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 مقدمه

دهد  می  ، افزون بر عنوان کتاب، متن به نیکی گواهیمجموعهموضوع این    یبارهدر
انگیزه  که چه  به  و  چرا  و  آن  مقاالای  »مسئله« چیست  چرا  ت  و  شده  طور تحریر  به 

توان گفت که موضوع مهم پیوند  می  . اجماالاندعه بازنشر شده و در یک مجمو  مستقل
آن دو نهاد قدرتمند و پایدار اجتماعی در طول   یا تعامل بین  دین و قدرت سیاسی و 

آن  از جمله در تاریخ اسالم و بررسی و تحلیل درست  بایستهها تاریخ بشر و  ای  ، کار 
وسا تاریخ  می  ت  از  مهمی  زوایای  فرهنتواند  و  رتمدن  را  بشری  در  گ  و  وشن کند 

 روزین را روشن سازد.ام یهاواقعیتهای ریشهتواند برخی از می نهایت

 شود:می در این مقدمه به چند نکته ضروری اشاره

این  می  همان گونه که مالحظهیکم.   در  مجموعه  شود،  مستقل  تألیف کتابی  به قصد 
ست. هر یک از این  مشخص و از پیش طراحی شده تحریر و عرضه نشده اعی  موضو

. از این  اندبه مناسبتی و به تفاریق نوشته و منتشر شدهمقاالت در طول حدود ده سال  
نیست. البته هنگام  رو نثر و یا قواعد نوشتاری و یا ساختار مقاالت در همه جا یکسان  

انتشار برای  نوشتارها  این  ی   تدوین  مجمدر  شده  ک  تالش  ممکن  حد  در  وعه، 
الزم ها هماهنگی هماهنگی    انجام  ی  و  شدن  بهتر  برای  نیز  ویراستار  ویژه  به  و  شود 

ی قلمی نویسنده  ها بیشتر کوشیده است.  با این همه، نثر و ادبیات و در مجموع ویژگی
 در همه مقاالت، کم و بیش آشکار است. 

در پاسخ به دعوی یک عالم    شده و  نوشته  نخست در حدود ده سال پیش فصل  دوم.  
شده    مقعلمیه    یزهحو اشاره  متن  در  آن  چگونگی  )به  است  شده  منتشر  و  تحریر 

نوشتار  جدی  است(.  راقم  نظر  از  و  بلندترین  مهمدوم، که  و  است، ترین  فصل  ترین 
»فصلنامه نقد دینی« منتشر شده و اکنون در این مجموعه یک جا    ی اخیرا در دو شماره

ها پیش به مناسبتی نوشته  فصل سوم، نوشتار نسبتا بلندی است که سال   .شودیمعرضه 
وب در  قسمت  دو  در  و  »جرس«  شده  به  سایت  چهارم،  فصل  است.  شده  منتشر 

نشریه سردبیر  شم تقاضای  در  اخیرا  و  شده  نوشته  اندیشه«  »سپهر  آنی  دوم  نشر    اره 
نشریه  یافته محوری  موضوع  حول  آن  محتوای  هرچند  ولی    یاست.  بوده  مذکور 

نیز    م تا هفتم  پنجع دین و قدرت ارتباط دارد.  فصل  مضامین اصلی آن کامال با موضو
این نوشتارها در سایتسایت »زیتون« منتشر شدهدر وب البته تمامی  شخصی و    اند. 

 اند. نیز شماری از آنها در کانال تلگرامی نویسنده نیز بازنشر شده
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ر گرفته و  ، مورد بازبینی قرامجموعههنگام بازنشر در این  با این همه، این نوشتارها
افزوده    ها . برخی مطالب در متن و یا پانوشتاندالحاتی را تجربه کردهو اصتغییرات  

 بیفزاید.آنها بهام کند و یا بر فایدت شده تا از برخی مبهمات رفع ا

قاعدهسوم.   طبق  پژوهشی  نوشتارهای  اقوال  ،در  نقل  و  تحقیق  ذکر  منابع  دقت    با 
ر مقاالت این مجموعه، به دالیل روشن، این  اما داست.  ای  شود و این سنت بایستهمی

از قضا  قاعده حداقل در تمامی موارد رعایت نشده است. در عین حال در حد ممکن و 
اند. الزم بود که فهرست منابع )کتاب نامه( نیز  در اغلب موارد، منابع الزم ذکر شده

مشهور مورد ارجاع  بیاید ولی در عمل ممکن نشد. هرچند اغلب منابع  در پایان کتاب  
محقق خوانندگان  برای  بیش  و  مقاالت، کم  این  جای  جای  آن شدهشناخته  ،در  از    تر 

 باشند.   داشته ی دقیقند که نیازی به معرفهست

  چند فقره از موضوعات در چند جا مضمونا تکرار شده است. هرچند در حد م.  چهار
از م  امکان  م تکرار  موارد  برخی  در  ولی  شده  به کررات کاسته  زیرا  است.  نبوده  مکن 

 انسجام و ساختار مناسب مقاله لطمه می زده است.   

نویسم.  پنج از  آثاری  چنین  نشر  امکان  عدم  به  توجه  داخل ای  دهنبا  در  من  و    چون 
دسترسی   سهولت  برای  فعال  کشور،  از  خارج  در  پارسی  زبان  به  آثار  نشر  مشکالت 

شود. اگر  می  ی مجازی منتشرهاکهر شب اف ددیدر قالب پی  مجموعهمندان، این  عالقه
انتشار   وسیلهآن  روزی  و  به  تازه  ویراست  با  همراه  شود،  ممکن  رسمی  ناشری  ی 

   تغییرات الزم خواهد بود.

اثرگرچه   این  از  داوطلب کمک مالی    ،مندانرایگان است ولی اگر عالقه   ،استفاده 
و نحوه پرداخت  اب بانکی  کنند. حس  کمک شود  انند از طرقی که اعالم میوتباشند، می

انجمن درگاه  سایتبه  طریق  از  عمومی  و  غیرانتفاعی  اطالعهای  ناشر  رسانی  های 
 به هر منظوری آزاد است.  خواهد شد. نقل مطالب این کتاب با ذکر منبع 

این   ویراستاری  زحمت  شاپوری که  خانم  سرکار  متمجموعه  از  شرا  ،  انددهحمل 
 صمیمانه سپاسگزارم.

 2021دسامبر  / 1400آذر 
 بن-آلمان

 حسن یوسفی اشکوری 
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 فصل اول 

 حاکمیت خدا؛ بزرگترین دروغ تاریخ   

 
 درآمد 

اش، بار دیگر از  سیاسی-دینی  هایپردازیی نظریهدر ادامه  مصباح یزدیمدتقی  حم
د  ت خداونممکن اسگفته است: »»حاکمیت خدا« و »حاکمیت نمایندگان خدا« سخن  

اساس   بر  این صورت  اعمال حاکمیت کند که در  او  از طرف  اجازه دهد که  به کسی 
از حاکمیت برخوردار این فرد  و   شود، قدرتیمی  خواست خدا،  که در طول خواست 

داده او  به  خدا  طرف  از  لحظه  به  حاکمیت    ...شودمی  لحظه  این  صورت،  این  در 
 . 1« شودمی ص اجراود این شخمجرای وج  ست که درخدا

دقیق فهم  مدعی  برای  راقم  آمد.  خواهد  آن، گزارشی  تحلیل  و  مصباح  دعوی  تر 
خداوند حکومت  یا  و  حاکمیت  دعوی  از  ،  است که  است که  تاریخ  دروغ  بزرگترین 

اطالع فروخته شده  اطالع یا کممردم بی هایقدیم تاکنون مطرح شده و به دروغ به توده
 است.  

تن در  ر  ا تاین نوش قسمت نخست آن، مفهوم و مدل    :ظیم شده استچهار قسمت 
در   اختصار  به  را  )تئوکراسی(  »خداساالری«  همان  یا  خدا  حاکمیت  عینی  و  سیاسی 

کند. بخش دوم آن، به تأمل نظری این  می  جویی پی  ای اروپا ایران باستان و قرون وسط
  دازد و رپمی  و تاریخ اسالمنشیند و دو بخش پایانی به طور خاص به اسالم  می  مفهوم

 
مان سال در هسایت جرس انتشار یافت. سپس در ماه اکتبر و نوامبر  تحریر و در وب  2009این نوشتار در سال    .1

در همانجا یک جا بازنشر شده است. متأسفانه در آن   2010آوریل    18سایت شخصی و در  چهار قسمت در وب
از رسانه  ،بود  باح یزدی ذکر نشده زمان منبع گفتار مص به یقین  ز  اازی استفاده شده که طبق معمول  جهای مولی 

 اند. قول کرده نشریات مکتوب داخلی نقل 
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بکاود کمی و  بجوید  اسالم  در  را  اندیشه  این  سرگذشت  و  سرنوشت  طور    وشد  به  و 
 . خاص ماهیت امارت نبی اسالم را روشن سازد

 

 ران باستانخداساالری در ای

)تئوکراسی »خداساالری«  دیدگاه  است که  این  اندیشهباور    ،(واقعیت  جدید  و  ای 
گوناگون    مختلف و تحت عناویناشکال    ونی در تا دوران کن  جوامع باستاننیست و در  

حاکمیت و   ی« سیاسی یعنی کسب اجازهمطرح بوده و هست. اخذ »مشروعیت قدرت
مهم یا  خداوند  جانب  از  فرد    ،ترفرمانروایی  به  خداوند  حاکمیت  اعمال  واگذاری 

به گونه زمین  در  بشر  زیست  آغاز  از  دیده  هایمعین،  دمی  متنوع  و  اغلب شود  ر 
ین  ابخش حکومت و سلطنت،  تنها منبع مشروعیت  ،همین اواخر  ن تاستا با   های دوره

 دعوی و باور بوده است. 

قانون که  آنجا  شمرده  ،از  حاکمیت  دوم  در  می  بخش  نظام    چارچوبشود، 
»قانون  ،اساالرخد نیز طبعا  تأیید و تصویب شخص    «  از نظر و رأی و حداقل  برآمده 

یعنی  یبرگزیده بو  الهی  بدیپادشاه  و  ا  ند  نیز  قانون  مشروعیت  طریق ترتیب  این  ز 
 شد.  می  حاصل

را تاریخ  تمام  از  می  گرچه  اما  کرد  اتخاذ سند  آنها  از  مثال  عنوان  به  و  مرور  توان 
به   به  باب نمونه  تاریخکوتاهی  آشنای  و  مورد مشهور  قرون   ،دو  باستان و  ایران  یعنی 

 شود.یم  اشارهو کلیسایی نظام پاپی وسطای مسیحی مغرب زمین و 

 ، ه و به طور مطلقرهموا  ، از عصر باستان تا حداقل پایان ساسانیان  ،در تاریخ ایران
اندیشه خداساالری در اشکال و مراتب مختلف حاکم بوده است. از روزگار عیالمیان  

ساسانیا  و  هخامنشیان  روزگار  تا  میالد(  از  پیش  سوم  )هزاره  اندیشه    ن،قدیم 
 و قدرت بوده است. اسی و بنیاد دولت یسا و معیار نظام  بن م  ،خداساالری

نا و  سرور دا»اهورامزدا« )گفتند که  می  شان چنیناننجانشی  کوروش و داریوش و
هستی بزرگ  خالق  و  برتر  و    ،(خدای  قدرت  اعمال  مأمور  خاص  طور  به  را  آنها 

ق  بطاهورامزدا و من انکنند به فرممی  گویند ومی فرمانروایی بر مردمان کرده و آنها هرچه
او رضایت  مطلق کنندبر  اطاعت  فرامین  این  از  است که  مردمان  بر  و  چرا که    ؛ست 

از جانب خداوند آنان    یکتیبهها  لق و نامحدود است. در دهمط  ،سلطنت و اختیارات 
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اعمال شاهان به اهورامزدا به    یانتساب همه  رگ )از جمله در بیستون(این شاهان بز
در عصر ساسانیان با رسمیت یافتن دین زرتشتی   هژیوبه شود. این فکر می روشنی دیده

س نظام  اولین  تأسیس  تاریخو  در  دینی  رسمی  موبد  ،یاسی  نظام  هیئت  به  -در  شاهی 
 اوج نفوذ و اقتدار خود رسید.  

« بر بنیاد مشروعیت قدرت  یشهر-»ایران  یاصوال نظام و نهاد سلطنت در اندیشه
یعنی همان کسی  برای یک شخص )ها سلهلسدر آغاز  ه است کهفرمانروایی آسمانی بود

از   را  فرمانروایی خود  کشتار مخکه  و  آورده الفان  طریق شمشیر  دست  به  مردمان  و 
دگار شده و »فرّه ایزدی« را  او مان این هدیه در خاندان    ،متعین شده و پس از آن   ،(است

»آرمان واقع  در  است.  قال شهری-کسب کرده  در  ایرانیان  پادشا «  نظام  همان    یهب 
ی و اجرایی برای  ذ مشروعیت سیاسخداوند و اخ   مبتنی بر نمایندگی شاهان از جانب

« در زندگی مردمان و سرنوشت کشور بوده است. شاه تنها حاکم مشروع الهی »تصرف 
توانست در تمام امور بندگان تصمیم بگیرد و کسی هم حق اعتراض نداشت. می  بود که

ان و هیربدان هم، که از مقامات عالی روحانی و  دبن مغان و بعدها مو البته در این میا 
شمرده از  می  مذهبی  پادشاه  نمایندگی  دعوی  همان  مؤید  شکلی  به  جملگی  شدند، 

( در شاه و خاندان  تقویت فرّه ایزدی )خُوِرنه  جانب خداوند بوده و خود را موظف به
 دانستند.  می خاص شاهی زمان

واقع به اوج  کمال  ار تقویت شد و در  ی سزمان ساسانیان بر  د  به ویژه  این اندیشه
این   واقع  در  نمایش گذاشت.  به  را  خود  عینی  و  نظری  ظرفیت  تمام  و  رسید  خود 

خداوند است   اندیشه در آن روزگاران وجود داشت که همان گونه که پیامبری از جانب 
ت اعطایی از  اسی  کند، شهریاری و سلطنت نیز منصبمی  عطا کس که خواست    و به هر
 مردمان حقی جز اطاعت قابل تصور نیست.  خداوند و طبعا برای  سوی

بر بنیاد شهریاری ایرانی، اصل »دروغ«    شهری-در این زمان دراز در فرهنگ ایران
و خاندان    ( بیشتر به معنای انکار و تکذیب حق الهی سلطنت برای فرد خاص )دروج

ه  در یک سال نُوی    هنشانگر آن است کن  داریوش در بیستو  ی خاص بوده است. کتیبه
اشارتی است به    . این کتیبهزن را مجازات کرده و آنها را با قدرت برانداخته استدروغ

و نابود شدند. تصویر    عامهمین مخالفان فرمانروایی داریوش که با خشونت تمام قتل
اند و به  ادهبسته و گردن در زنجیر در برابر داریوش ایست  هایتنفری که با دس  هشت
نگرند، همین  می  مند و پیروز به زور شمشیر و حتی نیرنگ راه فرهسیمای پادشا   یخوار
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زنانند که سلطنت داریوش را انکار کرده و به واقع مأموریت اهورایی او را منکر  وغرد
 اند.  شده

ش را  هایخواری تمام زیر پای شاه حاکم افتاده و دستیک تن نیز به  در این کتیبه  
اند که او همان بردیای  گفته  .ال برده استالتماس در برابر او با   ا ت تسلیم و یه عالمب

( است که پیش از آن به دروغ خود را پادشاه خوانده و  دروغین )به روایتی گئومات مغ
از داریوش ستانده بود و الهی و خاندانی سلطنت را  حال شاه مشروع آسمانی و    حق 

در انداخته  ا نابود کرده و به زیرپا  او ر  ی ه ایزدو دارای فرّمستظهر به حمایت اهورامزدا  
او همان    ،بگذریم که به باور شماری از پژوهشگران)و حق الهی خود را بازیافته است  

ش و  بردیای واقعی یعنی فرزند دوم کوروش بزرگ و برادر کمبوجیه بوده است و داریو
   (.اند کرده مات مغ معرفیا گئواو ر به دروغ ،شش همدست دیگر او برای اغفال مردم

اما چیزی هم از خدا    ،پادشاه خدا نبوده  ،به هرحال در اندیشه سیاسی ایرانی کهن
م الوهیت بوده و از این رو از قداست خاص و  به طور رسمی تجسّ  . اواست  کم نداشته

حق   ،ای که هیچ کس و مقامی را؛ به گونهنقدناپذیری برخوردار بودهاستثنایی و از مقام 
 ست. خاندانش نبوده ا   ومقابله با وی 

نه به عنوان یک شخص بلکه به    («و »شاهی)توان گفت که »شاه«  می  به یک معنا 
 « بوده است. شهریار-پیامبراندیشه و مفهوم به معنای نوعی » عنوان یک

از    برخی  ساسانی  عصر  اواسط  در  بود که  ایرانی  حکومت  مدل  و  اندیشه  همین 
اندیشه مشهور »شاه  دوتوهم دچار کرده ب  رومیان را به این ایران زمین همان  -که در 

در عصر خسرو انوشیروان شماری از فیلسوفان    .یلسوف« افالطون تحقق یافته استف
از جمله سیمای شاه   تا  آمدند  ایران  به  رارومی  ایرانی  نوع  از  البته    ببینند  فیلسوف  که 

فره پادشاه  استبداد  از  چندی  از  بهپس  اف هرا  مند  ب س  به  این  با   س یزانتاده  از  زگشتند. 
»سلطنت و  »دین«  نهاد  دو  پیوند  نشان رهگذر  خوبی  به  را  خود  باستان  ایران  در   »  

ناپذیر این دو را به زیبایی و  پیوند و آمیختگی جدایی  ،بزرگ   ، حکیم فردوسی  1دهد.می
 هنرمندی تمام به تصویر کشیده است.  

 
مورد  .1 این  مراجعه کردیم  در  پرشماری  تاریخی  منابع  به  از    ،توان  پیش  روزگاران  در  »ایران  کتاب  در  از جمله 

ت در ادوار  موضوع ارتباط دین و قدرت و سلطن  ،(1396هنگ، تهران،  اسالم« به قلم روزبه یوسفی )نشر نقد فر 
 مختلف )از پیشاتاریخ تا پایان ساسانیان( بررسی شده است.     
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 ی مسیحی خداساالری )تئوکراسی( در قرون وسطا

تر از آن در مسیحیت قرون وسطی نیز روشنخداساالری    یاندیشه  ل ا مظهور و اع
منابع تاریخی، مسیح  است که نیاز به گفتن باشد. طبق متون مقدس موجود مسیحی و  

پیامب زمان کوتاه  طول  سال ریدر  سه  )حدود  از  اش  نه  و  رسید  حاکمیت  به  نه   ،)
آسمانی   سلطنت  و  الهی  معنا حاکمیت  متعاربه  آن  ی  آشکارا  و    تفسخن گف  حتی 

پس از چهارصد سال و به    ، اما،در نهایت  .تبلیغ کرد  را  جدایی دو نهاد دین و حکومت 
از مسیحی شد مسیحیت    ؛روم  ی پراتور خودکامهام   ،اول   ن کنستانتینطور خاص پس 

قیصر، یکباور و  قلمرو خدا  دو  تفکیک  به  آشکارمند  به شکلی  و    ، باره متحول شده 
   .نشینی درآمدندهم هیاست و قدرت بو س دین

دین دیگر  عبارت  شد  ،به  قدرت  دست  بهانه  و   ابزار  به  خودکامه  امپراتور    یاین 
  ی پرستی، به رغم گذشتهدینی و بتی مبارزه با الحاد و بد حراست از دین و به انگیزه

  یستردهپرستی و مقابله با مؤمنان مسیحی و کشتارهای گآلودش در دفاع از بتتعصب
فلسفی کهن    های حتی آکادمی  ی و  . نوع دگراندیشی را ممنوع اعالم کرد  هر   مسیحیان، 

داری مغایر  را تعطیل کرد و اساسا هر نوع فلسفیدن و در واقع چون و چرا را با دین
پروژه تکمیل  برای  او  و  شمرد.  آیند  دینی گرد  مبلغان  و  روحانیان  که  داد  فرمان  اش، 

تفر از  آبرای جلوگیری  در  )که  دینی    نقه مذهبی  یگانگی  ایجاد  و  بود(  اوج  در  زمان 
 ای بیندیشند.  ارهچ

)شهر ایزنیک کنونی در ترکیه(  «  حمایت امپراتور در محلی به نام »نیقیهآنان تحت  
ل فراوان و موجود در آن روزگار  گرد آمدند و پس از صرف وقت بسیار از میان اناجی

(، چهار انجیل و شماری  رسید می  200د  یل به حدو این اناج  اند شمارکه برخی گفته)
رسوالن   اعمال  نامهاز  )  های و  رسمی(  قدیسین  و  موجود  اناجیل  همین  را  یعنی 

و آنها را معتبر و قابل قبول شمردند و اناجیل دیگر را نامعتبر و مردود اعالم  برگزیدند  
بیانیه انتشار  با  مذهبی  شورای  این  به ککردند.  پایان  ای  خود  شوراار  این  به    داد. 

  1« شهرت پیدا کرده است. ی نیقیهشورا»

 
تحت  .1 شورا  سال    این  به  عنوان  شد  325همین  شورا  .تشکیل  نیز  البته  دوم  نیقیه  هریک  شکل گرفت  ی  و 

 ند. ها و عقاید مسیحی ایجاد کرداصالحاتی در اندیشه 
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دا در زمین و مصون از  پاپ نماینده خاد بیانیه روحانیان این است که »یکی از مو
به  بلکه رهبری عالی آن    ، بدین ترتیب نه تنها نهاد روحانیت تثبیت شد.  «اشتباه است

نی  ید صورت رسمی و    ،باه خدا و مظهر مسیح و مصون از گناه و اشت   ینمایندهعنوان  
نشانبه خود گ به خوبی  تاریخی  مستندات  اقدام  می  رفت.  این  در  که کنستانتین  دهد 

نگوییم کامال  ،مهم انگیزه  ،اگر  بیشتر  مذهبی  یحداقل  تا  است  داشته  یعنی    ؛سیاسی 
نیز تقویت بنای امپراتوری روم  کامه خود و  ف اساسی او استوار کردن قدرت خودهد

 هاجم امپراتوری قدرتمند ساسانی ایران بوده است.  ت هویژه ات داخلی و بدر برابر خطر

  دیدمی  فته بود. از آنجا که اوالهام گرساسانی  ایران    از الگویِ روم  در واقع امپراتور  
اند از  توانستهبدان  مو  یساسانیان با نظام مذهبی استوار زرتشتی و با حمایت مقتدرانه

میان  دار ملی و نیز عامل وحدت نظاتقی و اوحدت اجتماع  عامل استوار  یدین به مثابه 
 و حکومت استفاده کنند، او نیز کوشید از دین مسیحی همین گونه سود ببرد. 

سده در  بود که  آن  از  خدا«    ،نجمپ   یپس  »شهر  نوشتن کتاب  با  آگوستین  سنت 
الهی دهد که شه )مدینه  نشان  تا  نظری مهمی کرد  و تالش  برداشت  را  بعدی  ر  ( گام 

توان از الگوی آسمانی آن در زمین سود برد و آن  می  ت و چگونهساخدا چگونه شهری  
ی  را در زمین محقق کرد. طبق الگوی او حکومت و سلطنت زمینی هم الزاما باید اله 

نظام با  الگو  این  اما  اجرای    هایباشد،  و  دینی  مقامات  عالی  نظارت  تحت  بشری 
 . آیدمی در  ارمقامات دینی به اجچون و چرای احکام و فرامین دینی بی

از سده ترتیب  به تدریج گسترش    ،ششم میالدی  ی بدین  و  آغاز شد  قرون وسطی 
اقتصادی و فرهنگی   و  اجتماعی و سیاسی  بستر تحوالت  ایام و در  توالی  یافت و در 

ی شد و به قرون چهارده و پانزده رسید و پس از آن رفرم مذهبی را  هایدچار دگردیسی
 بینیم.  می حول شد و شد آنچه که دیدیم وت م د و به قرون جدید تجربه کر

س تجسّ  هایدهدر  مدعی  میالدی، کلیسای کاتولیک  شانزدهم  تا  الهی  دهم  و  د 
پ  مسیح بود و به تأسیس شهر خدا در زمین باور داشت که با رهبری عالی پا  تجسّد 

  زی ن  ، (ی این شهر خداگزاران عرفی و زمینارپادشاهان )به عنوان ک  .شدمی  اعظم هدایت
ناپذیر پاپ معصوم از اوامر و نواهی مذهبی و تخلفبایست کامال تابع و فرمانبردار  می

 شدند.  می گناه و خطا باشند وگرنه تکفیر شده و به سختی مجازات
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مستقیما دعوی سلطنت نداشت و حتی ظاهرا یک قدیس و تارک دنیا    پاپ واتیکان
داشت و اوامر و نواهی وی برای همه    می مافوق پادشاهاناما او نظرا و عمال مقا  ،بود
پاپزمال اکثر  میان  این  در  البته  بود.  اسقف  ها االتباع  حتی  در  ها  و کاردینال ها  و 

)  های سده ویژهمیانه  رنسانس  های پاپ  به  امپراتور  -عصر  عمال  خود  پانزدهم(  سده 
از   و  ب  هایثروتبودند  سلطنتی  شکوه  و  و جالل  داره کالن  آنها شتنده  جنگ  .  ها  در 

به  می  شرکت نتیجه  در  و  و  صورت گریز کردند  مالی  فسادهای  انواع  ناپذیری گرفتار 
از فاسدترین حاکمان  شدند. شماری از آنان به راستی در فساد  می  سیاسی و اخالقی نیز

  به ویژه) عصر رنسانس    پنج پاپ مشهور   ی کم نداشتند. زندگی و کارنامهچیزی  تاریخ  
( گواه و سند روشن این  ی شانزدهمجو« در آغاز سدهگن»پاپ ج  م مشهور به یولیوس دو

 ست. مدعا 

نیز   نکته  »این  اندیشه  اصوال  است که  توجه  »-خداقابل  یا  و  -پیامبرشهریاری« 
شرقی است که بخش اصلی پرورش و گسترش آن در قلمرو   ی« یک اندیشهشهریاری

فته  ق به غرب ررشهمین فکر از  .  است( بوده  ایران زمین )به معنای تاریخی و کهن آن
ب وسطی  قرون  در  شهرِو  تحقق  زمین  رای   در  »   ،خدا  پدید  شهریاری-پاپمدل  را   »

آسیا   از  شرقی  و شهریاری  و سلطنت  مسیحیت شرقی  واقع  در  است.  اروپا  آورده  به 
« را در واتیکان  شهریاری-پاپ نظام »  ،انگیزییب شگفتگسترش یافته و در یک ترک

 .ه استکل دادآفریده و ش

رومادمی و  )یونان  در غرب کهن  و    ،(نیم که  معنای خاص شرقی  به  از دین  به  نه 
شرقی و    یسامی آن چندان خبری بود و نه از نظام شهریاری به مفهوم تحقق یافته  ویژه

ن نشانی. به هر دلیل پس از مسیحی شدن روم شرقی و انتقال مسیحیت اایرانی آن چند
  یاحی، خداساالری در قالب والیت مطلقهونمیت پاپیسم در آن  شرقی به اروپا و حاک

عینی پادشاهان،  مطلقه  سلطنت  و  مدل  پاپ  این  آنجا که  از  اما  پیدا کرد.  تاریخی  ت 
فرمانروایی و دینداری در غرب چندان آشنا و سازگار نبود، گرفتار چالش و تنش شد و  

دو   بین  جدال سنگین  و  هزار سال کشمکش  از  پس  متنافر شرقیسرانجام  -فرهنگ 
الح  غربی، رنسانس با تکیه بر فلسفه و هنر یونانی و حقوق رومی و پس از جنبش اص

و   فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  جانبه  همه  و  پیچیده  تحوالت  آن  پی  در  و  دینی 
نهایت در  و  رسید  راه  از  فرهنگ    ،اقتصادی  و  راند  عقب  به  را  پاپیسم  تدریج  به 

هلنی   هنر  و  فاومانیستی  حقولسفو  و  یونانی  )  قه  را  و  ارومی  مدرن  اشکال  در  لبته 
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( به اندیشه و فرهنگ و زندگی غربیان باز آورد و باالخره آزادی و جمهوری  تحول یافته
 .ایجاد نمودو دموکراسی و حقوق بشر جدید را 

 

 أملی در مفهوم حاکمیت خدات

معنا می  حال چه  به  خدا«  »حاکمیت  دقیق  طور  به  که  پرسید  این    و  ستتوان  از 
توان از دو منظر تاریخی  می  کرد؟مراد  توان  می  و یا   هشدطول تاریخ چه مراد    دعوی در

 خدا سخن گفت.   و کالمی در مورد معنا و مفهوم حاکمیت

تاریخ کسانی بودهاز منظر نخست، مسئل اند که در اشکال  ه این است که در طول 
صورت به  و  ادعا کرده  هایمختلف  د  اندگوناگون  امرکه  زعا   ر  و  بر    تمحکومت 

ریت داده است تا بر مردمان خاص  به آنان مأمو  کهند  هست  خداوند   یبرگزیده   ،جامعه
  ،فرمان خداوند از آنان اطاعت کنند  دمان نیز باید به اعتبار( فرمان برانند و مر)یا عام

این   بود.  خواهند  مجازات سخت  مستوجب  و  شده  نافرمان  به خداوند  نسبت  وگرنه 
از این رو اسناد    ،ستمستند امدعیات مدعیان  فقط به    صرفا توصیفی است و  ،منظر

 ی است. تاریخآن فقط اقوال مذکور در منابع 

دوماز   خداوندشود  می  ادعا   منظر  و    ،باید  ریاست  و  زعامت  برای  را  کسانی 
 فرمانروایی بر مردم برگمارد و آنان برای حکومت از »حق ویژه« برخوردارند.  

توضیح   بیشبرای  تبیین  اینو  نهای  تر  در  دعوی، که  یا  منظر  نتیجهدو  یک  به    ت 
را این مهم است که منظر ما  کنیم. زیمیاشتراکات و افتراقات آن دو را بیان  رسند،  می
وضوعی چون حکومت و یا حاکمیت الهی کدام است و از پشت کدام عینک م   یرهدربا 

 نشینیم.    می به پژوهش و داوری

تحلیلی برخوردار است. در  -هیت رواییا مز  توصیفی است و ا  نگاه نخست، صرفا 
تواند مورد استناد و یا داوری قرار گیرد،  می  این نگاه آنچه برای یک مورخ مهم است و 

دادهمنابع   و  برای مورخ    هایموثق  نهایت  در  است که  تاریخی  اعتنای  و  استناد  قابل 
داوری    ، یخیتحقیق و گزارش تار نماید. از این رو مورخ در مورد  می  معقول و مقبول

»گزارش«نمی  ارزشی فقط  و  و  دهمی  کند  بدی  و  خوبی  به  مورخ کاری  و  د.  زشتی 
کند و مستندات  می  او فقط پژوهش  .ندارد  یعنی »رخداد«زیبایی یک گزارش تاریخی  

کند. این که کسی آن  می  سنجد و آنگاه نتایج به دست آمده را گزارشمی  را با عیار نقد
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  و  گیردنمی  گر قراردر قلمرو کار مورخ و تحلیل  کند یا نکند،  ل و بداند یا بد، قب  را خوب
است مخاطب  عهده  و  وی  .  بر  خود  منظر  از  )حداقل  را  هست«  (  مستنداتش »آنچه 

بمی  گزارش و کاری  باشدکند  باید  »آنچه  یا  ه  و  پژوهش  نقد یک  رو  این  از  ندارد.   »
ر پژوهش و به هرحال  ازچگونگی تحقیق و ابداوری تاریخی، صرفا به استناد منابع و  

او صورت  و چون کار  داوریمی  چند  و  حوزه  هایگیرد  از  مکتبی  و  و    یارزشی  کار 
بیند فالن پادشاه  می  کاود ومی  ثال یک مورخ در تاریخلیت مورخ خارج است. مئومس

این که و  چگونه گفته  و  چه گفته  حکومت  مورد  در  پیامبری  مدعی  یا  و  امیر  یا    و 
را چگ توجیهنوحاکمیت خود  از کجا می  ه  را  مشروعیت خود  منبع  و  دانسته  می  کرده 

  است. 

به تاریخ ندارد،   آغاز بر بنیاد یک سلسله متکلم  اما دیدگاه کالمی چندان کاری   در 
ای  رسد و نظریهمی  ( به داوری خاص باورها و اعتقادات ایدئولوژیک )دینی و غیردینی

آنگا می  را تدوین به تاریخ نیز برای  می  یختار  سراغبه  ه احتماال  کند و  اما ارجاع  رود، 
ااثبات همان نظریه و با  سلم و م  ز پیش پذیرفته است و از نظر اوور پیشینی است که 

باشدتخلف چنین  »باید  اول  او  است.  ثابتناپذیر  باورهایش  سیستم  اساس  بر  را   »  
آنگاه هممی و  تاریخ )کند  به  از طریق مراجعه  را  بهان  نیاز  اگر  (  تاریخ پیدا شود  البته 

این منظر، برخالف منظمی  اثبات از  بنابراین  بر »هستتار  رکند.  »باید«  « مقدم یخی، 
 است. 

،  توان گفت که در مبحث حاکمیتمیفوق،    یا اشتراک دو منظرافتراق  برای تبیین  
امی  مورخ )گوید  افراد  پی ین  یا  یا بامشاهان  فیلسوفان  یا  حق...ران  مدعی  ویژه    ( 
برای حاک بوده  یا  وخاندان    ،خود  میت  این    اند طبقه خود  از حاکمیت  نیز  و مرادشان 

بوده است و یا این افراد نیز چنین ادعایی نداشته و یا با آن نظریه مخالف بوده و اظهار  
ارزشاندمخالفت کرده بدون  تمامد-. کار مورخ  )می  اوری  متکلم  اما  از  شود.  منظور 

گوید  می  کند ومی  اساسا از جای دیگری آغاز  (معنای عام آن است  ،م در این مقامکال
ویژه  ،حاکمیت یا    یحق  شخص  از  فالن  فالن  انحصاری  حق  این  و  است  خاندان 

 ( حاصل شده است. ...طریق فالن منبع )خدا، دین، نژاد، طبقه، مردم، زور و غلبه و

مورخ  مثال  باب  سلطنمی  از  در  را  خود  و کوروش  داریوش    یبرکشیده  ،تگوید 
و می  زدامااهور هرچه کمی  دانستند  خدا کرده  اندردهگفتند  فرمان  در    اند به  حق  این  و 

مخالفانشان   و  مانده  انحصاری  و  موروثی  شکل  به  و  مخالف  نیز  خاندانشان  خدا 
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گوید این  می  اما مدافع ایدئولوژیک این نظریه  ؛اندزات مرگ فجیع بودهمستوجب مجا 
محمد ده  گوید  می  مورخ و یا    .اشدین بن چبایست  می  ه است ودعوی حق و درست بود

مدینه ف در  استناد  سال  به  یا  و  داشته  آن  رمانروایی  یا  نقلیاین  دلیل  و  برای    ،منبع  او 
حق    ،گوید حاکمیتمی  اما متکلم مسلمان   ؛حق حاکمیت الهی قایل بوده است  ،خود

دا او  به  خداوند  را  انحصاری  حق  این  و  بوده  محمد  مخالفان  ذاتی  و  است    وده 
وی  نافرمانانِ  حق،  حاکمیت  مستوجب    ،به  و  بوده  شریعت  و  دین  و  خدا  دشمن 
 .  اندمجازات

پیش سلسله  یک  به  استناد  با  مسلمان  چنین    هایفرضمتکلمان  عقلی  و  نقلی 
 :که کنندمی استدالل 

است،  -1 ذاتا حق خداوند  و حکومت  به  این  -2حاکمیت  طریق خداوند  از  حق 
مت )  پیامبران و  معین  است،  نیع اشخاص  واگذار شده  اسالم سنی سنتی گفته -3(    در 

مردم  می به  حق  این  پیامبر  از  پس  قریش(  شود که  به  آغاز  در  شد)البته  و    هواگذار 
سنتی  )دوازده امامی(    در تشیع  .شکل مطلوب و دینی حاکمیت اسالمی است  ،خالفت

پیامبر از  پس  است که  این  ام  ،ادعا  به  ویژه  ااین حق  پس  و  علی  آنام  فرزندان به    ز 
  های ( انتقال یافته است و در عصر غیبت نیز تئورینسل فاطمه  البته ازاش )گانهیازده

اشاره   آن  به  خود  جای  در  است که  آمده  پدید  فقیه  مطلقه  والیت  جمله  از  مختلف 
 خواهیم کرد. 

ت  حاکمی  موضوع  درریخی و کالمی  کنم تفاوت بنیادی دو منظر تا می  بنابراین فکر
گوید و دیگری از »باید و  می  سخن  «و نیستشده باشد. یکی از »هست    الهی روشن

 «.نباید

ازمی  حال روشن تاریخی  شود که  این است که ، مسئلمنظر  در طول    ه  اوال کسانی 
« مدعی  »-خداتاریخ  یا  »-پیامبرشاهی«  مدعی  یا  و  یعنی  شاهی-نمایندگیشاهی«   »

و خداوند  از سوی  برگزیدگی  برای حکوم  مدعی  دین  این کسان  تیا  ثانیا  با    هستند، 
( تاریخی  مستندات  از  حو  هایمتن گفتهاستفاده  از  دیگران  یا  و  یا  خودشان  و  اریون 

دیگرکنندهقانع  هاینشانه دینی  ی  و  سیاسی  مشروعیت  چون کسب  اهدافی  برای   )
خود    یلقهقدرت خود و یا وادار کردن مردمان و مخالفان به تسلیم در برابر قدرت مط

هر به  نقا ح و  تثبیت  دعوی  ل  طرح  به  دیگر  اهداف  احتماال  و  اقتدارشان  دناپذیری 
آسما  اقدام کردهحاکمیت  الهی خود  و  اثبات  البته  )  اندنی  برای  روشن است که مورخ 
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بتواند   باید  و  ارائه کند  مستندات کافی  بتواند  باید  خود  تحلیلی  مدعای  ترجیحات 
عوی است که صرفا یک د  الهی  تحاکمی  ،اریخینظر ت(. پس از مخویش را نشان دهد
 ( طرح شده است. ای )معقول و یا نامعقول برای اهداف ویژه

  خداوند  ی ماجرا این است که کسانی معین برگزیده  ، اما از منظر اعتقادی و کالمی
حق اعمال حاکمیت دارند  دارای اذن تصرف بوده و  ند و اینان به طور انحصاری  هست

« چنین باشد  نب خداوند است و عقال و عمال »بایدا جقتدارشان نیز از  و مشروعیت ا
شکل باال  از  هرمی  شکل  به  الهی  حاکمیت  تفسیر،  این  در  است.  ظلم  این  جز    و 

ها  انگیزه ،در این تفسیر از مفهوم حاکمیت الهی ...گیرد: خدا، پیامبر، خلیفه، امام ومی
ب  سرکو  ا ی درت شخصی و  ثبیت ق مثال ت شی است و نه نفسانی و شخصی )ارز  صرفا

 . (...دگراندیشان و مخالفان و

اجرای حق و فضیلت و تکامل آدمیان    ،اساسی  یهمسئل   ،از این رو در این دیدگاه
همان تحقق  یا  زمین  در  تحقق حاکمیت خداوند  نهایت  در  و  خدا  است  در  »شهر   »

  مورخ و  ری آسمانیِتمام مدعیان شهریا   ،ه در فرجام کاربینیم گرچمی  زمین. از این رو
ند اما دو مبنا و دو  هستشترک  ، میک دعوی دارند و شاید هم در برخی اهدافمتکلم  

گاه پژوهشی نباید بین  دشود و از دیمی  شان دیده هدف کامال متفاوت در چرایی دعوی
 آن دو خلط مفهومی و تحلیلی کرد.

ی مردمان  یعن  شود؟می  است که این دعوی چگونه اثبات ترین پرسش این  مهمحال  
سلطنت و یا خالفت الهی پی    مدعیِ  دعویِ  توانند به درستیِ می  و از چه طریق  هونچگ

 ببرند و یا چگونه و با چه ابزاری قادرند مدعی دروغین و راستین را بازشناسند؟ 

است روشن  تکلیف  تاریخی  منظر  از  مقام  این  دلیلی جز دعوی    ؛در  و  هیچ سند 
ادعا و صحت و    منشأ رد  وم مورخ در    لیل مین دبه ه   .دست نیستشخص مدعی در  

ای شود که از قلمرو موضوع پژوهش وی  تواند وارد حوزهنمی  سقم آن ساکت است و
ایباشدمی  خارج گیرد و باید و  نمی  داوری ارزشی صورت  ،ن است که در کار مورخ. 

 نبایدی در کار نیست. 

ند  هست  ادخ   یکه برگزیده  نداتواند بگوید داریوش و یا پاپ گفتهمی  مثال مورخ فقط
چه کنند و گویند، همان اعمال نظر و رأی و رضایت مقام الوهی است و حداکثر     و هر

لم و باورمند به آن  . اما متکیا آناست و  این    طرح چنین دعاوی  هایدلیل و یا انگیزه
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دلیل    به این  .گیردمی  شود و یا در قلمرو پسین قرارمی  کارش پس از آن آغاز  ،اندیشه
کند و به لوازم آن    « داشت که چنین ادعا قحید »باید« چنین باشد و او »وگمی  است که

باشد و  ،ملتزم  دروغزنی  و  دروغ  با  مخالفت  و  مانند  سرکوب    دروغزنان  نتیجه  در 
 .  در ایران باستان دگراندیشان

الهی وجود    ،از منظر دینی محضآیا   برای صحت و سقم دعوی حاکمیت  دلیلی 
د با دارد؟  نیز  مورد  این  قانع  د یر  دلیل عقلی  نه  دعوی حق  ای  کنندهگفت  اثبات  برای 

فرمانروایی   و  حکومت  چشمالهی  در  می  به  معتبری  نقلی  دالیل  یا  دلیل  نه  و  خورد 
وجود   دلیلی  هم  اگر  است.  هم دست  باز  باشد،  دعوی خود حاکم  داشته  و  اان  ست 

تاری  منظر  از  هم  آن  و  قابل  الغیر  وجه  هیچ  به  )گرچه  خی  نیست  هم  ا قاثبات  رد  بل 
حداقل از  برای فرمانروایی،  پیامبران  دعوی مأموریت  (. به عبارت دیگر در مورد  نیست

 خودشان نیست. هایسندی جز گفته ،نظر مؤمنان

 

 بندی جمع

بوده تاریخ کسانی  در  امر    انداین که  در  خداوند  جانب  از  برگزیدگی  ادعای  که 
اعم تمام  حداقل  و  داشته  را  حکومت  رفتارشان  و  بر    هبال  منطبق  یا  و  خدا  فرمان 

اما این نیز از منظر تاریخی روشن و    ؛یدی نیستد، تراندخواست و رضایت او دانسته
مد این  اثبات  برای  روشنی  نقلی  و  دلیل عقلی  و  هیچ سند  است که  عا وجود  مبرهن 

که دلیل عقلی  قابل ذکر است  تواند وجود داشته باشد ) نمی  اقعنداشته و ندارد و در و
(. هرچه  اسا عقل و دلیل عقلی کارآمد نیستگرنه در این مورد اسوتسامح آوردم    هرا ب

پیروان  ،هست یا  و  شخص  یک  )مثال    ادعای  مدعی  فالن  از  وقتی  بس.  و  اوست 
اهورامزدا هستید و سرور    ی( بپرسیم از کجا بدانیم که شما برگزیده و برکشیدهداریوش

  به ویژهپاسخ روشنی وجود ندارد.    ؛است  هدانروایی انتخاب کردانا چرا شما را به فرم
نکار و فراوان اینان  اگر به اعمال و رفتار چنین مدعیانی نگاه کنیم و جنایات غیر قابل ا

دعایی اقامه کرد، چرا  چنین ابودن  توان دالیلی نیز برای اثبات کذب  می  را لحاظ کنیم،
ادعای شاهان  ال  چارچوبکه در   و    ،هیالو مدعیان حاکمیت  هیات مورد  اعمال  این 

توان پرسید  می  تواند مقبول و قابل دفاع باشد. به هرحال از منظر اثباتی نمی  رفتار هرگز 
تواند باشد؟ دلیل و سند دعوی شما چیست؟ روشن است که  می  اسخ چیست و چه پ

مورخ  در این مورد خود او پاسخی نداده و مستندات دعوی خود را نگفته و از این رو  
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ث را  آن  است، پس  ن  بتنیز  مدافع  کرده  ندارد.  مدعا وجود  اثبات  برای  معتبری  اسناد 
ایزدی  ینظریه »فرّه  نیز  وجود  نتوانسته  تواننمی«  و  دلیلی  د  دعوی  هیچ  اثبات  برای 

   ود ارائه دهد.شاهان و خ

مهم  نکته   است که  بس  خداونداین  معنای    ،حاکمیت  به  خود  قطعا  فرمانروایی 
د ) خداوند  زمین  مقام  ر  نخستسرئی  ه،شا در  وجمهور،  نیس  ...وزیر  تنها ت  (  از    و 

تواند به  نمی  تصور نیز هرگز نمایندگی از سوی خداوند قابل تصور است و این  طریق  
اگر هست، مدعیان    ؛تصدیق بینجامد، زیرا دلیلی برای چنین تصدیقی در دست نیست

نقد سنجی  عیار  به  مورد  این  در  تا  است  عرضه کنند  این  ادعای  می   کهده شود.  گوییم 
ترین دروغ تاریخ است. خدایی که به هیچ کس نمایندگی نداده  بزرگ  ،حاکمیت الهی

کشد! ظاهرا در  می دوش  است اما به تنهایی بار جنایات یک تاریخ چند هزار ساله را بر 
  هستیم که باید بر خداوند رحمت آوریم!  این مورد این ما 

                    

  در اسالمی لهمفهوم حاکمیت ا

دین سیاسی است    ،تفکر و باور رواج دارد که دین اسالم  به طور سنتی و شایع این 
 . نظام دینی و تئوکراتیک است  ،(ظام مطلوب و مشروع از نظر شارع )خدا و رسول و ن

حکومت نوع  این  دولت  منشأ   ،در  و  او  ،قدرت  برحق  دینِ  و  نیز  خدا  قانون  و  ست 
صلی و یا تشریع متخذ از دین و قواعد کلی و ا  و  هیاز همان شریعت العبارت است  

 ثابت دینی و خدایی.  

احتجا  مقام  در  دیدگاه  این  استناد   جدر  دلیل  و  نکته  سه  به  معموال  استدالل    و 
تاریخ   :شودمی دین )حضرت محمد واقعیت  این  پیامبر  برخی    ؛(ی حاکمیت سیاسی 

 ان در طول تاریخ اسالم. منمؤمومی مسلمانان و آیات قرآن و روایات و سوم به باور ع

قدرتمند  و  شایع  چندان  باور  عقیده  این  یک  را  آن  همه  امروز  قطعی    ی است که 
تردیدمی  اسالمی گزاره  چند  آن  در  کسی  کمتر  و  تقریبا  می  شمارند  آنجا که  از  کند. 

چن مسلمانان  داعموم  باوری  ق ین  فقهی  و  )منابع کالمی  اسالمی  منابع  و  و  رند  دیم 
انبا جدید استدالل   ازه  شت(  و  باورها  غالبا  نق  های این  حتی  است،  عقلی  و گاه  لی 

مسلمانان و پژوهشگران نیز آنها را پذیرفته و از چنین عقایدی به عنوان عقاید مسلم  نا 
البته برخی در مقام محقق صرفا روایتمی  اسالمی یاد کنند ولی شماری نیز  می  کنند. 
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اسالم با آزادی و دموکراسی و حقوق  ت  دیم و برای اثبات ض برای محکوم کردن اسال
   برند.می آن بهرهدنیای مدرن از   هایعارض اسالم با مؤلفهبشر و به طور کلی ت 

گاهی و جهل نسبت به واقعیتدر بستر یک نا  دین اسالم و تاریخ  این دین،    هایآ
پژوهشگرا و  و عوام  اسالمیان سنتی  دو گروه  بین  و  تفاوت چندانی    بهن غیرمسلمان 

بی  یژهو واقع گروهی  در  ندارد.  وجود  اسالم  بیضد  و  واقعیتتوجه  از    های اطالع 
پذیرند و متعصبانه از آن  می  ی را به عنوان امور و عقاید مسلم دینیهایگزاره  ،تاریخی
تحریف  .ندن کمی  دفاع  مدد  به  مغرضانه  و گاه  باورها  همین  استناد  به  دیگر    هایگروه 

خالف  شمارند و آنها را ضد آزادی و  می  آن را مردود   ،میالیخی و کپنهان تارآشکار و  
 کنند.می عدالت و عقل سلیم بشری معرفی

مبحث این  اسال   ،در  در  است که  این  من  اصلی  و  مدعای  حکومت  امر  نیز  م 
آسمانی و به اصطالح خداساالر )تئوکراتیک( نیست و زعامت   امری  1«»سیاست مُدُن

ساله ده  اسال  ی سیاسی  نید  منبی گرامی  مدینه  استر  نبوده  چنین  این صورت  .  ز  در 
خداساالر به معنای حاکمیت خدا باشد.  تواند  نمی  حکومت مسلمانان نیز ثبوتا و اثباتا

نیست زمینه  این  در  تفصیلی  بحث  طرح  جای  تاریخی  ،حال  منظر  از  اجمال  به    اما 
 نم. ین و مدلل کدر حد امکان مدعای خود را تبی  کوشممی

قرن  مین گفتیا  ازپیش    چنان که پانزده  از  پس  چنین  ،امروز  عموما    مسلمانان 
از  پمی همزمان  پیامبر  که  شأنندارند  است  «زعامت »و    «نبوت»  دو  بوده    ؛ برخوردار 

ر ابالغ وحی و پیام الهی برای  مأمو  ،یعنی همان گونه که آن حضرت از جانب خداوند
ناپذیرند  این دو از هم جدایی  ت.اس  ودهر مردم نیز بفرمانروایی ببه  مأمور    ،آدمیان بوده

؟  است  مبانی نظری آن کدامو حتی با هم مالزمه دارند. این مدعا از کجا پیدا شده و  
نبوت  موضوع  است که  نیست  ،روشن  مجادله  و  پرسش  مدعای    ،مورد  مورد  در  اما 

پیامبر یا شأن حکومتی  الهی  پرسید  می  ،حاکمیت  دکه  توان  به  آیا خداوند  و  ر جایی 
پیامبر را به عنوان زمامدار بر مردم مدینه و حتی مؤمنان    ، بخشطع و فیصلهقا ی  صورت

از نظر    ؛گمارده است امر نبوت چنین سندی در قرآن وجود دارد و  همان گونه که در 

 
مطرح بوده و حداقل از زمان فارابی )در السیاسه المدنیه(   ی اسالمی هموارهت مُدُن« در فلسفهاصطالح »سیاس  .1

دینی خود بدان پرداخته و در واقع  گفته و هریک از منظر فلسفی و سیاسی و    ن تا صدرای شیرازی در این باب سخ
 اند. ازگفته ای آرمانی بی سیاسی خود را به منظور طراحی جامعهفلسفه
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مأ  اصل  پذیرفتن  بدون  است که  روشن  نیز  اصطالح  عقلی  به  و  الهی  مستقیم  موریت 
 بود.  د  اهمعنی و لغو خوبی« نبی، نبوت آوری»پیام

نبوت   اصل  مورد  به  در  نیازی  برای  چندان  حداقل  و  نیست  نقلی  دلیل  اقامه 
عقلی   باوراندین الزام  واژه  همان  جمله  از  نبوت،و  و  نبی  پذیرفتن    شناسی  برای 

امر نبوت برای نبی کفایت الهی  می  مأموریت آسمانی در  اما در دعوی مأموریت  کند. 
حکومت تأسیس  تئوکرات  برای  ماهیت  نیز    ،نآ  یکو  و  نقلی  دالیل  یا  و  دلیل  محتاج 

 . باشدمیعقلی روشن و استواری 

گونه که در مورد مدعیان دیگر حاکمیت الهی و مدعای نمایندگی از  در واقع همان  
پرسش از دلیل یا دالیل چنین مدعایی مطرح است و   ،جانب خداوند برای فرمانروایی 

امبر اسالم، که از قضا دارای حاکمیت پی ه  یامبران و از جملموضوعیت دارد، در مورد پ
ما واقعیت این است که در این سیاسی هم بوده است، همین پرسش قابل طرح است. ا

دلیل و سند روشنی در    ،و دیگر مدعیان شهریاری الهی ها  مورد نیز مانند شاهان و پاپ
 رد.  متون و منابع متقن دینی وجود ندا

امری است قطعی اما دلیلی    ،خداد تاریخیر  یک   یامبر به مثابهحاکمیت سیاسی پی
و  ر مدنی جامعه مدینه و حتی مکه  در دست نیست که این زعامت سیاسی و تدبیر امو

مثابه به  نواحی  آن  در  به اصطالح    ی قبایل عرب  و  دینی  مأموریت  و  الهی  فرمان  یک 
الهی  م  اله عنوان پیام و کاسالمی تکلیف شرعی برای رسول بوده است. از آیات قرآن ب

  تناد شود. از آیاتی که مدعیان حاکمیت الهی نبی به آنها اسنمی  چنین تکلیفی استنباط
مأموریت آسمانی زعامت سیاسی پیامبر را استنباط کرد. آنچه از این    تواننمی  کنند،می

کت شود، این است که قبول ریاست جامعه مدینه با مشارمی  شمار آیات قرآن استفاده
غیرم و  استنا ؤم مؤمنان  گرفته  قرار  نیز  خداوند  تأیید  مورد  معنای    .ن  به  البته  این 

نتیجه   در  و  دولت  تأسیس  و  حکومت  تشکیل  برای  الهی  الهی    منشأمأموریت 
 فرمانروایی وی نیست. 

حکومت آسمانی پیامبران    مدعایم که  قیق بیشتر بحث الزم است اشاره کنبرای تد 
اسال پیامبر  از جمله  پیش  ،مو  یک  آغازا ق  فرضاز  بنیامی  طع  بر  آنگاه  و  به  شود  آن  د 

تأسیس حکومت    یالهی قدرت و ضرورت جاودانه منشأ   یریهظن ،ل هرمی و از باالشک
« متأخرتر  تعبیر  به  و  اسالمیشرعی  پرداختهحکومت  و  ساخته  اصل  می  «  آن  شود. 

د  داونند است ولی خذاتا از خداواصالتا و    ،بنیادین این است که حاکمیت و حکومت
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( این حق ذاتی  مردمان   زمامداری خداوند در زمین و براحتماال به دلیل ممتنع بودن  )
  کند.می خود را به افراد خاص که همان پیامبرانش هستند واگذار

موضوع   آنجا که  اعمال  اصلی،  از  در  دخالت  حق  و  مردم  زندگی  در  تصرف 
چن  نظریه  این  در  است،  مردم  آزادی  استدالل محدودیت  فقط خداوند  د  شومی  ین  که 

از    .آمریت و تصرف و اعمال هر نوع محدودیت در زندگی بندگان را دارداست که حق  
این رو انسان اخالقا و ایمانا باید از اوامر و نواهی ذات باری اطاعت کند و هیچ کس  

 دیگران خواهی  دیگر حق ندارد به انسان امر و نهی کند و از او اطاعت بخواهد. اطاعت
است.   این    ،گفتماناین    درشرک  است.  خداوند  وانهاده  پیامبرانش  به  را  پس  حق 
ست و ااطاعت از خد  ،مانند اطاعت در امر نبوت  ،مبران در امر حکومتا اطاعت از پی
شرک و کفر و در نتیجه مستوجب خذالن در دنیا  و تباهی در آخرت    ،عدم قبول آن
 خواهد بود. 

توان به آنها به  نمی  وجود دارد که اکنون  یتمؤمنانه، اشکاال  اما در این تفسیر ظاهرا
  زانگیمفهومی شگفت  یتوان به یک مغالطهمی  صورت مبسوط پرداخت. اما به اجمال
وع زمامداری و سلطنت و مدیریت سیاسی و تدبیر  یا بدفهمی مهم اشاره کرد و آن موض

یت و  واله  قانون مطرح است نامور روزمره مردم است که در دو قلمرو قانون و اجرای  
آدم و  عالم  و  هستی  بر  خداوند  از   .حاکمیت  ندارد که  وجود  آیه  یک  حتی  قرآن  در 

   حاکمیت خداوند بر مردم به معنای فرمانروایی سیاسی و مدنی سخن بگوید.

و   خداوند  مطلقه  والیت  از  هست که  بسیاری  آیات  قرآن  در  است که  روشن 
بر   باری  ذات  بالمنازع  مخحاکمیت  و  هستی  و  یادقا لوجهان  این  اما    ،کندمی  ت 

جمهور  زمامدار و سلطان یا رئیس  ،به معنای این نیست که خداوند  توصیفی  هایگزاره 
کند و هر لحظه  می  روزمره آدمیان دخالتوزیر مردم است و حتی در زندگی  و نخست

اندرکار صدو نهی حکومتی است. در  دست  امر و  تی  شناخگفتمان هستی  چارچوبر 
تر از آن است که محتاج  معنا و مفهوم این مفاهیم روشن  ،ی قرآنیاسشنینی و معرفتد

این چ اما  بر همه کس و همه چیز والیت دارد،  باشد. خداوند  ه  به مناقشه و مجادله 
نقطه فالن  یا  و  تاریخ  مقطع  فالن  در  این که  به  دارد  همه    یربطی  برای  یا  و  زمان 

چگونه باید    ولت و نهاد حکومت ن دزما یست و سا مردم ک  زمامدار   ،ها و مکانها  زمان
 باشد؟  
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و   زمامداری سیاسی  معنای  به  فرمانروایی  این  اما  است  مطلق  فرمانروای  خداوند 
نیست  یفلسفه  موضوعِ  مدنیِ  دولت  و  ماهیت حکومت  و  نوع  و  رو    .سیاسی  این  از 

ذاتا   و  ندارد  هیچ کس  شدن  زمامدار  با  ابتدائا  تعارضی  هیچ  و  انواع   ی شکلبا  از 
در احراز قدرت و یا    ،خاص  ی مگر این که حکومت و یا حاکم  ،نیستغایر  ت م کومح

ب   در عمل عدالت  اسالفاقد  دین  منظر  از  که  استاشد  نامشروع  و  مردود  چرا که   ؛م 
یک اصل اصیل دینی است. اما باید    1«همراساس األ  عدل و »ال«  »العدل اساس الحکم

ظلم و  عدل  که  افزود  ا  بالفاصله  سو  یک  از  ننیز  مصادیقظر  ز  تعیین  و    ،تفسیری 
بهستند  مکانی  -زمانی از سوی دیگر  مورد  ها  انسان  یه وسیلهو  و مکان  زمان  هر  در 

 . اندگیرند و لذا خارج از موضوع بحثمی تشخیص و ارزیابی قرار

 « این گزاره که  از  هرحال  خداوند  والیت  به  آن  از  مطلقه  حاکمیت    «، استو 
نتنمی »خدیجه گتوان  زرفت که  »دار  مام ا  یا  و  مسلمانزمامداست«  والی  ،ار  ت  دارای 

است نتیجهمطلقه  هرگز چنین  نیز  قرآن  در  واقعا «.  است.  نشده  دانم که  نمی  ای گرفته 
حال مف تا  گذشته  از  ما  متکلمان  و  استداللی  ،سران  و  منطق  چه  با  و  آن    ،چگونه  از 

و آن را به خدا    یدهرس  ضددینی  نی و گاهای غیردی رست و دینی، به چنین نتیجهمقدمه د
 ؟اندوحی و قرآن و نبی نسبت داده و

توانیم   می  م،هیم بر اساس قرآن و منابع نقلی اسالم سخن بگوییابنابراین اگر بخو
( از آن  دعوی وجود دارد که حق حاکمیت )زمامداری این    ایادعا کنیم که نه دلیلی بر

ی  ز سوی ذات باری به کسق ان حه ایاین عقیده کبرای اثبات  دلیلی  خداوند است و نه  
بنیاد گزاره اگر  اساسا  است.  ویران  یواگذار شده  استنتاجی    های شود، گزاره  نخست 

( نمایندیگر  یا  و  خداوند  سوی  از  پیامبر  نمایندگی  سوی  مانند  از  خلیفه  یا  امام  دگی 
  ای بحث و مناقشهشود و دیگر جایی برمی ( لغو و باطل خواهد بود و بالموضوعپیامبر

 نخوهد ماند.قی با 

و  »در  اثرگذار  و  مهم  دعوی  بنیاد  پیامبر حاقع  الهی  بر  اکمیت  و    اصل«  سست 
نامدلل »حق حاکمیت خداوند« استوار شده است. از طرف دیگر، چنان که گفته شد،  

توان  نمی  از این واقعیت تاریخی که پیامبر اسالم در طول ده سال زمامدار بوده است،
خداوند و به نمایندگی از سوی الله  وی الزاما از جانب    اریامدین زمگرفت که ا  نتیجه

 
محمدرضا حکیمی در  از  طالب. این دو حدیث به نقل  از امام علی بن ابی جمله اول از نبی اسالم است و دومی    .1

   اند. ( نقل شده177)ص  غررالحکم( از کتاب 328)ص  لحیاه«»ا جلد ششم



دین و قدرت  /  26 

 

 

نه پیشینی، و  و  « است و لذا پسینی است  ک »رخدادی  ، ده است. زیرا این حاکمیتبو
و چنین دالیلی در قرآن  برای اثبات نمایندگی آن، محتاج دلیل یا دالیل پیشینی هستیم  

 .و سنت وجود ندارد

آیا   بر  پیامبافزون  قرآن،  نکرده است که م هر  نیزر  ت  ادعا  از جانب خداوندگز    ،ن 
تی که در قرآن از لزوم اطاعت مردم مأمور تشکیل حکومت و تأسیس دولت هستم. آیا 

امور حکومت سخن در  اوامر رسول  برای گرهمی  از  برخی مشکالت  گویند،  از  گشایی 
قراروزمرّ پسینی  امر  قلمرو  در  است که جملگی  پیامبر  ایه  از  و  دارند  رر  توان  نمی  ون 

حکومت امر  برای  خداوند  جانب  از  رسول  پس  داشته    ،نتیجه گرفت که:  نمایندگی 
 است. 

پیامبر )به عبارت روشن آنجا که  از  به فرمانروایی داده است، دلیل  به هرتر،  ( تن 
ا تنها نگذارند و از  کند زمامدارشان رمی  خدایش به مردم )مؤمن و غیرمؤمن( سفارش

اطاعت کنند    ،(اند ه در آن زمان بسیار مهم بودهدر جنگ و صلح ک  ژهبه ویرامین وی )ف
این توصیه  و  این  بود.  خواهد  رسول  و  خدا  خشنودی  موجب  پها  اطاعت  شینی  یامر 

 کنند.  نمی ضرورت حاکمیت الهی از طریق تحقق حاکمیت رسول را ثابت

.  استل ست و قابل استدالهمین واقعیت در موضوع قوانین و احکام شرعی نیز در
با   مقرراتوضع  خداوند  قانون  ،برخی  مقام  برای  در  و کامل  عام  و  جاودانه  گذاری 

پیامبر و به طریق اولی برای پس از پیامبر تا قیام قیامت نبوده است، بلکه به ضرورت  
فرمانروایی رسول و نیاز به نظم جامعه و تحقق عدالت و فضیلت و بهبود زندگی مردم  

ای از رهو وحی گاهی و به ضرورت به یاری پیامبر آمده و پا دا  ، خ ر مدینهبوی دعصر ن
نتایج کالمی و   ، مشکالت را حل کرده است، نه بیشتر. متأسفانه از این واقعیت تاریخی

که در نهایت مسلمانان را گرفتار مشکالت و غوامض  شده  فقهی کالن و شگفت گرفته  
شود. به عنوان  نمی  نتیجهکالن  «  دبایآن »  ،این »هست« . به هرحال از  اندای کردهپیچیده

روش  یک منطقا   ،شناختیاصل  گفت که  تاری نمی  باید  و  واقعی  امور  از  و  توان  خی 
را به نام فرمان خدا  ها  برهانی برای بایدها استخراج کرد و آن  ، مبانیها پیشینی و هست

  1ین و رسول به مؤمنان تحمیل کرد.و د

 
مقوله  .1 در  اینجا بحث  در  پرمناقالبته گفتنی است که  لزوما در مبحث  و  است  تاریخ  و    ی فلسفی »هست«شهی 

 گیرد.   »باید« قرار نمی
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توان ادعا کرد این است که می  چیزی که  کثر حداکه    ن استمهم اینکته    ،با این همه
ساله ده  بوده    ی زمامداری  حق  ذات  حمایت  و  تأیید  مورد  مدینه  در  رسول  حضرت 

رضایت مردم و رعایت   است. اما این حاکمیت نیز از یک سو مشروط به شروطی چون
مهم  امور  در  )حداقل  مشورت  اق اصل  به  دیگر  سوی  از  و  است  بوده  بشری  (  تضای 

حتی  هم  آن،بودن   و  و گاه تصحیح  راهنمایی  مورد  قرارواره  توبیخ خداوند  و   انتقاد 
جامعهمی سوی  از  و  بوده  مردم  نظارت  زیر  همیشه  نیز  و  و    نیز  گرفته  نقد  تیغ  زیر 

 راهنمایی قرار داشته است. 

به رسمیت شناخته   از سوی خداوند  مردم  برای  رد  و  نقد  این که حق مهم  جالب 
حت   شده پاست؛ حقی که  ای  حکومتس  تا کنون  پیامبر  اسالم  هایز  مردم    مدعی  از 

و مثابه   دریغ کرده  به  را  اعتراضی  و  نقد  و    یهرنوع  خدا  با  دین  مخالفت  و  رسول 
 کنند.  می  محکوم

واقعیت  یمجموعه نشان  هایاین  انکار  قانون می  غیرقابل  و  حاکمیت  که    دهد 
نقدنمی و  جاودانه  و  الهی  به گپذناتواند  باشد،  و  ونهیر  مسلمانان  امروز  عموما  ای که 

این  میفقیهان   با  »می  اوصافاندیشند.  را  نامیدمردمی-الهیتوان حاکمیت رسول    ؛« 
ه  و مردمی بودن آن ب  ،الهی بودن به اعتبار رضایت و تأیید خداوند از اصل فرمانروایی

و تأیید  و  رضایت  مردم  اعتبار  غیر  ،حمایت  و  مؤمنان  از  در  اعم    چارچوبمؤمنان 
 و تعهدات متقابل. ها نامههدع

             

 امارت نبی اسالم در مدینه چگونه شکل گرفت؟

این پرسش مطرح است که حاکمیت پیامبر اسالم در    ،حال از منظر صرفا تاریخی
به  شکل  مدینه چگونه   و کالمی  پیشینی  نحو  به  اگر  شد؟ گفتیم  محقق  و  این  گرفت 

دقاط  یچ دلیل روشن وموضوع توجه کنیم، ه مأموریت    ،اب و سنتر کتعی  بر  مبنی 
محمد حضرت  و    الهی  پسینی  نحو  به  اگر  اما  ندارد.  وجود  شدنش  زمامدار  برای 

آن حضرت است که  روشن  نگاه کنیم، کامال  این رخداد  به  با چه    ،تاریخی  و  چگونه 
  ه است. در واقع بر مردم مدینه دست یافتایی و ریاست  وو نیازهایی به فرمانرها  زمینه
خورد. مشکل و ابهام از آنجا  نمی  هیچ ابهامی در این رخداد به چشم   ،تاریخی  منظراز  

آغاز شده است که یک پیامبر تصادفا به زمامداری و ریاست بر شماری قبیله رسیده و  
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جنگیده، صلح کر فرمانروایان  دیگر  مانند  و  بوده  مقام  این  در  سالی  و  چند  اوامر  ده، 
تناسب مقام  صومات دست زده و به هرحال به  صل خبه فتی صادر کرده،  نواهی حکوم 

 ی گرفته و عمل کرده است.هایخاص زمان و مکان تصمیم های و منصبش و ضرورت

ارتباط با هم موجب شده است که تناسب و حداقل بیظاهرا بی  تداخل دو منصبِ
دو   نای  که  ده پیدا شودریج این فکر و عقیبه تد  ،از همان آغاز پس از درگذشت پیامبر

وند پدید آمده و به عبارتی  دو از جانب خدا  مقام یکی بوده و با هم مالزمه داشته و هر
 مقام ربوبی تأسیس شده است.  یوسیلهه ب

مدینه،   در  اسالم  پیامبر  سیاسی  زعامت  و  ریاست  رخداد  چگونکی  فهم  برای 
  ب درسیاسی قبایل عرجزیره و نظامات اجتماعی و  شناخت و درک درست تاریخ شبه  

آنحجا  از  پس  و  همه  ،ز  زمینه  ی جانبهشناخت  در  پیامبری  چرایی  و    هایچگونگی 
و شکل یثرب  به  و هجرت  مکه  پیامبراجتماعی  فرمانروایی  یک    یچاره  ،گیری  و  کار 

خاص  بایسته ضروری و پژوهشی است. در واقع پیش از رفتن به سراغ کالم و عقاید  
تار شناخت  و  درک  حال دینی،  است که  مشیخی  ول  توهمات    کل  و  ابهامات  رافع 

 .باشدمی

گویم که زعامت سیاسی پیامبر در یک روند عینی و  می  در این زمینه فقط به اشاره 
چند    ی بینی ناشده در فاصلهطبیعی و پیش  های بر اساس یک سلسله مقدمات و رخداد

ابه  د مشموارنه که در دیگر  افتاده است. درست همان گو  ه اتفاق بین مکه و مدین  یساله
ادوار تاریخی   پیامبر و مسلمانان تحت    ،است. در یک کالمرخ داده  در تمام  هجرت 
 ساز این حادثه بوده است. زمینه ،تعقیب از مکه به یثرب

سال اقامت پیامبر و مؤمنان پیرو او در مکه و تحمل    13دانیم که پس از حدود  می 
آزارها و حتی شک این دینانت جاو مقاومها  نجهانواع فشارها و  ورزان نه و شجاعانه 

تصمیم به خروج و هجرت از زادگاه محبوبش گرفت و شهر   صادق، سرانجام محمد
اقامت جدیدیثرب را   انتخاب    به عنوان مکان و محل  خود و یارانش برگزید. چرایی 

بر متعددی  عوامل  به  شهر  اممی  این  عاملگردد،  یک  میان  این  در  م  ،ا  و  بسیار  هم 
  یاعالم آمادگی نمایندگان دو قبیله  ده است و آن نفوذ اسالم در یثرب وبو ه  ندکن ینتعی

 بزرگ شهر یعنی اوس و خزرج برای پذیرفتن و پناه دادن محمد است. 
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ارتباط این  پیامبر  ،در  و  یادشده  قبایل  نمایندگان  بین  عهدنامه  چند  راه    ،انعقاد 
هموار را  مهم  هجرت  عکرد.  این  عق»بیع ها  هدنامهترین  دومت  ماهیت  به  است که   »

عهدنامه-سیاسی این  مفاد  طبق  داشت.  متعهد  ،دوجانبه   ینظامی  یادشده    قبایل 
و  می در جنگ  و  باشند  داشته  خود  پناه  در  را  که محمد  و  شدند  همراه  وی  با  صلح 

اسالم دین  در  صلح  و  اخالق  اهمیت  دلیل  به  تعهدات  برخی  باشند. گرچه   ، حامی 
  یو مقدمات این عهدنامه و شاکلهها  اما انگیزه  ،ندشتی داخالقنی و اماهیت دیآشکارا  

 دارد.     ماهیت و کارکرد سیاسی و نظامی ،اصلی و مواد آن

محمد مقدمات  این  م  با  و  شد  مدینه  به گرمی  وارد  وی  از  عموما  شهر  آن  ردم 
در آسایش و    ،باستقبال کردند و تمام کوشش خود را به کار بردند تا این مهمان محبو

 کند و پیروانش نیز چنین باشند.  دگی ت زنامنی

به   رسد  چه  تا  نیست  قبایل  کل  بر  محمد  ریاست  از  صحبت  هنوز  اینجا  تا 
انگیزه از  بر شهر.  یکی  پی   هایزمامداری وی  برای هجرت، حل اختالف  دعوت  امبر 

است. اما    می اوس و خزرج بودهئمتخاصم و در جدال و جنگ دا  یی دو قبیلهدیرینه
به سرعت دچار تحول    ،این شهر و نظام سنتی و رایج آن  ،حمد به مدینهود م ز ورپس ا

 سال به کلی دگرگون گردید.   شد و در طول دو

و قبایل مهم حوالی  فرمانروای کل شهر    ،محمد عمال و به ضرورت  ، در این زمان
صلی  نهادند. علت ا  ( به این فرمانروایی گردنآن شد و همه )البته غالبا با طیب خاطر

بود که  آرخداد،  این   شده  برخوردار  جایگاهی  از  عمال  پیامبر  سو  یک  از  بود که  ن 
اختالفات قبایل بود و از سوی دیگر     حلِّ محبوبِ و    و میانجی مقبول ها  گشای گرهگره 

اش مبنی بر خروج پنهانی از  اخیاو هوشمندانه توجه داشت که بزرگان قریش از گست
آرام نخواهند  ینهدن به رقیب دیرمکه و پناه بر  او را  شان در یثرب نخواهند گذشت و 

 گذاشت. 

کوشید   و  به کار شد  زیرکانه دست  تدابیر  با  و  با شتاب  رو  این  ر صورت  دتا  از 
ایجاد خطر و  آغاز  ،حمله  در همان  باشد.  داشته  را  از خود  دفاع  قرارداد    ،آمادگی  دو 

 مهم بست.

اجر و انصار مدنی. مفاد  ن مه مانا و دیگر بین مسلیکی  میان خود و قبایل بزرگ  
عمدتا سیاسی است و با قبایلی بسته شده است که مسلمان نیستند. در    پیمان نخست
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اسالمی به عنوان حافظ وحدت اجتماعی و پاسدار    های و ارزش  عین حال اخالق دینی
پیمان این  در  مدینه  نوبنیاد  اتحادیه  انسانی  سالمت  و  پررناخالق  اینامه  است.  ن  گ 

 .  اندمه چندان مهم است که آن را اولین قانون اساسی اسالم و عرب شمردها نانپیم

دومپیمان  محور انصار   ،نامه  و  مهاجر  مؤمنان  اندک  از  است  شمار  از ا.  رو  ین 
عهدنامه نیز با تدبیر و از سر    محتوای دینی و اخالقی بیشتری برخوردار است. اما این

 تدوین شده است.  ی شنرو ماعی و سیاسیِجتا خاصِ یشیِاندمصلحت

پیمان  این  انعقاد  زمان  در  و  هجری  نخست  سال  در  است که  توجه  ها  نامهقابل 
اقل در  مسلمانان  انصارهنوز  و  )مهاجر  صدنفر  از  شاید  و  بودند  تجاوزیت کامل   )  

  به اقتضای شرایط خاص  ،دهد که تدابیر ظاهرا حکومتی پیامبرمی کردند. این نشاننمی
برای حل  و  ه  یژو  های و ضرورت قابل فهم و به منظور پاسخ به یک سلسله نیازها و 

مقطعضالمع  آن  در  رو  پیش  روشن  است  ت  بوده  مکانی  موقعیت  و  یک    ،زمانی  نه 
روند    ،ی.  یعنی در طول یک سال ختاریسمانی از پیش اندیشیده شده و فرامأموریت آ

پیش رفت  یری  ر مسد دت نوپدیو مشکالها  حوادث و ضرورت پاسخگویی به پرسش
و  گریخته از قریش، قدرت فائقه بخشید و او را در مقام  در واقع  مهاجر و    که به محمدِ

چارهئومس که  نشاند  قبایل  نمی  ایلیتی  و  مردم  روزمره  امور  فتق  و  رتق  به  که  دید 
را همین کار  بود،  هم  دیگر  کس  هر  ویژهکرد.  می  بپردازد.  برد که    به  یاد  از  نباید 

جرمی مرتکب    ،پناه دادن به محمد  جزد و مردم مدینه که  محم  علیهتهدیدهای قریش  
سال نخست، از یک سو    و در نهایت وقوع  چند جنگ بزرگ و مهم در دو  ندبودنشده  

گره دیگر  سوی  از  و  افزود  پیامبر  سیاسی  قدرت  مشک  گشاییِبر  از  پیاپی  فوری  الت 
 ناپذیر ساخت.  مردم را گریز

)اعم از مسلمان و    ل پرشور مردم مدینه از پیامبرا بستقیگر در اتوجه دقابل    ینکته
دیرین قبایل این شهر و نواحی آن با مکیان و قریش بوده است. رقابت    ،(غیرمسلمان

پیش با هم رقیب و حتی دشمن بودند و اهالی یثرب همواره  ها  این دو شهر از مدت
این امید پیدا    ،یثرب  آمدن محمد به  دیدند. حال بامی  خود را زیردست قریش و مکیان

قریشی مغضوبِ این  به دست  که  و    شد  برسند  استقالل  به  از مکه  و گریخته  بزرگان 
انگ این  بخشند.  رهایی  آنان  از سیادت  را  قبایل  حداقل خود  آن حمایت  پی  در  و  یزه 

احراز م  یثرب در  پیامبر،  نقش بسیار مهمی داشته  ،  قام فرمانروایی حضرت محمداز 
 .  است
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ایمجموعه شری  عوامل  ان  و  به  پیچیده  یط  نهایت  دست  دست  در  تا  دادند  هم 
ساله   ده  روند  یک  در  و  عمال  اسالم  مکه  پیامبر  فتح  از  پس  ویژه  فرمانروایی  به  به 

 بالمنازع کل حجاز برسد.

مع از  آرمسترانگ  کتاب  خانم  در  است که  پژوهشگرانی  برای    محمددود  پیامبری 
ما  ظ  زمان  نکته  این  توجهبه  و مهم  به  »   :گویدمی  ه وکرد  ریف  نه  محمد قصد داشت 

م در منازعات میان اوس و خزرج و  کَعنوان رئیس دولت، بلکه به عنوان یک داور و ح  
در این روند هیچ نشانه و قرینه و شاهدی    1«.مهاجران مکه، به یثرب وارد گردد  رهبر

ه  البترد. خونمی به چشم  برای تأسیس حکومت و تشکیل دولت مبنی بر مأموریت الهی  
این دوران پرحادثه نیز طبیعی    یدر  آن  بیشتر شد که  به تدریج غلظت دینی  ده ساله، 

 بود.  

دیگر سوی  و گره  هایدخالت  ،از  وحی  بیگاه  و  مع گاه  برخی  از  الت  ضگشایی 
مورد تأیید خداوند هم هست و حداقل از آن نهی    ،روزمره، نشان داد که این زعامت

ااز این رو فقط  نشده است.   توان آن را با آسمان و خدا مرتبط دانست  می  ابت ین باز 
برای   شده  طراحی  پیش  از  الهی  مأموریت  معنای  به  هرگز  این  است که  روشن  اما 

 نیست.اسالم  پیامبر  یوسیلهه  بفرمانروایی و تشکیل دولت 

دیگری   داردنیز    دالیل  نشان  وجود  محمد می  که  حاکمیت  دیگر    دهد  مانند 
است.بود  بشری  های اکمیتح جمله  ه  آن  تفمی  از  به   و  توان  وحیانی  امور  کیک 

پذیری آن حضرت در امور حکومتی اشاره  شخص پیامبر و نیز نقد  یوسیلهه  حکومتی ب
 . کرد

دینی و سیاسی او دارای    پیامبر خود به مردم آموخته بود که اوامر و نواهی وحیانی و 
مقام    منشأدو   دو  ار  د  .استمتفاوت  و  نخست،  مایم  طاعتمقام  از  ربوبی  انی  قام 

تواند درست یا  می  ست و از این رومقام دوم، تشخیص و تصمیم خود اواست، و در  
آموزهن این  باشد. با توجه به  نبوی بود که مردم در مقام دوم با شجاعت و    یادرست 

  ،عیاز خدا و یا رسول و بدون بیم از گناه و معصیت شرای  صراحت و بدون واهمه
شنید و در صورت  می  کردند و پیامبرمی  اه با تندی جاهلی بیانی گ ا حتود رایرادهای خ

 کرد. می تشخیص اشتباه بدان اعتراف

 
 .  92، ص 2008آلمان، -، ترجمه فرهاد مهدوی، نشر نیما محمد پیامبری برای زمان مامسترانگ، کارن، آر .1
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کند.  می  حکایت  و بشری بودن حاکمیت محمد   نی تاریخی از زمی  هایاین واقعیت
مور مربوط  مردم در ا  فرمان الهی مبنی بر ضرورت مشورت پیامبر با   ،البته در این زمینه

خ )اودشا به  تصمن  و  اجرایی  بر  1هروزمرّ  هاییممور  استواری  دلیل  و  شاهد  نیز   )
 .استماهیت زمینی و عرفی بودن امر حکومت از جمله حاکمیت پیامبر 

دا  که بع فت. پس از آن مسلمانان در جایی )پیامبر در چنین حال و هوایی از دنیا ر 
بنی سقیفه  شد به  شهره  آمدند  ساعده  خود  ( گرد  برای  دوران انتخ یری  ام تا  اب کنند. 

اما برای جانشینی سیاسی پیامبرت تمام شده  نبو از میان خود کسی را  می  بود  بایست 
بر امارت  تاریخیمیبرای  نظر  از  انصار،   ،گزیدند.  و  مهاجر  است که  سنت    مسلم  از 

 « قریش در مکه پیروی کردند.لندوهدارادیرین انتخاب رئیس در »

د  به  جملاعراب،  از  امپرایخی  تار   تأخره  الیلی  و  سلطنت  با  تمدنی،  )و  به  توری 
بود گونه معمول  روم  و  ایران  در  پیشرفتهای که  نهادهای  و  دولت  تأسیس  و  آشنا    تر( 

شدند و به طور  می  نبودند، از این رو تحت نظام قبایلی و الزامات آن، در شورایی جمع 
کردند. در این  می  ی مکاراو ه  ر امور با کردند و دمی  ادواری برای خود رئیسی انتخاب

جدید   شرایط  و  نبوی  سنت  از  الهام  با  البته  و  سنت  همان  از  استفاده  با  نیز  زمان 
 عربستان و حجاز، برای خود امیری انتخاب کردند.  

دهد که امارت این امیر مسلمان، اصال جنبه و  می  ناپذیر تاریخی نشاناسناد خدشه
تل  در  و  نداشت  دینی  نخماهیت  مسلمانان  وقی  نظر ا اصح   ست  از  پیامبر  نامدار  ب 

امارت دیگر  مانند  کامال  سیاسی  و  و  ها  حقوقی  »خلیفه«  چون  عناوینی  بود. 
یک انسان عادی و    یوسیلهه  نای جانشین حکومتی پیامبر ب«، دقیقا به مع»امیرالمؤمنین

جامعه در  امارت  مسلماننیز  اکثریت  با  ماهیت    ی  معنای  به  هرگز  و  و  بود  آسمانی 
نبوت   این  اتیکتئوکر امر  جانشینی  یا  و  نمی  حاکمیت  در  شدتلقی  رو  این  از  آغاز  . 

با مخالفت شدید گفت من    ند و او« خطاب کرداللهفةکسانی به ابوبکر با عنوان »خلی 

 
ی شوری آمده است »و  سوره  38ی  آیهدر قرآن دو بار به موضوع شورا و ضرورت آن اشاره شده است. یکی در    .1

ی االمر«. با استناد به این آیات و نیز و شاورهم ف  ..عمران: ».ی آلسوره  159ی  دوم در آیهامرهم شوری بینهم« و  
نائینی در کتاب »سنت و سیره نبوی است که غروی  از نظام مشروطهته االمه و  ینبتی  المله« خود در دفاع  ی نزیه 

 داند.  می  نظام مورد تأیید اسالم را »شورویه« ،پارلمانی
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آسمانی خالفت    1«الله»خلیفه رسول  مبنای  نفی  معنای  به  این  و  نه خلیفه خدا  هستم 
 بود.

لبته بخشی  کامال عرفی تأسیس شد و اکرد عمل فت با ماهیت وبه هرحال نظام خال  
شدند. چرا که در آن زمان اساسا نظام حقوقی استواری در  می  از احکام شرعی نیز اجرا

ایران ساسانی متمدن و پیشرفته نیز چنین  خارج از قلمرو دین وجود نداشت. حتی در  
و    بود. عدالت  اجرای  برای  حقوقی  قوانین  زمان  آن  بیندر  خصومات  وافر  رفع    اد 

ی رهبران مذهبی تعریف  ه وسیله قبایل، عمدتا متخذ از مقررات دینی رایج بوده و یا ب
تنظیم از جملهمی  و  و  اسالم  جهان  در  نیز  اخیر  قرن  تا  این وضعیت  است.  در    شده 

نظام دادگستری مدرن ایجاد    ،ایران مسلمان شیعی، چنین بوده است. هرچند رضاشاه
در   و  عدلیه کرد  نظام  ماین  قدرن  ی  مدنییان ونیز  فقهی    ، ن  متون  از  برگرفته  عمدتا 

 فقیهان بوده است. 

  ،کم و بیش خالفت  ،در نیم قرن نخست اسالم و در دوران خالفت خلفای راشدین
پس از انتقال خالفت به امویان و استقرار مرکز خالفت به شام،  .  ماهیت عرفی داشت

در همان  .  اسالمی شد-عربی  ی دهنشین خالفت سا ا ج  ،موروثی با شتاب نظام سلطنت  
خالفت  افزوده گشت.  آن  مذهبی  غلظت  بر  و  شد  آن کاسته  عرفی  ماهیت  از  حال 

این    ، وار جدیدسلطنت  در  بود. مخصوصا  روم  و  ایران  از  امویان  اثرپذیری  از  برآمده 
 75وای سفاک و مقتدر اموی در عراق )از سال  زمان حجاج بن یوسف ثقفی فرمانر

سیاسی از مرزهای سنت عربی و اسالمی گذشت و    های با انگیزه  امال(، ک هجری  95تا  
الهی و معصوم را برای خلیفه و خالفتحاکمیت  ا  گونه  او بود که برای  جا  نداخت و 

برای خلیفه   را  آن  و  استفاده کرد  الله«  »السلطان ظل  عنوان  از  اسالم  در  بار  نخستین 
 عبدالملک به کار برد.

هرحال   و  ه  ن  ،ختاری  به گواهی   به  اسالمی  و سنت  قرآن  درون  از  اسالمی  خالفت 
شه و سنت  نبوی درآمده و نه سلطنت اسالمی، که بعدها رسمیت یافت، از درون اندی

سده در  است.  شده  استخراج  و    هایاسالمی  سنی  عباسی  خلفای  چهارم،  و  سوم 
ند  مان  داسالمیناوین ضو جعل عخود    هایبه نام  «الله»خلفای فاطمی شیعی با افزودن  

 خدا و دین معرفی کنند.  یکوشیدند به نوعی خود را برکشیده« الواثق بالله»

 
 ین مجموعه آمده است. در مقاالت دیگر امنابع آن  .1



دین و قدرت  /  34 

 

 

*** 

مجموعه داده  یاز  آشکارو  ها  این  حقیقت  این  تاریخی،  که  می  روایات  شود 
راست و    ،حاکمیت خدا نه در ایران باستان و نه در قرون وسطای مسیحی و نظام پاپی

نه   و  است  بوده  اولیهدرست  اسالم  خلفای    ر دو    در  عصر  در  حتی  و  نبوت  عصر 
ترین  تاریخ بزرگحاکمیت خدا در طول    راشدین چنین واقعیتی رخ داده است. ادعای 

از جمله   ادوار تاریخ و  الهی و دینی در تمام  برساخته و دروغ است. دعوی حکومت 
است باطل  اسالم   است  .تاریخ  شده  عمل  یا  و  گفته  هرچه  زمینه  این  در    ،در 

و  ریخ تا   یهاصیرورت مقتضای  ی  استفاده    های ضرورتبه  روش  با  غالبا  و  عینی 
زاده هرحال  به  و  آمده  پدید  خدا  و  دین  از  و  یابزاری  پیچیده  تعامالت    تحوالت 

ای  ( با دین و مشیت الهی در هیچ زمینهمختلف است و ربط خاصی )حداقل مستقیم
 ندارد.

ممکن است فت: »که گدیم  قال باز گر در مدر صحال به گفتار جناب مصباح یزدی  
ه کسی اجازه دهد که از طرف او اعمال حاکمیت کند که در این صورت بر  خداوند ب

برخوردار از حاکمیت  فرد  این  این    ...شودمی  اساس خواست خدا،  این صورت،  در 
«. با توجه به گزارش  شودمی  مجرای وجود این شخص اجرا  در   که  ستحاکمیت خدا

د که این دعوی تا چه  شومی  ی روشنحدود زیاد  ، تا سالمخ جهان و اتاریاز    مختصر
تواند از نگاه تاریخی و اسالمی قابل قبول باشد. از نقد مستقیم  می  اندازه معتبر است و

معتبر   گویم اگر آقای مصباح بتواند بر اساس قرآن و سنتمی گذرم و فقطمی این سخن
پیامب )حتی  به کسی  خدا  که  دهد  اسالمنشان  برای  ر  وحکوم(  حاکمیت  ت    ، اعمال 

تاریخمأموریت   محقق  عنوان  به  حتی  و  مسلمان  یک  عنوان  به  است،  داده  اجازه   یا 
 پذیرم که حاکمیت خدا ممکن است و در تاریخ محقق شده است. البیّنه للمدعی. می
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 فصل دوم

 

   ها« و بسط اقتدارگرایی خالفت عربی»جنگ بنی 

 وشش اسالم و سلطنت ایرانی در پ 

 

   مددرآ

و   »دین  مهم  مهمموضوع  از  دینقدرت«  تاریخ  در  موضوعات  بزرگ  های  ترین 
نوشتارهای   و  در گفتارها  و  فکری  محافل  در  و  دیگر مطرح شده  بار  اخیرا  است که 

 . استمختلف مورد بحث و مناقشه و گفتگو قرار گرفته 

و    پسوند »اسالمی«خورشیدی و آن هم با    1357در مقطع انقالب ایران در سال  
ای نظام »جمهوری اسالمی ایران« با مدل والیی و به ویژه با مدل  بعدتر در سیم   ندکیا

طیفی    ،تر شد و حول آنبرجسته  «دین و قدرت»»والیت مطلقه فقیه«، مبحث دیرین  
. دلیل اصلی اهمیت یافتن این  گردیددینی اظهار  دینی و بیرونآراء و نظریات دروناز  

زم  در  ما مبحث  است    ان  قدرت  وضم  کهاین  ویژه  )به  قدرت  و  دین  بین  نسبت  وع 
انضمامی    ،سیاسی( عمیقا  بلکه  نیست  انتزاعی  و  تئوریک  و  نظری  مبحث  یک  دیگر 

تمدنی   پسرفت  و  پیشرفت  و  اخالق  و  معیشت  با  و  مردم  روزمرّه  زندگی  با  و  است 
 جامعه ایران پیوند خورده است. 

موضوع  این  دیگر  رو  این  عموماله« »مسئ  ،از  است  تک  با و  ی  ی  تک  زیست 
شهروندان ایرانی کنونی ارتباط دارد و ناگزیر همگان باید به نوعی با این مسئله تعیین  

فقه دینی  نظام  عمر  از  دهه  چهار  از  بیش  ایران تکلیف کنند. گرچه  بر  حاکم  ساالر 
دینمی از  بسیاری  دیگر  اکنون  و  باب  گذرد  این  در  را  خود  تکلیف  نیز  روشن  داران 
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این موضوع مهم است و    ( های فرداو حتی نسل)ز برای نسل امروز  هنو  ولی   ،اندکرده
با اکثریت مسلمان، پرسش از تعیین نوع پیوند دین با  ای  ناگزیر به طور کلی در جامعه

ای  انواع اقتدار از جمله اقتدارگرایی سیاسی و باور به »حق ویژه« برای فرد و یا طبقه
 ترین مسائل دینی و اجتماعی و سیاسی است.  برمار سیاسی، از مویژه در کسب اقتد

اشکال   و  دینی«  »حکومت  موضوع  به  مقال  این  در  نیستم که  آن  بر  همه،  این  با 
مختلف سنتی و غیرسنتی آن بپردازم )چرا که نویسنده در این باب بارها گفته و نوشته  

می بلکه  است(،  مشخص کرده  را  خود  دیدگاه  راو  به  قدرتخواهم  و  دین  و    بطه 
دهم  قتداا پاسخ  پرسش  این  به  و  بپردازم  اسالم  تاریخ  در  که  که  رگرایی    دین چه شد 

از همان آغاز با قدرت سیاسی و حکومتی پیوند خورد و بعدتر قدرت سیاسی در   اسالم
ی قابل  قالب دستگاه خالفت اسالمی به اقتدارگرایی خشن و جهادی متحول شد؟ نکته

قدرت این که  و محدود  ،ذکر  مدسیاسبه    منحصر  و  اجتماعی  ت  و خرد  یریت کالن 
 همان قدرت سیاسی متعارف است. ،نیست ولی در این مجال مراد از قدرت و اقتدار

شناسی تاریخی، به بررسی و واکاوی  در این مبحث از منظر پدیدارشناسی و جامعه
ی  ای کالمهگزارهردی به  م پرداخت؛ هرچند ناگزیر در موا یتحوالت تاریخ اسالم خواه 

تواند طرحی  خواهد شد. این نیز گفتنی است که این عناوین می  ادی نیز اشاره اعتقو  
 ی اسالم باشد.    برای بررسی پژوهشی تاریخ هزار و چهارصدسالهکلی 

 سامان یافته است:  بندیطبقهذیل این این نوشتار 

 دین و قدرت در عصر نبوی: اول 

 لفای راشدین دین و قدرت در روزگار خ :دوم

 اموی و عباسی -و قدرت در روزگار خالفت عربی یند :مسو

 سلطنت -دین و قدرت در روزگار خالفت غیرعربی  :چهارم

 دین و قدرت در روزگار نوین :پنجم
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 اول. دین و قدرت در عصر نبوی

از معدود پیامبران تاریخ است که حدود ده سال در نیمه ی دوم  ظاهرا نبی اسالم 
در   سابقینمدنبوتش  )یثرب  زعه  داامت  (  و    .شتسیاسی  دین  پیوند  نخستین  این 
تاریخ اسالم است. این واقعیت را، هم قرآنقدرت سیا  ی معتبرترین  به مثابه  ،سی در 
نبویو هم سیره  ؛دهدگواهی می،  مسلمانان  سیشنا سند دین مدوّن  منابع    ؛های  هم  و 

بگیریم،    فروضرا م. اگر این امر  ها هستندهمان سیره  هالبته بخشی از آنتاریخی که ا
این پرسش   نبی اسالم چه    منشأ شود که  مطرح میآنگاه  اقتداری در  مشروعیت چنین 

 بوده است؟

از پاسخ به این پرسش ناگزیر به یک نکته آن این که در  پیش  ی مهم اشاره کنم و 
آستانه  در  و  مرقرن هفتم میالدی  اسالم،  تثبیت  و  در عری ظهور  پراکنده  بستان  دمان 

یع  ح مرکزی  جغرافجاز  نی  و  تاریخی  دالیل  دولت)به  دوران  وارد  هنوز  سازی  یایی( 
(State( نشده بودند و از این رو حکومتی )Government)    هم نداشتند. زیرا نه

می طبعا  نه  و  داشت  وجود  حجاز  در  و  مرکزیتی  مرکزی  اقتدار  نهادهای    یاتوانست 
خرد یک مجموعه  ن و  کال جم برای مدیریتتفکیک شده و در عین حال متمرکز و منس

اخیرا ملت خوانده می  ،انسانی قبایل    ،شوندکه  رؤسای  بود  باشد. هرچه  داشته  وجود 
نیز شماری از بزرگان و شیوخ دارای نفوذ کالم و اعتبار و منزلت    نبودند و در حول آنا 

 ندند.  رابر اعضای هر قبیله فرمان می اینها ی مجموعه  .اجتماعی حضور داشتند

ا بهرچند  کتاب  زرگ ین  در  جوادعلی  آن گونه که  ولی  داشتند  مختلفی  عناوین  ان 
العرب قبل االسالم آورده است، رایج   المفصل فی تاریخ  ترین عنوان برای  به تفصیل 

بوده   »امیر«  نیز  قبایل  رؤسای  عنوان  و  بوده  »امارت«  قبایلی  و  واحدهای محدود  این 
است که گذشت دلیل  همین  به  چون  هاست.  عنوان    نونی ان کطالب گرایانی  از  افغانستان 

 کنند.   »امارت اسالمی« استفاده می

ه، به تدریج مناسبات سیاسی و اجتماعی نظام  هرچند قدرت یافتن محمد در مدین
در عین حفظ    ،ی مدینه و پیرامون آنسنتی قبایلی عربان را تغییر داد و قبایل پراکنده

ارت نبوی گرد آمدند و این روند  ر امری ددر واحد بزرگت  نسبی مناسبات پیشین قبایلی،
نبوی نه  -ن عربیولی امارت نوی  ،ر سال هشتم هجرت به کمال رسیدبا تسخیر مکه د

پرشمار روایات  به گواهی  ویژه که  )به  بود  عنوان    ،پادشاهی  از  شدت  به  اسالم  نبی 
امپرا و  سزار  القابی چون  نه  و  داشت(  احتراز  ملوکیت  و  حاکمپادشاهی  حتی  و    تور 
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با این حال دقیقا دانسته نیست که نبی اسالم در مدینه دارای چه عنوانی    ؛شتج داروا
دادند. حداقل من تا کنون پاسخی برای  ه عنوانی مورد خطاب قرار میبود و او را با چ
نیافته پرسش  غلبهاین  دلیل  به  شاید  عنوان  ام.  دو  قالب  در  رسالت  و  نبوت  عنوان  ی 

 شد. میاحساس ن   سیاسیمعین نوان رسمی و  به عازی رسول«، دیگر نی»نبی« و »

را    فرمانروایی محمد  اگر  هرحال  آشنای  طبق  در  روزگار  اصطالح  آن  در  اعراب 
از  پس  این که  باشد.  مناسب  وی  برای  »امیر«  عنوان  باید  منطقا  بدانیم،  »امارت« 

اده  استفاز کلمه امیر  قریش در جدال با انصار  ،درگذشت نبی اسالم در ماجرای سقیفه
کم امیر«، گواه روشنی است که اصطالح امیر برای فرمانروا  کرده و گفتند »منّا امیر و من

نقلی در جوادعلی، در جاهلیت امیر م لِک )پادشاه(    طبقو رئیس قوم رایج بوده است.  
  از درگذشت پیامبر، عنوان چنان که چند سال پس    1نبوده بلکه معادل رئیس بوده است. 

بر»امیرالمؤمنین ف«  وای  ساخته  مسلمان  جامعه  این   رمانروای  روی  اگر  شد.  پرداخته 
امیران قبایل  نظر توافق کنیم، می توانیم بگوییم که فرمانروایی محمد در تداوم امارت 

قبایل    ازای  الشیوخ برای امارت بر اتحادیهارتقا یافت و به امیراالمرای قبایل و یا شیخ
برکشیده   تر یمن( زمین تا حدودی پیشرفتهر سراواخز )حتی در این پرشمار اعراب حجا 

 شد.

توان گفت که  مشروعیت امارت پیامبر، به اجمال می  منشأاما در پاسخ به پرسش از  
امارت این  مشروعیت  منبع  مدینه    ،تنها  مختلف  قبایل  رضایت  و  بعدتر  )خواست  و 

اریخی  اد تاسن  شته است. بررسیرو کامال ماهیت عرفی دا  بوده و از این   ( پیرامون آن
گنجد ولی کوتاه سخن آن که: امارت نبی  در این اجمال نمیاین مدعا، فراوان است و  

ی آغاز آن اسالم در یک روند طبیعی و شاید بتوان گفت خوابگردانه محقق شد؛ نقطه
پایان و  داد  رخ  هجرت  از  پیش  اندکی  بود که  دوم  عقبه  و سپس    پیمان  مکه  فتح  آن 

مکه و سرازیر شدن   تمامی قبایل مختلف در پیرامون  ن برحُنیی قاطع در جنگ  پیروز

 
 .  991، ص  5المفصل فی تاریخ العرب، جلد جوادعلی،  .1

و مشورتی متنوعی ذیل نظام قبایلی وجود داشته که جوادعلی    سیاسیالبته در جوامع عربی پیش از اسالم نهادهای  
 ها اشاره کرده است.   در جلد پنجم المفصل خود بدان



39 ن و قدرت /  دی  
 

 

این  هیئت و مسلمان شدن  مدینه  به  قبایل مختلف شبه جزیره  )وفود(  نمایندگی  های 
  1قبایل )هرچند غالبا کم عمق و حتی صوری( بوده است.

لحاظ  اسالم یکسره زمینی بوده است. به  در هرحال مشروعیت سیاسی امارت نبی  
و حدیث و خبری در دست نیست که پیامبر همان گونه که از    آیهلی،  د نقشرعی و سن

جانب خداوند مأمور به ابالغ وحی و پیام آوری بوده، مأمور به تشکیل امارت و یا به  
دعای  تعبیر متأخر تأسیس دولت و تشکیل حکومت نیز بوده است. گرچه در این باب ا

می از  بداهت  واقع  در  و  مششود  مدافعان  الروعینظر  به  ت  داستان  پیامبر،  امارت  هی 
   2است که تصور آن موجب تصدیق آن است. ای گونه

دانم که این مدعا خالف مدعای دیرین و دینی عموم مسلمانان از قدیم  هرچند می
اعی در ادوار بعد ساخته  ولی واقعیت این است که این نظریه ظاهرا اجم  است،تاکنون  

پرداخته شده و زیا   و  احتمال  بربه  به نظامشروعیتای مد  بر  بخشی  های متنوع حاکم 
صفوی(   و  )عثمانی  سلطنت  و  عباسی(  و  )اموی  خالفت  ویژه  به  اسالمی  جوامع 

 ساخته شده است. 

بر مدینه،    افزون  در  اسالم  نبی  سیاسی  اقتدار  زمینی  مشروعیت  بهترین گواه  آن 
ش  تفکیک است که  زعامت«  »شأن  و  نبوت«  »شأن  اصربین  برآن  وی    اشتهار دخص 

ق تفکیک دو نوع  طبدهد که،  شان میاست. اسناد موجود در منابع اسالمی به روشنی ن
از سوی پیامبر مطرح   رهبری و یا دو مقام در شخصیت نبی اسالم، وقتی که فرمانی 

بارهمی در  مؤمنان  و  میشد  تردید  دچار  آن  ماهیت  خود  ی  امیر  و  پیشوا  از  شدند، 
ته از جانب خداوند است و یا به تشخیص خود  خواسیا    که این فرمان وپرسیدند  می

شنیدند به تشخیص خود اوست، مؤمنان حق مخالفت داشتند  ؟ و اگر پاسخ می اوست
. نمونه مشهور آن نیز مخالفت با قول و قرار  اندو بارها از این حق خود استفاده کرده

 
بیعت عقبه    -1توان چنین برشمرد:  ت نبی اسالم بر مدینه و حجاز را می ی تحقق عملی امارمراحل مختلف برا   .1

ضرورت تعیین مقررات    -5های تحمیلی پیاپی،  نگج  -4،  پیمان )میثاق( مدینه  -3حکمیت بین قبایل،    -2دوم،  
امبر، یا تاریخی از پی  های روزمرّه مردم از برخی مبهمات فکری و یا اجتماعی و پرسش  -6اجتماعی ولو امضایی،  

و    -8ت(،  داوری و قضاوت )فصل خصوما  -7 قبایل مختلف عرب  بین  اتحاد  ایجاد  و   -9ضرورت  فتح مکه 
   .ل عربچیرگی بر تمامی قبای

مرتضی مطهری از عالمان شیعی معاصر در کتاب »امامت و رهبری« در مورد همتایی دو شأن نبوت و امارت    .2
ای با دیدگاه عموم فق ن کتاب نمونه ی خادعای بداهت کرده است.  برای آشنایی  یهان و متکلمان مسلمان در  وبی 
 باب امارت و نبوت است.  
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یافت  ی درازا  بر ترک جنگ در   با سران قریش در جنگ احزاب )خندق( مبنی  پیامبر
 آن قرارداد منتفی شد.    ،مردم مدینه بخشی از خرمای مدینه است که پس از مخالفت

های پیامبر از مردم اوال الهی بود و از جنس  ها و یا توصیهگفتن ندارد اگر خواسته
احکام وحیانی و شریعت و ثانیا امارت سیاسی وی نیز مبنای آسمانی و الهی داشت،  

 شد و دیگر برای کسی حق مخالفت نبود.  ا میاجر ایستبقا و عمال میمنط

شوری، فرمان الهی مبنی بر ضرورت    39عمران و  آل   59از سوی دیگر، وفق دو آیه  
مشورت نبی با مردم و التزام عملی به نتایج مشورت، خود گواه این مدعاست که اوامر 

ی قدرت بوده  زمینعیت  برآمده از مشروو نواهی پیامبردر قلمرو مدیریت و امارت کامال  
امیران پیش و پ با دیگر  امارت وی  بین  این نظر هیچ تفاوتی  از  از خود نداشته  و  س 

با   نه  و  پیامبر داشت  نبوت  با  نه  ارتباطی ماهوی  اقتدار، هیچ  این  ترتیب  است. بدین 
 .ی داردوالیت او که در ادبیات قرآنی معنا و مفهوم خاص 

،  اندئینی( گفتهعالمان دینی )از جمله نا  ان وفقیهه که شماری از در واقع، همان گون 
این که امام علی از تعبیر    .است   «ز جنس »والیتی »وکالت« و نه احکومت از مقوله

شماره   )نامه  الرعیه«  خُزّان  و  االمه  قدرت  نهج  15»وکالء  برای کارگزاران  البالغه( 
یا عرفانی آن.   هی وی فقوالیت به معنا  کند، مؤید وکالت است و نهسیاسی استفاده می

وجوه من  الیه  »ُوکلّ  تعبیر  از  نیز  ماوردی  این که  توجه  تدبیر    قابل  و  العامّه  المصالح 
از آنجا که من   1کند.شود، استفاده میاالعمال« برای امیری که از سوی مردم برگزیده می

نوشته بارها  باب  این  بازدر  از  است،  در دسترس  مقاالتم  و  اام  در  آنها  در    ینجاگویی 
 پنجم شرح بیشتری در این باب خواهد آمد.  قسمتدر   2گذرم.می

 
    .22ص ماوردی، االحکام السلطانیه،  .1

دی   16سایت زیتون: چگونگی مواجهه پیامبر اسالم با مخالفان )از جمله بنگرید به مقاالت منتشر شده در وب  .2
زما99 چگونه  محمد   ،)( بود  پیامبر  99ن  بهم  6مداری  ملکداری  میراث  و  ما  مقاله  99بهمن    22)(،  نیز  و   )

جستارهایی در تاریخ هفتاد   کتاب  خستنجلد    درکه  »معضلی به نام خلط »نبوت« و »حکومت« در سیره نبوی«  
 ( منتشر شده است.1396لندن، اچ اند اس مدیا، اثر نگارنده )، سال نخست اسالم
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 دوم. دین و قدرت در روزگار خلفای راشدین

در   قدرت سیاسی  و  دین  پیوند  نوع  است که  تاریخی گواه  اسناد  و  تمامی شواهد 
ه ولی  عصر نبوی و تمایز بین آن دو برای عموم و به ویژه خواص )صحابه( روشن بود

از در اسالمی،  -اسالم و تأسیس نظام تازه ذیل عنوان خالفت عربی  نبی   گذشت پس 
اقتدار سیاسی و دین پدید آمد و این نوع جدید در  نسبت  اوت از  ی کامال تازه و متفنوع

ادوار مختلف در  اشکال مختلف ظاهر    سیر تحول خود  در  تناسب شرایط،  به  بعدی 
 شده است. 

  است.زم گزارش کوتاهی البرای تبیین دقیق ماجرا 

از   چشم  هجرت  یازدهم  سال  ماه  دومین  در  اسالم  نبی  فروبست، وقتی  جهان 
برای عموم ساکنان شبه جزیره اعم از مسلمان و غیرمسلمان پدید آمد.  ای  چالش تازه

قب از  نبی اسالمبرای مؤمنان،  دو شأن  بین  و تمایز  تفکیک  امارت  ،ل  و  نبوت    ،یعنی 
بود قبول عنوان  .روشن و مفروض  آیه    النبیین«تم»خا   با  به  برای    40)تلمیح  احزاب( 
د خاتمیت دین و انقطاع وحی، روشن بود که نبوت پایان یافته  حضرت محمد و تأیی 

نبوتِاست   »شأن  نبی  مرگ  با  انحصاریو  ندارد  ،«  تعیّن  امارتِ  ،دیگر  »شأن  «  اما 
خواهد  ادامه  به ضرورت  آسمان  و  وحی  به  اتکا  بدون  و  زیرا    بشری    یدرد تبییافت. 

غیرمسلمانان نیز  و  پسادرگذ  مسلمانان  و  پسانبوت  روزگار  اسالم،  در  نبی  شت 
با شرایط روزنمی امارت متناسب  بدون تأسیس  اجتماعی خود    ،توانستند  به مدیریت 

مسئله فقط  هم  این  دهند.  اهل  سامان  و  عرب  مردمان  عموم  بلکه  نبود  مسلمانان  ی 
ی امارت محمد،  هرچند دوران ده ساله  تند.رداخپه این مهم میبایست بحجاز الزاما می

به کلی   را  مقطعشرایط  آن  در  اعراب  ولی  بود  از    ،متفاوت کرده  استفاده  جز  گریزی 
 تجارب پیشین خود نداشتند.  

دار  در جایی مُسقّف )سقف  ،ی پرنفوذ خزرجدر آغاز مردمان مدینه با رهبری قبیله
سقیفه به  بعدها  بنیکه  شدی  مشهور  خود    ردگ  ،(ساعده  برای  تا  شدند  برآن  و  آمده 

واه است که در این زمان مردمان مدینه بر آن بودند تا صرفا  امیری برگزینند. شواهد گ
امیری انتخاب کنند نه    ،برای امارت موطن خود و حداکثر برای قبایل متحد پیرامون آن

ب و  حجاز  مسلمانان  یا حتی  و  مردمان  عموم  برای  مرلزوما  طبیعی  طور  ر  دیگ  دمانه 
اتحادیه به  و  اخیرا مسلمان شده  آن  ی بزرگ عربنواحی که  بودند. در  پیوسته  نبوی  ی 
  ،عراق  سوادی نوظهور عربان حجاز و یمن و  شرایط، تشکیل امارت سراسری اتحادیه 
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نمی را  اصوال چندان محتمل  آنها  این که محمد  از  نیز  از گذشته  مدینه  مردمان  نمود. 
ب  مدی تنها  در  و  رگذارد  و  هایشنه  مبهم  طور  به  ولو  قاعدتا  و  بودند  نگران  ان کند، 
 اندیشیدند.  شکار به فردای خود میغیرآ

نشانه عاقبتیک  و  نگرانی  این  نهم  اندی  سال  در  حُنین  پایان جنگ  از  پس  یشی، 
پیکاری که در  ،  سازهجرت رخ داد. پس از پیروزی بزرگ و مهم در آن پیکار سرنوشت

انصار  ؛  ن نقش آفرین بودندمله انصار و مهاجرین در آاز ج عرب  یاری از قبایل  آن بس
احساس کردند که محمد به قبایل قریش و به اصطالح خویشاوندان دیرین خود توجه  
بیشتری دارد و از این رو بر آن است که در زادگاه و شهر محبوب خود )مکه( بماند. به  

این نگرانی چندان  ا شنیهاجرین بر نگراویژه توجه مالی و معنوی پیامبر به م  افزود.  ن 
یامبر در میان نهادند. اما پیامبر، که با فراست مشکل را دریافته  جدی شد که آن را با پ

التیام و  هوشمندی  با  که  بود،  داد  اطمینان  آنان  به  خود،  مدنی  وفادار  یاران  بر  جویی 
یامبر در  که پحال دینه باز گشت. چنین نخواهد شد و از این رو خود نیز همراه آنان به م

ه است، مردمان این شهر ناگزیر باید برای خود  شهر مدینه درگذشته و در آن مدفون شد
اتحاد   تا  انتخاب کنند  خود  ی  قبایلدرونامیری  امور  تمشیت  به  و  را حفظ کرده  خود 

 بپردازند.        

ی  ه، اوضاع به کلی سقیفاما با ورود سه تن از بزرگان مهاجرین )مکی( به صحنه
بود، از طریقی به سه تن از    کرد. زمانی که گفتگوهای اصحاب سقیفه در جریانییر  تغ 

ی جرّاح خبر رسید که شماری از بزرگان  بزرگان مهاجر یعنی عمر و ابوبکر و ابوعبیده
این سه تن، که ظاهرا در  رایانصار در حال   برای خود هستند.  امیر  انتخاب  برای  زنی 
ب پیامبر بیکنار جسد  با ودندجان  به صحنه شتا   ،  را  وقتی  یب خود  رساندند.    سقیفه 

که   آمدند  به صحنه  عُبادهآنان  برگزیده    ،سعدبن  امارت  و  ریاست  برای  بزرگ خزرج 
بود. اوج    شده  در  و  شده  دگرگون  به کلی  سقیفه  فضای  مکی،  بزرگ  سه  حضور  با 

ستیزه و  تازهکشمکش  دعاوی  ابوبکر ای  جویی،  شد.  ن   مطرح  از  اادعا کرد    سالمبی 
آن نتیجه گرفتند که  شنیده که »االئمه من   از  امارت و    ،ی پیامبرتوصیه  طبققریش« و 

ی مشهور( برای همیشه و تا پایان  ها بر همان جملهبرخی افزوده  سبراسا فرمانروایی )
 تاریخ از آن قریش است. 

  قدرت قل برای تقسیم  اجرین و نیز حدابا این که برخی پیشنهادها برای انصراف مه 
شد  بین مطرح  مدعی  گروه  قریش  دو  مهاجرین  برای  انحصاری  قدرت  نهایت  در   ،
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ای  انصار نیز در محدوده  ،تثبیت شد. از آن پس حداقل تا پایان عصر خلفای راشدین
از پنج  در قدرت سیاسی و در امور مهم مشارکت داشته اند. به ویژه در خالفت کمتر 

. این که امام علی، بر خالف اندکرده  ایفا همی  انصار نقش مب،  طالی علی بن ابیساله
دیگر بزرگان که نمادشان عضویت شش نفر از بزرگان مهاجرین در شورای شش نفره  

می تأکید  انصار  و  مهاجر  بیعت  و  شورا  بر  اصرار  با  است،  بوده  نشانهعمر  ی  کند، 
شدن  حذف  ن زمان در حال  وه انصار بوده که در آروشنی از تمایل و گرایش علی به گر

 بودند.

کامال    «اصل االئمه من قریش»پس از پایان این دوره و در خالفت امویان، دیگر   
تثبیت   چندان  نیز  عباسیان  یعنی  امویان  رقیب  طوالنی  در خالفت  حتی  و  شد  تثبیت 

قبیلهمی یا  و  جمعی  یا  و  فردی  هیچ  دیگر  تیای  شود که  از  خارج  مختلف  رهدر  های 
ز زوال عباسیان در  ی خالفت شود. از این رو پس امدع  دادهخود اجازه نمیقریش به  

هجری هفتم  تیره  ،قرن  برای  اشکال  تازه  ظهور  و  عرب  غیر  و  عرب  مختلف  های 
امارت در گستره و  پهناور جهان اسالم  مختلف خالفت  از  شود  از میراه بی  که پس 

 شد. این توضیح داده خواهد

این گهرچند می به  پندارم که  ماروشن زارش کوتاه  اقتدار خالفت جانشینان  ی  هیت 
کند ولی در عین حال الزم است به ارتباط این خالفت با  ی محمد را آشکار میسیاس

ی بشود. مدعا آن است که خالفت، گرچه در تداوم امارت  اهاسالم و امارت نبوی اشار
ئین  ا سنت نبوی و آربطی ایدئولوژیک و دینی بنبوی زاده شد، اما این محصول سقیفه  

 که:  انی پیش از خود نداشته است. چرامسلم

امارت   یعنی  معنای جانشینی سیاسی محمد  به  دقیقا  مقطع،  آن  در  اوال، خالفت 
نبی که مفهوما و عمال منتفی و بالموضوع شمرده می امر نبوت  شد.  بوده است و نه 

  کنون او اب حجاز بوده و ی اعرا امیر اتحادیه ،عین نبوتمراد آن بود حال که محمد در  
بایست برای خود امیر و  و مکه و به طور کلی حجاز میدرگذشته است، عربان مدینه  

شکلی   به  سقیفه  است که  البته گفتنی  کردند.  تقدیر  هر  به  که  انتخاب کنند  زعیمی 
نوان خالفت بدیع بود  شد. اما عاحیای همان »دارالندوه« کهن قریش در مکه شمرده می

سخن ماوردی پرتو    1ی از آیات قرآن برگرفته شده بود.برخ  م ازب مقام با الها و به تناس

 
 آن به کار رفته است.  لفاء« بارها و در سیاق مختلف در قرآن »خالئف« و »خ »خلیفه« و جمع .1
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می عنوان  این  بر  میروشنی  وی  عامه افکند.  امور  است  الزم  امت  عموم  بر  نویسد: 
)مدیریت عمومی( را به کسانی بسپارند که در مصالح عمومی و تدبیر اعمال از سوی  

جانشین   ،امور امت  ه دررا ک ه« گویند چخلیفرا »ای  لت دارند. چنین نمایندهمردم وکا 
 1رسول خداست.

اسناد به جامانده و منقول در منابع موجود از آن روزگار، پیامبر اسالم    طبق ثانیا،  
هیچ فردی را به جانشینی سیاسی خود برنگزیده بود. البته جز دیدگاه کالمی شیعیان که  

البته  )است جدا  ای  مقوله حصول  را م فت  کلی خالبه طور    اهل سنت  (؛پذیرفتنی ناو 
از سوی دیگر به نحوی متناقض به اخبار و    . دانندواست و رضایت مردم میاراده و خ

ابوبکر را به عنوان جانشین بالفصل    ،آنها نبی اسالم  طبقشوند که  روایاتی متمسک می
ی  عمر و عثمان را نیز به ترتیب برا  ،یده و حتی در شماری از روایات پیامبرخود برگز

خود   دربارهی کرمعرفجانشینی  ویژه  به  بود.  اصرار  ده  ابوبکر  )ولو  داری  نصّی  که  ند 
  2خفی( وجود داشته است.

برساخته روایات  نوع  این  ندارد که  برای  گفتن  پسینی  نحو  به  است که  بعدی  ی 
خاصمشروعیت  افرادی  خالفت  نکرده  ، بخشی  توجه  اینان  است.  شده  که  اند  جعل 

ل شورا )به ویژه شورای شش نفره عمر( در  صوی اا دعآشکارا ب  ،ایاتاوال، این نوع رو
توانست تعارض است. چرا که اگر وصایتی )جلی یا خفی( در کار بود، چگونه عمر می

انتخاب خلیفه معین و مشخص کند؟ و   شش نفر قریشی و مکّی را به عنوان شورای 
  نلی بون عشخصیتی چ  باشد   ثانیا، اگر قرار بر وصایت باشد، چرا پیامبر حق نداشته

داشتابی برتری  دیگران  بر  از جهاتی  و  بود  از خاندانش  را، که  به جانشینی  3طالب   ،
 

 به مناسبتی نقل  شد.    . بخشی از این سخن پیش از این 22ماوردی، االحکام السلطانیه، ص  .1

گوید اجماع امت است که  (، در آغاز می192)ص    العواصمبن عربی در    شگفت است شخصیتی چون ابوبکر  .2
کند.  رش روایاتی در مورد خالفت ابوبکر نقل می خود نداشته است ولی در ادامه گفتا  ی در مورد جانشین پیامبر نص

گوید اجماعی در این مورد وجود ندارد.  دین الخطیب در همانجا می لایعنی محب   العواصمقابل تأمل این که شارح  
  ، اند که در مورد ابوبکر اری بر این عقیدهکند که شمکند. وی نقل میجه کردن مدعایش بحث مفصلی می او برای مو
 نص جلی یا خفی(. به گزارش خطیب در برخی روایات با سند صحیح به خالفت ابوبکر و عمر تصریحنص بوده )

نیز گفته شد پیامبر میشده است.  بنویس ه است که  ابوبکر چیزی  باره  دانیم که د ولی منصرف شد. میخواست در 
 ند.داردر باره علی  ایچنین داعیه شیعیان نیز 

های کالمی به روشنی نشان داده است که، جدای از دیدگاه  نشینی حضرت محمدجاکتاب    ویلفرید مادلونگ در  .3
و به دور از جدال رایج شیعه و سنی مبنی بر وصایت یا عدم وصایت، با معیارهای نظام قبایلی   یو روایی درون دین

این  طالب بوده است. علی بن ابی  ،ای جانشینی نبی اسالمترین فرد بریسته ترین و شا و مقتضیات آن روزگار، طبیعی
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خود برگزیند و معرفی کند؟ وانگهی، هر نوع مدعای نص مبنی بر جانشینی و وصایت  
نبوده و   اندیشه سیاسی اهل سنت و جماعت سازگار  با دعوی »اجماع« در  هر فردی 

 نیست. 

آگاهانه و هوشمندانه اصرار داشتند    ،ی پس از پیامبرفاه خلند کگویابع می، من ثالثا 
نشان دهند که ریاست و امارتشان امری است کامال عرفی و نه شرعی و هیچ ربطی به  

 نبوت نداشته و ندارد.  

در    ماوردی  السلطانیهطبق گزارش  این ساالحکام  طرح  از  پس  جایز  ؤ،  آیا  ال که 
دانند و  ید جمهور علما آن را جایز نمیگومی  شود؟لله« خطاب  افةیاست به خلیفه »خل

مخالف آن  میبا  بعد  »خلیفاند.  ابوبکر  به  برخی  به  ةافزاید:  او  و  خطاب کردند  الله« 
الله هستم«.  رسول   هالله نیستم، بلکه فقط خلیفةروشنی و قاطع پاسخ داد که »من خلیف

روایت   کتاب  طبق  در  اندلسی  ازرق  نوو  السلکبدایعابن  عحتی  محدث  الم  ی،  و 
  : کندی نخستین اعالم میی هفتم هجری، در مورد خلفای پس از خلیفه شافعی در سده

خلیف است که  سزاوار  خلیفة»چنین  خلیفه،  بلکه  نشود،  یا  رسول   هالله گفته  و  الله 
نوان خلیفه دوم، خود را چنین  چنان که عمربن خطاب به ع  1«.امیرالمؤمنین گفته شود

 دانست.می

حدودی از سنت و منش پیشین فاصله    فقط در زمان عثمان بود که تا  ان ن میدر ای 
پیوند   اولوهی  امر  و  آسمان  به  تلویحی  البته  و  به نوعی  امارت  و  ایجاد شد و خالفت 

 خورد. 

تر  نیز روشنداستان پیوند خالفت با دین و آسمان در زمان امام علی و امام حسن  
طالب، به رغم این که خود را در  بن ابیعلی  شد.  بحث و تأمل با   از آن است که نیاز به

شایسته امارت  و  به خالفت  آن  از  پس  اسالم   نبی  درگذشت  میمقطع  هرگز  تر  دید، 
دانست و در عمل نیز با خلفای پیش  ی آسمان و منتخب وحیانی نمیخود را برگزیده

 
در  آن  دوم  ترجمه شده و چاپ  پارسی  به  مترجمان  از  به وسیله گروهی  آستان قدس    1385سال    کتاب  به همت 

 انتشار یافته است.       

السلطانیهماوردی،    .1 محم  و    22، ص  االحکام  ابوعبدالله  الدین  ازرق، شمس  فد،  ابن  السلک  طبایع  بدایع  ی 
 .   92، ص 1، جلد 1977لنشار، بغداد، ، به کوشش علی سامی االملک
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ز همین  یز اود ن کاری داشته و خبا آنان در تدبیر امور هر نوع هم  از خود همراه بوده و
 ده است.طریق به امارت و امامت برگزیده ش

از طریق شورا و بیعت مهاجر و انصار  را ت علی بیشترین تأکید بر مشروعیت خالف
داشته است. در این باب سخنان مشهوری از امام در نهج البالغه و البته منابع دیگر )از 

مجم مزاحم  ابن  اثر  »وقعه صفین«  در  شدهله  نقل  آنهاست  جمله  از  .است  نقری(  ی 
نامه  البالغهنهج  271خطبه   در  علی  مشهور  جمله  افاده    البالغهنهج  6.  تنهایی  به 

می ».مقصود  فان  ..کند:  واالنصار،  للمهاجرین  انّماالشوری  و  و  رجل  علی  اجتمعوا 
رضی  سمّوه لله  ذلک  خلی...اماما کان  تعیین  برای  نیز  شورا  یقین  به  یعنی:  در  «.  فه 
اتفا ن  ارمهاجاختیار   ق کردند و او را امام  و انصار است. بنابرین، اگر آنها بر یک نفر 

 1نامیدند، این امر مورد رضای خدا خواهد بود. 

    

   اموی و عباسی –سوم. دین و قدرت در روزگار خالفت عربی 

و   مهم  چرخش  یک  دچار  خالفت  راشدین،  خلفای  عصر  پایان  از  پس  اما 
اقتدار سیاسی با دین  ای  یوند تازهپ   د وش، خاین چرخ  شد و  کنندهتعیین بین قدرت و 

   2پیدا کرد. در واقع، »اقتدار« به »اقتدارگرایی« تبدیل شد.

 
امام علی؛ انتخابی یا انتصابی؟« و »تأملی در رخداد غدیر« و   هدر این مورد بنگرید به سه مقاله »خالفت از دیدگا .1

 نخست اسالم«.  سال تاریخ هفتاد »تشیع آغازین در پویه تاریخ« منتشر شده در جلد نخست »جستارهایی در 

به معنای احراز   و  شودکه معادل آتوریته شمرده می  « قدرت»تفکیک و تمایز قایل شد.    ،حباید بین سه اصطال  .2
است. گفته می  تقدر نفوذ کالم  منظر،  و  این  از  است.  آمده  پدید  قدرت  فرمانی صادر و عملی شود،  شود وقتی 

دب سیاسی، عملیاتی شدن  در ا  «اقتدار»تنیده شده است. اما    ط اجتماعی آدمیانی قدرت در تار و پود روابپدیده
نواه و  اقتاوامر  دارای  قدرتی  رو هر صاحب  این  از  است.  قدرت  آن صادق دی صاحب  نیست. هرچند عکس  ار 
اما   اقتدار«اقتدرگرایی»است.  و  قدرت  اعمال  از  است  عبارت  سازمان  ،،  یک گروه  یا  فرد  یک  به  حول  هر یافته 

اعمال اراده و    ،ییک فرد است به هر قیمت. در اقتدارگراحفظ قدرت و اقتدار حول ی  ،اصل   ،سنتقیمت. در این  
به طور قدرت ا  ،  و معموال  است  دور    ز مطلق  به  انواع  زور و خشونتبوده  اخالق و عدالت  به  توسل  عادی   ،و 

آزامی  و  فردانیت  با  تعارض  در  را  اقتدارگرایی  رو  این  از  دانماید.  ی توان گفت الزمهاند. می نسته دی و دموکراسی 
ه معنایی که  باقتدار است ولی اقتدرگرایی    ،ی از ظلم و اجرای عدالتی جلوگیرها برایابی قدرت در حکومت امک

و   تعاریف  این  که  است  گفتنی  البته  است.  انسانی  کرامت  و  آزادی  و  عدالت  و  اخالق  خالف  شد،  گفته 
شامدرن، بسی دشوار است و حداقل آن  رن است و انطباق آنها با روزگار پیهای مداز اندیشهها، برآمده  سازی مفهوم

 است که باید همراه با احتیاط و توضیح باشد.           
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بنیادین   دو رخداد  از طریق  از  به وقوع پیوستاین چرخش  انتقال خالفت  اول،   .
قریشای  شاخه بنی  ،از  بنییعنی  واقع  در  و  شاخه  ،علیهاشم  دیگربه  یعنی    ی  قریش 

؛ و دوم، تبدیل خالفت انتخابی برآمده از دو اصل شورا و بیعت به ملوکیت و  هیامیبن
 موروثی شدن امارت و خالفت. 

علی  سفیان، عمال نه تنها بنیبن ابی  ةصلح امام حسن و انتقال خالفت به معاویبا  
بنی تیره  ،هاشمو  دیگر  قریشبلکه  از    ، های  سال  نود  حدود  برای  به  حداقل  دستیابی 
خمق شد   فتال ام  استفادهمحروم  با  نیز  مهم  تحول  این  و    از  ند.  والیتعهدی  سنت 

معاوی دست  به  و خالفت  امارت  قدرت  انجام  ه  موروثی کردن  تثبیت  از  پس  که  شد 
هد و  عاسالمی، فرزندش یزید را به عنوان ولی-پهناور خالفت عربی  یخود بر گستره

این   مشخص کرد.  و  معین  خود  از  جانشین  نیز  ساقدام  برداشتن    با   ویک  میان  از 
حال محترم و معتبری چون حسن بن علی ممکن شد  های مزاحم و در عین  شخصیت

ازی مذهبی و سنتی، از ابزار بیعت نیز استفاده شد و  سبه قصد موجه  و از سوی دیگر،
د معاویه  به ویژه ابزار کارآمد تطمیع و تهدید نیز برای اسکات و یا اقناع مخالفان به مد 

  آمد.

-عربیدیرین  آمیز بودن چنین اقدامی در سنت  در حالی بود که افزون بر بدعت  نای
با  اسالمی حسن  امام  شرط  با  عدم  ،  بر  مبنی  رقیب،  به  واگذاری خالفت  در  معاویه 

 تعیین جانشین و واگذاری خالفت بعدی به شورای مسلمانان، در تعارض کامل بود.

معاویه  بررسی   است  ؛دزدست  به چنین کاری  این که چرا  تأمل  این   و  محتاج  در 
   :شوداما اجماال به چند نکته اشاره می ،گنجدمجال نمی

مهمبی مرحلهانگیزه  ترینتردید  در  خالفت  تداوم  همان  معاویه  در  ی  نخست  ی 
  یعامل دیگر  ،اش بوده است ولی جز آنبعد در تبار اموی  یخاندان خود و در مرحله

خالفت بوده است. معاویه خود  اری سیاسی در نهاد  یدا پ مین  بوده و آن تأ  نیز مورد نظر
ترور   ثباتی و آشفتگی در قلمرو خالفت بوده است.در طول نیم قرن شاهد و ناظر بی

دوران   آشفتگی  و  علی  ترور  وی،  فجیع  قتل  نهایت  در  و  عثمان  علیه  شورش  عمر، 
نیز    و  جرخوا  ین مدت از سوی ی گسترده در اها کوتاه خالفت حسن بن علی و جنبش

شم و علوی در عراق و یمن و برخی جاهای دیگر، در این مدت رخ داده  ها پیروان بنی
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ماجرای حکمیت، گستره و  از جنگ صفین  پس  ویژه  به  قطعه  بود.  دو  به  ی خالفت 
  بزرگ تقسیم شده و شامات در اختیار امویان قرار داشت و عراق و شرق جهان اسالم

 بود. از آن علویان

اویه امیری زیرک و هوشمند بود، به فراست دریافته بود که استمرار  مع  ا کهاز آنج  
ی بزرگ عرب، جدای از این که خلیفه کیست و خالفت در  خالفت و تقویت اتحادیه
طایفه   و  تیره  کدام  اقتدار  استاختیار  تثبیت  و  قدرت  ساختار  در  سیاسی  ثبات  به   ،

، تدبیری  ن خالفت در آن مقطعکرد  روثیاز این رو مو  فت نیاز دارد.خلیفه و نهاد خال 
نسبی ثبات  تداوم  برای  در سال  ای  بود  یکپارچه شدن خالفت  از  هجری    41که پس 

البته می بود.  آمده  ابنپدید  مشهور خوددانیم که  »مقدمه«ی  در  این چرخش    ، خلدون 
  ین منظر آن راداند و از ایمهم را گریزناپذیر و به ضرورت تحوالت تکاملی تمدنی م 

 د که به گمانم دعوی مهم و حتی موجهی است. کن مفید ارزیابی میو  تمثب

با این حال ملوکیت و نیز انحصار قدرت در خاندان اموی در نظر عموم مسلمانان   
آن را  و اصحاب و تابعین، در تعارض با سنت نبوی و خلفای راشدین قرار داشته و 

از سنت و خروج  با  اندنستهدااسالمی می  بدعت  بن  کاین  .  اعتراض حسین  داستان  ه 
رسی قدرت  به  و  معاویه  مرگ  مقطع  در  وجه  دعلی  هیچ  به  یزید، که  فرزندش  ن 

صالحیت جانشینی امیری چون معاویه را نداشت، و در نهایت واقعه کربال، به اعتبار 
مشروعیت آن  از  حدودی  تا  و  زد  جدی  آسیب  اموی  همان  زدایی  خالفت  ولی  کرد، 

د  ثبات  سیاسی  سا نسبی  که  ارتخ ر  شد  موجب  خالفت،  شاخه  قدرت  در  ی  خالفت 
سازی چون  مروان( ادامه پیدا کند و به ویژه اقتدار امیر مقتدر و تمدندیگر اموی )بنی

 رد. ثبات و تداوم الزم را برای استمرار خالفت ایجاد ک ،عبدالملک بن مروان

ز نبی اسالم در  ا  ل ومنق  از جمله سخنانآن که به دالیلی )  از آنجا که امویان افزون بر
ام از محبوبیت و حتی مشروعیت مذهبی الزم برخوردار نبوده1ویان نکوهش  اند، در  ( 

تی جنایات پرشماری شدند،  طول دوران خالفت و امارت خود مرتکب اشتباهات و ح
مخالفت با  شورشناگزیر  و  مواجه  ها  پیاپی  وا  شدند.میهای  خوارج  در  فقط  قع، 

 
بن  .1 تند علیه  روایات  توجه که  انصاف مییقابل  و  تعقل  از  نژادگرایی و حتی خروج  تند  بوی  دهد، امیه، که گاه 

قاط ل می نماید. حداقک می مشکو با  نوع روایا توان  این  از  از جعلیات عصر عباسی علیه  عیت گفت که شماری  ت 
 رقیب دیرین است.   
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آشنبودن و خستگیا ن تید که دشمنی  از  ناپذیر شمرده میپذیر  نیز  هاشمیان  بلکه  شدند 
بود شورش  کار  در  پیوسته  که  بودند  مخالفانی  و  فاجعه  ند منتقدان  از  پس  ویژه  به   .

های هاشمی و علوی شدت گرفت و در  کربال و شورش مدینه )واقعه حرّه(، شورش
بن علی    زید ن  ین و خوقیام گسترده    هجری به اوج خود رسید. دو دهه نخست قرن دوم  

و سرکوب آن قیام و قتل زید و در    124)زید فرزند علی بن حسین بن علی( در سال  
زوال    ، پی آن اوج گرفتن جنبش خراسانیان به رهبری ابومسلم خراسانی و در فرجام کار

عبدال بن  عباس  )فرزندان  عباسیان  رسیدن  قدرت  به  و  سال  امویان  در   132مطلب( 
ز همین تبار منتقل شد.  ی دیگر ای قریش به شاخهخهشا   کاز ی، خالفت عربی  هجری

 هجری(.   656تا  132خالفت عباسی نیز بیش از پنج قرن طول کشید )یعنی از سال  

می نشان  دوره  این  تاریخی  فاصلهاسناد  رغم  به  خالفت،  دستگاه  که  گذاری  دهد 
تر  ارتر و جدیتوساانت  خود را با دی  دینی، به تدریج پیوند  نخستین خود با دین و نهاد

به است؛  میای  گونه   کرده  سامان  نه  دینی  مشروعیت  بدون  عباسیان  نه  که  و  یافتند 
 ماندند.  استوار می

پدید   چرا  و  دین چگونه  و  قدرت  پیوند  اسالم مالت  تاریخ  در  که  دید  باید  حال 
پاس یافتن  برای  است.  شده  اجرایی  و  توآمده  رعایت  با  معقول،  تاریخی،  خی  الی 

 ه این عوامل اشاره کرد:ب ناتویم

 نبوت و امارت در عصر نبوی . آمیختگیالف

نخست در این باب به تفصیل گفته شد که اوال چگونه و در چه بستری    قسمتدر  
امارت نبی اسالم در مدینه محقق شد و ثانیا این امارت هیچ ارتباط نظری و اعتقادی  

بخش مستقل  مشروعیت   منشأی دو  رادانبی  واقع دو شأن  وت نبی نداشته و در  با امر نب
 اند. بوده

طرقی که گفته خواهد شد، در نهاد خالفت بعدی، به  با این همه، همین واقعیت از  
تر و استوارتر کرد. با این که نه نبی  تدریج بازآفرینی شد و پیوند دین و قدرت را جدی

دین چنین  اشر  لفای ی بود و نه خاسالم مدعی قدرت الهی و متکی به مشروعیت آسمان
مخ اشکال  در  ابوبکر  خالفت  آغاز  همان  از  اما  داشتند،  بهانهادعایی  به  و  های  تلف 
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بخشی و تحکیم اقتدار سیاسی آغاز  گوناگون، استفاده ابزاری از دین برای مشروعیت 
 شد. 

 نبوی االئمه من قریش  . حدیثب

نبی اسالم  از  برای اخذ مشروعیت دینی  شد. در    زآغا قول  با یک نقل    گام بعدی 
سقیفه    قسمت در  مهاجرین  و  انصار  جدال  در  که  شد  اشاره  مقام  تناسب  به  دوم 

از پیامبر ماجرا به کلی تغییر کرد و امارت در مدینه، که بنی ساعده با نقل یک سخن 
دنی منتقل شود، به مدعیان پرمدعای اهل  توانست به طور طبیعی به بزرگان قبایل ممی

   1انتقال پیدا کرد. ریشن قیبو خودبزرگتفاخر 

روشن عبارت  توطئهبه  با همدستی  هم  آن  )و  بزرگان  تر، مهاجران  از  نفر  آمیز سه 
محبوبیت  2مکی  و  اسالم  پیامبر  سیاسی  و  دینی  اعتبار  از  سوءاستفاده  و  رندی  با   )

ارت  سخنی از پیامبر متوسل شدند تا بتوانند قدرت ام  بخش وی، بهاستثنایی و فیصله
آن را در تیره و تبار خود جاودانه    ،و با حذف رقیبان بالقوه و بالفعل  دورن ست آرا به د

چرخش   دومین  این  اوایل  کسب    به کنند.  در  مذهب  چاشنی  با  سیاسی  قدرت 
استفاده شد؟  شکل نبوی  از سخن  بود. چرا  نهاد قدرت سیاسی  او  گیری  این که  برای 

بود و    ر عمومی هم مشروعا افکدر    ا هم داشت ومقام امارت ر  ،نبی بود و افزون بر آن
 بخش.هم مشروعیت

این در حالی است که حدیث مشهور االئمه من قریش، به رغم شهرتش و حتی به   
اسالمی  منابع  در  آن  برای  تواتر  دعوی  و  3رغم  اسالمی  موضوعه  قواعد  و  اصول  با   ،

 
هر نوع   ،نصوص روایی از نبی اسالمطبق  انی قطعی اسالمی و به ویژه  بشگفت است، به رغم این که به استناد م  .1

ن صدر اسالم و نوادگانشان در ه در منابع بزرگابینیم ک مفاخره و مکابره ممنوع و حرام شمرده شده است، اکنون می 
و در نفی و    های مختلف قریشی و عربی آشکارا به وفور از این سنت مذموم و جاهلی به سود خود و تبار خودتیره 

ی  ها در سخنان بزرگان اولیه اند. حتی این گونه مفاخرهفاده کرده ی قدرت استطرد و ذم رقیب و رقیبان در منازعه
 شود.     البالغه دیده میاز جمله در نهج شیعی و

    کند. ( از این اقدام به »کودتا« تعبیر می 112)ص  جانشینی حضرت محمدرد مادلونگ  در کتاب ویلف  .2

در مورد این حدیث و روایات مختلف و دعوی تواتر در باب آن و به طور خاص برای آشنایی با دفاع جانانه از   .3
. منابع  1985وت، مؤسسه الرساله،  ، بیراسه فی منهاج االسالم السیاسیدرسعدی ابوحبیب،  ن حدیث بنگرید به:  آ

 کهن این حدیث را در همانجا ببینید.  
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سازگار  جه  یچ وبه ه تی(  بقا و طای  )به ویژه اصل نفی هر نوع تمایز نژادی و قبیله  قرآنی
و و  نیست   اسالم  است  قبول  قابل  چگونه  راستی  به  آنهاست.  با  تعارض کامل  در 

پیامبری که نظام قبایلی را درهم شکسته و هر نوع امتیازات خاندانی و خونی و تباری  
امروز  را رسما و   امر مهمی چون  کنندات میمسلمانان بدان مباه عمال ملغی کرده و   ،
راشدین و به    خلفایو حتی در روزگار  بود  امری زمینی    ز نی  امبردر زمان پی  امارت که

ی وکالت و نه از جنس  طالب از مقولهطور مشخص در بینش و سیاست علی بن ابی 
قوم    ،شدمی  شمرده  والیت انحصار  در  روشن  و  قاطع  به طور  قبیله  ورا  و  ی  خویش 

 اند؟صار قریش بد خود قرار دهد و حتی آن را تا قیام قیامت در انح

این انحصار قدرت در خاندانی خاص    ،مدعیات شیعی متأخر  طبقت این که  گفش 
این    ،ی شیعیان نیز مقبول افتاده است با این تفاوت که اهل سنت و جماعتبه وسیله

می عام  طور  به  قریش  مختلف  قبایل  در  را  خاندان  انحصار  در  را  آن  شیعیان  و  بیند 
خاص طور  به  باز  و  )یع هاشمی  علوی  عتر  نسل    ولی  نی  از  فقط  هم  آن  فرزندانش 
دانند. از این رو در برخی منابع شیعی کهن نیز به روایت  فاطمه( محدود و متعیّن می

قریش   است. االئمه من  این حدیث  1استناد شده  نقد  تفصیل    ،در جایی دیگر  ،در  به 
 2. امسخن گفته

 ردّه . جنگهایپ 

های ردّه رخ  وقوع جنگاز    ، پسفت و دیانتبه گمانم چرخش مهم در پیوند خال
ها در آغاز خالفت ابوبکر رخ داد و حدود یک سال طول کشید.  ین جنگداده است. ا

از  خالصه پرشماری  قبایل  نبی اسالم،  از درگذشت  اندکی پیش  آن است که  ماجرا  ی 
انگیزه با  معین  افرادی  رهبری  با  به  اعراب  خالفت  متمرکز  قدرت  با  مختلف  های 

 .  ستندخالفت برخا م

 
،  2جلد    ،تاریخ یعقوبیو    441، خطبه  البالغهنهج(؛  422، ص  3)جلد    مروج الذهب  ی درد بنگربد به: مسعو  .1

 .  531ص 

رهایی در جستاو بررسی یک حدیث« در جلد نخست  یی در قریش؛ نقد  ی »انحصار فرمانروابنگرید به مقاله  .2
 .    نخست اسالم  سال  تاریخ هفتاد
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هرا ظ و  بوده  سه گروه  شورشیان  این  به    هرا  خاص  اهدافی  به  حصول  برای  یک 
ی در  نفری  چند  بودند.  برخاسته  نوعی  مخالفت  به  پیامبری  دعوی  با  یمن  و  از  مامه 

گراییده   ارتداد  به  به اصطالح  نتیجه  در  و  دیگر  بودند.اسالم خارج شده  نیزجمع    ی 
انگیزه به  مخالفت  عمدتا  استیالی ی  واعر  با  استقالل    اب  نوعی  در  تحقق  ویژه  به 

های  نواحی پادشاهی ساسانی و به طور کلی در قلمرو تمدنی ایران )عراق و امیرنشین 
ایران در خلیج فارس( دست به شورش زده و به تعبیر یعقوبی تاج  نیمه مستقل جنوبی  
بودند نهاده  سر  عرب    1. بر  قبایل  از  زنیز  شماری  با  مخالف  قریش  در  یاعامت    و 

ش  شخص به  سر  حتی    ورش ابوبکر  و  تفاوت  رغم  به  مجموعه،  این  بودند.  برداشته 
شدند  تعارض در اهداف، در یک امر هماهنگ بوده و در میدان عمل متحد شمرده می

و آن مخالفت با رهبری بالمنازع قریش بر قلمرو عربی و اسالمی بوده است. کسانی  
   2روه بودند.ه طور مشخص از این گند ببود   دداری کردهکه از دادن زکات به خلیفه خو 

تحت   مختلف  اهداف  دارای  و  متنوع  این گروه  از  اسالمی  منابع  در  حال  این  با 
که در واقع به معنای مرتد و از دین برگشتگان است. چرا اند عنوان »اهل ردّه« یاد کرده

ل  حتمابه اشود؟  و میاز این اصطالح برای مخالفان و معترضان ناساز استفاده شده  
توان گفت رواج این اصطالح بدان  ن حالیه و مقالیه، میئ ه شواهد و قرازیاد و با توجه ب

قرآنی مخفی   و  زیر پوشش یک اصطالح مذهبی  اغراض سیاسی  بوده است که  دلیل 
استفاده  برای تکفیر مخالفان  بماند و در واقع از عنوان خاص مذهبی به عنوان ابزاری  

   جلوه کند.نان موجه ی آبودا و ن  سرکوبتیجه و در ن شود 

نوبنیاد    طبق تحکیم خالفت  و  برای حفظ  همفکران،  دیگر  و  ابوبکر  تحلیل،  این 
از عنوانی   عربی خود و به طور خاص برای تثبیت امارت بالمنازع و جاودانه قریش، 

فیر اند و این سنت ویرانگر تکمذهبی برای سرکوب معترضان و مخالفان استفاده کرده
تی، پس از آن ادامه یافته و تا زمان  یدرضان سیاسی و یا عقد نابودی معته قصاد بو ارتد

 ما نیز در خدمت ارباب قدرت بوده و هست. 

 
 .   4، ص 2، ترجمه آیتی، جلد تاریخ یعقوبی .1

 .  88، ص جانشینی حضرت محمدو مادلونگ،  14، ص  الشیخاندر این باب از جمله بنگرید به: طه حسین،  .2
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انحصاری    استیالی  با  معترضان  و  اغلب مخالفان  است که حداقل  در حالی  این 
عرب قبایل  کل  بر  قریشی  و  مکی  عرب  یعنی  عربان  از  معترض  ،بخشی  و    مخالف 

ی ابوبکر و مدافعان ردّه، آن  نهنه حتی با امارت پیامبر. بها دین اسالم و  با    و نهاند  بوده
از  اند  خالفت خودداری کرده  زکات به دستگاهپرداخت  بود که این معترضان چون از  

. در این موضع، زکات به عنوان یک  انداین رو از اسالم برگشته و در واقع مرتد شده
امالیات حکومتی   آمتن و  از  بهاع  خلیفهای مخمعن  ن  و شخص  نهاد خالفت  با    الفت 

مثابه  .شدمیتلقی   به  نیز  قریش  با خالفت  نافرمانیمخالفت  و  مخالفت  به  ی    نسبت 
نه در    ی عمومی بود ویک قاعده  ، نه . حال آن که زکات در زمان نبی اسالمبوداسالم  

مالیات بر عهدهشمرده می  ی شمار  بشد که  هر  ی حکومت است و  به  با  ی ولقیمتاید  و 
توان با زور شمشیر و  تقادی و مذهبی را نمیزور شمشیر از مردم ستانده شود. امر اع

 عملی و اجرایی کرد.  ،تحکم حکومتی

به گواه  عمر با این تصمیم ابوبکر مخالفت کرده و    ،ن زمانقابل تأمل این که در ای
ولی    ،اردبازدکات  و مانعان زحدیثی تالش کرد خلیفه را از سرکوب و قتل معترضان  

  بقاطم هعمر برای اقناع ابوبکر سخنی از پیامبر روایت کرد ک موفق نشد. گفتنی است که
گر چنین شد  شهادتین بگویند و اام با مردم بجنگم تا  آن پیامبر فرموده است فرمان یافته

  1شان با خداوند است.دیگر با ایمان مردم کاری ندارم و پس از آن تکلیف
 

تو  .1 »لمّا  است که  این  وامتن حدیث  الله  رسول  افّی  من  من کفر  بعده کفر  ابوبکر  عمربن  ستخلف  فقال  لعرب 
س و حتی یقولوا ال اله اال الله و من  اقال رسول الله امرت ان اقاتل النطاب البی بکر کیف تقاتل الناس و قد  خال

ری از وایی و فقهی بسیاقال ال اله اال الله عصم منی ماله و نفسه اال بحقه و حسابه علی الله«. این نقل در منابع ر
؛  109، ص  2ات، جلد  ، کتاب الزک صحیح بخاریاز جمله بنگرید به:    .ت آمده است.اهل سنت البته با اندکی تفاو

    129قسمت اول، ص -1ابن سعد، جلد طبقات  و  38، ص 1 د، جللمصحیح مس

ابوبکر جانشین وی شد ]و خلیفه تصمیم گرفت   پیامبر درگذشت و  به با اهل رده بجنگدترجمه: زمانی که  [ عمر 
اله اال لله می خواهابوبکر گفت چگونه می  با کسانی بجنگید ]که ال  آن که حضرت رسول فرمود:  گویند[ و حال  ی 

م با کسان بجنگم تا بگویند الاله اال الله و کسی که چنین گوید جان و مالش از سوی من در امان خواهد رفرمان دا
 ت.او با خداوند اس بود و در این صورت حق و حساب

تأمل   قابل  نکته  دو  مورد  این  در  در  روایت  این  این که  یکی  و  »علم  چارچوباست.  فنی الحدیث«  معیارهای  با 
ن این مناقشات »خبر واحد« و  محل مناقشه و نقد و بررسی واقع شده است. محور بنیادی  تبه شد  ،شناسیحدیث
واحد دانسته و را  آن خبر    ،الحدیثاز عالمان علمته تاکنون، شماری  متواتر« است. به استناد منابع از گذش  یا »خبر

مردود و غیرقابل اعتماد و غیرقابل   ا آن ر  ،آن با آیات پرشماری از قرآن  از این رو به دالیلی از جمله معارض بودن
به دلیل تواتر  ،استناد دانسته و در مقابل  نبوی  و  برخی عالمان و فقیهان  قابل    ، آنقطعی بودن حدیث  را معتبر و 

آزادی ایمان و آزادی  فنی حدیث مورد بحث، مشکل اساسی، تعارض آشکار آن با  ند. جدای از اعتبار  استناد شمرده ا
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ز جهاتی مردود است )از جمله وجود راویانی چون ابوهریره  ا  حدیثاین  با این که  
ابوبکر در   اقدامات  اعمال محدودیت در  برای  را  آن  راوی( و عمر  به عنوان نخستین 

نان مانع زکات اظهار کرده بود، بعدها همین روایت مردود و معارض  سرکوب مسلما 
   1سالم یا شمشیر« شد.ل »ای اصبتدایی یعن ی جهاد ایه با نصوص معتبر دینی، دستما 

ه در نخستین سال نطفه بستن نهاد سیاسی خالفت  های ردّدر هرحال رویداد جنگ
موجه-عربی برای  مناسبی  بستر  و  اسالمی،  قدرت  و  دین  پیوند  عبارتیسازی    به 

 اقتدارگرایی ویرانگر بعدی در عصر خلفا فراهم کرد.  

 ی قانونبهثابه میعت ام به شرپیوند امارت با التز .  ضرورتت

اندیشه در  پیامبر  نه  این که  قانونبا  نه  ی  و  بود  قانون  قرآن کتاب  نه  و  بود  گذاری 
یافته در عصر   متنوع و  شریعت سامان  برای تمامی جوامع  قانون  به عنوان متن  نبوی 

ود،  متکثر مؤمنان در آن زمان و به ویژه برای تمامی ادوار بعدی تشریع و توصیه شده ب
ی قانون برای تدبیر امور مسلمانان به کار  شریعت مسلمانی رایج به مثابه  ،آغازمان  از ه 

آیندموضوع  این    . شدگرفته   در  زیست مسلمانان  دور مشکالتی  هبرای  و  نزدیک  های 
آورد امارت  ،پدید  و  خالفت  سیاسی  اقتدار  و  دین  پیوند  در  جمله  در  از  متنوع  های 
 .است کردهمی ایفا های اسالمی نقش مه سرزمین

از   استفاده  مقطع  آن  در  نگاه کنیم،  ماجرا  به  تاریخی  و  منصفانه  اگر  همه،  این  با 
اعراب مسلمان گریزناپذیر بوده است. زیرا  اسالمی موجود برای  -همان مقررات عربی

ی عرب در صحاری حجاز، نه دولتی داشتند و نه طبعا قوانین مدون و  قبایل پراکنده
هر مشخصای  موضوعه ب ؛  مچه  پراکندهمت ت  قرراود  و  قبایل  ای  نوع  به  مختص  بود 

مکه   های قبایلیمختلف و غالبا دور از هم. نبی اسالم نیز همان مقررات رایج در سنت
البته برخورد با این نوع   و مدینه را برای تنظیم و تدبیر امور پیروانش به کار گرفت و 

 
عموم عالمان و فقیهان و   مورد اعتقاد  ،الیل عقلی و نقلی بسیار )از جمله آیات زیادی در قرآن(دعقیده است که به  

نشان   اندکرده تالش سلمانبا این حال برخی پژوهشگران مجهان اسالم است.  به ویژه اجماع نواندیشان مسلمان در
با اصل منع جهاد ابتدایی قابل جمع و   هبا آزادی فکر و عقیده و به ویژ  است و   معتبر و متواتر  ،حدیث  این   دهند

 . در هرحال اگر چنین تفسیری سازگار معقول و مقبول باشد، مشکلی وجود نداردت. سازگار اس

ی »واکاوی رخداد جنگهای ردّه در زمان ابوبکر« در جلد  سی رخداد مهم رده بنگرید به مقالهدر مورد نقد و برر  .1
 .     نخست اسالم  جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست 
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زدگی. در واقع  نتضع س ز مو لیدی و ااستعالیی بود و نه صرفا تق  ،ها مقررات و سنت
آرمانهای نوین و جهت گیریمبانی و ارزش  چارچوبدر   با  ها و غایات  های منطبق 

عد در امور مختلف به ویژه در قلمرو زن و خانواده اصالح و یا  دینی جدید، برخی قوا
اعالم   مردود  به کلی  نیز  بعضی  و  شد  عینا گردید  تکمیل  نیز  توجهی  قابل  شمار    و 

ان »احکام امضایی« در فقه شهرت یافته  اجهه استعالیی تحت عنووماین    ه شد.پذیرفت
 1است. 

مق   مسلمان  عربان  اسالم،  پیامبر  درگذشت  از  عربی  پس  قواعد  همان  رراتی جز 
و از این رو ناگزیر از همان قواعد برای تنظیم  اند  تطبیق داده شده با دین جدید نداشته

ای  تجاوز و تحقق عدالت )دو مؤلفه   وعدّی  نوع ت از هر    روابط اجتماعی و جلوگیری
روزگار  که ستون فقرات هر حکومتی و هر قانونی است( استفاده کردند. بگذریم که در  

صبغه اجتماعی  انتظام  و  نظام  مقررات  بشری  جوامع  تمامی  در  مذهبی  پیشامدرن  ی 
ب  ابه از  ونه کهمان گ  شد.ی ارباب مذاهب تهیه و یا تأیید میداشت و عمدتا به وسیله

 نمونه در ایران عصر ساسانی چنین بوده است. 

اجتماعی و تحوالت    با این حال از آنجا که مقررات سنتی و رایج در برابر تغییرات
باخت، ناگزیر باب اجتهاد باز شد و خلفا و راویان حدیث  تمدنی به سرعت رنگ می

نخستین کسی    .دکردن   تفادهپدید اساز این ابزار جدید برای گره گشایی از معضالت نو
خود را برای   ،راشدینبعدی خلفای  که از این اصل سخن گفت خلیفه ابوبکر بود. او و 

البته  از و در واقع ناگزیر میمج  ،های نویی تازه در برابر پرسشها یافتن پاسخ دیدند. 
اواخر بن جبل در    چنین تدبیری تحت عنوان اجتهاد در احکام شرعی از ماجرای معاذ

فتوحات پیش آمد و قلمرو خالفت    نیز مسئله    اندکی بعد    2بود.   ذ شده خ اامبر  مر پیع

 
شش قسمت     در  1392های کهن« که در پائیز  ی »اسالم؛ آغازی نو در تداوم سنت در این مورد بنگرید به مقاله  .1

ام بازنشر شده است. نیز در همان زمان این سلسله  صی سایت شخیو زمانه« و سپس در وبت »رادیساا در وب ابتد
 است.  گردیدهافغانستان بازنشر  ی آریانا« چاپ مجازیمقاالت در »دانشنامه

ردم به ی و اجتماعی مسوی پیامبر برای تصدی امور دین  بن جبل صحابی از  در منابع آمده است که وقتی معاذ  .2
کم خواهی کرد؟ گفت: به کتاب خدای. فرمود: اگر در کتاب نصّی  ، نبی اسالم از وی پرسید: به چه ح رفتیمن می

ود: اگر در سنت مستندی نیابی؟ گفت: به رأی خویش اجتهاد کنم. پیامبر فرمود:  منیافتی؟ گفت: به سنت رسول. فر 
، به چیزی که رضای اوسترا  خویش    رسولد خدای را که  ضاه. یعنی: حمیر   الحمدلله الذی وفّق رسول رسوله لما

اللی  جمه پارسی به تصحیح سید محمدرضا  )ترج  201، ص  1، جلد  الملل و النحل.  شهرستانی،  وفیق بخشیدت
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عربی گسترش یافت و با آشنایی مسلمانان با قوانین و مقررات اقوام مغلوب به ویژه  
پیشرفته ضرورتایران  به  ساسانی،  بنیا   ،ی  اجتهاد  بانی    ه نهاد  ن علم  قضا  از  که  شد 

 نخست قرن دوم هجری بوده است.   ییمه در ن وحنیفه(نخستین آن یک ایرانی )اب

هر  مثابهدر  به  نبوی  عصر  شرعی  قواعد  به  التزام  است که  آن  مراد  یک  حال  ی 
چنین    ،ضرورت گریزناپذیر ویژه  به  و  تقویت کرد  را  سیاسی  قدرت  و  دین  پیوند 

اقتدار سیاسی و حکومتی  -رت زمانیوضر با  مکانی مشخص، بعدها با ستبری بیشتر 
عی، به عنوان یک وظیفه  تنازل احکام شراجرای بی  ،این روند  ر شد. دمزاد  راه و ه هم

بخشی نهادهای سیاسی قدرت، طبیعی و عادی جلوه کرد و  گریزناپذیر برای مشروعیت 
 در عصر عباسیان این الزام به اوج خود رسید.

کل  جتهاد شساز، نهاد فقه و ای سرنوشتبه ویژه نباید از یاد برد که در این دوره 
ارباب قدرت، همواره فتاوایی به سود  داستانی با  دستی و همتهدان در همجمفت و  گر

. تحول منفی مهمی که در این سیر و صیرورت رخ داد، این  اندقدرتمندان حاکم داده
به عنوان احکام جزمی و قاطع شرعی و    و  سالمیزه شدها   ،بود که همان مقررات عربی

الی طور کلی  به  و  میک  شد  قیتل تغیر  الهی  و  بایه  شود  اجرا  ممکن  نحو  هر  به  ست 
 .  دنحاکمان نیز پاسدار حریم و حرمت آنها باش 

 . فتوحات ث

ها  دین و قدرت یاری رساند، کشورگشاییپیوند  ی مهم دیگری که به تحکیم  پدیده
وفور ثروت و اموال از طریق غنایم جنگی  در پی آن،  و به اصطالح »فتوحات« و البته  

اخ خراجو  وذ  بود  ایه جزیه  ها  زمینه  .فراوان  بررسی  فتوحات  هرچند  عوامل  و  ها 
خود محتاج تحقیق و واکاوی جداگانه و مبسوطی است ولی در    ،حداقل قرن نخست

میای اشاره  تناسب  به  پیامدهای جنگنجا  از  یکی  بوده که  کنم که  این  ردّه  موفق  های 
 در دماغ عربان انداخت.  را  شورگشایی کهوای 

 
جلد   دانسته 276، ص  1نائینی،  اجتهاد  جواز  معنای  به  را  نبوی  سخن  این  مسلمانان  عموم  شماری  (.  حتی  اند. 

 .    9-8، ص 1، جلد  موسوعه الفقهیهه است. کردنیز اجتهاد می شخص پیامبر اند گفته
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  ر کبفت ابوهای مهمی که در دوران خالکه پیروزی در جنگند  اگواه  ی تاریخمنابع  
اقطار جهان عربی سرکوب شدند،  د  هب تمامی  در  اعراب شورشی  آن  و طی  آمد  ست 

ی تسخیر قلمرو ایرانی در عراق و بعدتر تمامی قلمرو  ابتدا در اندیشهرا  عربان مسلمان  
آنان  البته    .ش بودر فرسایچاد  شان وت پریبه شد  ، که در آن زمانانداخت  ایران ساسانی

های بیزانس )شامات( نیز پرداختند. این روند ادامه یافت و رزمینهمزمان به تسخیر س
و  که کشورگشایی  شد  جدی  و  معتبر  چندان  عباسیان  بعدتر  و  امویان  روزگار   در 

ذیل   مالی  قدرت  و  سیاسی  اقتدار  برای کسب  راهی  عنوان  به  غنایم  عنوان  تحصیل 
ف  اجرای دینیضهرییک  ف  ی  این  شد.  تعریف  امیران  و  خلفا  روزگار برای  در  ریضه 

 عثمانیان غیرعرب نیز با جدیت تمام دنبال شد. 

این کشورگشایی مذهبی  این  عنوان  هرچند  است.  بوده  الله«  سبیل  فی  »جهاد  ها 
ی به  های پرشمار عصر نبوی داشت، ولریشه در غزوات و سریه  ،جهاد و جهادگرایی

اقتدارگرایی عصر خالفت اموی و عباسی  س  اراقتد  قتضای م و عثمانی، اصل  یاسی و 
های مسلمان برساخته شد و  یج تودهجهاد و آن هم با عنوان »جهاد ابتدایی«، برای بس

نشین قدرت سیاسی تحت عنوان یکی از فروع دین و  در نهایت به دست فقیهان حاشیه
و مسلمانان تحمیل شد. به  م  البر اسواقع  و در    ی مذهبی و دایمی تعریف یک فریضه

هنوز هم جهاد در کنار دیگر احکام شرعی )نماز و روزه و زکات( فریضه که  ای  گونه
و بر این نظرند که در صورت    شود و اغلب فقیهان فریقین بدان باور دارندشناخته می

اید  یگر ب های دتوان و شرایط مساعد برای گسترش اسالم و مسلمان کردن پیروان دین
 د.               کنند تا رضایت خدا و رسول را کسب کنند هاج

در این دوره احادیث بسیاری به نام پیامبر و یا اصحاب و خلفای نخستین جعل   
تا سیاست از نظر شرعی و  شد  را  به دست  ارباب قدرت و حاکمان کار  های روزمرّه 

ر« در قرن دوم  شیشمم یا  »اسالمعنای  مذهبی موجه نشان دهد. اصل جهاد ابتدایی به  
امام  واجب است در هر    شافعی مطرح شد و اعالم شد بر خلیفه  و سوم با پیشگامی 

نجف   صالحی  الله  نعمت  آورد.  دست  به  غنایم  و  کند  جهاد  سرزمین کفار  در  سال 
خود در این باب به تفصیل بحث کرده است. به    جهاد در اسالمآبادی در کتاب مهم  

 ( در کتاب »االُمّ« توجه کنید:204-150)ی شافع امام فتواییاین نظر 
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»اگر مسلمانان قوی باشند باید سالی بر خلیفه مسلمانان نگذرد مگر این که در بالد  
همسایه طرف  هر  از  مسلمانانمشرکانی که  بار  اندی  یک  باشد  ممکن  برایش  اگر   ،

ر  د  تواند قدر ب   ال هرلشکرکشی کند، اگر برایش ممکن باشد من دوست دارم در هرس
اقدام کند به جنگ  مشرکان  حداقل    ،بالد  بیندازد.  به خطر  را  مسلمانان  این که  بدون 

چیزی که بر خلیفه واجب است این است که سالی بر او نگذرد مگر این که یک جنگ  
این سبب   به  را  این  نشود.  بدون عذر تعطیل  در طول سال  این که  برای  باشد؛  داشته 

ش یا توسط  سال یا خود   شد در هر  واجبر او  ب  ادکه جهوقتی  دا از  گفتم که رسول خ
 1کرد«.هایی اعزام میسریهبه و جنگ اقدام و یا شخص دیگری به یک یا د

بود که مبحث جهاد ابتدایی ابتدا  وقایع  پس از آن    ،تحقیق و بررسی صالحی طبق  
عا  و طب  متقدم  نت و جماعت و در پی آن در آرای فقیهان شیعی فقیهان اهل س بین  در  
و    های سادهیر شافعی بنگرید که چگونه از جنگپذیرفته و برجسته شد. به تعابر  أخمت

گیرد برای جهاد با کفار  عادی عصر نبوی با دالیل کم و بیش روشن، مبنا و معیاری می
و مشرکان در تمامی ادوار و آن هم به عنوان یک فریضه برای حاکمان مسلمان و آن  

اقتدار و  !مارد  دوست  ه »مناین ک  هم به استناد «. در این نظر فقهی، عنصر قدرت و 
 ، محور بنیادین در جهادگرایی است. استیالی مسلمانان بر دیگران

برای تبلیغ    ،های عصر خوداین در حالی است که هرچند نبی اسالم در بستر جنگ 
می استفاده  خود  دینی  دعوت  و گسترش  مخالفان  دین  این  اوال  ولی    که   ندابودهکرد 

  ها حتی اگر غاز کرده بودند و ثانیا اسناد تاریخی گواه است که این جنگرا آ  ها نگج
سرزمین تسخیر  برای  هرگز  بوده،  دعوت  و  برای گسترش  اقتدار  بسط  و  دیگر  های 

هر   به  منکران  تسلیم  اندیشه  در  واقع  به  او  اگر  است.  نبوده  وی  اقتدارگرایی شخص 
تا بود  آن  بر  و  بود  ت  همگان   قیمت  دیگر شیشمسلیم  را  خود کند،  عنوان    ر  درخور 

این صورت بی زیرا در  نبود.  نفسانی و قدرتتردید،  پیامبری  و    ،طلبیهواهای  عامل 
محرک وی بوده و این با مبانی ایمانی وحی و نبوت آشکارا در تعارض است. از آنجا  

 
از کتاب  این متن نقل و ترجمه  .1 آبادی  جهاد در  کتاب    83ی  شافعی است که در صفحه  االمی صالحی نجف 

از مقاله  اسالم به کتاب صالحی ممکن نشد، متن فوق  آنجا که دسترسی  از  آمده است.  آقای احمد کاظمی وی  ی 
ی »ایران شناسی« منتشر و سپس در نشریه  2013ر مفهوم جهاد« است که در سال  نوان »بازاندیشی دموسوی با ع

 در وب سایت »جرس« بازنشر شد.   
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  ث راجا بحایندر  ام  که در چند نوشتار منتشر شده در باب جهاد اسالمی سخن گفته
 1دهم.مندان را به آن مقاالت ارجاع میرده و عالقها کره 

 از ملوکیت ایرانی تأثیرپذیری. ج

دین و قدرت سیاسی و در عمل در بسط    پیوندی مهم دیگری که در تحکیم  پدیده
فائقه نقش  اسالم  پوشش  در  عربی  خالفت  عربان  ای  اقتدارگرایی  آشنایی  ایفا کرد، 

 ایرانیان بوده است.   اری لکدئین می و آسیاس مسلمان با سنت

نظام قبایلی خود  مطابق با  دانیم که عربان حجاز در مقطع پیش از ظهور اسالم  می
بیزانسی   امپراطوری  با  نه  رو  این  از  و  بوده  امیری  دارای  قبیله  هر  و عمال  عمل کرده 

نی  نی یعایرا  پیوندی داشتند و نه چندان تحت تأثیر سنت پادشاهی یا شاهنشاهی نوع
 ملوکیت در برخی آیات قرآن نیز مذموم شمرده شده  . اصوالاندیی موروثی بودهروامانفر

مسلمانان نیز در عصر خلفای راشدین این نظام   . سوره نمل( 35است )از جمله در آیه 
نبوی می و  اسالمی  و  با سنت عربی  تعارض  در  )به  را  معاویه  اما در عصر  شمردند. 

 ی و اسالمی پیوند خورد. عربنت با س لوکیتشد( مدالیلی که گفته 

در این سفر با   .در منابع اسالمی آمده است که عمر سفری به شام و فلسطین داشت
کرد دیدار  داشت  را  شامات  امارت  شکوه    .معاویه که  و  جبروت  و  جالل  وقتی که 

می  اسال  ی عرب« نامید. در منابع پرشمارارا به طعن »کسروی  پادشاهی را در او دید،  
سال است و پس از آن ملوکیت خواهد    فت سی الم آمده است که خال اس  نبی قول    از

 2بود.

 
حظه در باره جهاد اسالمی« و »جهاد اسالمی، اهداف و ماهیت آن« که اولی  ی »چند مالبه: مقاله از جمله بنگرید  .1

 اند. سایت »زیتون« منتشر شده در وب 1399اسفند  24تاریخ   می دروو د 1395شهریور    31در تاریخ 

مقاله دورهنیز  در  ترجمهی »جنگ  کلود کائین،  اثر  منتی خلفا«  پور،  ابراهیم موسی  تارشی  در فصلنامه  یخ  ر شده 
 حاوی اطالعات مفیدی است. ،1383اسالم، سال پنجم، پائیز 

  ؛ مسعودی، 204-201، ص  12ووی(، جلد  )شرح ن  مسلم  صحیح  تر از جمله:در این باب بنگرید به منابع کهن   .2
و   145 ، ص 3، جلد المستدرک؛ حاکم نیشابوری، 401، ص  2، جلد سنن ابوداود؛ 2، ص 2، جلد مروج الذهب
 .  متأخر عبداالعلی مودودی اثر الخالفه والملکو  738، ص  2، جلد مهول المهالفصابن صباغ، 



دین و قدرت  /  60 

 

 

پیوند اسالم و سنت پادشاهی ایرانی، پس از تسخیر ایران در عصر عمربن خطاب، 
دوره در  بیشتر  و  معاویه  روزگار  در  و  شد  مروان  آشکار  عبدالملک  چون  ی کسانی 

مهم پیدا کرد.  رسمیت  و  شد  به  انتدر  ی که  عنصر  ترینتقویت  ایرانی  سلطنت  قال 
اسالمی نقش داشته حجاج بن یوسف ثقفی بوده است. او، که حدود  -خالفت عربی

بیست سال در قلمرو ایرانی )عراق و خراسان بزرگ و دیگر نواحی ایرانی( و آشکارا  
مطلقه سلطنت  تـأثیر  متن تحت  در  را  مطلقه  سلطنت  اندیشه  بود،  آن  ایرانی  نوع   ی 

اسالخالف ت ت  نام  .ردت کثبیمی  در  بود که  )احتماال  ای  هاو  بصری  حسن  برای  به 
الله« برای خلیفه استفاده کرد و  نخستین بار در جهان اسالم( از اصطالح »السلطان ظل

به استناد آن از حسن خواست تا از خلیفه مطلقا اطاعت کند. با چنین دیدگاهی بود که  
و    دانستر کاری مجاز میه ه ا بخود رفت،  یت خالحجاج برای تحقق افکارش و تثب

این روند در روزگار    1شمرد.البته او در عین حال افکار و رفتارش را عین عدالت می
ی نخست حیات خود  عباسیان تحکیم و تقویت شد. زیرا این سلسله به ویژه در نیمه

 های ایرانی بود.  ها و سنتبیش از هر چیز تحت تأثیر اندیشه 

 میتاسالت بر عربی یبه. غلچ

عربیمن   »خالفت  ترکیبی  عنوان  از  می-همواره  استفاده  این  اسالمی«  با  کنم. 
خواهم ادعا  اصطالح و با تقدّم عربیت بر اسالمیت در نظام خالفتی پس از اسالم، می

کنم که پس از درگذشت نبی اسالم و تأسیس خالفت، به تدریج عربیت بر اسالمیت 
های نوپدید دینی غلبه کرد و شاید  زشبر اری  الهی قبیو حت  قومی چیره شد و تعصبات  

قرنی نگذشت که دیگر هرچه بود عربیت بود و سنت و فرهنگ عربی با تمامی میراث  
 اش.  فکری و مدنی و سیاسی

قبیلهمهم و  آن، تعصبات قومی  از  از اسالم و پس  ای  ترین عنصر عربیت در پیش 
ی مقابل، کوشید تا هم با  طهر نقست دو، درینی اوت دبوده است. اما نبی اسالم و دع 

قرآن در  بکاهد.  قبایلی  و  قومی  تعصبات  از  هم  و  مقابله کند  قبایلی    تمامی  ،نظام 
بی و طبقاتی  نژادی  و  قومی  امتیاز  امتیازات  برای سه گروه  و فقط  دانسته شده  اعتبار 

 
عساکر،  .1 الکب  ابن  جیرالتاریخ  ص  4لد  ،  احسان76،  الثقفیصدقی،    ؛  یوسف  بن  و حیا-الحجاج  ته 

سان حا  الحجاجو حسین مؤنس، مقدمه کتاب    541-540و    372-371،  332-331،  313ص    -آراءالسیاسیه
 .    7صدقی، ص 
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صبغه یک  هیچ  قضا  از  شده که  )قایل  پارسایان  ندارد:  مادی  (،  13ه  آی  ،تحجرای 
 (.   95آیه  ،( و مجاهدان )نساء9آیه  ،)زمرنایان دا

صبغه با  عربیت  نبوی،  عصر  از  پس  قبیلهاما  تعصبات  و  ای  ی  دینی  میراث  بر 
اخالقی و معنوی دعوت اسالمی سایه افکند و به تدریج بر آن چیره شد. این جدال، که  

هفت قرن    و حدود یافت    امه اد  و   ز شدها« نامید، از سقیفه آغا توان آن را »جنگ بنیمی
پس    .ی بزرگ قریش برای خود دعوی امارت انحصاری کردکشید. در آغاز قبیله  طول 

هاشم و بنی امیه با هم به  ی اصلی آن یعنی بنیاز آن که این دعوی تثبیت شد، دو قبیله
  مسالا  مدعی امارت انحصاری بود. این دو از پیش ازاز آنها  هر یک    ند.رقابت برخاست 

تا پایان کار    ر قالبمدتا دز عنی بنی عبدمناف و بنی عبدشمس با هم رقابت داشتند. 
بود امیه  بنی  انحصار  در  عمدتا  اقتدار  اختیار    .عثمان  در  سال  پنج  حدود  آن  از  پس 

الفت یکسره از آن نوادگان امیه  خبار دیگر اقتدار    ،هاشم قرار گرفت ولی از آن پسبنی
 شد. 

پی   شدمتحد  های  شورشپیروزی  در  بنی  اخهو  یعنی  بنیهاشمی  و  عباس،  علی 
افتاد عباسیان  دست  به  خالفت  انحصاری  اقتدار  بار  این  و  یافته  زوال  این    .امویان 

یافت. ادامه  میالدی  هفتم  قرن  اواسط  تا  جدال    1استیال  طوالنی،  دوران  این  در  البته 
قاطع  ی  وزیربه پ  هرگز  ولی  ریان بودی عباسی و علوی در جنهان و آشکار بین دوشاخه
 و نهایی علویان منتهی نشد. 

ن رادیکال تحت عنوان »خوارج« با نا گفتنی است که در این دوران گروهی از مسلما 
چرا    ، شدندها تعریف میبندیولی خارج از این دسته  ،ورزیدندِها دشمنی میدیگر تیره

ط و  خاندانی  و  قومی  امتیازات  به  اصوال  آنان  با  تشندا  باورای  ایفهکه  و  نوع  ند  هر 
از این رو برخی این    .کردندمتیازات نژادی و طبقاتی مخالف بوده و با آن مبارزه میا

 اند.خواهان مسلمان دانستهگروه را نخستین جمهوری

 

قرن  جمع تا  آغازین  اسالم  در  و قدرت  بین دین  نسبت  از  این گزارش کوتاه  بندی 
آنها اشارت   موردت ه هفب فقط ینجا در ا )که عوامل مختلف هفتم هجری، آن است که 

 
به   هاشمالنزاع والتخاصم فیمابین بنی امیه و بنی ی هفتم و هشتم هجری در کتاب  الدین مقریزی در سدهیتق   .1
 زارش کرده است.   ع و تخاصم هاشمیان و امویان را گ یکی و به تفصیل نزان
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سیر و صیرورت  .  اسالمی پدید آورد-رفت(، چرخشی عمیق در قلمرو خالفت عربی
این چرخش، ضمن وجود نسبتی با وجوهی از میراث عصر نبوی و اسالم آغازین، اما 

آموزهکا  وی، سامان  ی معتبر نبهای قرآنی و سنت و سیرهمال در تعارض با محکمات 
لبته غالبا با جعلیات فراوان زیر پوشش دیانت توجیه شد تا  ی، ایاب  سامان این    .افتی

در نزد عام و خاص مقبولیت و مشروعیت پیدا کند. شناخت دقیق و علمی و مشخص  
 های کار یک پژوهشگر مسلمان و غیرمسلمان است. ها، از بایستهاین ویژگی

کتاب   در  ولز  داوری  این  تاریخکلیا شاید  ن واقعیاز    دور  ت  کت  »ازباشد   ه: 
اختالفات   ناگهان گرفتار  دین،  این  بود که  نگذشته  چندان  اسالم  شگفت  درخشیدن 

خاندانکودکانه وارثان  بیوهی  و  بزرگ  کینه  1زنان گشت. های  از  اسالم  و  جهان  ها 
نادانیآزمندی و  پاشیده شدها  مدینه  زنان  و  مردان  مشتی  اسالم   ...های  در    ، اینک که 
، باید  هدراز دارد آغاز شدای  های شرقی، گذشتهدودمانر  د  کههایی  نایتو ج   کشتارها 

بود یهودیه گذشته  و  یونان  و  روم  بر  آنچه  از  و  نبودند  آشنا  تاریخ  با    ،گفت که چون 
پیروی می قانون خدا  از  اسالم  نداشتند، چنین شد. ظاهرا  گاهی  هر آ ولی عمال    کرد، 

چارهکسی که   و  زورمند  و  بهب  ترگرنیرومند  دس   ود  میخالفت  خودکامه  یافت  و  ت 
  2راند«.فرمان می

 

 چهارم. بسط اقتدارگرایی خالفت غیرعربی و سلطنت کهن در پوشش اسالم

ضرورت   به  اسالم  نبی  درگذشت  از  پس  امارتی که  شد،  همان گونه که گزارش 
بنیا  مدینه  در  ماهیتا   نعملی  و  امارتی موضوعا  این که چنین  رغم  به  با  نه    نهاده شد، 

قوح و  اسرآن  ی  سیرهو  و  سنت  از  نه  و  داشت  ربطی  دیانت  سفارش  اس  و  نبوی  ی 
خاص پیامبر در باب سرنوشت حکومت و نظام سیاسی مسلمانان پسین برآمده بود، به  

ی مذهبی نیز به  بغهتدریج و به ویژه پس از پایان عصر خالفت راشدین، کم و بیش ص 
 .  رفت شارتیسی ادگرد  این دوم به هفت عامل قسمت خود گرفت. در 

ی  این دوران با تمامی فراز و فرودهایش، با زوال خالفت عباسیان در اواسط سده
)سال   میالدی  عربی656هفتم  خالفت  پایان  و  عصر -(  و  رسید  پایان  به  اسالمی، 

 
 احتماال مراد نویسنده همسران بیوه پیامبر اسالم بوده است.   .1

 .  767-766، ص 1، جلد یات تاریخلکولز،  .2
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ای  د و نوع تازهمکامال تازه پدید آ  یفضای  .دادآغاز شد که تناسب قوا را تغییر  ای  تازه
حدود دو قرن    ،دین و قدرت زاده شد. پس از آن  عاملگی ت چگون  درت ویت ق از ماه 
مسلمانان زیسته  ی قلمرو اسالمی،  قدرت و فقدان اقتدار سیاسی عام در مجموعه  خأل

امپراتوری عربی را دچار پریشانی و جداسری کرد-در ظلّ  عمال مرده ریگ    .اسالمی 
زوال  قطعهامپراتوری  نهایافته،  در  و  شد  نقطعه  میت  در    یفیالطوالوکوعی  گسترده 
 ی موسوم به جهان اسالم پدید آمد.تمامی گستره

بخش    ولی  و تجزیه شد  پراکنده  هرچند  فرمانروایی جهان عرب  آن تحت  اصلی 
عمدتا محل   اسالم  و شرق جهان  ایران  گرفت.  قرار  و  ممالیک  مغوالن  تاز  و  تاخت 

ای این پهنه  جای ج  انی در یلخ تقل ای مسهاایلخانان مغولی بود و به تدریج فرمانروایی
های محلی از اواسط عصر عباسی در شرق  استقرار یافتند. هرچند این نوع فرمانروایی

مستقل  ها سلسله نیمهو عمدتا در خراسان بزرگ و عراق )بغداد( رخ نموده بود و ده
ه  گرفت  شکل  )مانند سامانیان و بوییان و سلجوقیان و حمدانیان( در اینجا و آنجامحلی  

خلیفه  ،ندبود عام  فرمان  تحت  اینها  تمامی  بود  هرچه  دستگاه  ولی  و  مسلمانان  ی 
بودند بغداد  نمادین  .  خالفت  دستگاه  دیگر  خالفت،  دستگاه  برافتادن  از  پس  اکنون 

  واقعیت خارجی نداشت.  نیز ،و یا به نام اسالم، اسالمیاقتدار 

شفته و پریشان  اع آاوض  درون  ژه ازو ویبا این همه، حدود نیم قرن بعد، نهادی تازه  
ی پیشین را  د بار دیگر امپراتوری زوال یافتهدویست سال بعد موفق ش  برآمد که حدود

های مسلمان و یا با  کامل بر اغلب سرزمین  احیا کند و حدود شش قرن با اقتدارگرایی
 ریت مسلمان چیره شده و فرمان براند. اکث

عثمان اول  الل و موجودیت  استقالم  با اعد که  « بواین نهاد تازه »سلطنت عثمانی 
شد آغاز  بیزانس  قلمرو  سال  در  در  )اسالمبول    میالدی   1453.  قسطنطنیه  فتح  با  و 

از   .بعدی و استانبول اخیر( به دست سلطان محمد فاتح به استقالل کامل دست یافت
اقتدارگرایی گسترده با  پس  )از  آن  عثمانی  بعدی  پادشاهان  از  برخی  ن  سلطا   جملهتر 

سی قانومان  سلی نظام  اروپا،  و  غرب  و  شرق  در  پیاپی  فتوحات  و  مشهور(  اسی  نی 
مقاطعی در  حداقل  آن  نفوذ  و  اقتدار  که  شد  افکنده  پی  اقتدار  ،نوبنیادی  نفوذ   از    و 

 تر و تأثیرگذارتر بوده است. فزون امویان و عباسیان در اوج قدرت نیز
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ا بیشتر دوست  الفت رفه و خخلیان  نوع  ،زهرچند در آغا عثمانیان  گفتنی است که  
یافت و رسمیت  یافته  رواج  »سلطان«  عنوان  زود  ولی خیلی  اینان    .داشتند  رو  این  از 
 .  اندعمدتا تحت عنوان »سالطین عثمانی« شناخته شده و شهرت یافته

-ی شیعیشان سلسلهی مقتدر عثمانی، در همسایگیآمدن سلسلهاندکی پس از بر
سیاسی کامال متفاوت و حتی متعارضی  -ینید د نها  یده ورت رسه قدصوفی صفویان ب

را پی افکندند. بدین ترتیب پس از حدود هزار سال، ایرانِ مغلوب و مستهلک ساسانی  
عربی خالفت  نهاد  با  -در  و  راست کرد  و  زمینهاسالمی، کمر  سیاسی  و  فکری  های 

به وسیلهای  فرهنگی در گذشته  ایرای برخی سلسلهکه  انیایرا  نی وهای  ده  یجاد ش تبار 
بود، از قلمرو خالفت سیاسی جهان اسالم جدا شده و به استقالل کامل دست یافت. 

ای  شیعی در رقابت و حتی در تنازع مذهبی و سیاسی پرهزینه-از آن پس، ایران صفوی
 های بزرگ همراه این رقابت و گاه وقوع جنگ  .قرار گرفت  عثمانی  سلطنتِ-الفتبا خ

تلفا  پربا  ویرشمار  ت  شاه  ها یانو  عصر  در  چالدران  جنگ  جمله  )از  گسترده  ی 
قاجار   دوران  و  عثمانی  پایان  تا  است،  بوده  ایران  زیان  به  عمدتا  اول(، که  اسماعیل 

 ادامه یافت. 

های محلی  عثمانی و صفوی، قدرتای  پرنفوذ منطقهدر خارج از قلمرو دو قدرت  
اسالم جهان  مختلف  نواحی  در  غشرر  د  ،پرشماری  و  خاوررق  و  عرب  و  میانه  بی 

هندشبه آمد  ،قاره  عرصه  بود   ند به  محلی  ویژه  مختصات  دارای  هریک  شاید    ند.که 
ه جهان و  ترین آنها مغوالن هند و چند پادشاه نامدار و اثرگذار مانند اکبرشاه و شا مهم

 اند.  اورنگ زیب بوده

اندیشهمهم ای سیاسی مسلمانان  ترین تحولی که در قلمرو  اد،  رخ دزگار  ین رودر 
در نتیجه قدرت سیاسی از    .ی »االئمه من قریش« از اعتبار افتادسراندیشهاین بود که  

ع  تبار نبی اسالم و حامل مقتدر و مشروانحصار قوم عرب، که تا آن زمان خود را هم
ی پراکنده  دانست، خارج شد و در بدنه این دین و عامل وفادار به شریعت محمدی می

های تمدنی و  های بسیار متکثر و متنوع با سابقهو تیره  از تبار   مسلمانان   یادهافتاو جد
 قومی و فرهنگی مختلف توزیع و تقسیم گردید.

و    دین  نه  و  بود  مشروعیت  مالک  تبار  و  نژاد  نه  بعد،  به  هجری  هفتم  قرن  از 
  بلکه،لف؛  شریعت و نه به طریق اولی متولیان دین یعنی فقیهان و مفتیان مذاهب مخت

زوبیشت و  ر  تیزی  ر  و  زور  قدرت  با  فردی که  هر  است.  بوده  مشروعیت  مولّد  »غلبه« 
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می حکومتی  و  امارت  دارای  غالبشمشیر  سلسلهشد،  خود  می  نبنیا ای  ا  و  نهاد 
و  مشروعیت  ذکور  فرزندان  معمول  طور  به  )وارثانی که  وارثانش  و  جانشینان  بخش 

 . گردید، مینوادگان بودند(

این  اینعناویکه    با  قومی  انرفرم   ن  ادب محلی و  و  از زبان  استفاده  دلیل  به  وایان 
می است،  بوده  بمتنوع  »سلطان«  عنوان  در مجموع  به  توان گفت  و  داشته  رواج  یشتر 

ی اصلی یعنی عثمانیان و صفویان این عنوان رسمیت داشته است. ویژه در دو سلسله
از شتدارا  ان«  ه سلطوالدهای مادر عنوان رسمی »در عثمانی حتی ملکه البته غالبا  ه و 

اند. گرچه لغت سلطان و نفوذ و اقتدار اجتماعی و سیاسی و مالی زیادی برخوردار بوده
ولی به لحاظ تاریخی، برآمده از سنت    است،ی سلطه  نت عربی است و از ریشهسلط

می »شاهنشاه« گفته  و  »پادشاه«  و  »شاه«  است که  ایرانی  در  البتشد.  پادشاهی کهن  ه 
ع »ملوک« کهنربی  ادب  آن  و جمع  »م لِک«  آن  معادل  عباسی(  و  اموی  )در عصر  تر 

 بوده است.

شاهی ایرانی از طریق سنت سیاسی یمن )جنوب  دهد که مفهوم پادقراین نشان می 
ب یمنی نیز در امور مختلف  اعرا.  ی عربستان( وارد لغت و ادب حجاز شدشبه جزیره

م و  سیاست  امر  جمله  تحستم  ،ریلکدااز  تأثیرقیما  ساسانی  اندیشه  ت  ایران  های 
یمنی  ؛اندبوده با  انوشیروان  خسرو  ارتباط  از  پس  ویژه  جریان  به  در  یاری  ها 

شان برای حمایت از آنان در برابر تهدیدها و حتی استیالی حبشیان مسیحی و  خواستن
در    ،سوی  به آن یان  ها و اعزام حدود هفتصد )یا هشتصد( تن از نظام متحد با بیزانسی

 1ی ششم میالدی و ماندگاری آنان و نوادگانشان در یمن.ط سدهاواس

نخست،   قرن  مسلمانان  رسمی  این که  لقب  یعنی  »کسری«  عنوان  و  »کسرویت« 
بردند، گواه این تأثیرپذیری تاریخی و  شاهان ساسانی را برای ملک و ملوک به کار می

نیز اعراب مسلمان    هن واب ک ت اعرذهنی  ه درفرهنگی است. البته الزم به ذکر است ک
به  است.  بوده  منفی  معنایی  بار  دارای  )ملوکیت(  و کسرویت  عنوان    آغازین، کسری 

 
در کتاب    .1 از جمله حمزه اصفهانی  منابع اسالمی  در  آن  نیز    پیامبران و پادشاهانتفصیل  آمده   بریریخ طتاو 

 .  19-315ص  ،به قلم روزبه یوسفی، جلد دوم ش از اسالمایران در روزگاران پیبنگرید به:  است. نیز 
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سوره نمل و نیز به سخن خلیفه عمربن خطاب به معاویه در    34نمونه بنگرید به آیه  
  1ی عرب« خواند.امقام امیر شامات که معاویه را به طعن »کسر

ی  سلطنت با مؤلفه  ،یکی این که عرب حجاز  :ستده ا یل بودو دل به    این بار منفی
بیگانه بود آن  با  و  ا  .محوری وراثت نداشت  نهاد    ،ین که دوران خلفای راشدیندیگر 

البته  که  بوده  ای  ی قبیلهخالفت و خلیفه همچنان بیشتر تحت تأثیر میراث امارت ساده
زیستی و دوری از  هساد  ویژه  ت. بهه اسمورد تأکید و تأیید سنت قرآنی و نبوی هم بود

خود معیاری برای زیست مسلمانی و به ویژه    ،اشرافیت دوران نبوی و خلفای نخستین
شده است. از این رو مادلونگ به  سلوک سیاسی امیران و کارگزاران خالفت شمرده می

 2کند. درستی از »خوی بیزانسی معاویه« یاد می

امیرا دوران  این  این که در  و  با  و    ،مانن مسلسالطین  از دین و شریعت  مستقیما 
ولی به هر تقدیر خود را از نوعی انتساب به دین    ؛ردندکمتولیان کسب مشروعیت نمی

به همین دلیل تالش مینیاز نمینیز بی از سه طریق بند ناف خود را به  دیدند.  کردند 
   :خدا و دین گره بزنند

بازما   اول آخرین  طریق  از  مشروعیت  خلیندهکسب  زای  عفه  ممالیک  باسیده   .
وا ینخستین  زوال  دستگاه خالفت  مستقیم  آنان  افتهرث  آنجا که  از  بودند.  ی خالفت 

تبار مملوکی )بردگی( داشتند و عرب هم نبودند تا چه رسد به قریشی بودن، کسی را به  
  ز شد.ن نیزادگان بغدادی را نهانی به قاهره ببرد و چنیبغداد فرستادند تا یکی از خلیفه

قاهره برقرار بوده و  رسما و اسما در  اسی  پایان دوران ممالیک، خالفت عب تا    ز آنپس ا
 دانستند.  فرمانروایان مملوکی خود را کارگزار خلیفه می

با تعمیم عنوان خالفت برای تمامی    العظمی   ةاالمام  وا  ه فالالخرشیدرضا در کتاب  
گوید  ه درستی میت( به اسهمرا  تسامحبا    )که البته   1924ادوار تاریخ اسالم تا سال  

از خالفت نبوده است جز  نیم که خلیفه  جهان اسالم هرگز خالی  ی  زادهدر سه روز و 
سلسله    ی ممالیک از بغداد به قاهره برده شد. اینعباسی در قرن هفتم هجری به وسیله

از عنوان خلیفه برای خود استفاده   آغاز  ادامه و دمیدر  اوکردند ولی در  ه و  ج شکور 
   .دادندرسمیت را عنوان سلطان  ،در خو قتداا

 
 .  134، ص 8، جلد البدایهو ابن کثیر،  386، ص  4، جلد اسدالغابه اثیر،  ابن  .1

 .  286، ص جانشینی حضرت محمدمادلونگ،  .2



67 ن و قدرت /  دی  
 

 

بُ  بودن  دیرینه  به  توجه  مشروعیت با  مذهبی  ترکان  عد  حتی  سیاسی،  قدرت  بخش 
ت  ی برای کسب مشروععثمانی، که نه عرب بودند و نه به طریق اولی قریشی، در آغاز  

ا پیامبر  از  بازمانده  در قاهره چند قطعه  ادعا کردند  یک  جمله  )از    سالممذهبی خود، 
گفتند با به دست آوردن    اند. آنهابه دست آورده را  ش و حتی چند تار مو(  یا پاپو  صا وع

اشیا استئچنین  اقتدار  و  قدرت  نماد  ویژه عصا که  )به  و   ،(1ی  پیامبر  وارث مشروع 
 پیشین هستند. خلفای 

مشروعیت   دومین اخذ  است.    ،راه  بوده  شریعت  احکام  و طبق  اجرای  اصل  این 
سلطان و یا امیر مسلمان متعهد بوده است که احکام شریعت را    ،امام  ،یفهه، خل قاعد

بدون چون و چرا عمل و اجرا کند. همان گونه که پیش از این گفته شد، این قاعده و  
مط آغاز  همان  از  و  ضابطه  شده  از  رح  و  پس  شده  تثبیت  قرن خالفت  هفت  حدود 
ی عالمان و  رساله به وسیله  وها کتاب  ی، دهوالندر این دوران ط  مقبولیت تام یافته بود.

  چارچوب پردازی کرده و در فقیهان مسلمان نوشته شده و برای تحکیم این قاعده نظریه
االحکام  های مشهور آن  یکی از نمونه  .اندحکمت نظری و حکمت عملی استدالل کرده

  اثر ابوالحسن ماوردی در قرن چهارم و پنجم هجری است. السلطانیه

ماهر  مینوس سلسلهشروعیت  ، کسب  غیرمستقیم  و  مستقیم  حمایت  طریق  ی  از 
ه است. هرچند عموم فقیهان از همان قرون اولیه به نوعی در  فقیهان و مجتهدان بود

ا  ،اندکنار خلفا قرار گرفته و حامی و مدافع آنان بوده پایان عصر خالفت و  ز  اما پس 
امیران، سلسله  و  یافتن سالطین  علمنوینی  یِ  رسمی  اه اقتدار  فقیهان در تمامی  از  ا و 
از جمل االسالم« پدید آمد و  ی عنوان »شیخه در عثماناقطار جهان اسالم پدید آمدند. 
نهادند.     نبنیا ای  یک نهادی و سلسله   لح شد و هر در ایران صفوی نیز »مالباشی« مصط

ز  ه ابرآمد  های نتسلطها، آن بوده است که از یک سو  اصلی و بنیادین این سلسله  نقش
یت کنند و از سوی دیگر از آنان بخواهند  مشیر و غلبه را در نظر و عمل تأیید و حما ش

،  اندکه به احکام شریعت، شریعتی که در نهایت خود مبدع و یا مفسر و مفتی آن بوده
 ملتزم باشند.

 
و به طور  ی قدرت بوده و از این رو این دهنماد و نشان  ،گشتر«در سنت قبایلی کهن دو شیء یعنی »عصا« و »ان  .1

تعلق می به فرزند ذکور ارشد  به طور قهری و طبیعی    هگرفت. چرا که فرزند پسر بزرگ خانوادویژه و اختصاصی 
 شده است.  جانشین پدر درگذشته می
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و    ی راویان و فقیهان به خلفا بخشی سلسلهتوان در باب نقش مشروعیت میگرچه  
آن هم اطاعت مطلق، به منابع فقهی و کالمی پرشماری، که    ،آناناز  عت  و اطا   امیران

، اشاره و استناد کرد ولی به گمانم کتاب  انددر این دوران حدود شش قرنه پدید آمده
ی نهم هجری به زبان پارسی، به  خنجی در سدهلله بن روزبهان  ااثر فضل  الملوکسلوک

ی مشروعیت و به  قدرت و مسئلهو    دینپیوند  موضوع  در  خوبی فضای فکری و فقهی  
 کند.  ها را عیان میها و سلطنتند تنگانگ با امارتویژه نقش علما در پیو

نویسد: »سلطان در عرف شرع کسی است که بر مسلمانان مستولی باشد به  وی می
ش علما گفتهحکم  و  لشکر.  قوت  و  در  وکت  سلطان  و  امام  طاعت  است  واجب  اند 

و  رچهه  نباشمادند  نهی ک  امر  مخالف شرع  باشدام که  عادل  جا   ،د، خواه  و ئخواه  ر. 
و   امام  و  خلیفه  را  او  است که  جایز  و  قدرت  حسب  به  او  نصحیت  است  واجب 

   1«.گویندالله ةو جایز نیست که او را خلیف گویند الله )ص( امیرالمؤمنین و خلیفه رسول 
 

 . 82ص ، 1362ات خوارزمی، ، با تصحیح محمدعلی موحد، تهران، انتشارسلوک الملوک الله، خنجی، فضل  .1

  را مرور کنیم: نامه وی زندگی ه کوتاهینده این کتاب، بد نیست ببرای آشنایی بیشتر با نویس

از  بن روزبهان خنجی از عالمان و مؤلفان نامدار و اثرگذار سنی مذهب است و پس    ه لخواجه افضل الدین فضل ال
ی  هامدتی در سرزمین  ،ت و در پی آنس از مدتی به حج رفدر خنج )از شهرهای کهن فارس( زاده شد. پ 850سال 

و  و حدیث  فقه  روزگار  آن  نامدار  عالمان  از  برخی  از  و  برد  سر  به  مصر  و  از جمله حجاز  و کالم  ت  عربی  اریخ 
داخت. مدتی در خدمت سلطان یعقوب آق  های سیاسی و دیوانی پر آموخت. پس از بازگشت به وطن، به فعالیت

ن شاه اسماعیل صفوی در اوایل قرن دهم  او را داشت. پس از به قدرت رسید  ز بود و مقام دبیریقویونلو در تبری
شور، خنجی نیز مانند اغلب عالمان سنی مذهب، از  ک  هجری و اعالم تشیع به عنوان مذهب رسمی نظام نوبنیاد

نهج نقد کتاب در  کتابی ،ألیفاتشریخت و به ماوراءالنهر رفت. در آنجا در کنار دیگر تقلمرو اقتدار شاه اسماعیل گ 
های  نوشت و از این طریق برخی آموزه   ابطال نهج الباطل و اهمال کشف العاطل با عنوان    ابن فهد حلی،   الحق
 انتقاد قرار داد. نقد و مورد  ارشیعی 

حتی امامان  او دوستدار اهل بیت و  اند  اسماعیل بوده است. با این که گفته خواجه به شدت مورد خشم و نفرت شاه 
و دلیل خشم و سوء ظن سلطان صفوی را برانگیخته بود. یکی نقدهای ولی احتماال وی به د  ،ز بوده استشیعی نی

ه گویا برخی نزد ابن فهد( بود و دیگر این ک   الحقنهجهای شیعی )از جمله رد کتاب  هزووی بر شماری از افکار و آم
در دستگاه (  927تا زمان وفاتش به سال    910  ه در اواخر )از سالاللسلطان صفوی از او سعایت کرده بودند. فضل 

این   با  بود و مقام مهم وزارت داشت.  از  ل افضل احپادشاهان تیموری در هرات و شیبانیان بخارا  الدین خنجی، 
یکی از این  یف بوده و آثاری در قلمرو فقه و کالم و تاریخ پدید آورده که  همواره در کار تحقیق و تأل   ،آغاز تا پایان

 به پارسی نوشته شده است. وی اهل شعر و ادب نیز بوده است.  است که  الملوکسلوک م همین کتاب آثار مه

بد بیشتر مفید است  بود. گفته شده در یم که افضل نابرای آشنایی  به سالطین عثمانی دل بسته  مدح    الدین سخت 
. ته بوده که در قالب شعر بوده است ان سلیم عثمانی نوش نیز به سلط ای  سلطان سلیمان قانونی شعر سروده بود. نامه 

 اش به سالطین عثمانی و از جمله سلیم آن بوده است که: دلیل عالقه
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 شود:بندی کنیم، چنین میقهطب ترقیقبیان د با اگر بخواهیم این متن کوتاه و گویا را  

و    -1 سپاه  و  به شمشیر  توسل  با  است که  مشروع کسی  سلطان  شرع،  عرف  در 
رت دیگر  اقتدار و شوکت و پیروزی نظامی، بر مسلمانان سلطه پیدا کرده است. به عبا 

خش سلطنت است. البته این اصل  باصل مشهور »الحق لمن غلب«، اصل مشروعیت 
 1رح شده است. مط نیز دورتر  های هذشتدر گ

 
 ت / همه از دولت سلطان سلیم استسااگر ملک شریعت مستقیم 

 خدا را و محمد را خلیفه تویی امروز ز اوصاف شریفه / 

 گوید:میکند و ب صحابه پیامبر( تشویق میی )البته به دلیل سوی در همانجا سلطان عثمانی را به شیعه کش

 روا داری که صدها ملحد و دد / دهد دشنام اصحاب محمد؟ 

 سرش را نابریده بازگردی؟  /  یتو او را نشکنی از زور مرد

 دامنت را در قیامتاگر گیرد امانی در سالمت / بگیرم 

همه شگفت تسخیاز  به  را  عثمانی  سلطان  آن که  و ضتر  ایران  سرزمبن  عثمانی  ر  به خاک  آن  یب  ترغمیمه کردن 
 کند: می 

 بیا از نصر دین کسر صنم کن / به تخت روم ملک فارس ضمّ کن

 مت و کام / بگیرد باز ذوالقرنین اسالمعنکه شرق و غرب را از 

عثمان سنی  سلطان  مهم تشوبق  و  شیعه کشی  به  بیی  خاک  به  خواجه  زادگاه  ضمیمه کردن  آن  از  می تر  تواند گانه، 
از شاه صفوی و  ای  یزه انگ بیزاری  با »ملحد و دد«  جز  به ویژه که وی  باشد.  یافتن مذهب شیعی نداشته  رسمیت 

ایرانی   شیعیان  دد  وخواندن  و  ملحد  را  شیعیان  صنم«،  »کسر  به  عثمانی  سلطان  دعوت  با  بت  بعد  پرست  و 
 شود. و تعصب مذهبی بیش از این نمیای خواند. جزمیت فرقه می 

با  .1 این  تازیانه ب می در  به دست« برای او.  ی عمربن خط توان از  تازیانه  یاد کرد و عنوان »خلیفه  نامه  زندگی اب 
البدایه کثیر در  و ابن طبقات  ( از قول ابن سعد در  615، ص  خلیفه عمربن خطاب  ی سیمانویس عمر )احمدیان،  

نه در  اسالم که به عنوان زمامدار تازیانخستین کسی است در و برخی منابع دیگر تصریح کرده است که عمر  والنهایه
ه نام »آلکساندر  ب ( سخن یک نویسنده فرانسوی671دست گرفت و با شالق مردم را ادب کرد. همین نویسنده )ص  

از تر  مهیب  عمر[  تازیانه]ه  کند با این عبارت: »درّمازاس« را )که ظاهرا کتابی در زندگی نامه عمر نوشته( نقل می
از بسیاری  تو  شمشیر  دیگر  بود«.نمونه  او  آنجانشینان  به حاکمیت  تصریح  و  به شمشیر  عبدالملک    سل  زمان  در 

  75زبیر در سال  (، عبدالملک پس از قتل ابن 360-359سیوطی )ص  اءف ل تاریخ الخبه نقل خبری در  مروان است.
و مداراگر  خلیفه  و  )عثمان(  ناتوان  مانند خلیفه  من  که  داد  )معاوی  هشدار  مداهنه  و خلیفه سستاهل  اندیشه ه( 

نی دا)یزید(  و  ما حاکم  بین  فقط شمشیر  پس  این  از  درمان خواهم کرد.  با شمشیر  را  امت  این  درد  من    ر وستم، 
واهد بود. او اعالم کرده بود:  پس از احراز خالفت، اگر کسی مرا به تقوای الهی بخواند، گردنش را خواهم زد. خ

 د. منکر را نهی کراز بود که نهی ای الملک اولین خلیفهنیز گفته شده عبد
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فتوای فقیهان و علمای اسالم، اطاعت سلطان و امام واجب شرعی است   طبق  -2
چه امر و نهی کند. البته فقط مشروط به یک شرط و    و این اطاعت مطلق است در هر

آن این که مخالف شرع انور نباشد. روشن است معیار مخالفت و یا عدم مخالفت با  
 یار عالمان دین و فقیهان و مجتهدان رسمی است.اختدر نحصرا نیز م یعتشرع و شر

داستان سالطین و امیران دست و همدر تاریخ بارها دیده شده است که فقیهان هم 
به   عباسی،  و  اموی  یا خلفای  با  و  و  وقت  فرمانروایان  تقاضای  یا  و  تمایل  مقتضای 

جاافتاده  و    هور وای مشیا فتا و    درخواست مستقیم آنان، برخی مقررات قطعی شریعت
   1.اندجسته  فقهی را تغییر داده و البته از قواعدی چون »استصالح« و مانند آن سود

عصر عباسیان شدت  ی »فتوحات« اشاره کرد که در  توان به پدیدهاز باب نمونه، می
شان نیز وجوب جهاد ابتدایی )بخوانید حاکمیت اصل »اسالم گرفت و استناد اسالمی

نشین دستگاه  ی فقیهانی مطرح شد که یا وابسته و حاشیهبه وسیله  که   ( بودهشمشیر«یا  
ی شمشیر امیران و پادشاهان است پنداشتند در سایهو یا میاند  خالفت و سلطنت بوده

گردد و در نتیجه مسلمانان  شود و دین محمد عالمگیر میکه اسالم ترویج و مستقر می
ن مذهبی )مجوسیان و مسیحیان و یهودیان(  یبا رق  ناه برسالم پن انیز در پناه فرمانروایا 

می میچیره  برتری  و  قدرت میشوند  و  به عزت  و  ویابند  ثروت  دارای  و  رفاه    رسند 
نهایت به سعادت »دارین« )دنیا و آخرت( نایل میمی آیند و طبعا بهشت شوند و در 

 برین و حوریان بهشتی نیز در انتظار آنان است! 

هایی به سلطان عثمانی، که در پانوشت نقل  یهر باب توص ای خنجی دهموزهی آبرخ
خالفت تولید شد و  شد، دقیقا برآمده از چنین تفکری است؛ تفکری که از اسالم عصر  

ادامه یافت. قابل   بیشتری  از خالفت نیز با شدت و حدت و توجیهات  ادوار پس  در 
حتی در عصر   ی و نبوو سنت  قرآن    در  تأمل این که، حتی معیار »عدل« و »ظلم«، که

از   عمال  فقیهانی چون خنجی،  برای  نیز  بوده،  مهم  و  برجسته  بسیار  راشدین  خلفای 
 

مقتضای منافع و   به  و. الزم به یادآوری است که مراد سوءاستفاده از قواعد دینی و شرعی به سود ارباب قدرت  1
مصالح سالطین و قدرتمندان است و نه اصل استصالح و رعایت مصلحت در اجتهاد و فقاهت که هم اصلی است  

های فقیهانه و ظاهرالصالح،  اندیشیلحتی است. سخن آن است که این نوع مصهم دارای ضرورت عملعقالنی و 
مصلحت عامه و به سود جامعه و مردم. همان    طبق ده و نه  بو   نغالبا به فرمان و گاه اجبار حکومتی و به سود حاکما
مجمع تشخیص ه مقبولیت ندارد، »که استصالح در فقه شیعآنگونه که اکنون در نظام جمهوری اسالمی، به رغم  

مه مردم الزم باشد، در پرتو رعایت مصلحت نظام سیاسی است و نه  ، اگر هم مصلحت عامصلحت نظام« داریم که
 ستقل و به معنای مدرن و متعارف آن.      ه طور مجامعه و ملت ب تحمصلرعایت 
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ی شمشیر و رفاه  ترویج اسالم و اقتدارگرایی مذهبی در زیر سایه افتد و مهم  اعتبار می
فقیهان و عالمان  تأیید  البته حفظ ظواهر شرعی مورد  اقتدار مسلمانان و صد  ن  دی  و 

 و بس.است 

مؤمنان،  جی  خن   شیرفهم کردن  و  سلطان  و  امام  از  مطلق  اطاعت  بر  تأکید  در 
سا اطاعت مطلق  در حالی است که اسا ر«. این  ئافزاید: »خواه عادل باشد و خواه جا می

ی نبوی و حتی  که باشد، نه با قرآن سازگار است و نه با سنت و سیره  ، هراز هر فردی
دغه اعالم کرد،  دغتوان بیلیل است که مین دهمین. به  راشدی   فایبا گفتار و رفتار خل

است   شده  خواسته  مؤمنان  از  اسالم  نبی  قول  از  آنها  در  راویاتی که  سلطان انبوه  از 
نشین سالطین ی محدثان و فقیهان حاشیهاطاعت مطلق کنند، جعلی است که به وسیله

 1و امیران، پدید آمده است.

نصی  -3 است  واجب  ح  وا  حت»و  ی  بسبه  خیرخقدرت«  اندرز  عنی  یا  و  واهی 
بضاعت حد  در  اسالمی،                                                                                     حاکمان  سنتی  ادب  در  البته  امکانات.  و  توان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    و 

های خیرخواهانه  کمکقع  »نصحیت« از »نُصح«، به معنای خیر و خیرخواهی و در وا
د و حفظ اقتدار خود و البته تأمین عزت  به ملوک و سالطین است تا در امارت و جها 

مؤمنان کامیاب مالی  و  اقتدار سیاسی  خیرخوو  این کمک  آنجا که  از  باشند.    ،هانهاتر 
غالبا با اندرز و راهنمایی مالزمه دارد، نصحیت را به معنای پند و اندرز و حتی اخیرا 

 اند.  اد نیز دانستهنتقا

، نیز  المسلمین«  ةنوان »النصیحه الئمبابی تحت عبر همین اساس در طول تاریخ  
هایی  برای تحقق این اندیشه و سنت، عمدتا از قرن پنجم به بعد، کتاب  شده  و  گشوده
ی سالطین پدید  ی برخی عالمان اثرگذار در حاشیهالملوک« به وسیله  ةنوان »نصیحبا ع

 
نقل طبری )جلد    .1 به  بنگرید:   اقوال  این  به  نمونه  آ  (375ص    ،3به عنوان  در    ،خرین لحظات محاصرهعثمان 

نبی   از  حاکم سخنی  امام  بر  خروج  فرمود  رسول  قول کرد که  نقل  جماعت   ،اسالم  در  تفرقه  چرا که  است  ظلم 
اثر متقی هندی      کنزالعمالگفتنی است که در جلد ششم  کننده را به هر قیمتی به قتل آورید.  پس خروج  ،ندکفامی 

اطاعت از امام و امیر آمده و از قول   زیادی در باره لزوم و بلکه وجوب من االکمال( روایت االئمه االمر ة)باب اطاع
اطاعت از خداوند است و هر کس    ،ت و اطاعت از من سااطاعت از من    ،امیراز  است که اطاعت    پیامبر نقل شده

)ص    بیان االدیانکتاب    بکشیدش. ابوالمعالی در  ،کندراه ستیز در پیش گیرد و در وحدت جماعت تفرقه ایجاد  
االمر که حق تعالی او را از میان خلق برگزیده باشد و یتر از طاعت اولعالم واجب( گوید: »هیچ چیز نیست در  16

خود مستولی گردانیده، تا خلق خدای را بر داد و راستی دارند و دست اقویا از ضعفاء کوتاه کند و دلیل بر   نبر بندگا
است   آن  معنی  این  مصحدرستی  در  تعالی  حق  شریفکه  مجید  او  ،ف  رسول  اطاع  اب  را  طاعت  و  خویش  ت 

 لی االمر منکم«.وایعوالرسول و السالم یاد فرموده است، قوله عزّ و جلّ »اطیعواالله و اطعلیه
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میاستآمده   میان  این  در  اتوان  .  متقدمان  از  عنوان  همین  با  آثاری  شافعی  به  مام 
و ماوردی    الملوک   ةنصیحو ابوحامد غزالی با عنوان    التبرالمسبوک فی نصیحه الملوک

و   نامه  سیاست  چون  عناوینی  از  نیز  دیگر  بسیاری  و  کرد  یاد  عنوان  همین  با  نیز 
( و یا خواجه نصیرالدین طوسی  گلستان  در   )مانند سعدی اند  دهسیرالملوک استفاده کر

 پردازی کرده است.  و نظریهباب بحث در این  اخالق ناصریدر 

اندرزنامه تأثیر سنت  تحت  عمدتا  این  سنت  است که  های عصر ساسانی  گفتنی 
مسلمان شکل   عالمان  ادب سیاسی  و  فرهنگ  در  آن سنت  تداوم  در  واقع  در  و  بوده 

تاریخی گوا اسناد  و  اگرفته  ایراه  این سنت ست که تالش جدی متفکران  نی در رواج 
 می داشته  است.نیکو نقش مه

نصیح سنت  این که،  آخر  می  ةسخن  و  بوده  مفیدی  و  مثبت  امر  توانسته  الملوک 
ظلم از  بک اندکی  مسلمان  حاکمان  اما  اهدهای  نهای.  سنتدر  این    چارچوبدر    ت 

  زور و غلبه و اطاعت مطلق ازو  ذ مشروعیت از طریق شمشیر  هایی چون اخسراندیشه
رفتن   حاشیه  به  و  سلطان  و  دیگر فمخلیفه  سوی  در  و  عدالت  چون  نفوذ    اهیمی 

ی قدرت و صدور فتاوای مهم  ی عالمان و فقیهان مذاهب مختلف در حاشیهمقتدرانه
حاکمان، اقتدارگرایی  بسط  جهت  ترتیب  در  این  به  است.  داشته    ة نصیح  سنت  قرار 

در   یا  نیز  سلطهجه الملوک  تحکیم  سالات  حالتی  بهترین  در  یا  و  بوده  عمال    طین 
 ر بوده است. ثاکم

است که پیش از این گفته شد. در این  ای  بند آخر خنجی نیز تکرار همان قاعده  -4
قسمت، عناوین سیاسی رایج در تمدن و فرهنگ اسالمی از آغاز تا آن زمان بازگو شده  

است که   تأمل  قابل  این حال  با  به درستی  خناست.  متن  این  در  این که  رغم  به  جی، 
ابیاتی  الله« استفاده شود، خود در همان  ةنیست از عنوان »خلیف  اوکند که ریادآوری می

که خطاب به سلطان سلیم عثمانی سروده است، با این بیت که »تویی امروز ز اوصاف  
د را آشکارا  خوشریفه / خدا را و محمد را خلیفه«، قاعده مورد قبول جمهور علما و  

 1نقض کرده است.

 
گفتنی است که آرای فقهی و سیاسی خنجی محدود به همان چند جمله نیست. وی طرق به قدرت رسیدن در   .1

ط امام را برشمرده است. او نخستین شرط امامت مان را شرح داده و نیز دوازده شری از گذشته تا آن زدیدگاه اسالم 
ه است اگر قریشی وجود داشته باشد حق تقدم این عقید  هم نیز برن   داند و حتی در قرنو خالفت را قریشی بودن می 
 .  78با اوست.  بنگرید به صفحه 
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کمی متفاوت  اما  عی در این روزگاران  یش های مختلف  سرشت و سرنوشت جریان
، در آغاز  نداز قرن نخست پدید آمده و در سه قرن بعد تحکیم شد  هایی کهت. نحلهاس

حاکمان،   نقدپذیری  مردم،  عامه  رضایت  شورا،  بیعت،  یعنی:  قاعده  پنج   تحقق  بر 
تأیید    وهای بنیادین دینی تکیه  ی ارزشتراز از زور و ظلم، به مثابهاحاجرای عدالت و  

 ر مجموع مورد قبول بزرگان صحابه و تابعین هم بوده است. داشتند؛ پنج اصلی که د

هجری، که در آن آشکارا شورشی رادیکال به قصد    61ماجرای امام حسین در سال  
عنوان به  امویان  از  خالفت  انتقال  و  رژیم  قبیلهای  اخهش  تغییر  قریش  از  بزرگ  به  ی 

بنیشاخه یعنی  دیگر  تازه)هاشم  ی  فصل  داد،  رخ  سیاسی  ای  علویان(  گفتمان  در 
 مسلمانان پدید آورد. 

چالش  فاجعه  با  را  اموی  لرزان  مشروعیت  علی،  بن  حسین  شهادت  و  ی کربال 
از همان زمان جنبش از این رو  ی  ها جدی مواجه ساخت و به شدت بدان آسیب زد. 

ولی    ،و تداوم یافت  هدمدینه و مکه و جاهای دیگر پدید آمپیاپی سیاسی و شورشی در  
در نهایت با وقوع یک شورش گسترده و تا حدودی عمومی علیه امویان شام، خالفت  

ی  هجری خالفت به شاخه  132ی اموی فروپاشید و در سال  ظاهرا استوار و جاافتاده
 منتقل شد.   وادگان عباس بن عبدالمطلب()نهاشمی دیگر یعنی عباسیان -یقریش

  بن علی )فرزند محتشم علی بن الحسین( در  ، زیدهجری   مقرن دواول  ی  در نیمه
عراق علیه نظام اموی شورش کرد و در نهایت شکست خورد و به قتل آمد و جنبش او  

شیعی جدا شد که به  -از جریان عام علویای  نیز به شدت سرکوب شد. در پی آن نحله
ی رخداد  ندهامدر حالی بود که پدرش علی بن حسین، باز  یدیه« شهرت یافت. این»ز

، نه تنها با چنان شهرآشوبی موافق نبود بلکه در  ی امامت علویکربال و میراثدار سلسله
از چهل ساله  انزوا زیست ولی گاهی  امامت کمتر  و  ی خود، هرچند غالبا در سکوت 

واقعه مدینه ک)مانند  عام  قتل  »واقعهه  ی  دستگاه خالفت  به  با  دارد(  ی حرّه« شهرت 
محمدبن علی  نی  یع زید نیز برادر مهترش  در مقطع قیام    .همراهی کرد  واموی همکاری  

جنبش   با  و  داشت  عهده  بر  را  امامت  رسما  و  بود  علویان  بزرگ  باقر(  محمد  )امام 
این حال زیدیان    باانقالبی و رادیکال برادر موافق نبود و حداقل با آن همراهی نکرد.  

تازه »ای  اصل  بود که  این  آن  و  وماابداع کردند  باشد«  بالسیف  قائم  باید  قیام    ام 
 صورت یک اصل اعتقادی و کالمی در آوردند.مسلحانه را به 
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نهایت مشروعیت   در  و  امام  معیار صالحیت  نیز »شمشیر«  زیدی  بخش  در شیعه 
شیعی« »امامت  عنوان  ذیل  حکومتی  خاص  از  شاخهنیز  ر  عدتب  .شد  نظام  دیگری  ی 

« عنوان  تحت  انشعاب کرد که  شاخهساعلویان  اغلب  یافتند.  شهرت  های  ماعیلیه« 
ای مقابله با رقیبان و دستیابی به اقتدار سیاسی  اسماعیلی، مانند همتای زیدی خود، بر
 ها برای کسب اقتدار سیاسی مبارزه کردند.  و امارت، به شمشیر متوسل شده و قرن

ی دوم قرن  عشری(، پس از پایان عصر امامت در نیمهاثنی)  امامی  ان شیعیریاما ج
دیگر رفت. امامان در عصر خلفای اموی و عباسی، ضمن حفظ  چهارم، یکسره به راه  

انتقادی خود با دستگاه خالفت و خلفای زمانشان،    مرزهای فکری و مواضع سیاسیِ
را برای تدبیر امور و حفظ    آنها  لیعمدر مجموع در پیوند با خالفت بوده و مشروعیت  

 . ذیرفته بودندمرزهای سیاسی امت پ وحدت مسلمانان و حراست از 

در »صحیفه   برای مرزداران دارد که روشن امام سجاد  ی سجادیه« فصلی در دعا 
زما همان  مرزداران  مراد  یعنیاست  نه    عصر  ن  دوران  آن  در  رو  این  از  است.  اموی 

و شریعت و قدرت سیاسی، عمال چندان تفاوتی    تعامل دین  و  چندان کوتاه، نوع پیوند
سنی ب  ن ا با  دلیل  همین  به  نداشت.  خودمسلمان  زمان  در  حسین  امام  جنبش    ،ود که 

قاطبه موافقت  مورد  و  شده  تلقی  وقت  خلیفه  علیه  بازماندگان  خروج  و  مسلمانان  ی 
آن    و فقیهان  ان ؛ هرچند در نهایت عموم مردم و محدث1صحابه و تابعین قرار نگرفت 

 
  زرگانی چون ابن سخنان ب  (175-6، ص8، جلد  البدایهکثیر »و ابن   (293-5  ، صاالمام الحسینابن عساکر )  .1

ابو ابوسعید خدری،  جابر  عمر،  لیثی،  سعید  واقد  عبدالله،  ابوسل   بن  مسیب،  مسوراعبدالرحمبن    همبن  و  بن  ة  ن 
ست. یکی این  اند. استدالل این افراد عموما بر سه نکته استوار امخرّمه در مخالفت با قیام حسین بن علی را آورده 

ه این اقدام موجب تفرقه در امت و سبب قتل و خونریزی خواهد شد و  ج بر امام جایز نیست و دوم این ک که خرو
نیز   این که شخص حسین  به عدم  یته م شکسوم  نسبت  بود. همین طور  نخواهد  میان  در  نفعی  نهایت  در  شود و 

عباس متفاوت است که او نیز ابن   افراد با کسانی چونوفاداری کوفیان هشدار داده شده است. هرچند استدالل این  
عمدتا از    ال وبرمانند دیگر بزرگان علوی با عزیمت حسین به عراق مخالف بوده است. با این حال پس از رخداد ک

اوایل سده دوم هجری، بحث مشروعیت قیام بر ضد حاکم ظالم و فاسد به جد مطرح شد و فقیه بزرگی چون امام 
بن علی علیه خلفای اموی و   های زیدز شورشهایی فتوا داد و خود اچنین جنبشر شرایطی، به جواز  ابوحنیفه د

عباسی خلفای  ضد  بر  زکیه  نفس  مسلحانه  جنبش  به کتاب    مایتح   بعدتر  بنگرید  والملککرد.  اثر    الخالفه 
 ابواالعلی مودودی.  

شورش و انقالب علیه حکومت  اقدام حسین را    ،اسبعدها شماری از عالمان و فقیهان اهل سنت نیز بر همین قی   
تأسف از   رابن عربی در کتاب »العواصم من القواصم«، ضمن اظه  اند. از جمله ابوبکرو آن را محکوم کرده   دانسته

گوید در واقع حسین به شمشیر جدش رسول خدا کشته شد. با این حال همان گونه که گفته شد این  قتل حسین، می 
توان ادعا کرد که  نماید. میمعقول و مقبول نمیهای قرآنی و نبوی  ادین با آموزهه دلیل تعارضات بنیگونه روایات ب
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حر  زیرا حسین پس از مواجهه با    حسین را به شدت محکوم کردند.  قتل  ،بعدتر  عصر و
در مسیر مکه و کوفه از هدف اصلی خود منصرف شد و تالش کرد که منازعه فیصله 

بن    پیدا کند و راه صلح و مسالمت را در پیش گرفت ولی عبیدالله )و شاید هم یزید
موازی برخالف  پیشنهادن  معاویه(،  از  به هیچ یک  و  نپذیرفت  تن ها شرعی،  ی حسین 

نیز،    قرآنی و مذهبی   د ننداد. مست بوده است. آیهآنان  آن،    طبق  1ی نهم سوره حجرات 
حسین بن علی به مفاد فرمان خداوند عمل کرده ولی دستگاه خالفت آن را نقض کرده  

 است.  

نهادی در تشیع    ،عباسیر  در این زمینه نکته قابل توجه آن است که از اواسط عص
»نقابت سادات آمد که عنوان  پدید  از نسل    «امامی  پیامبر  پیدا کرد. سادات )نوادگان 

و فاطمه( عمال گروه برگزیده و دارای آتوریته مذهبی و اجتماعی بوده و از این رو    علی
»نقیب السادات« نوعی رهبری اخالقی و دینی و تا حدودی سیاسی جوامع شیعی را در  

ی  سلسله  روف بر عهده داشت. در واقع پس از پایان عصر امامت تا ظه ی مختلاحنو
حدودی  تا  عمال  سادات  نقابت  فقیهان،  و  سیاسی    خأل   علما  و  اجتماعی  رهبری 

 کرد و نقیب به طور نمادین جانشین امام شده بود.شیعیان امامی را پر می

اسی شیعیان و  ودی سی حدهای اعتقادی و تا  قابل تأمل این که، به رغم مرزبندی 
آشکاری با نهاد خالفت داشته و در اواخر    نقیبان با خلفا، نقابت عمال پیوند سیاسی 

گرفت و از این طریق در  فرمان نقابت خود را از دست خلیفه عباسی می  ،حتی نقیب
خلیفه با  می  ،پیوند  مشروعیت  آل کسب  امیران شیعی  احتماال  و  کرد.  نزدیکی  در  بویه 

 هاد خالفت و خلیفه نقش مهمی ایفا کرده باشند.  ن با نیا قرابت شیع 

 
سلیم عموم مردم و به طور خاص منتقدان و مخالفان حاکمان جعل  ت وچنین اخباری در ادوار بعد به منظور اطاعت 

 اند.  شده

آیه و ترجمه آن چنین است:    .1 ال»متن  اقتتلوا فاصو ان طائفتان من  ی بینهما فان بغت احداهما عل  الحلو مؤمنین 
فقاتلوا اقسط   االخری  و  بالعدل  بینهما  فاصلحوا  فائت  فان  امرالله  الی  تفیء  حتی  تبغی  یحب    اوالتی  الله  انّ 
 المقسطین«.

بر دیگری   و اگر دو طائفه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند میان آن دو آشتی برقرار کنید، پس اگر یکی از آن دو
به عدالت کند بجنگیبا آن گروهی که ستم میستم کرد   بازگشت، میان آن دو  بازگردد، پس اگر  به فرمان خدا  تا  د 

ترجمه صالحی  ) برند دوست دارد.  ببرید، همانا خدا کسانی را که ستم را از بین می   ن ایسازش دهید و ستم را از م
        (نجف آبادی
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از زوال خالفت عباسی، شیعیان زیدی و اسماعیلی و امامیحال پ   با این هر    ،س 
داد ادامه  خود  راه  به  نوعی  به  فاصله گرفته  ندیک  شورشگری  از  عمال  زیدیان، که   .

نظر کالمی نیز  ز  یمن و برخی نواحی شمال ایران تشکیل حکومت دادند و ا  بودند، در
ان نیز کم و بیش همان  آن   ی سم سیا تا حدودی جذب اهل سنت و جماعت شدند. نظا 

 نشین بوده است. بود که در دیگر نواحی مسلمان

تدریج به  گذشته  اسماعیلیان  در  ی  از  و  شده  دور  انقالبی  اصطالح  به  و  جنبشی 
نو اسالمبرخی  جهان  که  ،احی  دادند  تشکیل  حکومتی  و  سیاسی  آنها  همم   نظام  ترین 

خالفت شیع -تأسیس  است.  بوده  مصر  در  فاطمی  بیش  ا ی سلطنت  و  کم  نیز  امامی  ن 
سرنو فرمانرواییچنین  برخی  رغم  به  داشتند.  )مانند  شتی  محلی  و  کوچک  های 

(،  هم شهرت دارد   که به مرعشیان  ری در قرن هشتم هجسان و مازندران  سربداران خرا
موفق نشدند اقتدار سیاسی مهم و مؤثری    ن،تا زمان تأسیس سلطنت صفویان در ایرا

 دست بیاورند. به

های  توان گفت که، در تمامی سلسلهاط با موضوع محوری این نوشتار، میتبرادر   
حکومتی شیعی در اینجا و آنجا، اصل اساسی کسب مشروعیت از طریق زور و غلبه و 

اص همواره  نیز  حاکم،  سلطان  و  امام  از  مطلق  اطاعت  بنیادین  عموم  مول  قبول  رد 
توان به این حدیث در یک منبع  می  هنمون  فقیهان و عالمان شیعی بوده است. به عنوان

»اطاع است:  آمده  اسالم  نبی  قول  از  اشاره کرد که  متأخر  آمده  پدید  السلطان   ةشیعی 
فقد ترک طاع  ةواجب ترکها  الله عزّ و جلّ  ةو من  انّ  نهیه،  و جلّ، و دخل من  الله عزّ 

   1تلقوا بایدیکم الی التهلکه«.   یقول: و ال

 
محمد،  .1 عاملی،  ا  حر  مسوسائل  تحصیل  الی  الشریعهلشیعه  تحقیائل  ع،  رببق  بیروت،  دالرحیم  شیرازی،  انی 

  احیاءالتراث العربی )بیست جلدی(.

ک آن ترک اطاعت از خداوند و دخول در نهی اوست، چرا که خداوند  رتترجمه: اطاعت از سلطان واجب است و  
 ( ره بقرهسو 195آیه )تان خود را به هالکت نیفکنید. فرموده است: با دستان 

 تقیه دانسته و از این رو آن را در باب تقیه آورده است. اما چنین ع  موضکه حر عاملی این حدیث را از    گفتنی است
ی گفتاری و رفتاری امامان شیعه. قابل ات از نبی اسالم سازگار است و نه با سنت و سیرهیاتوجیهی نه با انبوه رو

ی( آورده که از  بن جعفر )امام هفتم شیعیان امام   روایتی از قول موسیتر  تأمل این که محدث یاد شده اندکی پیش
ا استدالل شده  برای چنین رویکردی  آشکارا  آن  در  این است:  قضا  متن حدیث  بترک طاعه ال»ست.  تذلّوا رقابکم 

طانکم، و  سلطانکم، فان کان عادال فأسئلوالله بقاه، و ان کان جائرا فسألوالله اصالحه، فانّ صالحکم فی صالح سل
 فاحبّوا له ما تحبّون النفسکم، و اکرهوا ما تکرهون النفسکم«.   ان العادل بمنزله الوالد الرحیم،انّ السلط 
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می مالحظه  ایچنان که  در  عنو  نشود  از  عمدتا  روایات،  و شمار  »سلطان«  ان 
ین و  سالی چون خلیفه و امیرالمؤمنشما« استفاده شده و نه از عناوین دیرینه»سلطان  
ی هفتم به بعد، عنوان رایج  که در ادب شیعی پربسامد است. چرا که از سده   حتی امام 

ع روایات در  ونتوان گفت که این  بسامد همین سلطان بوده است و از این رو میپرو  
ای فکری و سیاسی متأخر ساخته و پرداخته شده است. تعریف لغوی و اصطالحی  فض

 سلطان نیز روشن است.

 

 پنجم. دین و قدرت در روزگار نوین

سیاسی   های قسمت قدرت  و  دین  رابطه  قرن  سیزده  بر  بود  مروری  نهاد  )  گذشته 
می شریعتی  اقتفای  به  حاکمان( که  و  محکومت  این  احتساب    را  رورتوان  با  )البته 

در این مرور طبعا محور    1اخیر( »نگاهی سریع بر فراز چهارده قرن« تعبیر کرد.  قسمت
ماعی در تاریخ و تمدن اسالمی  ی مهم اجتحول نوع رابطه و تعامل دو پدیده  ،بررسی

 توانسته مورد توجه و تأکید باشد.موضوعات نمیر بوده است و طبعا وجوه دیگ

مرور    این  مو تشدر  دو  و  ابان،  است. یکی چگونگی  بوده  توجه  مورد  اصلی  ضوع 
متولیان   نقش  دیگر  و  اسالم  دین  از  سیاست  و  نهاد خالفت  مشروعیت  اخذ  چرایی 

ار  گذی نهاد مذهبی تأثیرور خاص فقیهان سنی و شیعه به مثابهدینی یعنی علما و به ط
سو در  و  بودند  مسلمان  جوامع  مذهبی  سخنگوی  سو  یک  در  د که  در    رگیی  دستی 

اشکال   در  و  داشته  قاضی(  و  مفتی  غالبا  )و  مختلف  عناوین  تحت  حاکمان  دستان 
وز هم تا  و هناند  دادهمختلف به نهاد قدرت و حکومت مشروعیت و وجاهت دینی می

 حدودی چنین است.

 
اطاعت سلطان خوار و ذلیل نکنید، چرا که اگر سلطان عادل باشد پس از خدواند دوام و    ک ترجمه: خود را با تر     

ا صالح اصالح شود و راه درست برود، زیر  خداوند بخواهید که  بقایش را بخواهید، و اگر ظالم و جائر است از
به تحقیق سلطان عادل مانند و  در گرو صالح سلطان شماست،  ا  شما  مهربان است، پس  را همان گونه   وپدری 

 پسندید برای او هم روا ندانید.     دوست بدارید که خود را دوست دارید، و هرچه را برای خود نمی 

 کند.  م مدعای ما خللی ایجاد نمی از سر تقیه هم باشد، باز در تحکینه روایات حتی اگر بگذریم که این گو

دوبا  .1 »تولد  با عنوان  دارد  بلند  نسبتا  بر    هرشریعتی نوشتاری  نگاهی سریع  در  با  اسالم  آن  در  قرن« که  فراز یک 
یل کرده  بررسی و تحل  راالم  ایجاز تمام تحوالت فکری و سیاسی و فرهنگی مهم قرن چهاردهم هجری در جهان اس

 وی آمده است.    27عه آثار شماره  است. این نوشتار در مجمو
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از نبی اسالم که  ای  به جملهبود  ن خلیفه، مستند  ودتا پایان عصر خالفت، قریشی ب
به نوعی   نیز  ی فقیهان از قرن دوم به بعد سلسله . شد )االئمه من قریش( ه تدر سقیفه گف

تحکیم   و  تأمین  را  خالفت  نهاد  و  خلیفه  مشروعیت  عمال  و  بوده  اصل  همان  مؤید 
الطوایفی  و ملوک  گیکردند. اما پس از پایان عصر خالفت و در دوران طوالنی آشفتمی

بودر گستره قریشی  اصل  دیگر  اسالم،  جهان  عمال    ن دی  و  بالموضوع  نظرا  حاکمان 
کننده بوده و به اصطالح  ل تعیینبه بعد، تنها یک اصز این زمان  غیرممکن شده بود. ا
و از این رو هرکس زور بیشتری    بود   و »غلبه«زد و آن »شمشیر«  حرف اول و آخر را می

و از    دهن  نبنیا ای  تازهتوانست نهاد  آورد، میها پیروزی به دست مینگداشت و در ج 
بر   افزون  نیز،  جانشینانش  مشروعیت  و  مشروعیت کند  خود کسب  برای  طریق  این 

 جنگاوری، از طریق »وراثت« تأمین شود.  

و   سلحشور  )جنگجو،  »غازی«  عنوان  بعد  به  هفتم  قرن  از  نیست که  تصادفی 
ی  شود و البته بیش از همه در سلسلهها مصطلح میت و جنگزامهاجم( در تمامی مبار

مین ا ثمع جا  مییان  رسمیت  و  و  افتد  شمشیر  طریق  از  سیاسی  مشروعیت  اخذ  یابد. 
وراثت، نه ربطی به اسالم قرآنی و نبوی داشته و نه مسبوق به سابقه در سنت خلفای  

ب سنتی ضداسالمی  چنین  است.  بوده  همه  راشدین  از  از  رپاثنتیجه  یش  امویان  ذیری 
طور خاص با بدعت والیتعهدی یزید به    هب  تا حدودی رومی بوده که  های ایرانی وسنت
ی عبدالملک بن مروان و با کارگزاری  ی معاویه آغاز شد و اندکی بعد به وسیلهوسیله

ی فقیهان )جز اندکی(  حجاج بن یوسف ثقفی در عراق تحکیم و تثبیت شد. سلسله
 اند. ظامی نقش مهم و اثرگذاری داشتهن  در تثبیت چنین

این سنت دیرپا در جهان اسالم و با پیشگامی    ،ال پیشس  اهاما از حدود صد و پنج 
اندیشه چنان  و  شد  چالش کشیده  به  مسلمان  مصلحان  و  متفکران  از  و  شماری  ها 

و  نظام تازه  آرای  نتیجه  در  و  گرفت  قرار  واکاوی  و  نقد  مورد  عنوان  هر  تحت  هایی 
تازه  لیبدی آرای  آمد؛  اکنون قدرتمند است ولی  ای  پدید  هم عمال در    زوهنکه هرچند 

های سنتی و میراثی است. ظهور بنیادگرایی اسالمی از  جوامع اسالمی مغلوب اندیشه
نوع القاعده و داعش و طالبان و همتایانشان در جهان اسالم و در خاورمیانه، بیش از  

 کند.میی چنان تفکری را عیان پیش غلبه

سده  اواسط  از  مسلمانان  ساحت  در  نوین  انتقادی  /  س  یجریان  هجری  یزدهم 
واکنش   میالدی،نوزدهم   تمامی    در  در  مسلمان  سیاستمداران  و  متفکران  از  شماری 
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نسبت به وجوهی از تمدن و تجدد غربی آغاز شد؛ جریانی که به    ،اقطار جهان اسالم
»م عنوان  و سخنگویانش تحت  دینی«  مسلمان« شهره شدهصل»اصالح  اما  1اند حان   ،

ز به هیچ وجه  نوین  اصا یدهئااین خیزش  نبود و خود  زیرا   ،لت داشتی تجدد غربی 
و  فکری  تغییرات  به  اسالمی  جوامع  بنیادین  نیازهای  از  و    برآمده  فرهنگی  و  معرفتی 

 اجتماعی بود و ریشه در خاک تاریخ مسلمانان داشت.

ته و خالق  ی متعارض تمدن پیشرفبا دو سویه  ی،توان گفت تجدد غربدر واقع می 
استع سیمای  نیز  با مو  اروپایی  تجاوزکارانه  سرزمینری  از  ر  شماری  اسالمی،  های 

غیرقابل دفاع خود آگاه کرد و    مانده ومسلمانان را نسبت به وضعیت و موقعیت عقب
و بدین    رد به آنها ضرورت تغییرات فکری و فرهنگی و معرفتی بنیادینی را یادآوری ک

اما پس از این آگاهی و    2. دی »علل انحطاط مسلمین« برجسته و رایج شترتیب نظریه
گاهی نسبی، شماری از روشنفکران و نواندیشان مسلمان )و نه البته تمامی آنها(   خودآ
با شعار »بازگشت به اسالم« از طریق اصل »بازگشت به قرآن«، به بازسازی و نوسازی  

آموزهاندیشه به نام اسالمها ها و    اهتمام  ، های دور و نزدیک خوددر گذشته  ،ی سنتی 
 دند.  کر

ی رسیده بودند که به تعبیر درست اقبال الهوری باید  اینان در واقع، به این نتیجه
به   باز  تجدیدنظری، که  چنین  حال  این  با  شود.  تجدیدنظر  مسلمانی  دستگاه  در کل 

اسال اندیشه  »بازسازی  طریق  از  اقبال  می  3ی« متعبیر  به  ممکن  بود  مستند  شد، کامال 
ریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی کهن که هیچ ربط مستقیمی با  ا ت به  نیز  اسالم آغازین و  

 های فکری و تمدنی جدید غربی نداشت.     سنت

 
ها« به قلم اینجانب در معاصر؛ راهبردها و بایسته   ینبنگرید به مقاله »چگونگی و چرایی بروز جنبش اصالح دی  .1

  شماره نخست فصلنامه نقد دینی.

جریان ، یکی از موضوعات مهم و رایج در  ادی تا چند دهه پیشالدین اسدآببه طور خاص از زمان سید جمال  .2
این انحطاط یا   ل و جهان عرب، طرح انحطاط و پاسخ به چگونگی و چرایی عل   مصلحان مسلمان در ایران و هند

نویسنده عقب و  متفکر  دارم، کمتر  اطالع  من  آنجا که  تا  است.  بوده  این ای  ماندگی  به  است که  اسالم  جهان  در 
 مفصل نپرداخته باشد.  م و بیش و مختصر و موضوع ک 

ه نفر به  س  ران معاصر بسیار اثرگذار بوده و هست و تا کنون به همت ان کتابی مهم از اقبال است که در ایاین عنو  .3
با عنوان »احیای فکر دینی در اسالم« و دوم با عنوان   آرام است  پارسی ترجمه شده است. نخست، ترجمه احمد 

م مسعود  د بنای اندیشه دینی در اسالم« به قلیی )ماکان( و سوم با عنوان »تجدیه« به قلم محمد بقا»بازسازی اندیش
 تر است.  ی صاحبنظران دقیق خراظهارنظر ب طبقتر و که این سومی کامل  وزینور
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اندیشه تمامی  به شمول  تجدیدنظر  این  و  هرچند  توحید  )از  اسالمی  تفاسیر  و  ها 
ولی یکی از این    ،ت و فقه و اجتهاد و اخالق( بودیع الهیات گرفته تا مفهوم دین و شر

 در قلمرو سیاست و نهاد حکومت و حاکمان بوده است.   ،م و اساسیه مهای اندیشه

ترین پرسش این بود که اصوال نهاد امارت و حکومت و دولت مهمدر این ارتباط  
به کار می مترادف  را  عناوین  این  تسامح  با  دار)فعال  ماهیت شرعی  عرفی؟  د  برم(  یا 
رعی نهاد انواع حکومت  ش  تیماه  ،طرح این پرسش بدان جهت بوده است که از دیرباز

زبان و  ذهن  اجماعا    در  تقریبا  سنی(  و  شیعه  از  )اعم  مسلمان  متکلمان  و  فقیهان 
گرای  پذیرفته شده بود و ظاهرا تردیدی در این امر وجود نداشت. اما نواندیشان اصالح

ماهیت عرفی دارد و نه شرعی.   ،فشردند که نهاد حکومت  ای مسلمان بر این نظریه پ 
ی سیاسی مسلمانان بود. البته گویا نخستین کسی که تحول مهمی در اندیشه  دّ جبه    این

در حدود   عبده  محمد  شد،  قایل  مدنی  حکومت خصلت  نهاد  پیش    150برای  سال 
 بود.  

س از تأسیس  پ  پرسش محوری دوم، در باب ماهیت خالفت اسالمی بود. گفتیم که 
دانستند  ی نبی اسالم میاسی سشین  خود را صرفا جان  ،خالفت، هرچند خلفای نخستین

خلیف البته  نه  و  نداشت(  آسمانی  و  الهی  ریشه  هم  نبوی  عصر  در  و  ة)مقامی که  الله 
ی خدا و رسول؛ اما پس از آنها و به طور مشخص از زمان معاویه و ماجرای  برکشیده

، به تدریج خالفت ماهیت مذهبی پیدا کرد. با این حال از  د(والیتعهدی فرزندش )یزی
الهیعص  طاواس مشروعیت  اخذ  واقع  در  و  پیوند مذهبی  عباسی  تغلیظ    ،ر  و  تقویت 

شد. بی دلیل نیست که در این دوران کلمه »الله« به عنوان پسوند نام خلفا رواج یافت  
المستعص آخر  در  و  بالله  الواثق  بالله،  المتوکل  و    ؛بالله(م  )مانند:  خلیفه  هرچند 

  1امیرالمؤمنین نیز مصطلح بود. 

نیز،  این که در سلسلهمل  أ تقابل   در مصر در همین دوران  ی رقیب شیعی فاطمی 
می خلفا  نام  به  بامرالله، الله  القائم  بالله،  المنصور  بالله،  المهدی  )مانند:  چسبد 

 (. ...لدین الله واالمُعزّ

 
یفه عباسی که به  آخرین خل ،کنان در باره المستعصم باللهبه عنوان نمونه بنگرید به بیتی از سعدی خودمان که مویه  .1
 سرود:  ،ت خان مغول در بغداد به قتل آمددس

 آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین / از برای قتل مستعصم امیرالمؤمنین  
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  دوملرازق در دهه  دبرانداز عبده، شاگردش علی عبدایا در تداوم اندیشه بنیادین و بن
بیستم   میمقرن  در  مهم  الدی  با کتاب  اصول صر  و  که1الحکماالسالم  شد  مدعی   ،  
آغاز  خالفت   عملی در  ضرورت  یک  عنوان  و    به  مذهبی  ماهیت  هیچ  و  آمده  پدید 
نها ئداشرعی   مخالفت  و  انکار  مورد  به شدت  آن،  محتوای  و  این کتاب  ندارد.  د  می 

ب را خالف  ا تک  ،علمای رسمی  .گرفتیعنی االزهر قرار  ،  مذهبی رسمی جهان سنت
آن  و نویسنده  اظهار    آموختهکه خود دانش  را  اسالم دانسته  به دلیل  بود، صرفا  االزهر 

تخصصی تکفیر  نظر  شکلی  به  اصلیاش  شغل  و  کار  از  محروم  و  این  کردنداش  با   .
اسالم  پیدا کرد و در تمامی اقطار جهان    ایردهستگ  همه، دیدگاه تازه عبدالرازق، بازتاب

 انی یافت.ورشنیده شد و پی

در فضای اندیشگی انتقادی جدید، پرسش دیگر این بود که اصوال نهاد حکومت و  
ی مهمی است. زیرا ی »والیت« است و یا »وکالت«؟ این سراندیشهدولت، آیا از مقوله

 شود.ی خاص منتهی میها هر یک از این عناوین به الزامات و پیامد

دلیل   به  سلسلهدر گذشته،  و  فقه  آنجا که  یچیرگی  )تا  را    فقیهان  اسالمی  تمدن 
فقه دانستهتمدن  نهاد قدرت سیاسی،  اند محور  با  فقها  و  علما  نهاد  پیوند  ویژه  به  و   )

مقولهنظریه از  حکومت  بوده که  این  غالب  عنوان ی  از  رو  این  از  و  است  والیت  ی 
استفاده می  2ر« االم»اولی  این  بسیار  در  »السّیاسشد.  اصطالح  دیّالشّرعةمسیر  فقه  ه«  ر 

تا کنون از قرون میانه  آثار زیادی تحت همین عنوان منتشر شده است.    ،رایج شده و 
چون   آثاری  در  رویکرد  این  عباسی    السلطانیه  االحکامگرچه  اواخر عصر  در  ماوردی 

سندارد،  ریشه   نظام  فروپاشی  از  پس  قر  تیولی  من  »االئمه  مدل  با    یش«،خالفت 
دار  هایی که خود را میراثعت در جریانسیاست و شری  دنو به ویژه پیو  گراییشریعت

می سنتی  و  شرعی  برجستهخالفت  ممالیک(،  جمله  )از  تدریج  دانستند  به  و  شده  تر 
 ی غالب در جوامع اسالمی شد.  نظریه

 
با همت   اسالم و مبانی قدرتهای اخیر در ایران منتشر شده است. یکی با عنوان ترجمه از این کتاب در سال ود .1

و محمدتقی محمدی به پارسی   که به وسیله محترم رحمانی  حکومت اسالم و مبانینوان  با ع  یامیر رضایی و دیگر
 برگردانده شده است.    

ی اسالمی بسیار مهم است. اهل سنت و  عنوان در فقه و کالم و اندیشه  ن سوره نساء. ای  83و    59ملهم از آیات    .2
ا  ،جماعت روی  فراوانی  آن  تأکید  از  از جمله  و  دارند  عنوان  می ین  که  نتیجه  یعنی  گیرند  امر  از صاحبان  اطاعت 
 .    تسو حاکمان )ولو با شروطی( در طول اطاعت از خدا و رسول قرار دارد و از این رو واجب شرعی ا امیران
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  و  الرّاعی اصالح الشّرعیّه فی  ةسیا سّلاگزاف نیست گفته شود که در این میان کتاب 
است.  یکی از مهمترین آثار  تیمیه در قرن هفتم هجری  الدین ابنیاثر مشهور تق  الرّعیّه

،  الشّرعیه  ةالطرق الحکمیه فی السّیاسپس از وی شاگردش ابن قیّم الجوزیه در کتاب  
تقویت کرد. در قرن نهم کتاب  اندیشه را تحکیم و  استاد  االسط  ایضاحهای  تقامه رق 

الوالی احکام  بیان  بن  ،ةاالمام  و  ةفی  یوسف  عبدا  اثر  بن  در  حسن  نیز  حنفی  لهادی 
. شاید یکی  همین موضوع و به قصد تحکیم والیت و سیاست شرعی نوشته شده است

آثار آخرین  و  ة السّیاسکتاب    ،از  االسالمی   الشّرعیّه  تاج    الفقه  عبدالرحمن  شیخ  اثر 
الزهر  ی اقمری به وسیله  1415که چاپ نخست آن به سال    شد )شیخ سابق االزهر( با 

ام.  در اینترنت مرور کردهمیالدی آن را    2015قمری /    1436  ه و من چاپدشمنتشر  
شرحی که در این کتاب آمده است، به زعم این عالمان و فقیهان، سیاست در متن    طبق

برآمده از یک تنه و  ی  شریعت اسالم نهفته است. از این رو، سیاست و فقه دو شاخه
 بنیاد است.  

نیز کم  امامی  اندیشه  در جریان شیعی  بیش چنین  این ای  و  با  است.  داشته  وجود 
شیعیان که  به    ،تفاوت  امامان  مثابهسیاست  انحصاری  حق  را  جامعه  مدیریت  ی 

می منصوص  و  عادل منصوب  ولو  را  غیرمعصوم  حاکمان  و  افراد، ترین  دانستند 
م »جائر«  و  غیبت کبرای    .شمردندی»غاصب«  آغاز  و  امامت  پایان عصر  از  پس  البته 

را تحت عنوان    ن شیعیدوازدهم در اواسط قرن چهارم هجری، فقیهان و مجتهدا   ماما 
می» تلقی  امام  عامه« جانشینان  این  نیابت  تا عصر صفوی،  توضیح که  این  با  کردند. 

نبودند امارت  و  سلطنت  در  نیابت  مدعی  ع  ،مجتهدان  از  طهماسب   صراما   شاه 
محقق کرکی،   چون  نامداری  فقیه  پیشگامی  با  شرعی  د م صفوی،  سلطنت  حق  عی 

تا چند دهه پیش، به دالیلی،  ز شدند. هرچند از آن زمان  بالفعل و مستقیم برای خود نی
آیت ظهور  با  ولی  نشد،  عملی  فقیه  سلطنت  جمهوری  دعوی  تشکیل  و  خمینی  الله 

مطلقه والیت  مدل  با  ایران  عمال  ف  اسالمی  نیز  شیعی  شرعی  والیت  و  سیاست  قیه، 
 حال اجراست.    رمحقق گردید و فعال د

می ترتیب  عموم  بدین  دینی  و  فقهی  سنت  در  نهاد  بینیم که  نوعی  به  مسلمانان 
سیاست و حکومت ملهم و یا برآمده از دین و شریعت بوده و حاکم، حتی زمانی که با  

از طریق عالمان و فقیهان اخذ مشروعیت   ه،یافتزور و تیزی شمشیر به اقتدار دست می
 کرده است.  دیانت و پاسداری از شریعت بر تن می  ی سبزکرده و جامهمی
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برا شرطی که  قوانین  تنها  رعایت  است،  بوده  میان  در  حاکمان  و  امیران  این  ی 
از   پاسداری  نیز  و  قدرت(  نهاد  به  وابسته  فقیهان  روایت  به  شریعت  )البته  شریعت 

ای  هزجهان مسلمانان در هر منطقه و یا در عصر طوالنی عثمانیان مر  ستمرزهای زی
آن  -سیاسی خالفت ایران  مرزهای  ایران صفوی  در  و  عثمانی  بوده    ، روزگارسلطنت 

است. البته معموال رعایت عدالت و شفقت بر رعیت و یا دفع ظلم نیز به لحاظ نظری  
است. وانگهی، عدل و ظلم    دهش مطرح بوده اما صد البته در عمل چندان رعایت نمی

گوید و عمل کند و یا همان است که فالن فقیه    نمفهوما و مصداقا، همان بود که سلطا 
 امیر اعالم کرده است.  نشین سلطان و حاشیه

قوانین و قواعد ثابت و متعینی از سوی مقامات و یا نهادهای مشروع فرادستی و  
متعارف برای رسیدگی و داوری عوام و و  مستقل وجود نداشته از این رو معیاری متقن  

نبوده  حاکم  نیز  خواص  عمل    حتی  در  ظلم  و  عدل  طبعا  شرایطی،  چنین  در  است. 
  است. بالموضوع بوده

-تمامی بنیادهای اندیشه  اما،  های اسالمی نوین در بیش از یک قرن اخیردر اندیشه
 ای نوین:کردهویر های جدی مواجه شده است. درها و تکانهن مذهبی با چالشی که 

یبی دومین مرشد عام  ضاسالم یک دعوت است و به تعبیر حسن اسماعیل الُه -1
«، مسلمانان به مقتضای دین به  ةالقضا   ة المسلمین در کتاب مهم »دعا اخوان
و نه قاضیانی که در ایمان  اند  ی یک دعوت دینی، صرفا یک دعوت کنندهمثابه 

مثابه به  )دین  داوری کنند.  ایمان مردم  الهوری  ش  ی  اقبال  تعبیر  به  و  خصی 
 ی باطنی(.  تجربه

ولی   ،سال در مدینه امارت داشت و فرمانروا بود  ی اسالم دهبندرست است که  -2
ش ویژه محمد در مدینه بوده که شاید  قاین فرمانروایی به مقتضای هجرت و ن

بتوان گفت از سر تصادف و در یک روند عرفی محقق شده و از این رو ربطی  
در    ی اگر امارت نبو  بنابر ایندعوت دینی وی نداشته است.    دیانت و  با ماهوی  
را و  مدینه  بود  نبی خواهد  او  باز  دینی  به کلی حذف کنیم،  در  در دعوت  اش 

 قلمرو ایمانیات و تحقق رستگاری مؤمنان خللی ایجاد نخواهد شد.   
کنیم   -3 قبول  را  اسالم  نبی  مدنی  امارت  شرعی  و  دینی  ماهیت  فرضا  اگر 

و سنی و    که تا این لحظه مورد توافق عموم عالمان و فقیهان شیعی ای  یه ظر)ن
تردید نیست که پس از درگذشت پیامبر،  طبعا مؤمنان پیرو آنان است(، در این  
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آن   رسالت  و  نقش  و  دین  موضوع  از  جامعه  بر  سیاسی  حاکمیت  و  امارت 
و عرفی    نی ماهیتی کامال زمی   ،منفک بوده و خالفت یعنی جانشینی سیاسی نبی

به   و  مشروعداشته  اصل  دو  »بیعت«  و  »شورا«  دلیل  و  تیهمین  بخش خلفا 
مردم« نیز »رضایت  و  بوده  از  کننده شمرده میتعیین  حاکمان  پیروی  به  و  شد 

ناپذیر و بدیهی بوده  سنت نبوی »نقد« و »نقدپذیری حاکمان« هم اصلی خدشه
لحظات همان  از  آمد،  شرحی که  به  حال،  این  با  درگذشت  ن   است.  خستین 

بند ناف اقتدار    و به نوعی  دی انحراف بزرگی بسته شپیامبر و در سقیفه نطفه
ع و شریعت پیوند خورد و بعدها )باز به شرحی که آمد(  سیاسی به دین و شر

اجتماعی و مصالح و منافع اقوام و    ی پیچیدهعوامل  در گذر ایام و در تعامل با  
بنی حکومتجنگ  مها،  هویت  با  تحکیم  ذهها  دینی،  مشروعیت  اخذ  و  بی 
 شدند.    

روشن -4 عموم  نهایت،  مکفدر  نواندیشان  و  نیم  ران  حداقل  مسلمان  قرن  صلح 
حکومت شرعی و مذهبی    ی، هر نوعنوعیک به  اعم از شیعه و سنی، هر    ،اخیر

و   آزاد  رأی  از  برآمده  و  عرفی  و  مدرن  نظام سیاسی  به  و یکسره  نفی کرده  را 
. اینان  اندباورمند شده  ،دولت-نظام سیاسی ملت  قالبر  د  ،رضایت عامه مردم

خی سنت اسالمی و یا اسالم سنتی )از نوع سنی و  جدی و نقد تاری  ی با واکاو
رسیده نتیجه  این  به  جهان،  اند  شیعی(،  عملی کنونی  و  فکری  فضای  در  که 

مردم )مانند  »دینی«  یا  و  »اسالمی«  حتی  پسوند  و  بالموضوع  دینی(  ساالری 
ی  ناتزام به متن اعالمیه جه است. در واقع اصل مدرن دموکراسی و الض  متناق

 شود.  ری نظام عرفی جدید تلقی میحقوق بشر، مبانی نظ

ها تا حدودی متفاوت است. برخی تالش کرده  استدالل البته  برای تثبیت این گزینه،  
طلوب  م  کنند تا از درون سنت دیرین اسالمی )قرآن و سنت و تاریخ( نظام عرفی یو م

شانند و شمار  دینی بپو  تیجامه مشروع  ،را استخراج کنند و بدین ترتیب به دموکراسی
شمارند  حتی مفید نمییا  دانند و یا ضروری و  دیگری این نوع تالش را یا درست نمی

خود در هر زمان    ،و از بنیاد براین باورند که مسلمانان مانند دیگر پیروان ادیان و اقوام
نوع   را  نظبالضروره  خود  مطلوب  و  متناسب  سیاسی  میام  یانتخاب  و  تغییر  کنند  ا 

و این سنت عقالنی و ضروری ربطی به دین ندارد. چنان که مالحظه شد، در  دهند  یم
 های دور و نزدیک نیز چنین بوده است. گذشته
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فکر  جریان  یک  سوی  از  میگاه  استدالل  انتخابیی  نوع  هر  برای  عدم    ،شود که 
ارزش با  میه تعارض  اسالمی کفایت  می  یند. گاه کای  استدالل  انیز  پیامبشود    ر گر 

بیاسالم   داشت،  دامروز حضور  نظام  میتردید  بر  را  با  موکراتیک  قیاس  در  که  گزید 
این  های تجربه شدهنظام بیشتر و عیوب کمتری است.  ی دیگر بشری دارای محاسن 

می را  بهگرایش  )سکوالر  سکوالر  سیاسی  نظام  ذیل  یا  ثابهم   توان  و  مدنی  ی 
 گفته شده است.  ی« نیزسا ریسم سیگرایی( دانست که به آن »سکوالعرفی

مقاله در  پیش،  سال  چند  آرای ای  اینجانب  سکوالریسم؛  و  »اسالم  عنوان  با  که 
کرده  منتشر  اسالم«  جهان  دیدگاهنواندیشان  الزم  منابع  ذکر  با  و  تفصیل  به  های  ام، 

  1ام. صر را گزارش کردهعا بیشتر ایرانی م  نواندیشانِ

شیعی حوزوی معاصر مهدی حائری یزدی    قابل تأمل این که حتی عالم و فیلسوف
در کتاب   حکومتنیز  و  مثابه  حکمت  به  حکومت  اندیشه  غاز  امر  دفاع  یری  شرعی 

نه حکومت  2کند. می این سنت فکری مدرن،  و    ،گراندر  آسمان  از  را  مشروعیت خود 
اخذ   شریعت  و  دین  و  مث میخدا  به  تقنین  نه  و  و  ابهکنند  حاکمیت  مهم  بخش  ی 

و  ا ج مدیریت درست   اقامه عدل  برای  اس  ،ظلم  دفعمعه  از شریعت  چرا که    ،تمتخذ 
ل زمان و به  اصوال قواعد و احکام شرعی به ویژه احکام اجتماعی )معامالت( در طو

    3کنند.مقتضای تحوالت نو به نو تغییر می

در جریان اهل سنت در قرن    ، عثمانیصر  در ع  « ماتظی تن»ی  گفتنی است که تجربه
)ال می19هجری/13 تجربه1876-1839دی  ویژه  به  و  مشروطه (  جنبش  خواهی  ی 

در   سیاسی    115ایرانیان  اندیشگی  نظام  از  گسست  برای  مهمی  گام  پیش،  سال 

 
  18و    10  ام به تاریخسایت شخصیسایت جرس و سپس در وباین نوشتار مفصل در دو قسمت ابتدا در وب  .1

  و قابل دسترسی است.بازنشر شده  2014فوریه 

هایی از آن در اشکال  اما نسخه   ، تکتاب در ایران هرگز به طور رسمی چاپ نشده استا آنجا که اطالع دارم این    .2
نسخه ش  منتشر  مختلف شناسه  در  است.  اختیار  در  و  اول  ای  ده  چاپ  است:  آمده  چنین  است  من  اختیار  در  که 
   نسخه. 3000محفوظ است، تیراژ چاپ و صحافی انتشارات شادی، حق چاپ ،  1995

احکام اجتماعی اسالم و حقوق بشر«، به قلم اینجانب، منتشر شده در سایت ی »د به مقالهدر این مورد بنگری  .3
کتاب   و  شخصی در  آلمانی  به  آن  به همت خانم کتایون    Unterwegs zu einem  anderen  Islam  ترجمه 
 . امیرپور
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و  نوین    کر سیاسیف  یبه ویژه شیعیان امامی سنتی و پیوست به جریان انتقادمسلمانان  
 به جهان مدرن بوده است.  دروو

بزرگ مجتهد  و  فقیه  سه  آخوند محمدکاظم    ، نجف  فتوای شرعی  یعنی حضرات 
»این  این که  بر  مبنی  تهرانی  میرزا حسین خلیلی  و  مازندرانی  عبدالله  خراسانی، شیخ 
 1ضرورت مذهب است که در عصر غیبت، حکومت مسلمین با جمهور مردم است«، 

منشانه بزرگ  این گسست  عنوان  عری  بار  نخستین  برای  ترتیب  بدین  است.  فتی 
شیعی وارد ذهن و زبان شماری از علما و  -ی سیاسی اسالماندیشه  »جمهور مردم« در
ایرا مردم  نظریهعموم  ویژه  به  شد.  دورانن  و  مهم  غروی  پردازی  محمدحسین  ساز 

خود به    ،لهملا  االمه و تنزیه  تنبیهخواه دیگر نجف( در کتاب  نائینی )مجتهد مشروطه
 کند.در این زمان کفایت می ی ع تنهایی برای بیان تحول گفتمانی مهم فکر سیاسی شی

حق    به  صفویه  از  پس  اصولی  فقهیان  عموم  مانند  خود  این که  رغم  به  نائینی، 
قا برای مجتهدان  استئحکومت  نظریه  ؛ل  نهایت،  در  و  ولی  بودن حکومت  عرفی  ی 

ترین مدل برای حکمرانی مسلمانان  مناسب  ،تغیب  رصپذیرد و آن را در عدولت را می
ن نوع نظام سیاسی  ی قرآنی و فقهی و البته اجتهادی مهم، ایناد به ادلهتسداند و با امی

طالب  را به اسالم آغازین در عصر پیامبر و خلفا و به طور خاص زمامداری علی بن ابی
 شمارد.  اه میهمرو   نزدیک  ،)امام اول و در واقع بنیانگذار اندیشه شیعی(

از مقوله اثر بنیادین و  می  تلی عرف و نیز وکا نائینی حکومت را  نه شرع.  داند و 
مرداد و در اوایل دهه سی با همت    28برانداز نائینی، پس از آن که پس از کودتای  نبنیا 
الله سید محمود طالقانی بازنویسی و با شرح منتشر شد، به شدت مورد توجه قرار آیت 

دینی   و  گرفت بخشیدن  مشروعیت  برای  نظری  و  تئوریک  متن  عنوان  به  به    عمال 
و حتی آزادی  قهرآمیز گروه  مبارزات مدنی  نهضت  ملی،  مقاومت  نهضت  هایی چون 

و جوانان  انبوه  و  خلق  مجاهدین  سازمان  حتی  و  دانشگاهیان    ایران  و  دانشجویان 
 ر گرفت. رامسلمان بر ضد نظام استبدادی سلطنتی حاکم مورد استفاده ق

دفاعیاتش در دادگاه    ر د  43این که شخصیتی چون مهندس مهدی بازرگان در سال  
شرک عملی است، خود از    ،کند که استبدادینی استناد میی اسالمی نائ نظامی به نظریه

 
، بخش  1357آگاه،  شارات  انتتحقیق سعیدی سیرجانی، تهران،  ،  بیداری ایرانیان  تاریخاالسالم کرمانی،  ناظم  .1

 .   230دوم، ص 
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اثری در اثر عصر آن روزگار حکایت می  اثرگذاری چنین  این  این که هنوز هم  با  کند. 
شود، اما متأسفانه باید  است و در باره آن سخن گفته میه  مشروطه همچنان مورد توج

اش، در جمهوری  های معرفتی، به رغم ضعف و کاستیکرد که این میراث بزرگ   اذعان
الف آن در حرکت  ها غالبا در جهت خاسالمی مخدوش شد و عملکردها و سیاست

 است.  

نام حک  ،حال   در هر به  نوین سیاسی مسلمانان، مفهومی  تفکر  یا  ومدر  ت مذهبی 
و تبعات  رو  این  از  و  شده  بالموضوع  )نس الزامات    فقهی  آن  سلطنت  تی  حق  مانند 

خلیفه و یا فقیه، اجرای بی چون و چرای شریعت )فقه(، فرایضی چون جهاد ابتدایی،  
داراالسال چون  اکثریت  عناوینی  و  اقلیت  و  دارالحرب  و  دارالعهد  و  دارالکفر  و  م 

. اکنون حتی مفهوم  اندخارج شده  و جامعه و سیاستمرموضوعا از قل   ،(...مذهبی و
ت نیز  ا  اوکالت  را  خود  اعتبار  و حقوق  حدودی  مدنی  طرح جامعه  با  و  داده  دست  ز 
 شود.  تر میبه دموکراسی مستقیم نزدیک  ،شهروندی

-شدند ولی دیری است که مدل سیاسی »ملتشمرده می  1ت«در گذشته مردم »رعی
شوند  مردم »شهروند« نامیده می  ،حداقل در نظر  ،ن سنتاییافته و در  دولت« رسمیت  

قرار   شهروندی  نظریه  طبقت  ساو  در  برابر  حقوق  از  عمومی،  و  جهانی  مقبول  ی 
 برخوردار باشند.

به کلی متحول شده و دچار تغییرات بنیادینی  مفهوم و به ویژه مصادیق عدالت نیز   
در سه سنت اعتزالی و اشعری   ،مظلعدل و    یدر بارههرچند دیدگاه سنتی    ؛گشته است
شیعی،   استنیز  و  پرارجی  امروز  میراث  نواندیش    که  و  مصلح  متفکران  به کار  هم 
شد، هنوز  آید. این که روزگاری به شیعه و معتزله »عدلیه و عقلیه« گفته میمسلمان می

 بخش است.   هم مهم و الهام

 
ادبیات سنتی گذشته اصطالح »  .1 بود و می ةرّاعی والرّعیلاقابل تأمل است که در  به معنای  « رایج  دانیم که راعی 
این اصطالح  صداقا گوسفند است.  ان است و رعیت هم در نقطه مقابل به معنای چهارپایان و به طور خاص مپچو
کند.  یران و حاکمان و کارگزاران حکومتی آشکار می هان گذشته را در مناسبات توده مردم و امتفکر و تلقی فقی  ،خود
در ظلّ   رد زیسته  مردمان  تفکر،  مدیریتاین  برای  که  نظام سیاسی، گوسفندانی هستند  یک  دارانی الزم  گله  ،شان 

ب امور  به تمشیت  تا  با چو سته و بیبی گوسفند زباننیز طبعا رابطه  پردازند. نوع رابطهاست  البته    است.ان  پاختیار 
ه با اختیارات مطلقه باشد. الزم به ذکر است که در  اردارای عدالت و هم  ،عاقل و خردمند  ،انپچوض است که  فر

و تخفیف در   ی توهین و تحقیرزهنسبت به نوع انسان و نوع تعامل مردمان با حاکمان، انگی  یچنین دوگانه و بینش
   میان نبوده است.    
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سال   در  عثمانی،  سقوط  از  پس  سال  چهار  همه  این  سازمان  1324با   ،
به همت یک جوان  مالمسل»اخوان  نام ح  22ین«  به  اسکندریه مصر    البنّا  نس ساله  در 

ولی    ند، رسما مدعی خالفت نبود  المسلمین،اخواننه  ا و  بنّنه  چه    گراشد و    هنهاد  نبنیا 
مشابه سنتی، تالش   ایدئولوژی  با طراحی  تا خألدر عمل  و    شد  اقتدارگرایی خالفتی 

   شود.ر پ ،ترسلطنتی کهن

مرامنامه فقرات  ستون  سراندیشه  تشکدو  را  سازمان  این  است  لی  یکی    :داده 
در   بیشتر  البته  اخوانی،  ایدئولوژی  هوالحلّ«.  »االسالم  دوم  و  دوله«  و  دین  »االسالم 

بخشی به  های افراطی و مشروعیتهای افراطی آن، هنوز هم عامل اصلی خیزششاخه
طالبانگروه  و  القاعده  چون  ده  و  هایی  و  داعش  و کوچک  حتی  بزرگ  سازمان  ها 

 اسالم و حتی در اروپا شده است.  نا اسالمی در جای جای جه 

های جهادی ارتجاعی و واپسگرا در جهان شیعی نیز، پس از انقالب ایران، جنبش
شد  تقویت  خاورمیانه  در  مختلف  اشکال  تمایز  و   در  و  تفاوت  اندکی  ان  هم   ،با 

تحکیم گ  ، رویکردها  و  بیست  البته   )رویکردهایی کهید  رد آغاز  دهه  تأثیر    ،از  تحت 
اخوان »فدا  ی جنبش  پیشگامی  با  ایران  مصر  در  اسالم«  نقاط  شروع  ئیان  بود(.  شده 

جنبشاشتراک   بیها این  اجرای  و  اسالمی  حکومت  تشکیل  دعوی  و  ،  فقه  تنازل 
 ناب محمدی است.   شریعت و اسالم

یافته و سپری شده  سیاق روزگاران زوال و  ی نظام اسالمی به سبک  یشهاند  اینان در
بغد ابوبکر  اسالمی عداهستند. حتی  )دولت  رهبر خودخوانده داعش  و شام(،  ی  راق 

نامه جعلی، قریشی  افزون بر عنوان »امیرالمؤمنین« خود را، البته با برساختن یک نسب 
می و  معرفی  دینی  این طریق مشروعیت  از  تا  و سازمان جهنمیکند  را    ش انبوی خود 
 . است استفاده دبرای اینان هنوز مفهوم و سنت »بیعت« مهم و مورنشان دهد. 

تنازل شریعت اسالمی یا همان فقاهت ، شریعتمداری و اجرای بیطریق  همین    به
از این رو تالش   .موضوعیت دارد و در واقع شریعت برای آنان قانون استنیز  میراثی،  

رامی خود  مطلوب  شرعی  احکام  تا  غا ب   کنند  و  قاطعیت  باا  همراه  و    لبا  جزمیت 
ن و غیرمسلمانان،  ی مسلمانا و غارت و کشتار گسترده  خشونت و حتی جنایت و قتل 

پیچیده تحوالت  نیست.  بیش  توهمی  البته  صد  که  آیندهاجرا کنند  و  امروز  های  ی 
 نزدیک و دور، این توهمات را نقش بر آب خواهد کرد.  
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 واپسین سخن 

 ی مهم اشاره کرد:توان به دو نکته می ،سخنبست جمع  اندر پایان به عنو

آن این  نخست  قدرت    که  و  دین  تعامل  اوال،  که  داد  نشان  کوتاه  مرور  و  بررسی 
مختلف ادوار  و  احوال  در  ضابطه  ،سیاسی  و  بوده  مختلفی  متفاوت  معیارهای  و  ها 

های  ازیدرپآن هم عمدتا با نظریه  ،بخشی به نهاد حکومت و حاکمانبرای مشروعیت 
  ، نشین ارباب قدرت سیاسیهو غالبا حاشی  فقهی فقیهان مختلف  و گاه متعارض   تنوع م

الساعه نبوده و کامال به  ده است؛ ثانیا، همان تحوالت گفتمانی نیز خلقش  طرح و اجرا
حتی   و  سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  تحوالت  با  تعامل  در  و  شرایط  مقتضای 

شان به اطالعات الزم  ن رو فهم و درک و تحلیلای  از  .اقتصادی روزگار رخ داده است
زمینه هر    ، اقتصادی  ،سیاسی،  اجتماعی  یهااز  مقتضیات  طور کلی  به  و  فرهنگی 

   .وابسته است ایروزگاری در هر جامعه

  )زمینه(در »کنتکست«  )متن(فهم »تکست«  ،به عبارت دیگر به عنوان یک قاعده 
های بروز و ظهورشان جدا کرد. به  از زمینها  ممکن است. نباید تغییرات و تحوالت ر

اران تغییرات  و منافع مادی و اقتصادی بانیان و عامالن و کارگز  حویژه غفلت از مصال
 و تحوالت، خطای راهبردی بزرگی است.  

چرخهنکته در  هرچند  تغییرات،  این  است که  آن  دوم  و  ی  مختلف  روزگاران  ی 
نحو روشنی از اسالم آغازین و در  ، اما به  ستمتحول و به مقتضای شرایط رخ داده ا

اثر پذیرفته است. به بخشی    ،ی نبوی و یا خلفای راشدینو سیره  تواقع از قرآن و سن
ضمن مرور آن  در اینجا    .شد  هها و عوامل تغییرات در گزارش پیشین اشاراز این زمینه

 شود:   اشاره میعوامل، به برخی عوامل دیگر نیز 

دنبی    رت اما گرچه  -     این  عمل  در  ولی  بود،  نبوت جدا  شأن  از  مدینه  در    واسالم 
به سادگی   ( مسلمان و یا غیرمسلمان )های بعد چندان به هم آمیخته بودند که برای نسل

زاویه تاریخی،  واقعیت  یک  عنوان  به  امتزاج  همین  نبودند.  تفکیک  تا  ای  قابل  گشود 
گرفت )ولو به ضرب  را به دست میرت  قد  ،قکه از هر طریای  بعدها هر فرد و یا طایفه

، صرفا به دلیل زمامداری مسلمانان و یا قرابت نسبی و  ارشمشیر و ظلم آشکار(، خود  
ببی به نبی اسالم و حتی به صحابه و بزرگان قبایل و یا التزام به اجرای شریعت و  س
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  خلیفهو  ین  پیروی از فتاوای مفتیان و قاضیان و پاسداری از وحدت مسلمانان، جانش
مطلق بخواهد. اگر بتوان به    تعی خداوند بداند و از مردم اطا الله و یا نمایندهرسول 

امّ ، اعتماد کرد، بعید نیست که 1فتنه و فتنه امتّی المُلک« از نبی اسالم   ةحدیث »لکلّ 
های یکی شدن نهاد حکومت و اقتدار سیاسی در  خیزیشخص محمد نیز خود به فتنه

 ت خود آگاه بوده و نسبت به آن هشدار داده است. رای امب یندهیک فرد در آ
برای  -      اسالم  نبی  درگذشت  از  پس  است که  جعلی  روایات  انبوه  دیگر،  عامل 

مسلمان  مشروعیت  جوامع  در  امارت  و  سلطنت  و  چون خالفت  نهادهایی  به  بخشی 
سی را  ر سیا دااقت  همآنها یا مانند حدیث اثرگذار »االئمه من قریش«    طبقساخته شد و  

را   قدرت حکومتی  هم  و  پوشانید  دینی  مشروعیت  قرن  م هجامه  تا  عمل  در  )و  یشه 
ا طبق مضامین شماری از  یک تیره قرار داد و ی   هفتم هجری( در انحصار یک قوم و 

احادیث و  روایات  نوع  و    ،این  واجب  را  فاجر  و  ظالم  ولو  حاکم  و  امیر  از  اطاعت 
 حتی به معنای خروج از دین شمردند.  و خروج بر چنین امیرانی را ناروا 

اسالم بوده که بیعت نکردن حسین بن علی    ی منقول از پیامبر ت ا به استناد چنین روای    
یزید  را   با  معاویه  هر   بن  برنتابیدند.  را  آن  و  تلقی کرده  رخداد    نامشروع  از  پس  چند 

قتل و  و  کربال  شدند  چالش  دچار  یا  روایاتی  چنان  حسینی  حداقل    یاعام کاروان 
لمان( بر آن روایات  مس  را نامد  شخصیتی چون امام ابوحنیفه )نخستین مجتهد و فقیه 

مخالفت  تبصره شرایطی  به  مشروط  طور  به  و  زده  حتی  هایی  علیه    و  مسلحانه  قیام 
 خلیفه حاکم را جایز دانست. 

ه و  شتق آنها پیامبر به فردی و یا افرادی نظر داطبهمین طور روایاتی جعل شد که        
جانشین برای  را  معینی  افراد  یا  و  فرد  برگآن  خود  سیاسی  ادعا یزی  حتی  و  که    ده  شد 

از جمله شیعیان    2است. چنین نظری ماهیت دینی داشته و حتی از جانب خداوند بوده  

 
پیامبر اسای  )کتاب کم حجم و گزیده   درج گهراین حدیث کوتاه در کتاب    .1   137م( صفحه  الاز سخنان کوتاه 

 آمده است. 

روع. عموما براین باورند که ترتیب خلفای چهارگانه از ابوبکر تا علی به نحو پیشینی رخدادی است دینی و مش  .2
ها به لحاظ منزلت و  منطقی است و معقول چرا که این شخصیتپندارند که این ترتب  ، اینان میبه عبارت دیگر

  بیان هجری در کتاب    458سینی علوی( در سال  ترتیب هستند. ابوالمعالی )ح  ن به همی نیزاعتبار دینی و صالحیت 
د و او را بر اصحاب فرق نهند و  الله عنه گوینرضی  الله ابوبکر راگوید: »خالفت رسولمی  ( 60-61)ص    االدیان

رضیپ را  الخّطاب  عمربن  او  از  رضیس  را  عفان  بن  عثمان  او  از  پس  و  عنه  االله  پس  و  عنه  بن    زالله  علی  او 
 الله وجهه و مهر ایشان را یکسان در دل دارند و این است مذهب سنت و جماعت«.کرّمطالب را ابی 
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مدعی شدند که نبی اسالم علی بن ابی طالب را از جانب خداوند و به امر او به عنوان  
سیاسی جانشین  و  با  رفی کمع اش  وصیّ  مقامی  چنین  که  شد  ادعا  بعدتر  حتی  و  رده 

الهی   و    ردماهیت  تثبیت شده  به طور معین  فاطمه  از نسل  متعین شده  فرزندان علی 
اد چنین  زمینهاست.  خود  بزرگی،  نهاد  عای  غیرعرفی  و  الهی  مشروعیت  اصل  ساز 

یاتی  ظری امامی آن به نحکومت و حاکمان در تاریخ شیعی شد و در نهایت در شاخه
ی  و در فرجام به نظریه  تچون غیبت، انتظار، ظهور، نیابت عامه فقیهان در عصر غیب

 ی گشت. ی فقیه منته والیت مطلقه

های داخلی و خارجی  استبداد مذهبی و فتوحات و جنگظهور  در    سومین عامل-     
در جوامع اسالمی، اصل »جهاد« است. »جهاد« گرچه یک اصطالح قرآنی است و در  

اش خارج  عیوقهای اجتماعی و وولی بعدها از زمینه  ،ر نبوی مصطلح بوده است عص
ن( به  شده و برای فتوحات و در واقع برای هر نوع جنگی )ولو جنگ داخلی مسلمانا 

کار گرفته شد و حاکمان مسلمان از اصل جهاد، که در آغاز کارکردی متفاوت و حتی  
حضو به  مؤمنان  تشویق  برای  داشت،  جنگر  متعارض  گسترش  در  قصد  به  هایی 

مال   جمع  و  غنائم  یا کسب  و  خزانه  وسرزمین  نظامانباشته کردن  و  ی  های خالفت 
و فی  نام    سلطنت، سود جسته  »جهاد  هم  را  مقدس گذاشتند.  سبیلآن  یا جهاد  الله« 

ی مسلمان کردن کافران و نامسلمانان  پوشش مذهبی آن نیز، جهاد ابتدایی بود به بهانه
 دین و در نهایت گسترش قلمرو اسالم. یغ و تبل
قاع      این  از  نیرومند  هدسودجویی  چندان  تالش،  با  که،  سلسلهشد  نظری  ی های 

فرایض دینی قرار گرفت و بدین ترتیب به عنوان یک  طوالنی فقیهان، جهاد در شمار  
 1فریضه الزم االجرا و جاودانه به مؤمنان فروخته شد. 

 
به بنگرید  آن  بر  بن حماد،  136ص    ،العثمانیه: جاحظ،  افزون  نعیم  مروزی،  ابن 59، ص  فتنال ؛  ،  البدایه کثیر،  ؛ 

الصالبی،    لیبه نقل ع  صحیح بخاریدر    یو روایت  448، ص  4، جلد  االصابهحجر،  ؛ ابن (230-33، ص  7جلد
 .   586علی مرتضی، ص 

است و از این رو    ینوعمتربردهای مختلف و  ی »جهد« دارای کادانیم که در ادب قرآنی »جهاد« از ریشهالبته می  .1
نیز به    «کبر و جهاد اصغرامر به معروف و نهی از منکر« در ذیل باب جهاد آمده است. تعبیر »جهاد ا»ل  اص،  در فقه

است. در هرحال جهاد لزوما به معنای جنگ و نبرد با اسلحه نیست. در قرآن از جنگ و نبرد مسلحانه همین دلیل  
با عنوا اعمدتا  یاد شده  »قتال«  در روزگار پسین،ن  این همه،  با    ،عنوان »جهاد« و »مجاهد« و »مجاهدین«  ست. 

  شود. در هرحال اگراطالق شده و میکافران و دشمنان    اباصطالحاتی رایج حداقل از باب تغلیب به قتال و جنگ  
 جهاد به معنای عام آن در شمار فرایض فهرست شود، ایرادی در میان نیست.    
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نماید که جهاد ابتدایی  بوی، قطعی میاد در قرآن و در عصر نجهی  با توجه به فلسفه    
ی مسلمان کردن مسلمانان( نه در عصر نبوی  نی پیروی از اصل اسالم یا شمشیر براع ی)

ت داشته و نه به طریق اولی در روزگاران پس از وی قابل دفاع بوده و هست. مشروعی
قرار دادن جهاد به عنوان یک ف ضه دینی در کنار فرایضی چون  ریاز این رو به گمانم 

از یک بدفهمی و یا ناشی از سوء استفاده از یک    هنماز و روزه و حج و زکات، برآمد
برای کشورگشایی و کسب غنائم و تحکیم   عملی در عصر نبوی استسنت مفهوم و یا 

 اقتدار مالی و سیاسی دستگاه خالفت و سلطنت.
اقتدارگ-     جاافتادن  در  در جوامع مسلمان،  راعامل مهم دیگر  نهادهای حکومتی  یی 

به مثابه برای مدیریت جامع ا ق ی  طرح  شریعت  به وسیلهنون  برای  ه  نیز  و  ی حاکمان 
ن اسالم بوده که هنوز هم تا حدودی برقرار است ی قاضیان در تمامی اقطار جها سلسله

ی و احیای  ازی بازسهای متنوع بنیادگرایی اسالمی حتی در اندیشهو به ویژه در جریان
به مثابه قاآن هستند. گفتنی است که گرچه شریعت  در  ونی  در روزگاران پیشامدرن  ن 

ایران  جوامع اسالمی، عمال گریزناپذی بوده(ر بوده )همان گونه که در    ، ساسانی چنین 
تردید خطا بوده و استمرار و استقرار  ولی تداوم آن به عنوان یک قاعده و سنت الهی بی

 ونی ثبوتا و اثباتا ممکن نیست.       کنآن در جوامع 

د فراز به عنوان نمونه است. مراد این  توان افزود و این چن یبر این عوامل باز هم م
تاریخ اسالم گذشته؛ از یک سو لزوما برآمده از متن اسالم به  است بگوییم که هرچه در  

نبوده و حتی    ه،ی نبوی و حتی خلفای راشدین وجود داشتکه در قرآن و سیرهای  گونه
تعارض با سنت اسالمی آغازین رخ   رد  توان به طور مستند نشان داد که در مواردیمی

ها و رویدادهای  ادعا کرد که تمامی سنتتوان  داده و عمل شده؛ و از سوی دیگر، نمی
پسین ربطی به اسالم اولیه )که غالبا تحت عناوینی چون »اسالم اصیل«، »اسالم ناب« 

 . ندارد  ،شوند(ی« معرفی میقع و »اسالم وا

در متن هر نیک و بدی که  به  به هرحال  داده است، ربطی  تاریخ رخ    اه ریشه  این 
ها را بکاود و در نهایت  صف فرض است که ریشهدارد و از این رو بر یک پژوهشگر من
نشان دهد که کدام سنت و قاعده ار کجا برآمده  ای  به طور مستند و به طور قانع کننده

 است.  بعدها چگونه و چرا دچار دگردیسی شکلی یا ماهوی شده ا  و ی

میا  در آشکار  مثابهین صورت  به  اسالم  سنت، صرفا  شود که  یک  و  دین  یک  ی 
فهم مسلمانان از اسالم آغازین نبوده و نیست و از این رو تاریخ اسالم عین    تفاسیر و
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ی معتبر نبوی ولو با  هیری متعین در نصوص وحیانی و ساسالم نیست )اسالم به مثابه
ر تمامی  دیگر،  سوی  در  و  نسبی(  غیرقابل  ی واعتبار  و  بد  )ولو  اسالم  تاریخ  دادهای 

 ت. ناشی از سوءتفاهم نبوده و نیس ،دفاع(

نمی »تقیه«  اصل  به  توسل  با  شیعی  فقیهان  و  عالمان  عموم  توانند  همان گونه که 
بار و روایات معارض با عقاید و  اختمامی رویدادهای عصر امامان و به ویژه انبوهی از  

توجیه کنند، دیگران اعم از شیعی و سنی قادر نبوده و    وباورهای متأخر خود را تفسیر  
شوند را  هایی که به هرحال اکنون مذموم شمرده میاید و سنتیاری از عقد که بسنیستن

 صرفا برآمده از سوء تفاهم و یا بدعملی این و آن بدانند.  

نب  وار ای در هرحال  را  تاریخ  را درست مید    ه بدانیم )ونه و کژخوانی کرد و هرچه 
امروزین( معیارهای  با  غلط    ،ویژه  و  ناروا  را  هرچه  و  بدانیم  اصل  و  ناب  اسالم 

و می مسئولیت  از  و  ماست«  مسلمانی  از  هست،  که  عیب  »هر  بگوییم  شماریم 
سلیقه مواجهه  چنین  بگریزیم.  هرچای  پاسخگویی  نامش  اسالم  ه  و گزینشی،  باشد، 

و   آشناسی  مهم  نیست.  پژوهش  یا  و  نگاری  تاریخ  و    ن یا  روشمند  تحقیق  است که 
 د اهل فن قرار گیرد.  ی استوار باشد و مورد تأیی ستند به ادلهاستاندارد و م

می این که  آخر  »چرخشسخن  لئونارد  ولفگانگ  عنوان کتاب  از  یک  توان  های 
ا در بررسی تاریخ اسالم به  و این روش ر  رداستفاده ک  1کمونیسم چیست؟«-ایدئولوژی

مند نشان داد که دین اسالم در کشاکش تحوالت  ند و قاعدهتسکار گرفت و به طور م
تنوع و مختلف چگونه و چرا دچار دگردیسی و تغییرات صوری و  تاریخی و در ادوار م

زیرا   ت.ها در کجا بود اسهای واقعی و یا فرضی این دگردیسییا ماهوی شده و ریشه
و یا مشابه آن، البته با توجه به   اتحوالتی که مثبت یا منفی در تاریخ اسالم رخ داده، عین 

جغ  و  فرهنگی  خاص  امقتضیات  و  در    جتماعیرافیایی  و  دیگر  جوامع  در  تمدنی،  و 
 های کهن و حتی غیر کهن نیز رخ داده است.  دین

در سلسلهنمونه آن  آشکار  آئینی  متـأخر،  مذاهب  است که ب  هایی  بهاءالله  و  اب 
مرام منسوب به مارکس و انگلس  مسلک و  ر،  گیه و دکمتر از دو قرن از آغاز آن نگذشت

آ عمر  از  قرن  دو  از  کمتر  باز  نشدهن  است که  می  سپری  مارکسیسم است.  دانیم که 
بوده و در چین و کوبا و جاهای دیگر )از جمله در  ای  روسی در شوروی سابق به گونه

 
 ره وسیله ناشرانی مختلف در تهران منتشر شده است. هوشنگ وزیری ترجمه شده و چند با این اثر به همت .1
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ه نموده و  ره تر چ های متفاوت و در خود اروپا نیز باز به شکلی متفاوتونهگ  ایران( به
نومارکسیست نهایت  )از  در  مختلف  نواحی  در  اخیر  قرن  نیم  در  در حلقهها  ی  جمله 

ارائه داده،  مکتب مشهور فرانکفورت( ولفگانگ، که   1. اندتفاسیری خاص و متفاوت 
پس به عنوان  در شوروی زیسته و س ی  یش بوده و سالیاناندخود یک مارکسیست جزم

ن اثر یاد  و آلمان شرقی فعالیت کرده است، در هما   یقیک نظریه پرداز در اروپای شر
بیان دیگر کمونیستی در    شده نشان داده است که یا به  چگونه و چرا مرام مارکسی و 

شده   متعارض  مواردی  در  و  بنیادین  تحوالت  دچار  نواحی  دیگر  و  شوروی  و  اروپا 
گا .  است و  ستبر  ایدئولوژی  یک  به  مارکسی  مرام  تبدیل  آنها،  جمله  یش  اندجزم  هاز 

از این رو وی با این  دانست و  است و حال آن که مارکس ایدئولوژی را آگاهی کاذب می
 مفهوم و با هر نوع ایدئولوژی سازی به جد مخالف بوده است. 

 
وابسته به مکتب فرانکفورت را به عنوان نمونه ذکر    اثر اریک فروم  تینساسیمای انسان رتوان کتاب  از جمله می  .1

دهد. وی با انسان ارائه می   دوکسی مارکسیستی ازکرد که نویسنده تفسیری متفاوت و حتی متعارض از تفاسیر ارت
نوشته استن از  شماری  به  اومانیستیاد  انسان کامال  باره  در  مارکس  دیدگاه  است که  مدعی  مارکس  و ا  های  ست 

اندیشه ک استدالل می  نیز تفاسیر ند که در شوروی ظاهرا مارکسیستی  اروپا  بد فهمیده شده و حتی در  های مارکس 
وارونه و  آموای  نادرست  و  مارکس  این ک زهاز  است.   ارائه شده  او  وسیلههای  به  پارسی تاب  به  مجید کشاورز  ی 

سرشت  . اخیرا نیز ترجمه دیگری از همین اثر با عنوان  تسدر تهران منتشر شده ا  1356برگردانده شده  و در سال  
 است.       در تهران عرضه شده 1399به دست فیروز جاوید به وسیله انتشارات »اختران« به سال  انسان راستین
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 فصل سوم 
 

 م الاسالم و سکوالریسم؛ آرای نواندیشان جهان اس
 

  

 درآمد؛ طرح موضوع 

دو در  مناقشه  پر  و  مهم  بس  موضوعات  موضوع   از  ایران،  در  اخیر  دهه 
شود و  می  محافل فکری و سیاسی شمردهم« است که از مباحث کانونی در  »سکوالریس

مختلف روشنفکران ایرانی و  های  به هرحال اکنون این مبحث با شدت در میان نحله
 از کشور در جریان است. ج فعاالن سیاسی در داخل و خار

اجتماعی و سیاسی عمدتا برآمده    فکری و  ت ، موضوعا 1از آنجا که در ایران معاصر 
پردازان ایرانی از بیرون از مرزهای  ایرانیان و به ویژه روشنفکران و نظریه از تأثیرپذیری  

فکری و فرهنگی و جغرافیایی ایران است، موضوع سکوالریسم نیز با همین عنوان و  
هما  ی یا  و  مشابه  مهمان   عرضعناوین  عنوان  به  الئیسیسم  مانند  مهمان    آن  چه  )گر 

تعامل با محیط میزبان به گفتگو نشسته و در  زمین وارد شده و در  از مغرب  ،ناخوانده(
 عین حال دیری است که میزبان را به چالش کشیده است.

 
شود اما دقیقا روشن نیست که مراد چیست. در واقع پرسش این می  یاد استفادهیران معاصر« زگرچه از عنوان »ا  . 1
تاریخی    تاس تقویم  نظر  از  مورد چه زمانی  »ایران معاصر«    مبدأکه حداقل  این  در  اجماعی  دقیق و  معیار  است؟ 

ندارد به گمانم  ،وجود  قاجاری م  ولی  اوایل  مبد  توان  دان  أرا  ایران معاصر  آغاز  نیزو  معیار  مواجهه    ست.  آشنایی و 
فرهنگ و  تمدن  و  غرب جدید  با  ایرانیان  سیاسی  و  فکری  چارهج  نخبگان  و  مدرن  معضل  هان  برای حل  جویی 

مشخصعقب صورت  به  است.  تمدنی  اصالحمی  ماندگی  آغاز  و  شاه  فتحعلی  روزگار  اواسط  از  ات  توان گفت 
 .  عهد، »ایران معاصر« آغاز شده استعباس میرزای ولی
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غی فکری  طیف  میان  در  مشابه  مفاهیم  و  الئیسیته  و  ذهبی، که  رمسکوالریسم 
ایدهعلی و  مفاهیم  و  عناوین  این  با  و حتیه   هاهمر  هاالقاعده  به  می  ستند  توان گفت 

ه  با  آننوعی  فکری  دارند،    هاویت  و  نیز  مالزمه  معناشناسی  و  مفهومی  لحاظ  به 
در جوامع اسالمی و    هانظری و اجتماعی و به ویژه در چگونگی تحقق آن  های داللت

 .بحث و گفتگوست و اختالفات کم نیست حلم ،ی ایراناز جمله جامعه 

ه با  ن بحث و مناقشه در قلمرو دینی چون اسالم و به ویژیرتبیشاما،  حوزه  در این  
ی و مبانی کالمی و عقیدتی آن در جریان است. با فرض توافق اجمالی یا  گرایش شیع 

ین  ب  اجماعی روی واژه و مفهوم سکوالریسم و همتایانش، پرسش از تعیین نوع نسبت
این   در  است. مثال  مدرن  مفاهیم  این  با  اسالم  و شریعت  نسبت  ومدین  تعیین  در  رد 

ارب از میان نسب  عه کدام نسبت قابل طرح و تصور است؟ نسبت  دین و سکوالریسم 
 تساوی، تباین و یا اشکال منطقی دیگر؟

بر  ی  گرایان و از جمله بنیادگرایان مسلمان پاسخ روشنی مبندر این میان شاید سنت 
د سکوالریسم  با  شریعت  و  دین  مقوله  دو  تباین  به  بباور  دادهند  شا اده  اما    ،(اند )که 

نواندیشان مسلمان، که دیری است در کار  بیشترین پرسش و   ابهام در قلمرو  احتماال 
اصالح فکر دینی و درانداختن فهم عصری از دین و تغییر وضعیت مسلمانان و جوامع  

به دوران مدرن و ایجاد ترقی و پیشرفت و توسعه تمدنی  رن  اسالمی از شرایط ماقبل مد
تحوال  چشم  تو  به  هستند،  علمی  و  و    خورد.می  فرهنگی  تبیین  مقام  در  این گفتار 

 توضیح این موضوع و ارائه پاسخی روشن به این پرسش است.

 

 اتواکاوی واژگان و اصطالح

، و مشتقات آن  ته«حاتی چون »سکوالر« و »الئیسیصطالاو  روشن است که واژگان  
و  کلماتی فرنگی  ا   کامال  ماننتازه  طبعا،  و  و  د ست  واژگان  فرنگی  دیگر  متأخر، ارداتی 
غیراروپایی کاری است  های  در زبان فارسی و عربی و صدالبته زبان  ها گذاری آنمعادل 

 بس دشوار و پر مناقشه. 

در طول    آن که  ورود شماری اصطالح   150با  با  اخیر  ع   هامنا ات،  سال    نناویو 
و  های  در حوزه  ،رنگیف فنی  و  اجتماعی  و  معرفتی  مواجهیسمختلف  و  هست  اسی  یم، 

معادل های  کوشش مصروف  نیز  زیادی  فنی  و  و  فکری  عناوین  این  درست  گذاری 
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جانبه  به درستی و همه  هاحداقل شمار قابل توجهی از آن  مفاهیم انجام شده است، اما
  بدفهمی و اغتشاش وجود دارد. از حریتآنها،    ی هدربارگذاری نشده و هنوز هم  معادل 

مشروطه که برگرفته از سه شعار انقالب  ر عصر  )سه شعار مشهو  ت و مساوات و اخو 
بود( گرفته تا عدالت و پارلمان و شورا و قانون آن روزگار و بعدتر دموکراسی   1فرانسه 

 . و حقوق بشر و سکوالریسم و الئیسیته و مفاهیم پرشمار متأخر دیگر

اسالمی و  زبان    ذهن و  دار درالبته از آن سو نیز همین طور است. یعنی واژگان ریشه
دیگر نیست های  شیعی نیز به سادگی قابل انتقال به فرهنگ و زبان-اسالمی-یا ایرانی

گذاری کرد. دلیل آن نیز  غربی ترجمه و معادل های  توان آنها را به زباننمی  و به راحتی 
 روشن است.  

»  یهبه گفت اسهایدگر  آدمیان  ذهن  ترجمان  زبان  و  است«  هستی  خانه  و   تزبان 
و زب آن   ،انذهن  تاریخ طوالنی  یا ملت در طول  بیانگر گفتار و گفتمان یک قوم  و  ها 

ست. مثال »خُوَرنه« ایران باستان )که به »فرّه ایزدی« ترجمه  ها و تجربه  هاانواع معرفت
)مشده( چگونه می فرنگی  معادل  یا   ثالتواند  و  آلمانی  یا  بیا   انگلیسی  و  ب فرانسوی(  د 
 شود؟دگی مفهوم  اسبرای غربیان به 

به هرحال سکوالر و سکوالریسم و الئیسیته در خود غرب نیز محل تأمل است و  
تعاریف و تفاسیر مختلف از آن دو ارائه شده و در نهایت هنوز اجماعی کامل در این 

 زمینه وجود ندارد.  

ه از تجارب فرهنگی و مدنی و اجتماعی  که این عناوین برآمدجا  در عین حال از آن 
دمدمر زیسته  نیمان  و  ر  دارد  ریشه  دیار  آن  در  و  است  اخیر  قرن  چند  در  غربی  کره 

ضرورت  ها زمینه برای  هایی  و  است،  شده  منتهی  چنین گفتارهایی  تولید  به  خاص 
تا حددی شناختهآن  مردمان   استنواحی  فهم  و قابل درک و  برای مردمانی    ما ا  ؛شده 

پسِ بدون  و  دیگر  فرهنگ  و  تاریخ  در  تحوالت    تشپ  زیسته  و  تجارب  آن  داشتن 
در صورت قبول نیز تعیین معادل    به آسانی قابل درک و هضم نیست و حتی  ،تمدنی

کار دشواری    ،دقیق و جامع و مانع در زبان و ادبیات ملی و به ویژه دینی کامال متفاوت
 است.  

 
 . Liberté, Egalité, Fraternitéآزادی، برابری، برادری:    .1
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  نآمانند  سکوالر و    چون و چرا و کندوکاو در مورد اصطالح  ،ارفت گ  نمراد ما در ای
  بهسخن و برای ایجاد امکان تداوم بحث و حصول به پاسخ    آغازاما به عنوان    ،تنیس

 گذریم.می کنیم ومی  پرسش موضوع مقاله، ناچار در این باب تأملی

رایج اصطالح  غیردین  ،در  شخص  به  ایران  در  میحداقل  سکوالر  به    .دینگودار 
یعنی کسی که   سکوالر  ایجابی،  به صورت  و  دیگر  دینی  نیدعبارت  به  متدین  و  دار 

عن یعنی  آن  فارسی  معادل  الاقل  و  تعریف  این  اما  نیست.  حتی  خاص  و  سلبی  وان 
یعنی کسی    هاانایجابی سکوالر، دقیقا روشن نیست. غیردینی در ذهن و زبان ما مسلم

و طبعا    1ایمان استرد یعنی قلبا معتقد نیست و بینداکه اساسا به هیچ دینی اعتقاد  
نواهی( و مجری شعائر  م  زنی   در عمل  و  )اوامر  احکام  به  آداب مذهبی و عامل  بادی 

اینان بود.  نخواهد  آئینی  و  می  خاص  ضدمذهب  عمال  و  نظرا  دلیل،  هر  به  توانند، 
به دالیل  برخی  تفاوت بوده و حتی ممکن است  توانند  بیمی  باشند وستیز هم  مذهب

همدلی نیز نشان    ،معین  ی ا همذهب و مذهبی  نسبت به  ،خاص شخصی و یا اجتماعی
سکوالر  ؛ندده  گروه  از  آنان  خروج  معنای  به  همه  این  همان گونه که  نمی  اما  شود. 

احساسی مشابه و پیوندی فکری و    ها دینممکن است دیندارانی نیز نسبت به برخی بی
 د. باشن  یا اخالقی و انسانی داشته

ئیک به معنای  ویژه ال  ه بسکوالر و    ، رسد که در غرب )حداقل در آغاز(می  به نظر
بیبی و  آئینی  ایمانی  لوازم  و  مبانی  و  پاپی  نظام  و  پاپ  و  به کلیسای رسمی  اعتقادی 

دینی و نفی اساس دین  ایمانی و بیبی  خاص کاتولیکی آن بوده است نه لزوما به معنای 
  ، لوتر و ها ها و الئیکی. شاید از این منظر نخستین سکوالرر دین و آن هم نفی مطلق ه 

پروتستانکالوین   به  های  و  الئیک  و  سکوالر  معاصر  ایران  در  اما  باشند.  نخستین 
دین لزوما  )نه  دینغیردینی  روشنفکران  نظر  در  معنا  این  و  شده  ترجمه  و    2یستیز( 

 غیردینی مقبول افتاده است. 

 
  سامی )یهودیت و ق ایمان است.  در فرهنگ دینی ادیان  « متعلَچه  ؟ »چهاز دارد. ایمان به  ین قی  لَ»ایمان« به متع   . 1

المی نبوت  دیشه اساز نبوت عام و خاص. در اناد و نبوت است اعم  و مع  أمبد  ،مسیحیت و اسالم( متعلق ایمان
اعتقاد به نبوت    خاص  تایمان به پیامبران الهی و توحیدی )به طور خاص یهودیت و مسیحیت( است و نبو  ،عام

 حضرت محمد و دین او اسالم است.  

شریعتی،    . 2 علی  به:  بنگرید  جمله  آثار از  ویژگی31  مجموعه  جدیدهای  ،  ص  قرون  عبدا؛  212،  لکریم  نیز: 
 . 92، ص  1381ران، انتشارات صراط، ، تهسنت و سکوالریسمسروش، 
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شود  می  یرانی همواره این جمله تکراری غیرمذهبی االرهااین که در گفتارهای سکو
شود، دقیقا به  می  « استفادهها ی »سکوالرها و مذهبیو یا از دوگانهسکوالرها«  که: »ما 

بدین ترتیب  اند و  معنای آن است که »سکوالر« و »مذهبی« قسیم هم یعنی در برابر هم
ا دیگری  رد  و  نفی  معنای  به  یکی  به  عمل  و  داعتقاد  عبارت  ست؛  صورت،  این  ر 

 ود. هند باوالجمع خعة»سکوالر مذهبی« و برعکس، مان 

چه    ،تر این مفاهیم باید دید که سکوالریسم و الئیسیتهدر مقام فهم و تبیین دقیق
بنیان در مقام معرفی  دارند. برخی  نتایجی  و  ابعاد  و  این  معرفتی و فلسفی  های  مبانی 

به  اند  واژگان گفته در    معنایکه سکوالریسم  و  آدمی  استقالل  خودبنیادی  اعالم  واقع 
در   انسان  اربکامل  و  نبی  و  نبوت  نفی  و  خداوند  بر  های  رزشابر  مبتنی  اخالقی 

بیجهان )اومانیسم  است  دینی  و  الهی  بر  بینی  مبتنی  نیز  و  و خرد    راسیونالیسمخدا( 
  .1نیاد انسان استخودب 

پرستان قدیم که به هرحال  ی بتداری )حت در این صورت، روشن است که هیچ دین
و   بتان  مشارکت  با  واحد  هم  ها ههلابه خدای  و خدایان  انواع  ارباب  به  یا  و  و  عرض 

توانند سکوالر یا الئیک باشد. زیرا هر مؤمنی، با هر گرایشی نمی  ،مستقل باور داشتند(
تنها  نه  آئینی،  هر  در  ب نمی  و  داشته  قبول  و  بفهمد  بدون خدا  را  عالم  بتواند  لکه  اشد، 

تعیّن طبیعت و  او فهم و تفسیر و حتی  برای  تاریخ ناممکن    و   نا انس  اساسا  جامعه و 
 است و دارای امتناع ذاتی است.

و   فقیهان(  و  )مانند خدای عموم مؤمنان  متشخص  به خدای  باور  فرض،  این  در 
پروتستان)  شخصغیرمت متألهان  برخی  یا  و  مسلمان  عارفان  برخی  خدای  به  -مانند 
این مبنا در  بر    کند. نمی  فرقی   ،(2دریای ایمان یت در کتاب  خدای دان کیوپ  نمونه  عنوان

غرب امروز نیز قطعا هیچ مسیحی یا یهودی مؤمنی وجود ندارد که سکوالر و الئیک  
 باشد. در اسالم نیز چنین است. 

علم خردگرایی،  معنای  به  سکوالریسم  و  سکوالر  اگر  تعلیل  اما  و  تحلیل  باوری، 
و   باعالم  ما معیار عقل و علم و علیّ  آدم  و  قانونمندی  و  قانون  و  به طور    ها نآنند  ت 

 
های ه، گفتار »سکوالریسم«(. البته از برخی آموزمسسنت و سکوالریاین تبیین در گفتار سروش برجسته است ) . 1

 شود. می به صورت روشن یا بالمالزمه دیدهحامیان سکوالریسم نیز همین تبیین 

 .1376ن، طرح نو، ترجمه حسن کامشاد، تهرا، ی ایماندریادان کیوپیت،  . 2
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باشد  فی1متعارف  دین،  خداباوریالجمله  و  منافات    ،داری  بودن  و سکوالر  الئیک  با 
الجمله« بدان سبب است که در  توان سکوالرِ مؤمن بود. این که گفتم »فیمی  ندارد و 

وجود مختلف  تفاسیر  نیز  زمینه  و    دارد.  همین  عقل  از  تفسیری  توضیح که  این  با 
  نظمی هستی،قانونی و نظم و بیدی جهان و یا بیو قانونمن   علم و علیتعقالنیت و  

تواند با فهم و تفسیری از خدا و خداباوری و نقش و حضور مقام الوهی به عنوان  می
و در    ر عالم( د3»هواالول واآلخر والظاهر والباطن« )حدید،  قرآن»صانع« و به تعبیر  

آن  برابر  در  و  باشد  تعارض  در  آدمی  و  سیر فتتوان  می  زندگی  مفاهیم  این  همه  از  ی 
بلکه     ، معارض نباشد  ،مقوالت ارائه داد که نه تنها با مفهوم خداوند و ایمان به صانع

اخت  و  و خردورزی  با خرد  الهی  به ذات  ایمان  داشته  اساسا  آدمی مالزمه  آزادی  و  یار 
وری و  ا باراده و آزادی انسان، خدا  باور به علم و خرد و اختیار و بدون    باشد و در واقع 

   2بنیاد و لغو و مهمل بنماید.یایمان نیز دعوی ب

قرآنی اندیشه  تعقل  ،در  و  عقالنیت  و  تعیین  ، عقل  و  مهم  است که  چنان  کننده 
م و بالموضوع  وه و م  ،ور مخاطب عاقل و خردمندخطابات دینی و وحیانی بدون تص

بود.خواه  نیز، که پلی است  د  اندیشه  فردوسی  شیعی، سخن    ایرانی و اسالمهای  بین 
 کند.  می را با »به نام خداوند جان و خرد« آغاز خود

بنابراین، پاسخ به پرسش نوع نسبت دین و ایمان با اندیشه و مفهوم سکوالریسم و  
ب دارد  بستگی  بلکه  نیست،  »نه«  و  »آری«  و  قاطع  و  سرراست  تعبیالئیسیسم،  و  ه  ر 

ع  تفسیر و  دین  و  ایمان  و  خدا  چون  مفاهیمی  از  کسی  و   لقهر  سکوالر  و  علم  و 
 . ها الئیسیته و مانند آن

 
در    . 1 اوک که گویا  ان  1846جرج  بیان  برای  واژه »سکوالر«  از  بار  و   یشه یدنخستین  استفاده کرده  مورد بحث 

 شمرد: می دارد، اصول سکوالریسم را چنین بر سکوالریسم انگلیسیکتابی با عنوان 

 یم مادی زندگیگی با توجه به مفاهبهبود وضعیت زند-1
 در دسترس انسان است دانش تنها وسیله-2
 جهان دیگر در کار باشد و چه نباشد  این که خیر در نیکی است، چه-3
 ( پدیای فارسی، ذیل مدخل »سکوالریسم«ویکی ) .جویی این نیکی، خیر استی کردن در این جهان، و پیکین-4

خداوند و عقل و علم و  طه  راباز چنین تفسیر و تبیینی برای  کم و بیش    ،مسلمان فیلسوفان    ،چنان که در گذشته  . 2
باری با طبیعت دفاع کرده و در روزگار   تچگونگی حضور خداوند در هستی و در زندگی آدمی و چگونگی ارتباط ذا

نواندیشان و متفکران مسلمان نیز عموم  بنگرید  مدافع چنین نظر  ،ما  از جمله  تبیینی هستند.  آمو  و  ال  اقبهای  زه به 
در   در  الهوری  دینی  فکر  در    ، اسالماحیای  شریعتی  نیز  آرام.  احمد  آثار  ترجمه  دوم   ،16مجموعه  و  اول  درس 

 شناسی.  اسالم
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در   توان می نسب اربعه و حصر منطقی آن سخن بگوییم،  چارچوب اگر بخواهیم در  
برخی صور   در  و  تساوی دید  نسبت  از دو سو،  مفاهیم  میان دو سلسله  برخی صُوَر، 

تباین   یا منو هم نسبت  هر پاسخی ین طور عموم و خصوص مطلق  این رو  از    وجه. 
»ای ا ب از  تفد  و  مفاهیم  حوزه  در  به  ا گر«  و  شود  آغاز  برهانی  سیر  و  منطقی  استنتاج 

پاسخ    تجویزی هیچ  برسد.  پیشینیقطعی  الزم  و  پرسش    ،و جزمی  رابطه  ی  دربارهبه 
 رد.  ن با خرد و خردورزی وجود نداخدا و خداباوری و یا تدیّ

ا روشنی  به  مذاهب،  و  ملل  و  اقوام  تمام  در  اندیشه  تفاوتنچز  تاریخ  و    ها ین 
همین که اکثریت قریب به اتفاق خردمندان و  کند.  می  حکایت  ییو پیکارها   هاتعارض

الجمله و یا بالجمله مؤمن و خداباور )در اینجا خدا  عالمان بشری در طول تاریخ، فی
، به  اندشود( بودهمی  مل خدایان مذاهب شرک همشا   م ویبررا به معنای عام به کار می

بن  ازروشنی   فرهنگ  ادرست  در  تفکر  »امتناع  اندیشه  امتناع  ودن  دعوی  نیز  و  دینی« 
ورزی  دارد. به ویژه تاریخ اندیشهمیذاتی دینداری با هر تعریف از سکوالریسم پرده بر

 مسیحیت و اسالم، مؤید این مدعاست. در

 

   تحریر محل نزاع

برای کرد و    نشرورسد که باید حوزه بحث و در واقع پرسش کنونی را  می  نظر  هب
از طرح مباحث هر چند مهم اما تا حدودی خارج از موضوع احتراز  حصول به نتیجه،  

 . نمود

پرسش مجموع  جدال   هااز  جهان  های  و  و  ایران  در  اسالم  و  سکوالریسم  فکری 
رتباط دین اسالم  ز چیستی و چگونگی الی اشود که پرسش اصمی اسالم، چنین استنباط 

ر سیاست و حکومت و دولت و مدیریت کالن و خرد  ی با امع یش   ی کالمی اندیشه  و یا
مراد  مفهومی  چنین  نیز  الئیسیته  و  سکوالریسم  و  سکوالر  از  چنان که  است.    جامعه 

  شود و نسبتمی  شود. یعنی وقتی در حال حاضر صحبت از سکوالریسم و مانند آنمی
بهآن   و  دین  با  اسالم  را  نگمی    طور خاص  )اگر  عمدتا  نوع    مطلقا(  میویسنجند،  از 

 شود.  می پرسشارتباط دین و سیاست و حکومت 

مفاهیم و ظهور اصطالحاتی چون الئیک و سکوالر در غرب نیز    سیر تاریخی این 
قدیمی ظاهرا  الئیک، که  و  الئیسیته  اصطالح  ویژه  به  است.  دعوی  این  و  تر  مؤید 
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نسی  ییدهاز نوع  تعیین  از  است،  فرانسه  روشنگری  عصر  سیحیت  م  بتتحوالت 
دولت و  سیاست  امر  با  پاپیسم  و  آ  کاتولیک  و  قانون  مانند  آن  فروعات  و  و  موزش 

 کند. می پرورش و نهادهای مدنی و به طور کلی عرف و عرفیات حکایت

دین و  مذهبی  مذهبی/غیرمذهبی،  دوگانه  این  بود که  در  کسی  ندار  دینیبه  -ظام 
باور داشت و   1سنت آگوستین یا«سیاسی کلیسایی حاکم و در واقع به همان »شهر خد

زمین و مفسر رسمی و نهایی دین و متون   روی بر   االختیار خداوندی تامپاپ را نماینده
و   ها دانست و فرمانروایان عرفی و دولتمی داری بخش هر نوع اقتمقدس و مشروعیت

قوانی  ها حکومت راو  تأی   ن  صورت  و کلیسا در  مذهبی  مقام  مقبول   ،ید  و    مشروع 
 .تفایمی

دین  عین  در  بود که  الئیک کسی  مقابل،  بودندر  پا  ،دار  و  نظام  به کلیسا  و  پیسم 
رایج کلیسلسله  هم    سا مراتبی  از  را  عرف  و  شرع  نهایت  در  یا  و  نداشت  اعتقادی 
مقامات دینی فمی  تفکیک باور داشت که دین و  و  بر  قط حکرد  نظارت  ق دخالت و 

ولی امور عامه و مدنی    ،خاص را دارند   یبذهمور دینی و حق تصدی امور معنوی و م ا

 
و    اعترافات  هایی پنجم میالدی که مؤلف کتابم( متأله بزرگ مسیحی در سده430-354نت آگوستین )س   . 1

مسیحیت قرون وسطا ر افکار دینی و اجتماعی و سیاسی  او دهای  و اندیشه )مدینه الهی( است و افکار    شهر خدا
ی یک نهاد مقتدر سیاسی ه ویژه به مثابهب  ی یک آئین وبسیار اثرگذار بود. او یکی از بانیان بزرگ مسیحیت به مثابه 

در    کامال الهی است و   کند کهمی   را ترسیم  ایامعهج  ،شهر خداو دارای »والیت مطلقه« در قالب کلیسا بود. او در  
شود. او به صورت توصیفی از چنین  می  ساختهای  گو مدینهلادر زمین هم بر همان  آسمان و ملکوت برقرار است و  

ها  زمینی هم هست. در این شهر تمام امور بر وفق ارزش ،یآسمانمدینه کند اما تجویز او برای اد میی مدینه و شهری
دینی متخذ  نواهیو اوامر  شود و در نهایت همه چیز تحت  می   خته( ساخته و پرداو معیارهای الهی و دینی )مسیحی

 پیشوایان دینی است. های از آموزه

او از  پیش  از مسیحی شدن    ن ایهای  بنیان   ،البته  بود. پس  نهاده شده  در سال  اندیشه  امپراتور روم    326کنستانین 
 کتب مقدس تنقیح و تدوین شد و نیزتشکیل شد و در آن  میالدی به فرمان او شورای دینی در شهر نیسه )نیقیه(  

ابالغ شد. در   وبرای نخستین بار اصول اعتقادی جامعه دینی مسیحی تنظیم و به عنوان یک دستورالعمل در آمد  
پ نماینده خدا در روی زمین و مصون از اشتباه و خطا« دانسته شده و »مظهر خارجی »پاای  این منشور هشت ماده 

ی مسیحیت و اصول دیگر مسیحی، م روح اولیهه است. در تداوم منطقی آن، به رغحی صلیب« معرفی شدآئین مسی 
دنیا از وظایف و ی رستگاری مؤمنان در این  نان به انگیزهمؤسیاست و دخالت و یا نظارت بر تمام امور زندگی م

خدا را در زمین و    دند که شهر ملکوتیتکالیف قطعی مذهب و نهاد رسمی آن یعنی پاپ و کلیسا شد. اینان بر آن بو 
 اسوتی نیز بنیاد نهند. برای آدمیان ن

، تهران، جاهلیت و اسالمنوری، یحیی،    :هدر مورد شورای نیسه و مواد هشتگانه منشور محفل روحانی آن بنگرید ب
 .458-457، چاپ هشتم، ص 1357تشارات مطالعات و تحقیقات اسالمی،  ان
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و  اند نه در حوزه دیانت هاو سیاست و قانون و حکومت و آموزش و پرورش و مانند آن
نه در اختیار مقامات دینی و کلیسایی. در این تفکیک، دین و نهادهای دینی و روحانی  

هر یک به    ود  کنن می  پیداو حکومت و امور مدنی و عرفی دو قلمرو مستقل  است  و سی
اعتقادی و  رسند. با این توضیح که الئیسیته گاه به بیمی  ل و خودمختاری الزماستقال

و کشیش اطالق بین دین و کلیسا  به معنای بیمی  تمایزگذاری  به  شده و گاه  اعتقادی 
به ویژه چیرگی دین و کلی و  و    سا ودخالت  امر سیاست و حکومت  بر  مقامات دینی 

 ه است.دو ب انون و امور عامهق

دهد که منظور از این اصطالح چیست. می  ی التینی سکوالر به خوبی نشانریشه 
از   ساخته شده که هم به معنای »غیرروحانی« است و هم به    Saeculumاین واژه 

  ت قیمومیت کلیسا از چیرگیی تحآوردن اموال و نهادها معنای »دنیایی کردن« یعنی در
ساخته شده    secاین واژگان از    1دولت.  ومی وعم  ومربه قل  ها آن و اختصاص دادن آن

شود با توجه به همین  می  گفته sectکه به معنای »جداسازی« است. این که به فرقه هم 
یی  همان باور به جدا  ،توان گفت که مراد از سکوالریسممی  ریشه و معناست. بنابراین

 بوده است.    هاد دین از نهاد حکومتن

از   یکی  باربیه  زمینه وپژموریس  این  در  فرانسوی  الئیسیسم  حوزه  متأخر    هشگران 
 گوید: می

ی الئیک بر  واژه...  »از نظر زمانی، صفت »الئیسیته« بر اسم »الئیسیته« تقدم دارد
مق در  یا  را مشخص کند  با کشیش  تمایز  این که  قرارحسب  دینی  امر  دو    ،دگیر  ابل 

که کشیشان  ای  رسد یعنی دورهمی  به قرون وسطا   ...معنای متفاوت دارد. نخستین معنا 
ی نوزدهم  شدند. دومین معنا نسبتا تازه است و در سدهمی  متمایز   ها مسیحی از الئیک

واژه به دومین معنای  باری الئیسیته  آمده است.  بدیمی  ی الئیک حوالتپدید  ن  دهد؛ 
نداشتن  دین  جنبه  ...گونه که مشخصی  را  بودن  بیگانه  دینی  هر  با  مفمی  یا    م هوکند. 

بدینالئ را که  باز یسیته  شد  تصریح  فهمیدمی  سان  متفاوت  معنای  دو  به   ... توان 
  دنیایی را مشخصهای  نخست، این مفهوم به معنای گسترده، جدایی دین و واقعیت

سیاسی،  -بشریهای  الیتو فع   ها ی واقعیتای، همهدر غرب با چنین شیوه  ....کندمی
 

1 . Die Philosophie, ein Sachlexikon der Philosophie, Dudenverlag, Mannheim 1985. 

 . تشاین منبع را دوست دانشورم جناب دکتر سید محمد باقر تلغری زاده در اختیارم گذا
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رفته خودمختاری خود را نسبت به کلیسا به  هترف-اجتماعی، فرهنگی، اندیشگی و غیره
  دوم، الئیسیته به معنای ویژه، همانا جدایی دولت از دین را مشخص  ....دست آوردند

دارد که  می  است: از سویی چنین مفروضی مکمل یکدیگر  کند که دارای دو جنبهمی
ب از هر دین و کلیسه کلدولت  از دیگر سو مستلزم  ی  و  باشد  ست که  ا  آنایی مستقل 

دینهمه وضعیت    های  چنین  البته  باشند.  برخوردار  دولت  به  نسبت  آزادی کامل  از 
 1آلی به ندرت تحقق یافته است زیرا جدایی مطلق دولت از دین ممکن نیست«. ایده

معنای  به  شدن  عرفی  یا  دیگر»الئیسیته  روایت  نهادهای    جدا   به  از  مذهب  شدن 
هادهایی چون آموزش و پرورش، بهداشت، ن  ت،به دولت اس  هاعمومی و واگذاری آن

اداره برای  نهادهایی که  سایر  و  روشنفکران امنیت  را  نظریه  این  است.  الزم  ی کشور 
تبلیغ  روشنگری  انقالب  می  دوران  در  و  از  فرانسه  کردند  یکی  به  ی  هاخواستهتبدیل 

تا    شد.  انقالبیون عمل  در  آماما  و  فرانسه  در  هم  آن  نوزدهم،  قرن  طول  ا ک ریاواخر   ،
 ت اقتدار نهادهای مذهبی خارج شود.از دس ها تکشید که تنها امور سیاسی حکوم

های  از فلسفه  پذیریتأثیر  غرب در اثر چند قرنفرهنگ  کم  در اواخر قرن نوزدهم کم
به  انسان رویکرد  و  شدن،  صنعتی  جریان  و  غیرمذهبی   علم،مدار،  باور    . شد  عمیقا 

ل شخصی برود. در  ئکه مذهب باید به قلمرو مسا   فترگ میقرار  بر آن  نیز  عموم مردم  
سال   در  بار  اولین  برای  است که  شرایطی  )  1846چنین  هالیوک   Georgeآقای 

holyok  اصطالح انگلستان  در  که  (  شد  آن  خواستار  و  مطرح کرد  را  سکوالریسم 
   2ت و سایر خدمات عمومی هم به دولت واگذار شود.« هداشآموزش و پرورش و ب

الهیات و نظام دینی مسیحیتمی  د،اشب   یناگر چن از    ،توان در قلمرو  دو حوزه را 
 هم جدا کرد:

داری با کلیسا  دین/ کلیسا. در این دوگانه، هیچ الزام منطقی و دینی بین دین  :یک
بود اما به    یآئینکیش و درستاستتوان مسیحی رمی  تروجود ندارد. به عبارت روشن
ی  توان به شعار دو هزار سالهمی  هم نرفت. در واقع   ا سلی کلیسا اعتقاد نداشت و به ک

 
مقدمه کتاب    . 1 عبدالوهاب،  احمدی،  از  نقل  تهران،    الئیسیتهبه  گه،  آ نشر  ایشان،  خود  ترجمه  آر شه،  گی  اثر 

 . 9، ص 1385

 .17، ص 1381ره، ، تهران، نشر قط از نظریه تا عمل  سکوالریسم   ، محمد،برقعی . 2
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نیز   نیست«. در عمل  برای نجات  راهی  از کلیسا  »در خارج  نداشت که  باور  واتیکان 
 افرادی کم نیستند.چنین 

منطقی  :دو الزام  هیچ  نیز،  دوگانه  این  در  حکومت.  به    بین  دین/  التزام  و  ایمان 
مدینهدین با  حک  ی داری  ذیل  در  زع  تومالهی  با  و  مذهبی  و کلیسا  پاپ  عالی  امت 

دینی نیست بنابراینمقامات  به    ،ر و صادق بودعیا مذهبی تمامیک فرد  توان  می  .  اما 
  ت و به کلی فرمانروایی دینی را نفی کرد. حتی شهرخدای مورد نظر کلیسا باور نداش

از گذشته تا کنون گفتهچنان که شمفت،  توان گمی از مؤمنان مسیحی  رهایی    ،دنااری 
بسیار آفات  از  از سلطه بیدر رهایی دین و دین  ،دیانت  چون و چرای مقامات  داران 

  دینی بر امور عامه است.

اصیل و    داریِدار سکوالر و الئیک بود، بلکه دینتوان دیندر این تقریر نه تنها می
مقامات    وا حکومتی و رهایی از چیرگی نهاده  انفکاک امر دینی با امر  ر بامعقول و مؤث

 نماید.  تر میشود و مطلوبمی  بهتر میسرمذهبی بر امور عامه  

چ که کسانی  است  جنبش  روشن  در  دینی  رهبران  دیگر  و  کالوین  و  لوتر  ون 
توان  می  واز این ر  . کری بودندپروتستانی قرن شانزدهم میالدی از پیشگامان چنین تف

از را  پروتستانی  ا  جنبش  مهم  و  اصیل  مروجان  الئیک  های  ه شی ند نخستین  و  سکوالر 
از   خارج  در  رستگاری  قضا  از  ادعای کلیسا،  خالف  بر  بود که  مدعی  لوتر  دانست. 

پایان با پاپ و پاپیسم و کلیسای رم، در  کلیسا ممکن است. او در دشمنی عمیق و بی
بود، جانب فرمانروایان  ن عرفی که همواره در جریان  وایا کلیسا و شاهان و فرمانر جدال  
چون و چرای کلیسا حمایت کرد. بخشی  ی بیدر برابر سلطهها  رفت و از آن گ  راعرفی  

اندیشه و    -دینیهای  از  اجتماعی  با شرایط  تعامل  در  تدریج  به  پروتستانی،  اجتماعی 
و جدایی دین و    عرفیده، راه تحوالت مدنی و  هج-اقتصادی و سیاسی قرون شانزده

دمو و  را گحکومت  جدید  لیبرالیسم  و  افک  . دشوکراسی  بود که  حالی  در  و  این  ار 
عقب های  آموزه و  مرتجعانه  بسیار  دیگر  جهات  از  کالوین  و  حتیلوتر  و  بود    مانده 
          1نمود.تر میلوتر از پاپ و کلیسا ارتجاعیهای توان گفت برخی آموزهمی

 
به نظر رسیده که تمام افکار و چنین    ،به دلیل بدفهمی و یا طرح ناقص پروتستانتیسم مسیحی و لوتری در ایران  . 1

دین مترقی ی  هاساسی و ارزشمترقی و معقول و مطلوب و حتی منطبق با اصول ا  ،لوتر و لوتریانیسم های  اندیشه 
است ک ،  است  اسالم درست  نیست.  چنین  امروزاما  سیاسی  و  فکری  معیارهای  با  اندیشه  ،ه  از  و  ها  وجوهی 
راه تحوالت مثبت   ،نهایتنیز در  ها  مترقی بوده و همین آموزه   ،لوتر و کالوین   یسدینی و اجتماعی و سیاهای  آموزه 
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 ماسالم و سکوالریس

را  ها  نسبت آن  و م  کنیمی  در مناسبات اسالم و سکوالریسم و الئیسیته درنگ ل  حا 
و تمایزاتی که بین  ها  . نخست الزم است اشاره شود که به رغم تفاوتکنیمرسی میبر

از این پس این دو را مترادف به کار1اند دو اصطالح سکوالریسم و الئیسیسم نهاده  ،  
افواه عمومی  ، یکنونبرم. چرا که در موضوع بحث  می مشترک و مترادف    ،حداقل در 

 .  شوندمی شمرده

و   سکوالر  برای  مانعی  و  جامع  و  دقیق  معادل  هنوز  ایران  و  اسالم  جهان  در 
عامل این نقصان است. یکی این    ،سکوالریسم تعریف نشده است که احتماال دو دلیل

آن مشابه  و  عنوان  این  ی  بر  ،که  محصول  و  دیگر  فرهنگ  از  سلآمده  و  ک  فعل  سله 

 
به  و ضد تجدد و ترقی و    شدت ارتجاعیگر افکار لوتر به  جدید و پیروزی جهان مدرن را گشود، اما از وجوهی دی

به ویژه در جهت  و    سرنسان  در واکنش بر ضد  ،زیان تجدد و مدرنیته بود. اصوال جنبش لوتر در آغاز قرن شانزدهم
دهد. او یک می   به خوبی اندیشه او را نشان  ،گرایی بود. دو جمله مشهور از لوتر درباره عقل نفی اومانیسم و عقل 

کند که »عقل روسپی شیطان است«. البته او منکر تعقل  یم  تصریح لحاد است« و در جای دیگرگوید »عقل امی  اج
در واکنش به عقالنیت مدرن و اومانیستی گفته شده است.   ،ستیزانهت عقل الاز این رو این جم     ،و عقالنیت نبود

از کلیسا و کشیش از کتابها  خلع ید  تفسیر انحصاری  آن  در فهم و  تک مؤمنان و طرح  به تک   مقدس و ارجاع 
اد، اما از هناثر مثبتی بر جای مترقی بود و   ،ی«، گرچه در آن زمان و در برابر سیطره مطلق پاپ و پاپیسم»خودکشیش
« در آغاز  fondamantalismو گرایشات بنیادگرایانه نیز شد. از این رو عنوان »ها  برخی جزمیت   منشأجهات دیگر  
دینی خالص بیست و پنج ساله کالون در ژنو     ومتتوان به تأسیس حکمی   عنوان نمونهبه    وه اطالق شد.به همین گر

فاجعه آورد.  هایی  اشاره کرد که چه  پدید  بنیا  وارا  پاپی، خود شهرخدایی  الهی  مدینه  نفی  مراتب    نبا  به  که  نهاد 
در ژنو به خوبی در کتاب ز شهرخدای کالون  آموبارتر از شهرخدای کلیسای رم بود. ماجرای عبرتتر و زیانخشن 
 ، شرح و بیان شده است.  1376پور، تهران، اثر استفان تسوایک، ترجمه سیروس آرین  ،دار بی  نوجدا

یاد   ن یدر ع به نیکی و به نحو مطلوب  از پروتستانتیسم مسیحی  باید توجه داشت کسانی که در جهان اسالم  حال 
ج در  را  جنبشی  چنین  تحقق  و  برایکرده  و  اسالم  ضرو  هان  از  و  دانسته  مطلوب  دمسلمانان  رانداختن  رت 

در ایران(، عمدتا ما شریعتی    نا)کسانی چون آخوندزاده در گذشته و در زماند  »پروتستانتیسم اسالمی« سخن گفته 
که اند  تشخیص داده   توجه داشته و آن را مطلوب و مفید  ،مثبت و مترقی جنبش پروتستانی نخستین های  به آن جنبه
در   بوده   ،این تشخیصالبته  پروتستانی و سیر    هرچند اند.  صائب  از جنبش  دقیق و جامعی  احتماال شناخت  اینان 

اند. البته باید به یاد داشت که از جهات مختلف بین این دو نوع پروتستانتیسم  شتهادتحوالت آن از آغاز تا کنون ن
 وجود داشته و دارد. هایی تفاوت

کومت جداست و این نظریه با هدف افزایش دین از ح   ،ه سیاسی است که طبق آنالئیسیته یک نظری»اند  گفته  . 1
ارائه شده است. در حالی که سکوالریهای  آزادی  از زندگی جاری مردم معرفی شده   مسدینی  با هدف زدودن دین 

 پدیای فارسی، ذیل مدخل سکوالریسم. است«. ویکی
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دیگر این که،   ؛ وتفاوت استم  معو مدنی و اقتصادی جواانفعاالت ذهنی و فرهنگی  
حتی در همان فرهنگ و زبان ادبیات نیز این واژگان دارای ابهام و ایهام است و از این 

 . موارد متضاد از آن ارائه شده استای رو تفاسیر مختلف و در پاره

اندیشه و  با  مسلمانان عرب  فهم   در زبان عربی و در  زبان خاورمیانه، سکوالریسم 
ده است. علمانیت به معنای  گذاری ش ت« )به فتح ع( معرفی و معادل ینما عنوان »ع ل

از قضا در فارسی نیز پیشنهاد داریوش آشوری    1»دنیایی کردن« )عالمی کردن( است. 
مع تعیین  در  زیادی  نقش  ایشان  فرنگی  )که  اصطالحات  برای  فارسی  و  داشتادل  ه 

»گیتیانه  ، دارند( است:  ع لمانیت  معادل  بیش  و  کم  همان  »گیتی  ا ی«  نیز  گرایی« که 
 دنیایی کردن است. 

»عِلمانیت« )به کسر ع( نیز   ،در اصطالح متأخر عربیاین واژه،  قابل ذکر این که  
در عین حال  است.  »علمی کردن«  معنای  به  و  است  علم  از  توان  می  خوانده شده که 

  به بخش  دان تومی  لی برای سکوالریسم یا الئیسیتهالحی یا تعیین معاداصط  گفت که هر
بُ  این است که هم یا  واقعیت  باشد.  اشاره داشته  آن  و تودرتوی  واقعی  از مفهوم  عدی 
 بنیادین سکوالریسم و الئیسیته نوین غربی است. های  ز مؤلفهو هم دنیایی کردن اعلم  
گرچه    .ونالیسم( را هم افزودگرایی )راسیلو عقمهم عقل    ی مؤلفه  ،دوتوان بر آن  می

ی همین عقل مدرن و به تعبیری عقل  در زیر مجموعه  ،همه امور  ن دکرعلم و دنیایی  
قرار می همه خودبنیاد  و  تعریف  زیرمجموعهها  این  یگیرند  »اومانیسم«  عام  ی مفهوم 

 شوند.  می

با    ،سان و انسانیور انبه هرحال این دعاوی بدان معناست که همه یا بخشی از ام
انتخاب و  اراده  بر  ع  ،تکیه  بر محور  توانِ  و   قلو  و  تکنیک  قدرت  و    تشخیصِ  علم 

امور بشری )مانند قدرت و سیاست  یابد. کسانی که به استقالل  می  سامان  ،مدرن  انسانِ
توانند  می  طبعا   ،در پرتو علم و عقل و دنیایی کردن امور باور دارند  ،و حوزه عمومی(

مؤ  مذهبی هم و  قدسی  امر  به  اندیشه  ؛ باشند  من  استقالولی کسانی که  و  ک  لی  امل 
و   عقل  مطلق  تبلیغمحوریت  را  ماوراءالطبیعه  و  خداوند  برابر  در  تکنیک  و    علم 

تعبیر  مذهبی  توانند  نمی  ،نندکمی به  باشند.  آن(  متعارف  معنای  به  )حداقل  مؤمن  و 

 
و  انگلیسی-فرهنگ عربیاساس    بر  فارسی-صر عربیفرهنگ معاآذرتاش،     ،آذرنوش  . 1 نهم، هانس  ر، چاپ 

 ی غیرروحانی آمده است.    ان)بیروت، چاپ چهلم( هم علمانیت به فتح عین به مع المنجد. در 1387نشر نی، سال 
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قدما  بی»تفویض  ،کالمی  یعنی  وان «  یا  و  براب  هادگینیازی  در  آدم  و  خداوندعالم    ،ر 
 با گرایش عرفانی( نیست.  )به ویژه  د یوح داران و اهل تمقبول دین

جمع عنوان  اگر  می  بندی به  بدون  توان گفت  هستی  تفسیر  معنای  به  سکوالریسم 
آ از  تفسیری  هر  )با  بیخدا  اومانیسم  و  در  ن(  مستقل  و  خودبنیاد  انسان  )طرح  خدا 

ی( و تخصیص حیات و ممات آدمی در این جهان صرفا به  الوه   تقابل با امر قدسی و
ثروت)لوی  یند  امور و  قدرت  و  امور1ذت  همه  اصوال  و  باشد  به    ،(  و  »این جهانی« 
 تواند سکوالر باشد.  نمی  دارید، هیچ دیننبیری مادی تفسیر شو تع 

این نگرش به هستی به سخن درست دکتر سروش گرچه    ،در واقع در نظر مؤمنان
نیضدد  است  ،ستین  آن  از  بدتر  د  ؛اما  جانشینی  مدعی  و  رقیب   2ست. ا  ینچرا که 

  3. اندبا عنوان »سکوالریسم فلسفی« یاد کرده ،سکوالریسم ، ازعدبرخی از این بُ 

 
نظر   . 1 یامی  به  و  از خدا  بریده  راسیونالیسم  و  سیانتیسم  و  اومانیسم  و  رنسانس  مدرن محصول  تحوالت    رسد 

ند، به سه شعار یا اصل دست یافته است: اصالت قدرت، اصالت  استقالل کرده در برابر خداوعالم  گرفته و افاصله 
ذاتا و ابتدائا نه تنها   ،صرفا مذهبی یعنی توحید اسالمی، هیچ یک از این سه  هاثروت و اصالت لذت. گرچه از دیدگ 

الهی شمرده موهبت  سه  بلکه هر  نیستند،  مذموم  و  تک می  بد  اما  مادهتی شدساحشوند،  تفسیر  و  آنها  و گرایانن  ه 
معنا شدن زندگی از بی   نا تومی   پرستانه از آدمیزاد، به پیامدهای منفی و مضری رسیده است که به عنوان نمونهلذت

کشتارجمعی و یا تخریب محیط زیست و های  مدرن و مرفه و نیز انباشت سالحهای  در شمار قابل توجهی از انسان 
 بیعت یاد کرد.   ط

برای این که    ؛اما بدتر از ضد مذهب است  ؛درست است  ،مذهب نیستسم ضد شود سکوالریمی  این که گفته»  . 2
است«.   مذهب  شبستری،  سکوالریسم  وسنت  جانشین  مجتهد  محمد  سروش،  عبدالکریم  آثار  از  ، گفتارهایی 

 .92ص ، 1381مصطفی ملکیان، محسن کدیور، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، 

جهانی این  ،هم در انگیزه و هم در اندیشه ، اندیشه است که »انسان سکوالرنگرش و استنتاج بر آمده از این   البته این  
مستقل از خدا    ،گوید چون عقل و اخالقمی  سکوالریسم...  گیردمی   کند یا نادیدهمی  را نفی  رگدیهای  است و جهان

 . 85و  71، ص همانجااند، دیگر نیازی به خدا نداریم«. و دین 

بندی  و تعبیر  م یدخت دقیقیان با این تقسن خانم شیری  ،لسفی« محل تأمل استگرچه اصطالح »سکوالریسم ف  . 3
با مفهوم سکوالریسم در تضاد است. سکوالریسم   ...بندی من در آوردینویسد »این تقسیممی  نمخالف است. ایشا

در قانون  پردازش  برای  و  اداره کشورداری  تنها یک اصطالح سیاسی  فلسفی  به  آن  تقسیم کردن   ، سیاسی  است و 
   ان »کاله یک مفهوم«.ون منتشر شده در سایت »ایران امروز« با ع ،کننده است«. بنگرید به مقاله ایشانگمراه

چرا که با   ،کردنمی   ایجادای  حداقل شبهه  ،صرفا یک اصطالح سیاسی بود  ،واقعیت این است که اگر سکوالریسم
بینی  ان ، نفی جههاحداقل در برخی قرائت   ،مختلف آنهای  لفهاما با توجه به مؤ  ؛مالزمه نداردد و ماتریالیسم  الحا

سکوالریسم فلسفی« تعبیر  »تماال با توجه به ابعاد موضوع است که آن را به  حا  قدسی و معنوی دین نهفته است و
 اند. کرده 
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اما سکوالریسم در دو حوزه دیگر هم مطرح است که الزم است در مورد آن دو و  
استنسب عمومی  حوزه  یکی،  شود.  تحقیق  دین  با  دشان  و  و  ت  قدرت  حوزه  یگر، 

حکومت و  ایناز    .دولت  ق  آنجایی که  است  ورلمدو  مناقشه  و  بحث  تعیین    ،محل 
 راهگشا خواهد بود.  ،نسبت آن دو با اسالم

گویم که تا حدودی وضعیت اولی را مشخص خواهد  می  ابتدا در مورد دومی سخن
 کرد. 

عی بشر و به طور  ست جم داده در تاریخ این است که از آغاز زندگی و زیواقعیت رخ
سیاسی در تمام جوامع بشری، دین    تر دق  ومت وخاص از زمان بنیاد یافتن نهاد حک

مهم از  و حکومتیکی  و حکومت  قدرت سیاسی  یافتن  مشروعیت  عوامل  گران ترین 
است.   فلسفهبوده  در  اساسی  دولت  یپرسش  و  مشروعیت   ،سیاسی  است که  این 

ان و محدودیت در زندگی آزاد مردم چیست و ل فرمفرمانروایی و در واقع دلیل اعما 
اعمال فرامین و اوامر و نواهی حکومتی را موجه و مشروع و   ،یلماعوو یا  چه عامل  
و اعمال آمرانه قدرت اجرایی  ها  گزاریدیگر فرامین و قانون  کند؟ به عبارتمقبول می

و چرا    راستاالجدر روابط جمعی و مجمتع انسانی چرا و به چه دلیل مشروع و الزم
قلمرو   در  زیسته  مردمان  وباید  و دولت  و مشخصانروایی محمرف  حکومت  از    ،دود 

 قوانین و مقررات حکومتی و ارباب قدرت پیروی و اطاعت کنند؟  

از همان آغاز عواملی چون زور و غلبه )الحق لمن غلب(، نژاد و تبار و خاندان )از  
ایر شهریاری  نظام  در  خُوَرنه  نمونه  وباب  در خالفت    انی  قریش  من  االئمه  دعوی  یا 

ترین عوامل مشروعیت بخش فرمانروایی بوده است. باز  همم  ازاسالمی( و دین  -عربی
تر بوده است. جدین و خدا از دیگر عوامل کارآمدتر و رای  ، به گواهی تاریخ در این میان

دین   بیش  و  اسالم کم  و  مسیحیت  و  یهودیت  زرتشتی عصر ساسانی،  دین  چنین  در 
طبق این    شده کهمی  اعاددر نظام اعتقادی و ایدئولوژیک مذهبی،    داشته است.نقشی  
فرد و یا گروه و تبار حق فرمانروایی دارند و    این یا آن سند نقلی متون مقدس،    یا آن  
 اوامر و نواهی حکومتی و قانونی آنان پیروی و اطاعت کنند.  مؤمن باید از   مردمان

 
بندی  از سوهای  اصوال برخی تقسیم   موجه   اسالمی در موضوع سکوالریسم چندانی برخی متفکران  سالیان اخیر 

مانند »سکوالریسم  نمی  نهنماید.  بندی  نوع طبقه  این  و »سکوالریسم حداقلی«.  گشاید نمی   نها گرهیت  حداکثری« 
 افزاید. چرا که معیار روشنی برای »حداکثر« و »حداقل« و »میانه« وجود ندارد. میها بلکه بر ابهام 
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از همان نیز  اندی  آغاز  در اسالم  یا مخروط  و  ِهر م  با  یک  یافت  بنیاد  شگی سیاسی 
ی ویژه او در امر حکومت و أس هرم، پیامبر نمایندهتار و ساختمان: خدا در رخا س  این

بدین ترتیب    1.الئمه من قریش«پس از او به استناد سخنی از وی با این عبارت که »ا
میان گروهی از مسلمانان  این    اسالمی پایه گذاری شد. هرچند در   -قریشی  -نظام عربی
هاشم  ی را در شاخه دیگر قریش یعنی بنیسا سیمشروعیت انحصاری قدرت    ،نخستین

از طریق فاطمه دخترش و همسرش    ،دیدند و تداوم آن را در آن زمان در نسل محمد
 اینان به تدریج به »شیعه« شهره شدند.   .جستجو کردند  ،علیعلی و بعدها آل 

یکسره حکومت خاندانی و مذهبی    آغازخوارج که از همان  ، جز  در واقع مسلمانان
خاندانی باور داشتند و همین تفکر با اندکی تغییر    -، به فرمانروایی الهی2کردند   یفن  را

گرا و بنیادگرا  های سنتی و سنتاکنون نیز در اکثریت مؤمنان سنتی در تمام شاخههم  
       3شود. اع میکم و بیش با قوت تمام باز مانده و از آن دف

 

. اگر پرداختریسم و مانند آن  الوسکتوان به نسبت اسالم و دموکراسی و  می  حال
تقریر شد، و دموکراسی و نظام  ی سیاسی اسالم همان است که  ی اساسی اندیشهمؤلفه

 
بنی  ایت که در لحظاتاین رو  . 1 در سقیفه  از طرساعنخست مرگ محمد  و  اشکال مختلف  در  ق ده گفته شد، 

منظر  از  البته  است که  نقل شده  منابع روایی  در  ابوحا  مختلف  به: سعدی  بنگرید  نیست.  دفاع  قابل  بیب، سالمی 
 . 187-199 ، ص 1985الرساله،  ة، بیروت، مؤسسدراساته فی منهاج االسالم السیاسی

 که سخنی به حق است. اند مهوری خواهان اسالم دانسته خوارج را نخستین ج ،خی پژوهشگرانه همین دلیل برب .2

خالفت  -اده این است که در اهل سنت و جماعت پس از زوال سلطنتد  تغییر محسوسی که در دوره معاصر رخ  .3
گرچه   ،موضوع شدهگر این اصل بالشود )شاید بدان دلیل که دینمی  ، دیگر از تباری خاص یاد1924عثمانی در  

 ن ( و در شیعه در عین حفظ باور کالمی مبنی بر تعیرآمدن ترکان عثمانی عمال بالموضوع شده بودخیلی زودتر با ب
کالمی عالمان    -امامت و والیت منصوص و منصوب من عندالله در دوازده تن، با رخداد مشروطه و فتوای فقهی

م آن در قالب وجوب شرعی  رای مشروطه و سپس تداوگ و قانون   ناختن نظام عرفیمشروطه خواه در مورد مشروع ش
ری و حتی الهی به معنای کالمی و سنتی آن ابتأسیس حکومت دینی بر بنیاد والیت فقیهان، دیگر عمال فرمانروایی ت

به هرحال گوهر حکومت شرعی و حاکمیت بی چون و چرای دین و شریعت بر تمام    لغو و بی معنا شده است. 
زن آدمی،  قلمرو  در  دگی  امروز  است که  اخوان  جتمام  همان  بزرگ  سازمان  در  خاص  طور  به  )و  اسالم  هان 

 به صورت شعار ایدئولوژیک رواج دارد.  ،له« یا »االسالم هوالحّل«ودالمسلمین( با عنوان »االسالم دین و 
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همین است که مطرح است و اکنون مقبولیت جهانی و عمومی یافته است،   1سکوالر
   .نوع نظام سیاسی و حکومتی با هم قابل جمع نیستندین دو طبعا این دو مقوله و ا

شرعی و عمال فقهی، که مشروعیت قوانین و اجرای    -ر سخن، دو نظام الهیگدیبه 
عرفی،    -کند، و نظام بشریمی  ز خدا و دین و متون مقدس و کهن دینی اخذ قوانین را ا

همان حق اعمال    نون یا که درست در برابر آن مشروعیت و مقبولیت قانون و اجرای قا 
به تعبیر فقهی »اذن تصرف« با    د وخ2محدودیت و  از مردم و جامعه و عرف زمانه  را 

الجمع  یکدیگرند و در نتیجه مانعهکند، ناقض  می  سازوکارهای عرفی و تجربی کسب
 خواهند بود.

درست به همین دلیل است که اکنون در تمام جوامع اسالمی و از جمله در ایران، با  
ر حد  یت« دنا لمشود و به تعبیر اعراب »عمی  ی و سکوالر به شدت مخالفتام عرفنظ

سترده اعم از مسلمان و غیرمسلمان در سطح گ  ی سیاسیکفر دانسته شده و سکوالرها 
سرکوب حتی  و  نقد  و  حمله  همان  مورد  سکوالریسم  و  علمانیه  از  برخی  اند. گرچه 

  ریسم فتواه تعارض اسالم و سکوالمنظر بکنند و از این  می  سکوالریسم فلسفی را مراد
    3دهند. می

 
اما دموکراسی  . 1 نیستند  مترادف  مؤلفه  روشن است که دموکراسی و سکوالریسم  آن  هایبا  )مشروعیت    بنیادین 

  ممی بر امور کشوری و مدنی، حق تغییر رژیئ، گردش نخبگان سیاسی از طریق آرای مردم، نظارت دازمینی قدرت
.  با سکوالریسم به معنای عرفی بودن و جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و دولت، مالزمه دارد  ،(...برای مردم و

نیست  البته آن صادق  هستندهای  چرا که حکومت  ،عکس  فراوانی  و سکوالر  دموکرات    عرفی  عمال  و  رسما  که 
گرای شبه مدرن در خاورمیانه. در ملتهای  ام ظ نتی و سوسیالیستی سنتی بگیرید تا  نوع کمونیسهای  نیستند. از نظام

 برم.   می این دو اصطالح را مترادف به کار با تسامحعین حال در این گفتار 

شود  می   واژه »اذن تصرف« است. با این تقریر: ادعا  موضوع محوری و در واقع کلید  قهی،شه و ادبیات فدر اندی  . 2
ابراین هیچ کس و هیچ مقام حق اعمال محدودیت این آزادی را ندارد، نب که خداوند انسان را آزاد آفریده است و  

رو فقط اوست که حق  ن  محدود و از ایفقط اوست که خالق است و دارای حق مطلق و قدرت و اراده و اختیار نا
ن اجرای یمواند به انسان امر و نهی کند و در زندگی بندگان تصرف کند و قانون نهد و کسانی را برای تضتمی   دارد و

ی این تفکر این است که: »الحکم لمن ال اذن له«.  درست و الهی این قوانین برای فرمانروایی انتخاب کند. کلید واژه
این مور به جدر  بنگرید  الفقیه« )در ترجمه  منتظ   اللهآیتاول کتاب مبسوط    لد د  الوالیه  با عنوان »دراسات فی  ری 

 فارسی: مبانی حکومت اسالمی(.   

عنوان کتاب وجود دارد که بر ضد سکوالریسم و سکوالرها    13باب نمونه در وب سایت عربی »الوقفیه«    زا  . 3
آن تمام  عنوان  در  و  شده  »علمانیهاصها  نگاشته  دیگر«  طالح  عناوین  اگر  و  است  شده  لیبرال  ذکر  و  ها  مانند 

ه عرفی کردن سیاست و حکومت و شیضد سکوالریسم و اندهای  را هم در نظر بگیریم، فهرست نوشته ها  دموکرات 
 قانون بسیار فزون تر خواهد شد.      
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 سکوالریسمان مسلمان در باب اسالم و دیشنانودیدگاه 

یا   و  نواندیشان  یا  مصلحان  چون  عناوینی  با  معاصر  دوران  در  که  جریانی 
نام و  شده  شناخته  مسلمان  حدود  روشنفکران  از  پ  150بردارند،  به  سال  نسبت  یش 

اند  منتقد و معترض  ،اندیشه سیاسی منسوب به اسالم  یحوزه   دستگاه معرفتی سنتی در 
روشن است   .اندبه چالش کشیدههایی  بنیاد و یا در زمینهیش این تفکر را از  ب  و  کمو  

که چنین رویکرد انتقادی، بیش از همه معلول و محصول آشنایی این شمار مصلحان  
یسم و دموکراسی و  سکوالر  سیاسی غرب تحت عناوینی چون الئیسیته وهای  با اندیشه

سیاست و حکومت  فکیک نهاد دین از  ا تب  فینظام عربه طور خاص رواج فکر تأسیس  
در جهان مدرن بوده است. با این حال گفتن ندارد که مبانی نظری و استنادهای مذهبی  

نظریه عرصهمدافعان  شدن  عرفی  و  حکومت  و  دین  نهاد  جدایی  و  های  ی  سیاسی 
 ت.دینی اسعمومی کامال درون  

نکته   این  به  اسالم  در جهان  نخستین مصلحی که  مورد    ه جتوشاید  این  در  و  کرد 
ریحا نظر داد، عالم دینی و متفکر نواندیش مشهور مصری محمد عبده بود. گرچه  ص

توانست در قلمرو نظام حاکم  زیست و نمیمی  سلطنت عثمانی-وی در عصر خالفت
ر به روشنی و با شفافیت کامل سخن  مین مصو مستقر در جهان اسالم و از جمله سرز

آ  هیش، اما این اند1بگوید  ارش قابل مشاهده و تشخیص است. وی ثار و افکدر برخی 
 ل است نه شرعی. ئصریحا برای حکومت و دولت ماهیت و مبنای مدنی قا 

)ایرانی عبدالرحمان کواکبی  دیگر  همان  متفکر  در  تقریبا  است که  االصل سوری( 
کتاب    نیا  ئع االستبداد« را نوشت که در جهان اسالم اثرگذار بود.م »طبا زمان کتاب مه 

مشروطه در ایران ترجمه و منتشر شد و به عنوان یک متن دینی و تبلیغی برای  در عصر  
 

مربوط است به مقطع   دهی عبح طلبانهباید توجه داشت که بیشترین شهرت و فعالیت فکری و علمی و اصال  . 1
نوع   رهاعتقاد شده و در عمل نیز  که  در این دوران وی به دالیلی به سیاست و فعالیت سیاسی بی   مصربازگشت به  

که در این زمان مصر را در اشغال خود  ها  فعالیت سیاسی را تحریم کرده و حتی با دولت مستقر مصر و انگلیسی 
اسد آبادی را به اعتراض واداشت. در   تاد و مراد سابقش سید جمال الدین اقدامی که اس  کرد؛می  داشتند همکاری

سیاسی،   مالحظات  و  احتیاط  و  محافظه کاری  شرایط،   به:  ی ساین  بنگرید  مورد  این  در  بود.  وی  مختار  است 
عصر در  مسلمان  تجددگرایی  اشکجدید  پیشگامان  یوسفی  حسن  ترجمه  امین،  احمد  تهران،،  شارات  انت  وری، 

اثر معروف احمد امین است. این    الحدیث  العصر    فی     االصالح  ء زعمااین کتاب ترجمه  .  1370هنگی،  علمی فر
 آید.  می ربه شما سیاسی اسالم معاصرهای  اندیشهر کتاب د کتاب از منابع مهم حمید عنایت
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برخی   و  بود  اثر  این  تأثیر  بسیار تحت  نائینی  واقع شد.  بسیار مفید  از مشروطه  دفاع 
»استئآرا اصطالح  و  اندیشه  جمله  )از  این یند   دبداش  وام گرفت.  کواکبی  از  را  ی«( 

 شود. یم هکتاب هنوز هم خواند

از او شاگردش علی عبدالرازق در مصر به طور روشن و قاطع نظام خالفت   اما پس
اسالمی پدید آمده در تاریخ اسالم را نادرست دانست و در مقابل از حکومت عرفی و  

  -ی مقتضیات زمانیت زائیدهم خالفغیرفقهی و غیرشرعی دفاع کرد و اعالم کرد نظا 
 قرآنی و دینی ندارد.  و هیچ مبنای   تس ا مکانی اعراب در آغاز اسالم

وی نهاد دولت و حکومت را ماهیتا غیر مذهبی و با مبانی و غایت و کارکرد عرفی  
دانست.   مدنی  عنوان    ویو  با  الحکمکتابی  اصول  و  به    االسالم  آن  در  و  داد  انتشار 
این   در  محافظزمینه  تفصیل  او خشم  آرای  استدالل کرد.  و  و فحص  وهبحث    کاران 

را   هانیقف دانش  او  .برانگیخت  االزهر  خود  محاکمه  را، که  به  بود،  االزهر  آموخته 
در    1925کشیدند و مهر تکفیر بر پیشانی اندیشه و خودش زدند. این کتاب در سال  

 1مصر انتشار یافت.

نیم نودر  و  متفکران  نیز  اخیر  جهاناندیشا قرن  مهم  تفکر   ن  همان  عرب  و  اسالم 
ر خود  سکوالر  و    یپا  اسالف  بیشتریگرفته  صراحت  و  اندیشه  با  دین  تفکیک  ی 

  . به عنوان نمونه اندحکومت و اعتقاد به حکومت و دولت عرفی را اعالم و تبلیغ کرده
اقبال و فضلمی الجزائر الرحمان در پاکستان و بنتوان به محمد  سن ح  و  2بادیس در 
)شاگرد طه    لله نعیمادعبر حامد ابوزید در مصر و عثمان طه در سودان و  نفی و نصح

 
قرار گرف  . 1 توجه  مورد  بسیار  در جهان غرب  نیز  و  اسالم  در جهان  زبکتاب عبدالرازق  به  و  مختلف های  انت 

به روایت ابوحبیب )ص    ترجمه شد.  از منابع مهم علم  39سعدی  انگیسی ترجمه شده و  به زبان  اثر عبدالرازق   )
افزاید این اندیشه در غرب  ست. البته وی میآمریکا قرار گرفته ا  هغربی و به ویژهای  اسالمی در دانشگاه  عااالجتم

مورد توجه قرار گرفته و از    ،االزهرآموخته  سوی یک مسلمان و یک دانشرح آن از  نبوده اما به دلیل طای  چیز تازه
مسلمان استفاده شده است. در سالیان های می و ملتالاین متن برای آموزش دانشجویان غربی در زمینه مباحث اس

 ران نیز این کتاب همراه با اسناد دادگاه مؤلف ترجمه و منتشر شده است.     اخیر در ای

، محمد المیلی، ترجمه حسن  بادیس و الجزائرابن یس بنگرید به کتاب  بن باد  د افکار و آرای عبدالحمیددر مور  . 2
عثمانی استقبال کرد و حتی از  بادیس به شدت از زوال خالفت  بن .  1371یادآوران،    ریوسفی اشکوری، تهران، نش

 ترکان جوان و آتاتورک دفاع کرد. 
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در   جابری  عابد  و  تونس  در  حداد  طاهر  و  است(  ساکن  آمریکا  در  فعال  عثمان که 
 1مراکش اشاره کرد.

 

 نسل اول  -عصر مشروطه

ایران سابقه  امر به دوران مشروطه باز اما در  ایراگردد. تا زمان مشروطمی  ی  نیان  ه 
با ت . گرچه با سقوط  اندشناختهمیشیعی نظامی ن-وجیهات اسالمیجز نظام پادشاهی 

وسیله به  ایران  تسخیر  و  از  ساسانیان  عمال  نیز  شاهنشاهی  نظام  مسلمان  اعراب  ی 
شد حذف  تاریخ  دیگر    ،صحنه  بار  شعوبی  جنبش  بطن  در  و  قرن  چند  از  پس  اما 

ااندیشه در  ایرانی  خاص  شهریاری  مخ ی  به  شکال  با  روند  این  و  شد  بازسازی  تلف 
هزارهآ  درقدرت رسیدن صفویان   قلمرو غاز  از  ایران  استقالل کامل  و  ی دوم هجری 

به کمال رسید. اما    ، خالفت اسالمی )که تازه در قالب سلطنت عثمانی احیا شده بود(
پادشا نهاد  ایران،  استقرار و چیرگی کامل اسالم شیعی در  دلیل  به  بار  با  هی کهن  این 

د اعراب پس از فتح ایران وخه  روایات اسالمی و شیعی بازخوانی و بازسازی شد. گرچ
ی نظام پادشاهی ایرانی و تا حدودی سیستم امپراتوری رومی  خالفت اسالمی بر گونه
بودند. گفته نهاده  در  اند  بنیاد  وی  فرمانروای  حجاج  مروان  عبدالملک  دوران  در  که 
  الله« برای خلیفهای اولین بار از عبارت »السلطان ظلشرق بر  عراق و به طور کلی در

 مسلمان استفاده کرده است.  برع

اندیشه غربی،  تمدن  و  فرهنگ  با  ایرانیان  بیشتر  آشنایی  روزگار  حکومت  در  ی 
مذهبی با مبنای مشروعیت الهی قدرت رنگ باخت و در نتیجه سلطنت الهی پادشاه  

 نیز فاقد معنای محصل شد.

اندتع   رش وگست  این  در مشروطیت  میق  به قصد یشه  »سلطنت مشروطه«    ی فن  به 
  ،دانیم که در اصل سی و پنجم متمم قانون اساسیمی  . البتهتبدیل شد  »سلطنت مطلقه«

ای است که به موهبت الهی  ت ودیعهنوشته شد »سلطن  ،با اصرار فراوان محمد علیشاه

 
اما   ،انده معنای امروزی آن تصریح نکردهب  عرفی یا سکوالر  به حکومتها  یتز این شخصباید افزود که برخی ا   . 1

  أ که در اسالم سیستم و نظام ویژه مذهبی با منشاند  کرده  حآشکارا با نظام خالفت اسالمی مخالفت کرده و تصری
ا متفکران  شمار  این  آرای  در  اساسی  اشکاالت  از  شاید  است.  نشده  طراحی  قدرت  است کهآسمانی  باب   ین  در 

 اند. پردازی نکرده طور اثباتی نظریهحکومت و دین و سیاست به 
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ا . گراز طرف ملت به شخص پادشاه موفض شده است« الهی    نعبارت همچنا ین  چه 
پذیرف را  فرمانروایی  و  فقدان    ،تهبودن سلطنت  و  شرایط  به  توجه  با  هر حال،  در  اما 

فرهنگی الزم برای قبول حکومت تمام عیار عرفی در آن زمان، همین اندازه  های  زمینه
 شد. می هم گامی به پیش تلقی 

وضوع تعیین  سی در مقانون اساموجود در زمان تدوین متمم  های  به رغم چالش 
رخنهنسبت   رغم  به  و  اسالم  شریعت  با  متن  ع  یحکومت  در  شریعت  و  فقه  میق 
نظام  ساختار   نهایت،  در  آن،  در  بنیادین  تناقضات  ایجاد  و  مشروطه  سند  و  حقوقی 

   مشروطه به شکل یک نظام عرفی و مدرن تعریف و متولد شد. 

سنتی   آن فضای خاص  در  و  شرایط  آن  شردر  فتوای  فقاین  و  مجتهد  عی  هی سه 
و   تهرانبزرگ  )خراسانی،  مشروطه  جدی  بود که  وی  حامی  مهم  بسیار    مازندرانی( 

»این   نوشتند:  و  دادند  مسلمین«  »جمهور  به  غیبت  زمان  در  را  صریحا حق حکومت 
 1ضرورت مذهب است که در عصر غیبت، حکومت مسلمین با جمهور مردم است«.

افکار   به  مراجعه  فرهنگ  با  آثار  مو  دریافت که می  شروطه، سازان  روشنی  به  توان 
روشنفکرا اول  سید  سمن  نسل  چون  یعنی کسانی  )جمال لمان  اسدآبادی  به  که  الدین 

سال   در  را  اساسی  قانون  نویس  پیش  نخستین  درخواست   ،هجری  1308قولی  به 
شاه زین  ،ناصرالدین  مراغه نوشت(،  تبریالعابدین  طالبوف  عباسقای،  و  خان  زی  لی 
ب هرگز  با آدمیت،  سنتی  مذهبی  نظام  نوه  یک  طراحی  پی  در  و  نداشتند  ام  ظنع  ور 

ع و  مدرن  حکومتی  و  بودند.سیاسی  اندیشه  2رفی  زمان  همان  در  ی  حتی 
 ه بود.دخواهی )به ویژه عنوان »جمهوری اسالمی«( نیز مطرح شجمهوری

به ویژه عم  و  آن زمان در مجموع نخبگان  به  در هرحال، گرچه در  وم مردم هنوز 
زمان را برای طرح    ،نداندیشیدسلطنت موروثی نرسیده بودند و اگر هم چنین مینفی  

 
 . 230ق سعیدی سیرجانی، بخش دوم، ص یق ، تحتاریخ بیداری ایرانیاناالسالم کرمانی، ناظم . 1

رای آنها  و آها  شه توان به آثار خود آنان و نیز آثار فراوانی که در باره اندیمی   در مورد افکار و آرای این متفکران  . 2
مراجعه کرد. آمده  به کتاب مهم    پدیده  مورد سید جمال  تقریر گفته در  آخرین های  »مقاالت جمالیه« )که  در  وی 

به   سال  یاسفرش  در  قافله1308ران  »درای  و کتاب  است(  و    -هجری  زندگی  در  جمالاسیری  سید  الدین فکار 
طالبوف به کتاب   و   نامه ابراهیم بیگسیاحتتاب وی  به ک ای  هاسدآبادی« اثر اینجانب مراجعه کنید. در مورد مراغ

سازان مشروطه از جمله  رهنگف  سیاسی های  و آثار مختلف فریدون آدمیت در مورد اندیشه   المحسنین  مسالکوی  
 و طالبوف و آدمیت مراجعه شود.  ای مراغه
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اما حداقل آن است که دیگر به مبانی مذهبی )سنتی  نمی  آن مناسب و مساعد  دیدند، 
جستند. با این حال باید اذعان کرد که  افکار  نمی  تمسک  ،ایرانی و یا اسالمی و شیعی(

تهی نبود. این  ها  و کاستی و ابهامها  ز برخی تناقضان نوین عصر مشروطه انظریه پرداز
کتاب   ما به ا در  )  را  مشروطه  دینی  پرداز  نظریه  بزرگترین  تنزیهتنبیهمهم  و    (الملهاالمه 

 کنیم. می یعنی نائینی نیز مشاهده

 

 نسل دوم  -ی بیستدههاز مشروطه تا 

مان در ایران به  سل دوم نواندیشان مسلی سی، نتا دهه  در روزگار پس از مشروطه
سخن گفته و گاه دست به نظریه   کومتح  و  ی دینعرصه آمده و کم و بیش در حوزه

زده مشروعیت   ،اندپردازی  بنیاد  بر  تأسیس دولت  نظریه کهن  از  آنان  از  هیچ یک  اما 
 .  انددفاع نکرده ،تقنین بر بنیاد شریعت الهی قدرت و نیز 

الله ممقانی را در این زمینه پیشگام دانست که در زمان پهلوی  شاید بتوان سید اسد
با عنوان  او کتزیست  می  اول  این زمینه  در  به    االمام  مسلکبی  این کتاب  او در  دارد. 

روحانی به چالش و  -فقهی-شرعیی حکومت  ی سنتی رایج را در مقولهروشنی اندیشه
 را منتشر  اسرار هزار سالهی  رساله  زاده نیزکبر حکمیاکشد. در همان زمان علیمی  نقد
فمی و  مذهبی  سنتی  افکار  آن  در  که  ویژهکند  به  و  شیعی  مجامع  بر  حاکم   رهنگ 

کند و از جمله آرای سیاسی آنان را مردود اعالم  می  روحانیون و علما را به شدت نقد
آیتمی روحکند.  سید  سال  الله  در  خمینی  نقدی  1322الله  عنوان    بر  شمسی  با  آن 
   1کشف اسرار« نوشت و منتشر کرد.»

 

 نسل سوم-بی بیست تا دهه پنجاه و مقطع انقالهاز ده

توان  می  ی بیست پدید آمده که با تسامحنسل سوم نواندیشان مسلمان از اوایل دهه
شاخص این  های  پنجاه و مقطع انقالب ایران پی گرفت. چهرهی  امتداد آنان را تا دهه

 
است  . 1 ذکر  قابل  دوران  این  در  نیز  در شما  ، احمد کسروی  او گرچه  نواندیاما  آثار ر  و  بود  به شمار  دینی  شان 
اما در    ،وردهآ  وانی در نقد افکار سنتی و میراثی شیعی )و حتی غیرشیعی مانند بهاییت و عرفان و تصوف( پدید فرا

ی  نهایت رادیکالیسم او را به جدایی کامل از نواندیشی در چارچوب دین اسالم کشاند و بدین ترتیب حداقل کسرو
 ه روشنفکران مسلمان دانست.  از سلسل تواننمی متأخر را
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آیهجریان   از:  بازاعبارتند  مهندس مهدی  طالقانی،  و دکتر علی  لله سید محمود  رگان 
اند  خصیت و بیشتر بازرگان و شریعتی در این دوران اثرگذار بودهاین سه ش   1شریعتی. 

مبارزا اصلی  موتور  نسل  آن  که  دادند  پرورش  را  نسلی  اسالمیو  دهه-ت  ی  انقالبی 
انق-سی مهم  محور  نهایت  در  و  بوده  حوزه  57الب  پنجاه  انگیزهی  در  و  و  ها  مبانی 

 شدند.  می اد مهم معاصر شمردهمضمون دینی آن رخد

سه شخصیت فراوانند که در این دوران با هویت  این  دان و یا اثرپذیرفتگان از  شاگر
فعال  شخ سازمانی  و  تشکیالتی  یا  و  فکریصی  تحوالت  در  خود  سهم  به  و    -بوده 

توان به این  می  . از باب نمونه آفرین بودندی نقشسیاسی و اجتماعی این مقطع تاریخ 
الله پیمان  له سحابی، کاظم سامی، حبیبالاشاره کرد: ابراهیم یزدی، عزتا  ه شخصیت

ه از آن  نژاد. هر یک از این افراد خود شاگردان بسیاری پرورش داده کو محمد حنیف
سیاس فعاالن  از  نیز  و  دینی  نواندیشی  فعاالن  از  تاکنون  هستندزمان  اجتماعی  و  .  ی 

با  های  سازمان مرتبط  سیاسی  و  شخصیتفرهنگی  قرارند: کها  این  این  از  انون  نیز 
(، کانون نشر حقایق  1323(، خداپرستان سوسیالیست )تأسیس1319اسالم )تأسیس  

آزادی  1324قی شریعتی و تأسیس  )با پیشگامی محمدت  -مشهد  -اسالمی (، نهضت 
(،  1332(، جاما )تأسیس  1330ایران )تأسیس    (، حزب مردم1340ایران )تأسیس  

مجاهدین خلق ایران )تأسیس  (، سازمان  1357ایران )تأسیس  مبارز  جنبش مسلمانان  
ایران )انجمنها  ( و ده1344 اسالمی  های  انجمن اسالمی تحت عناوین مختلف در 

دانشگاه در  انجمن  دانشجویان  بانوان،  اسالمی  انجمن  معلمان،  اسالمی  انجمن  ها، 
ان ب(...جمن اسالمی مهندسین واسالمی پزشکان،  این جریان  رای گسترش و تعمیق  . 

 
و پیروانی   نقابل ذکر این که محمد نخشب به عنوان نواندیش دینی نیز در دهه بیست اثرگذار بوده و شاگردا  . 1

و    به دلیل مهاجرت وی به آمریکا در دهه سی  اما  ،آوردتوان او را هم از پیشگامان به شمار  می  داشت و از این رو
در   او  مطلق  و  غیبت  سهایران  با  قیاس  در  وی  محدود  کنار   اثرگذاری  در  وی  نام  ذکر  از  شده،  یاده  شخصیت 

 اشخاص پیشگام چشم پوشیدم. 

ی بیست تا دوران  لله سحابی یاد کرد. وی از پیشگامان نواندیشی بوده و از همان آغاز دههادنیز باید از دکتر ی   
  ،ی چهل در دهه  نآخلقت انسان در قران با عنوان  مهم ایش  ی و مدنی بود و کتابانقالب از فعاالن فکری و سیاس

از این رو او را در کنار    ؛ود بود دح اما در عین حال نقش ایشان نیز م   ،نقش مهمی در عرصه نواندیشی دینی ایفا کرد
  .پیشگامان اثرگذار مذکور، نیاوردم 
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فر و  دینی  کرد که اهداف  ایجاد  نیز  مهمی  فرهنگی  نهادهای  خود  به  می  هنگی  توان 
  1کرد. حسینیه ارشاد و شرکت سهامی انتشار اشاره 

نجاه  ی بیست تا پ و آرای سیاسی سه شخصیت یاد شده در دههها  در مورد دیدگاه
قاطعی  سخن ینم  سخن  باب  این  در  آنان  چرا که  یتوان گفت  آرای  و  و  ان  دست  ک 
ترین دغدغه    شاید بدان دلیل بوده  که در آن زمان مهماین ابهام  .  اندادهمدونی ارائه ند

این گویندگان و نویسندگان اسالمی، آگاهی بخشی در جامعه )تداوم جنبش روشنگری  
مبارزات سیاسی و  استبداد حاک  دینی معاصر(  بوده  علیه  استعمار خارجی  و  داخلی  م 

مختلف فکری بود که به  های  ر جناحآن روزگار کمتر روشنفکر و متفکری داست. در  
طراحی نظام سیاسی و ساختار حقوقی حکومت و دولت و ی سیاسی و به ویژه  اندیشه

ی و کارشناسانه  ی بدیل و آلترناتیو نظام پادشاهی موجود توجه جدنهادهای آن به مثابه
غیردا چپ  مبارزان  برای  شاید  باشد.  بلوک  مذه شته  تجارب  مارکسیست،  و  بی 

  فایتایران ک  ستی و کمونیستی به عنوان الگوی واقعا موجود و قابل تحقق در سوسیالی
ل همواره  اما مسلمانان هیچ الگویی برای نظام کشورداری نداشتند. در عین حا  ،کردمی

ی  محمد و کوفه علی به عنوان الگوهای دین  ینی نوستالژی مدینهدر بعد ایدئولوژیک و د 
 نیز مشروطه و قانون اساسی آن الهام بخش بود.  خ معاصر یشد و در بعد تار می یاد 

بودند،   شده  زاده  مشروطه  از  پس  اندکی  دو  هر  بازرگان، که  و  طالقانی  ویژه  به 
رو بی    بودند. از این  فتهالهام گر از فرهنگ سازان مشروطه و قانون اساسی آن  آشکارا  

نبود که طالقانی در سال   پهلو34دلیل  استبداد جدید  استقرار  از  دوم، کتاب  ، پس  ی 
شده )فراموش  نائینی  دههاالمه  تنبیهی  در  این کتاب  کرد.  منتشر  و  بازنویسی  را  ی  ( 

نظامی   دادگاه  در  بازرگان  بود.  شمار  به  دینی  مبارزان  مهم  منابع  از  پنجاه  و  چهل 
  نی آن اتخاذ سنداز این کتاب و آرای مؤلف روحا  43ر سال ی نهضت آزادی ده محاکم

ک و کفر عملی است و  گوید استبداد شرمی  خواهاز مجتهد مشروطه   کند. او به نقلمی
 شود.  نمی  ی استبدادی خدا پرستیدهدر جامعه 

سحابی مهند دههمی  س  اوایل  در  نائینیگفت  کتاب  انتشار  با  سی  جوانان  ،ی    ما 
آن زمان دیگر  رای مبارزه با استبداد حجت شرعی پیدا ک دانشجو ب  مسلمان از  ردیم و 

در   لطفتردیدی  مهندس  نداشتیم.  خود  مبارزه  بودن  درست  و  میثمی  خدایی  الله 
 

1 .  « کتاب  آزادیدر  تکاپوی  ب  -  در  مهدی  مهندس  آثار  و  زندگی  در  زمینه ازرگان«  سیری  این  در  اینجانب  اثر 
 توان به آن مراجعه کرد. می  مفصل و مستندی ارائه شده است. برای اطالع بیشترمطالب 
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روایت کرده است که کتاب نائینی هفده بار در سازمان مجاهدین خلق خوانده شده و  
محور گفت پیوسته  و  شده  فکری  آن کار  تبروی  و  بگو  نظر  متن  ادل  واقع  در  و  وده 

 است.آموزشی سازمان بوده 

بازرگان میهای  ا و نوشتهی گفتارها و رفتاره از مجموعه توان استنباط  طالقانی و 
فکری پیروان  و  آنان  مشکرد که  مبنای  با  مذهبی  حکومتی  نظام  به  الهی  شان  روعیت 

مدافع نظر  ثر  ز حداکقنین نیباور نداشتند و از نظر ت  ،قدرت )حداقل در عصر غیبت(
گرچه در این    1س نباید »خالف شرع بیّن« عمل کند. نائینی بودند که حکومت و مجل

قانون   و  نائینی  در  چنان که  دارد،  وجود  تناقض  احیانا  و  اشکال  و  ابهام  هم  نظریه 
شرعی  اساسی مشروطه هم وجود داشت، اما در هرحال اینان مدافع نظام عرفی و غیر

  اگردانش توصیهبودند. از این رو طالقانی همواره به ش  عا غیرروحانی ی و طبفقه و غیر
»حکومت مسلمانان« استفاده کنند نه از عنوان »حکومت اسالمی«  کرد که از عبارت  می

 2چرا که حکومت اسالمی شدنی و ممکن نیست.

را  اما در آرای شریعتی ابهام و احیانا تناقض بیشتر است. وی از یک سو دموکراسی  
  استبداد و مادر استبداد روحانی را عین  -داند و حکومت مذهبیمی  می اسالمئل دااص
  گرایی« دفاعی »کمال هایش نیز از نظریهو از سوی دیگر، در برخی آموزه  ،3شمارد می

 
قاوزهح  نائینی در  . 1 قانون و شرع  فقط یک شرط  نباید  ئی   و اجرا  این که حکومت در تقنین  ل است و آن هم 

یست، اما ن« یعنی چه و حدود و ثغورش چبیّ  الف شرعن عمل کند. با این که روشن نیست که »خخالف شرع بیّ
د. چرا که روشن است  وشمرده میحداقل در مقایسه با تفکر کنونی حاکم بر جمهوری اسالمی، یک گام به جلو ش

بیّ از شرع  متون عدم تخلف  از  قوانین  تمام  استخراج  واقع  در  تقنین و  برای  فقه و شریعت  قرار گرفتن  مبنا  با  ن 
تفاوت  بسیار  ،ق و فراقانونلولی مط  ومتیحکم حک هسل بقیهان گذشته و حال و در نهایت توقهی فمقدس و آرای ف

ی کنونی گسترده و بی مرز و اجرای حداکثری ریهریعت حداقلی است و نظ ش  نائینی بسیار محددود وی  دارد. نظریه 
 ی نخست سلبی است و نظریه دوم ایجابی. نظریه  .شریعت است

 ام. بار از ایشان شنیدهها من خود ده  س سحابی بارها گفته و نوشته است.روایت را مهند این  .2

به جای رجال    . 3 آن  در  رژیمی است که  مقامات سیاسی و یس»حکومت مذهبی  اسی، رجال مذهبی )روحانی( 
اشغال را  آثار  می   دولتی  ملت.  بر  روحانیون  یعنی حکومت  مذهبی  دیگر حکومت  عبارات  به  و  طبیعی چنین کنند 

روحاحک زیرا  است،  استبداد  یکی  در  ومتی  او  اوامر  مجری  و  خدا  جانشین  را  خود  چنین می   زمین نی  در  و  داند 
به خودی خود زعیم   ر صورتی مردم حق اظهار نظ  ندارند. یک زعیم روحانی خود را  او را  با  انتقاد و مخالفت   و 

براین یک ی و نظر و تصویب جمهور مردم، بنابه اعتبار رأ  داند، به اعتبار این که روحانی است و عالم دین، نهمی 
داند، بر  می  نماینده خدا  و  ستبداد و دیکتاتوری فردی است و چون خود را سایهحاکم غیر مسئول است و این مادر ا

دهد بلکه رضای خدا را  نمی جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه
براپندامی  در آن برای مخالف،  آن  از  قارد؛ گذشته  نیز  آن   ل ئی پیروان مذاهب دیگر حتی حق حیات  را  ها  نیست، 
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لوژی انقالبی  ئوکند و به کمال رساندن آدمیان را در ذیل هدایت و حاکمیت یک ایدمی
شمارد. چنین  میها  و دولت ها  کومتمی حئ( از وظایف دامسلمان)و دینی در جوامع  

رسد با اصل دعوی آزادی و  می  که به نظر  ردی  و نیز برخی آرای دیگر شریعتی، رویک
و   دموکراسی  از  وی  دفاع  باشند،  تعارض  در  مدرن  عرفی  سیاسی  نظام  و  دموکراسی 

با ابهام مواجه  اعد  با به کار گرفتن قو. اما  کندمی  آزادی و مخالفت او با تئوکراسی را 
وی به  متفکران،  آثار  و  افکار  پردازانی که کثیراآلبررسی  نظریه  مقاطع    ثارند ژه  در  و 

، مانند قاعده اصل و فرع و قاعده  اندمختلف سخنان مختلف و احیانا متعارض گفته
مبین، و  مجمل  و  مقید  و  و  می  مطلق  عرفی  سیاسی  نظام  قاطعانه گفت که  توان 

ان   دموکراسی رو به حکومت شرعی و   1حاکم استی شریعتی اصل  دیشهدر  از این    و 
را در پرتو  ها  نداشت و طبق قاعده باید معارضمبتنی بر مشروعیت الهی قدرت باور  

 
  شمارد و هر گونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقیمی  ه دین و حقارمغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن  

دمی  قرون وسطی کشیشان  در  است که  مذهبی همان  ویکتوکند، خالصه حکومت  و  دقت اشتند  به  را  آن  ر هوگو 
 ( 194 ، مذهب علیه مذهب، ص 22مجموعه آثار  )است«  ترسیم کرده 

اندیشه   . 1 ابهامات  از  امامتجامعه ی کتاب  تعسیاسی شریهای  یکی  در سال    شناسی امت و  به   1348است که 
ه شریعتی در د توجه داشت ک عنوان سخنرانی ایراد و سپس مدون شده و به صورت کتاب منتشر شده است. اما بای

شیعی( را نداشته است.  -د نظریه پردازی برای طرح یک حکومت و دولت )به ویژه اسالمیاین گفتار طوالنی قص
به قصد تفسیر جامعه شناسانهآنجا تصریح شده طرح نظریه و تح  ر دچنان که   آن  از نظریهلیل  امامت  ی جدید  ی 

»دموکراسی متعهد«   یکنفرانس باندونگ و ارائه نظریهی  ی از تجربهمنصوص شیعی در دوازده نسل است. منتهی و
  مطول کلی گفته شده و این گفتار    ر دکند. گرچه برخی سخنان مطرح شده  می   برای تبیین امامت کهن شیعی استفاده

نظر به  مواردی  استمی   در  دموکراسی  اصل  نافی  که  بر   ،رسد  اصل  غیبت  عصر  در  سخن که  این  تصریح  اما 
استدموک  ندر    ،راسی  بندی  مقام جمع  در  و  اسالم می   شانپایان کتاب  اساسی  و  بنیادین  اصل  او  برای  که  دهد 
که    ن دوازده گانه استثنایی استی شریعتی امامت اماما در اندیشه  دموکراسی و حکومت عرفی است. اصوال  ،شیعی

که در تفکر شیعیان و به  شود و حال آن  ذهنی و عملی تحقق دموکراسی کامل فراهم  های  ناگزیر رخ داده تا زمینه 
حاکم الهی   و الهی یعنی اذن امام منشأا و فقها اصل بر حاکمیت الهی است و اگر هم استثنایی باشد باز با ویژه علم

 کند )مانند نظریه والیت فقیه(. می  او منصوب مشروعیت پید

دموک      درباره  شریعتی  فراوان  و  مختلف  از سخنان  نمونه  باب  راز  به  آن  راسی، که  بودن  اساسی  اصل  از  وشنی 
 کنم: می کند، یک فقره را نقل می حکایت

پاکترین خ ثمره  است که  موهبتی  دو  دموکراسی  و  دستاوردهای  ها  نو»سوسیالیسم  مترقی و  و  عزیزترین شهیدان 
اندیشه هایی  ترین مکتب  این عصاست که  بشریت  به  آزادیخواهان و عدالت طلبان  و  ارزانی کرده ی روشنفکران    ر 

 ( 231، ص 22مجموعه آثار  )است«.  

نقد از منظر انسانی و    وکند  می  دهد که شریعتی با معیار دموکراسی، دموکراسی را نقدمی   فراوان نشانهای  نمونه   
شود. وی  می   دموکراسی غربی، که طبق تحلیل او ابزار دست استعمار است، مواجهه-استعالیی است که با لیبرال

 کلی جهان غرب و مدرنیته اشاره کرده است.       »نقد« و »نفی« دموکراسی و به طوربه این تفکیک بارها 



121 ن و قدرت /  دی  
 

 

نتیجه معارض این  ها  آن فهم و تفسیر کرد و در  از عرصه نظر خارج کرد.  را زدود و 
 شود.  رفته میو آثارشان به کار گو آرا  است که در مورد تمامی متفکرانای البته قاعده

اندیشه به  توجه  وآهای  با  بازرگان  و  طالقانی  در    موزگارانی چون  بود که  شریعتی 
ی تشکیل  شان نیز عموما در اندیشهچند دهه پیش از انقالب پیروان فکری و شاگردان

نهضت   حکومت مذهبی به ویژه با زعامت فقیهان نبودند. این که در مرامنامه تأسیس
شور ملل متحد« دو  ی جهانی حقوق بشر« و »من»اعالمیه  1340زادی در اردیبهشت  آ

اج برای  مهم  اندیشهمحور  از  روشنی  به  است،  آمده  آنها  تحقق  برای  تالش  و  ی  را 
سیاسی وابسته به جناح روشنفکران    -گرایی مؤسسان و اعضای این حزب دینیعرفی

به این جریان نیز  اسالمی وابسته  ای  هدر انجمنکند.  می  مسلمان در آن مقطع حکایت
در سازمان مجاهدین    المی و فقهی در میان نبود. از جملههرگز سخن از حکومت اس

دهه در  بود،  خلق، که  روشنفکر  و  انقالبی  مسلمانان  جریان  اصلی  محور  پنجاه  ی 
حتی  حکومت اسالمی و شرعی موضوعا منتفی بود. از آرای شریعتی نیز در آن زمان،  

بی و فقهی  کسی اعتقاد و یا ضرورت تشکیل حکومت مذهو امامت، معموال    از امت
نمی استنباط  غیبت  عصر  از  در  جریان  این  از  افرادی  زمان گاه  همان  در  کرد. گرچه 

کردند که با ادبیات مدافعان حکومت اسالمی رایج یکی و یا مشابه  می  ادبیاتی استفاده
  دوران نیز چنین تصورگذریم که در همان  شه نداشت. باما در مجموع این تفکر ری 1بود 
عرفی عصر مشروطه   المی همان حکومت ملی و دموکراتیک وشد که حکومت اسمی

آیت برخی سخنان  از  مذهبیاست.  نظام  واضع  عنوان  به  والیت    -الله خمینی  فقهی 
فرانسه به    شد. به ویژه در می  فقیه به ویژه در اواخر پیش از انقالب نیز چنین استنباط 

ری اسالمی جمهوری  یح شد و ایشان صریحا گفت منظور از جمهواین امر بارها تصر
آن رایج  بهار    به معنای  در  مطهری در یک    58از جمله جمهوری فرانسه است. حتی 

نه در عرض  اعالم کرد والیت فقیه در طول حاکمیت ملی است  تلویزیونی  گفتگوی 
 2آن. 

 
به عنوان   43اثر مهندس بازرگان اشاره کرد که در سال  لوژی«  ئواید  و  توان به کتاب »بعثتمی   به عنوان نمونه  . 1

بتا مفصل انتشار یافت.  صورت کتاب نس  به  46سخنرانی به مناسبت روز مبعث در زندان ایراد شد و سپس در سال  
فکری   نبود که در دوران انقالب، هم خود آنان را به اشتباه انداخت و هم پیرواها  مفاهیم و مشابهتهمین خلط  

دچار توهم و یا سر درگمی کرد. هرچند پس از چندی جملگی از اشتباه خارج شده و حتی نهضت آزادی    آنان را
 نتشر کرد. به طور غیررسمی م1366دی  30و در ت فقیه نوشته ی والیریهنظ نقد ی رساله

 . پیرامون انقالب اسالمیبنگرید به کتاب ایشان با عنوان  . 2
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به یک گسست ایران  انقالب  بنی   اما  تغییر  منتهی شد. درو  این تجربه  ادین  ی  متن 
دند افکار گذشته خود را  سیاسی و غیر سیاسی از سویی تالش کر نواندیشان دینی  ،مهم

از سوی دیگر کوشیدند برخی اشتباهات نظری و بیشتر عملی خود را   شفاف کنند و 
 تجدید نظر کنند.  ها جبران و یا در آن

یند و برای شفاف سازی  و غیر منتظر را ببرخداد تازه    شریعتی در این زمان نبود که
و 1باب دین انقالبی و روحانیت  )از جمله در ها  ال تجدید نظر در آنآرای خود و احتما 

ئولوژیک )و به طور خاص تحلیل جامعه شناسانه از امت نظام حکومت کمال گرا و اید
ی  ه طیف گستردهکوشیدند. از جملران بودند و در این راه اما دیگ ؛اقدام کند ، و امامت(

فعال  پی مشارکت  رغم  به  شریعتی،  فکری  تنه روان  نه  انقالب،  جریان  در  اثرگذار  ا  و 
  -جذب نظام جدید نشدند بلکه عموما از روزهای نخستین پیروزی به دعاوی روحانی

فقهی رهبری و رهبران روحانی نظام و رفتارشان واکنش نشان داده و از منتقدان جدی  
را والیو  نظام  ردیکال  این  در  و  شدند  گروه ی  از  برخی  ترور  ها  اه  اعمال  به  و دست 

زدند.  نیز  آغ  2خشونت  در  که  از  هرچند  نوعی  جریان کوشیدند  همین  از  برخی  از 
 

ی نقش آفرینی  ی وقوع انقالب در بارهتوان گفت که شریعتی در اواخر عمرش و در آستانه می   یامروز به روشن  . 1
 ،ش از انقالبرچه در میان روشنفکران مسلمان پیار شده بود. گ روحانیت تا حدودی به نزدیک بینی و اشتباه دچ

آنان را بیشریعتی نهاد علما و روحانیت و فقه و فقاهت و نقش دینی و اجتم شناخت و در  می   از دیگران  شاعی 
ی  ی زمانه تردید نداشت )گواه این مدعا سخنان فراوان وواقع او در مورد سترونی و خروج علما و فقها از گردونه

(، اما در عین حال باز به گواهی آثارش به بخش کوچکی از علما و  اندکه در مجموعه آثارش پراکنده  در این مورد
نو انقالبی  روحانیون  و  آن ا) گرا  نقش  و  موجودیت  و  واقعیت  از  و  داشت  امید  خمینی(  الله  آیت  جمله  در  ها  ز 

یق یر بیداری و بیدارگری مطلوبش تشو را در مسها  ن کرد آمی   کرد و تالشمی  ت دینی و اجتماعی جامعه دفاع تحوال
داد  می   کرد و شعارمی   دای»اسالم منهای آخوند«  دید که از  می  شرایط را چنان مساعدشریعتی  دیگر این که  نکته    .کند
سالم آینده اسالم بی مال خواهد بود و دیگر اسالم بند نافش را از دو حجره )حجره بازار و حجره روحانیت( که ا

قالب نشان داد که این هر دو اشتباه بود و ناشی از خوش بینی  بریدن است. تحوالت پس از انحال    بریده و یا در
گاهی  امفرط و ی از  های  عیت قابه ونسبت     ناآ فراوان وی  از جمله تجلیل  نیز جامعه.  و  روحانیت  در عمق  نهفته 

کند، یک  می  فرهنگ غربی مقاومت   تعمار و چیرگی سنتی استواری که همچنان در برابر اس  روحانیت به عنوان نهاد
نهاا روشنفکرانه  تقویت  این  چرا که  بود،  استراتژیک  و  مهم  تحلیلی  دفاعشتباه  و  )تقویت  علما  هرگز    ید  که 

در نهایت نه به سود مردم تمام شد و نه به سود دین و نه حتی در مجموع    ، روحانیون قادر نبودند از خودشان بکنند(
ت. لغزشی که در کار جالل آل احمد نیز دیده شد. و اجتماعی علما و فقها در درازمدینی و اخالقی  به سود نقش د

باید اذعا این همه  بارهم  ن کرد و انصاف داد کهبا  کنیم و در آن زمان  ی یک تجربه محقق صحبت میا اکنون در 
 داشت.  هایی به نبوغ فراوان و یا به معجزه نیاز نگریو ژرفها بینی چنین پیش

او  کنم. اما بیفزایم که اکبر گودرزی )طلبه جوان رهبر گروه که  می  رقان« اشارهفتن ندارد که دراینجا به گروه »فگ   . 2
دانش دینی و تاریخی داشت و نه با شریعتی و افکارش چندان آشنا    چنانآننه    ،شناختم(می   ز نزدیکا  را تا حدودی

مقطع انقالب در  ودرزی  گ   بیشتر تحت تأثیر مجاهدین بود.  د و در عمل هم او از نظر فکری مارکسیسم زده بو  .بود 
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در   را  اسالمی  رویکرد کوتاه    چارچوبحکومت  این  عمر  اما  تئوریزه کنند  تفکر خود 
 1بود.

رهبر در  مشارکت  رغم  به  نیز،  و حمایت  طالقانی  انقالب  آیتی  از  دریغ  ه اللبی 
دو در  همان عمر کوتاه خود  در  پیروزی خمینی،  از  داد    ،ران پس  نشان  بر  آشکارا  که 

پیشین راه  مشروطه می  همان  بیش  و  و کم  والیی  رود  مذهبی  نظام  به  و  است  خواه 
  2این مدعاست.  ثابت کنندهاعتقادی ندارد. گفتارهای به جا مانده از ایشان به روشنی  

بازرگان   واما  یافت  درازتر  تا  عمری  خود    توانست  پیشین  افکار  هم  را  حدودی 
را ترمیم کند. گرچه  ها  را تصحیح و یا کاستیو هم برخی اشتباهات  شفاف و روشن  

مراجعه  ها  توان به آنمی  ( باز مانده که 73-58آثار فراوانی از بازرگان در این دوران )
دا و آخرت هدف  تار  ایشان با عنوان »خی گمان همان آخرین گفتار و نوش، اما ب3کرد

 
شن دینی و حتی مصلحت دلیل رو  چی»اسالم منهای آخوند« شریعتی را شعار خود کرد و بی های  سخن یک جمله

نشان مهلک  اشتباه  همین  زد.  ترور  به  دست  استراتژیک  استراتژی می   سنجی  و  تفکر  با  اندازه  چه  تا  او  که   دهد 
انقالب فکری و فشریعتی مبنی   بر  بر ضرورت و تقدم  بود.  رهنگی  بیگانه  انقالب دیگر  به رغم هر نوع  شریعتی، 

چرا  ،رژیم پهلوی نیز معتقد به انقالب سیاسی و به تعبیر امروزی براندازی نبود  راش، حتی دزبان حماسی و انقالبی
گاهی فاجعه است«. ت   27اره  ا در این مورد در مجموعه آثار شمحلیل شریعتی رکه معتقد بود »هر انقالبی قبل از آ

انم اعظم طالقانی )دختر خ  اسالمی( مالحظه کنید. بد نیست به این خاطره هم اشاره کنم که-ازیابی هویت ایرانی)ب
کند پس از ترور مطهری و پس از صدور اطالعیه آیت الله طالقانی در محکومیت این می   آیت الله طالقانی( روایت

به دیدن پدر   شبهای در نیمه ،و هنوز ناشناخته بودند(خفی بوده از اعضای فرقان )که در آن زمان مرور، چند نفر ت
باب   این  با وی در  به اشتباه حبآمدند و  اینان را  اما قبولث و گفتگو کردند. پدر کوشید  آگاه کند  کردند. نمی   شان 

 تید. ما خوارج هسسرانجام پدر عصبانی شده بر سر آنان فریاد زد که ش

پیروهای  اضافه کنم که گروه    از  ادامه دیگر  را  عدم خشونت  و  فرهنگی  و  فکری  مشی  فکری شریعتی، همان  ان 
 شریعتی«، »آرمان مستضعفین« و »موحدین انقالبی« بودند.     های مهم ترین آنها »کانون ابالغ اندیشه  هدادند. از جمل

به گروه کوچمی   .1 مشخص  طور  به  »پیشتازاتوان  اشاک  اسالمی«  حکومت  بهرن  از   میپیشگا  ه کرد که  شماری 
ی  افکار و آثار شریعتی بودند و نشریه   ناجوانان تقریبا کم سن و سال در قزوین اشاره کرد که عمدتا از اثرپذیرفتگ

 کردند.  می ی شصت منتشری نخست ده »خروش موحد« را در نیمه

ایشان و نیز های  نیز سخنرانی   و ویزیون با عنوان »قرآن در صحنه«  یشان در تلاز جمله بنگرید به تفسیر قرآن ا  . 2
او به اصل والیت فقیه در مجلس خبرگان قانون   .ه و به ویژه آخرین خطبه وی در بهشت زهرانماز جمعهای  خطبه

نداد.   رأی  نیز  سوسیال  طالقانی  اساسی  مشخص  طور  )به  مشروطه  عصر  چپ  جریان  تأثیر  تحت  همچنان 
ایالتی و والیتی« قانون اساسی مشروطه بود و از آن برای های  انجمن   » مدافع اصل    یا انقالبیون( بوده وها  موکرات د

 کرد. می  استبداد و حاکمیت مردمی و ملی دفاع واحتراز از خودکامگی  

ازیابی ند جلدی »بی چعبارتند: »انقالب ایران در دو حرکت«، »گمراهان« و مجموعهها  ترین آناز جمله مهم  . 3
در  ارزش ویژه  به  تالش گستردهکتاها«.  و ای  ب گمراهان  تئوکراتیک  حکومت  نادرست  مبانی  تا  صورت گرفته 
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روشن انبیا«  دترین  بعثت  نسبت  باب  در  سیاسی  اندیشه  این  و  سند  سیاست  و  ین 
حکومت است. او در این گفتار به صراحت هر نوع حکومت تئوکراتیک و اسالمی را  

  1شمارد. می ری ی عرفیات و بشکند و حکومت و دولت را از مقولهمی نفی

ح دوران  این  فکری لقهدر  طال  -ی  قالب    -قانیسیاسیِ  در  سحابی  و  بازرگان 
ز گذشته، با گفتار و رفتارشان آشکارا با  اسالمی بازمانده اهای  زادی و انجمننهضت آ

چیرگی   و  فقیه  والیت  مدل  با  دینی  حکومت  ویژه  به  و  حکومت  و  دین  شدن  یکی 
و   دولت  ارکان  بر  بر عرصه عمومی مخالفت کردهروحانیون  و  این    2اند.حکومت  در 

ازمینه گو  که  هستند  نامور  نویسندگانی  و  و  یندگان  داده  ارائه  بیش  و  را کم  خود  فکار 
کرده یزدی،    3اند.منتشر  ابراهیم  مهندس  دومین  دکتر  و  آزادی،  نهضت  کل  دبیر 

 
نشان داده شود.  هایی  دین و ضد مردم چنین نظام  وسطی مسیحی و پیامدهای مخرب و ضد  نوروحانی قر-مذهبی

دعیان  ر مامکان پرداختن مستقیم به افکار آن زمان  این کتاب در اوایل دهه شصت نوشته شده و روشن است که د
نویسنده هوشمند آن از    و از این ر  ،حکومت اسالمی و روحانی ایران و آثار ویرانگر و استبدادی چنین نظامی نبود

 دوستان این داستان/ در حقیقت نقد حال ماست آن«.   ای  »حدیث دیگران« استفاده کرده تا بگوید »بشنوید

بعث در انجمن اسالمی مهندسین ایراد شد و عنوان  م  به مناسبت   72تاب ابتدا در سال  است این ک قابل ذکر    . 1
تنها برنامه بعثت  اولیه نیز  نای آن »خدا و آخرت  پیروان و دوستان دیرینش  بازرگان در همان جمع  بیا« بود. تفکر 

ت و جامعه فاصله گرفته و  م و سیاساش در باب اسالشد که او از افکار شصت سالهمی  جنجال آفرید چرا که تصور
گزار ربرا نفی و رد کرده است. برای بررسی این گفتار یک سمینار مفصل در انجمن اسالمی مهندسین  ها  ن حتی آ

بازرگان برخی گفته با حضور  آن  افراد مختلفی )از جمله من( در  پایان  های  شد و  او در  اما  ایشان را نقد کردند. 
حکومت و سیاست تازه نیست بلکه با   و   او در باب دین های  کرد که حرف  فت و ادعاسمینار به تفصیل سخن گ 

اس یافته  بیشتر  و صراحت  شفافیت  آمده  پیش  شرایط  به  به    .تتوجه  مکتوب  نقدهای  برخی  با  همراه  این کتاب 
 پردازی بازرگان )از جمله نقد نوشته اینجانب( در سال چاپ و منتشر شده است.  واپسین نظریه

 گفت »جمهوری روحانی«. می عن مواره به »جمهوری اسالمی« به طبازرگان ه . 2

ترین شاگردان  ه در آن گفتارهایی از شاخصک  شاید جامع ترین سند در این زمینه کتاب »دین و حکومت« باشد  . 3
است. در سال    -طالقانی آمده و منتشر شده  این طیف گرد  به  ناری  سمی  1374بازرگان و برخی متفکران نزدیک 
به همت بازرگان و دوستانش تأسیس    1336سین )انجمنی که در سال  ندهمین عنوان در انجمن اسالمی مه تحت  

جلسه و هر جلسه سه ساعت افراد مختلفی در آن سخن گفتند    17ار شد و طی  زگ بر  ،شده و هنوز هم فعال است(
از    پسها  اند. این سخنرانی دی بوده نهضت آزاکه البته اکثر آنان از اعضای نهضت آزادی و یا از مرتبطین تشکیالتی  

در مجموعه و  مکتوب شد  در سمینار  در سال   ای  ایراد  و حکومت«  »دین  عنوان  هم  1378با  »مؤسسه      تبه  
خدمات فرهنگی رسا« در تهران منتشر شد. سخنوران این سمینار و حاضران در این مجموعه عبارتند از: ابراهیم 

محمد ایزدی، عبدالکریم س توسلی، علیمصطفی کتیرایی، غالمعبا  ،ه سحابیعزت الل  یزدی، عبدالعلی بازرگان،
میر مجتهد شبستری، محمدسروش،  موسوی حجازی، محمد  بستهت  سعید  محمد  میثمی، نگار، لطفرکمان،  الله 

و   مصطفی حسینی طباطبایی، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری. گفتنی این که نظریات مکتوب آقایان سروش
 خنرانی و بیان شفاهی حضور نداشتند.       آمده و آن دو در جلسات س در کتابکدیور 
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مهند فرزند  عبدالعلی، که  اما  شمارند.  این  از  بازرگان  بازرگان  عبدالعلی  مهدی  س 
اثرگاست، مهم  و  نویسنده  ذارترین متفکر و گویندهترین  آثار و  این جریان است که  ی 

های  دین و سیاست و حکومت مقاالت و کتابی  راوانی دارد. ایشان در باب رابطهف
ی حکومت عرفی و  متعددی منتشر کرده است که عمدتا از منظر دینی و قرآنی نظریه

                                   1هاد حکومت را توضیح داده است. تفکیک نهاد دین و ن

اسشاخه  روشنفکری  جریان  دیگر  ای  در  بازرگان  و  طالقانی  طیف  در  ین  المی 
»ملی عرصهها  مذهبی«  -دوران  فعاالن  از  که  و  هستند  شمارند  به  مدنی  و  دینی  ی 

ست. از آنجا که این گروه  افکارشان کم و بیش تداوم همان افکار و میراث پیشگامان ا 
ردی در  نواندیشان  ف  عمدتا  چهارم  در  می  قرارنسل  بعدگیرند  آن  قسمت    دایها  از 
 خواهد شد. 

  

  نسل چهارم -از انقالب تا کنون

آمده  اینان نیز در  اندنسل چهارم نواندیشان مسلمان در سی سال اخیر به عرصه   .
حداقل تفکیک و جدایی دو قلمرو دین و  ی حکومت عرفی و  مجموع بر همان اندیشه

در بستر    ا ه که خواهیم گفت. اما این جریان  ،اندان سیرهوک کرده و بر همحکومت سل
تداوم همان نسل سوم پیش از انقالب  ها  که بخشی از آن  یک طیف گسترده قرار دارند

»ملی عنوان  با  امروز  که  شناخته -است  آن  می  مذهبی«  دیگر  بخش  و  شوند 
جدیهای  شخصیت اسالمی  روشنفکری  و  با    د فکری  که  یا  گگذشتهستند  و  ان 
 گویم. می ی جریان نخست سخنه. ابتدا در باراندان از جهاتی متفاوتش همتایان

   مذهبی-ریان ملیج -الف

مذهبی »ملی  مثابه -نام  به  آستانهمذهبی«  در  سیاسی  و  دینی  جریان  یک  ی  ی 
مطرح شد و در انتخابات مجلس  ها  ( در رسانه75)انتخابات ریاست جمهوری هفتم  

  ،اندردها اینان برای خود انتخاب نکاین نام ر  ومیت یافت و تثبیت شد.( عم78ششم )

 
(، »آزادی در  1365ر قرآن« )تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،  د  عبارتند از: »آزادیها  ترین آن از جمله مهم  . 1

انتشار،   سهامی  شرکت  )تهران،  البالغه«  متأخرترین 1361نهج  و  شورا«  و  »بیعت  طور  کهها  آن  (،  به    به  روشن 
است با عنوان »مبانی مشروعیت نظام سیاسی« که منتشر شده و  ای مقاله ،کومت پرداخته شدهموضوع مشروعیت ح

 سایت شخصی ایشان قابل دسترسی است.  بودر 
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رواج و  طرح  از  پس  آن  وبمطل  ،اما  حول  و  برگزیده  خود  برای  را  آن  و  افتاد  شان 
از این عنوان به  شوند. از همان آغپردازی کرده و اکنون به همین نام شناخته مینظریه

ه سحابی و گرد  اللگی حول مهندس عزتجمعی از نواندیشان و فعاالن سیاسی و فرهن
»ایران ماهنامه  در  از سال    آمده  که  اطالق شد  به  می  منتشر  71فردا«  آن  تبار  اما  شد. 

گشت که از برخی نمایندگان همفکر در مجلس اول  می  جمع دوستان و همفکرانی باز
تا انتشار    و البته بعدها با پیوستن برخی همفکران دیگر( و از آن زمانبا هم آشنا شده )

فرد هفتایران  نیز جلسات  و  و همفکری  با همراهی  برخی تالشا  و  فرهنگی  های  گی 
کردند. البته باز شخصیت برجسته و  می  ی عمومی و فرهنگی فعالیتعرصهجمعی در  

 نمادین آن سحابی بود.  

چند گروه نواندیشی در    75سی این مجموعه در سال  سیا   -از آغاز همگرایی فکری
الله پیمان،  ببش مسلمانان مبارز با محوریت دکتر حبیند که عبارتند از: جن آن گرد آمد

بازمانده   )گروه  نظامجاما  دکتر  با محوریت  سامی(  کاظم  قهاری،  دکتر  جامعه  الدین 
فردا و شماری    با مدیریت خانم اعظم طالقانی، جمع یاران ایران  اسالمی  زنان انقالب
شخصیت هستههای  از  البته  آمنفرد که  اصلی  ایری  همان  را  فردایین    تشکیلها  ان 

این  می در  مجادادند.  از  افراد جدا شده  برخی  اخیر  فعاالن سابق گروه جمع  و  هدین 
 »موحدین انقالبی« نیز حضور داشته و دارند.

فقهی با زعامت والیت فقیه  این مجموعه کم و بیش از همان آغاز با حکومت دینی  
با این  مخالفت خود را  ا  ان زمان آشکار شاخص آن در هم های  مخالف بودند و چهره

نظام و  نمونه  اندیشه  عنوان  به  به سخنان  تومی  اعالم کردند.  در  الله  عزتان  سحابی 
ی تهران اشاره کرد. ایشان، که در آن زمان  الله طالقانی در پارک خزانهمراسم چهلم آیت
مجلس   سخنرانی  عضو  آن  در  بود،  اساسی  قانون  طور  خبرگان  مفصل  به  و  صریح 

را  حکو ی  نظریه بر والیت فقیه  مبتنی  بررسی    1نقد و رد کرد.مت اسالمی  در مجلس 
 را تکرار کرد. اساسی اول نیز همین نظریات   قانون 

 
اما آن پذیرد،  می   در این سخنرانی ضمن این که سخنران »اصل والیت فقیه را یک اصل غیر قابل انکار مکتبی«  .1
کند و آن را در عمل اجرایی و قابل  می  مت انحصاری فقیهان و روحانیان ردعنوان مدل حکومتی خاص با زعابه    را

و اکنون متن کامل آن در خاطرات    1358رید به متن گزارش آن در روزنامه کیهان شهریور  گنشمارد. بنمی  تحقق 
 ( آمده است. 2013) 1392اریس، سحابی با عنوان »نیم قرن خاطره و تجربه«، جلد دوم، پ

ن  اداست که سخنان سحابی در این گفتار و برخی موارد دیگر چندان شفاف نیست. از باب مثال در چن  قابل ذکر   
ی فقهی است و به جای خود در حد  نویسد: »والیت عامه فقیه یک نظریه می   به آیت الله خمینیای  سال بعد در نامه 
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اگر ایشان و پیمان و سامی و دیگران در صدر انقالب از نظام جمهوری اسالمی و   
ن مصالح ، صرفا به دلیل اعتقاد به اصل انقالب و تأمیاند خمینی حمایت کردهالله  آیت

ها  تحقق آنکه  هایی  حات دموکراتیک بود؛ آرمانملی و تحقق تدریجی به سوی اصال
 رسید.  نمی  الله خمینی ممکن به نظردر آن زمان عمال بدون رهبری آیت

یک  نمی  گرچه از  انقالب  مقطع  در  کرد که  انکار  دیدگاهتوان  در    -دینیهای  سو 
را نوع  تنظیم  مورد  در  آنان  از  برخی  خاص  بطهسیاسی  طور  به  و  حکومت  و  دین  ی 

و  مفهوم  داشت  وجود  ابهاماتی  اسالمی  و    حکومت  انقالبی  نگرش  دیگر  سوی  از 
الشعاع فضای  تحتشان  ایدئولوژیک آنان موجب شده بود تا افکار عرفی و دموکراتیک

ن حکومت اسالمی قرار بگیرد. در عین حال نباید فراموش کرد  انقالبی و چیرگی گفتما 
الله خمینی در آن  ریزماتیک آیتش شخصیت استثنایی و به اصطالح رایج کا که درخش

و  مقطع تجربگان  با  برخی  حتی  شد  موجب  و  زد  دامن  ویرانگر  توهمات  بر   ،
از این گفتم،    پیشکسوتان دموکرات نیز دچار اشتباه بشوند. با این همه، چنان که پیش 

شد  می  شد، باز تالشمی  در همان حال که به شکلی از مفهوم حکومت دینی حمایت
نوعی با دموکراسی و حکومت  دینی دموکراتیک باشد و در واقع به    این نوع حکومت

درباره بحث  هنگام  بازرگان  در شورای  عرفی جمع شود. چنان که  نظام جدید  نام  ی 
کراتیک اسالمی« حمایت کرد و بعدها نیز بارها از آن  انقالب از عنوان »جمهوری دمو

  1دفاع  کرد. 

  و سیاسی افراد عضو و یا حامی جریان   به هرحال جدای از فراز و فرودهای فکری
ده   -ملی در  نخهمذهبی  مشخص  ی  و  روشن  صورت  به  اینان  اکنون  انقالب،  ست 

 
آیا   امتیازخصوماین مالک  مشروع خود صحیح، ولی  بندی مردم و  تواند می  سیاسی هم-ات اجتماعیت و طبقه 

ی آن زمان به اصل الیت فقیه در همان محدوده  ردرسد که ایشان  می  (. به نظر290« )نیم قرن خاطره، ص  ...باشد
که این  شته است.  فقهی سنتی باور داشته ولی با والیت فقیه به معنای زعامت و در واقع سلطنت فقیه اعتقادی ندا

اشاره جا  همان  در  عامه  ک می   وی  والیت  به  اصوال  بروجردی  و  نائینی  انصاری،  مرتضی  شیخ  چون  فقیهانی  ند 
د، نشان از آن دارد که خود او به والیت عامه فقیه به معنای سلطنت فقیه باور نداشته است. در نااعتقادی نداشته 

کومت دینی اعتقاد  توانم بگویم او نه به حمی   یسحاببا مهندس  هرحال، آنچه من در طول حدود سه دهه آشنایی  
   داشت و نه به والیت فقیه حداقل به معنای زعامت سیاسی فقیه معتقد بود.  

در واقع همان عنوان ترکیبی بود که در عصر اصالحات خاتمی محور عنوان » مردم ساالری دینی« یافت. این    .1
ی  ال برای احتراز از تجدید خاطرهوکراتیک اسالمی بود که احتمای دمرسی جمهورتعبیر صرفا ترجمه و یا معادل پا

طلبان جمهوری اسالمی همواره از یادکرد بازرگان ح الصبوده است.  زیرا ا  ،به ویژه یادکرد بازرگان  ،عصر انقالب
 به هر دلیل ابا داشته و دارند.   
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تفکیک نهاد دین و حکومت  مدافع حکومت عرفی و به تعبیر رایج سکوالر هستند و از  
ملی می  دفاع  منشور  در  نیز  -کنند.  مو بر  مذهبی  است.  ضاین  شده  تصریح  واژه  وع 

است جریانی  مذهبی  -ملیست.  مذهبی« به همین معنا -ان ترکیبی »ملیعنو»ملی« در  
  .نیز اعتقاد و التزام راسخ دارد (که مسلمان است اما به دموکراسی )و حقوق بشر

عارضی بین باورهای بنیادین دینی با دستاوردهای مدرنیته و  اینان نه تنها تدر واقع  
ی اسالمی و توحیدی ضرورت حکومت  بینند، بلکه با تکیه بر بنیادها نمی  نجهان مدر

تحلیل  عرفی و  توجیه  را  دموکراتیک  نهادهای  تأسیس  تابلوی  می  و  در  این که  کنند. 
ق، بازرگان، طالقانی، شریعتی و  رسمی این جریان عکس پنج شخصیت معاصر مصد

نهاده شده است، به خوبی   آنان ردهای  از تفکر و رویکنشان  سحابی    سیاسی و مدنی 
 دارد.  

اما او بود که گفت   ،مصطلح نبود  دکتر مصدق یک چهره فکری و حتی دینی  گرچه
نیستند   از هم جدا  »ایرانیت« و »اسالمیت«  او  تعبیر  به  و  ایرانی هستیم و مسلمان  ما 

گذشته) در  همتایش  که  چنینهای  چنان  نیز  مدرس  حسن  سید  دور  چندان    نه 
نهضتمی مرامنامها  هیگفت(.  در  آوردهنیز  خود  و  اندی  مسلمان  هستیم،  ایرانی   :

ی »ایران شمارند. چنان که بازرگان در رسالهمقدم مینان ایران را بر اسالم  مصدقی. ای
 و اسالم« به تفصیل در این باب سخن گفته و دالیل آن را شرح داده است. 

فتار و نوشتار هستند و در  اهل گ  فعال و نامدار در این جریانهای  غالب شخصیت
اتخاذ سند کرد. در این میان  ها  و از آن  توان به اسناد مکتوب فراوان اشارهیم  این زمینه 

یمان از دوران پیش از انقالب تا کنون از نظریه پردازان دینی و  باید اشاره کرد که دکتر پ
نیز هرگز    ایشان  سیاسی بوده که در باب حکومت و سیاست نظریه پردازی کرده است.

است. به ویژه ایشان محور باور نداشته  مدار و فقیهفقه  به حکومت مذهبی تئوکراتیک و
ا مدل والیت فقیه مخالف بوده  پس از همان سالیان نخستین عمر جمهوری اسالمی ب 

فراوان نوشتارهای  و  گفتارها  باب  این  در  به    یو  بارها  وی  است.  کرده  عرضه 
حقوق  ین و حکومت و مقوالتی چون دموکراسی و  ضوع دمختلف به موهای  مناسبت

 بشر و سکوالریسم پرداخته است. 

بعدها پنج  با عنوان »انسان و مذهب« منتشر کرد و  ای  رساله  1362پیمان در سال  
ی پیشین، ضمن  دفتر با عنوان »اسالم و دموکراسی« انتشار داد که در آن مانند رساله 

انند  سیاسی شیعه مهای  تاریخ اسالم، اندیشهت در  ی حکومبررسی سیر تاریخی تجربه
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و   امارت  والیت،  وصایت،  بررسی گرفته  امامت،  قرار  مورد  فقیه  والیت  نهایت  در 
 1است. 

پیمان، آقایان رضا علیجانی و تقی رحمانی نیز در باب دین و حکومت و  افزون بر  
به نظام    باور  ی مختار خود را مبنی بر به طور خاص سکوالریسم سخن گفته و نظریه

 2.اند دین و حکومت اظهار کردهسیاسی عرفی و جدایی دو نهاد 

 ی متنوع نواندیشی دینیلهنح -ب

شاخه دینی  اما  نواندیشان  دیگر  شخصیتی  و  افراد  از  متأخر  فکری  های  ایران 
بردارند و اثرگذار. گرچه در این مجموعه گویندگان و  متعددی تشکیل شده است که نام

ف حوزهراوانویسندگان  در  یک  هر  و  دارند  حضور  در  ب هایی  نی  تدریس  و  تحقیق  ه 
مرها  دانشگاه دارند و  اشتغال  تألیف  و  آموزشی  نام  3اکز  تن  چهار  از  اما  و  بردارترند 

 
های ردم در آموزه شاره کرد: دین و حکومت، حاکمیت مامان نیز  توان به این مقاالت پیمی  جز آثار مورد اشاره   . 1

باره دین ای  وحیانی، جامعه دموکراتیک، جامعه مدنی و دموکراسی، مقدمه دموکراسی شورایی و سکوالریته   و   در 
رآغاز دینی. بیفزایم که پیمان از پیشگامان دفاع از نظام شورایی یا به تعبیری »دموکراسی شورایی« است که البته د

توانید در سایت شخصی می رفت. مقاالت مورد اشاره در متن و در اینجا رامی  الب روی این طرح اصرار فراوانق ان
  .ایشان مالحظه کنید

به طور خاص  .2 اما  پرداخته شده  این موضوع   به  نیز  آثار مختلف رضا علیجانی  با می  در  ایشان  نوشته  با  توان 
ی بودن متون مقدس و نسبت دین و اسکوالر« با عنوان فرعی »دو صدایس ر جهان پعنوان »ایرانیان پیشاسکوالر د

چالش بنیادگرایی اسالمی« در دانشگاه یورک    ؟ ر به سمینار »عقب نشینی سکوال  2009الریزاسیون« که در مه  سکو
دو نوان »یشان با عاتوان به نوشته  می مراجعه کرد. نیز ،منتشر شده اشدر سایت شخصیتورنتو کانادا ارائه و سپس 
رحمانی با عنوان »اسالم و حقوق بشر؛ حرکت از  تقی  بت به حقوق بشر« و نیز به مقاله  صدایی بودن ادیان در نس

 . نمود حقوقی«  مراجعه های هبی به سوی مصداقذممفاهیم 

همان  با     حامل  بیش  و  که کم  دارند  فعالی حضور  نویسندگان  و  مجموعه گویندگان  این  در  افزود  و    ندیشهاید 
ملی  -فرهنگی  استراتژی نظریه حکومت عرفیم-سیاسی  مدافع  از جمله  و  آن می   ذهبی هستند  از جمله  ها  باشند. 
محماند  عبارت فاطمه گوارایی،  بسته   داز:  شریعتی،  سارا  شریعتی،  سوسن  شریعتی،  احسان  پدرام،  مسعود  نگار، 

 .     رضاییناهید توسلی، علی قاسمی، سعید مدنی، حمید انتظام و امیر 

افراد  می   . 3 این  به  فراستخواه، سروش توان  قابل، مقصود  آقاجری، احمد  تبار، هاشم  اشاره کرد: علیرضا علوی 
آرش   یاسر  رندباغ،  مجاهدی،  مهدی  محمد  فنایی،  ابوالقاسم  آرمین،  گنجی،  سعید حجاریان، محسن  اکبر  اقی، 

اکب  محمودمیردامادی، رضا بهشتی معز، حسن فرشتیان، احمد صدری،   رین، صدری، حسین کمالی، محمدجواد 
ای با  ایران بیانیه   ببه مناسبت چهلمین سالگرد انقال1397.. قابل ذکر این که در زمستان سال  .صدیقه وسمقی و

آن با شفافیت تمام در باب دین و حکومت  از کشور منتشر شد که در  نواندیشان در خارج  این  از  امضای ده تن 
به مثابه   یربهسخن گفته شده و تج عی حکومت دینی )اسالمی( شکست خورده اعالم ی مدجمهوری اسالمی را 
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محمد مجتهد شبستری، عبدالکریم سروش، مصطفی :  اثرگذاری بیشتری برخوردارند
جمله نگرش به دین و    )ازملکیان و محسن کدیور. این افراد گرچه از جهات مختلف  

رند و گاه اختالف نظرها جدی  متون و منابع دینی( با هم تفاوت دا  جامعه و تفسیر از 
 ما در حال حاضر در موضوع دین و حکومت تقریبا هم رأی و هم نظرند.  ا1، است

این متفکران کم و بیش پایی در سنت و معارف حوزوی و سنتی داشته و در آغاز  
ولی هر یک    ،اندبودهامیان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی  ز ح علی قدر مراتبهم ا
نی والیت فقیه فاصله گرفته و  تارهای نظام سیاسی و مدل حکومتی دیدر مقطعی از رف 

دفاع عرفی  حکومت  از  دینی  و  نظری  لحاظ  به  برای    ،کنندمی  اکنون  معنا که  این  به 
و فقه را مبنای تقنین و  عت  ل نیستند و نیز شری ئدولت و حکومت  مشروعیت دینی قا 

ی نخست پس  ر گرچه در دو دهه دانند. این چهار نفقانونگذاری نمی  شرط کافی برای 
اما به    ،متفاوت قرار داشتندهای  الب از نظر فکری و به ویژه سیاسی در جایگاهاز انق

 اند.  تدریج به هم نزدیک شده

با  د چدر مورد معرفی دو متفکر نخست شرح چندانی ضرورت ندار را که این دو 
فراوان  های  االت و کتابپردازی و انتشار مقاندیشه و نظریه  ی حضور مستمر در عرصه

سخ  ایراد  بیش  های  نرانیو  و  کشور کم  از  خارج  و  داخل  مختلف  مجامع  در  بسیار 
شان به  . در موضوع نسبت دین و حکومت افکار و آثار گذشته و حال اندشناخته شده

اختی  در  و  ارقدر کفایت  اما جدای  می  است  مراجعه کرد.  مقاالت  توان  و  گفتارها  از 
ی مختار سروش و شبستری در باب  نظریهر فقط به مبانی و لوازم عملی  شان، اگفراوان 

ی دین و حکومت و سیاست  وحی و نبوت توجه کنیم، پاسخ روشنی در باب نوع رابطه
 آید.می به دست

 
را امضا کرده بودند: بیانیه  دفاع شده است. این افراد آن    ینکرده و از ضرورت تحقق نظام سیاسی عرفی و غیر دی

ب عبدالعلی  اکبرین،  صدری،  محمدجواد  محمود  دباغ،  سروش  معز،  بهشتی  رضا  علیجانازرگان،  یاسر    ی،رضا 
مقی و حسن یوسفی اشکوری. من نیز به همان مناسبت نوشتاری مستقل با صدیقه وس  میردامادی، حسن فرشتیان،

بهمن    17به: امتناع حکومت دینی در چهلمین سال انقالب« در وب سایت زیتون )مورخ  ک تجری  عنوان »برآیند
        . ام( منتشر کرده و در آن تجارب و دیدگاه خود را اظهار کرده97

یشان دینی و حتی دانند و نه از نواندمی  و ملکیان اکنون خود را نه از روشنفکران دینی  هرچند آقایان شبستری  .1
 ، دارند که با این عناوین خوانده نشوند، در عین حال، اکنون نام مناسبی برای این دو بزرگوار مصطلح نیست رااصر

 دانیم.   ب ن را در زمره نواندیشان دینیناجز این نیست که آای از این رو فعال چاره
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ت  الم محمد است و امال و انشای آن به دسکگوید قرآن  می  این نظریه در یک کالم 
ول و تأیید خداوند  مورد قبای  در نهایت به گونه  پیامبر اسالم صورت گرفته هرچند که

نتیجه است.  حکومت  بوده  مبحث  شدن  بالموضوع  اساسا  دعوی  این  ی گریزناپذیر 
تجربه بنیاد  بر  خود  پیامبر  چرا که  است.  الهی  تقنین  و  شرعی  خودینی/  دینی  ش  دی 

( و  1نامیده  )شبستری آن را »تفسیر نبوی از جهان«تفسیری از جهان و انسان ارائه داده  
نیز یک سلسله سنن و آدابی برای مؤمنان و زیست مؤمنانه وضع    ارچوب در همان چ

بر این مبنا روشن است که   2مکانی است.  -کرده است که آن هم تابع متغیرات زمانی
)فقه  از حکومت دینی  قانون شرعی  ی  سخن گفتن  یا  و  آن(  انواع دیگر  یا  و  و  مهمل 

 بالموضوع است.

دعو  دیگر  اسروی  این  پدیدهی  هم  امرت که  دولت  و  بشری    یی حکومت  کامال 
. در عین حال اینان در دو  و بشری است  مدنیامری  گزاری  قانوناست و هم قانون و  

دی دهه حکومت  نفی  برای  اخیر  سی  نظام  تثبیت  و  تئوکراتیک  و  عرفی  یا نی  سی 
بیاننظریه به  و  این  های  پردازی کرده  در  و نوشتمختلف  . شاید حدود  اندهزمینه گفته 

بیست و پنج سال پیش بود که سروش از »مدیریت علمی« به جای »مدیریت فقهی«  
از   طور کلی  به  و  فقیهان  از  انحصاری  قدرت  خلع  معنای  به  آشکارا  سخن گفت که 

یک کشور و  گرایان یعنی شهروندان  جرا به دست عرفا  مسلمانان و سپردن کار تقنین و 
 و مدیریت است.   آشنا به امر حقوق متخصص و 

 
 اند.  البته اخیرا ایشان این تعبیر را هم نارسا و از جهتی نادرست شمرده .1

اما در سالیان اخیر )عمدتا    ،قابل ذکر این که این نظریه گرچه در تاریخ اندیشه اسالمی کامال بی سابقه نیست  . 2
تأثیر برخی دین شناسی جدید غربی( ایران حامیاندر    ،تحت  یافته و کسانی چون نصر حامد جهان اسالم و در  ی 

اند. اما این ن دفاع کرده آدر اشکال مختلف از    ناابوزید و حسن حنفی در مصر و پیمان و سروش و شبستری در ایر
جد  انتقادات  با  هرحال  به  و  است  حال  و  مسلمانان گذشته  اجماعی  دیدگاه  با  تعارض کامل  در  آشکارا  ی نظریه 

یافته است. در سالیان گذشته نقدهای فراوانی هرچند از منظرهای گوناگون )سنتی  واجه شده و هنوز چندان رواج نم
ین نظریه مطرح و منتشر شده است. از جمله دو مقاله مبسوط از من در نقد آقایان شبستری و سروش  ا  به  ،و نوگرا(

له »باور دینی و داور دینی   تری در ماهنامه »آئین« و مقاشبس  انتشار یافته است. مقاله »قرآن، کالم خداوند« در نقد 
ن« انتشار یافته و هر دو در سایت من قابل اردر نقد سروش در ماهنامه »چشم انداز ای  ،در شناخت وحی و نبوت«

ی محمد« سروش نیز کم و بیشن این گونه است و همان نتایج  دسترس است. گفتنی است که دعوی »قرآن خوابنامه 
 پی دارد. ا در ر
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اظهار  دو  این  از  روشنی  آرای  یا  گذشته  در  سکوالریسم  خاص  موضوع  مورد  در 
برگزار شده  ابهام  یا در  و  این اصطالح شفافیت و وضوح  1،نشده  اخیر  اما در سالیان 
یاد  ار منفی بسیاز سکوالر و سکوالریسم  پیشین سروش  بیشتری یافته است. در ادبیات 

نظر به  و  بیمی  شده  تعا رسد  ابعاد  به  حد  از  آموزهش  و  اندیشه  با  آن  دینی  های  رض 
اما در چند سال اخیر با  می  پرداخته شده و حتی  توان گفت بزرگنمایی صورت گرفته 

س شده که  تصریح  سیاسی،  و  اجتماعی  فلسفی،  سکوالریسم  بین  والریسم کتفکیک 
ض ندارد و  ومت و دولت با دین تعاران دین از حکسیاسی یعنی جدایی دین و متولی
  2بلکه مطلوب است و قابل دفاع.

دینی  روشنفکران  از  را  خود  ملکیان، گرچه  مصطفی  جناب  حتی  نمی  اما  و  داند 
و    ندارد، ولی به هرحال عمال در شمار نواندیشانای  آشکارا با دین نهادینه شده میانه

استناد افکار و  آید. ایشان هم به  می  اراخیر به شم  نظریه پردازان اندیشه اسالمی در دهه
آثارش به هیچ وجه مدافع حکومت دینی و یا آمیزش دین و حکومت و فقه و شریعت  

مقاله در  و  نیست  قانون  و  ای  و  سکوالر  دولت  و  حکومت  از  بیشتر  جدیت  با  حتی 
 3. دکنمی عرفی دفاع

 
ان، ریداشت یکی از دالیل این ابهام گویی و یا حتی عدم استفاده از واژه سکوالر و سکوالریسم در اباید به یاد    . 1

و  سکوالریسم  و  سکوالر  حکومتی  تبلیغی  ادبیات  در  چرا که  هست.  و  بوده  کشور  بر  حاکم  سیاسی  مالحظات 
ندیشه و حتی سرکوب اندیشمند  این امر، که عمدتا سرکوب ا ود، وشمی الئیسیته معادل بی دینی و ضد دینی شمرده
 شود.  می اندیشی شده ورا در پی دارد، موجب تحفظ و مصلحت

»هرمنوتیکد  . 2 به:  بنگرید  مجتهد شبستری  آرای  و  افکار  مورد  دین«، -ر  از  فاشیستی  »قرائت  و سنت«،  کتاب 
شمین )و البته آخرین(  هان« که شماره نخست آن در شبوی ج»ایمان و آزادی« و به ویژه سلسله مقاالت »تفسیر ن

ئره المعارف بزرگ اسالمی و سایت  ادبعدی آن در سایت  های  و شماره  89شماره »فصلنامه مدرسه« در تابستان  
 »معنا گرا« منتشر شده است.

»ج    دینی«،  دموکراتیک  به: »حکومت  بنگرید  از جمله  نیست.  منابع کم  دکتر سروش  مورد  پسند«، پیامبرامعه  در 
حکومت دینی«، »دین سکوالر«، »معنا و مفهوم سکوالریسم« )جملگی منتشر شده در کتاب »مدارا  »تحلیل مفهوم  

فرهنگی صراط،  م  و تهران، مؤسسه  ایشان،  از  در مجموعه »سنت و  1376دیریت«  منتشر شده  مقاله  دو  نیز  و   )
و  و »نسبت علم  با عناوین: »سکوالریسم«  ایشان  گفتارها و دین   سکوالریسم«  در سایت  در    «.  مقاالت مختلفی 

مراجعه کنند. از جمله  ها  وانند به آن تی مندان ممورد دین و حکومت و سیاست و مناسبات آنها وجود دارد که عالقه 
تئوریک در سیاست امروز  های »اسالم و سکوالریسم« )فایل صوتی( و »حکومت فرادینی« )فایل صوتی« و »چالش

 .   ایران«

ی ایشان با عنوان »سکوالریسم و حکومت دینی؟« منتشر شده در  توان به مقالهمی   نهدر این مورد از باب نمو  . 3
معنویت« ایشان دیگر جایی برای به تعبیر   -سکوالریسم« مراجعه کرد. به طور کلی طرح »عقالنیت  و  تکتاب »سن
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اه، نیز در شمار نواندیشان  ی حوزه قم و دانشگکدیور، دانش آموخته  دکتر محسن 
چندان  دینی کنو خود  برای  دینی«  »روشنفکر  عنوان  اطالق  با  البته  است که  ایران  نی 

مختلف فکری و  های  موافق نیست. کدیور نیز مانند دیگران در طول این سالیان دوره
متنوع فکری و پژوهشی و علمی وی    هایآموزه  سیاسی را طی کرده است و این سیر در 

ا  بازتاب توان سیر فکری  می  رتباط با مبحث کنونی،یافته و قابل ردیابی است. اما در 
سال   حدود  از  چنین گزارش کرد:  اختصار  به  را  اسالمی    1367ایشان  جمهوری  به 

  منفی داده به بازنگری قانون اساسی رأی   68منهای والیت فقیه معتقد بوده لذا در سال 
مقاله نخستین  نظراست.  نقد  در  ایشان  سال  یهی  در  فقیه  والیت  شد  73ی  ه  منتشر 

از  های  است. بحث نقد »مبانی نظری استبداد دینی« را در نخستین ماه آزادی  از  بعد 
در دانشگاه صنعتی شریف، »تقدم اعالمیه جهانی حقوق بشر  79زندان در اسفند سال 

سال   در  سنتی«  شریعت  سرانجا   82بر  سال    مو  حکومت    88در  ترجیح  صریحا 
دردموکرات وی  است.  کرده  اظهار  را  سکوالر  مؤلفه  یک  مبسوط که  های  یک گفتار 

شمرد؛ اسالمی که مورد قبول ایشان است، در باب نهاد دین  می  »اسالم رحمانی« را بر
تقالل  گوید: »اسالم رحمانی به استقالل دولت از دین یا اسمی  و نهاد حکومت چنین

هاد دین  )روحانیت، مساجد، مدارس  از دین قابل نیست، بلکه به استقالل ن   تسیاس
قا   ،وم دینی و مرجعیت(عل نهاد سیاست یعنی دولت و استقالل دولت  ل است«. ئاز 

سیاست،  جامعه،  دین،  چون  موضوعاتی  در  فراوانی  گفتارهای  و  مقاالت  ایشان 
 1وب و در اختیار است.تدارد که مک حکومت، فقه، قانون، دموکراسی و حقوق بشر 

 
باقی نهادینه شده  ادیان  ب  ،گذاردنمی   ایشان  پرستا چه رسد  فرعه  و  دینی  درون  مباحث  از  مانند حکومت ای  ی ش 

 توان در سایت »نیلوفر« پی گرفت. می  دینی. افکار و آثارشان را

 ایشان در حوزه سیاست از این قرارند:ای هکتاب . 1

  1376چاپ نخست  ،دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی،های نظریه

 ت ، چاپ نخس1377حکومت والیی، تهران، نشر نی، 

 )مقاالتی در باب دین و جامعه و حکومت و حقوق بشر( 1387الناس«، تهران، کویر،  حق »

 ها(دد در این زمینهعتمقاالت م -79حکومت دینی، )های دغدغه

 .  85نامه خراسانی، سیاست 

 . 88شریعت و سیاست، 

 این مقاالت نیز جملگی در سایت شخصی ایشان قابل دسترس است:  
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صر شد  روشآنچه گفته  عمدتا  آرای  در  اجمالی  سیر  یک  در  فا  ایران  دینی  نفکران 
، 2اما در موضوع مهم نوع رابطه دین و جامعه مدنی یا عرصه عمومی   1ی اخیر بود سده

»اسالم  از  مسلمان  متفکران  عموم  نیست، گرچه  شفافیت  و  سادگی  این  به  داستان 
کنند و خود نیز در  می  عنوان »اسالم سیاسی« نظرا و عمال دفاع  عی« و گاه تحتاجتما 
ی مدنی و  ی جامعهایران درگیر امر سیاست هستند و از فعاالن عرصه  چونای  جامعه

در عرصه عمومی«   »دین  یا  و  اجتماعی«  »اسالم  این که  اما  به شمارند،  غالبا سیاسی 
اس ابعادی  چه  دارای  و  چه  یعنی  عبارت  دقیقا  به  و  و  د ت  دین  آفرینی  نقش  یگر 

حوزه عمومی تا کجاست، مذهبی و به ویژه احکام شرعی در  های  معتقدات و ارزش
توان  می  ابهامات زیادی وجود دارد و آرای مختلفی در این باب قابل مشاهده است و

 در همان منابع یاد شده مالحظه کرد.

سیاست و جامعه و   وفقهی در قلمر   به ویژه در این میان هنوز نقش احکام شرعی و 
ن تعریف  دقیقا  التزام حکحکومت  نیست که  روشن  غالبا  و  یک  شده  در  عرفی  ومت 

ی اکثریت مسلمان و مقید به مقررات شرعی چه اندازه است و آیا اساسا چنین  جامعه
دارد؟  وجود  معیار    3التزامی  با  دموکراتیک  عرفی  نظام  در  است که  این  ماجرا  مشکل 

 
 84، تیر و مرداد 32 ی چشم انداز ایران، شماره، مجلهدین و سکوالریسم

 84ی ماه د 3اسالم، سکوالریسم و آخرت گرایی، گفتگو با تلویزیون هما، 

   86تیرماه  15ضور دموکراتیک دین در عرصه عمومی، روزنامه شرق، ح

   89شهریور  13سبزلینک، های جدایی نهاد دین از دولت، پاسخ به پرسش

   89مرداد  2رس، سایت جاسالم رحمانی، 

   89بهمن  22کنم، سایت تهران ریویو، می دموکراتیک سکوالر فکربه حکومت 

   90تیرماه  31سیاسی، جرس،  مم و اسالدموکراسی، سکوالریس

و سنتگراها نیز تحوالت قابل توجهی در حوزه اندیشه سیاسی رخ ها  در میان روحانیون و سنتی   باید افزود که  . 1
الله صانعی و »مجمع محققین حوزه ت الله منتظری، آیت نی چون آیی کسابه وسیله ها  ه بخش عمده آن داده است ک 
 اشاره نشد. ها بدان  ،چون از قلمرو این گزارش خارج بود وشود می  ایندگیعلمیه قم« نم

دولت  . 2 نهاد  بین  جامعه که  در  فراخ  میدانی  است.  نظر  مورد  آن  هگلی  معنای  به  مدنی«  و    »جامعه  قدرت  و 
برابر چیرگی دولت عمل میل و  ئمردم حاهای  توده  به عنوان مدافع حقوق مردم در  در عین  کند و  واسط است و 

 ان نهادهای قانونی و دموکراتیک به مردم نیز هست.سرحال پیام 

بودن حکومت   . 3 دینی  پسوند  توجیه  برای  دینی«  دموکراتیک  »حکومت  مقاله  در  دکتر سروش  پیش  سال  چند 
  چرا که اکثریت مردم آن از طریق ابزارهای   ،شودمی   حکومت خود به خود دینی   ستدالل کرد که در یک جامعه دینیا
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شریعت   /اکثریت   نیزاقلیت،  نهادهای  می  مداران  و  دولت  تسخیر  توانند  را  حکومتی 
استفاده   با  و  خالف  کنند  که  بگیرند  تصمیماتی  قانونی  نهادهای  و  اکثریت  ابزار  از 

نقض کند. گرچه را  اقلیت  مسلم  حقوق  حداقل  و  باشد  بشر  حقوق  لوازم  و    مبانی 
ی  عریف اعالمیهت رعایت حقوق اقلیت با  گران به  توان با التزام حکومت و حکومتمی

تا حد بشر  کردجهانی حقوق  را محدود  روند  این  همچ   ،ودی  و مشکل  اما  ابهام  نان 
 وجود دارد.  

اما در عمل هنوز    ،اندعرفی و سکوالر شدهها  حکومتدیری است  نیز که  در غرب  
تقنین نقش    هم کلیسا و متولیان مذهبی در کشورهای مختلف اروپایی در سیاست و

حدا ندار و  ند  دقل  دولت  نهاد  و  دین  نهاد  بین  تعامل  هم  وعی  هنوز  است.  جریان  ر 
دهد و حداقل در کشوری مانند آلمان مالیات  می  را به کلیسا ها  مالیاتدولت بخشی از  

دهد. در کشورهای سکوالر  میها  و به آن  کلیسای پروتستان و کاتولیک را دولت اخذ
امل دین و کلیسا و حکومت و  متنوع در تعهای  جارب مختلف و سنتغربی هنوز از ت
استفا  خاص حکمی  دهدولت  امور  در  دین  نقش  و  کشورهای  شود  در  دولتی  و  ومتی 

انگ به شکلی پیدا و پنهان بر    ،(ِ...ستان، فرانسه، آلمان، ولمختلف )آمریکا،  هنوز هم 
  1قرار است. 

وحانیت به  فقه و به ویژه علما و ردر کشورهای اسالمی خلع قدرت کامل دین و  
نظری   لحاظ  به  باید  و  نیست  ممکن  وقتی گی  سادگی  بشود.  فراوانی  تالش  عملی  و 

گوید »جدایی مطلق دولت از دین ممکن  می  آرشه در اوایل قرن بیستم در مورد غرب 
و   دشواری  از  و  دارد  مصداق  بیشتر  مدعا  این  اسالمی  کشورهای  مورد  در  نیست«، 

 تری حکایت دارد.پیچیدگی عمیق

با در    حال  نکتهعین  این  به  توجه کرد که  ید  مهم  بس  دین  ی  ماهیت  به  توجه  با 
از   پس  و  مسیحیت  چون  بی  امپراتوری  پرتو  در  وی  خدای  شهر  تحقق  و  گوستین  آ

 
آورند. اما روشن است که این  کنند و به اجرا در میمی   دینی خود را تبدیل به قانونهای  آموزه  و  دموکراتیک افکار

دارد بسیار  مناقشه  جای  زم  ،استدالل  همان  در  )از  اچنان که  گرفت.  قرار  نقد  مورد  نیز  مقاله  ن  به  بنگرید  جمله 
در ج و سیاست  دین  »رابطه  عنوان  با  فراستخواه  کیمقصود  در  دینی«  اردبیهشت 18شماره    ناامعه  و  فروردین   ،

شود. گفتنی است نمی  (  روشن است که نظام سکوالر و عرفی فقط با صندوق رأی و اکثریت/ اقلیت تعریف1373
 تفاده نکرده است.   اخیر سروش دیگر از این عنوان اس که در سالیان

حمدی( از نظام الئیک در کشورهای ا  )ترجمه عبدالوهابدر این مورد گزارش گی آرشه در کتاب »الئیسیته«    . 1
 مختلف بسیار مفید است. نیز کتاب »سکوالریسم از نظر تا عمل« اثر محمد برقعی نیز منبع سودمندی است.    
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چرای مذهبی پاپیسم در قرون وسطی و دشواری فراوان تفکیک نهاد دین از حکومت  
دولت و قانون عرفی  شده و راه  ینی، اما سرانجام این تفکیک انجام  در این امپراتوری د
آسان  در  .همواره شده است این جدایی  بوداسالم  به رغم  ،  تر خواهد  زیرا در اسالم، 

ساله ده  فرمانروایی  و  تحقق  اسالم  شریعت  شدید  شدن  سیاسی  ناگزیر  و  محمد  ی 
فای راشدین تا بعد حداقل  آمیختن آن با امر حکومت و قانون و سیاست، از زمان خل

 .  ندافت و حکومت تا حدودی از هم جدا بودهو نهاد خالنهاد دین 

تا همین االن در تمام کشورهای اسالمی )حتی در  تاریخ گواه است که از قرن دوم  
نهاد علما به عنوان مرجعیت دینی و نهاد خالفت یا    ،انیان(ایران تحت حاکمیت روح
در رقابت و    ل و گاه هم فی جدا بوده و البته غالبا در تعام سلطنت به عنوان امیران عر

از حکومت بدانیم،    ر سکوالریسم را صرفا جدایی نهاد دین. اگاندتعارض با هم بوده
برخی   تفکر  قلمرو  در  حتی  است.  داشته  وجود  هم  گذشته  در  حدودی  تا  امر  این 

راه    ،عقل و وحی(  فیلسوفان مسلمان در گذشته نیز با تفکیک قلمرو عرف و شرع )یا
ابن رشد و کتاب او  های  توان به اندیشهمی  ملهودند. از جاره کرده باین تفکیک را همو
ره کرد. هر چند با دریغ باید گفت که با آغاز دوران انحطاط تمدنی  »فصل المقال« اشا 

و فرهنگی، رنسانس اسالمی ناتمام ماند و این تحوالت مثبت مسیر طبیعی خود را طی  
 نکرد.       

 

 واپسین گفتار و دیدگاه شخصی 

 برم.       یدگاه شخصی به پایان میی دارائهبه عنوان جمع بندی همراه با گفتار را  

این سط راقم  آنجا که  است، از  دینی نشسته  نواندیشان  النعال«  در »صفّ  ور خود 
از ارائه شده  دینی معاصر در باب نسبت  -سوی این جریان فکری  طبعا با دیدگاه کلی 

قالب از  کند. گرچه من در عصر انمی  عاز آن دفا   دین و حکومت و قانون موافق است و
اما    ،امیان حکومت دینی با مدل والیت فقیه بودهالله خمینی و طبعا از حام یروان آیتپ

بیش از    تجربه از افکار گذشته فاصله گرفته ودر سیر تحوالت و حوادث چهار دهه پر
ب دینی  را  اسالم  پیامبر  فرمانروایی  حتی  است که  سالی  تئوبیست  معنای    کراتیک ه 

ی  ی نظریها. گزیدهس از او و به طریق اولی در روزگار مبه خلفای پ دانم تا چه رسد  نمی
 قرآنی و تفحص در تاریخ اسالم چنین است:های من به استناد پژوهش
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و    منشأ در اثبات  ای  بر خالف نظر عموم مسلمانان و فقیهان، در قرآن هیچ آیه -1
 1مدینه نیست.ی اسالم در شأن آسمانی فرمانراویی نب

الهی   -2 الهی  محمد نیز، هیچ دلیلی عقلی و نقلی مب با فرض فرمانروایی  نی بر 
بودن فرمانروایی جانشینان سیاسی وی وجود ندارد؛ حتی دالیلی و مستنداتی خالف  

)ابوبکر، عمر، عثما  راشدین  این که خلفای  تأمل  قابل  است.  در دست  و  آن  ن، علی 
 2. اندو الهی نبوده خالفت دینی  حسن( نیز هر گز مدعی

ذاتا و  ها  نند آنت«، »حکومت«، »سیاست«، »قانون« و ما مقوالتی چون »دول -3
 و هرگز در قلمرو دین و شریعت قراراند  موضوعا از مقوالت بشری و زمینی و عرفی

خدا و دین و شریعت عمال    ،شرق(ام ادوار تاریخ )به ویژه در  گیرند. گرچه در تم نمی
هم بند ناف عرف از   و هنوزاند  ش نهاد حکومت و قانون بودهمشروعیت بخ  به نوعی

به  های  محتی در نظا   ،شرع اما این واقعیت  بریده نشده است.  سکوالر و عرفی کامال 
 مقتضای تحوالت تاریخی و مدنی است نه به مقتضای دیانت و دینداری.  

  اما ،رمی« باور ندا»دموکراسی اسالمی« یا »حقوق بشر اسالمبه ترکیباتی چون  -4
اضر سازگارترین  توان ادعا کرد که در حال ح می  المی،پندارم که از منظر خالص اسمی

با    ،نظام حکومتی قانون و در عین حال    زمینی  منشأ نظام عرفی دموکراتیک  و  قدرت 
طلبی اسالمی سازگارتر است و چرا که هم با صلح  ؛ملتزم به رعایت حقوق بشر است

  -م و فقه اسالمیورد تأیید و تأکید اسالم و به ویژه کاله این همه مک  ،هم با عدالت
 3شیعی است.

 
ن را به  آ راسات فی الوالیه الفقیه( نه آیه قراسالمی« )ترجمه کتاب د  منتظری در کتاب »مبانی حکومت  للهاآیت   . 1

برایعنو قرانی  سند  واقع   ا  ان  به  هیچ کدام  است که  داده  ارائه  اسالم  پیامبر  حکومت  بودن  الهی  مدعای  ثبات 
   این دعوی نیست.کننده اثبات 

( آمده  18-17السلطانیه ماوردی، ص    کالسیک اسالمی )از جمله در احکامدر منابع روایی و اندیشه سیاسی    . 2
او گفت: من خلیفه خدا نیستم، من خلیفه رسول الله    واست که کسی به ابوبکر با عنوان »خلیفه الله« خطاب کرد  

نی او. نه جانشین مقام دی  ،متی محمد بودهستم«. روشن است که در آن زمان خلیفه صرفا به معنای جانشین حکو
دهد که در آن زمان عناوینی چون خلیفه و امیرالمؤمنین فقط به معنای فرمانروا بود نه می  اصوال منابع اسالمی نشان

 چیز دیگر و از این رو هیچ مبنا و ماهیت دینی نداشت.   چهی

گفتند چرا که هم  « میل اعتقاد داشتند، »عقلیه و عدلیهدر گذشته به معتزله و شیعه، که به حسن و قبح ذاتی افعا . 3
الک  م  دانستند و هم عدالت را می   آدمی را معیار و مبنای داوری در تمام امور از جمله دین و شریعتعقل و خرد  

 شمردند. می قبول و نقش دین و طبعا احکام

اقبال     این مورد سخن  تا حدودی  می   در  بر  راهگشاتواند  بنا  باشد: »دولت و حکومت،  به مقصود  وافی  نظر   و 
این   برای  است  به  اسالم، کوششی  بشری  ،آنچه روحانی استکه  این   ،در یک سازمان  به  داده شود.  فعلیت  جنبه 
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قانون    یا خود  همه فقه و شریعت، که در گذشته و حتی تا کنون عمال  با این -5
از جمله ایران نقش مهمی    الاقل در تقنین و روابط حقوقی جوامع اسالمی ویا  بوده و  
عنومی  داشته، به  حقتواند  میراث  یک  بومی  ان  و  در  وقی  تقنین  در  منابع  از  یکی  و 

دون هیچ نوع تمایزی و یا الزام شهروندان  لی مورد استفاده قرار گیرد؛ البته ب پارلمان م
     1ها. دیندار به رعایت مذهبی آندیندار و غیر

 

اقبال الهوری در باب   آرا و تحلیل محمد  نماید که به  در پایان این قسمت مفید می 
ین باب بارها  در اسالم آغازین اشارتی بشود. وی در او چرایی آن    خالفت و چگونگی

 بحث کرده و سخن گفته است.   و به مناسبت های مختلف

ی  ی در اسالم: نظریهی سیاساز جمله ایشان در یکی از نوشته هایش با عنوان »اندیشه
باره در  آغاز شرحی  در  دوران پیشخالفت«،  در  قبیله  رئیس  برگزیدن  از    ی چگونگی 

ت اولیهاسالم،  رسم  همان  »درست  که  می کند  و صریح  آموزه  هیچ  پیامبر  عربی،  ی 

 
لی ]آرمانی[ که تنها بر پایه تسلط بنا نشده باشد، و هدف آن تحقق بخشیدن به اصول عالی مثا  تاعتبار، هر حکوم

   177ص  ترجمه احمد آرام، باشد، االهی است«. احیای تفکر اسالمی،

در این باب در همین مجموعه آمده است، برخی ازمنابع افکار و عقایدم در این زمینه    جز مقاالت مبسوطی که  . 1
 از: دناعبارت

 د شد.جمهوری دموکراتیک اسالمی، منتشر شده در کتاب »دین و حکومت« که از آن یا

   1379سرا، دین و حکومت، فصلی از کتاب »خرد در ضیافت دین«، تهران، قصیده 

 قرآن، منتشر شده در سایت شخصی سیما و سیره محمد در 

 حکومت دینی ممکن است؟، سایت رادیو زمانه و سایت شخصی 

 خدا بزرگترین دروغ تاریخ، سایت جرس و نیز سایت شخصی  تحاکمی

 جهان سکوالر، جرس و سایت شخصی زیست مؤمنانه در 

 مشروعیت قدرت، سایت تالش آنالین 

 ریسم، سایت جرس و سایت شخصی پرسش در باب: دین، حکومت و سکوالپاسخ به چند 

 نی در کتاباماحکام اجتماعی اسالم و حقوق بشر، سایت شخصی و ترجمه آن به آل

Unterwegs zu Einem anderen  Islam; HERDER; Published October 1st 2009. 

 م کتایون امیرپوربه همت خان 
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عملی در رابطه با موضوع جانشینی از خود باقی نگذاشت«. او در پایان با نقل  دستورال
ن شخصی در مورد زمامداری پس از پیامبر می پرسد، می آورد که پیامبر  روایتی که در آ

 ز من متعلق به من نیست«.  رهبری بعد ا فرمود: »اختیار فرماندهی و
گوید: »به دلیل خطر تکه عمر میه چگونگی و چرایی برگزیدن ابوبکر و  اقبال سپس ب

عادی و بی  به طور غیر  پاره شدن و گسیختگی داخلی، ابوبکر . . . نسبتا شتاب زده و
انتخاب شتاب زده  بعدا  اما عمر بن خطاب،   .  .  . انتخاب شد  ابوبکقاعده  را در  ی  ر 

بود و به خاطر نیاز زمان بی تقصیر  رفت، اگر چه از نتایج آن خیلی خوشحال  دست گ
 عالم شد، اما نباید این رسم و روال را در اسالم شکل می داد«. ا

آمو از مروری بر  آن  اقبال پس  از وضعیت عربان مسلمان در  زه های اسالم و تحلیلی 
»جام که  می کند  تأکید  نکته  این  روی  اسالمی،  عهمقطع،  پایهی  مطلق  بر  برابری  ی 

ی ممتازی وجود ندارد، در  بقهدر مقابل قانون شکل می گیرد؛ هیچ ط  ی مسلمانانهمه
از این رو وی از این    اسالم هیچ نوع آخوندیسمی نداریم، سیستم کاستی وجود ندارد«.

ری قانون  ی توافق جمعی، در واقع اصل بنیادین در تئونظریه دفاع می کند که »نظریه
 .   ی از سخنان نبی اسالم استناد می کندهایی مسلمانان است«. سپس او به نمونهاساس

»پیام   عنوان  تحت  دیگر  نوشتاری  در  است که  همان  اقبال،  نهایی  سخن  هرحال  در 
آمده است«. نهایی   آزادی و برابری  بدین ترتیب، حق انحصاری خالفت در    1اسالم: 

تیره تبار و  یا غیک  ی  لی در تعارض با سنت اسالمی و سیرهیر عربی، به کی عربی  
 بوی قرار می گیرد. ن

 
لطیف احمد  مه های عالمه اقبال الهوری« اثر  اب »سخنرانی ها، مقاالت و نا. آرای اقبال برگرفته از کت 1

ین مجموعه  مدر هاست.  1394امام صادق، شگاه نی محمدمسعود نوروزی، تهران، داشروانی ، ترجمه

که مکمل این سخنان است. از جمله در فصول: دموکراسی آرمان  های دیگر نظریات اسالمی اقبال آمدهپاره

اسالم، دموکراسی اسالم و  بی، دیدگاه سیاسی شیعه، نوع حکومت در الم،  تئوری سلطنت انتخاسیاسی اس

 حق الهی برای حکومت.      
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 فصل چهارم 

 

در ادب دینی  و قدرت  یده و پدیدارشناسی مفهوم ترس  پد

 و در تاریخ اسالم 

 

 

   درآمد

ارائهاین   تکمله  یک  و  فصل  سه  در  میمی  نوشتار  تالش  نخست  شود  شود. 
ادب  عبارت در  متنوعی که  تعبیرهای  و  اسالها  و  تداعی قرآنی  را  »ترس«  مفهوم  می 

شده را مورد تأمل قرار داده و    دهعادل ترس در زبان پارسی متأخر شمرکند و یا ممی
کوتا  تحلیلی  شرح  دی  یهسپس  دیدگاه  در  ترس  مفهوم  آنگاه  از  و  شود  ارائه  نی 

  کاربردهای مختلف این مفهوم در تاریخ اسالم را مورد تأمل و واکاوی قرار دهد. در 
 شود.    ی ضروری اشاره میبه چند نکتهپایان نیز 

 

 ترس در ادب قرآنی و اسالمی  باهای مرتبط اول. اصطالحات و مفهوم

متن   آنجا که  و  ،  قرآناز  دینمعتبرترین  سند  است،    سیشنامستندترین  مسلمانان 
به را  ترس شمرده شده  معادل  یا  و  معنا شده  ترس  قرآنی که  لغت  و  واژه  ان  عنوچند 

 بازشناسی کنم.  ،شناسی و لغتاژهی وها را در محدودهکوشم آن م و میآورنمونه می

از   ،تهای مختلفی اسهای قرآنی »ر هب« است که دارای اشتقاقکلیدواژه  ازیکی  
  ، گوییم رهبانی »رهبان« و »رهبانیت«. وقتی میاصطالح مشهور و شناخته شده  جمله

-های روحانی است که معموال بهمقام  ن مسیحی به شمول مراد دقیقا پارسایان و زاهدا
های معمول دنیایی از  ده و خود را از لذتکرانزوا اختیار    ،طور خودخواسته و ارادی
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البته غالبا  جمله همسرگزینی و تشکی و  به عبادت  را  ل خانواده محروم کرده و عمری 
می سپری  تهیدستان  از  اصطالح  اندکردهتیمارداری  این  اما  ر  .  لغت  از  و  برآمده  ه ب 

اترس. ظاهرا  خداین رو راهب و رهبان یعنی پارسایانِ    معنای ترس است و از  ر ِهب به
   1خداترس است.  تر نیز به معنای ی »ترسا« در ادب پارسی قدیمی واژه

آیه  اشتقاق  قرآندر   در  جمله  از  است.  پربسامد  لغت  این  انفال  سوره  60های  ی 
کنید  ه خود را در حد توان تجهیز و آماده  کند کمی  توصیه  خطاب به مسلمانان آغازین

. روشن است که  (تُرِهبون به عدّواهلل و عدّوکم د )نیتا دشمنان خدا و خودتان را بترسا 
اینجا ترساندن دشمن، دقیقا به منظور پیشگیری از هر نوع تحرک نظامی و احیانا  در  

هوشم  سفارش  یک  واقع  در  است.  سیاسی  یا  و  پیشگیراتبلیغاتی  و  برای  ندانه  نه 
مدینه فعال   ان که در آن زمان علیه مسلمان ،نان مختلفجلوگیری از هر نوع تعرض دشم

جملهاندبوده ن.  این  مؤید  آیه  پایانی  » ی  است:  التُظلمونظر  انتم  ستم    ؛«و  شما  به  و 
 نخواهد شد.   

ارسایی نوع  ، با پ 2ماالسالم« از سوی نبی اسال  بانیه فیه ر هرچند با اعالم اصل »ال
ر ادب قرآنی و اسالمی، از پارسایی  یحی گذشته، مخالفت شده ولی در مجموع دمس
تجلیل شده  اه ر روزگار  آن  در  امنیت    طبق  وبان مسیحی  و  از حقوق  اسناد مختلف، 

ادعای یکی از پدران روحانی کنونی در    بنا بهشان نیز دفاع و حمایت شده است. حتی  
          3ه است.ز یک راهب بوددر آغا لبنان، نبی اسالم خود 

ی  امد است. ریشهبسهای آن در قرآن پرف« است که اشتقاقی دیگر، »خوکلیدواژه
لغت »خاف« است که به طور معمول ترس و ترسید و در حالت مصدری ترسیدن معنا  
شده است.  متعلق خوف نیز عمدتا خداوند است یعنی باید از خدا ترسید و از این رو  

شود. از  می  ه زش و وضعیت مثبت در زیست مؤمنانه شمرده عنوان یک اراترسی بخد

 
مدخل »ترسا« آمده و به منابع مختلف لغت و شعر و ادب ارجاع داده شده    مفصلی درغتنامه دهخدا شرح  در ل   .1

صداقا به راهبان و پارسایان مسیحی  ه و بیمناک ذکر شده که ماست. در آن مدخل نیز ترسا به معنای ترسان و ترسند
 ی مسیحیان یا نصرانیان اطالق شده است.      گاه به مجموعهو 

اخالقی و اجتماعی دین های  به واقع از پیامبر بوده باشد ولی مضمونا با آموزه  هاین جمل  لبته روشن نیست کها  .2
د ست. از جمله مولوی در مثنوی مشهور خوو عامل آغازین سازگار ا  اسالم و از جمله سنت نبوی و مؤمنان صادق

 به تفصیل در شرح این جمله سخن گفته است.  

  .2015حنّا اسکندر، بیروت، بیسان،  االب، ب التّرهّ  النبیّ و: بنگرید به کتاب .3
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آیه   از پروردگار جهانیان )خومائده    28جمله در  العالمین(  ...  ف  الله ربّی  انّی اخاف 
لیعلم الله من یخافه  ...  مائده به ترس از خداوند در نهان )  94مطرح شده و نیز در آیه  

است.   شده  تصریح  محاورهبالغیب(  دینهای  در  یک    عمومی  خداترسی  نیز  ورزان 
ار و  افراد وجمند شمرده میارزش واال  این صفت وصف  ای  هیژشود و معموال  به  را 

 نند.کمی

-معنای ترس است. اشتقاق  ی کلیدی دیگر در قرآن »خشیت« است که باز بهواژه
و   است  خداوند  نیز  متعلق خشیت  است.  پرشمار  قرآن  در  لغت  این  رو  های  این  از 

بقره(. نیز تعبیر »یخش الله«   74  بسیار به کار رفته است )از جمله در آیه»خشیه الله«  
 ی نساء(.   سوره 9ن پرشمار است )از جمله در آیه آقرر د

لغت با  ترس  واژگان  عبارت اما  و  سه کلیدواژه ها  این  به  محدود  مختلف  های 
عبارت  در  هم  بلکه  بازگو  نیست،  دیگر  بهای مختلف  هم  و  مفهوم شده  برخی  و  ا  ها 

که در برخی ت  ی »رُعب« اسست. از جمله آنها واژهواژگان دیگر پیوندی وثیق یافته ا
ها در ارتباط با کافران و مشرکان به کار رفته و ادعا شده که ما )خداوند( در دل آنان  آیه

هراس  و  آیه  افکنیممی  رعب  جمله  و    151های  )از  عمران  د  12آل  برخی  انفال(.  ر 
)از جمله در صحیح بخاری    های رواییاز نبی اسالم در برخی منبع  ها نقل شده یتروا

مسل و  ذکر     م(و صحیح  مخالفان  دل  در  هراس  و  رعب  ایجاد  طریق  از  من  این که 
 قرآنی است. های بازگویی همان اشارت ام،دشمنان پیروز شده

مفهوم طور  عبارت  همین  یا  و  الهی«  »معصیت  چون  آن  هایی  یعنی  مترادف 
  الحشر( و دادرسی نهایی آن  امت )یومگناه« و یا به طور کلی باور به روز قی »ارتکاب  

نیکور اعمال  قبال  در  نیکو  پاداش  نهایت  نام »جنت«   ، وز و در  به  یا محلی  در جایی 
در جایی دیگر به نام »جهنم« نیز هر یک به    ،)بهشت( و مجازات در ازای اعمال بد

تول  در  خود  و  سهم  هراس  مؤید  دل  در  دارند.  خوف  و  داشته  سزایی  به  نقش  منان 
یجاد قهر و خشم خداوندی نیز در  ا  ع جلب دوستی )حب و محبت الهی( و یا موضو

-تأثیر نبوده و نیست. گفتنی است که این نگرش در دینافکنی مؤمنان بیفرایند هراس
مسیحیی( کم و  یهودی  و  زرتشتی  دین  سه  در  جمله  )از  دیگر  رای  های  بیش  و  و  ج 

 . حاکم است
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 س در دیدگاه دینی دوم. تحلیلی کوتاه بر مفهوم تر

می آغاز  ساختمان  می  ینچنتوان گفت  در  در  »ترس«  واقعیت  و  مفهوم  که  نماید 
توان گفت  است روانشناختی و از این منظر میای  وجودی آدمی، پیش از هر چیز پدیده

  ، النفسعلماست. از قدیم در  طبیعی و عادی    ،که مانند خشم و غضب و مهر و کین
گونه   را چهار  نفس  و شهوانددانستهقوای  واهمه، غضبیه  عاقله،  نیز  یه:  قرآن  در  از  . 

سوره یوسف( یاد شده است.   53سوره قیامت( و نفس امّاره )آیه    2نفس لوّامه )آیه  
ی  مانند دیگر قوا داراتوان پدیده ترس را نیز یکی از این قوا دانست. زیرا ترس نیز  می

دمیزاد وجود نداشته باشد، طبعا  وگانه است: مثبت و منفی. اگر ترس در آ کارکردهای د
از  ای  کند و در نتیجه به زودی به گونهری را احساس نمیخطهیچ   نابود خواهد شد. 

انسان است. غضب و این منظر پدیده و تداوم حیات و سالمت  بقا  ترس، ضامن  ی 
ر وضعیت طبیعی، از هیچ یک از این  هیچ انسانی د .اندن نیز این گونهخشم و مهر و کی

د که هریک از این قوا به هر دلیل  دایات تهی نیست. مشکل زمانی رخ خواهد  خصوص
 از مدار طبیعی خارج شده و در استخدام کارکردهای منفی قرار گیرد.    

البته در صو تربیت  و  تعلیم  در  ترس  از  استفاده  ترتیب،  بهبدین  و  درست  جا  رت 
کارکرد  می دینتواند  دارد.  ضرورت  حتی  و  داشته  مثابهها  مثبت  به  پدیدهنیز،  ای  ی 

و   از  اج انسانی  ناگزیر  خود،  پیروان  معنوی  و  اخالقی  آموزش  و  تربیت  برای  تماعی، 
مثبت و منفی  های  بشری و از انگیزههای  های جاافتاده و رایج و از تجربه سازی مفهوم

م  بینیکه میجویند. چنانسود جسته و می نفسانی انسان  به تعبیری از قوای    در آدمی و
شویق به کار خیر از مفهوم تجارت و متعلقات آن  ت  ها و بیشتر در اسالم، برایدر دین

-و به طور کلی از ادب بازرگانی مانند خرید و فروش و سود و زیان )از باب نمونه آیه
تفاده کرده  سوره فاطر( اس  28سوره نور و    37و  سوره صف    10سوره توبه و    24های  

تان بخرید )به عنوان نمونه بو گفته شده بهشت را با اعم آیه  نگال نیک  به   111رید 
 سوره توبه(. 

توان گفت استفاده از مفهوم ترس )رهب و خوف و رعب و خشیت  از این رو می  
زبان  ضرورت نزول وحی به  بینی قرآنی، بهبینی و انسانجهان  چارچوبو مانند آنها( در  

یع  زمانمردمان  »  ،نی گروه مخاطب  قرآن  تعبیر  آیه  به  به  )بنگرید  قوم«  سوره    4لسان 
های اخالقی و انسانی، قابل فهم است و در واقع  یم( و به  منظور تحقق مطلوباه ابر

ه  هایی چون حق / باطل، گنا نماید. دوگانهاستفاده از چنین ادبیاتی عمال گریزناپذیر می
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حشر و  ال  ی قیامت )یومم و به طور کلی ایده اب، بهشت / جهنصواب، ثواب / عق  /
نان نگرشی به عالم و آدم است. البته تمامی اینها در  چ   الجزاء( به الزامات منطقی   یوم

ی الهیات تنزیهی و سلبی بیشتر قابل فهم خواهد بود تا الهیات تشبیهی و ایجابی  نظریه
از   1بدان باور دارند. یحی و مسلمان  ی و یهودی و مستزرتشمتعارف که عموم مؤمنان  

در روزگاران  هایآنجا که دین نهادی شده جملگی  و  و  م   کهن  اقبل مدرن شکل گرفته 
، زبان دینی نیز اساسا زبان اسطوره و ادبیات اساطیری کهن است اندتعیّن تاریخی یافته

تحلیلی    توان تفسیر و نمیها  اصطالحی لغتو از این رو صرفا با معانی لغوی و حتی  
 ارائه داد.    و معتبرجامع 

ارائه  ترتفسیرهایی است که حول مفهوم    ،ی مهمدر هرحال مسئله آن  و مانند  س 
خداوند می از  ترس  از  رایج  تفسیر  است که  این  واقعیت  در شمار  خواهد شد.  تواند 

ریشی و آشفتگی روحی و حتی انحطاط  ترس منفی باشد و مؤمنان را دچار انواع روان پ
ه پیامبرش مدعی  دینی ک  ده است و این خالف گوهر دینداری است.که کر  ،قی کنداخال

پذیرد که مؤمنانش گرفتار  می نه چگوآمده، اخالق کریمانه و عزتمندانه م است برای تتمی
 2انواع رذالت اخالقی و از جمله ذلت پذیری و سست عنصری و ترس و زبونی باشند.

است که گفته زمینه  این  مذهدر  دچ بیاند  غالبا  مُعذّب«ها  »وجدان  اظهارنظر اندار   .
 انش است.      د ی متخصصان اینین باب، بر عهدهی در اعلم

 

 افکنی در پیوند با اقتدارگرایی مسلمانانسوم. کاربرد ترس و هراس 

تعبیر رادها کریشنان )شاعر و فیلسوف نامدار هندی( در کتاب »مذهب در شرق  به
کند. واقعیت این  ه زور جامه سبز تقوا به تن میشود که زمانی آغاز می، فاجع 3و غرب«

 
ید به گفتگوی وب سایت  اش، بیشتر تمایل دارم. بنگرنظریهای  دشواری برخی  یات تنزیهی، به رغم  من به اله  .1
 منتشر شده است.    1399اردیبهشت  25ا ندارم« در تاریخ ون با من که با عنوان »انتظاری از خدزیت

اهل سنت از جمله  های  حدیث در اغلب منبع  تمم مکارم االخالق«. این ال حدیث مشهور این است »بعثت  . متن  2
طب اول  در  جلد  لیدن،  )چاپ  سعد  ابن  اول    –قات  آمد128ص    ،-قسمت  در (  است.  شده  شمرده  معتبر  و  ه 
(  473لس هفدهم، ص  با اندکی تفاوت در عبارت آمده است. از جمله در »امالی« طوسی )مج  نیز  شیعیی  هامنبع

، ص  12ل الشیعه« )جلد آمده است: »علیکم بمکارم االخالق، فان الله بعثنی بها«. محدث نوری در »وسائ این گونه
 الناس عقال و احسنهم خلقا«.      ورده است: »اکمل( این تعبیر را آ150

 ه به وسیل  1344جمه و در سال  این کتاب کم حجم و پرمحتوا با همین عنوان به دست امیر فریدون گرگانی تر  .3
 جیبی در تهران منتشر شده است.   های شرکت سهامی کتاب 
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اجتماعی و    –ی دینی  ، سیر تحوالت متنوع و پیچیدهوتاست که پس از پایان عصر نب
ای بوده که از  های نهادی شده، به گونههای دیندار در تاریخ تمامی دینسیاسی جامعه 
-تأسیس قدرت  اخالقی، عمدتا در جهت  تربیتی و  –های متعارف دینی  همان مفهوم

رایی زیر پوشش  رگهبی و صنفی و طبقاتی و در نهایت تحقق اقتداذ های سیاسی و یا م
دین سود جسته شده است. البته این رویداد پس از آن آغاز شد که هر دینی نهادینه شد  

نهادینه شدن با  یا همزمان  و  نهادهای رسمی و شبه رسمی گردید  اق  ،و دارای  تدار  به 
و تمرکز قدرت در نهاد دین و سر   یویژه پس از ظهور یکتاگرایبه  سیاسی نیز آویخت.

تف در جامعه سیبرآوردن  غالب  یا  رسمی  پوشش  رهای  زیر  اقتدارگرایی  توحیدی،  های 
زرتشتی تاریخ  بر  مروری  یافت.  و گسترش  شده  تعمیق  نیز  عصر دین  ایران  در  گری 

مس درازآهنگ  تحوالت  بررسی  شرساسانی،  و  غربی  روم  در  قرون  یحیت  در  و  قی 
این   ،آغازین و میانه متداوم آن بررسی روند دگردیسی در تاریخ اسال روسطای اروپا و د

    1کند.می روند را آشکار 

اقتدارگرایی در اینجا به معنای اصالت قدرت و حفظ اقتدار سیاسی به هر قیمت و  
و اطاعت یک فرد )یکه ساالری(    طور کلی فرمانروایی گروهی محدود و حاکم حول به

و کارگزارا نهادها  بهاز  مجهز  حاکمیت  این  اگر  است.  حاکمیتی  دئولوژی  اییک    ن 
تبدیل می فاشیسم  به  باشد، دیگر  یا عمال رسمی هم  و  نزدیک  رسمی  بدان  یا  و  شود 

اندیشهمی در  است که  حالی  در  این  بدیل  گردد.  است که  دموکراسی  جدید،  های 
 شود.  رده میاقتدارگرایی شم

ی شرقی و عمدتا ابراهیمی )سامی( نشان  ها که تاریخ تحوالت تمامی دین  آن گونه
اقتصادی  قدرت   د،دهمی و  اجتماعی  و  تمدنی  تحوالت  درون  از  برآمده  های سیاسی 

دینجامعه این  به  منسوب  آموزههای  از  عمدتا  شده،  نهادی  و  های  رایج  دینی  های 
روعیت سیاسی استفاده کرده و ور خاص برای تولید مشجاافتاده، به سود خود و به ط

 
 در این مورد بنگرید به سه اثر زیر:  .1

   1383 ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز،امیل دورکهایم،  صور بنیانی حیات دینی، 

   1394بنگاه ترجمه و نشر کتاب،   دینی، میرچا الیاده، ترجمه بهزاد سالکی، تهران،های تاریخ اندیشه 

     1396ایران در روزگاران پیش از اسالم، روزبه یوسفی، تهران، نقد فرهنگ، 

سلطنت ایرانی در    و ها« و بسط اقتدارگرایی خالفت عربی  عنوان »»جنگ بنی  نوشتار بلند من با  ویژه بنگرید بهبه
 .     1400 ننقد دینی«، بهار و تابستا »فصلنامه 6و   5های پوشش اسالم«، منتشر شده در شماره
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این دینمی در  تفاوتکنند.  با  هر چند  تفسیر،  ی  هایها،  و  مبناها  مخروطی تصور در 
خاص   شخصی  به  را  خود  مطلق  فرمانروایی  او  و  نشسته  آن  رأس  در  خدا  شده که 

فرما این  غیرمستقیم  و  مستقیم  نیز  او  و  منتقل کرده  پیامبری(  به  )عمدتا  را  نروایی 
شان باید از  ایمان  ضرورت  و مؤمنان نیز به  عنوان جانشینانش بخشیدهبه  افرادی خاص

مؤبدشاهی منتهی شد و در    اطاعت کنند. این روند در دین زرتشت به  فرمانروایانن  ای
مسیحیت به تئوکراسی خاص پاپیسم رومی در قرون وسطا و در اسالم نیز به خالفت  

»الله« در نام   یت و امامت الهی کشیدهاسالمی در پوشش وال ی خلفای  ها شد. پسوند 
خلفای فاطمی )رقیب خلفای بغدادی( در  ی  ها عباسی در شرق جهان اسالم و در اسم

 ای از خداساالری کهن مذهبی در جهان اسالم است.  شانهن  ،شمال آفریقا 

تولید مشروعیت سیا  برای  از جانب خداوند  بر دعوی فرمانروایی  این افزون  سی، 
آموز از  حُبّ  هحاکمان  الهی،  حُبّ  چون  مطلقههایی  والیت  از  اطاعت  لزوم  ی  نبی، 

لز از  ومخداوند،  ماندن  مصون  ضرورت  شریعت،  احکام  اجرای  و  و    دینداری  کفر 
تحقق   و  جهنم  در  سقوط  و  خداوندی  قهر  و  خشم  از  احتراز  نتیجه  در  و  شرک 

قع خلفا و  تمام سود جستند. در وا  رستگاری در دو جهان، نیز با هوشمندی و رندی 
عثما  مختلف  ازسالطین  اسالم،  جهان  در  پرشمار  امیران  و  صفوی  و  ین گونه  ا  نی 

زمینهآموزه در  تقدیر  هر  به  دیگرها که  تحقق هدف  های  برای  و  و  طرح  دیگری  های 
جعل شده بودند، به سود اقتدارگرایی و اطاعت خواهی مطلق از مؤمنان و گاه به طور  

 گیرند.                     ره گرفته  و می، بهاندزیستهمی  حاکمیت شاناز عموم کسانی که تحت   مطلق

نقلی برای اثبات    نه دلیلهای دینی موجود،  ها و منبعدر حالی است که در متن   ینا
مشروعیت سیاسی و حق ویژه برای مدعیان حاکمیت الهی در امر حکومت وجود دارد  

به تاریخ    قابل طرح و اثبات است. نگاهیعقلی برای چنان مدعایی  و نه کمترین دلیل  
دیت، مسیحیت و اسالم به روشنی گواه این  هوت، یی زرتشهای نهادی شدهکالم دین

به  می   مدعاست.  تر،  دقیق  زرتشسخنی  اوستای  در  نه  تورات  تتوان گفت،  در  نه  و  ی 
قرآن محمدی، سندی   در  نه  و  انجیل عیسوی  در  نه  و  انتقال حاکمیت  موسوی  برای 

لقا  مطسیاسی برای اقتدار مدعیان جانشینی پیامبران، ی و در نتیجه تولید مشروعیت اله 
    1الهی، بزرگترین دروغ تاریخ«.  وجود ندارد. از این رو سالها پیش نوشتم »حاکمیت

 
تحریر و در وب سایت جرس انتشار یافته و سپس در ماه اکتبر و نوامبر همان سال    2009این نوشتار در سال    .1
 انجا یک جا بازنشر شده است.مدر ه 2010آوریل   18سایت شخصی و در  چهار قسمت در وب در
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شود؛ الهیاتی که در نهایت با  می  ماجرای اقتدارگرایی مذهبی از نوعی الهیات آغاز
ترس  القای مؤمنان  نوعی  دل  تمکین    آنان  ،در  و  اطاعت  به  قدرتی را  ارباب  برابر    در 
اخالقی و  مان و دارای حق ویژه در رهبری فکری و  ی آسیدهگزکه خود را بر  خوانند می

معرفی  دینداران  پربسامد  می  سیاسی  قرآن  در  را، که  الهی  اقتدارگرایان حب  این  کند. 
از صفت ایمان »اشدّاست و  لله« دانسته شده    های اهل  سوره بقره( و   165)آیه  حبّا 

، معطوف به خود دانسته و  ندان مسلمان با عنوان »عشق الهی« از آن سخن گفتهعارفا 
دوستی الهی را از طریق دوستی خلیفه و امام و ولیّ و در تشیع متأخر  جلب و جذب  

اطاعت مطلق در حد و  نامحدود و غیرپاسخگو  اختیارات  با  از   در ولی فقیه  اطاعت 
 نند.  کمی ه و از آن تبلیغ کرده وخداوند دانست

  ی دا را در قالب ترس از حاکم به مثابهخ   در واقع اینان، ترس مثبت و حتی منفی از
می تفسیر  آسمان  از جانب خدای  برگزیدگی  یا  و  اولوهیت  در حالی  تجسد  این  کنند. 

از دوست و محبوب    ذاتا و موضوعا با ترس و هراس  ،است که اساسا حب و دوستی 
تع تع در  »خداترسی«  تعبیر  است.  به  ارض  اگر  پارادوکسیکال.  و  متناقض  است  بیری 
آدمی  ت  صراح رابطه  و  است  محبوب  خداوند  رابطهقرآن،  او  و  با  خویشاوندی  ی 

 توان از خدا ترسید؟!  می دوستی است، چگونه

الهیات قرآنی  هایی چون خوف و خشیت و مانند آنها در  بگذریم که اصوال اصطالح
عدالت است که تحقق آن  قانونمندی و اصل    بیمناکی است و آن هم به دلیلمعنای  به

ارچوب است  و بهشت و جهنم در این چ  ند نسبت داده شده و ثواب و عقاب اوبه خد
کند. درست مانند دانش آموزی که باید از رفوزه شدنش در  که معنای محصلی پیدا می

ندگی و تصادف و  اید از اشتباه در رانکه حتما ب ای  باشد و یا رانندهپایان سال بیمناک  
واژه ترس به    ته باشد. در این موردها اگر هماشپیامدهای قطعی و یا احتمالی آن بیم د

کار رفته باشد، به معنای ترس مثبت است که عامل صیانت نفس است و نه ترس به  
  شود.پذیری آدمیزاد شمرده میتمعنای منفی و زیانبارش که عامل ضعف نفس و خف

ه شدت  ب  نه است که در تعبیرهای اسالمی، گاه از ترسویی )جُبن(با توجه به این دوگا 
نشانه را  آن  و  ایمان دانستهنکوهش شده  با  اند  ی سستی  ارتباط  از ترس در  نیز  و گاه 

ها  های اسالمی بارها و بارعقالنیت و تدبیر و هوشمندی سخن رفته است. در روایت
 فر دانسته شده است. شرک به خدا و ک ،ثروت ارباب قدرت و زهر نوع ترس ا
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خداوند، ص پرستش  اسالمی  ادب  و حبرفدر  شناخت  و  ایمان  از  برآمده  الهی    ا 
آیه به  )بنگرید  بهشت  به  طمع  و  جهنم  از  ترس  میان  این  در  و  سوره    56های  است 

و بیم دادن آدمیان سرکش و  ه  ی نخست برای تنبّسوره سجده(، در مرحله  16اعراف و  
  یر ی دوم تشویق افراد است برای عمل به خت و در مرحلههاسو شهوتها  ار غریزهمه 

از هر نوع شر و ز چرا که در تعلیم و تربیت »تشویق« و »تنبیه« با هم    ،شتیو دوری 
دارند. و  همرحل  مالزمه  بدی  )مانند  نیکی  و  خیر  و  پرستش  است که  آن  نیز  سوم  ی 

ی و اخالقی هستند  واقع عمدتا نخبگان روحدارد؛ در عالم    و درجاتی  اتبزشتی( مر
. در  اندواره اندکدهند و این افراد هممی  نجام ا  که نیکی را صرفا به خاطر خود نیکی 

ارچوب است که این سخن حسین بن علی )هرچند از پدرش علی بن ابی طالب  چاین  
  ،ندکنمی  هی خدا را با رغبت پرستشکامال قابل فهم است: گرو  ،نیز نقل شده است(
تاجران پرستش  را  این  خدا  ترس  و  خوف  از  دیگر  است؛ گروهی    )معامله گران( 

باب    ،کنندمی  رستشپ از  را  که خداوند  دیگرند  و جمعی  است؛  بردگان  پرستش  این 
و آن پرستش آزادگان است. سپس افزوده شده است: و این برترین نوع   پرستندمی  شکر

    1پرستش است.

پرستش   ترتیب،  اسالخداوند  بدین  و  قرآنی  ادب  چمدر  در  صرفا  ارچوب  ی، 
صرفا به خاطر اصالت    ،شکر و ستایش نیکین  شناخت و ایمان و حب الهی یعنی هما 

کند. هرچند بیم و امید و تشویق و تنبیه نیز برای  می  نیکی و خیر معنای محصلی پیدا
   ید.     نما می  گریزناپذیر ،ارفاعتالی اخالقی و روحی آدمیان طبیعی و متع

البته   قاعده  مهمین  ارتباط  در  تری  پائین  سطح  بدر  مسلمان  حاکمان  و  ا  ؤمنان 
و    پیامبر »اخوّت«  اصل  اصوال  و  پیامبر  دوستی  است.  جاری  و  ساری  نیز  اسالم 

سوره حجرات( و چنین خصوصیاتی    10»مودّت« و »صلح« بین مؤمنان یاد شده )آیه  
 و دینداری دانسته شده است. ی ایمان نشانه

روند رشدبا   در  واقع سوء  این حال  در  و  تاریخاقتدارگرایی  در  از قدرت    استفاده 
گیرد. به عبارت دقیق تر،  ای وارونه مورد بهره برداری قرار گرفته و میسالم، به گونها

  فاداری وهایی چون عشق و محبت و ایمان و مودت و یا حق و باطل، با معیار واصل
بین ایمان و    بدین ترتیبود.  شمی  ص و فرد سنجیده اطاعت از امام و خلیفه یعنی شخ
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ارباب قدرت در تمام شکلت  دوستی خدا و رسول با اطاع از  هایش مالزمه و  مطلق 
شود. جمله مشهور »علیّ مع الحق والحق مع علی«، همانی برقرار شده و مینسبت این
رّ ایزدی« پادشاهان  کنند، بازگویی دعوی »فاد میآن استن  ای که عموم شیعیان بهبه گونه
د اندیشهو  همان  تکرار  واقع  است که:ر  ساسانی  مؤبدان  چو  »  ی  یزدان/  فرمان  چو 

 فرمان شاه«. 

موضوع اسالم،  نبی  درگذشت  از  پس  به  هایی  حداقل  نیل  و  گناه  از  ترس  چون 
از هر نوعصواب و مفهوم رک )جلی و  کفر و ش  هایی چون ثواب و عقاب و احتراز 

ب  به  از جهنم و مخفی( و رسیدن  به وسیلههشت و دوری  آنها، جملگی  ارباب  انند  ی 
تمامی   در  برای  لشکقدرت  و  شده  استخدام  اقتصادی(  و  سیاسی  و  )مذهبی  هایش 

آنان و در لزوم اطاعت مطلق از این قدرتمندان مدعی فرّ ایزدی و  های  و نهی  توجیه امر
 شود.فته شده و مینا والیت تکوینی( به کار گر)و احیا دارای والیت تشریعی

اشاره کتومی ابوبکر  خالفت  آغاز  در  »ردّ«  ماجرای  به  با    ردان  همزمان  تقریبا  که 
آید، رده جنگ  می  درگذشت نبی اسالم رخ داد. همان گونه که از عنوان تاریخی آن بر 

شدید مخالفان و    ا سرکوبیاسالمی نوبنیاد بود با مرتدان که ب  –دستگاه خالفت عربی  
های مختلف بودند  ها و انگیزهدان دارای خاستگاهافت. البته این مرتییان  شورشیان پا 

آنان مشروعیت   جملگی آنان ذیل عنوان »رده« و »مرتد« معرفی شدند تا سرکوب  لیو
مذهبی پیدا کند. این در حالی بود که حتی اغلب مخالفان آن دوران از دین هم خارج  

   ه بودند.نشد

ا دستاویزی مذهبی و فقهی شد  ن زمان پدید آمد و بعدهمفهوم ارتداد و تکفیر از آ
دگر نوع  هر  سرکوب  مخالفتان برای  و  درونی دیشی  تفسیرهای    ،های  با  هرچند 

از   بسیاری  اسالم،  تاریخ  در  تکفیر  از  ترس  ترتیب  بدین  مؤمنانه.  مذهبی  متفاوت 
غ اولی  طریق  به  و  مسلمان  ومسلما یردگراندیشان  به سکوت کرده  وادار  یا  را  به    ن  یا 

لبته گاه نیز  ا  تقیه پناه آورده و بر خالف تفکر خویش تظاهر کرده و   اصطالح شیعی به
های فردی و جمعی محدود یا گسترده منتهی  موجب تکفیر رسمی شده و به خشونت

انجام شده در پوشش  شده است. سرشت و سرنوشت داستان تکفیر و سرکوب  های 
آشکار میاین عنوا به روشنی  انگیزه ک ن مذهبی،  های اصلی و غالبا  کها و محرند که 
ی آتوریته و اقتدار مفتیان مذهبی و یا فرمانروایان  قا ی آن، چیزی جز حراست از بنهفته

 سیاسی نبوده است. 
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 واپسین سخن؛ چند نکته ضروری و تکمیلی 

این از  نخست  نیز  اسالم  پیامبر  زمان  در  برکه  ترس  یا  مفهوم  و  ایمان  تحکیم  ای 
اق استتقویت  و سیاسی  دینی  استتدار  و    ،فاده شده  تأمل  قابل  نکته  دو  اینجا  در  اما 

هایی که در ادب قرآنی و یا روایی عصر نبوی مفهوم  که اصطالحیکی این  :است  جهتو
ر آن  شوند، دمی  کنند و یا به لغت ترس در زبان پارسی ترجمه شده ومی  ترس را تداعی

و نه ترس منفی که معادل  و »بیمناکی« بوده است  تر آن »بیم«  ، معادل دقیقوال ا  زمان:
ی نیز به شدت مذمت شده است. جبونی و ترسویی  مآن »جُبن« است و در ادب اسال

چرا که خداوند   خدا.  بندگان  به  رسد  چه  است  مردود  و  مذموم  هم  برابر خداوند  در 
همان گ است؛  مؤمنان«  »عزت  خداونطالب  )آیهونه که  عزیزاند  نیز  پیامبرش  و    8  د 

 است.  قضهمین دلیل است که گوییم تعبیر خداترسی، تعبیری متنا سوره منافقون(. به 

به هر حال ترس، به هر معنا، در برابر خداوند بوده است و نه در برابر غیر   ثانیا،
 ر(. و زور و تزویخدا و به ویژه در برابر ارباب قدرت )و به تعبیر درست شریعتی زر 

در برابر ارباب قدرت و ثروت و    م پر است از دلیرانی کهتاریخ دین از جمله اسال 
این استدالل که ترس کفر است، کمترین سستی نشان نداده و در    با روحانیت ایستاده و  

از دست داده اند. این رخداد مهم، نقش دوگانه ترس را  نهایت جان و هستی خود را 
 کند. می عیان

نائین  مشروطه این که  )مجتهد  کت ی  در  »تنبیه خواه(  مهم  و    اب  المه«   تنزیه االمه 
شخصیت استبدادستیزی چون مهندس مهدی  و  داند  می  استبداد را شرک و کفر عملی

کند و حتی  می  بدان استناد  1343بازرگان در مدافعات خود در دادگاه نظامی در سال  
تر مهم  را  نائینی  فقهی  سخن  مطهری  فقهمرتضی  نظریه  عصر ین  در  مجتهد  یک  ی 

 1ست. شمارد، از همین منظر امی مشروطه

ر چند مورد جنگی، ادعا شده که خداوند  د  آید،میهای قرآن برچنان که از آیه  ثالثا، 
و از    عب ایجاد کرد و این موجب پیروزی محمد و مؤمنان به او شدهدر دل دشمنان ر

 
به کتاب »مدافعات  .1 او  بازرگان که    «بنگرید  آثار  داده استجلد ششم مجموعه  به کتاب: را شکل  بنگرید  نیز   .

نهضت اجمالی  ابررسی  سال  در صد  اسالمی  این ک های  بهخیر«.  سال  چهل  از  بیش  این  در  بارها  ی وسیله   تاب 
 ناشران مختلف )از جمله صدرا( چاپ و منتشر شده است.



دین و قدرت  /  152 

 

 

ن پیروزی خود دانسته است )به عنوااو خود این رخداد را عامل    ،روایتیطبق  این رو  
ها  عد در و خندق یا احزاب چنین ادعایی مطرح شده است(. اما ب گ بنمونه در دو جن

پ و  خلفا  مذهبی  اقتدارگرایی  رشد  متن  و  بطن  مسلمان،  در  امیران  و  ادشاهان 
اولیه مفهوم  خروج  با  و  بالرُّعب«  »النّصر  عنوان  با  شد  ابداع  دادهاصطالحی  های  ی 

باز زمینهقرآنی   نیز  و  آن  تاریخی  آیه  های  به  استناد  و    60ا  افکنی  انفال، هراس  سوره 
ی المللی به عنوان ابزاری برادر سطح جهانی و بین  تیوحشت آفرینی در خلق خدا و ح

 گیرد.  می پیروزی بر دشمن )غالبا فرضی( مورد استفاده قرار گرفته و

عنوان  نمونه از  استفاده  ایران  در  آن  اخیر  بالرّ»النّی  ترصر  و  قتل  برای  ور عب« 
و منتقدان  از  جنایتی    شماری  هر  ارتکاب  مسیر،  این  در  است.  بوده  لو  )ومخالفان 

  و حتی مسلمانان(، مجاز دانسته  نظامیانآشکارا خالف نصوص دینی و فقهی علیه غیر
-ی گروههای تروریستی القاعده و داعش و طالبان نمونهشود. اقدامات جنایتکارانهمی
 1د اسالمی است.ای آشکار چنین رویکرد باطل و ضه 

رعاب قرآنی نیز  ا  اخافه و ارهاب و  یبس مهم دیگر آن است که غالب موردهانکته  
و هیچ ارتباط وثیقی با  اند  کامال در پیوند با امارت محمد به عنوان حاکم مطرح شده

او نداشته است. این سخن بدان معناست که اگر نبی اسالم ف رمانروا نبود،  امر نبوت 
برخورد تردید  حبی  و  نظامی  متوالی  رهای  نیز  دشمنان  و  مخالفان  با  سیاسی  خ  تی 

های موقت یاد شده ضرورت  جه هیچ یک از ابزارها و در واقع تاکتیکتیداد و در ننمی
پیدا همزمان    2کرد. نمی  عملی  اسالم  نبی  تقدیر،  هر  به  کرد که  باید  چه  حال  این  با 

در عمل   ،یلران نبوتش را به هردلفرمانروا هم بوده و بخشی از دودعوت دینی داشته و  
میدان آمیختگی  های جنگ گذران در  این  و  امر  ینهزمده  دو  بین  برای خلط  مناسب  ای 

توان گفت متنافر نبوت و حکومت را فراهم آورده و در نتیجه راه متفاوت و حتی می 
ن  ده است. اگر بتوان به وثاقت ایبرای تحکیم و تقویت اسالم اقتدارگرا را همواره کر

 
در وب    1394آبان    29خ  یحرام شرعی در اقدامات داعش« که در تار  ی من با عنوان »سه فعل الهبنگرید به مق   .1

ازنشر شده است. البته مقاالت ب شخصی ام ب( در و2016نوامبر    20سایت بی بی سی منتشر شده و همزمان )
 صی قابل دسترسی است.   نیز در سایت شخها آنهای به این نوشتار نیز منتشر شد که آن مقاالت و پاسخ یانتقاد 

و    نبوت  ام با عنوان »معضلی مهم به نام خلط  در باب تمایز بین دو امر »نبوت« و »حکومت« بنگرید به مقاله  .2
  ، 1396،  اریخ هفتاد سال نخست اسالم«»جستارهایی در تتشر شده در جلد نخست  نبوی« من  حکومت در سیره

  ارائه شده در آمازون.
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ی تردید خود او  ب  ،1نه امّتی الملک«پیامبر فرمود »لکلّ امّه فتنه و فتخبر اعتماد کرد که  
رو  این  از  و  بوده  آگاه  دینی  با دعوت  امتزاج قدرت سیاسی  و  پیامدهای خلط  به  نیز 

 نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.  

های مختلف در  عنوانکه پیشوایان دینی ذیل  این  گر،  نکته قابل ذکر و البته مهم دی
 ، (...م، پاپ و کشیش وخاغ، مؤبد، هیربد، خا ی تاریخ )شمن، مهای نهادی شده یند

فرمانروایان در    ،در کنار  اساسی  طور  به  اینان  و  بوده  دینی  تحوالت  در  اثرگذار  عامل 
سهم و    ،حاکمان وقت  هایها و اقدامهای مذهبی برای توجیه اندیشهاستخدام مفهوم
فائقه   اینان نقش  دارند.  و  تالش کردهبودن  داشته  که  زمینی  خدایگان تا  اند  د  های 

ن و کفر، حق و  خدایان آسمان تصور شده و با استفاده از ابزارهایی چون ایما ن  جانشی
خلق خدا را عمال به عنوان خلق    ،باطل، شرک و توحید، بهشت و جهنم و مانند آنها 

معرف خ حاکمان  بندگان  طریق  این  از  و  بندگی کنند  به  را  آسمان  خدایگاندای  های  ی 
 نند.  زمینی تبدیل ک

 ، ی اکثریت این طایفههمین روند طی شده و نهاد علما با غلبه ز  در تاریخ اسالم نی
این گونه بوده است. عالمان این نهاد تحت عناوین    ،حداقل از قرن دوم به بعد تا کنون

فقیه،   )محدث،  ممختلف  تشیع  در  و  قاضی  مفتی،  چون  مجتهد،  القابی  با  تأخر 
آیت تجح و  آیتاالسالم  و  نقش  ،العظمی(الله الله  کردهی  چنین  ایفا  غالب را  اند. 

بوده سلسله  این  مفهوماند  پیشوایان  طمع  که  و  تفسیق  و  تکفیر  چون  و  بهشهایی  ت 
مانه در آورده و در  های ز ترس از جهنم و به طور کلی خداترسی را در استخدام گفتمان 

حاکمان و گاه نیز برای رام کردن و یا سرکوبی    منزلت و موقعیت خود وجهت تحکیم  
 .  اندمذهبی به کار گرفتهان مذهبی و غیریشدگراند

دهد که  می  در قرآن نشان   ی »کافرون« و »مشرکون«گفتنی است که کاربرد دو واژه
به عمدتا  مدینه،  در  نبوی  عصر  در  گروه  دو  دشمن    این  و  مخالف  جریان  دو  عنوان 

پیکار  م حال  در  و  بودهسلح  مطرح  مسلمانان  عنوان گروهاند  با  به  لزوما  نه  یا    ها و  و 
 های فکری و اعتقادی.جمعیت

منبع  و  ایمان  قرآن  از یک سو  است که  نیست  های سیره گواه  و  نبوده  بردار  اکراه 
دهد که در عصر نبوی  نشان میهای سیره  سوره بقره( و از سوی دیگر منبع  256)آیه  

 
   است از سخنان کوتاه پیامبر اسالم.ای این کتاب گزیده .137اکبر برقعی، ص سیدعلی  ، ترجمهج گهردر .1
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 1تحت تعقیب قرار نگرفته و یا کشته نشده است.   ،طر عقیدهصرفا به خا   ،مخالفی  هیچ
تعبیر   به  و  اعتقادی  مخالفان  عنوان  به  را  و کافران  مشرکان  بعدتر  مذهبی  علمای  اما 

به  متأ را  ابتدایی«  »جهاد  شان  سرکوبی  و  برای جنگ  و  کرده  تفسیر  ایدئولوژیک  خر 
   اند.ی فریضه شرعی جا انداختهه مثاب

ه  شدی اخیر در ایران شایع  دانسته شود این که در چند دهه  استدر هرحال مفید  
است که علمای مذهبی همواره در مقام دفاع از مردم و یا ستمدیگان بوده و در برابر  

و حمایت کردهس دفاع  مردم  از حقوق  غیراندتمکاران  دعوی  است. ،  باطلی  و  مستند 
هبی در تشیع و تسنن حداقل  ی دراز علمای مذلهای اثبات آن، مروری بر تاریخ سلسبر

 کند.                                 یم از عصر عثمانی و صفوی، کفایت

 

 

 
وی  دگراندیش در عصر نبهای  انان با گروهی مسلمههدر باب مواجاز نگارنده  در این مورد بنگرید به چند نوشتار    .1

ر دجستارهایی  هم در جلد نخست  قریظه( و به طور ویژه بخش ن)از جمله با یهودیان و به طور خاص یهودیان بنی 
«. بخش سیزدهم در همان منبع با عنوان »چند مالحظه در باره جهاد اسالمی« نیز تاریخ هفتاد سال نخست اسالم

  د. اشید بمف تواند می 
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 فصل پنجم 

 اسالم؛ صلح یا تسلیم؟ 

 

 درآمد 

کلیدواژه از  و  هایی  یکی  اعتقادی  سیمای  ترسیم  و  اسالم  دین  شناخت  در  که 
حقیق و تأمل شود،  سزاست در این باب تی و سیاسی و تمدنی آن مهم است و  اجتماع

شود شرحی کوتاه در این  ین نوشتار تالش میا  ی »اسالم« است. درمعنا و مفهوم واژه
 باب ارائه شود بدان امید که افقی بگشاید.  

 

  ی صلح  و یا تسلیم؟ اسالم به مثابه

ست.  آرا مختلف ا  ،ی آن« و وجه تسمیهد معنای لغوی و اصطالحی »اسالمدر مور
شود و  اوت میتفکه ریشه لغوی این عنوان را از چه بدانیم، طبعا معنا م   این  با توجه به

وجودیمی  حتی فلسفه  و  اهداف  و  رویکردها  و  اسالم  متمایز توان گفت سیمای    اش 
اصطالحِمی و  لغت  در  اما  می  ،اسالم  گردد.  نظر  بیشتر جلب  معنا  مدو  و  تر  وجهکند 
اسالمی این که  یکی  یا  نماید.  سِلم  از  به   س لمم  و دیگر  است  آشتی  و  معنای صلح  به 

ر خداوند و اطاعت محض از ذات باری. هر دو معنا با مضمون و  ابمعنای تسلیم در بر
فلسفه و  برای هرمحتوا  نیز شواهدی  قرآن  در  و  است  سازگار  اسالم  معنا   ی دین    دو 

  -س  النفو سلیم )سلیم  فعال است و به معنای سلمر باب اِتوان یافت. اسالم مصدمی
است آشتی  و  دوستی  و  مترادف صلح  این سوره  208آیه    و  قلب سلیم(  بقره گواه  ی 

اسالم به معنای تسلیم نیز در آیات متعدد به تلویح و به تصریح آمده است از    .معناست
 بقره.   131و  112جمله آیات 

از    هم و یا جدایی  مهم »سالم«، که هنگام مواجهه با   یدر ادب اسالمی، کلیدواژه
کاربرد  سالمتی است.    و  ی خوبی بر معنای صلحکنیم، نشانهمی  خطاب   یکدیگر   به هم  

ی روشنی از سالم و اسالم  تقریبا پربسامد کلمه »سالم« در قرآن نشانه و حداقل قرینه
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ی انعام اسالم معنایی  رهسو   125به معنای صلح و سالمتی است. از باب نمونه در آیه   
 تی و آشتی ندارد.  جز سالم 

ه یشرح صدره لالسالم و  دیآورم: »فمن یُردالله ان یه بخش مورد استشهاد آیه را می
پس   یعنی:   .»... السماء  فی  یصّعّد  حرجا کانمّا  یجعل صدره ضیّقّا  یُضلّه  ان  یُرد  من 

سینه هدایت کند،  بخواهد  خدا  را  اسالم  هرکه  برای  را  هر میاش  و  را    گشاید،  که 
گمر سینهبخواهد  میرا  اش  اه کند  و سخت  در  تنگ  زحمت  به  چنان که گویی  سازد 
ی رود ... هرچند عموم مفسران و مترجمان فارسی قرآن، به دلیل ذهنیت  م  آسمان باال 

موجود، اسالم را در اینجا به معنای دین اسالم گرفته و از این رو برای رفع ابهام کلمه  
دهد که  ان میبالغی آیه نش  اما ساختار ادبی و   اند،پیش از کلمه اسالم افزودها  ر»دین«  

 ینی خاص و مشخص نبوده و نیست.  د  اسالم به معنای ،در این آیه

کاربرد همین کلمه در بسیاری از آیات دیگر )از جمله آیه انّ الدین عندالله االسالم 
،  چه در این آیه و برخی آیات مشابه  گر  ،عمران( مؤید این برداشت است آل   19در آیه  

خداوند  ل  طور خاص دین اسالم باشد. اما وقتی از قو  ینی معین و بهاسالم به معنای د
( به روشنی به  60/شود »... قال یا نار کونوا بردا و سالما علی ابراهیم« )انبیاءگفته می

 معنای سالمتی و عافیت است. 

و این که  (  25و یونس/  127/می شود )انعام  الم« گفتهاین که به بهشت نیز »دارالسّ
است از کاربرد  ی  ی دیگرگویند، نشانه( می26/ما« )واقعههم »سالما سال   بهشتیان به

آرامش در ادب قرآنی و وحیانی. به ویژه  امنیت و  سالم به معنای صلح و سالمت و 
های سامی  توجه کنیم که واژه »جنت« یا همان »بهشت« در اسالم و به طور کلی در دین

اساط ادب  در  باالتر  تع و  و  تحقق  بشری،  جامعهیری  آین  بیت ای  این  است.  رمانی 
پارسی   ادب  در  با کسی کاری  »بمشهور  را  / کسی  نباشد  آنجاست کآزاری   هشت 

 دهد.    در این باب نشان می راذهنیت آدمی و از جمله مؤمنان به اسالم  نیز نباشد«، 

اب  ،معنای دوم یعنی تسلیم  با این همه، سالم را به همین  یشتر رواج دارد و عموما 
ادین صلح و مدارا و آشتی نیکه اکنون کمتر کسی به مفهوم ب ای  انند؛ به گونهدمعنا می 

 در عنوان »اسالم« توجه دارد.

خود   کتاب  در  لبنانی(  مسیحی  )روحانی  اسکندر  حنّا  حال  این  والتّرهب با    النبّی 
در ادب پیش از    نویسد کر کرده است. او میذ  معنایی متفاوت برای اصطالح »اسالم«
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مخت»اس  ،اسالم معانی  در  آوردم(  )اسالم  »اَسلَمتُ«  یا  است  لفالم«  رفته  از   ،به کار 
فناء   نوعی  واقع  )در  خداوند  برابر  در  مطلق  فقر  و  تقدیم کردن  و  وقف کردن  جمله 

»اسلمت    حی این محقق، در شعر جاهلی نخستین کسی که از اصطالالله(. به گفتهفی
. به نقل حنا تعبیر »اسلمت وجهی« ده زیدبن عمرو بن نفیل استوجهی« استفاده کر

آثار آیهم  بارها در  به  اینجا اشارتی دارد  آمده است. ایشان در  ی بیستم سوره  کاریوس 
را در  آل  نیز اسالم  اسکندر  آمده است.  لله«  »اسلمت وجهی  آن  قرآن که در  عمران در 

همان   به  تسلیم  معنای  نهایت  یعنی  امروزین  بربیرایج  در  مطلق  و  چرا  و  ابر  چون 
   1داند.ی الهی و اطاعت محض از او میاراده

  ،ا این همه چنین می نماید که حتی در مسیحیتِ قرن ششم و هفتم میالدی نیزب
معنای   به  برابر خداوند»اسالم  در  استی  اواژه،  «تسلیم  آن  ،متأخر  از  پیش   ، چرا که 
»ش معادل  عراسالم  به  بوده که  نالوم« عبری  است. شالوم  تبدیل شده  معنای  یبی  به  ز 

کتاب خود می نویسد: »نزد عرب، سالم نه    درصلح و سالمتی بوده است. ُهوان کُل  
مرگبار درگیری  نبودِ  متضمن  هم  ،تنها  این  بلکه  بود.  سالمت  و  ایمنی  مستلزم  چنین 

جایی دیگر    بوط بود«. این نویسنده دربه همه قبیله که به یکایک افراد مرارا نه فقط  آشک
دباره»درافزاید:  می فردی،  امری  همچون  آرامش  یا  سالم  مفهوم  واژهر  ی  ی برابر 
عبرانی،  خانوادههم مقدس  کتاب  در  شالوم  به گروه ی  اصل  مربوط  در  مردم  از  هایی 

  2. « است

یا همان    نماید که رواج اسالم به معنایمی  چنین برابر خداوند و  تسلیم مطلق در 
اندیشه و ادب مسیحی قرار گرفته است وگرنه  ه متاللفناء فی صوفه بیشتر تحت تأثیر 

صلح جهان  و  معنای  در  اسالم  لغت  برای  بسی  آشتی  نبوی  سنت  در  و  قرآنی  بینی 
 نماید.  می ترتر و کانونیتر و مهمجدی

 
 .  167و 160و159، ص النبی والترهب اسکندر، حنا،  .1

،  1398ن، روزنه، اترجمه صالح طباطبایی، تهر ،هامحمد پیامبر صلح در گرماگرم ستیز امپراتوری کُل، هُوان، . 2
 .   239و  28ص 
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 چه کسی و چه چیزی؟تسلیم در برابر 

ی  ه چیزیم در برابر چتسل  حال اگر اسالم به معنای تسلیم باشد، پرسیدنی است که
بی فکری و در چ های  ی؟ با توجه به زمینهسکچه  و   قرآنی و توحیدی و به    نشارچوب 

تردید، مراد  آمد، بیطور خاص با توجه به آیات فراوان قرآن و به شرحی که در این باب 
قام الوهی است و نه در برابر اوامر و نواهی این و تسلیم در برابر مشیت و خواست م

بارها به اطاعت از پیامبر توصیه و تأکید شده است ولی    ،ست است که در قرآنن. درآ
به توصیهاط از نبی  از طریق اعت  ی ذات ربوبی است یعنی مشروعیت چنین اطاعتی 

 .  دیگر  یشود و نه چیزمی حاصل خداوند سفارش  

شرحی کوتاه اینجا  و  می  الزم  در  تاریخی  منابع  آن گونه که    یگواه  ها سیرهنماید. 
از  می اطاعت  نوع  دو  نخست، کهدهند،  نوع  است.  بوده  مطرح  را    آن توان  می  پیامبر 

اطاعت، اطاعت درجه اول و اصلی دانست، پیروی در امور وحیانی است. در این نوع  
بودن  ملزم  مؤمنان  نبوت،  و  وحی  به  ایمان  منطقی  التزام  پیام  به  و  وحیانی  آیات  از  د 

نو اما  پیروی کنند.  امور سیاسی و قواعد و مقررات    ع دومآسمانی  نبی در  از  اطاعت 
 ها بوده است.  رماندهی نظامی در جنگف  )قضاوت( و به ویژه در امور 

مشروعیت مبنای  امور،  منطق  ایطبق  در  بخش  است.  متفاوت  اطاعت  نوع  دو  ن 
خالقی و  ، اطاعت و پیروی صرفا امور دینی و امورد نخست، به مقتضای دعوی نبوت

دلیل  برآمدانسانی   به  اطاعت صرفا  دوم،  مورد  در  و  بوده  و مشیت خداوند  اراده  از  ه 
فرماندهی نظامی بوده است. اگر تفاوت و تمایز بین این دو اطاعت را ندانیم  و  امارت  
کل تاریخ اسالم   شان خلط کنیم، در فهم رسالت و نبوت و در نتیجه در فهم و یا بین

و   اشتباه  دچار  تا کنون(  زیادی دچارش  سوءتف)از گذشته  که شمار  اهم خواهیم شد 
 .  اندشده

ود به مؤمنان زمانش به طور شفاف آموخته بود که  خ  قابل توجه این که نبی اسالم
نواهی و  اوامر  نوع  دو  منبع  بین  اعتبار  به  دینی  و  وحیانی  امور  در  بگذارند؛  فرق  اش 

الهیمشروعیت  تصمیمات  ،بخش  و  روزمرّه  امور  در  و  قلمرو    موقت  پیروی کنند  در 
عت کنند. حتی  طا ا  ،اشجامعه و سیاست و امارت، صرفا به اعتبار فرمانروایی زمینی

و   مقررات  مشروط  رعایت  و  مشروع  حکومت  از  اطاعت  نیز  یکم  و  بیست  قرن  در 
 شود.می ور شمردهقوانین، یک ضرورت عقالیی و عملی برای نظم و انتظام ام
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یافتند ولی  دینه در قرن هفتم میالدی درمینان می بس دقیق و مهم را مؤم این نکته 
مؤمنان    ،یابند. به همین دلیل در عصر نبوینمیدر ی  در قرن بیست و یکم هنوز بسیار

کردند و موارد  می  که  ، حق داشتند با نوع دوم تصمیمات و یا اوامر پیامبر مخالفت کنند
حصا و امه« مواردی را  اال  منابع سیره و تاریخ ثبت شده است و نائینی در »تنبیهآن در  

 استخراج کرده است. 

شاوره   »و  منطقی  الزامات  از  )آل یف  میکی  شوری  59/عمراناالمر«  »امرهم  و   )
)شوری موافقت  ،(38/بینهم«  مخالفتها  همین  حق  های  و  یک  عنوان  به  اختیاری 
ر  ان دکه در قرآن بارها از مؤمنان خواسته شده از پیامبرش  بوده است. این  برای مؤمنان

و نواهی  ر  برابر اوامامور امارت نیز اطاعت کنند، به معنای اطاعت و تسلیم مطلق در  
خواهی عرفی، از باب ارشاد به حکم عقل است و  نبی نیست. در واقع این نوع اطاعت 

طلق و جاودانه. از این رو  نه جعل یک حکم شرعی و آن هم نه به عنوان یک اطاعت م
بطی به نبوت پیامبر دارد و نه ربطی به والیت او، بلکه  نه راین نوع توصیه به اطاعت،  

وده که برآمده از رضایت و تمکین اختیاری مردم مدینه )اعم از  ب  ی امارت اوبه مقتضا
 مسلمان و غیرمسلمان( بوده است.   

حجرات، این نیست که بین ایمان و    ی سوره  14معنای آیه    ، با توجه به این نکات
خداوند؛ و  از  و اولی مختص امور درونی و قلبی است و  دارد    وجودفرق فارقی    ،اسالم

معنای   به  از  ور حکومت امدومی،  و حکومتی  عملی  اطاعت  به  است  مربوط  و  است  ی 
  1پیامبر.

تمایز    ی مذکور چند نکته قابل ذکر است. اوال سیاق آیه گواه است کهی آیهدرباره
و اصالت آن است که ذاتا و طبیعتا    یمان نهادن بین ایمان و اسالم، برای بیان اهمیت ا

ثان درونی؛  و  است  اقلبی  قسیم  اسالم  اعالم یم یا،  برای  شکل صوری  بلکه  نیست  ان 
همان ایمان است. در این سیاق، اظهار اسالم لفظی است برای اعالم ایمان قلبی و نه  

مان  ر ایجداگانه از ایمان. در واقع اسالم همان اظها مستقل و  ماهیتا و موضوعا امری  
 است. 

 
قلوب »  .1 یف  االیمان  یدخل  لّما  و  اسلمنا  قولوا  لکن  و  تؤمنوا  لم  قل  آمنّا  االعراب  ان  قالت  و  رسوهل  ا  طیعو ت کم  و  ااهلل 

اید، ولی  ایمان نیاورده   نشینان گفتند: ما ایمان آوردیم. بگو:«. آن بادیه لکم شیئا اّن اهلل غفور رحیمالیلتکم من اعما 
های شما داخل نشده است، و اگر از خدا و پیامبرش اطاعت  ایم؛ در حالی که هنوز ایمان در دلتسلیم شده  ویید:گب

 نده و مهربان است. ترجمه صالحی نجف آبادی.  کند. قطعا خدا بسیار آمرزنمی یزی کمچمال شما  کنید، از اع
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کسی که    د.شومی  دتین« گفته»شها   ،ی فقهی بعدیقاعدهطبق  اسالم همان است که  
به یکتایی خدا  و  در زبان و لفظ  ایمان  اظهار  بدان  و  نبوت محمد گواهی دهد  و  وند 

التمی  التزام کند، »مسلم« خوانده این  اگر  بااخالص    ،زامشود؛ حال  و  ارادی  و  واقعی 
است، آن شخص مسلم کامل و جامع خواهد بود و گرنه  سول  بود که مطلوب خدا و ر
نان(، اعتبار واقعی ندارد و فقط آنان را از جناح غیرمسلمان  شیناسالم لفظی آنان )بادیه

.  گیرندولی در جناح مؤمنان مخلص و خداپسند و پیامبرپسند قرار نمی  ،کندخارج می
امروزی استفاده کنیم،اگ از اصطالحات  به    ،نیم بگوییم اظهار اسالمتوامی  ر بخواهیم 

و نه بیشتر. از این رو،   است  ان منی مؤ ی قبولی شهروندی و عضویت در جامعه مثابه 
مراد از اسالم در این آیه، کامال با ساختار آیات پرشمار قرآن در قلمرو معنای لغوی و  

 منطبق است.  دینی اصطالحی آن و ادبیات 

م سودای قدرت داشت و »نبّی بالسیف«  اسالممکن است ادعا شود از آنجا که نبی  
وادار به تسلیم محض    ،اش اقتدار سیاسی  و  خواست اعراب را در برابر سلطهمی  بود،

سایه در  را  آنگاه دین خود  و  معنای  ی  کند  تثبیت کند.  و  رواج دهد  و شمشیر  اقتدار 
  قلوب خواست ایمان را با تیزی شمشیر وارد  می  است که محمد عریان این دعوی آن  

 اعراب کند. 

ولی برای    ،ک شدمستوان به اسناد نقلی و روایی فراوان متبرای رد این دعوی، می
بایست به این پرسش پاسخ داد که: آیا در اسالم، اصل بر می  روشن شدن این مدعا،

با   من  آنجا که  تا  یا جنگ؟  و  است  و  صلح  آشناقرآن  اسالمی  منابع  و    ،هستم  متون 
فرع    ،صلح است و جنگ و جدال سیاسی  ،یم، اصل در اسالمبگو   توانم با قاطعیتمی

 و عارضی.

 1انش بوده است.ندشم  ی نبی اسالم با مخالفان وروشن آن، مواجههل  یکی از دالی
است که آمده  پرشماری  منابع  مدینه  در  در  حتی  و  مکه  مسلمانان    ، در  بین  با  عموما 

 
به کتاب  1 بنگرید  این مورد  به   ،هاستیز امپراتوری   حمد پیامبر صلح در گرماگرمم. در  اثر  این  اثر هُوان ُکل. در 

و بحث و استدالل شده   تحقیق   ،المبن عبدالله نبی اس  طلبی دین اسالم با محوریت محمدتفصیل در باب صلح
ف ویژه  به  عناوین  صل است.  با  ر»هایی  به  و  عادالنه  جنگ  دفع کن،  نیکی  به  را  بدی  است،  این  صلحصلح   « اه 
      .اندخواندنی و مهم 
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سران بت با  حتی  و  و کینهغیرمسلمانان  قپرست  و گاه    ،ریشجوی  بوده  روابط حسنه 
  1کرده است.می لی همما کمک و مساعدت  ،پیامبر به مردم مکه و بزرگان قریش

فراوانی به دست  از باب نمونه یعقوبی آورده است که پس از فتح خیبر، که غنائم  
گاه شد ک مردم در فقر و    ،ه به دلیل وقوع قحطی در مکهمسلمانان افتاده بود، پیامبر آ

گرفتهشدی  تهیدستی قرار  و    .اندد  فرستاد  قریش  بزرگان  برای  مقداری طال  رو  این  از 
آن خودداری  ک  خواست گرفتن  از  آنان  از  برخی  نیازمند کمک شود. گرچه  مردم  به  ه 
ابو  ،کردند برادرولی  با سپاس گفت: خدای  و  قبول کرد  را  زادهسفیان  نیک  ام  پاداش 

   2دهد، چه با خویشاوندان خویش نیکوکار است.

ن  آمیز پیامبر و مسلمانا گزارشی دارد که از این زیست مسالمت   طبقاتسعد در  ناب
سران  های متعددی به کند که پیامبر فرمانمی کند. او روایتمی  با غیرمسلمانان حکایت

امکانات مادی و طبیعی را به  ها و مراتع و دیگر  قبایل و طوایف نوشت و در آنها آب
خشید و توصیه کرد که کسی حق ستیزه و تعرض به آنها  اقع ب آنان اختصاص داد و در و

پنا  در  آنان  و  ندارد  و  ه  را  این طوایف برخی مسلمان  البته  مسلمانان و محمد هستند. 
سائل  مها  و به عبارتی پیمان نامهها  اید افزود که در این نامهبرخی نامسلمان بودند. ب 

گرفته  نظر  در  نیز  شروطی  و  شده  مطرح  نیز  اسالم  و گا   مختلفی  اگر  شده  ه گفته 
برخیزن   ،گزینندنمی مسلمانان  یاری  به  ضرورت  صورت  به  د  در  حداقل کاری  یا  و 

در   هرحال  در  نکنند(.  مزاحمت  )ایجاد  باشند  نداشته  از  مسلمانان  تعهد  این  برابر 
 3ه است.منکران و مخالفان نیز تعهداتی خوسته شد

اصل نبوده   ،دار و امارت و شمشیرم اقتدهد که برای نبی اسالمی نشان ها این نمونه
و   انسانی  اختیاری و زیست  آدم  همبلکه قبول دینِ  و  برای عالم  امنیت  و  با صلح  راه 

وجه تمایز او با اغلب امیران   ،قابل انکارری نخست بوده و این واقعیت غیمهم و گزینه 
ت فرمانروایان  دیگرو  باشد،  اگر چنین  است.  بوده  رونمی  اریخ  به  منابع    ایاتیتوان  در 

 می متوسل شد که آشکارا در تعارض با این مدعاست. متأخر اسال

 
 ی نبی اسالم با مخالفان و منکران خواهیم پرداخت.  ی مواجهه در فصل جداگانه به نحوه  .1

 .  414، ص 1، جلد یعقوبی  تاریخ .2

 .  38-20، ص )قسمت اول( 2، جلد طبقاتابن سعد،  .3
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»سودای  می  ترتیبن  بدی  اما  داشت  »قدرت سیاسی«  مدینه  در  توان گفت محمد 
سخ باب  این  در  است.  نبوده  »اقتدارگرا«  آن  متعارف  معنای  به  و  نداشت  ن  قدرت« 

مقبول و  معقول  آرمسترانگ  نب می  کارن  »قرار  مسنماید:  باشن ود  مرد جنگی  د.  لمانان 
مدارایی و  صلح  بود.  بردباری  و  شکیبایی  آنها  مانند  ک  ویژگی  اهل کتاب  با  را  آنها  ه 

    1ساخت«.متحد میها  و مسیحیها یهودی

بشنویم:  نیز  را  الهوری  اقبال  سخن  نیست  بد  شد،  مطرح  مبحث  این    حال که 
وات و مسئولیت مشترک و  ، مسا که کارآمد استای  »جوهر »توحید«، به اعتبار اندیشه 

که اصول مثالی به صورت  ن  آزادی است. دولت، از لحاظ اسالم، کوششی است برای آ
متحقق شود. تنها به این    ،مکانی درآید، و در یک سازمان معین بشری-نیروهای زمانی

ای از  ست، نه به این که ریاست آن با نمایندهکه حکومت در اسالم الهی ا  استمعنی  
ارادهمی  زمین است که پیوسته  روی  خدا بر ی استبدادی خود را در پشت نقاب  تواند 
اسالم وفاداری نسبت به خدا را خواستار    ...ودن از عیب و خطا مخفی نگاه داردب  منزّه

ان روحانی نهایی  استبدادی را، و چون خدا بنیهای  است نه وفاداری نسبت به حکومت
     2ری به طبیعت مثالی خود آدمی است«.فاداه خدا، عمال وزندگی است، وفاداری ب

کشورگشایی )فتوحات(    ،درگذشت نبی اسالمز  اما این که چه اتفاق افتاد که پس ا
حاشیه در  حداقل  و  سیاسی  فقه  در  بعد  به  دوم  قرن  از  و  داد  دستگاه خالفت  رخ  ی 

ل  ن جع ی خشن و خونیهپدید آمد و انبوه روایات جهادگرایان  ی »جهاد ابتدایی«فریضه
به گمانم رخداد  دارد.  تاریخی مستند  به تحقیقات گسترده و تحلیل  نیاز  و  م   شد،  هم 

  3ی آغاز این چرخش بنیادین بوده است. های »ردّه« نقطهاثرگذار جنگ

 

 تأملی در عنوان ترکیبی »دینِ اسالم« 

ا تکمله بحث، الزم  عنوان  و اصطالح  به  مفهوم  در  نیز  ست درنگی  اسالم«  »دینِ 
 بشود.

 
 .  156وی، ص ، ترجمه فرهاد مهدمحمد پیامبری برای زمان ماکارن آرمسترانگ،  .1

 .  178-177، ترجمه احمد آرام، ص احیای فکر دینی در اسالمری، واقبال اله .2

  آمده است. اب شرحیدر فصول دیگر در این مجموعه به تفصیل در این ب .3
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صرفا یک دعوت    ،نماید که در آغاز )حتی در زمان پیامبر( دعوت محمدمی  نچنی
دینی ویژه به نام »دینِ    ،بوده و نامی خاص نداشت و احتماال بعدها این دعوتی  دین

روشن اصطالح    اسالم« خوانده شده و شهرت یافته است. حداقل در متن قرآن به طور
آیات    است. گرچه در این مورد به برخی از  رفتهو عنوان ترکیبی »دین اسالم«  به کار ن

آیات   شده  3  و  عمرانآل   85و    19)از جمله  استشهاد  آیات    ،مائده(  به  توجه  با  اما 
بعید است که در همین آیات    ،ی اسالم و مشتقات آن به کار رفتهی که در آنها واژهدیگر

 .فقط دینِ محمد باشد نیز مراد 

اسم ع  به عنوان  قرآن اسالم  رفته  برای دینام  در  به کار  ابراهیمی )توحیدی(  های 
نساء( و پیروان این ادیان »مسلمون«   125بقره و    122عمران،  آل   20)از جمله آیات  

آیات  اند  وانده شدهخ نمونه  باب  و    136عنکبوت،   46عمران،  آل   84)از   111بقره 
یا در    1عمران(. آل   67در قرآن »حنیف« و »مسلم« مرادف به کار رفته )آیه  مائده(. نیز  

«  ا و احلقین بالصاحلی لم توّفین مس ی یوسف از قول یوسف آمده است که »سوره  101آیه  
ای  شده است و نه به مثابه یک گروه دینی و یا فرقهمعنای تسلیمکه در اینجا »مسلم« به  

 خاص.  

ن، تی آو معنای تأییدی و اثبا   قرآنکاربرد واژگان اسالم در    چارچوببا این همه در  
محمدبی است که  تردید  محل  چند  هر  است.  اسالم  نیز  محمد  دینِ    از خود    ،گمان 

 شد.مصمم به تأسیس دینی جدید بوده با  ،همان آغاز

توان گفت همان گونه که در اندیشه  می  گفتمان پسینی تاریخ اسالم،  چارچوبدر   
دو  در  نیز  مانی  اسالم و مسل  ؛نبوت عامه و نبوت خاصه  :وع نبوت داریماسالمی دو ن 
یا   و  متداخل مطرح شدهنوع  با دیگر  شتو مسلمانی عام )م    : اسالم انددو سطح  رک 

اسالم  دین و  سامی(  و  توحیدی  دین  و  های  اختصاصی  )عنوان  خاص  مسلمانی 
 محمد(.  

آغازمی  چنین همان  از  که  محمداسالم    ،نماید  شریعت  و  دین  نا ،  برای  و  م  ع لَم 
این نام براخاص شد   کاربرد ندارد و    ، پیوند تاریخیهای مشترک و همنی دیو دیگر 
است به ویمورد  نامهآن    ژهفاده نیست.  آن  های  که در  در  به برخی سران کشورها  پیامبر 

 
نیفیه« ( را »انّ الدین عندالله الح19/ عمران« )آل اّن ادلین عندااهلل االسالمآیه »  روایت شده که عبدالله بن مسعود  . 1

 (. 39، ص تاریخ قرآن، د رامیار، محمو)  کرده است.می  قرائت
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دین  آنها    ،روزگار شده  « اسالم»به  زمان  انددعوت  آن  در  حداقل  مصداقش    ،که 
به  ها  این نامهکه    شده است )البته این در صورتی استمی  نبی اسالم تلقی های  آموزه

 . حاظ سندشناسی معتبر شناخته شوند(ل
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 فصل ششم 

 داری پیامبرلكم   یهاویژگی

 
 درآمد 

پيامبر، به اعتبار حاكميت و نقش و فلسفه و غايت آن، با ديگر    یحاكميت سياس 
انسانی  هاحاكميت و  در  ی  تفاوت   جوامع مختلف ی  تاريخ  واقع  در  و    چارچوبندارد 

ت و  اهداف  حاكميت  كاليفهمان  دولتتمام  و  و  ها  حاكميت  است.  عمل كرده  ها 
بشر تاريخ  در  اجتماعه  ب  ،حکومت  زيست  اصلی  ضرورت  اهداف  و  آمده  آن  ی  پديد 

 عبارت است از:

 آدميان به حقوق همديگری از تعدی ايجاد نظم و جلوگير -1

برای  اجرا  -2 اعطا عدالت  ارباب    یساس  بين  خصومات  )فصل  حقه  ذيحق 
 (1قانون    وبچارچ دری  دعاو

الح  مصچوب تشخيص  ار مختلف جامعه در چو مديريت عادالنه امور  ی  تصد  -3
اجتماع در    تعیینو  ی  عام  افراد  حقوق  حفظ  با  و ی  مبان   چارچوباولويت  فلسفه  و 

)يعن  حکومت  ای  اهداف  حکومت  نظم(.  و  حقوق  و  عدالت  از  همان  برآمده  ساساً 
نظ و  مشاركت  رضايت،  انتخاب،  عموم  ضرورت،  حتارت  است،  ثابت  ی  مردم  اگر 

فرد خداوند  معينی  شود كه  جانب  از  معين  زمان  و  أمم  ،در  حکومت  تشکيل  به  ور 
از زمين است. در عين حال حاكميت حضرت محمد )ص(  ی  اتاسيس دولت در نقطه

 است:ی اساس ی ويژگ چهاری در مدينه به استناد آيات قرآن دارا
 

كه ميان حق و   اند« گفتهجهت »حاكميز است و حاكم و فرمانروا را از اين  دو چی  جداسازی  حکم نيز به معنا   .1
 د.نافكیمی ايباطل و راست و دروغ جد
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 یحاكميت نبو یاله-یوعيت مردمشرم. 1

سالهاكميح ده  لحاظ  ت  به  پيامبر  چگونگ  منشأ ی  و  ضرورت  تأسيس كامالً  ی  و 
ندارد، اما از آنجا  ی  با نبوت و رسالت آسمانی  و در اين مقطع هيچ ارتباط  دهبو ی  مردم

مورد تأييد ذات    ن بسيار اين حاكميتئآيات مختلف قرآن و شواهد و قرای  كه به گواه 
اله ی  بار از  یده م نيز شمری  قرار گرفته است،  آنجا كه اين حاكميت مورد تأييد  شود. 

انس جوانب  تمام  رعايت  است،  اخالقی  انخداوند  الزامی  و  از ی  آن  اين  و  است 
 است.ی و بشری عادی هااساسی اين حاكميت در قياس با حکومتهای یويژگ

 

 یدر حاكميت نبو یخودكامگی نف . 2

  مربوطه اشارت ات  ل و آيدر موضوع »چگونگی مواجهه پیامبر با مخالفان« به اصو 
 شود:می خواهد شد. در اینجا به عناوین مربوط به این موضوع اشاره

 در امر حکومت ی  ايمان و به طريق اولی آزاد •

 االمریاطاعت مشروط و تحت ضوابط از پيامبر و اول •

امر   • در  بودن  وکیل  و  حفيظ  و  سیطره  اولنفی  طريق  به  و  امر  ی  دين  در 
 حکومت 

 مور اجتماعی اد در حق مخالفت و انتقا  •

 1عمران(.آل  159آيه )نفی تندخویی  •

   هند آمد.واآیات مربوطه در همان فصل خ 

 
ّضوا من حولک فاعف عنهم  ف نت فّظا غلیظ القلب الن ک   رمحه من اهلل نلت هلم ولو   فبما »    این است:  استناد  مورد  آیه  .1

 .  «املتولکی وّّک یلع اهلل اّن اهلل حیّب  ت ذا عزمت ف ا واستغفر هلم و شاورهم یف االمر ف 

به   نرم سبب رحمتی ک پس  آنان  با  از جانب خداست  اگر درشتخو شدهه  و  تو ای،  از گرد  بودی  خوی و سنگدل 
و در کار ]اداره جامعه[ با آنان مشورت کن، و چون   ،خش، و برایشان آمرزش بخواهشدند. پس آنان را ببمی   پراکنده

   دارد.می ان را دوستتصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ که خدا توکل کنندگ 
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 بر اساس عدالت یملكدار . 3

لََقْد  »مبران تحقق قسط و عدل دانسته شده:  از اهداف پيا ی  در قرآن از يك سو يک
رَْسلْنَا رُُسلَنَا  

َ
نَزنْلَا َمَعُهُم  أ

َ
؛  (25حدید/)  1« .. . زَياَن ِِلَُقوَم انلَّاُس بِالِْقْسِط َوالْمِ الِْكتَاَب  بِاْْلَیِّنَاِت َوأ

از سو بی  و  رعايت  ه  ديگر  و  عدل  و  قسط  به  بارها  تأكيد شدهمؤمنان   : است  ميزان 
َ حُیِب  ... » قِْسُطوا إِنَّ اَّللَّ

َ
ْصِلُحوا بَیْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
 (. 9)حجرات/ 2«  الُْمْقِسِطیَ فَأ

اِمَی بِالِْقْسِط یَ »   :ستدر این شمار آیات ا یَن آَمنُواْ ُكونُواْ قَوَّ ِ َها اَّلَّ ي 
َ
(؛  135اء/نس)  « .. . ا أ

بِالِْقْسِط ...  » َوالِْمزَياَن  الَْكیَْل  ْوفُواْ 
َ
پيامبر در مقام نب  (152)انعام/  3«. ... َوأ و نيز  ی  و نيز به 

اجراحاكم سفارش شده   به  از جملهی  است  َرّبِّ »  : قسط و عدل،  َمَر 
َ
أ بِا قُْل    4« .. . لِْقْسِط  

بَیْنَُهْم    ... »  يا   (29)اعراف/ فَاْحُکم  َحَكْمَت  الُْمْقِسِطیَ بِ َوإِْن  حُیِب   اَّلّلَ  إِنَّ   5« الِْقْسِط 
ْعِدَل بَیْنَُکمُ ..  .و  »( 42)مائده/

َ
ِمْرُت ِِل

ُ
 (.15)شوری/ 6« .. . َو أ

 

 بر اساس مشورت یملکدار .4

فرمانروایی   امور  در  همواره  نبوی  تصمیمسنت  و  ها  گیریو  شور  عامه،  امور  در 
حاضر در مدینه بوده است. از باب    دم مشورت با اصحاب و بزرگان و احیانا عموم مر

بَیْنَُهمْ   )...ی  ی شوردر  سوره  28ی  توان به آيهمی  نمونه ْمُرُهْم ُشورَى 
َ
( اشاره کرد که ... َوأ

دعوت كرد  در ديگران  با  مشورت  به  را  پيامبر  صريحاً  وآن   است  آیه  ه   159ی  نیز 
ْمر ِ...   وََشاِورُْهْم یِف ...  عمران ) ی آل سوره

َ
در آن به اصل رعایت شور و مشورت در    که(    اِل

 امور عامه فرمان داده است. 

 
به    .1 با دلیل و  پیامبران خود را  آنان کتاب و وسیلهی  هاراستی ما  با  تا  روشن فرستادیم و  نازل کردیم  ی سنجش 

 ... ت و داد برخیزندمردم به عدال

بین   ...2.  از  از میان ببرید، همانا خدا کسانی را که ستم را  به عدالت سازش دهید و ستم را  برند  می   میان آن دو 
  دارد. می  دوست

 ... بدهیپیمانه و وزن را از روی عدالت، کامل و .. . .3

   ...بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است .4

 دارد.  پیشگان را دوست میگمان، خدا عدالتکن. بی معدالت در میانشان حکبه ی، و اگر حکم کرد. ..5

 ... عدالت رفتار کنمام که میان شما به و فرمان یافته . ..6
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تمام امور    پيامبر در اين كه ظاهراً  ی  اما دو نكته در اين ارتباط قابل ذكر است. يک
به  ی  عمدتاً در امور نظام   ،تحقيقو طبق    كرده استیمشورت می  و فرمانروايی  اجتماع

آن روشن نيست، شايد تشخيص آن با  ل  كرده است )دليیمشورت با اصحاب اهتمام م
ی  و يا مدنی  پارلمانی  آن حضرت بوده است( و ديگر اين كه اين مشورت با نظام شوراي

واقع  بين این دو سنت برقرار كرد. در  ی  همان وان نسبت اينتیت و نمنيسی  امروز يک
معتمدمش افراد  و  نزديکان  و  بزرگان  با  اميران  و  پادشاهان  و  ،اوره  يش  ب  همواره كم 

روم در ادوار پيش از  ی  يونان و يا سنا ی  هاشهر-وجود داشته است. هر چند در دولت
نيز اين سنت رايج بود  ی تبداد ايران اس وجود داشت، اما در ی تراسالم به شکل پيشرفته

از مشورت استفاده  ی  رؤسا ی  « داشتند و حترالندوهنيز »دای  و اعراب جاهل قبايل نيز 
 كردند. یم

سنت نیکوی مشورت در دوران خالفت خلفای راشدین نیز مرسوم  ه  فتنی است کگ
ق و  رعایت آن تشویو برقرار بوده و خلفا خود بر این سنت عمل کرده و مسلمانان را به 

 . اندکردهمی ترغیب
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 فصل هفتم 

 الفان ر با مخمواجهه پیامب 

 

 این فصل ذیل عناوین زیر سامان یافته است:

 اوهدف پیامبر و بعثت  - 1

 ( ضاللت )بشارت مؤمنان و انذار غیرمؤمنان اطاعت از پیامبر و نفی - 2

 ن آزادی ایما  - ۳

 پیامبرنفی پیروی جاهالنه از  - ۴

 گری از پیامبرنفی سلطه - ۵

 چگونگی مواجهه پیامبر با مخالفان - ۶

 

 ف پیامبر و فلسفه بعثت وی هد -1
این دین و اهداف و    ی سفهفلگرچه برای فهم اسالم و سیره نبوی، شناخت کامل  

به   غایات آن ضروری است، اما در اینجا در حد یک مقدمه کوتاه و در حد ضرورت  
ست، اشاراتی  نبی اه دعوت دینی و تحلیل رفتار  که همان هدف و انگیزبعثت    یفلسفه
توان وارد شد: یکی از طریق اشارات  رسیدن به این هدف از دو طریق می برای1م. کنیمی

فلسفه  یممستق به  دین  یقرآن  و  فلسفه  ؛اسالم  بعثت  بیان  دیگر،  وحی    یو  وجودی 
 

بعثت و هدف دین بپردازم )چرا که برای شناخت   یفهه قرار بود در یک بخش جداگانه به فلسفهرست اولی طبق . 1
 و فقط   هکردن بحث، از آن چشم پوشید  ترکوتاه  خاطربه    اهای بعثت الزم است(، امزه فهم دین و انگی  ،سیره نبوی

 .شده است باره سخن گفتهدر اینجا به کوتاهی در این 
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هر  هایی در  نمونه  به ذکر تنها    .ملفوظ یعنی قرآن. در هر دو مورد آیات قرآن بسیارند
 شود.  مورد اکتفا می

ابتدا  یه در باب بعثت پیامبر و فلسفه و هدف آن وجود دارد.  آ  ۴۵ود  حددر قرآن  
 های توحیدی و ابراهیمی است:شود که »اسالم« نام عام دین تهدانسالزم است 

ِرنَا  َرَبّنَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمْیِ لَکَ َوِمن ُذرِّ »  :سوره بقره  128طبق آیه  
َ
ْسِلَمًه لَّکَ َوأ ًه ُمّ َمّ

ُ
َیّتِنَا أ

اُب  نَاِسكَ مَ  اَلَّوّ نَت 
َ
أ إِنَّکَ  َعلَیْنَآ  َوتُْب  آیه   1« الَرِّحیمُ نَا  » آل   91نیز  اَّلّلِ  عمران:  ِعنَد  یَن  ادِلّ إَِنّ 

 . 2« ِمنْهُ َوَمن یَبْتَِغ َغْْیَ اإلِْساَلِم ِدینًا فَلَن ُيْقبََل  عمران: » آل  8۵ آیه «. واإلِْساَلمُ 

تسلیم به معنای مطیع بودن در    ؛صلح  و  اسالم به دو معنا دانسته شده است، تسلیم
 131آگاهی، اراده و انتخاب همراه باشد. آیه  ا  که البته ببرابر اوامر و نواهی الهی است  

 بقره نیز مؤید اسالم به معنای تسلیم است. 

سخن رفته    ،عثت و اهداف دینب  یهای مختلف در باره فلسفهاما در قرآن به بیان
 شود:ن آنها اشاره میمهمتری است. از جمله به برخی از

َوإِنَّکَ  : » 73و مؤمنون/  33/بهآیات بسیار است از جمله: تودر این باره    -هدایت  -1
ُمْستَِقیمٍ  اٍط ُّ  ِِصَ إََِل  راه راست و  یافتن  به معنای    ،ضاللتت در مقابل  هدای .« َلَْدُعوُهْم 

 است.  مسیردرست راه رفتن در درست و 

  کتابِ  ،منظورظاهراً    -  8عمران/آل   -  2ه/جمع   -  129بقره/  -تعلیم کتاب  -2
 تشریع است. 

به معنای دانایی است. ضمنًا    ،ظاهراً حکمت  ؛آیات باالن  هما   -تعلیم حکمت  -3
 . بودندنیز پیامبران دارای حکمت  ،حدید 2۵طبق آیه 

آدمیان  -4 باالهمان  -تزکیه  پاالیش    ؛آیات  یعنی  و  تزکیه  روانی  طهارت  و  روحی 
ا و برداشتن موانع از سر راه زندگی باسعادت. طرح اخالق مبتنی بر  هخالصیدن نا زدو
 دین.

 
به ما  نبردار خویش پدید آور و مناسک ما را ما امتی فرماانبردار خویش بگردان و از زاد و ولد ارا ما را فرمپروردگ. 1

 ن. اکه تویی توبه پذیر مهرب ذربنما، و از ما درگ 

   .شودو هرکس که دینی غیر از اسالم برگزیند، هرگز از او پذیرفته نمی  .2
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»ح  -۵ انسانی  طیبه  لَِما  یات  َدََعُکم  إَِذا  َولِلَرُّسوِل   ِ َّلِلّ اْستَِجیبُواْ  آَمنُواْ  یَن  ِ اََّلّ َها  ُيّ
َ
أ یَا 

 حیات طیبه« آمده است(.» 97نحل / و 2۴/ انفالدر )  1« حُیِْییُکمْ 

عدا  -۶ قستحقق  و  نَزنْلَا »  2۵حدید/  -طلت 
َ
َوأ بِاْْلَِیّنَاِت  رُُسلَنَا  رَْسلْنَا 

َ
أ َعُهُم  مَ   لََقْد 

بِالِْقْسِط  انلَّاُس  ِِلَُقوَم  َوالِْمزَياَن  شور  2« الِْكتَاَب  بَیْنَُکمُ » :  51ی/نیز  ْعِدَل 
َ
ِِل ِمْرُت 

ُ
 در  «. َوأ

را نیز  عدالت    مراد است. مصادیق  ،تمام ابعاد  عدالت در  ،91و    90حل/ن  ،۴7یونس/
 کند.عرف زمان و خرد جمعی معین می

 ، ۵۵نور/   -ای امنایجاد جامعه -7

 . 103عمران/ایجاد وحدت بین مؤمنان. آل  -8
 

« پیامبر:  معروف  جمله  آن  االخالق اگر  ماکرم  التمم  بیفزاییمبعثُت  را  توانیم  می  ،« 
  -۴   قاخال  -3   دانایی   -2   هدایت  -1ثت را در شش اصل خالصه کنیم:  بع  یفلسفه

 امنیت -۶عدالت و  -۵ وحدت  

از   بارها   اما  قرآن  در خود  قرآن،  نامیاکتاب  به  این کتاب  و  مختلف  د شده  های 
های مختلف بازگو شده است. از خوانده شده و نقش و فلسفه وجودی آن نیز به بیان

 جمله:

وِْعظَ » -1 ُدورِ   ه  َمّ بُِّکْم وَِشَفاء لَِّما یِف الُصّ ن َرّ  (.82اسراء/ و ۵7یونس/)« ِمّ

انلَّاَس  »  -2 ِلُْخِرَج  إَِِلْکَ  نَزنْلَاُه 
َ
أ الَْعِزیِز  مِ ِكتَاب   اِط  ِِصَ إََِل  َربِِّهْم  بِإِْذِن  انلُّوِر  إََِل  لَُماِت  الُظّ َن 

 .(1ابراهیم/) 3« احْلَِمیدِ 

الْ »   -3 َعلَیْکَ  نْلَا  وَ َونََزّ ٍء  ََشْ ُکِّ 
ِلّ تِبْیَانًا  وَ   ِكتَاَب  بُْْشَى    وَ   مْحَهً رَ   ُهًدى 

 .(89نحل/) 1« …لِلُْمْسِلِمیَ 

 
 .بگوییدخوانند، لبیک اجابت بخش می امی حیات شما را به پی  ای مومنان! به ندای خداوند و پیامبر که .1

فرو  وسیله سنجش ی و نیم و همراه آنان کتاب آسماروشنگر فرستادهای دلیل که پیامبرانمان را همراه با  به راستی. 2
 .فرستادیم، تا مردم به دادگری برخیزند

به سوی  این[ کتابی است که  ]  .3 نازل کرده آن را  اذنتا م  ایمتو  به  تاریکی  ردم را  از  به سوی  پروردگارشان  ر نوها 
 . پیروزمند ستودهبه راه آن  ،بیرون آوری
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للیت  »   -۴ یهدی  القرآن  هذا  آمده    2نحل/و    9اسراء/  در 2« ...أقوم   ه ان  بشری  و  هدی 
 است. 

 . 1ص/ - ۵0و10انبیاء/-ذکر )دارای ذکر(  -۵

الُْمِنْیِ  »…  -۶ نیز(  2۵طر/فا )  ….«َوبِالِْكتَاِب  ُمبَا » و  إَِِلْکَ  نَزنْلَاُه 
َ
أ َ ِكتَاب   ِِلّ آیَاتِِه  َرک   بَُّروا  َدّ

ْْلَاِب 
َ
ْولُوا اِْل

ُ
َر أ  .(29ص/) 3« َوِِلَتََذَكّ

در کنار آیات مربوط به فلسفه و اهداف و کارکرد و پیامدهای عملی دین    ،این آیات
 ند.کدین را آشکار می  یورزی، تا حدودی حقیقت و فلسفهو دین

 

 (نذار غیرمؤمناننان و ابشارت به مؤم) اطاعت از پیامبر و نفی ضاللت -2
و به ویژه پیامبر اسالم  ن  ن بارها مردمان را دعوت به اطاعت و پیروی از پیامبراآقر

با  این پیرویاز  کرده و   در    نموده و  عناوینی چون »هدایت« و »صراط مستقیم« یاد، 
را »ض پیامبر  از  اطاعت  به طور  مقابل عدم  رو  این  از  است.  نامیده  اللت« و گمراهی 

و کامیابی در دنیا و آخرت بشارت داده و گمراهان    ان را به فالح و نجاتمؤمن  ،طبیعی
کران را به سقوط اخالقی در این جهان و عذاب دردناک در آن جهان تهدید کرده  منو  

 است.  

اطاعت از خدا    ، دینی  اطاعت از نبی را در امر نبوت و احکام   ،مکرر  به طور  قرآن
ْن  ء: »ره نسا سو  80دانسته است. از جمله آیه   َفمَ َمّ تََوََلّ  َوَمن  اَّلّلَ  َطاَع 

َ
أ َفَقْد  الَرُّسوَل  ا  یُِطِع 

رَْسلْنَاکَ َعلَیِْهْم َحِفیًظا 
َ
   .4« أ

 
ه چیز است، و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و  متو نازل کردیم که روشنگر هو کتاب آسمانی ]قرآن[ را بر   .1

 بشارت است... 

 …نمایدگمان این قرآن به آیینی که استوار است، راه میبی  .2

 .خردمندان از آن پند گیرند تا در آیات آن اندیشه کنند، و ت مبارک که آن را برتو فرو فرستادیم،کتابی اس .3

از پیهر  .4 کس سرپیچید ]بدان[ که تو را  ز خداوند اطاعت کرده است، و هرادر حقیقت    ، امبر اطاعت کندکس 
 .ایمنگهبان ایشان نفرستاده 
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یعً سوره اعراف: »   1۵8نیز آیه   َها انلَّاُس إِِِنّ رَُسوُل اَّلّلِ إَِِلُْکْم ََجِ ُيّ
َ
ی هَلُ ُملْکُ  قُْل یَا أ ِ ا اََّلّ

رِْض ال 
َ
َماَواِت َواِل إهَِلَ الَسّ إِالَّ   بِاَّلّلِ َورَُسوهِلِ انلَّ     َوُیِمیُت فَآِمنُواْ  ِی یُْؤِمُن بِاَّلّلِ  ِبِّ ُهَو حُیِِْی  اََّلّ  ّ ِ ِمّ

ُ
 اِل

 .1« َولَکَِماتِِه َواتَِّبُعوُه لََعلَُّکْم َتْهتَُدونَ 

آیه   »  33نیز  محمد:  هَ سوره  ُيّ
َ
أ ِطیُعویَا 

َ
َوأ  َ اَّلَلّ ِطیُعوا 

َ
أ آَمنُوا  یَن  ِ اََّلّ ُتبِْطلُوا  الرَّ ا  ا  َواَل  ُسوَل 

ْعَمالَُکمْ 
َ
 . 2« أ

ْعتَْدنَا لِلاَْکفِِریَن َسِعًْیا لَّ َوَمن  سوره فتح: » 13نیز آیه 
َ
ِ َورَُسوهِلِ فَإِنَّا أ     .3« ْم یُْؤِمن بِاَّلَلّ

ْنَهاُر  َها ا َورَُسوهَلُ یُْدِخلُْه َجنَّاٍت ََتِْری ِمن ََتِْت یُِطِع اَّلّلَ   َوَمن  …سوره نسا : »  13نیز  آیه  
َ
ِل

یَن ِفیَها وََذِلکَ الَْفْوُز الَْعِظیمُ   . 4« َخادِلِ

 ِِلَُطاَع بِإِْذِن اَّلّلِ » نساء آمده است: ۴۶ در آیه
رَْسلْنَا ِمن رَُّسوٍل إِاَلّ

َ
 .5« …  َوَما أ

 

 آزادی ایمان  -3
ایما با   به  مردمان  دعوت  تهدید  وجود  و  رسول  از  پیروی  و  اطاعت  و  خدا  به  ن 

و ارادی،  کافرا  منکران  امری کامالً  ایمان  قرآن،  متعدد  آیات  شهادت  به  عذاب،  به  ن 
و آزادانه است و کمترین اکراه و یا تحمیلی در تعارض بنیادی با اساس ایمان  ، اختیاری

است. در (  2۵6)بقره/   ادلینال اكراه یف ن آیه  هما   ،و دیانت است. یکی از آیات مشهور
است آمده  آیه  » دنباله  بَ  قد :  َ  َتّ بِاَّلّلِ َیّ َوُیْؤِمن  اُغوِت  بِالَطّ یَْکُفْر  َفَمْن   ّ الَْغِ ِمَن  َفَقِد  الُرّْشُد   

 
اله  .1 پیامبر  من  مردم  ای  سوی همه  بگو  به  آسمانی  فرمانروایی  همان که  هستم،  اوست،  شما  آن  از  زمین  و  ها 

پیامبر امی، که به خدا و کلمات او    اش،خداوند و فرستاده س به  میراند، پدارد و میخدایی جز او نیست، که زنده می
 .باشد که هدایت شوید ،ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروی کنید

 .نید و اعمالتان را باطل مگردانیداید از خداوند و از پیامبر اطاعت ک ه که ایمان آوردای کسانی   .2

 .ایمکافران آتشی افروخته آماده ساخته  رد ]بدان[ که ما براینیاو و هرکس به خداوند و پیامبر او ایمان .3

ن جاری است، در از فرو دست آ   هایی که جویبارانو هرکس از خداوند و پیامبر او اطاعت کند، او را به بوستان   .4
 .رآنند، و آن رستگاری بزرگی استآورد که جاودانه دمی 

 .ری شود االهی از او فرمانبرد  توفیق و هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به  .5
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َعِلیم   َسِمیع   َواَّلّلُ  لََها  انِفَصاَم  اَل  الُْوْثََقَ  بِالُْعْرَوهِ  آیه     .1« اْستَْمَسکَ  آمده    28در  هود  سوره 
نتُْم لََها  ت: »...اس

َ
نُلِْزُمُكُموَها َوأ

َ
 . 2« َکرُِهونَ  أ

قرآ کفر  در  و  شکر  مسئولیت  بارها  رسول  قول  از  و  عهده    یا ن  بر  و کفر  ایمان 
جمله  ن  مخاطبا  از  است.  شده  نهاده  » 29/کهفوحی  َشاء  :  َفَمن  بُِّکْم  َرّ ِمن  احْلَُقّ  َوقُِل 

   3« .. . فَلْیُْؤِمن َوَمن َشاء فَلْیَْکُفرْ 

ی  »: 39/فاطرو نیز   ِ  ُهَو اََّلّ
َ
   4« .. . َمن َکَفَر َفَعلَیِْه ُکْفُرُه رِْض فَ َجَعلَُکْم َخاَلئَِف یِف اِْل

نیز   »۴1زمر/و  نَزنْلَ : 
َ
أ َضَلّ    ا إِنَّا  َوَمن  فَِلنَْفِسِه  اْهتََدى  َفَمِن  بِاحْلَِقّ  لِلنَّاِس  الِْكتَاَب  َعلَیْکَ 

نَت َعلَیْ 
َ
  5  «.. . بَِوِکیلٍ ِهم  فَإَِنَّما یَِضُلّ َعلَیَْها َوَما أ

یَن یَْستَمِ : »18/زمر  و ِ یَن َهَداُهُم ا   ُعونَ اََّلّ ِ ْوََلِکَ اََّلّ
ُ
ْحَسنَُه أ

َ
ُ الَْقْوَل َفیَتَِّبُعوَن أ ْوََلِکَ ُهْم  َّلَلّ

ُ
 َوأ

ْْلَاِب 
َ
ْولُوا اِْل

ُ
 6« أ

 

 گذشتگان  نفی پیروی جاهالنه از –۴
ذشتگان و یا بزرگان مورد  گدر قرآن بارها پیروی کورکورانه و اطاعت جاهالنه از  

مقا  در  و  گرفته  قرار  به  نکوهش  آگاهانه  کرّبل  انتخاب  و  تدبر  و  تفکر  و  تعقل  به  ات 
سوره زخرف و برخی آیات دیگر اشاره شده است که   22  یهتأکید شده است. قبال به آ

 
کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است، پس هر کس که به طاغوت کفر  در    .1

ز استواری دست زده است که گسستی ندارد و خداوند شنوای  د ایمان آورد، به راستی که به دستاوید، و به خداونورز
 .دانا است 

 م؟ یخوش دارید، شما را بدان ملزم کنناشما  توانیم در حالی کهآیا می  پس .… .2

 …کفر ورزدهرکس که خواهد و بگو این حق و از سوی پروردگارتان است، هرکس که خواهد ایمان بیاورد و  .3

ن  ر این سرزمین جانشینان ]پیشینیان[ ساخت، پس هر کس کفر ورزد، کفرش به زیااو کسی است که شما را د  .4
 .اوست

را به حق برای مردم بر تو فرستادیم، پس هر کس که رهیاب شود، همانا به سود خویش رهیاب    ما کتاب ]قرآن[  .5
 .ان نیستیفته است، و تو نگهبان آنخویش بیراه رهمانا به زیان رود، شده است، و هرکس بیراه می

د هدایتشان کرده است و  نکنند، اینانند که خداومی  شنوند و آنگاه از بهترین آن پیرویهمان کسانی که قول را می  .6
 .اینانند که خردمندانند
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ٍه َوإِنَّا یلَعَ آثَارِِهم  آبَاءنَا یلَعَ  بَْل قَالُوا إِنَّا وََجْدنَا  : »گفت مخالفان و منکران مدعی بودندمی َمّ
ُ
أ

ْهتَُدونَ   .1« ُمّ

اس  ،آیاتی  برخ  در آمده  نیز  پاسخ خداوند  و  دعا  » همین  آبَاء ت:  وََجْدنَا  لََها  نَ قَالُوا  ا 
ِبیٍ  / ََعبِِدینَ  نتُْم َوآبَاُؤُکْم یِف َضاَلٍل ُمّ

َ
 . (54و53)انبیاء/ 2« قَاَل لََقْد ُكنتُْم أ

ِ بَِغْْیِ ت: » سوره حج آمده اس 3آیه  رد ٍم َوَیتَِّبُع ُکَّ َشیَْطاٍن   ِعلْ َوِمَن انلَّاِس َمن ُُیَاِدُل یِف اَّلَلّ
ِریدٍ   . 3« َمّ

ِ  ت: » ره حج نیز آمده اسسو  8سوره لقمان و    20آیه    در َوِمَن انلَّاِس َمن ُُیَاِدُل یِف اَّلَلّ
ِعلٍْم   ِنْیٍ بَِغْْیِ  ُمّ ِكتَاٍب  َواَل  ُهًدى  آ  در  .4« َواَل  نجم  پندارها    28یه  سوره  و  از ظنون  پیروی 

اس » محکوم شده  لَهُ َومَ ت:  نَّ ا  الَظّ َوإَِنّ  َنّ  الَظّ إاَِلّ  یَتَِّبُعوَن  إِن  ِعلٍْم  ِمْن  بِِه  احْلَِقّ  اَل   م  ِمَن  ُيْغیِن   
سوره ملک آمده    10سوره یونس نیز این مطلب آمده است. در آیه    3۶در آیه    .5« ا َشیْئً 
ُكنَّا ت: » اس لَْو  ْصَحاِب    َوقَالُوا 

َ
أ یِف  ُكنَّا  َما  َنْعِقُل  ْو 

َ
أ عِ نَْسَمُع  سوره سجده    12در آیه    .6« ْیالَسّ

اس الُْمْجِرُمونَ »ت:  آمده  إِِذ  تََرى  ِعنَد    َولَْو  ُرُؤوِسِهْم  فَارِْجْعنَا  نَاِكُسو  وََسِمْعنَا  نَا  بََْصْ
َ
أ َرَبّنَا  َربِِّهْم 

ُموقِنُونَ  إِنَّا  َصاحِلًا  فرمان    7« َنْعَمْل  ِعلْم  » و  بِِه  لَکَ  لَیَْس  َما  َتْقُف  یک  (  3۶/  اسراء)  8« َواَل 
 قاعده کلی است.

اِْلَُهوُد  »کند:  یگزارشی از جدال یهود و نصاری نقل م  ،جالب است که قرآن َوقَالَِت 
ٍء وَُهْم َيتْلُ  ٍء َوقَالَِت انلََّصارَى لَیَْسِت اِْلَُهوُد یلَعَ ََشْ َ ََشْ وَن الِْكتَاَب َكَذِلکَ  لَیَْسِت انلََّصارَى یلَعَ

 
 .ایمن رهیافتهایم و با پیروی از آناای یافتهبلکه گویند ما پدرانمان را به شیوه .1

 .ایدگمراهی آشکار بوده گفت هم شما و هم پدرانتان در ؛یافتیمگفتند پدرانمان را پرستنده آنها  .2

 .کندکند و از هر شیطان سرکشی پیروی می اوند بدون دانش مجادله می ددمان کسی هست که در باره خو از مر .3

 .ندک مجادله می  ،ود و بدون کتابی روشنگرش و بدون راهنمبدون دان ،و ازمردمان کسی هست که در باره خداوند .4

نمی   .5 پیروی  پندار  از  جز  نیست،  عملی  آن  بدون  را  ایشان  بیو  و  حقیقت  کنند  از  چیزی  پندار  بار رگمان  به  ا 
 .آوردنمی 

 .زمره دوزخیان نبودیم کردیم، ازشنیدیم یا تعقل میو گویند اگر به سمع قبول می  .6

پس ما    ؛نوا یافتیموردگارا چشم بینا و گوش شروردگارشان سرافکنده بینی ]گویند[ پرکاران را نزد پو چون گناه   .7
 .ما اهل یقینیم ؛کنیمرا بازگردان که کاری شایسته 

 …آنچه به آن علم نداری پیروی مکن  و .8
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َيْعلَ  اَل  یَن  ِ اََّلّ حَیُْکمُ   ُمونَ قَاَل  فَاَّلّلُ  قَْولِِهْم  فِ ِمثَْل  الِْقیَاَمِه  یَْوَم  بَیْنَُهْم  ََیْتَِلُفونَ ی   ِفیِه  َکنُواْ    1« َما 
گاهی سخن  (  113قره/)ب ناآ از سر  این گزارش کسانی که در جدال دو گروه دینی  در 
 اند. ر گرفتهگویند مورد نکوهش قرامی

 

 گری پیامبر نفی سلطه   -۵
ایمان    -2دین نبوی برای هدایت و تعالی آدمی است،    -1گفتیم:    کهاینبا توجه به  
اراده با  نمی  و  جز  حاصل  آزادی  و  آگاهی  و  نوع   -3شود،  انتخاب  هر  آشکارا  قرآن 

خواهد بود  نتیجه جز این ن   ؛کندپیروی جاهالنه و تحمیلی از پیامبر را نفی و محکوم می
ر پیروان نفی شود و لذا  نی پیامبر ب ی و دیگری و چیرگی ذهنی و ایمانکه هر نوع سلطه

 ای بر مؤمنان ندارد. ه سلطهونگتوان گفت که پیامبر هیچقاطعانه می

)= ایدئولوژیک( را از پیامبر    قرآن صریح و مکرر هر نوع قیمومیت فکری و ایمانی
 کند. از جمله:سلب می

به وحی    و عاملخنان مکرر پیامبر مبنی بر این که من نیز مخاطب وحی  س الف.  
رابر است.  ب  م و از این رو محمد )ص( نیز مسلم است و در مسلمانی با دیگرانهست

 یعنی از نظر حقوقی پیامبر با دیگران فرقی ندارد. 

مردم  هشدار ب.   ایمان  مسئول  تو  این که  بر  مبنی  پیامبر  به  خداوند  مکرر  های 
هرنی خداوند  می  ستی،  هدایت  بخواهد  را که  آکس  در  آمده    99یه  کند.  یونس  سوره 

» است ُکُّ :  رِْض 
َ
اِل یِف  َمن  آلَمَن  َرُبّکَ  َشاء  یَُکونُواْ  هُ َولَْو  َحیَتّ  انلَّاَس  تُْکرُِه  نَت 

َ
فَأ
َ
أ یًعا  ََجِ ْم 

ْحبَبَْت  » ص:  سوره قص  ۵۶آیه    2« ُمْؤِمِنیَ 
َ
َ َيْهِدی َمن یََشاء وَُهَو  َولَ إِنَّکَ اَل َتْهِدی َمْن أ ِکَنّ اَّلَلّ

ْعلَمُ 
َ
ْ   أ ّ ِمْن  »:  أحزابسوره  38آیه   3« ُمْهتَِدینَ بِال  انلَِّبِ

ا َکَن یلَعَ ُ حَ َمّ  1  «... َرٍج ِفیَما فََرَض اَّلَلّ

 
مانی را ل آنکه کتاب آسیهودیان گفتند که مسیحیان برحق نیستند، و مسیحیان گفتند یهودیان برحق نیستند، حا  .1
ت، در دانند سخنی همانند سخن ایشان گفتند، سرانجام خداوند در روز قیامچیز نمی خوانند، کسانی هم که هیچ  می 

 .شان داوری خواهد کردین بآنچه اختالف داشتند 

 داری ایمانوامیآوردند، پس آیا تو مردم را به اکراه  خواست، تمامی اهل زمین ایمان میوردگارت میو اگر پر  .2
 .خواست مردمان به جبر مسلمان شوند...(این است که اگر خداوند میبیاورند، )البته روشن است که منظور 

کند و او  کس را بخواهد هدایت می  کنی، بلکه خداوند است که هر ایت نمیدداری هکس را که دوست می  هرتو    .3
 . به رهیافتگان داناتر است
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نَت   ... : » ۶نفی وکالت از پیامبر. سوره شوری آیه     ج.
َ
ُ َحِفیظ  َعلَیِْهْم َوَما أ َعلَیِْهم  اَّلَلّ

آیه    2« َوِکیٍل بِ  اس  107همین جمله در  آمده  نیز  آیه    بازت.  انعام  این    ۶۶در  انعام  سوره 
سوره اسراء. در    ۵۴نیز بنگرید به آیه    3« بَِوِکیلٍ  م قُل لَّْسُت َعلَیْکُ  ...: »شودفرمان دیده می

ٍء َوِک سوره هود آمده است: »  12آیه   نَت نَِذیر  َواَّلّلُ یلَعَ ُکِّ ََشْ
َ
َما أ وکالت به معنای    .4« یل  إَنّ

 نگهبانی است.

مبر. حفاظت نیز به معنای حفاظت و مراقبت است. انعام  از پیا نفی حفاظت   چ.  
» 10۴آیه    : 

َ
أ ِِبَِفیٍظ بْ َفَمْن  َعلَیُْکم  نَاْ 

َ
أ َوَما  َفَعلَیَْها  َعِِمَ  َوَمْن  فَِلنَْفِسِه  آیات دیگر  .  5« ََصَ  در 

 است. قرآن حفیظ بودن را به خداوند نسبت داده

ٍء َحِفیظ  َنّ رَ إِ ...  ت: »سوره هود آمده اس  ۵7از جمله در آیه   َ ُکِّ ََشْ    6آیه    در .  6« ِِبّ یلَعَ
ُ َحِفیظ  َعلَیِْهمْ ا وَ »   :آمده است  سوره شوری وِِلَاء اَّلَلّ

َ
َُذوا ِمن ُدونِِه أ یَن اََتّ ِ از این آیه   .7  «.. . ََّلّ

 شود که والیت غیر از نگهبانی است.روشن می

رْ فَذَ » :  22و21  نفی سیطره از پیامبر. سوره غاشیه آیات  ح. ر  / لَّْسَت    ِكّ نَت ُمَذِكّ
َ
َما أ إَِنّ

 . 8« َعلَیِْهم بُِمَصیِْطرٍ 

نَت َعلَیِْهم  ََن »   :۴۵باریت از پیامبر. سوره ق آیه  ج   نفی خ.  
َ
ْعلَُم بَِما َيُقولُوَن َوَما أ

َ
ْحُن أ

 .9« ِِبَبَّارٍ 

 
 .ر داشته است، محظوری نیستخداوند برایش مقر به پیامبر در آنچه .1

 .حاکم بر آنها است، و تو نگهبان آنان نیستی  خداوند .2

 .ستمبگو من نگهبان شما نی .3

 .و خداست که کارساز هر چیزی است یاتو فقط هشداردهنده .4

ان خود اوست، و پس هرکس به دیده بصیرت بنگرد به سود خود اوست، و هرکس از سر بصیرت ننگرد به زی  .5
 .نگهبان شما نیستم من 

 .ن نگهبان همه چیز استکه پروردگار م .6

 .ا است، و تو نگهبان آنان نیستیهگیرند، خداوند حاکم بر آنمی و کسانی که به جای او سرورانی را به پرستش  .7

 (.آوری استیاد   )ذکر به معنایآنان مسلط و چیره نیستی  بر  ، پس اندرز ده که همانا تو اندرزگویی .8

گاهما به آنچه می  .9  .زورگوی بر آنان نیستی تریم و توگویند آ
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لُُکْم َعلَیْ : » سوره ص  8۶مبر. آیه  نفی تکلیف و تحمیل از پیا د.  
َ
ْسأ
َ
ْجٍر  ِه ِمنْ قُْل َما أ

َ
 أ

نَا ِمَن الُْمتََکِِّفیَ 
َ
 . 1« َوَما أ

  کند و موجب زحمت و رنج تحمیل  ارد چیزی را بر مردم  ندطبق این آیه پیامبر حق  
 آنان شود. 

ق ذ.   آیات  این مورد  در  پیام.  و  ابالغ رسالت  به  دینی  متعدد  انحصار دعوت  رآنی 
الرُّ َفهَ ...  » :  سوره نحل  3۵است. از جمله آیه   الُْمِبی ْل یلَعَ  اْْلَالُغ  إاَِلّ    ۵۴نیز آیه  .   2« ُسِل 

شوری  .  3« اْْلَاَلُغ الُْمِبیُ َوَما َعلَیْنَا إاَِلّ  : »خوانیمسوره یس می  71سوره عنکبوت. در آیه  
» ۴8آیه   عَ :  رَْسلْنَاکَ 

َ
أ َفَما  ْعَرُضوا 

َ
أ اْْلَاَلغُ فَإِْن  إِاَلّ  َعلَیْکَ  إِْن  َحِفیًظا  آیه  .4« ... لَیِْهْم    : ۴0رعد 

اْْلَاَلغُ  ... »  َعلَیْکَ  آ. گفت5  « .. . فَإَِنَّما  از  نیمی  است که  ابالغیا نی  نیمی    ،ت  و  است  مکی 
 رساند.مدنی و این تداوم نقش نبوت و ایفای رسالت ابالغ را تا پایان می

 

 الفانچگونگی مواجهه پیامبر با مخ –۶
موضوعتوان  میاکنون   و  مسائل  سلسله  یک  طرح  ضروریبا  چ  ،ات  گونگی  به 
پیام عکسمواجهه  و  منکران  جمله  از  و  مردم  با  براببر  در  آنان  دینی  دعوت  ر  العمل 

 پیامبر پرداخت.

دعوت و تبلیغ،    -الفبندی کرد:  چنین طبقهتوان  میب ظهور  رفتار پیامبر را به ترتی
  در   -ثایجاد محدودیت و باالخره    -تصبر و انتظار،    -پمحاجه و استدالل،    -ب

 ، مقابله و جهاد. تقابلو صورت کارشکنی 

 
 .خود را به زحمت اندازم جهتکسی نیستم که بی م، و من طلببگو برای آن ]رسالت[ از شما مزدی نمی .1

 رسانی آشکار چیزی بر عهده پیامبران است؟ و آیا جز پیام .2

 .شکار چیزی نیسترسانی آو بر عهده ما جز پیام .3

 .نگهبان ایشان نفرستادیم پس اگر رویگردان شدند بدان که تو را .4

 .برسی بر ماست رسانی بر تو و حساجز این نیست که پیام .5
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 دعوت و تبلیغ   لف.ا

بر دعوت دینی و تبلیغ پیام و افکار و عقاید اوست که ام بدیهی است که اولین گام پی
مورد  البته این دعوت عام است و اختصاص به منکران دائمی و معارضان ندارد، اما در 

یابد. بعداً به  دامه مینیامده است، ا  منکران نیز این دعوت تا جایی که یأس کامل پدید
 »ود. به هرحال فرمان  ش آیات مربوط اشاره می

َ
أ بِّکَ  يُّ یَا  َرّ ِمن  إَِِلْکَ  نِزَل 

ُ
أ َما  بَِلّْغ  الَرُّسوُل  َها 

َيْعِص  َواَّلّلُ  رَِساَلَُه  بَلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  لَّْم  انلَّاِس َوإِن  ِمَن  /)  1  «... ُمکَ  پیوسته مورد۶7مائده   )  
آیه آمده استعمل پیامبر بو  ادامه  » ده است. هر چند که در  َيْهِدی  إنَّ ...  :  اَل  لَْقْوَم  ا   اَّلّلَ 

 «. الاَْکفِِرین 

 

 ب. محاجه واستدالل 

مخالفان گفت با  همواره  خود،  دینی  دعوت  در  استدالل وپیامبر  به  کرده،  های  گو 
دهد.  به آنها جواب بتوجه داشته و کوشیده است که در حد امکان یا ضرورت    منکران

باره نوح آمده  ر  »بینات« است که البته فقط کالم نیست. داساسا دعوت پیامبر همراه با  
» است ِمَن  :  ُكنَت  إِن  تَِعُدنَا  بَِما  تَِنا 

ْ
فَأ ِجَدانَلَا  ْکََثَْت 

َ
فَأ َجاَدْلَنَا  قَْد  نُوُح  یَا  اِدقِیَ قَالُواْ   2« الَصّ

اج عاد با قومش را گزارش  ج مجادله و احت  72تا    ۶۵سوره اعراف آیات    .(32هود/)
  ...ت: »آمده اس 71کرده است. از جمله در آیه  

َ
نتُْم وَ َُتَ أ

َ
یْتُُموَها أ ْسَماء َسَمّ

َ
آبَآؤُکم   اِدلُونیَِن یِف أ

َل اَّلّلُ بَِها ِمن ُسلَْطاٍن فَانتَِظُرواْ إِِِنّ  ا نََزّ َن الُْمنتَِظِرینَ َمّ  . 3«  َمَعُکم ِمّ

ِ بَِغْْیِ »  :لقمان( آمده است  20ه حج )نیز آیه  سور  8آیه    در   َوِمَن انلَّاِس َمن ُُیَاِدُل یِف اَّلَلّ
ِنْیٍ  یَن ُُیَاِدلُوَن یِف آیَاِت  » آمده است:    3۵درسوره غافر آیه  .  4« ِعلٍْم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب ُمّ ِ اََّلّ

 
پیامبر    .1 را  آای  او  نکنی، رسالت  اگر چنین  و  برسان،  مردم[  ]به  است  نازل شده  برتو  پروردگارت  از سوی  نچه 

 .کنددایت نمیکند، و خداوند خدانشناسان را هفظ می[ مردمان حنا از ]آای، و خداوند تو رنگزارده

گویی کردی و اگر راست می   زی هم با مامجادله دور و دراگفتند ای نوح به راستی که با ما مجادله کردی و چه    .2
 .ای بیاورهر چه به ما وعده داده

 د هیچ حجت و برهانی بر آن نازل نکرده د، و خداونیانهاده که شما خودتان و پدرانتان  هاییآیا با من درباره نام   .3
   .خواهم بودکنید؟ منتظر باشید که من هم همراه شما از منتظران است، مجادله می 

 .کندسی هست که در باره خداوند بدون دانش و بدون رهنمود و بدون کتابی روشنگر مجادله می ک و از مردمان  .4
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بِغَ   ِ اَّلَلّ اَّلَلّ ِعنَد  َمْقتًا  َكُُبَ  تَاُهْم 
َ
أ ُسلَْطاٍن  اس  ۵12درآیه    1« ْْیِ  آمده  َسِبیِل  »   :تنحل  إَِِل  اْدُع 

َوالَْموْعِ  بِاحْلِْكَمِه  َعن  ظَ َربِّکَ  َضَلّ  بَِمن  ْعلَُم 
َ
أ ُهَو  َرَبّکَ  إَِنّ  ْحَسُن 

َ
أ ِهَ  بِالَّیِت  وََجاِدلُْهم  احْلََسنَِه  ِه 

ْعلَمُ 
َ
ْهَل الِْكتَاِب إِاَلّ  َواَل َُتَادِ »:  عنکبوت آمده است  ۴۶آیه  در  .  2« بِالُْمْهتَِدینَ  َسِبیِلِه وَُهَو أ

َ
لُوا أ

ینَ  ِ ْحَسُن إِاَلّ اََّلّ
َ
نِزَل إَِِلُْکْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُکْم    بِالَّیِت ِهَ أ

ُ
نِزَل إَِِلْنَا َوأ

ُ
ی أ ِ َظلَُموا ِمنُْهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِاََّلّ

 .3« ُن هَلُ ُمْسِلُمونَ َواِحد  َوَنْ 

:  گویدش استدالل کرده است. از جمله میی اثبات مدعیاتقرآن بارها پیامبر برادر  
ُ لََفَسَدتَا ا   و َکَن ِفیِهَما آلَِهه  إِاَلّ »  َولَْواَل َدْفُع  » ت:  بقره آمده اس  2۵1آیه    در(.  22انبیاء/)  4«َّلَلّ

رُْض  اَّلّلِ انلَّاَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض لََّفَسدَ 
َ
  10۴آیه    در  .5« َعالَِمیَ َولَِکَنّ اَّلّلَ ُذو فَْضٍل یلَعَ الْ ِت اِل

َها انلَّاُس إِن ُكنتُ : »سوره یونس آمده است ُيّ
َ
یَن َتْعبُُدوَن   یِف   مْ قُْل یَا أ ِ ْعبُُد اََّلّ

َ
ن ِدییِن فَاَل أ َشکٍّ ِمّ

ِی   ْعبُُد اَّلّلَ اََّلّ
َ
ُکوَن ِمَن الُْمْؤِمِنیَ َيتََوفَّاکُ ِمن ُدوِن اَّلّلِ َولَِکْن أ

َ
ْن أ
َ
ِمْرُت أ

ُ
  108در آیه    .6« ْم َوأ

َها انلَّاُس قَْد َجاءُکُم احْلَُقّ ِمن رَّ : »نس آمده استیو ُيّ
َ
َما َيْهتَِدی  قُْل یَا أ بُِّکْم َفَمِن اْهتََدى فَإَِنّ

 فَإَِنَّما یَِضُلّ َعلَیَْها َوَما  
نَاْ َعلَیُْکم بِ نِلَْفِسِه َوَمن َضَلّ

َ
 .7« َوِکیلٍ أ

حق جدال و عمل مجادله    ه تنهایی مدعای ای داریم به نام »مجادله« که خود بسوره
این بوده است که طبق آیات  را ثابت می با پیامبر در باره یک  ۴ا  ت1کند. ماجرا  ، زنی 

رده و  کرده و گویا قانع نشده به خداوند شکایت بگو میوحکم فقهی یعنی »ظهار« گفت
 

ب  .1 الهی  آیات  در  برایشاکسانی که  می دون حجتی که  مجادله  باشد،  آمده  نزد خدن  مؤمنان بس کنند،  نزد  و  اوند 
 .ناپسند است

پن  .2 با آن  د پسندیده فرابه راه پروردگارت با حکمت و  به شیوه ا خوان، و  ای که بهتر است مجادله کن، چرا که ن 
 .تر استبه رهیافتگان دانا  اند و هم اوپروردگارت داناتر است که چه کسانی از راه او به در افتاده 

 آنچه بر ما و بر   ر با ستمگران آنان، و بگویید بهای که نیکوتر است، مجادله مکنید، مگو با اهل کتاب جز به شیوه   .3
 .ایم، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییمنازل شده ایمان آورده اآنچه بر شم

 .…دشدنتباه می دی جز خداوند بود، اگر در آن دو خدایان متعد .4

بعضی  .5 خداوند  اگر  خداوند    و  ولی  شود،  تباه  زمین  نکند،  دفع  دیگر  بعضی  دست  به  را  مردم  جهانیان  از  بر 
 .دربخشش و بخشایش دا

پرستم،  پرستید، نمی شک هستید، بدانید که من کسانی را که به جای خداوند می  بگو ای مردم، اگر از دین من در  .6
 .ر شده است که از مؤمنان باشمگیرد، و به من اممیم که جان شما را پرسته خدایی را میبلک

س رهیاب شود، همانا به سود خویش  کبرشما نازل شده است، پس هر   بگو ای مردم حق از سوی پروردگارتان  .7
 .شما نیستم رهیاب شده است، و هرکس بیراه رود، همانا به زیان خویش بیراه رفته است، و من نگهبان
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ُ قَْوَل الَّیِت  قَ . » فته شده استبعد حکم فقهی گ ِ  َُتَاِدلُکَ یِف ْد َسِمَع اَّلَلّ  َزوِْجَها َوتَْشتَِِک إََِل اَّلَلّ
ُ یَْسَمُع ََتَاُوَرُکمَ  َ َسِمیع  بَِصْی    ا َواَّلَلّ چند اصل قابل استخراج    ،در این گزارش قرآن.  1« إَِنّ اَّلَلّ

امبر آن هم در مورد یک حکم  زنی با پی   -2پیامبر اهل مجادله بوده است،    -1است:  
و تخصصی مجادله کرد  است،  فقهی  ز  -3ه  به خدا شکایت کرده  آن  و  نشده  قانع  ن 

اعالم کرده که مجادله و  -۴است،   ابالغ  م  خداوند  را  را شنیده و داوری خود  حاوره 
 .2است کرده 

  

 صبر و انتظار و بردباری .پ

کفایت نکرد، چه باید کرد  خواهی و احتجاج و جدال احسن  حال اگر تبلیغ و خیر
ه اقدامات عملی مانند توهین و تحقیر و آزار  ویژه اگر کار بو پیامبر چه کرده است؟ به  

 
توبه    .1 با  را که  زنی  خداوند سخن  می  راستی که  مجادله  خود  درباره همسرش  حال  شکایت  به خداوند  و  کرد 
 .شنود، چرا که خداوند شنوای بیناسترا می وگوی شما دو تن ، خداوند گفتگفت شنیدمی 

)دیالوگ( یعنی کلمه    ماده گفتار  ،آماری  از نظر   ، شاید تا کنون توجه نکرده باشید که در قرآن بعد از کلمه »الله«  .2
ه که با افعال مختلفه خود  کلم  این   .آن )قالوا، یقولون، قل … ( بیشتر از سایر کلمات آمده است  قاتت»قال« با مش 

  شک این مجموعه و سیستم قرآنی دارد. بی   دفعات درتعداد  مرتبه تکرار شده مقام دوم را از نظر کمیت و    1721
فی است قرآن را بگشایید و مروری روی  کند که ارزش مطالعه و بررسی دارد. کاداللت از حکمتی می ،توجه تأکید و

بنمایید. کمتر صفحه  آن  معنای  آیات  این  فاقد  یافت که  می  اخواهید  برخورد  قال«   « به  از همه  بیشتر  کنید  باشد، 
اولین و ساده  ۵29) قالوا، یقولون …  قل،  به  بعد  برداشتی  مرتبه(  قولترین  این همه  از  ها  به گفتن   ها و دستور که 

قالوا…( است  -  )قل،  مردم  با  رابطه  در  اکرم  به رسول  آنها خطاب  بیشتر  این   توانمی  -  که  در  این است که  کرد 
آزاد یعنی مباحثه، مصاحبه و محاوره اهمیت زیادی داده  طرفه شفاهی مابین رهبر و مردم و گفتار  به رابطه دو   مکتب
آنقدر برای   مردم قرار داده است. پیامبربلیغ و عامل اصلی رشد شخصیت و تربیت  ا مؤثرترین وسیله تآن ر  وشده  

قا شخصیت  رائمردم  به  و  بود  برقرارل  از  بطه  آنها  با  به طکردن  صبورانه  دادن  و گوش  دوطرفه  مکالمه  ریق 
خداوند    ،م زبانند. در جواب این زخنامیدداد که منافقین موذیانه او را » اذن« )گوش( مین اهمیت میهایشاحرف
بمی  آنها  به  »گوش«  فرماید:  خیر)گو  به  می   بودن(  ایمان  خدا  به  شماست،  مصلحت  مؤمو  و  باور  آورد  را  نان 
یَن یُؤُْذوَن  »  :۶1/ . توبه..کندمی  ِ ُذُن َخْْیٍ لَُّکْم یُْؤِمُن بِا َوِمنُْهُم اََّلّ

ُ
أ ُذن  قُْل 

ُ
أ لِ انلَِّبَّ َویُِقولُوَن ُهَو  ی َّلّلِ َوُیْؤِمُن  ِ ِلََّلّ َن  لُْمْؤِمِنَی َورمَْحَه  

یَن یُؤُْذوَن رَُسوَل اَّلّلِ لَُهْم عَ  ِ ِِلم  آَمنُواْ ِمنُکْم َواََّلّ
َ
 «. َذاب  أ

است   مکتبیدبدیهی  مردود    ر  را  اجبار  و  اکراه  میمیکه  اعالم  و  یف کند:  شمارد  الرشد  الاكراه  تبی  قد  ادلین 
گفتار است و به همین دلیل است که    بهترین وسیله  ،شد از بیراهه و گمراهیو نشان دادن راه ر  ، برای تبیین الغ من 

  تابک ( و جبهه خارجی )کفار، مشرکین، اهل ن تکفیر و تهدید داخلی )منافقیدر برابر موج تکذیب، تمسخر،  قرآن  
قالوا  و...(،  ( آنها  قول  نقل  مرت...با  خفقان  ایجاد  و  سرکوب  دستور  جای  به  فر(  خود  رسول  به  »قل باً  «  ...مان 
 ( 127، مهندس عبدالعلی بازرگان، انتشارات قلم، صفحه ینه آزادی در قرآنای در زممقدمه) .دهدمی 
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از سوی خ  .رسید پیامبر توصیهدادر این مرحله  قرآن به  وند به  هایی شده است که در 
»صبر    ،کلیهای مختلف انعکاس یافته است. گرچه این مرحله را ذیل یک عنوان  شکل

های الهی  این توصیه  تری نیز و دقیقتوان ذیل عناوین ریزتر  اما می  ؛امانتظار« نامیده  و
 کرد، از جمله:بندی را طبقه

تفاوتی و یا  اش با بیدر برابر دعوت دینی و خیرخواهی  رمبزمانی که پیا کل:  تو -1
می مواجه  آزار  و  مخالفت  و  بسانکار  چه  و  میشود  نومید  حتی گاه  و  آزرده  شود،  ا 

توصیه نخستین  میخداوند  وی  به  »توکای که  قرآ  ل«کند،  در  بار  است.  نُه  حدود  ن 
توصیه پیامبر  به  است  مستقیمًا  علی  :شده  شرح  غ  الله« که»فتوکل  بیان  از  پس  البا 

 معارضه یا انکار مخالفان آمده است. 

ه »عفو« : در قرآن بارها به پیامبر در برابر مخالفان توصیه بتوجهیگذشت و بی -2
ن مقاومت سرسختانه  ائده پس از بیا سوره م  13و »صفح« شده است. از جمله در آیه  

اهل میبرخی  »گویدکتاب  َواْصفَ  ...:  َعنُْهْم  الُْمْحِسِنیَ حْ فَاْعُف  ُبّ  حُیِ اَّلّلَ  إَِنّ  اواخر .  1«   در 
  گزارشی از مجادله و احتجاج با منکران خداوند و توحید آمده است و   ،سوره زخرف

 . 2« م  فََسوَْف َيْعلَُمونَ ْم َوقُْل َساَل فَاْصَفْح َعنْهُ : » آمده است 89در پایان سوره آیه 

وصیه شده است که از منکران و ت  : پس از آن به پیامبراعراض و دوری گزیدن -۳
اعتنا باشد. در این محدوده  مخالفان و آزاردهندگان دوری گزیند و یا نسبت به آنان بی

است.    هایی چونفرمان آمده  واهجرهم  و  عنهم  توکل  عنهم،  اعرض  عنوان  ه  بذرهم، 
ِی یُوَعُدونَ یَ   فََذرُْهْم ََیُوُضوا َوَیلَْعبُوا َحیَتّ یاَُلقُوا : » سوره زخرف 83آیه نمونه   . 3« ْوَمُهُم اََّلّ

اگذار.  وفرماید منکران و معارضان را به من  و برای تکمیل این توصیه خداوند می
َخلَْقُت وَِحیًدا ذَ : »مدثر  11آیه   َوَمْن  وَِل    وََذْرِِن : » ملسوره مز   11آیه    .  4« ْرِِن 

ُ
أ بَِی  َوالُْمَكِذّ

لُْهْم قَِلیاًل   .5« انلَّْعَمِه َوَمِهّ

 
 .داردکه خداوند نیکوکاران را دوست  پس آنان را ببخش و بگذر .1

 .از ایشان درگذر و بگو سالم، زودا که بدانند .2

 .اند، برسندایشان داده  اش را بهبه دیدار آن روزشان که وعدهبازیگوشی کنند تا  خواهی وپس بگذارشان تا ژاژ .3

 .ام واگذارمرا با کسی که تنها آفریده  .4

 ار و اندکی به آنان مهلت ده. ذو مرا با منکران متنعم واگ .5
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سوره حجر. در    9۴  آیه  سجده و  سوره  32  آیه  عراض متعدد است از جملها  آیات  
است ک  سوره ۶8آیه   آمده  َعنُْهمْ  ...»  ه:انعام  ْعِرْض 

َ
حَ فَأ َغْْیِهِ   َحِدیٍث  یِف  ََیُوُضواْ  که    1«  یَتّ 

سال    مربوط است: هج  ششمبه  آمده  آیه  چهار  در  تولی  به  فرمان  است.  رت 
ذاریات/179،  17۴صافات/ قمر/   ۵۴،  نیز  .  ۶و  باره دوری گزیدن    مزمل:  10آیه  در 

یاًل »  ََجِ َهْجًرا  َواْهُجْرُهْم  َيُقولُوَن  َما  و  17۴آیه هست. آیههفت  ی  در باره تول .  2« َواْصُِبْ یلَعَ 
َحیَتّ حِ َعنْ َفتََوَلّ  : »صافات  17۵ ونَ  / یٍ ُهْم  ُيبَِْصُ فََسوَْف  بَِْصُْهْم 

َ
 178  و177نیز آیه  .  3« َوأ

نَت بَِملُومٍ : »ذاریات  ۵۵و    ۵۴  آیه  .  رههمان سو
َ
ْكَرى تَنَفُع   / َفتََوَلّ َعنُْهْم َفَما أ ْر فَإَِنّ اَِّلّ وََذِكّ

آیه  .  4« الُْمْؤِمِنیَ  تفاوت  ۶نیز  البته  قمر.  مسوره  و  معانی  در    و  «ذرهم»فاهیم  هایی 
   گیرم.وجود دارد که آنها را نادیده می «تولی»و  «اعرض عنهم»

ا در  می  ینآنچه  دیده  آیات  سفارش  گروه  پیامبرش  به  خداوند  است که  این  شود 
نشود. به    و ناامید  کند که در برابر انکار و مخالفت و آزار مخالفان و منکران، آزردهمی

بلیغ و دعوت دینی خود ادامه دهد،  ، به هدایت و تخدا توکل کند. عفو کند و درگذرد
د، از مخالفان و دشمنان اعراض کند و آنان  کن توجهی پیشه  تفاوتی و بیو در نهایت بی

 .را به حال خود وانهد تا روزی بینا و آگاه شوند

بردباری -۴ و  نه صبر  فرمان  باالخره  و  این  ایی  :  است.  انتظار  و  تحمل  و  صبر 
بیان شده است. ترقب و ی چون »صبر« و  سفارش تحت عناوین    »ترقب« و »تربص« 

ار است. اما فرمان صبر و بردباری فراوان است.  تظمعنای انتربص تقریبا مترادف و هم
امر »  19حدود   پیامبر با فعل  آیات  اصُببار به  این  غالباً  « به صبر توصیه شده است. 

 است.  « آمدهفاصُب حلکم ربک« و یا »ما یقولون فاصُب یلع»

جا  یک  الُرُّسلِ »اید:  فرممی  در  ِمَن  الَْعْزِم  ْولُوا 
ُ
أ َصَُبَ  َكَما  لَُّهمْ وَ   فَاْصُِبْ  تَْستَْعِجل    5« اَل 

و    ۵۵غافر/  -  ۶0)روم/  « فاصُب فان وعداهلل حق »  فرماید:و چند بار می  .(3۵حقاف/)ا

 
 .بپردازنداز آنان روی بگردان تا به سخنی غیر از آن  ... .1

 .ری کن به نیکویی دوبایی کن و از آنان گویند شکیو بر آنچه می  .2

 .و بنگر ایشان را که زودا به دیده بصیرت بنگرند ؛آنان روی بگردان  پس تا مدتی از .3

 .و پند بده که اندرز مؤمنان را سود دهد ؛تو سزاوار سرزنش نیستی  پس، از آنان روی بگردان که. 4

 .اب را [ به شتاب مخواهبرای آنان ] عذ ن وپس همانگونه که پیامبران نستوه صبر کردند، صبر ک. 5
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است(.  77 دعوت،  تحمیعنی  اعراض،  و ل،قامت،  پیروزی.    ر د صبر،  وعده  نهایت 
َومَ : » هود آمده است  112شوری و    1۵در آیات    استقم كما امرت ف ِمْرَت 

ُ
أ َكَما  ن  فَاْستَِقْم 

 .1« تَاَب َمَعکَ َواَل َتْطَغْواْ إِنَُّه بَِما َتْعَملُوَن بَِصْی  
 

 . جهاد و قتال ث. ایجاد محدودیت و ت

ددر   و  ناامیدی  میمرحله  رخ  حادثه  دو  عمالً  دعوت،  خط  پایان  یکی  ر  دهد: 
برمح نهادن  خشن دودیت  برخوردهای  و  جنگ  دیگر  و  دگراندیشان  و  مخالفان  ای 

ها در ارتباط با  ها و به ویژه جنگجا که به باور من، محدودیتآنسیاسی و نظامی. از  
و بحث را در  خ داده است، این دحکومت و زمامداری پیامبر و الزامات امر حکومتی ر

  فت.جداگانه پی خواهیم گر ایت، در نوشتهبخش پیامبری و حکومت و نیز پیامبر و ام

 

 
د آورده است. و سرکشی  ای پایداری کن و نیز هر کس که با تو رو به سوی خداونکه دستور یافتهپس همچنان .1

 .کارتان بیناستچرا که او به  مکنید،


