات كشـور نایــب و جانشــین خــود كـرده و بـا او در 
وزارت تفــویض و : وزارت در اندیشــه سیاســى اهــل ســنت بــر دو قســم اســت) 43.(مصــالح جامعــه مشــورت مــى كنــد

 .تنفیذ
امیر در عرف مسلمانان كسـى اسـت كه خلیفـه او را در شهر یـا منطقه اى از بـالد اسالمى بـه : امارت و امیر. 3

واگذارى امر , منظور از امارت خـاص. عام و خاص: چنین امارتى به دو قسم است. والیت و حكومت نصب كند
امــا امــارت عامـه والیـت بــر جمیـع امــور عمومــى و ; سیاسـت مـردم و حـج اسـت, همچـون اداره امـور جنــگ,  خاصـى

ٕ توضـیح , امـارت عامه. حكومتى یك منطقـه یا شـهر است كه خلیفه واگذار كرده است چنان كـه ماوردى و ابن فـرا
 .امارت استكفا و امارت استیال: به دو نوع اساسى تقسیم شده است, داده اند

اما تعداد دیوان ها به تناسـب , نهاد دیوان از اركان ثابت و دایمى خالفت قدیم تلقى مى شود: دیوان هاى دولتى. 4
ند نهـاد دیـوان شـامل مجموعـه اى از ادارات دولتى بـوده كه . تحوالت تاریخى كم و زیاد شده و قبض و بسـط یافته ا

 .تإسیس شده و فعالیت مى كردند, در راستاى حفظ حقوق و اجراى سیاست هاى عمومى دولت
قاعده چنین بود كه خلفا قاضى دارالخالفه را نصب مى كردنـد و امـیران والیـت ها نیز نصب : نهادهاى قضایى. 5

امـر قضـاوت بـه تـدریج از امارت جدا شــده و , امـا در دولـت بـنى عبـاس; و عزل قضات والیـات را بـه عهـده داشتند
; نصـب و عـزل قاضیان منـاطق مختلف را برعهـده گرفت, قاضى القضات دارالخالفه كه خلیفه او را تعیین مى كرد

 .بدین ترتیب قوه قضاییه مستقل از قواى اجرایى و مستقیما زیر نظر خلیفه عمل مى كرد
تـــاریخ طـــبرى بــه نقــل از عمربــن . مجلــس قضـــا همــواره هیبــت و جایگـــاه ویـــژه اى در دولــت اســـالمى داشــته و دارد

 :عبدالعزیز مى نویسد
صـاحب , قاضـى ركن دیگر, والى یك ركـن: قدرت و حكومت چهار ركن دارد كه بدون آنها هرگز تثبیت نمى گـردد

 )44.(ركن چهارم آن هستم] خلیفه[ بیت المال ركن سوم و من
از دیگر نهادهایى است كه در كنار والیت قضـا تشـكیل دهنـده نهادهـاى قضـایى )) والیت مظالم((و )) نهاد حسبه((
 .بود
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 مرزھاى قدرت در خالفت قديم) ب

. همـان مفهــوم متعـارف مــرز از حیث تـاریخ و جغرافیـا یا زمان و مكـان است, منظور از مرزهاى قدرت در این جـا
اما به هرحال اصطالحى در نظریه هاى سیاسى اسـت كـه , گسترده یا محدود باشد, مرز ممكن است در هر دولتى

 .و پیرامون جدا و متمایز مى كند)) محیط((دولت و نظام سیاسى را از 
, پیدایش اسالم همانند هـر مكتـب فكرى بـزرگ ـ همانند لیبرالیسم و كمونیسـم ـ كــه خاصـیت همگانى و جهـانى دارنـد

, فقیهـان اهـل ســنت نـیز بـه اعتبـار دیانـت اسـالم, بـدین ســان; قهـرا با انقســام و بلوك بنـدى جامعـه بشـرى همــراه است
این تقسیم ضـمن آن كه مرزهـاى قدرت در . داراالسالم و دارالكفـر: جهان را به دو اردوگاه متمـایز تقسیم مــى كننـد

در ایـن . مبناى بسیارى از مسائل حقوقى و سیاسى دیگر را نیز روشـن مـى كند, خالفت قدیم را مشخص مى سازد
به خوبى جایگاه عقیده و ایمان در مرزبندى قدرت سیاسى مالحظه مى شود و قلمرو دولت اسالمى را قطع , تقسیم

 .استوار مى گرداند) وحدت عقیده(بر یك اصل معنوى , خون و غیره, نظر از مختصات خاك
 شبكه قدرت در خالفت قديم) ج

پـس از مرزبنـدى , همانند هر نظریـه اى كه واجــد انسـجام درونـى است, نظریه هاى قدیم نظام سیاسى در اهل سنت
این نظریـه . به طراحى و تعریف شبكه ویژه اى از قدرت در درون مرزهـاى مــورد نظر اقـدام كـرده انـد, خالفت قدیم

نظــام و آرایــش خاصـى بــه زندگــى , گــروه هـا و نهادهــا, هــا بـا چینــش عناصــر قـدرت و ایجـاد نوعـى رابطــه بیــن افـراد
سیاسى تحمیل كرده اند و هر گروه و دسته اى از جماعت مسلمانان را در جایگاه معینى كه نظریه نشـان مـى دهـد 

 .بر نشانده اند
در رابطــه بــا , بایـد تإكیــد كــرد كـه افــراد سـاكن داراالسـالم, بـه عنــوان درآمـدى بــر تحلیــل شـبكه قـدرت در خالفـت قــدیم

سپس فعاالن سیاسـى ; حامیان منفعل و بى طرف ها تقسیم مى شوند, ابتدا به سه گروه رفتارى فعاالن, نظام سیاسى
و موافقـان نظـام ) فعاالن غیرمتعارف(به دو گروه عمده معارضان , داراالسالم به لحاظ جهت گیرى رفتارى كه دارند

 .سیاسى خالفت تقسیم مى شوند
بسـیارى از مســلمانان نـیز در قبـال نظـام سیاسـى موضـع بـى , هر چنـد ممكن است كه در واقع: افراد بى طرف. 1

هر مسـلمانى علـى القاعده نقشـى در زنـدگى سیاسى به عهـده دراد و , اما مطابق الزام نظریه ها, طرف داشته باشند
بدین سان در عالم نظریه ها ــ بـه ویـژه از حیث لزوم ; بر اساس وظایف دینى در برابر دولت باید اتخاذ موضع كند

امر به معروف و نهى از منكر ـ هیچ مسلمانى نمى تواند در قبال نظام سیاسى بدون موضع باشد و در زمره گــروه 
بنــابراین از میــان ســاكنان داراالســالم تنهــا مــى تــوان اقلیــت هــاى غیرمســلمان و ) 45(;رفتــارى بــى طــرف قــرار گــیرد

 .را در این گروه جاى داد)) اهل ذمه((معروف به 
عامــه زنــان و مــردان مســلمانى هســتند كــه خواســتار حكومــت , حمایــت كننــدگان منفعــل: حمایــت كننــدگان منفعــل. 2

گروه , در نظـام خالفـت قـدیم. مى باشــند) عدالت(مرسوم به منظور تـدارك نظـم و امنیت عمومى و اجراى شریعت 
عموما نه , نام گرفته و مشاركتى انفعالى در زندگى سیاسى داشتند)) حمایت كنندگان منفعل((رفتارى كه در این جا 

تركیــب . بلكــه بــا صــرف اظهــار موافقــت و تبعیــت عملــى درشــبكه قــدرت قــرار مــى گرفتنــد)) بیعــت عامــه((از طریــق 
 .همه زنان مسلمان و مردان خارج از دارالخالفه: عبارت بودند از) حامیان منفعل(اصلى این گروه 

همـواره بـه دو دسته مخالفان و موافقان نظام سیاسى , فعـاالن سیاسى در هـر نـوع نظـام سیاسـى:  فعاالن سیاسى. 3
قهــرا موضــع مخالفــت و اعــتراض داشــته و خواســتار تغیــیر حكومــت و اصــل )) مخالفــان سیاسـى. ((تقســیم مــى شــوند

نظــام سیاســى هســتندو از مهـم تــرین فعــاالن مخـالف نظــام خالفــت ســنى مـى تـوان بــه دو گـروه شــیعه و خـوارج اشـاره 
هر كدام از موضع اعتقـادى و سیاسى ـ اجتمـاعى خاصى بـر نظـام خالفت پرخاش و اعتراض , این دو گروه. كرد
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به ویژه شیعه اساس نظام خالفـت را نظام جـور دانســته و بـه طور اصـولى چنیـن نظامى را طـرد و ) 46(;مى كردند
شورش و عصیان , تقیه, شیعه در رابطه با نظام خالفت همواره در موضع اعتراض, به همین دلیل. رفض مى كرد

 )47.(رهبران بالفعل یا بالقوه اعتراض و انقالب تلقى مى شد, بوده و از جانب حاكمان سنى
اصــل چنیــن نظــامى را مشـــروع مــى داننــد و در درون نظــام , نظــام خالفـــت)) فعــاالن موافــق((,  بــرخالف معارضــان

سرشـناس و موافـق خالفت در , عمـال بـه مردان مسـلمان, فعاالن درون نظام خالفت. خالفت به فعالیت مى پردازند
اینــان هــر چنــد كــه از نظــر تعــداد و شــماره . مركــز و شــهر و دارالخالفــه و حــداكثر بــالد نزدیــك آن محــدود مــى شــد

اینـان ; اما موقعیـت بسـیار ممتـازى در شبكه قدرت خالفـت قـدیم داشتند, نسـبت بـه بقیـه مسـلمانان بسـیار انـدك بودنـد
صــحابه و خانــدان هــاى , روســاى قبایــل,  فرمانــدهان نظــامى, قضــات, امــیران, مجموعــه اى مركــب از عالمــان دیــنى

بلكـه در جســت وجوى كسـب مناصب سیاسى یـا , مشهور بودنـد كـه در خواسـت مشخصـى از نظـام سیاســى نداشتند
بـه اعتبـار , فعاالن درون خالفـت. تصمیم سازىهاى سیاسى به منظور اجراى اندیشه ها و اهداف عمومى خود بودند

 .اهل امامت و خالفت تقسیم شده اند) 2; اهل حل و عقد) 1: ویژگى ها و امتیازاتى كه داشتند به دو دسته
هر چند توان تشخیص صالحیت هاى خالفت و تعییـن خلیفـه واجـد , اهل حل و عقد در نظریه هاى قدیم اهل سنت

فاقـد شرایط الزم براى خلیفـه , اما خود به دلیل قرشـى نبـودن و یـا دیگر شرایط ملحـوظ در خلیفه, صالحیت را دارند
 :قدرت در نظریه ها و نظام خالفت قدیم را نشان مى دهد) شبكه(نمودار زیر چارچوب . شدن هستند

 
 

 اھل امامت و خالفت

 اهل حل و عقد)مردان سرشناس دارالخالفه(فعاالن سیاسى 
 مسلمانان حامیان منفعل سیاسى مردان خارج از دارالخالفه

 افراد جامعه اسالمى همه زنان جامعه اسالمى
 افراد بى طرف كه هیچ سهم و مشاركتى در قدرت سیاسى ندارند: غیرمسلمانان

 
 

 كاركرد خالفت قديم

از قیـــاس نظــام هــاى فكــر سیاســـى بــا دســـتگاه هـــاى , اســـتفاده از مفهــوم كــاركرد در زنـــدگى و اندیشـــه هـــاى سیاســـى
كمكــى اســت كــه , منظــور از كاركردهـــاى خالفـــت قــدیم, از ایــن حیــث. مكــانیكى و موجـــودات زنــده ریشــه مــى گــیرد
بـه فعالیت مجموعـه و كـل آن نظـام سیاسى مى كنـد و در ایـن بـاره مى , فعالیت هر جزء و بخشى از نظام خالفت

 .نهان و نیز سوء كاركرد یا كژكارى نهادهاى خالفت را تحلیل كرد, توان كاركردهاى آشكار
نهـاد رهــبرى كننـده نظـام خالفـت كه به , نخسـت: سـه مفهوم عمـده مـورد توجـه اســت, در تحلیـل كـاركرد خالفـت قــدیم

دامنـه قـدرت و گسـتره آن در خالفـت , دوم;  مثابه عالى ترین مركز تصـمیم گـیرى و هـدایت ایـن دولـت عمل مى كنـد
مفهوم كــاركرد , به طور كلـى. شیوه و جهت جریان قدرت در نظریه ها و نظام سیاسى قدیم اهل سنت, و سوم, قدیم

چه كسى یـا نهــادى مسائل اصـلى سیاسـت جامعــه اسـالمى را : بـه طـرح و بررسـى ایـن نكات اساسـى مـى پردازد كه
بررسى و حل مى كننـد؟ چـه كسـى و نهـادى تصـمیم , شناسایى مى كند؟ چه كس یا نهادهایى مشـكالت را مشـخص

مــى گــیرد و راه حــل هــا را نشــان مــى دهــد؟ چگونــه پدیــده قــدرت شــكل گرفتـه و روان مــى گــردد؟ و چگونــه ایــن همــه 
در ) 48.(مـى نامند)) جریان سیاسـت گـذارى((اعمال سیاسى انجام مـى گیرنـد؟ بعضى از نویسندگان ایـن فرآیند را 

Page 11 of 21علوم سیاسى

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\298.htm



 .زیر به این نكات اشاره مى كنیم
 

 مركز تصمیم گیرى , رھبرى) الف

تقاضـاها و حمایـت هاى موجود در جامعـه اسـالمى را مى گیرد , همه دروندادها اعم از نیازها, مركز تصمیم گیرى
مركز تصـمیم گـیرى در خالفت قدیم نـیز هماننـد .  و آنها را به صورت تصمیم ها و فرمان هاى الزام آور در مىآورد

 .در حیطه اعمال ارادى فعاالن سیاسى است, هر نظریه و نظام سیاسى دیگر
, خلیفه تنها مركز تصمیم گــیرى اسـت كه مى تواند اطالعات و داده هاى ناشـى از تقاضـاها, در نظام خالفت قدیم

اولیــن شـرط الزم بــراى ایــن نــوع تصــمیم . نیازهــا و حمایـت هـا را مالحظــه كــرده و بــر اســاس آنهــا تصــمیم گــیرى كنــد
ى المفضـى ... العلم المودى الى االجتهاد فى النوازل و االحكام: ((خلیفه است)) تدبیر((و )) اجتهاد((, سازىها ٕ و الرا

اهمیـت اجتهـاد در تصـمیم گــیرى سیاســى از آن روســت كــه در نظریه ) 49)).(الـى سیاسـه الرعیـه و تـدبیر المصــالح
نابراین دولت حالت ابزارى دارد و وسیله اجراى ; حاكمیت نهایى به دین و شریعت واگذار شده است, هاى خالفت ب

, احتیاجى به قانون موضوعه و نهاد قانون گذارى نیست و به همین دلیل, در چنین دولتى. شریعت دانسته مى شود
دولتى شرعى , دولت خالفت. نهادى به نام نهاد قانون گذار یا قوه مقننه دیده نمى شود, در نظریه هاى خالفت قدیم

اما استنباط و ; بلكه بدعت و حرام دانسته مى شد, نه تنها وضع قانون بشرى معنا نداشت, است و در نظام خالفت
تفریع قوانین شرعى سازوكار خاصى داشت كه به ضرورت نیازمند اجتهاد خلیفـه یا به هر حال حضور مجتهـدان 

اگـر شـرط , ابوحامـد غزالـى تإكیـد مى كنـد كه بـا توجه بـه لـزوم شـوكت و قدرت حـاكم. در فرآیند سیاست گذارى بـود
 )50.(حذف مى شود و به التزام و تقلید حاكم از عالمان دینى كفایت مى كند, علم و اجتهاد با آن تزاحم كند

 
 دامنه قدرت ) ب

بررســى ایــن نكتــه اســت كــه آیــا گســتره قــدرت دولــت در نظــام , هــدف از بحــث دربــاره دامنــه قــدرت در خالفــت قــدیم
 .محدود به حوزه عمومى است یا قلمروهایى از زندگى خصوصى افراد را نیز فرا مى گیرد, خالفت

ٕ و ماوردى از نخستین متفكران اهل سنت هستند كه در مورد وظایف و حدود اختیـارات خلیفـه در امور امت  ابن فرا
, ـ اقامـه حـدود شــرعى 4, ـ استقرار امنیت اجتماعى 3, ـ اجراى احكام قضایى 2, ـ حفظ دین 1) 51:(بحث كرده اند

ـ تقسیم بیـت المال بیـن  8, ـ جمعآورى اموال عمومى و مالیات هاى شرعى 7, ـ جهاد با معاندان 6, ـ حفظ مرزها 5
اشراف و نظارت والیى بر كلیه امور سیاسـى و , ـمباشرت10, ـ تعیین مقامات اجرایى و فرهنگى 9, دارندگان شرایط

ٕ . دینى در تعریـف , و دیگران بـه اقتفـاى آن دو, این موارد مهم ترین وظایف ده گانه اى هستند كه ماوردى و ابن فرا
, ایــن اشــارات آشــكارا نشــان مــى دهــد كــه در نظریـه هـاى خالفــت قـدیم. گســتره قــدرت در خالفـت قــدیم ذكــر كــرده انــد

, جامعه در درون دولت جذب شده اسـت و بى هیچ تفكیكى بیـن دو حـوزه عمومـى و خصوصـى در زنـدگى مومنـان
دولــت در امــور خصوصــى نــیز دخالــت مــى كنــد و دامنــه قــدرت خالفــت هــر دو حــوزه عمومــى و خصوصــى را بــه 

 )52.(یكسان شامل مى شود
 
 جريان قدرت) ج

, قـــدرت, چگونگـــى و مســـیر عبـــور اطالعـــات, منظـــور از جریـــان قـــدرت یـــا جریـــان ارتباطـــات در یـــك نظـــام سیاســى
 .از شبكه هاى مختلف آن نظام سیاسى است... فرمان ها و دستورها و, انرژى تشویق و تنبیه, تصمیمات

جریان قـدرت از باال , در نظریـه هاى خالفـت قـدیم)) والیـت عـام و مطلـق حـاكم((و )) تصـویب((با توجه به مبناى 
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خلیفـه با تكیه بـر اجتهــاد خـود یـا اجتهـاد عالم یا عالمان مورد تإییـد . بسته و اقتـدارى بـود, به پایین و كاركرد قدرت
خلیفـه تمام كـارگزاران . هیچ گونـه تفكیك در قـواى كشور وجود نداشت. تنها منبع همه والیـت هـا و احكام بـود, خود

وى در . حكومت را در تمام حوزه هـا نصـب و عـزل مى كرد و حكمـش اعم از حكم شـرعى یـا حكم والیى نافذ بـود
صرفا كمك فكرى براى خلیفـه تلقـى مـى , هرگونه مشورتى بدون آن كه الزام آور باشد, برابر هیچ مقامى مسوول نبود

اهل حل و عقد فقط شإن كارشناسانه در تشخیص شرایط حاكم داشتند و هرگز حق عزل خلیفه یا تحدید قـدرت . شد
 .او را نداشتند

بلكــه بــراى نظــارت و كنــترل , حكومــت نــه بــه عنــوان ابــزارى بــراى تحقــق اراده مومنــان, در نظریــه هــاى خالفــت قــدیم
 .اعمال مردم واجب شده بود

 
 نظريه ھاى خالفت جديد

قــرن هــا مــورد احــترام و اطاعــت , ســاختار و عناصــر پیــش گفتــه آن را فــراهم كــرده بــود, خالفــت قــدیم كــه تفكــر ســنى
تفكر سنى مقرر كرده بود كه اقتدار از آن خداوند است و خلیفه به رغم انتخاب توسـط اهـل . مومنان اهل سنت بود

زیـرا وظیفه , هرگز مسـوول و پاسـخ گوى مردم نیست, اسـتخالف و نصـب توسـط خلیفه سـابق و یا غلبـه, حل وعقـد
این گونه نظریه هـاى نظـام سیاسى . در زمین بود) خلیفه(عمده آنان اطاعت از شریعت خداوند و نماینده میراى او 

كه مسوولیت را این چنین برعهده خداوند یا نمایندگان او یا هر دو مى گذاشت به یقیـن نمـى توانسـت بـه طور ذاتى 
 )53.(نظام سیاسى مردم ساالر باشد

بنابـه دالیلى بـه تدریج دچـار زوال شـد و آخرین , همین قدرت اسالمى كه همیشه فكر مى شد مغلـوب ناشـدنى اسـت
سرانجام در سـال هـاى , تحت فشار نیروهاى درونى و بیرونى, خالفت عثمانى, نماینده نظام سیاسى قدیم اهل سنت

, همزمان با ظهور نشانه هاى قطعى زوال خالفـت و تمـدن اسـالمى برآمده از آن. میالدى فروپاشید1924ـ  1922
 .اقدامات اصالحى در دنیاى اهل سنت نیز شروع شد

مروارید همیشه به نخ نیست و بایـد بـه آن , نگران مباش((تصور عمومى اصالح طلبان سنى مذهب بر آن بود كه 
امـا ; بنـابراین اصالح اندیشـان الزم مى دیدنـد كه تمدن اسالمى را دوبـاره نظـم و شـكل دهند) 54(;))نظم بهترى داد

گرایش , چنان كه مجید خدورى به درستى اشـاره مـى كند, بدین سان. هرگز شكل دقیق آن تاكنون تعیین نشده است
امـا واكنش اسالم خواهـان ; ناسیونالیسـتى و غـیره پدیـد آمدنـد, هاى مختلف سیاسى اعم از رهیافت هاى سوسیالیستى

مصـلحان ((این واكنـش باالهـام از . پرنفوذتـر و تاكنون مانـدگارتر مـى نمایـد, در برابر زوال تمدن و خالفت اسالمى
از میــان بــردن افــزوده هــاى تــاریخى و كهــن و برقــرارى مجــدد نظــام , كــه خواهــان نــوزایش پــاك دینانــه اســالم)) قــرن

این جنبش ها كـه . به خود گرفت)) احیاى دینى((شكل جنبش هاى , بودند) ص(اسالمى برپایه وحى و سنت پیامبر
بــى هیــچ عــذرى بــه اصــالحات روى آوردنــد و كوشــش كردنــد طرحــى نــو در اندازنــد و , از گذشــته الهــام مــى گرفتنــد

 )55.(نظمى نو به نظام سیاسى اهل سنت بدهند
در درون خود , بدون آن كه اصـول ثابت و مسلمى داشـته و مجموعه مدونى ارائـه بدهنـد, نظریه هاى نوگراى سنى

بنـابراین بـراى شـناخت اركـان و مشــتركات ایـن نظریـه هـا نـاگزیر بایـد نوشــته هـا و گفتـه هـاى ; پراكنـدگى زیـادى دارنـد
 :حمید عنایت مى نویسد. پیشوایان نوگرایى سنى را به طور جداگانه بررسى و وجوه مشترك آنها را انتزاع كرد

مـى تــوان گفـت كه تجــدد خواهى ســنى ســه هدف كلـى داشـته , بـا مالحظـه وجـوه مشـترك اسـتدالل هاى ایـن پیشوایان
پیراســتن عقیــده , دوم; یگــانگى ملــت هــاى مســلمان در برابــر خطــر تســلط سیاســى و فرهنگــى غــرب, نخســت: اســت
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, و سوم, یعـنى پیشـوایان صــدر اسـالم, مسـلمانان از خرافه و تاریك اندیشى و بازگردانـدن اســالم بــه شــیوه پـاك سلف
 )56.(هماهنگ كردن رهنمودهاى دین با موازین عقل و مقتضیات جهان نو

تإكید بر ضـرورت اجتهـاد و گشــودن , حمید عنایت به درستى اشاره مى كند كه یكى از اركان تجدد فكرى اهل سنت
امـا بیشـتر ذوق اجتهـاد و نیروى فكـرى نوگرایـان اهــل سـنت بـه جاى آن كــه در حل مشــكالت ; دوبــاره بـاب آن اسـت

در شــوون علمــى بــه ویــژه در زمینــه نظــام حقوقــى و قــوانین و زنــدگى اجتمــاعى بــه كــار , فلســفى و فكــرى بســیج شــود
, ثانیـا; خصوصـیات تــدافعى جنبــش تجــدد خواهـى چندان فرصـت تفكـر فلسفى و نظــرى نمـى گذاشــت, زیـرا اوال, افتـاد

نوگرایـان سـنى بسـیارى از مشكالت درونـى عالم اسـالم را ناشــى از ناتوانى عملى مكاتـب كالمى و فقهى سنتى در 
انتقـاد غربیان و خاورشناسان از زنـدگى مســلمانان بیشتر متوجـه نظـام هاى , ثالثـا; مقابله با اوضاع جدید مـى دیدنـد

فكـر سـنى همـواره از , به دالیلـى كه در جـاى دیگـرى باید توضیح داد, رابعا; سیاسى و حقوقى و اجتماعى آنان بود
 )57.(فقر سنت فلسفى رنج مى برد

نخسـت آن كـه بـه رغم گفـت وگوى فـراوان در ضرورت تإسـیس نظام : دو نتیجه اساسـى در پـى داشت, عوامـل فـوق
درباره مطالبى از این قبیل كه بر اساس كـدام اصل كالمـى ــ اعتقـادى مسـلمانان خـود را موظـف , هاى سیاسى جدید

پریشــانى و ((بــه رفــع پریشـانى هــاى خــویش مــى داننــد و اساســا بـر طبــق كــدام اصــل اعتقــادى وضــغ موجــود خــود را 
دوم ; بسـیار كم سخن گفته شد, مـى خواهند دسـت یابنـد)) پیشرفت و ترقى مطلوب((مى دانند و به كدام )) انحطاط

مبانى اعتقادى و در نتیجه نظام هاى سیاسى مطلـوب نواندیشـان اهل سـنت نیز )) روش بازسازى((آن كه هویت و 
بســیارى از نواندیشـان ســنى در راســتاى احیــاى فكــر دیــنى و , بــه عبــارت دیگــر; بــه درســتى مــورد بحــث قــرار نگرفــت

ولى هویت این بازسـازى و ارزش علمـى روشى كه بـراى آن , بازسازى مفاهیم اعتقادى و سیاسى اسالم تالش كردند
 .هرگز به طور جدى طرح نشد, به كار مى رفت

تفــاوت بنیــادى كوشــش هــا و روش هــاى گونــاگونى كــه متفكــران نوگــراى اهــل ســنت در عرصــه , در چنیــن وضــعیتى
بازسـازى ((هرگـز معنـاى درست و قابل اجمـاع , نظریات جدید ارائه مى كردند مورد نقادى قـرار نگرفـت و در نتیجـه

آن بـــه وضـــوح معلـــوم نشـــد و مرزهـــاى نظـــرى روشـــنى بیـــن )) روش مقبـــول و درســـت((و ))  نظـــام سیاســـى اســـالمى
چهــره حركـت هــاى اسـالمى ـــ سـنى را , همـواره هالــه اى از ابهـام, بــدین ســان; ارائـه نگردیـد)) التقــاط((و )) نوگرایـى((

.تحقیـق و آشــكار شـود, با آگاهى و بصـیرت, پوشیده نگهداشته و مانع از آن گردید كه ماهیت واقعى تجدد اسالمى
شـاید بتوان سـاختار و كـاركرد عمومـى نظریـه هاى نظـام سیاســى جدیــد اهـل سـنت را تـا حــدودى , بــا ایــن حـال) 58(

 .توضیح داد
 

 ساختار خالفت جديد

, بـه ویـژه منـاطق عربــى, جامعــه ســنى, بـا فروپاشــى خالفـت سـنتى به همــراه شكسـت عثمانیــان در جنــگ جهــانى اول
كـه پایــه , ایـن نوعـى ملــى گرایــى در جهان سـنى. ضـرورتا بـه سمت تإســیس دولـت هـاى ملــى و قومـى حركـت كردنـد

نظریــه هــاى .  فرهنگــى را بــه همــراه داشــت) اســكیزوفرنى(نوعــى بیمــارى و دوگانــه بیــنى , سیاســت خــارجى هــم داشــت
, كوشیدند ضمن تحفظ بر برخى اندیشـه هـا و عقایـد سـنتى, جدید با هدف پركردن این فاصله بین فرهنگ و سیاست

نظریــه هــاى جدیــد اهــل ســنت نوعــا تمــایالت ملـــى و تـــا حــدودى , بنـــابراین; عناصــر دولــت ملــى را نــیز لحـــاظ كننـــد
در زیر به عناصـر و نهادهـاى خالفت جدید . دموكراتیـك دارنـد و در گسست با فقـه الخالفه قدیم قابل درك هسـتند

 .مى پردازیم
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 عناصر و نھادھاى خالفت جديد) الف

تإكیــد بــر دیــدگاهى دربــاب حكومــت اســالمى اســت كــه در طــول دوران , محــور اصــلى نظریــه هــاى جدیــد اهــل ســنت
على . و تاریخى مطرح بـوده است)) خالفت مقتدرانه((همواره زایده اى در كنار نظریه مسلط , دیرپاى خالفت سنتى

 :عبدالرازق در اشاره به این دیدگاه مى نویسد
و آن این , و در این جا مذهب دومى نیز وجود دارد كه بعضى از عالمان بدان اشاره كرده و از آن سخن گفته اند

 )59.(كه خلیفه قدرت خودش را از امت مى گیرد و امت منبع قدرت خلیفه است
 .نهاد خلیفه در نظریه هاى جدید نیز نخستین و اساسى ترین نهادهاى خالفت جدید است, بدین سان

, ایـن نظریـه ها. خالفت گرایان جدید بر احیاى خالفت و بازسازى آن بر پایه عنصر شورا فكر مى كنند: خلیفه. 1
. حـاكم را مـورد توجـه قـرار مى دهنـد)) قریشـى بـودن((بـه استثناى ) در نظریـه هاى سـنتى(عموما همه شرایط خلیفـه 

همچون اقبال و مـودودى به گونـه اى شــرط قریشى بودن حاكم اسـالمى را رد مـى , خالفت گرایان جدید در پاكستان
, فقط به چهار شرط مسلمان و مـومن بـودن,  ابواالعلى مودودى در توصیف ویژگى ها و شرایط حاكم اسالمى. كنند

بـه جـز در , بر خالف رشـید رضا كه بر شـرط قریشـى بـودن خلیفـه) 60.(علم و امانت دارى اشاره مى كند, عدالت
 .تإكید مى كند, موقعیت اضطرار
ـ كه گفته مى شود بعضى اعضاى مجلس ملى تركیه تهیه كردند و در )) الخالفه و سلطه االمه((نویسندگان رساله 

میالدى مورد استناد قرار گرفت ـ از زاویه دیگرى بـه مسإله قریشـى  1922جریان تفكیك خالفت و سلطنت در سال 
بـا اشاره به این نكتـه كـه تإكیـد برشرط قریشى بـودن در , در این رساله. بودن حاكم پرداخته و آن را نقادى كرده اند

دو دیدگاه را در پاسـخ بـه ایـن معضل طرح , شرایط كنونى موجب نوعـى تنـاقض در اندیشـه سیاسى اهـل سنت شده
اما رساله با توجه اختـالل نظام ; یك دیدگاه در چنین شرایطى اصل وجوب تعیین امام را منتفى مى داند, كرده است

, راه دوم را برمى گزیند كه در صورت تعارض شـرط قریشـى با دیگـر شرایط امامـت, زندگى در نتیجه دیدگاه نخست
این دیدگاه به تـدریج مـورد قبـول اندیشه هاى جدید اهـل سنت قـرار ) 61.(به ضرورت شرط قرشى حذف مى گـردد

گرفتــه و مقــدمات تعــدد و تحقــق حكومــت هــاى اســالمى در عصــر دولــت هــاى ملــى در جهــان اســالم را فــراهم كــرده 
 .است

شورا گروى در نظریه جدید نظام سیاسى اهل سنت جایگـاه ویـژه اى دارد و ): مجلس اهل حل و عقد(نهاد شورا . 2
توفیق الشاوى شورا را مشاركت افراد جامعه . در همه این نظریه ها یكى از اركان مهم خالفت جدید تلقى شده است
یـــا بـــه , محمـــد رشـــید رضـــا اهـــل شـــورا) 62.(و همكـــارى و تعـــاون آزاد آنـــان در اتخـــاذ تصـــمیم هـــا تعریـــف مـــى كنـــد

را تنهـا منبــع مشـروعیت خلیفـه و دیگـر تصمیمات سیاســى دانســته و چنین نهـادى را , اصـطالح امـروز مجلس شــورا
عالوه بر این كه قدرت و اختیار نصب و عزل , نظریه هاى جدید. ىكند)63(معرفى م)) من یملك التولیه و العزل((

تإكید مى كنند كه حـاكم و امام الزم است در تمام امـورى كـه نـص شـرعى , حاكم را به مجلس شورا واگذار كرده اند
بـا , به ویـژه در امور سیاسـت و جنگ كه مبتـنى بـر مصلحت عامه اســت, یا اجماع صحیح و قابل احتجاج ندارند

 )64.(اهل شورا مشاوره كند
مصـداق اهـل شورا را همـان اهـل حـل و عقـد در اندیشـه قـدیم سـنى , رشید رضا با توجه به برخـى عالیـق سـنتى خود

تعریف مى كند و حتى مفهوم حاكمیت مردم را بـه حاكمیت و رضـایت اهل حـل و عقـد در فقه الخالفه قدیم تفسـیر 
معتقدنـد شـیوه و , اما تعدادى از اندیشمندان دیگر با توجه به گسترش دامنه حاكمیـت به تمـامى مـردم) 65(;مى كند

Page 15 of 21علوم سیاسى

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\298.htm



با همان اطالق خود به مقتضـیات زمـان وانهـاده شـده , شكل مشورت بدون آن كه در قرآن و سنت توضیح داده شود
ساختار و نهادهاى آن را بـه طوركلى بر عهـده , حـتى شـكل حكومت, این دسته از متفكـران جدیـد اهـل ســنت. است

 :شورا و تصمیمات آن براساس مقتضیات زمان مى گذارند
و این گونه مسائل به حسب مقتضاى زمـان و , مسإله شكل حكومت از مسائلى است كه تابع مقتضیات زمان است

مصلحت عامـه و احوال اجتمـاعى مردم تعیین شده به تبـع دگرگونـى در این شـرایط و مقتضـیات زمـانى نیز متبدل 
 )66.(مى گردد

 
 مرزھاى قدرت در خالفت جديد ) ب

این دوگانگى ناشـى از ماهیـت نظریـه . مفهوم دوگانه اى دارد, مرزهاى قدرت در نظریه هاى جدید خالفت اسالمى
, با تإكید بر نهاد شورا و حذف شرط قریشى بـودن حاكم, زیرا خالفت گرایان جدید از یك سو, هاى جدید سنى است

تعـــدد حكومــت و دولـــت هـــاى اســـالمى را بــه طـــور كلــى مـــى پذیرنـــد و از ایـــن طریـــق بـــر تعــدد مرزهـــاى سیاســـى و 
بـــا تكیـــه بـــر آرمـــان و گذشـــته جامعـــه , از ســـوى دیگـــر; ناسیونالیســـم و قومیـــت در جهـــان اســـالم صـــحه مـــى گذارنـــد

به نوعى بر وحدت جهان اسالم اصرار دارند و با الهام از مفاهیم سنتى داراالسالم ـ دارالكفـر پیشــنهادها و , اسالمى
موجــب , در نظریــه هــاى جدیــد, بازســازى خالفــت بــر پایــه شــورا. آرزوهــایى بــراى بازگشــت بــه وحــدت اســالمى دارنــد

بلكــه بـه وحـدت امــت , ظهـور تعریــف خاصـى از وحـدت اسـالمى شــده و وحـدت جهــان اسـالم را نــه بــه وحـدت دولــت
, بــه اشــتباه, عبــدالرازق احمــد الســنهورى و توفیــق محمدالشــاوى معتقدنــد فقیهــان گذشــته اهــل ســنت. تعریــف كــرده انــد

وحدت امت اسالمى را به یگانگى دولت اسالمى تإویل كــرده و آن را دسـت مایـه مشروعیت خالفت واحـد قرار داده 
هــر چنـد دولـت هـاى مختلـف و متعـدد , در حــالى كــه ملــت هــاى مسـلمان بــا پیونــد فرهنگــى و یگــانگى اعتقــادى, انــد

از جمله رشـید رضا و محمـد , نظریه پردازان دیگر) 67.(مى توانند مقصود دین و شارع را تإمین كنند, داشته باشند
همین وحدت فرهنگى را زمینـه , ضمن تحفظ بر تعدد دولت هاى ملى در جهـان اسـالم, ضیإالدین الریس مى كوشند

در نظریـه هاى جدیـد مى توان , بدین سان; اقتصادى و حتى نظامى قـرار دهنـد, سیاسى)) منطقه گرایى((اى براى 
 .و دیگرى مرزهاى منطقه اى یا جهان اسالم, سیاسى و قومى, یكى مرزهاى ملى: از دو نوع مرز سخن گفت

 
 شبكه قدرت در خالفت جديد) ج

امــا بــه ایـن دلیل كــه خالفـت ; تــا حــدودى هماننـد خالفـت قــدیم اســت, شــبكه قــدرت در نظـام سیاسـى جدیــد اهــل سـنت
بـدین سـان در نظریـه هاى ; تفاوت هایى با الگوى خالفت قدیم نشان مى دهد, نظام شورایى تعریف شده است, جدید

حامیـان منفعــل و اقلیت هـا یـا افـراد بـى , خالفت جدید نیز افراد ساكن در جامعه اسالمى به سه گروه رفتارى فعاالن
 .طرف تقسیم مى شوند

 كاركرد خالفت در نظریه هاى جدید
ناظر به وظایف و كمكى است كه فعالیـت هر جزء و بخشى از نظام , مفهوم كاركرد در نظریه هاى خالفت جدید

در ایـن بــاره ـــ چنــان كــه در . خالفـت بــه فعالیــت مجموعــه و كـل نظــام سیاســى طـرح شده در ایـن نظریـه هـا مـى كنــد
نهــاد هــدایت كننــده و , نخســت: تحلیــل كاركردهــاى خالفـت قــدیم اشــاره كـردیم ـــ ســه مفهــوم اساســى مــورد توجــه هسـتند

شیوه و نوع جریـان قدرت , سوم; دامنه قدرت در ایـن نـوع نظام سیاسـى, دوم; مركز تصـمیم گـیرى در خالفت جدید
 . در زیر به این مفاهیم سه گانه مى پردازیم. در خالفت جدید اهل سنت
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 مركز تصمیم گیرى, نھاد شورا) الف

نظریـه هـاى , بـرخالف نظریـه هـاى خالفــت قـدیم كــه خلیفــه تنهـا مركـز تصــمیم گـیرى و رهـبرى سیاسـى تلقــى مــى شـد
جدید خالفت بیشتر به نهاد شـورا تكیـه كـرده و بـه حاكمیت اهل حـل و عقد و یا بـه طـور كلـى حاكمیـت مـردم نظر 

در این نظریه ها مجلس شورا تنها مركــز تصـمیم گـیرى اسـت كـه قادر اسـت اطالعـات و داده هـاى ناشى از . دارند
امـا ماهیـت ; نیازها و حمایـت ها در جامعه اسـالمى را مالحظه كـرده و بـر اساس آنهـا تصمیم گیرى كنـد, تقاضاها

را به نخبگان اهل حــل , اهل شورا, بعضى نظریه ها. مجلس شورا در نظریه هاى خالفت چندان مورد توافق نیست
ى جامعـه و احـترام بــه ; و عقــد محـدود مــى كننـد ٕ امــا برخـى دیگــر از خالفـت گرایــان جدیــد شــورا را بــه معنــاى حــق را

افكــار جمعــى جامعــه بــر پایــه ضــوابط شــریعت بــه كــار مــى برنــد و از ایــن رو جامعــه را مصــدر حاكمیــت و ســلطه 
 :مودودى مى نویسد) 68.(سیاسى مى دانند

قانون [ از تإسیس و تشكیل گرفته تا انتخاب رئیس كشور و اولـى االمر و تـا امـور تشـریعى, كلیه امور این حكومت
بـدون مالحظـه ایـن كـه ایـن مشـاورت , بر اساس مشورت با اهل ایمان بـه اجرا گذاشته مى شود, و انتظامى] گذارى

 )69.(مستقیم باشد یا به وسیله نمایندگان انتخاب شده
, برخالف نظریه هاى نظام سیاسى قدیم اهل سنت كه خلیفه تنهـا مفسر رسمى شـریعت و قانون زنده و متحـرك بـود

البتـه مجلـس ) 70.(نظریه هاى خالفت جدید عموما به قانون مكتوب اعم از قـانون اساسى و عـادى تإكیـد مى كنند
قــانون گــذارى در اندیشــه هــاى خالفــت جدیـــد حـــدود و اختیــارات مشخصــى دارد كــه در آثــار خالفـــت گرایــان جدیـــد 

عالوه بر این كه تنها منبع ; براى مثال به نظر مودودى مجلس شورا اقتدار گسترده اى دارد; توضیح داده شده است
 .دستگاه هاى اجرایى را نیز تعیین و تحدید مى كند, قانون و مفسر رسمى شریعت است

 
 دامنه قدرت ) ب

نظریه هاى خالفت جدید نیز همانند دولت قدیم اهل سنت بر بنیاد شریعت استوار است و چون شریعت اســالم همـه 
دامنه قدرت دولت در نظریه هاى جدیـد اهل سـنت نیز , شوون خصوصى و عمومى زندگى انسان را دربر مى گیرد

نظریه هاى جدید كمتر از اندیشه هـاى قدیم اقتـدارگرا , بـا ایـن حال. نمى تواند صرفا بـه حـوزه عمومى محدود شود
 .هستند

) 71))(حكومــت شـــورایى مــردم ســـاالر و مقیــد بــه قــانون اساســـى اســالمى((نظریــه هــاى جدیــد حكومــت اســالمى را 
حقوق و وظـایف حاكم و شهروندان را تعریـف مـى , و چون قـانون اساسـى و دیگر قـوانین مجلـس, تعریف مـى كنند

 .نمى تواند استبدادى و تمامت خواه باشد, حداقل در نظر, دولت جدید, كند
)72( 
 جريان قدرت) ج

, قـدرت, چگونگـى و مسـیر عبـور اطالعات, منظـور از جریـان یــا روابـط قـدرت در خالفــت جدیــد, چنـان كـه گذشـت
فرمــان هــا و دســتورها از شــبكه هــاى مختلــف نظــام سیاســى در نظریــه هــاى جدیــد اهــل , امــر و نهــى هــا, تصــمیمات
یان جدیـد مسیر و فرآیند قـدرت را بـه گونـه اى ترسـیم مى كنند كه تا حـدودى بـا . سنت است هر یك از خالفت گرا

. یكدیگر تفاوت دارند و از این حیث شاید نتوان چشم انداز روشنى از جریان قدرت در این نظریه ها مالحظـه كرد
محمدرشـید . بسته و اقتـدارى نیست, جریان قدرت در نظریه هاى خالفت جدیـد هرگز از بـاال به پـایین, با این حال

قدرت از اهـل شـورا بـه دو سـوى حاكمـان و تـوده مردم جریـان پیـدا , رضا دیدگاه نخبـه گرایانه اى دارد و بـه نظر او
وى اصطالح اهل حل و عقد را تقریبا در مفهوم جامعه مدنى امروز به كار مى برد كه كاركرد دوگانه اى . مى كند
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اهـل حل و . ــ توجیـه و تشـویق مردم بـه اطاعت و حمایت از دولـت2; ـ تعییـن حاكمان و نظـارت بر دولـت1: دارد
 .عقد این دو كاركرد را از طریق دستگاهى به نام حزب انجام مى دهد

اندیشـه هـاى دیگر بیشتر جنبـه مـردم ساالر دارنـد و بـه حاكمیت مسـتقیم و مسـتقل مردم مى , بر خالف رشید رضا
 :مى نویسد, ضمن تإكید بر این كه خلیفه صرفا وكیل مسلمانان است)) الخالفه و سلطه االمه((رساله . اندیشند

ســا از امــت مــى گـیرد و ایـن قــوه و ســلطه حـق خــود امـت اســت ٕ و امـت آن را بــه وسـیله , خلیفـه ایـن قــدرت خــود را را
همچنـان كــه موكــل مــى توانـد با عقـد وكالـت تمـام اختیارات خود را بـه وكیـل خــود , بیعـت بـه خلیفه تفویض مـى كنــد

هیچ فرقى بیـن وكیل و خلیفه از , بـدین سـان; شریعت شریف نیز چنیـن حقى را تإیید و تإكیـد مى كنـد, واگذار كرده
 )73.(حیث حقوق و اختیارات نیست

والیت خلیفه در حقیقـت نوعى وكالت است كه نمایندگان ملـت به وسیله عقـد خالفـت و بیعت بـه , طبق این تحلیل
بـه قـدرت و اختیـارات خلیفه از آن روسـت )) والیت عامه((اطالق اصطالح , در این اندیشه. خلیفه واگذار كرده اند

والیــت عامــه در برابــر والیــت هــاى , بــه عبـارت دیگــر; كــه شــامل امــور عامــه و مصــالح عمومـى همــه مردمــان اسـت
نـــه تنهـــا جریـــان ,  چنیـــن اســـتداللى از ســـوى خالفـــت گرایـــان جدیـــد) 74.(خـــاص مثـــل امـــور قضـــاوت و حـــج اســـت

بلكـه مقـدمات نظـرى الزم براى پـذیرش و مشروعیت تفكیـك قوا , دموكراتیك قـدرت از پایین بـه باال را نشـان مـى دهـد
افـراد امــت مــى , زیـرا اگـر خالفت نوعـى عقد وكالـت اسـت, در نظـام سیاسـى جدید اهــل سنت را نــیز تـدارك مـى كنـد

افراد بـا صـالحیت دیگـرى را , همچنان كه شروط و قیودى را بـراى خلیفـه در نظـر مـى گیرند, توانند به عنوان موكل
 )75.(براى تصدى نهادهاى قضایى و مقننه و غیره انتخاب كنند

 
 پى نوشت ھا

 .حجه االسالم والمسلمین دكتر داود فیرحى استادیار علوم سیاسى. 1
 .5ص ) ق1406, مكتب االعالم االسالمى: قم(االحكام السلطانیه و الوالیات الدینیه , ابوالحسن ماوردى. 2
 .20ص , مقدمه) م1979, دارالطلیعه: بیروت(تحقیق رضوان السید , قوانین الوزاره و سیاسه الملك, همو. 3
ص ) م1988, الموسســه العربیـــه للدراســـه و النشــر: بـــیروت(المعتزلـــه و مشــكله الحریــه االنســـانیه , محمـــد عمــاره. 4

 .194ـ  193
تحقیــق عبــدالحلیم محمــود و ســلیمان دینــا , المغــنى فــى ابــواب التوحیـــد و العــدل, قاضــى ابــى الحســن عبــدالجبار. 5
 .16ص , قسم االول فى االمامه, 20ج ) بى تا, الدار المصریه للتإلیف و الترجمه: قاهره(
 .48ص , همان. 6
 .5ص , االحكام السلطانیه, ابوالحسن ماوردى. 7
, دارالهــالل: بــیروت(تحقیــق علــى ابــوملحم , )الرســائل الكالمیــه(رســائل الجــاحظ , ابوعثمــان عمــروبن بحــر جــاحظ. 8

 .185ـ  184ص ) م1987
 .185ص , همان. 9

 .19و  18ص , المغنى, قاضى ابى الحسن عبدالجبار. 10
 .به بعد 19ص , همان. 11
 .28ـ  22ص , همان. 12
13 . ٕ  .23ص ) م1944/ ق 1414, دارالفكر: بیروت(االحكام السلطانیه , ابى یعلى محمدبن حسین فرا
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 .5ص , االحكام السلطانیه, ابوالحسن ماوردى. 14
 .47ص , پیشین, قاضى ابى الحسن عبدالجبار. 15
ٕ , ابى یعلى محمدبن حسین. 16  .23ص , پیشین, فرا
 .248ـ  247ص ) بى تا, دارالتراث: قاهره(االسالم و الخالفه فى عصر الحدیث , محمدضیإ الدین الریس. 17
 .248ص , همان. 18
) ق1412/ م 1992, دارالعالمیــه: بــیروت(الصــیاغه المنطقیــه للفكــر السیاســى االســالمى , حســن عبــاس حســن. 19

 .و بعد 364ص 
: بــه نقــل از, 89ـــ  88ص) م1966, دارالمعــارف: قــاهره(مبــادىء نظــام الحكــم فــى االسـالم , عبدالحمیــد متولـى. 20

 .365ـ  364ص , الصیاغه المنطقیه للفكر السیاسى االسالمى, حسن عباس حسن
 . 59آیه ) 4(نسإ. 21
 .103آیه ) 3(آل عمران . 22
 .115آیه ) 4(نسإ . 23
 .365ص , الصیاغه المنطقیه للفكر السیاسى االسالمى, حسن عباس حسن. 24
 .89ص , پیشین, عبدالحمید متولى. 25
 .594ص , همان. 26
 .366ص , الصیاغه المنطقیه للفكر السیاسى االسالمى, حسن عباس حسن. 27
 .53ص , 2ج ) بى تا, موسسه سجل العرب: قاهره(النظم االسالمیه , محمدعبد اهللا العربى. 28
 .19ـ  17ص ) بى تا,دارالفرقان : بیروت(حكم الشورى فى االسالم و نتیجتها , محمدعبدالقادر ابوفارس. 29
 .127ص ) م1968, دارالهالل: قاهره(تاریخ التمدن االسالمى , جرجى زیدان. 30
و  123ص ) م1967, چـاپ چهارم, دارالتعـارف: قاهره(النظریات السیاسـیه االسالمیه , محمدضیإالدین الریس. 31

326. 
1414, الموسسـه الجامعیه للدراسـات و النشـر: بیروت(نظام الحكم فى عهد الخلفإ الراشـدین , حمدمحمدالصمد. 32
 .43ص ) م1994/ ق 
 .5ص , االحكام السلطانیه, ابوالحسن ماوردى. 33
1974, دارالمعـارف: اسـكندریه(مبـادىء نظـام الحكم فى االسالم , عبدالحمید متولـى; پیشین, حمد محمدالصمد. 34

 .19ص ) م1958, دارالحیاه: بیروت(االسالم نظام انسانى , مصطفى الرافعى 131;ص ) م
) م1990/ ق 1411, دارالنفــائس: بــیروت(نظــام الحكــم فــى الشــریعه و التــاریخ االســالمى , ظافرالقاســمى: ك.ر. 35

 .118ـ  117ص 
 .49ـ  47ص , پیشین, حمدمحمدالصمد 326;ـ  319ص , همان. 36
, او نیز از جرجـى زیـدان. به بعد 361ص , پیشین, ظافر القاسمى: در این بحث به منبع زیر تكیه شده است. 37

 .نقل كره است, به بعد 93ص , 1ج , تاریخ تمدن اسالمى
, 2ج ) ق1397, داراالنصـار: قاهره(تحقیق فوقیه حسـین محمـود , االبانه عن اصول الدیانه, ابوالحسن اشعرى. 38

 .261ص 
موسسـه خـدمات : تهران(ترجمه وحید بزرگى و علیرضا طیب , نظریه هاى سیاست مقایسه اى, رونالد چیلكوت. 39
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 .361ـ  360ص ) 1377, فرهنگى رسا
 :ك.براى تعریف سیستم و ساختار سیاسى ر. 40

comparative politics: A Developmental Approach (Boston: littel, Brown and co., 1966) 
pp. 21 - 29. G. Almond and G. Bingham powell , 

 .78ص ) 1362, خوارزمى: تهران(تحقیق محمدعلى موحد , سلوك الملوك, فضل اهللا بن روزبهان خنجى. 41
بنگـاه ترجمه و نشر : تهـران(ترجمه محمدوحید گلپایگــانى , تاریخ فخرى, محمدبن على بن طباطبا ابن طقطقى. 42

 .206ص ) 1360, كتاب
 .84ص , پیشین, فضل اهللا بن روزبهان خنجى. 43
: بغــداد(الدولــه العربیــه االســالمیه فــى عصــر االمــوى , لبیــد ابــراهیم احمــد و دیگــران: ك.بــراى تفصــیل بیشــتر ر. 44

 .98ص ) ق1412/ م 1992, جامعه بغداد
السیاسه الشـرعیه فـى اصالح الراعى و , تقـى الـدین محمدبن تیمیه: ك.درباره دیـدگاه اهـل سنت در این بـاره ر. 45

لدین, و امـام محمد عزالـى) م1969, دارالكتاب العربـى: مصر(الرعیه  كتـاب االمــر بـالمعروف و , 2ج , احیـإ علـوم ا
 .فى إمر السالطین بالمعروف و نهیهم عن المنكر, النهى عن المنكر

, تاریخ سیاسـى صدراسالم, یولیوس و لهوزن: ك.درباره برخى نمونه هاى این گونه اعتراض ها و شورش ها ر. 46
 ).1375, دفتر نشر معارف اسالمى: تهران(ترجمه محمود افتخارزاده , شیعه و خوارج

 .64ص ) م1988, الدارالعالمیه: بیروت(االصول و المبادى , الفكر السیاسى الشیعى, حسن عباس حسن. 47
 .262ص , پیشین, رونالد چیلكوت. 48
ــــ  208ص , پیشـــین, قاضــــى عبــــدالجبار. 49 ابوالحســـن  78;ص , پیشـــین, فضـــل اهللا بــــن روزبهــــان خنجـــى 213;ـ

 .6ص , االحكام السلطانیه, ماوردى
 .191ص ) بى تا, االزهر: قاهره(تحقیق نادى فرج درویش , فضائح الباطنیه, ابوحامدمحمد عزالى. 50
ابى  16;ــ  15ص , االحكام الســلطانیه, براى تفصیل وظایف ده گانه خلیفه مراجعه شود به ابوالحسن ماوردى. 51

 ٕ  .34ـ  33ص , پیشین, یعلى محمدبن حسین فرا
نقد در , یورگن هابرمـاس, رابرت هوالب: ك.درباره مفهوم حوزه عمومى و تحوالت آن در دولـت جدید غـرب ر. 52

 .45ـ  23ص ) 1375, نشر نى: تهران(ترجمه حسین بشیریه , حوزه عمومى
دفـتر مطالعــات سیاسى و : تهران(ترجمه عبـدالرحمن عـالم , گرایش هاى سیاسى در جهان عرب, مجید خدورى. 53

 .51ـ  50ص ) 1366, بین المللى
 .بلنت بوده است. اس. ضرب المثل عربى كه مورد توجه شرق شناسانى چون ویلفرد. 7ص , همان. 54
ترجمـه حمیـد ,تجدیـد حیـات سیاســى اســالم از سـیدجمال تـا اخـوان المسـلمین, مجیـد خـدورى 10;ـ  9ص , همـان. 55

 ).1359, الهام: تهران(احمدى 
 .11ص ) 1369, دفتر نشر فرهنگ اسالمى: تهران(شش گفتار درباره دین و جامعه , حیمد عنایت. 56
 .15ص , همان. 57
مجیــد :مراجــه شــود بــه دیباچــه محمــد مجتهــد شبســترى بــر ترجمــه كتــاب گــرایش هــاى سیاســى در جهــان عــرب. 58

 .13ـ  9ص , محمد مجتهد شبسترى, دیباچه, پیشین, خدورى
بـى , الموسسه العربیه للدراسات و النشر: بیروت(تحقیق محمد عماره , االسالم و اصول الحكم, على عبدالرازق. 59
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 .129ص ) تا
 .34ـ  29ص ) ق1405, بیان: تهران(ترجمه خلیل احمد حامدى , خالفت و ملوكیت, ابواالعلى مودودى. 60
, )بى تا, دارالطلیعه: بیروت(إبان الثوره الكمالیه فى تركیا , الدوله و الخالفه فى الخطاب العربى, وجیه كوثرانى. 61

 .224ص 
محمـد : بـه نقـل از, فصل اول) بـى تا, دارالزهرا:  قاهره(الشورى اعلى مراتب الدیموقراطیه , توفیق محمدالشاوى. 62

بهـار (شماره اول , سال دوم, فصـلنامه حكومــت اسالمى, ))نگارش ها و گرایش هاى سیاسى توفیق الشـاوى((, نورى
 .179ص ) 1376

 .59ص , پیشین, وجیه كوثرانى. 63
 .70ـ  69ص , ابواالعلى مودودى پیشین 68;ص , همان. 64
 .57ص , پیشین, الخالفه إو االمامه العظمى, محمدرشید رضا. 65
 .244ص , پیشین, وجیه كوثرانى. 66
 .172ص , پیشین, محمد نورى. 67
الهیئــه المصــریه : مصـر(لتصـبح عصـبه امــم شـرقیه , فقــه الخالفــه و تطورهــا, عبــدالرازق احمـد السـنهورى: ك.ر. 68

الشــورى , و همــو) م1989, دارالوفــإ: بــیروت(فقــه الشــورى و االستشـــاره , و توفیــق محمــد الشــاوى) م1993, للكتــاب
ٕ : بیروت(اعلى مراتب الدیموقراطیه   ).م1994, دارالزهرا

 .نظریه االسالم و هیده, همو 29;ص , خالفت و ملوكیت, ابواالعلى مودودى. 69
علمـى و : تهــران(ترجمــه حسـن یوسـفى اشــكورى , پیشــگامان مسـلمان تجــدد گرایــى در عصــر جدیــد, احمـد امیـن. 70

 ... .و 316و  229و  33ص ) 1376, فرهنگى
 .263ص , پیشین, محمدضیإالدین الریس. 71
دفتـر : قـم(تصـحیح محمـدجواد صــاحبى , ترجمـه عبدالحســین مـیرزا قاجار, طبیعـت اسـتبداد, عبـدالرحمن كواكـبى. 72

: لنـدن(فصــل الــدین عـن الدولــه , االمـام الكواكـبى, جـان دایـه: ك.و نــیز ر, 58ــ  57ص ) 1363, تبلیغــات اســالمى
 .118ـ  110ص , الدولتان, و برتراند بدیع) م1988, سوراقیا

 .230ص , الخالفه و سلطه االمه, ابواالعلى مودودى. 73
 .231ص , همان. 74
 .239ص , همان. 75
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