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مردم از جایگاهی متناسب با ساتتار آن نظام برتوردارند .برتلاف نظام ولایی که گساتره
مناسبی از جایگاه مردم و مشارکت سیاسیِ آنان را باور دارد ،در نظام تلافت و سالننت،
نهتنها جایگاه مضیّقی برای مشارکت سیاسی مردم در نظر گرفته شده ،بلکه نظام سیاسی به
گونهای است که ظلم و نابرابری (تعدی به حقوق مردم) در ساتتار آن به صورت نهادیناه
وجود دارد .ای مقاله ،ضم تبیی و توصیف مؤلفههای سه گوناه نظاام سیاسای ولایات،
تلافت و سلننت ،جایگاه مردم و ظرفیّتهاای هرکادام از ایا نظامهاای سیاسای را در
تصوص مشارکت سیاسی مردم ا بر اساس سیر تحاوّ تاریخمادار شاک حکومات در
تاریخ اسلام ،یعنی نبوّت ،ولایت ،تلافت و سلننت ا مورد بررسی و مقایسه قرار میدهد؛
گرچه حداکثری یا حداقلی بودن مشارکت سیاسی ،دلیلی بر منلوبیّت گونه نظاام سیاسای
نیست و ای قضیه ملاک ارزشیابی نظام سیاسی نخواهد بود ،بلکه آنچه ملااک ارزیاابی و
منلوبیّت نظام است ،مبانی و هنجارهایی است که گونه متفاوت و متمایز مشارکت سیاسی
بر آن مبتنی است.
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مشارکت سیاسی مردم در گونههای متفاوت از نظام سیاسی و متناسب با مبانی و سااتتار
آن نظام ،رویکرد متفاوت یافته است .در حالی که در نظامهاای مردمساالار ،ماردم ،رکا
اساسی در تعیی کارگزاران و تصمیمسازی شمرده میشوند ،در نظامهای غیرمردمسالار نیز

کلیدواژهها :مشارکت سیاسی ،مردمسالاری ،نظام ولایت ،نظام خلافت ،نظام سلطنت.
* دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (.)sajjadizady@yahoo.com
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نظم غالب در عصر حضور امام معصوم ،بر مردمسالاری مبتنی نیست ،بلکه این نظم تا چند
سده قبل بر تمامی نظامهای سیاسیی سییطره یافتیه بیودا لیدا عمیده رواییا زیادره ا
معصومان به این چارچوب حاکم عنایت دارد .طبیعی است قرائتهیای سیاسیی متعیددی
ذیل این نظم وجود داشتهاند که برخی ا آنها نظم سیاسی مطلوب و برخی دیگر ،نظمهای
رقیب و نامطلوب شمرده میشوند و ادله نقلیِ موجود در منابع شریعت ،مشتمل بر کتیاب،
سنت و سیره ،ضمن اثبا نظم سیاسی مطلوب ،نفی و نقد نظیم نیامطلوب و نامشیروا را
مدنظر قرار داده است .این مقاله ،درزدد است فارغ ا مشروعیتسینیی وونیه نظامهیای
غیرمردمسالار ،برخی ا مبانی این نظامهای سیاسی ،مانند نظم مبتنی بر ولایت ،خلافیت و
سلطنت را تبیین کند و ضمن برشمردن الزاما آن در عرزه مشیارکت سیاسیی ،دییدواه
فقه شیعه را در خصوص مشارکت مومنان و مکلفان در این خصیوص میورد عناییت قیرار
دهد.
اوّل :مشارکت در نظام ولایی

مراد ا نظام ولایی یا به تعبیر دیگر ،نظم سیاسی مبتنی بر نبیو و امامیت ،همیان نظیام
مطلوب شیعه در عصر حضور و مامداری معصوم است که به عنوان نظم سیاسی غیایی و
مطلوب شریعت شمرده میشود .این نظم سیاسی که در آمو ههای دیین اسیلام در قالیب
آیا و سیره پیامبر ریشه دارد ،در سیره اهل بیت هم ادامه یافته است (جوادی آملیی:0371 ،
.)103-001
قابل توجه است که نظم ولاییِ مبتنی بر نبیو و امامیت ،نیه ذییل نظیم مردمسیالار
(دموکراسی) قرار ورفته است و نه ا مصادیق نظم غیرمردمسالار به شیمار مییرود ،بلکیه
مبتنی بر نظم مردمسالاری دینیی اسیت و ا آن رو در مقالیه حاضیر در ردیی نظمهیای
غیرمردمسالار قرار ورفته است که ا حیث مخالفت با نظمهای دموکراسی (مردمسالار) بیا
آنها در یک جبهه قیرار داشیته اسیتا ورچیه بیا آنهیا ا حییث قیرار ویرفتن ذییل نظیم
غیرمردمسالار نیز متفاو است .ا اینرو ،نظم ولایی ،بهمثابه نظم مبتنیی بیر مردمسیالاری
دینی را باید در ردی نظمهای غیرمردمسالار تلقی کرد.
تمایزات نظام جاهلی و نظام ولایی
 .1تحول نظام سیاسی قبیلگی به نظام سیاسی مبتنی بر وحی
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فرایند شکلویری این نظام سیاسی و تمایز آن با نظام جاهلیِ مسیل سیابق بیر خیود در
زدر اسلام ،باید اظهار داشت که بعثت پیامبر اسلام ،9جدا ا اینکه در بُعد دیین ،فرهنیگ،
اخلاق و سنتها ،تحولی شگرف در فضای جزیرةالعرب پدید آورد ،نظم سیاسیِ حیاکم بیر
آن محی را نیز دچار تحولی اساسی نمود .در حالی که نظم سیاسی موجود در جاهلیت بر
اساس پیروی متعصبانه ا قوم و قبیله و حفظ امنیت یست محیی نیدوی قبیلیه ،بلکیه
میموعهای متحد ا قبایل ،تنظیم شده بیود و ا همیین رو ،تعصیبا قبیلیهای بیر دیگیر
قوانین غلبه داشت ،مشارکت مردم در این نظم سیاسی نییز بیه پییروی ا قیوانین داخلیی
قبیله ،به اطاعت ا رئیس قبیله و حمایت ا افراد آن در برابر سایر قبایل محدود میشد.
رسول خدا 9افزون بر اینکه این نظم سیاسی را در مان جاهلیت نیز برنتابیده بود و ا
این رو در ماجرای حل ُ الفضول ،با وریز ا مقتضای تعصب قبیلهوی و با همراهی وروهی
ا جوانمردان ،با ازالت بخشیدن به جوانمردی و آ ادوی ،به حمایت ا مظلیوم پرداخیت و
عملاً با اییاد این پیمان ،نظم موجود و قوانین آن را بیه چیالک کشیید (عیاملی0206 ،ق:0 ،
 ،)020پس ا تحقق اسلام نیز به مخالفت با ایین نظیم سیاسیی پرداخیت و نظیم سیاسیی
جدیدی را مبتنی بر مبانی توحیدی پدید آورد .این نظیم سیاسیی کیه در تضیاد بیا منیافع
حاکمان و اشراف قریک و بلکه جزیرةالعرب قرار داشت ،در تمیامی سیاختارهای فکیری،
فرهنگی ،اخلاقی و اجتماعی جامعه ریشه دوانده بود و قدر آنان را به چالک میکشید.
ورچه ممکن است به نظر آید بسیاری ا رفتارهای پیامبر اکرم 9در آن دوران ،ماهیت
زرفاً دینی داشته و تنها در راستای تبیین و ترویج دین اسلام و مواجهه با مخالفان توسعه
دینداری انیام پدیرفته است و ا این نظر ،دیدواههای ارائهشده ا سیوی آن حضیر را
نباید ذیل امور سیاسی جای داد ،لیکن باید به این نکته توجه داشیت کیه ضیروری اسیت
دیدواههای پیامبر اعظم 9در مواجهه با همان فرهنگ و ویژویهای فرهنگی ی سیاسیی
آن سر مین ار یابی شود و ا این رو ،رفتار و عملکرد ایشان را نیز که رنگ و بیوی زیرفاً
دینی به خود ورفته ،باید در راستای تحقیق ایین هیدف ار ییابی کیرد و ذییل دورویونی
حاکمیت سیاسی موجود نیز مورد ار ییابی قیرار داد (نیک :همیان11-11 :3 ،ا سیبحانی:0311 ،
.)226
رسول خدا 9در این راستا در سایه آمو ههای وحی ،نظام موجود را به چیالک کشیید و
بسیاری ا هنیارهای غالب و مسل را تغییر داد .ایشان پایگیاه طبقیه اشیراف را متزلیزل
کرد ،جایگاه مساوی برای همه مردمان ترسیم نمود و در فرایند تبیین ار شهیای نیوین،
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نوا نگرش مردم را ا تعصب به قبیله ،به قانونورایی بر محیور ار شهیا متحیول کیرده،
برتری اشرافیت را به فضیلت شایستهسیالاری تغیییر داد و ضیمن برنتابییدن ا اطاعیت و
تکلی محض ،ملاک حق و تکلی متقابل حاکمان و مردم را جایگزین کرد .ایشان بر این
اساس ،ضمن برحدر داشتن ا اطاعت حاکمان غیرمنتسب به خداونید و طیاغو خوانیدن
آنها ،وونه حکومتی متفیاو  ،فراقبیلیهای و بیر اسیاس آمو ههیای دیین و ذییل رهبیری
شایستگان را ارائه نمود (عاملی0206 ،ق.)11-11 :3 ،
ایشان در همین راستا و با فراهم نبودن بستر حاکمیت سیاسی الهی در شیهر مکیه در
سایه ممانعت اشراف قریک ،فقدان سیر مینی بیرای حکمرانیی و عیدم مقبولییت فراوییر
مردمی ،و نیز به دلیل اقبال عمومی مردم یثرب و تحقق سر مینی مستقل برای حکمرانی،
در سایه درخواست های مکرر مردم آن سر مین به آنیا هیر کرد و عملاً جامعهای نوین
را بر اساس بنیانهای نوبنیاد مبتنی بر وحی و ار شهیای انسیانی پدیید آورد .ا ایین رو،
وونه دیدواهها و رفتارهای پیامبر اکرم 9را در شهر مدینه ،باید در راسیتای ویدار ا نظیم
قبیله به نظم ولایی مبتنی بر ار شهای اسلام تفسیر کرد (جعفری.)01-01 :0311 ،
 .2ویژگیهای نظام سیاسی مبتنی بر وحی

نظم سیاسی مدنظر پیامبر اعظم 9به عنوان نظم ولایی ،مقیاس ار ییابی نظامهیای راییج
غیردموکراتیک قلمداد میشود ،لیکن با عنایت به اینکه هرکدام ا دو نظم سیاسی قبیلهای
و نظم سیاسی مبتنی بر ولایت ،دو مبنای متفاو دارند و نظر به خاستگاههای متفاوتی بنا
شدهاند ،الزاما متفاوتی در خصوص مشارکت سیاسی خواهند داشت که در ادامه به برخی
ا آنها اشاره میکنیم.
 .2-1مساوات در برابر قانون

در نظم جاهلی ،داشتن ثرو  ،شخصیت قبیلگی ،نیژاد ،رنیگ و ماننید آن ملیاک برتیری
انسانی بر انسان دیگر شناخته میشد و مشارکت مردم بر اسیاس ایین ملاکهیا وونیهای
متفاو داشت .در این نظم سیاسی ،بسیاری ا افراد ،یا ا مصونیت در برابر قانون برخوردار
بودند یا بر اساس جایگاه اجتماعی خویک ی و نه به زور برابر با دیگران ی مقابل قانون
قرار میورفتند .اما در نظم جدید بر اینوونه امتیا هیا خی بطلیان کشییده شیده اسیت و
تفاو های اجتماعی و اقتصادی موجب برتری افراد بیر یکیدیگر نمییشیود و بیر همیین
اساس ،انسانها را ا نظر حقوق و تکالی عمومی« ،برابر» اعلام کرده است (حیرا .)03 :
این منطق موجب شده است که همه مردم در برابر قانون الهی برابر باشند و هیچکس

ا مصونیت یا امتیا ویژه در برابر قانون برخوردار نباشدا چنانکیه خیود رسیول خیدا 9در
عمل ،اینوونه رفتار کرده (قرطبی0211 ،ق )320 :06 ،و حضر علی 7نیز کاروزاران خود را
به این منطق ،سوق داده است« :فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِ سَوَاءًا بایید جایگیاه
مردم نزد تو بر اساس حق برابر باشد» (نهج البلاغه ،نامه  .)11بر ایین اسیاس ،ضیمن اینکیه
کسی مافوق قانون شمرده نمیشود ،وجهی نیز برای برتری افرادی خاص در برابر قیانون
الهی وجود نداردا بلکه تساوی انسانها در برابر قانون موجب شده است قرآن کریم اطاعت
و تسلیم در برابر قانون را ا شرای تحقق ایمان و زدق ادعای مدعیان آن برشمارد (نساء:
.)61
نظام ولایی بر این اساس ،همگان را در برابر قانون الهی برابر میداند و میان دوست و
دشمن بر اساس ملاک قانون حکم میکند.
 .2-2حقّ حاکمیّت به ملاک شایستگی و نه شرافت در نسب
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برخلاف نظم مورد قبول قبیله که فرمانروایی ،همواره تابعی ا نسیب و خیانواده بیود و بیه
همین دلیل ،حاکمیت و کاروزاری نظام سیاسی ،ارثی به شمار میآمد که در میان خانیدان
باقی مانده بود و دیگران سهمی ا آن نداشتند ،حاکمیت ا اساس ،حیق خداونید در مقیام
خالق و مدبر عالم است و وی این امر را به شایستهترین فرد در مین تفویض کرده است،
بلکه سایر کاروزاران نظام سیاسی نیز باید سهمی ا شایستگی داشته باشند و در راسیتای
آمو ههای خداوند قرار ویرند و رفتار نمایند.
حضر علی 7بحث ضرور لیاقت ،کاردانی و شایستگی را ا خویک آغا کیرده ،در
جای جای نهج البلاغه با ادله فراوان ،حقانیت حاکمیت خویک را در ورو زلاحیت قرار داده
و ا اینرو ،در فرایند انتخاب حاکم پس ا مرگ خلیفه دوم و در شیورای شیک نفیره ،بیر
اساس شهاد توده مردم ،خود را شایستهترین فرد برای بر عهدهویری حاکمیت سیاسیی
اعلام کرده است (نهج البلاغه ،خطبه  .)72به همین دلیل ،در نامههای خود بیه اسیتانداران یی
بهویژه نامه ایشان به مالک اشتر ی ضرور بهکارویری افرادی را به عنوان کاتب ،کاروزار،
قاضی و  ...به اوزافی چون توانایی و لیاقت مقید نموده است (ابین ابیالحدیید0213 ،ق:01 ،
)076ا بلکه مقتضای منطق شایستهسالاری ،مقتضی است در زورتی که کسی شایستهتر و
کاردانتر ا فردی که نامزد کاروزاری نظام است ،وجود داشته باشد ،وی حق ندارد خویک
را بر آنها مقدم بداندا همچنانکه رسول خدا 9فرموده است« :هیرکس خیود را بیر دیگیر
مسلمانان مقدم کند ،در حالی که ببیند در میان آنها فرد شایستهتری وجود دارد ،به خیدا و
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پیامبر و مسلمین خیانت کرده است» (امینی .)010 :1 ،0372 ،بر همین اسیاس اسیت کیه در
روایا شیعی ،کسی مستحق ولایت دانسته شده که کفایت و توانایی داشته باشید (تمیمیی
آمدی.)321 :1 ،0366 ،
اوزافی که در دین اسلام برای کاروزاری نظام سیاسی در نظر ورفته شده ،مشتمل بر
امور بسیاری است که در روایا آمده است و در اینیا به برخی ا آنها اشاره میکنیم:
ی بصیر  ،شکیبایی ،علم و آواهی به جایگاه حق (نهج البلاغه ،خطبه )070ا
ی توانایی بر اداره جامعه و دانایی به شریعت (همان)ا
ی پارسایی (به وونهای که ا معصیت دور باشد)ا
ی بردباری و کنترل بر خشم خودا
ی مدیریت نیکو بر میموعه تحت حاکمیت خویک و چونان پدری رحیم بیودن بیرای
افراد تحت مدیریت خود (کلینی)217 :0 ،0311 ،ا
ی دارا بودن تیربها
ی باحیا بودنا
ی ا نسل خاندان زالح بودنا
ی پیشگامی در اسلاما
ی کرامت اخلاقی داشتنا
ی کمطمع بودنا
ی آیندهنگر بودن (نهج البلاغه ،نامه .)13
منطق شایستهسالاری موجب شده است که پیامبر اسلام 9درخواست کاروزاری ابوذر را
به دلیل ضع در مدیریت نپدیرد و وی را حتی ا ولایت بر دو نفر یا تولی امیوال یتیمیان
با دارد (میلسی0213 ،ق.)216 :00 ،
رسول خدا 9بر اساس همین منطق ،هنگامی که پس ا فتح مکه عا م نبرد حنین شد،
جوانی بیست ساله به نام «عتاب بن اسید» را به فرمانداری مکیه بروزیید و در پاسیخ بیه
مخالفان این انتخاب ،شایستگی وی را خاطرنشان کرد و فرمود:
اور برای اداره مکه بهتر ا تو کسی را میشناختم ،او را برمیوزیدم ... .نباید هیچیک ا شما
به دلیل کمی سن با او مخالفت کنیدا یرا هرکس سن بیشتری دارد ،برتر نیست ،بلکیه هیر
آنکس که برتر است ،بزرگتر است (همان.)003 :00 ،
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 .2-3سهم مقبولیّت و جایگاه مردم در مشروعیّت

مشارکت سیاسی در نظمهای غیرمردمسالار (نظم ولایت ،خلافت و سلطنت)

ورچه مشروعیت در نظام ولایی در ورو انتصاب الهی است و مردم نقشی محوری در ایین
انتصاب ندارند و به همین دلیل در عصر حضور ،حاکمیت به معصیوم 7منحصیر میشیود،
لیکن این قضیه نافی نقک جدی مردم در این نظم سیاسی نیسیت .ا ایینرو ،ورچیه ایین
نظام مانند سایر قرائتهای موجود در نظم غالب و مسل  ،سهمی برای مردم در خاسیتگاه
مشروعیت قایل نیست ،لیکن برخلاف نظم مورد پسند قبیله که مردم تنها وظیفه اطاعت و
حمایت ا قوانین و دستورا ی ولو مغایر با اخلاق و فطر ی را داشیتند و نیهتنهیا ا حیق
نظار نیز برخوردار نبودند ،بلکه ا حق مشور نیز بیبهره بودند ،در نظم ولایی ،میردم و
جایگاه آنان بهاختصار به وونه ذیل تصویر میشود:
ی کارآمدی نظام در ورو مشارکت سیاسی آنان است.
ی ا جایگاه نظارتی بر حاکم و کاروزاران برخوردارند.
ی ا نخبگان و متخصصان در فرایند مشور خواهی بهره برده میشود.
ی ا نظر توده مردم در فرایند شورا استفاده میوردد.
ی به موا ا تکالی خود ،ا حقوق بسیاری در عرزه حاکمیت سیاسی برخوردارند.
ی حاکمان جز در سایه رضایت آنان ،متصدی اداره امور جامعه نمیشوند.
ی فعلیت نظام سیاسی و عملیاتی شدن حاکمیت مشروا در ورو اقبال آنان به حاکمیت
است.
ی بیعت فراویر یا موردی مردم در عرزههای مختل و به وونه بیعت تأسیسی ،اعلیام
وفاداری و  ...زور میپدیرد.
ی شرکت غیرالزامی مردم در جنگها به دستور حیاکم و در راسیتای حماییت ا نظیام
انیام میشود.
ی حق مخالفت شهروندان پدیرفته میوردد.
ی حق پدیرش آ ادیهای عمومی در وستره حریم شخصی افراد محترم است.
ی برای همزیستی مسالمتآمیز برای همه افراد (مؤمن و غیرمومن) به عنوان شهروند،
قوانینی تصویب میشودا مانند قیانون اساسیی مدینیه (حمیداللیه001-017 :0372 ،ا میلسیی،
0213ق.)001 :01 ،
جایگاه فراویر مردم در مشروعیت نظام سیاسی و سهم قابل اعتنای آنان در مقبولییت
نظام ولایی در نظم غیرمردمسالار ،وستره وسیعی ا مستندا را به خود اختصاص میدهد
که بخک قابل توجهی ا آن ،ذیل نظم مردمسالاری دینی ،مورد بحث قرار میویرد.

79

دوم :مشارکت در نظم خلافت

«خلافت» که در لغت به جانشین ،وکیل و قائممقام معنا شده ،در پسیامد اتفاقیا پیس ا
رحلت رسول خدا 9و استفاده ا آن بیرای نامویداری حاکمیان وقیت ،بیشیتر بیه معنیای
جانشینی ا پیامبر اسلام 9در امر حکومت اراده شده است (ماوردی0216 ،ق .)1 :ا ایینرو ،در
ازطلاح سیاسی «خلیفه» به کسی اطلاق میشود که حاکمیت سیاسی جامعه و تدبیر امور
مردم را در دو عرزه دین و حکومت پس ا پیامبر عهدهدار شده است .وفتنیی اسیت وا ه
«امامت» نیز در همین راستا برای خلیفه ی که راهبری جامعه را برعهیده دارد ی بیه کیار
میرود که طبیعتاً با معنای ازطلاحیای که ا آن در فرهنگ شیعه اراده میشیود ،تفیاو
دارد .به هر روی ،وا وانی چون خلافت و امامت ا محوریترین ازیطلاحا سیاسیی نیزد
مسلمانان به شمار میآیند.
 .1تاریخ تشکیل نظام خلافت
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نظام سیاسی اهل سنت به دلیل حوادث منتهی به حاکمیت خلفا در سی سال اول پیس ا
رحلت پیامبر اکرم ،9در قالب «نظام خلافت» شکل ورفته و ضمن اشتراک با شیعه در نفی
سکولاریسم و ضرور همراهی دین و حکومت ،حاکمیت سیاسی و خلافت ،بیه جانشیینی
رسول خدا 9در حراست دین و سیاست دنیا معنا شده است (همان)ا لیکن برخلاف شیعه که
امامت را ا ازول مدهب خویک برشمرده است ،اهل سنت ،با وجود اینکه دولتهای پس
ا پیامبر را ذیل این نظام قرار داده ،مقوله خلافت و رهبری اداره جامعه را ا فروا دین و ا
مسائل فرعی برشمرده است (غزالی0200 ،ق.)032 :
ا اینرو ،نظام خلافت را باید نظامی متمایز برشمرد که ویژویهای متمایزی داردا ییرا
فق یک تشکیلا سیاسى نیست ،بلکه یک رهبرى سیاسى ی مدهبى اسیت .نیام و لقیب
خلیفه براى حاکم اسلامى ،نشاندهنده همین حقیقت اسیت کیه وى بییک ا ییک رهبیر
سیاسى استا یرا جانشین پیامبر شمرده میشود و چون پیامبر اکرم 9آورنده یک دیین و
آمو نده اخلاق و حاکم و رهبر سیاسى است ،پس خلیفه در اسلام ،جز سیاست ،متکفل امور
دینى مردم و پیشواى مدهبى آنان نیز میباشد (خامنهای.)17 :0316 ،
ورچه معنای عامی ا خلافت نیز در اندیشه سیاسی اسلام وجود دارد که بر آیة شیریفه
«وَ إِذْ قالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة» (بقره )31 :مبتنی است و بییک
ا آنکه بر نظام خلافت قابل انطباق باشد ،بر نظیام امامیت و ولاییت منطبیق اسیتا ییرا
برخلاف شیعه که به این آیه بر ضرور انتصاب الهی تأکید مییکنید و حیاکم مشیروا را

 .2ویژگیهای مشارکتی نظام خلافت

نظام سیاسی خلافت که در مان خلافت خلفا شاهد آرمانیترین وونه نظام خویک است ،به
این مان سی ساله محدود نشده ،بلکه دامنه آن را میتوان در سالیان بعد در قالب خلافت
حاکمان اموی و عباسی مشاهده کرد .البته بعدها همین نظریه خلافیت کیه طیی بییک ا
ششصد سال در قالب امپراطوری عثمانی ذیل قرائت نظم غیرمردمسالار توجیه میشید ،در
قییرون اخیییر و در سییایه غلبییه نظییم مردمسییالار ،دچییار تحییول وردییید و بییه واسییطه
نظریهپردا یهای برخی ا اندیشمندان اهل سنت در قالب نظم مردمسالار توجیه شد .این
تحقیق ضمن پرهیز ا پرداختن به ویژویهای نظام خلافت و تمیایز آن بیا نظیام امامیت،
وونه خاص مشارکت سیاسی را در این قرائت ا نظام سیاسی مورد عنایت قرار خواهد داد.
1ـ .2مشارکت در انتخاب حاکم

برخلاف قرائت نظم مردمسالار که نظم غالب سیاسی در عصر حاضر بوده ،سهمی وسترده
برای مردم در فرایند مشارکت سیاسی در عرزههای متعددی چون نظار بر رفتار حاکم،
مشور نخبگانی به حاکم ،تحدید مانی حاکمییت سیاسیی ،انتخابیا  ،احیزاب ،بیهوییژه
انتخاب حاکم و کاروزاران نظام سیاسی قایل است ،قرائت نظم غیرمردمسیالار بیه عنیوان
نظم سیاسی غالب در مان قدیم ،بهره اندکی برای مشارکت سیاسی مردم ،بهخصوص در
انتخاب حیاکم قاییل اسیت و ا ایینرو ،در قرائیت سینتی ا نظیام خلافیت ،میردم نقیک

مشارکت سیاسی در نظمهای غیرمردمسالار (نظم ولایت ،خلافت و سلطنت)

منصوب ا جانب خداوند میداند ،خلافت در اهل سنت بر اموری چون شورا ،اجماا و عمل
زحابه مبتنی است.
تمایز الگوی مشارکت سیاسی را در نظام خلافت با سایر الگوهای نظام سیاسی ،نبایید
فق در جلوههای مشارکت سیاسی محدود کیرد ،بلکیه ا آنییا کیه جلوههیا و مصیادیق
مشارکت سیاسی ،تابعی ا مبانی و هنیارهای مورد پدیرش هیر مکتیب و نظیام سیاسیی
است ،در خصوص نظام سیاسی خلافت باید وفت محوریت خلافت برای نظام سیاسی اهل
سنت ،پیامد ویژوی فقه سیاسی اهل سنت است که به اموری چون «رویکرد حیداقلی بیه
نص» (محوریت نص قرآن برای درک همه امور و تأکید بر فقدان نص ا سوی پیامبر در
خصوص جانشین پس ا خویک)« ،محوریت رفتار سیاسی خلفا» (بهویژه وونة شکلویری
حکومت خلفا و تأثیر آن در تبیین ملاک مشروعیت حاکمیت حاکمان) و «عمل بیه ریی و
عمل زحابه» وابسته بوده ،فقدان نص ا سوی پیامبر برای تعیین خلیفه پیس ا خیود را
باید ا محوریترین ارکان نظام خلافت و نقطه تمایز آن با نظام ولایت برشمرد.
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تعیینکنندهای ندارندا یرا:
اولاً ،چارچوب پدیرفتهشده برای انتخاب حاکم ،وزینک و رضایت مردم نبود و انتخیاب
حاکم به ملاک شایستگی و خبرویت زور نمیپدیرفت ،بلکه روابی قبیلگیی و جایگیاه
افراد در انتخاب حاکم نقشی اساسی ایفا میکرد.
ثانیاً ،دیدواههای مختل ِ ارائهشده در نظام خلافت ،در خصوص شیوههای تعیین خلیفه
در ورو نص قرار نداشت و بیک ا آنکه بر اندیشه و نظریه پیشینی و مبیانی میورد قبیول
دین قرار داشته باشد ،بر توجییه عملکیرد خلفیا و توجییه اندیشیمندان متیأخر بیرای ایین
عملکردها ی و البته عدالت زحابه ی مبتنی است.
توضیح آنکه ،پس ا رحلت پیامبر اکرم 9و با وقوا حادثه سقیفه که به خلافیت خلیفیه
اول انیامید تا ادوار مختل پس ا آن ،مانند حاکمیت امویان و عباسیان ،خلفا به واسیطه
روشهای ووناوونی به خلافت رسیدند و حاکمیت جامعه را به دست ورفتنید .ایین قضییه
موجب شد فقیهان و اندیشمندان اهل سنت در مقام توجیه و تثبیت رفتار آنان بر آیند و بر
همین اساس ،توجیهاتی را در راستای الگوهای مشروعیت خلیفه ارائه کنند.
طبیعی است با عنایت به اینکه مردم در نظام خلافت ،نقک اساسی در مشارکت سیاسی
ندارند ،سهم مردم در نظام خلافت و وزینک حاکم نیز بسیار انیدک اسیت .البتیه ایین بیه
معنای نفی حضور مردم در این فرایند نیسیت ،بلکیه در برخیی قرائتهیا ،رویکیرد میردم
حداقلی ،انفعالی ،اجباری و الزامی است و در برخی قرائتها ،مشارکت سیاسیی بیه برخیی
نخبگان واودار شده و قالب شورایی به خود ورفته است .ا اینرو ،با خوانی برخیی ا ایین
قرائتها میتواند درکی مشخص ا سطوح مشارکت سیاسیی میردم و نخبگیان در نظیام
سیاسی خلافت ارائه کند.
الف) حلّ و عقد

ا جمله الگوهایی که در پیامد حاکمیت خلیفه اول بر جامعیه اسیلامی بیه عنیوان الگیوی
مشارکتی در تعیین خلیفه مورد تأکید قرار ورفت ،الگوی «حل و عقد» است .بر اساس این
الگو ،بخک اندکی ا مردم به عنوان افراد تعیینکننده حاکم معرفی شدهاند (فیرحیی:0312 ،
 .)36محوریت حل و عقد ا آن رو مورد تأکید قرار ورفته است که اجمیاا و بلکیه رغبیت
فراویر برای خلافت ابوبکر در تاریخ وجود ندارد ،بلکه تعداد افرادی که خواستار خلافت وی
بودند نیز ا تعدادی اندک تیاو نکردهاست .ا اینرو ،اندیشمندان اهل سنت با اعیرا ا
بحث اجماا ،محوریت افراد محدود را بروزیده و آن را در قالب حل و عقد توجیه کردهاند.

ورچه اندیشمندان اهل سنت در تعداد حد نصاب افرادی که حل و عقید بیه واسیطه آنیان
محقق میشود ،اختلاف دارند و در این میان به دیدواههایی میتوان اشیاره کیرد کیه حید
نصاب حل و عقد را به یک نفر محدود کردهاند .برای نمونه ،ورچه تفتا انی بیا اذعیان بیه
فقدان نص و اجماا برای امامت ابوبکر ،خلافت وی را به اختیار علمای اهیل حیل و عقید
ثابت میداند ،محدود بودن این افراد را نیز مانعی در تحقق آن نمیداند (تفتیا انی:1 ،0371 ،
 .)010امامالحرمین جوینی نیز با عناییت بیه اتفاقیا رویداده در زیدر اسیلام و میاجرای
سقیفه و نیز فقدان اجماا برای خلافت وی ،حداقل تعداد در تحقق حل و عقد را یک نفیر
دانسته است:
در ثبو امامت ،اتفاق امت شرط نیست ،بلکه امامت اورچه امت بر آن اتفیاق نکننید ،ثابیت
می شود .دلیل این مطلب آن است که در خلافت ابوبکر وروهى با او بیعت کردند و به انتظار
ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسلامى برسد و آنان نیز بیعت کننید ،تیا امامیت و خلافیت او
ثابت میشود (جوینی0206 ،ق.)317 :

قرطبى نیز در خصوص ماهیت حل و عقد و تعداد آن با عناییت بیه حیوادثی کیه بیه
خلافت ابوبکر انیامید ،بر این باور است که اور یکى ا اهل حل و عقد با کسى بیعت کند،
بر دیگران نیز لا م است ا او متابعت و با او بیعت کنندا برخلاف برخى که معتقدند امامیت
جز با بیعت جماعتى ا اهل حل و عقد ثابت نمیشود و احتیاجى به تعدد عقد نیستا ییرا
با همان عقد اول ،امامت منعقد میوردد (قرطبی0211 ،ق.)016 :0 ،
با عنایت به اینکه دیدواه محوری و ثابتی در خصوص حل و عقد در میان اهل سینت
وج ود ندارد و بلکه حد نصاب تعداد حل و عقید ،ا ییک نفیر آغیا مییشیود و تیا اجمیاا
مسلمانان امتداد مییابد (شمسالدین ،)11 :0371 ،این رویکرد قابلیت الگوویری ندارد و وجود
این اختلافا عمیق موجب میشود بتوان وزینک حاکم را در همه قرائتهای آن ا سینخ
حل و عقد نامید و به تعبیری میتوان وزینک حاکم را در همه قرائتهای آن نییز ا ایین
شکل ا انتخاب دور کرد.
جدا ا مشروعیت این الگوی سیاسی برای تعییین خلیفیه ،آنچیه در خصیوص مییزان
مشارکت سیاسی مردم در این الگو قابل توجه است اینکه در ایین الگیو ،میردم ا جایگیاه
بسیار پایینی برخوردار هستند ،بلکه عملاً توده انیدکی در ایین الگیوی سیاسیی مشیارکت
مینمایند و این تعداد اندک ،ضرورتاً نخبگان و فرهیختگان جامعه نیستند ،بلکه میتواننید
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ثابت شود ... .پس حق آن است که بگوییم امامت با موافقت یک نفیر ا اهیل حیل و عقید
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ا قبیل افراد عادی جامعه باشند و طبیعتاً نظر و دیدواه آنان ،نه ا سیطح مشیارکت قابیل
قبولی برخوردار است و نه توافق این تعداد ا افراد میتواند موجد مشروعیت خلیفیه شیودا
چنانکه این قضیه ا سوی خلیفه دوم نیز مورد عنایت قیرار ورفیت و وی ضیمن ناپسیند
شمردن این رویکرد ،به دلیل فقدان مشارکت فراویر مردمی و عدم مشور با توده مردم،
انیام آن را برای سالهای بعد و برای دیگران ممنوا اعلام کرد (بخاری0217 ،ق.)771 :2 ،
ب) استخلاف
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ا جمله الگوهایی که در زدر اسلام در خصوص تعیین خلیفه طرح شده و امیرو ه نییز در
میان اندیشمندان اهل سنت مورد تأکید قرار میویرد ،الگوی «استخلاف» است .بر اساس
این الگو ،انتقال حاکمیت ا خلیفهای به خلیفه بعدی بر اساس تفویض امر خلافت به خلیفه
بعد زور میپدیرد .این الگو ا انتقال قدر ا آن رو توجیه میشود که هرواه خلیفه در
مقام آواهترین فرد جامعه اسلامی ،فردی را برای تصدی جامعه اسلامی بروزیند ،ایین امیر
موجب مشروعیت وی میشود و جایگاه خلیفه را در جامعیه تثبییت خواهید کیرد (فیرحیی،
.)36 :0312
این الگو ا آن رو ا ملاکهای مشروعیت نظام سیاسی اهل سنت جای ورفته و مورد
توجیه و تأکید قرار ورفته است که خلیفه اول در آخرین وزیت خویک ،خلیفیه دوم را بیه
خلافت و جانشینی خویک بروزید (یعقوبی.)036 :0 ،0311 ،
جدا ا اینکه این رویکرد خلیفه اول در وزینک فیردی خیاص بیه خلافیت ،بیا منطیق
مشارکت سیاسی و ضرور مشور با مردم منافا دارد ،این قضیه با منطق خودِ خلیفیه
اول ناسا وار است ،بلکه با مخالفتها و نارضایتیهایی در سطح جامعه همراه بیوده اسیت
(ابنتیمیه0316 ،ق.)260 :7 ،
ج) شورا

خلیفه دوم در تعیین خلیفه بعدی ،راهکاری را پیشه کرد که مطابق آن ،شک نفر را بروزید
و آنان را به وزینک فردی ا میان خودشان در مقام خلیفه الزام کیرد (فیرحیی.)012 :0311 ،
باید وفت جدا ا اینکه محدود کردن تعیین خلیفه به دخالت افرادی خاص و الزام آنان بیه
تعیین فردی ا میان خودشان در فرایندی غیرمشارکتجویانه و با محوریت شورایی محدود
و منصوب ا سوی خلیفه قبل ،اعتباری برای خلیفه رقم نمی ند ،نادییده انگاشیتن فراینید
مشارکت فراویر مردمی در تعیین خلیفه ،مقبولییت و کارآمیدی حکومیت را نییز تضیمین
نمیکند .ا اینرو ،این رویکرد که با دیدواه خود خلیفه دوم در سالیان قبل نییز سیا واری

ندارد ،در سالیان بعد ا سوی دیگران تبعیت نشد و به عنوان الگویی قابیل قبیول ،محیور
مشروعیت قرار نگرفت ،بلکه در نهایت تنها در توجیه رفتار خلیفه دوم ارائه شده است.
د) تغلّب

هرکس با شمشیر بر مردم غلبه کند تا هنگامی که خلیفه وردد و امیرالمؤمنین خوانده شیود،
بر هیچیک ا مؤمنان جایز نیست شب را زبح کند و او را امام خویک نداندا خواه نیککردار
باشد یا جنایتکار (ابییعلی0202 ،ق.)01 :

فضلالله بن رو بهان خنیی ،ا علمای اهل سنت نیز در راستای تبییین ایین الگیو ا
تعیین خلیفه ،استیلا بر جامعه را سبب اتصاف به مشیروعیت خلافیت اعلیام کیرده ،فقیدان
مشارکت مردم را در فرایند بیعت یا فقدان اوزافی را کیه موجیب زیلاحیت و شایسیتگی
حاکم میشود نیز مانعی در این خصوص ندانسته است:
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فقدان نص برای تعیین خلیفه در نظر اهل سنت و رویکردهایی که ا سوی خلفا در جامعه
اسلامی انیام شد ،موجب وردید الگویی دیگر برای تعیین خلیفه در نظر ورفته شود که بر
اساس آن ،استیلای مبتنی بر ورِ حاکم بر جامعه اسلامی ،ا اسباب مشروعیت وی معرفیی
می شود .این رویکرد که مانند سه الگوی سابق ،بر اساس توجیه رفتیار برخیی خلفیا و بیه
زور خاص ،رفتار معاویه در تصدی حکومت در نظر ورفته شده است (قادری،)06 :0316 ،
بر اساس رویکردی آرمانگرا در تعیین خلیفه تبیین نشده ،بلکه زرف تأمین امنیت و تحقق
نظم عمومی جامعه را مورد عنایت قرار داده است.
بر اساس این الگو برای تعیین خلیفه ،هرواه کسی بتوانید بیا توسیل بیه ور و قیوای
نظامی یا کودتا بر حاکم پیشین غلبه کند و مام امور جامعه را به دست بگیرد ،واجد عنصر
حقانیت در این خصوص میوردد و ا اینرو ،مردم باید اوامر او را تمکین کنند و وی را بیه
رسمیت بشناسند .نکته مهم در خصیوص ایین رویکیرد ا انتقیال قیدر ایین اسیت کیه
نیککر دار بودن یا ظالم بودن وی نیز در مشروعیت او تأثیر ندارد و مردم باید او را ی ولیو
ظالم و فاسق باشد ی تمکین کنند و اوامر وی را ی در سیایه تیأمین امنییت جامعیه ی بیه
رسمیت بشناسند .ا احمد بن حنبل مؤسس مدهب حنبلی در این خصوص اینوونیه نقیل
شده است:

طریق چهارم ا اسباب انعقاد پادشاهی و امامت ،استیلا و شوکت است .علما وفتیهانید چیون
امامی وفا کند و شخصی متصدی امامت وردد بیبیعتی و بیآنکه کسی او را خلیفه ساخته
باشد و مردمان را قهر کند به شوکت و لشکر ،امامت او منعقد وردد بیبیعتیا خیواه قریشیی
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باشد ،خواه عرب باشد یا عیم یا ترک و خواه مستیمع شرای باشد و خواه فاسق و جاهل و
اورچه آن مستولی بدین فعل عازی میوردد ،و چون به واسطه سطو و استیلا جیای امیام
ورفته ،او را سلطان وویند و امام و خلیفه بر او اطلاق توان کرد (خنیی.)10 :0360 ،
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منطق نامیمون و استبدادی ملاک تغلب ،بیک ا آنکه در راسیتای منطیق حقانییت در
مشروعیت خلفا باشد ،مرهون تبلیغ منطق جبریمسلک اشاعره بوده است و ا ایینرو ،بیه
جای واقعنگری و تحلیل نیا های مردم و جامعه و رفع استبداد ،حاکمیت خلفای مسیتبد را
به اراده الهی مستند میکند ،بلکه شکیبایی مردم را در خصوص رفتارهای ظالمانه حاکمان
نیز بر اساس همین منطق توجیه مینماید .منطق جبریمسلک اشاعره که عمدتاً ا سوی
خلفا توزیه و تبلیغ شده است ،نفی خروج و شورش علیه خلفا و بلکه تمکیین اوامیر آن را
مدنظر قرار داده استا لدا اشاعه این تفکر ،ا یک سو به توجیه منطق تغلب انیامیده و ا
سوی دیگر ،با فراخواندن مردم به شکیبایی و سکو  ،استبداد را با عناییت بیه توجیهیا
دینی موجه کرده است.
غزالى در توجیه اینوونه ا مشروعیت بر این باور اسیت کیه اکنیون ،مانیه سیلاطین
زاحب شوکت است و منظور ا اختیار و انتخاب حاکم در منابع اسلامى ،نیه انتخیاب و ی
اعتبار کافه خلق ی بلکه بیعت شخص واحد (سلطان) ذىشوکت است (غزالیی ،بیتیا )077 :و
تأکید بر رعایت شروط حاکم اسلامى در عصر سلاطین ورمدار ،موجب ابطال ولاییت و در
نتییه ،ا بین رفتن مصالح سیاسى ،ا جمله نظم در جامعه مىشودا یرا ولایت در شیرای
کنونى ،دایرمدار شوکت و غلبه است و بنابراین ،هرکس کیه زیاحب ور و شیوکت بیا او
بیعت کند ،امام مشروا خواهد بود (همو0200 ،ق.)002 :0 ،
ابویعلی فراء نیز با ذکر دیدواه احمد بن حنبل در خصوص مشروعیت حاکم بیه ملیاک
تغلب اینوونه اظهار داشته است:
احمد حنبل وفت :کسی که با شمشیر غلبه کنید ،ا ایین راه خلیفیه و امیرالمیؤمنین نامییده
میشود و برای هیچکس که به خدا و رو قیامت ایمان داشته باشد ،روا نیست رو را به شب
آورد و او را امام نداندا چه نیکوکار باشد و چه فاجر.
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همچنین احمد حنبل در روایت ابوحرث وفت :مانی که کسی بر امام بشورد و خواستار
پادشاهی شود و وروهی ا مردم با این و وروهی دیگر با آن باشند ،اقامه نمیا جمعیه بیا
کسی است که غلبه یابد .ابنحنبل بر این مدعا چنین استدلال کرد که ابنعمیر در حادثیه
حره با اهل مدینه نما وزارد و وفت« :نحن مع من غلب»ا یعنی ما با کسی هسیتیم کیه
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غالب شود (ابییعلی0202 ،ق.)03-00 :
در خصوص این دیدواه بر آنیم که این الگو ،تنها امنیت و رفع هرج و مرج را در جامعه
مدنظر قرار داده و با توجیه استبداد و ظلم حاکمان ،مشارکت سیاسیی میردم را در عرزیه
اییابی و سلبی انکار کرده است و عملاً رویکرد مشارکت سیاسی را ی جز در عرزه بیعیت
الزامی مردم با حاکمان ی نفی میکند.
«الفتنة اذا لم یکن امامٌ یقوم بأمر الناسا هرواه امامى نباشد که به امور مردم قیام کند،
فتنه ظاهر مىشود» (همان.)03 :
این رویکرد سیاسی که بر ضرور اطاعت ا هر کس که ورش بیشیتر اسیت تأکیید
میور د (الیابری0112 ،م ،)360 :به توجیه میموعههایی ا حاکمیتها و سلاطینِ پراکنده در
جهان اسلام عنایت دارد که به قدر شمشیر و غلبه بر حاکمان قبلی مستند است.
ورچه در کنار الگوهایی که برشمردیم ،دیدواههایی نیز وجود دارد که بر اتصاف خلیفه
به اوزاف و ویژویهای خاص دلالت میکند که ا آن میان میتیوان بیه اوزیافی چیون
عدالت با تمام شروط آن ،دانشی که بتواند در احکام دیین اجتهیاد کنید ،سیلامت حیواس،
سلامت اعضا ،داشتن ریی و تدبیر در امور سیاسی و مصیالح میردم ،شییاعت و قیدر و
قرشی بودن (ماوردی0216 ،ق )6 :اشاره کیرد ،لییکن ایین اندیشیمندان بیه علیل و عوامیل
بسیاری ،ا اشتراط این اوزاف دست کشیدند و مانی که خلیفهای به ور و غلبه بر جامعه
اسلامی مسل میشد ،فقدان این اوزاف را مضر ندانستند .این امر به محورییت امنییت و
رفع هرج و مرج و حاکمیت نظم فراویر در جامعه ،با وشت کرده و مصلحت حداقلی جامعه
را مدنظر قرار داده است ،بلکه در این زور باید بسیاری ا اوزاف مانند علم ،عدالت ییا
التزام به ظواهر شریعت را نادیده انگاشت و ا ایینرو ،خلافیت افیراد فاسیق و جاهیل نییز
مشروا شمرده میشود (ابنجماعیه0211 ،ق .)317 :برخی نیز بر این باورند که اعلم و افضیل
بودن خلیفه ،ا آن رو ضرورتی ندارد که بیشترین جایگاه خلیفه ،اجیرای احکیام ،برقیراری
نظم عمومی و تدبیر امور مردم است و هرواه خلیفه نیا مند تفسیر و درک مناسب ا دیین
باشد ،می تواند در این امر به مشارکت سیاسی نخبگان دینی (عالمان دینی) تمسک کند و
ا آنان در فهم امور دینی مشور جوید (فیرحی.)31 :0312 ،
 .2-2مشارکت در توقیت خالفت

با عنایت به اینکه مشروعیت سیاسی در اهل سنت بر توجییه رفتیار خلفیا در زیدر اسیلام
مبتنی است و ا سوی دیگر تاریخ زدر اسلام ،نشانی ا عزل حاکم نداشته و عمر خلافیت
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حاکمان با مرگ آنان پایان مییافته است ،در دیدواه اهل سینت فراینیدی بیرای ویردش
قدر  ،تحدید مانی قدر و عزل حاکم پیکبینی نشده است.
ورچه ا آنیا که نظام سیاسی جز با پیکبینی فرایند وردش قدر و چگیونگی عیزل
حاکم در شرای خاص ،سامانه کاملی نخواهد داشت ،بعدها اندیشمندان اهل سنت بیه دو
وونه با این مسئله مواجه شدند :در حالی که معتقدان به خلافت در نظم جدید (مردمسالار)
محدوده مانی برای خلیفه و حاکم در نظر میویرند و با پایان یافتن میان حاکمییت ،بیه
تغییر حاکم حکم میدهند ،قایلان به خلافیت در نظیم قیدیم (نظیم غیرمردمسیالار) بیرای
حاکمیت خلیفه ،مان مشخصی ارائه نکرده ،حاکمیت وی را مادامالعمر پنداشتهاندا ورچیه
آنان با اذعان به ضرور شرای خاص برای حاکم ،فقدان آن شرای را دلیلی بر ضیرور
عزل حاکم معرفی کردهاند.
البته اتصاف به این ویژویها و حکم به عزل حاکم در زور فقدان آنها ،عملیاً ماننید
مرحله تصدی حاکمیت به اجرا در نمیآمدا یرا ا یک سو ایین نظرییا  ،زیرفاً رویکیرد
نظری داشت و در ساختار قدر وارد نشده بود ،بلکه اقتدار حاکمان اجا ه چنیین کیاری را
به اندیشمندان نمیداد و ا سوی دیگر ،ضرور تأمین امنیت فراویر و ا بین رفیتن نظیم
عمومی و آسیب به مصالح عامه در زور عزل حاکمان ،موجب شد اندیشمندان در توجیه
اقتدار حاکمان دست به مصلحتاندیشی نند و بر این اساس ،ا حکم به عزل حاکمان به
دلیل مصالح ثانوی در موارد متعدد ی در قالب حکم به استثنا ی عدول نمایند .برای نمونیه،
ماوردی در خصوص شرایطی که موجب تغییر خلیفه میشود ،بر این باور قرار ورفت که دو
امر موجب خروج فرد ا عنوان خلیفه میشود :یکی خدشه در عدالت او و دیگری نقص در
بدن او که به سه زور متصور است :نقص در حواس ،نقص در اعضای ازلی بیدن او و
نقص در تصرفا سیاسی و حکومت او که ا راه «حیر» و «قهر» به دست میآید .منظور
ا «حیر» آن است که یک یا چند نفر ا یاران و نزدیکان خلیفه بدون تظاهر به معصییت
و اییاد مشقت ظاهری ،به وونهای عمل کنند که خلیفه چندان اختییاری ا خیود نداشیته
باشد .این امر هرچند مانع ا خلافت نمیشود ،قدر عمل و تصرفا حکیومتی خلیفیه را
کاهک میدهد .منظور ا «قهر» هم این است که خلیفه ورفتیار و اسییر دشیمن باشید و
هروز قادر به خلازی ا اسار نباشد که در نتیییه ،ایین امیر موجیب منیع او ا خلافیت
میوردد (ماوردی0216 ،ق.)00-07 :
در این میان ،برخی فقدان شرای جسمیِ متناسب با انیام امور حاکمیتی ،مانند فقدان

سوم :مشارکت در نظم سلطنت

ا جمله قرائتهایی که به عنوان الگوی نظم سیاسی ،محور اندیشه و عمیل اندیشیمندان
مسلمان قرار ورفت ،الگوی نظم سیاسیِ مبتنی بر سلطنت بود .بر اساس این الگو ،رویکرد
حاکمیت و حاکمان سیاسی ا الگوی خلافت که به رفتار پیامبر 9مستند بود ،تغییر کیرد و
رویکرد پادشاهی یافت .در این الگو که تمامی ویژویهای سلطنت را داراست ،سیلطان بیا

 .1قتل خليفه دوم ،شورش عمومي مردم مدینه بر خليفه سوم و طغيان خوارج بر امام علي.7
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دو دست یا دو پا را در این خصوص مؤثر دانستهاندا لیکن اندیشمندان اهل سنت که تاریخ
زدر اسلام را در اندیشهور ی خویک محور قرار میدهند ،در پیامد حیوادث سرنوشتسیا
آغا ین سالهای پس ا رحلت پیامبر اسلام 9که به ا بین رفیتن نظیم عمیومی ،مصیالح
عامه اسلام ،فقدان امنیت و اییاد هرج و میرج انیامیید 0و در انفعیال در خصیوص حکیم
خوارج به فسق و نامشروا بودن حاکمیت خلیفه به میرد انیام یک وناه و بهتبع ،حکم به
قتل وی ،فرضیه عزل خلیفه را برنتابیدند و نهتنها فقدان اوزاف لا م را برای حاکمییت ،ا
اسباب عزل خلیفه برنشمردند ،بلکه با دائمی اعلام کردن خلافت ،اموری چون فسق و ظلم
را نیز موجب عزل خلیفه ا قدر ندانستند .در این راستا ،برخی ا اندیشمندان اهل سینت
بر این باورند که اجماا دلالت بر این دارد که با انعقاد عقد امامت ،کسى حق ندارد وی را ا
امامت خلع کند (قرطبی0211 ،ق )016 :0 ،و برخی دیگر بر این باورند که مشروعیت حاکم به
سبب اموری چون فسق ،ظلم و جور ،غصب اموال مردم ،دستدرا ی به خونهای حیرام،
نابودی حقوق دیگران و عدم اجرای حدود الهی ا بین نمیرود و موجب نمیشود آنیان ا
موقعیت خود برکنار شوند ،بلکه امت باید او را نصیحت کنند و بترسانند و در موارد ونیاه ا
او فرمان نبرند (باقلانی0117 ،م.)010 :
امام ا طریق فسق ،یا بیرون رفتن ا طاعت خدا و یا سیتم بیر میردم ا امامیت خیود
برکنار نمیشودا یرا در ودشته ا امیران و خلفا ،فسق و جور دیده شد ،ولی در عین حال،
پیشینیان دست ا بیعت خود برنداشتند و مطیع آنان بودند و نما جمعه و اعییاد را بیه اذن
آنان بروزار میکردند و به خود اجا ه شورش بر خلاف آنان نمیدادند .ا کتابهای فقهیی
شافعیه نقل شده است که اور قاضی فاسق شد ،خود بیه خیود ا منصیب خیویک منعیزل
میشود ،ولی امام با فسق ا مقام خود برکنار نمیوردد (تفتا انی0111 ،م.)016-011 :
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وجود حاکمیت خویک بر اساس شکل سلطنت ،خود را خلیفه رسول الله 9میدانست.
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این الگو که ا مان تأسیس به رفتار و بلکه وفتار معاویه مستند است ،شیاخصهایی دارد
که آن را ا الگوی خلافت متمایز میکند .برخی ا این شاخصها ا قرار ذیل است:
ی برخلاف خلفا که برای کسب خلافت قیام نمیکردند ،معاویه علیه حاکم مشروا جامعه
قیام کرد و خلافت وی به جنگ و شمشیر مستند بود.
ی برخلاف خلفا که فر ندانشان را به حاکمییت منصیوب نمیکردنید ،ا میان معاوییه،
خلافت ،حالت موروثی یافت (ابییعلا0216 ،ق.)01 :
ی برخلاف خلفا که معمولاً ندوی سادهای داشتند ،رویکرد ندوی خلفا ا مان معاوییه
حالت اشرافی یافت.
ی برخلاف مان خلفا که خزانه بیتالمال به دولت و کارهای حکومتی اختصاص داشت،
ا مان معاویه به بعد ،خزانه بیتالمال ،به زور ملک شخصی حاکمان در آمد و کسیی
نیز حق نظار بر رفتار اقتصادی آنان در استفاده ا بیتالمال نداشت.
ی برخلاف مان خلفا که مردم ،آ ادانه ،رفتار خلفا را در فرایند امر به معیروف و نهیی ا
منکر نقد میکردند ،ا این مان به بعد و با کشتن «حیر بن عدی» آ ادی عقیده مردم در
عرزه سیاسی ممنوا اعلام شد.
ی برخلاف مان خلفا که قضا رویکرد اسیتقلالورایانیهای داشیتند ،ا میان معاوییه
قضا آ ادی عمل خویک را ا دست دادند و در راستای منافع حاکمان ،حکیم میکردنید
(جعفریان.)217 :0372 ،
بر این اساس ،ورچه تفاو رویکرد الگوی خلافت و الگوی سیلطنت ،ا حییث نظیری
امری هویدا و معلوم است ،با عنایت به اینکه در سالیان بعد ،برخی حاکمان ،خود را خلیفه
نامیدند و در عین حال ،بر اساس الگوی سلطنت حکم راندند ،بلکه برخی پای فراتر نهادند
و خود را نه خلیفه پیامبر ،9که خلیفه خدا خواندند و ا اینرو ،خود را ا پاسیخوویی دربیاره
عملکردهای خویک مصون دانستند ،عملاً در سالیان پس ا معاوییه نییز الگیوی سیلطنت
تحت نام خلافت جاری وردید .به همین دلیل ،مواردی را که در مشیارکت سیاسیی نظیام
خلافت برشمرده شد ،به الگوی سلطنت نیز میتوان تسری دادا ورچه باید به این نکته نیز
اذعان کرد که هرچه الگوی حاکمیت و نظام سیاسی به سوی الگیوی سیلطنت نزدییکتر
میشود ،جایگاه مشارکت سیاسی مردم نیز کمرنگتر میوردد.

 .2ویژگیهای نظام سیاسی سلطنت در دوران اخیر

 .3مشروعیت در نظام سیاسی سلطنت

ا اندیشمندانی که طرح این نظم سیاسی به آنان مستند است میتوان بیه مییر ای قمیی
(قمی0321 ،ق ،)310 :شیخ فضلالله نوری (نیوری )000-001 :0 ،0360 ،و سیید جعفیر کشیفی
اشاره کرد .اینان با وجود عدم باور به مشروعیت ذاتی حاکمیت پادشاهان ،بر اساس منطق
پراوماتیستی (عملورایی) و درک واقعیت عدم امکان تحقق تصدی فقیهان بیر حاکمییت
سیاسی ،با تفکیک میان وستره شرا و عرف برای فقیهان و سلاطین ،کارویژههای خازی
را برای این دو وروه رقم دندا ورچه خود ایشان بر عدم انفکاک ذاتی میان دو حو ه تأکید
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برخلاف الگوی سلطنت که در سیالیان دور وجیود داشیت ،وونیهای خیاص ا سیلطنت در
سده های اخیر پدید آمد که بر ولایت فقیهان در امور شرعی و سیلطنت سیلاطین در امیور
عرفی تأکید میکرد .مطابق این الگو ا نظم سیاسی که عمدتاً در مان حاکمیت سیلاطین
شیعه زفوی و قاجاری به اجرا در آمد ،ورچه حاکمیت سیاسی برعهده حاکم مقتدر است و
وی رسیدوی به امور سیاسی جامعیه را برعهیده دارد ،لییکن ا آنییا کیه فقیهیان اقتیدار
اجتماعی دارند و احکام شرعی زادر ا آنها برای بسیاری ا مردم حیییت ،نفیوذ و اعتبیار
دارد و ا سوی دیگر ،حاکمان ضمن پدیرش اقتدار فقیهان ،به این دلیل کیه ا دانشیی در
عرزه شریعت برخوردار نیستند ،با عدم دخالت در امور شرعی ،رسیدوی به این امور را بیه
فقیهان تفویض میکنندا به وونهای که عملاً ا یک سو حاکمیت سلاطین به امور عرفی و
سیاسی محدود میشود و ا سوی دیگر ،فقیهان در امیور شیرعی زیاحب اختییار مطلیق
هستند.
آنچه در خصوص این الگو قابل توجه است اینکه ،این دیدواه در پی مشروعیتبخشی
به حاکم مقتدر نیست ،بلکه ضمن اینکه مشروعیت حاکمیت در این نظریه در ورو انتساب
به شریعت و انتصاب ا سوی شارا است و وجود حاکمی مقتدر در ریس جامعه ،بیه دلییل
تحصیل غایاتی چون تأمین امنیت و رفع هرج و مرج را امری وریزناپدیر اعلیام مینمایید،
در عین حال مرهون قول بیه قصیور ادلیه فقهیی در اثبیا ولاییت عامیه فقییه و اثبیا
محدودیت ولایت فقیه به امور شرعی استا ورچه نمیتیوان مؤلفیههایی چیون «شیرای
موجود سیاسی»« ،عدم بیاور بیه توانیایی فقیهیان در خصیوص اداره جامعیهای وسییع»،
«مقتضای شرای تقیه»« ،اقتدار حاکمان سیاسی» و «غلبه زبغه فردی در ساختار فقیه»
را در ارائه این الگو ا نظم سیاسی در قرون یا دهم تا سیزدهم هیری نادیده انگاشت.

11

کرده ،جدایی میان آن را در ورو ضرور و مصیلحت دانسیتهانید و بیر میوقتی بیودن آن
تصریح کردهاند:
میتهدین و سلاطین هر دو یک منصب را میدارند که همان منصب امامیت اسیت کیه بیه
طریق نیابت ا امام 7منتقل به ایشان وردیده و مشتمل بر دو رکین اسیت :یکیی علیم بیه
اوضاا رسولی است که آن را «دین» وویند و دیگری اقامه نمودن همیان اوضیاا اسیت در
ضمن نظام دادن عالم که آن را «مُلک و سلطنت» وویند ... .لاجرم امر نیابت در مابین علما
وسلاطین منقسم وردید و میتهدین و علما حامل یک رکن آن ،که علم دین و معرفیت بیه
اوضاا رسول است ،شدند و سلاطین متکفل یک رکن دیگر ،که اقامیه و تیرویج آن اوضیاا
است ،وردیدند (کشفی.)111 :0 ،0310 ،
 .4امکان مشارکت در نظام سیاسی سلطنت
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ورچه این الگو ا نظیم سیاسیی ا ظرفیتهیای فراوییری در عرزیه مشیارکت سیاسیی
برخوردار نیست ،با عنایت به اینکه هر نظم سیاسی ،ظرفیتهای خازیی متناسیب بیا آن
نظم دارد ،به برخی ا این ظرفیتها در این نظم سیاسی اشاره میکنیم:
ی ضمن اینکه مشروعیت دووانه حاکمان ی فقیهان در دو عرزه امور عرفی و سیاسیی
در نظم سلطانی ی که فردی خاص بر امور جامعه حاکم اسیت و همیو مصیدر مشیروعیت
است ی امری نامأنوس بوده ،ا چارچوب این نظم خارج است ،بلکه ملاک مشیروعیت ایین
دو وروه که در عر هیم قیرار دارنید ،خاسیتگاه متفیاوتی نییز داردا لیدا چارچوبهیای
درنظرورفته شده برای مشارکت سیاسی در این نظم ،استاندارد قابل قبولی نخواهد داشت.
ی این الگو ا نظم سیاسی ،بیک ا آنکه یک نظریه سیاسیِ مبتنی بر مبانی مورد قبول
شیعه باشد ،به ضرور های فضای سیاسی موجیود در جامعیه ،یعنیی مفیرو انگاشیتنِ
پدیرش دو نهاد مقتدر سلاطین و فقیهان و تعامل رفتاری این دو نهیاد و تقسییم وظیای
آنان متناسب با خاستگاه اقتدار و سنخ تواناییهایشان نظر داشت .بر ایین اسیاس ،ضیمن
اینکه این دووانه «حاکمیت در عرفیا و شرعیا » بر اذن و تفویض دوجانبیه فقیهیان و
سلاطین ا یکدیگر مبتنی بود ،بیشترین ظرفیت آن در وونه تنظیم این رواب قرار داشت و
سهمی برای مردم در مشارکت سیاسی ،جز در وستره اطاعت و تمکین قایل نبود و جهاد و
مرابطه و حفظ نظام ا مهمترین عرزههای سیاسی آن شمرده میشد.
ی با عنا یت به اینکه در این نظم سیاسی ،فقیهان ،خود سهمی ا قدر داشتند ،فضایی
برای مشارکت سلبی در مخالفت با حکومت و مبار ه با آن نیز در نظر ورفته نشده بود.

ی ضمن اینکه مردم در این نظام سیاسی عملاً فاقد اختیار برای نقد و نصیحت حاکمان
و کاروزاران بودند .عمدهترین جلوه مشارکت سیاسی ا آنِ فقیهان و عالمیان بیود کیه در
کنار مشارکت در تحقیق شیریعت در جامعیه ،نقید و نصییحت حاکمیان را نییز در قالیب
وفتوووی مستقیم یا تألی کتاب برعهده داشتند.
منطق رفتاری فقیهان در تعامل مثبت با حاکمان در شیرای خیاص ،و عیدم رویکیرد
مشارکت سلبی در قالب مبار ه با آنان ،به منطقی مستند است که بر اساس آن ،حاکمییت
این سلاطین به دلیل نظم عمومی و فراویر شدن امنیت ،ضرور داشت و فقیهان درزدد
بودند در فرایند تدریج ،فرایند ازلاح امور را عهدهدار شوند .این منطق در بیان امام خمینی
که در پاسخ به اشکالی درباره حضور فقیهان در جامعه ،اینوونه آمده است:
میتهدین هیچوقت با نظامِ مملکت و با استقلال ممالک اسلامى مخالفت نکردهاند .فرضاً که
این قوانین را برخلاف دستورا خدا بدانند و حکومت را جابرانه تشخیص دهند ،با مخالفیت
جز سلطنت خدا همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانونِ خدایى همه
قوانین باطل و بیهوده است ،ولى آنها همین بیهوده را هم تا (وقتى) نظیام بهتیرى تأسییس
نشود ،محترم مىشمارند و لغو نمىکنند (امام خمینی.)017-016 :0317 ،
نتیجه

با وجود اینکه نظمهای سیاسی غیرمردمسالار ی بهمثابه نظم غالب در نظامهای سیاسی در
مان قدیم ی الزاما خازی در اداره جامعه دارند و ساختار نظام در این نظم ،بیه وونیهای
است مردم به عنوان رکن اساسی اداره جامعه به شمار نمیآیند ،لیکن وونیههای متفیاو
این نظم سیاسی که مانی خاص در جامعه اسلامی محقق شیدهاند ،رویکیرد متفیاوتی در
خصوص جایگاه مردم و مشارکت سیاسی آنان دارند.
در حالی که در نظم مبتنی بر خلافت ،انتخاب حیاکم در ویرو خاسیتگاههای متفیاوتی
چون حل و عقد ،استخلاف ،شورا و تغلب قرار داده شده کیه ظرفییت انیدکی ا مشیارکت
سیاسی را برای توده مردم مدنظر قرار داده و در عین حال ،راهکیاری بیرای عیزل حیاکم
تدبیر نکرده است ،در نظم مبتنی بر سلطنت ،وسیترهای مضییقتر ا نظیام خلافیت بیرای
جایگاه مردم و مشارکت سیاسی آنان در نظر ورفته شده استا به وونهای کیه افیزون بیر
عدم مشارکت مردم در عرزههای سیاسی ،تبعیض و ظلم در ایین سیاختار نهادینیه شیده
است.

مشارکت سیاسی در نظمهای غیرمردمسالار (نظم ولایت ،خلافت و سلطنت)

با آن نکردهاند و نمىکنندا یرا این نظام پوسیده را با بهتر مىدانند ا نبودنک ... .با آنکیه
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اما نظم سیاسی مبتنی بر ولایت ی به مثابه نظم مبتنی بر مردمسالاری دینی ی ضیمن
اینکه حاکمیت سیاسی را در ورو شایستگی و کاردانی قیرار مییدهید و میردم را در برابیر
قانون برابر میداند ،سهمی مناسیب را بیرای مقبولییت مردمییِ حکومیت و ظرفیتهیای
مشارکت سیاسی در نظر ورفته است که مستلزم مشیارکت سیاسیی تیوده میردم در کنیار
مشارکت نخبگان است .برایناساس ،ا آنیا که ازل در ولاییت معصیومان 7بیر هیدایت
جامعه ا سوی امام 7است و عملاً امام 7بدون خواست و قبول میردم میام امامیت را بیه
دست نمیویرد ،نظام ولاییِ مبتنی بر ولایت معصوم 7را باید ا مردمسیالارترین نظامهیای
حاکم در مان قدیم دانست و آن را ذیل مردمسالاری دینی قرار داد.

سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 7937
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