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نیز مردم از جایگاهی متناسب با ساتتار آن نظام برتوردارند .بارتف نظاام وریای کاه
گستره مناسبی از جایگاه مردم و مشارکت سیاسیِ آنان را بااور دارد ،در نظاام تففات و
سلطنت ،نهتنها جایگاه مضیّقی برای مشارکت سیاسی مردم در نظر گرفته شده ،بلکه نظاام
سیاسی به گونهای است که ظلم و نابرابری (تعدی باه حقاوم ماردمر در سااتتار آن باه
صورت نهادینه وجود دارد .ای مقاله ،ضم تبیی و توصیف مؤلفههاای ساه گوناه نظاام
سیاسی وریت ،تففت و سلطنت ،جایگاه مردم و ظرفیّتهای هرکدام از ایا نظاامهاای
سیاسی را در تصوص مشارکت سیاسی مردم ا بر اساس سیر تحوّل تااریخمادار شاک
حکومت در تاریخ اسفم ،یعنی نبوّت ،وریت ،تففت و سلطنت ا مورد بررسی و مقایسه
قرار میدهد؛ گرچه حداکثری یا حداقلی بودن مشارکت سیاسی ،دلیلی بر مطلوبیّت گوناه
نظام سیاسی نیست و ای قضیه مفک ارزشیابی نظام سیاسی نخواهد بود ،بلکه آنچه مفک
ارزیابی و مطلوبیّت نظام است ،مبانی و هنجارهاایی اسات کاه گوناه متفااوت و متماایز
مشارکت سیاسی بر آن مبتنی است.

مشارکت سیاسی در نظمهای غیرمردمساالر (نظم والیت ،خالفت و سلطنت)

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 نظامهای مردم ساارر ،ماردم ،رکا
اساسی در تعیی کارگزاران و تصمیمسازی شمرده میشوند ،در نظامهای غیرماردمساارر

کلیدواژهها :مشارکت سیاسی ،مردمساالری ،نظام والیت ،نظام خالفت ،نظام سلطنت.
* دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی (.)sajjadizady@yahoo.com

7

مقدمه

سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 7937

نظم غالب در عصر حضور امام معصوم ،بر مردمساالری مبتنی نیست ،بلکه این نظنم تنا
چند سده قبل بر تمامی نظامهای سیاسی سیطره یافته بود؛ لناا عمنده روایناا رنادره ا
معصومان به ای چارچوب حاکم عنایت دارد .طبیعی است قرائت هنای سیاسنی متعنددی
ذیل ای نظم وجود داشتهاند که برخی ا آنها نظم سیاسی مطلوب و برخی دیگر ،نظمهای
رقیب و نامطلوب شمرده میشوند و ادلّه نقلیِ موجود در منابع شریعت ،مشتمل بر کتناب،
سنّت و سیره ،ضم اثباا نظم سیاسی مطلوب ،نفی و نقد نظنم ننامطلوب و نامشنروا را
مدنظر قرار داده است .ای مقاله ،درردد است فارغ ا مشروعیتسنجی گوننه نظنامهنای
غیرمردمساالر ،برخی ا مبانی ای نظامهای سیاسی ،مانند نظم مبتنی بر والیت ،خالفنت
و سلطنت را تبیی کند و ضم برشمردن الزاماا آن در عرره مشارکت سیاسی ،دیندگاه
فقه شیعه را در خصوص مشارکت مومنان و مکلّفان در ای خصنوص منورد عناینت قنرار
دهد.
اوّل :مشارکت در نظام والیی

مراد ا نظام والیی یا به تعبیر دیگر ،نظم سیاسی مبتنی بر نبوا و امامنت ،همنان نظنام
مطلوب شیعه در عصر حضور و مامداری معصوم است که به عنوان نظم سیاسی غنایی و
مطلوب شریعت شمرده میشود .ای نظم سیاسی که در آمو ههای دین اسنالم در قالنب
آیاا و سیره پیامبر ریشه دارد ،در سیره اهل بیت هم ادامه یافته است (جوادی آملنی:0371 ،
.)103-001
قابل توجه است که نظم والییِ مبتنی بر نبوا و امامت ،ننه ذینل نظنم منردمسناالر
(دموکراسی) قرار گرفته است و نه ا مصادیق نظم غیرمردمساالر به شمار منیرود ،بلکنه
مبتنی بر نظم مردم ساالری دینی است و ا آن رو در مقالنه حاضنر در ردینظ نظنمهنای
غیرمردمساالر قرار گرفته است که ا حیث مخالفت با نظمهای دموکراسی (مردمساالر) با
آنها در یک جبهه قنرار داشنته اسنت؛ گرچنه بنا آنهنا ا حینث قنرار گنرفت ذینل نظنم
غیرمردمساالر نیز متفاوا است .ا ای رو ،نظم والیی ،بهمثابه نظم مبتنی بر مردمسناالری
دینی را باید در ردیظ نظمهای غیرمردمساالر تلقّی کرد.
تمایزات نظام جاهلی و نظام والیی
 .1تحول نظام سیاسی قبیلگی به نظام سیاسی مبتنی بر وحی
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فرایند شکل گیری ای نظام سیاسی و تمایز آن با نظام جاهلیِ مسنلّ سنابق بنر خنود در
ردر اسالم ،باید اظهار داشت که بعثت پینامبر اسنالم  ،جندا ا اینکنه در بدعند دین ،
فرهنگ ،اخالق و سنّت ها ،تحولی شگرف در فضای جزیرةالعرب پدید آورد ،نظم سیاسنیِ
حاکم بر آن محی را نیز دچار تحولی اساسی نمود .در حالی که نظنم سیاسنی موجنود در
جاهلیت بر اساس پیروی متعصبانه ا قوم و قبیله و حفظ امنینت یسنت محنی نندگی
قبیله ،بلکه مجموعهای متّحد ا قبایل ،تنظیم شده بود و ا همی رو ،تعصباا قبیلهای بر
دیگر قوانی غلبه داشت ،مشارکت مردم در ای نظم سیاسی نیز به پیروی ا قوانی داخلی
قبیله ،به اطاعت ا رئیس قبیله و حمایت ا افراد آن در برابر سایر قبایل محدود میشد.
افزون بر اینکه ای نظم سیاسی را در مان جاهلیت نیز برنتابیده بود و
رسول خدا
ا ای رو در ماجرای حلظد الفضول ،با گریز ا مقتضای تعصنب قبیلنهگنی و بنا همراهنی
گروهی ا جوانمردان ،با ارالت بخشیدن به جوانمردی و آ ادگنی ،بنه حماینت ا مظلنوم
پرداخت و عمالً با ایجاد ای پیمان ،نظم موجود و قوانی آن را به چنال کشنید (عناملی،
0206ق ،)020 :0 ،پس ا تحقّق اسالم نیز به مخالفت با ای نظم سیاسی پرداخنت و نظنم
سیاسی جدیدی را مبتنی بر مبانی توحیدی پدید آورد .ای نظم سیاسنی کنه در تضناد بنا
منافع حاکمان و اشراف قری و بلکه جزیرةالعنرب قنرار داشنت ،در تمنامی سناختارهای
فکری ،فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی جامعه ریشه دوانده بود و قندرا آننان را بنه چنال
میکشید.
در آن دوران،
گرچه ممک است به نظر آید بسنیاری ا رفتارهنای پینامبر اکنرم
ماهیت ررفاً دینی داشته و تن ها در راسنتای تبینی و تنرویی دین اسنالم و مواجهنه بنا
مخالفان توسعه دی داری انجام پایرفته است و ا ای نظر ،دیدگاههای ارائهشده ا سنوی
آن حضرا را نباید ذیل امور سیاسی جای داد ،لیک باید به ای نکتنه توجنه داشنت کنه
در مواجهه با همنان فرهننگ و ویژگنیهنای
ضروری است دیدگاههای پیامبر اعظم
فرهنگی ن سیاسی آن سر می ار یابی شود و ا ای رو ،رفتار و عملکرد ایشان را نیز کنه
رنگ و بوی ررفاً دینی به خود گرفته ،باید در راستای تحقق ای هندف ار ینابی کنرد و
ذیل دگرگونی حاکمیت سیاسی موجود نیز مورد ار ینابی قنرار داد (ننک :همنان11-11 :3 ،؛
سبحانی.)226 :0311 ،
در ای راستا در سایه آمو ههای وحی ،نظام موجود را به چال کشنید
رسول خدا
و بسیاری ا هنجارهای غالب و مسلّ را تغییر داد .ایشان پایگاه طبقه اشنراف را متزلنزل
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کرد ،جایگاه مساوی برای همه مردمان ترسیم نمود و در فرایند تبیی ار شهنای ننوی ،
نوا نگرش مردم را ا تعصب به قبیله ،به قانونگرایی بر محنور ار شهنا متحنول کنرده،
برتری اشرافیت را به فضیلت شایستهسناالری تغیینر داد و ضنم برنتابیندن ا اطاعنت و
تکلیظ محض ،مالک حقّ و تکلیظ متقابل حاکمان و مردم را جایگزی کرد .ایشان بر ای
اساس ،ضم برحار داشت ا اطاعت حاکمان غیرمنتسب به خداونند و طناغوا خوانندن
آنها ،گونه حکومتی متفاوا ،فراقبیلنهای و بنر اسناس آمنو ههنای دین و ذینل رهبنری
شایستگان را ارائه نمود (عاملی0206 ،ق.)11-11 :3 ،
ایشان در همی راستا و با فراهم نبودن بستر حاکمیت سیاسی الهی در شنهر مکّنه در
سایه ممانعت اشراف قری  ،فقدان سنر مینی بنرای حکمراننی و عندم مقبولینت فراگینر
مردمی ،و نیز به دلیل اقبال عمومی مردم یثرب و تحقّق سر مینی مستقل برای حکمرانی،
در سایه درخواستهای مکرّر مردم آن سر می به آنجا هجرا کرد و عمالً جامعهای نوی
را بر اساس بنیانهای نوبنیاد مبتنی بر وحی و ار شهنای انسنانی پدیند آورد .ا این رو،
را در شهر مدینه ،باید در راستای گاار ا نظنم
گونه دیدگاهها و رفتارهای پیامبر اکرم
قبیله به نظم والیی مبتنی بر ار شهای اسالم تفسیر کرد (جعفری.)01-01 :0311 ،
 .2ویژگیهای نظام سیاسی مبتنی بر وحی

به عنوان نظم والیی ،مقیاس ار یابی نظامهای رایی
نظم سیاسی مدنظر پیامبر اعظم
غیردموکراتیک قلمداد میشود ،لیک با عنایت به اینکه هرکدام ا دو نظم سیاسی قبیلهای
و نظم سیاسی مبتنی بر والیت ،دو مبنای متفاوا دارند و نظر به خاستگاههای متفاوتی بنا
شدهاند ،الزاماا متفاوتی در خصوص مشارکت سیاسی خواهند داشت که در ادامه به برخی
ا آنها اشاره میکنیم.
 .2-1مساوات در برابر قانون

در نظم جاهلی ،داشت ثروا ،شخصیت قبیلگی ،ننژاد ،رننگ و ماننند آن منالک برتنری
انسانی بر انسان دیگر شناخته میشد و مشارکت مردم بر اساس این منالکهنا گوننهای
متفاوا داشت .در ای نظم سیاسی ،بسیاری ا افراد ،یا ا مصونیت در برابر قانون برخوردار
بودند یا بر اساس جایگاه اجتماعی خوی ن و نه به رورا برابر با دیگران ن مقابل قانون
قرار میگرفتند .اما در نظم جدید بر ای گونه امتیا ها خن بطنالن کشنیده شنده اسنت و
تفاواهای اجتماعی و اقتصادی موجب برتری افراد بنر یکندیگر نمنیشنود و بنر همنی
اساس ،انسانها را ا نظر حقوق و تکالیظ عمومی« ،برابر» اعالم کرده است (حجراا.)03 :

ای منطق موجب شده است که همه مردم در برابر قانون الهی برابر باشند و هیچکس
در
ا مصونیت یا امتیا ویژه در برابر قانون برخوردار نباشد؛ چنانکه خود رسول خندا
عمل ،ای گونه رفتار کرده (قرطبی0211 ،ق )320 :06 ،و حضرا علی نیز کارگزاران خود
را به ای منطق ،سوق داده است« :فَلْيَكُنْأَمْرُالنَّاسِعِنْدَكَفِيالْحَقِسَوَاءً؛ باید جایگاه
مردم نزد تو بر اساس حق برابر باشد» (نهی البالغه ،نامه  .)11بر ای اسناس ،ضنم اینکنه
کسی مافوق قانون شمرده نمی شود ،وجهی نیز برای برتری افرادی خاص در برابر قنانون
الهی وجود ندارد؛ بلکه تساوی انسانها در برابر قانون موجب شده است قرآن کریم اطاعت
و تسلیم در برابر قانون را ا شرای تحقق ایمان و ردق ادعای مدعیان آن برشمارد (نساء:
.)61
نظام والیی بر ای اساس ،همگان را در برابر قانون الهی برابر میداند و میان دوست و
دشم بر اساس مالک قانون حکم میکند.
برخالف نظم مورد قبول قبیله که فرمانروایی ،همواره تابعی ا نسب و خنانواده بنود و بنه
همی دلیل ،حاکمیت و کارگزاری نظام سیاسی ،ارثی به شمار میآمد که در میان خانندان
باقی مانده بود و دیگران سهمی ا آن نداشتند ،حاکمیت ا اساس ،حنقّ خداونند در مقنام
خالق و مدبر عالم است و وی ای امر را به شایستهتری فرد در می تفویض کرده است،
بلکه سایر کارگزاران نظام سیاسی نیز باید سهمی ا شایستگی داشته باشند و در راسنتای
آمو ههای خداوند قرار گیرند و رفتار نمایند.
بحث ضرورا لیاقت ،کاردانی و شایستگی را ا خوی آغنا کنرده،
حضرا علی
در جای جای نهی البالغه با ادله فراوان ،حقانیت حاکمیت خوی را در گرو رالحیت قرار
داده و ا ای رو ،در فرایند انتخاب حاکم پس ا مرگ خلیفه دوم و در شورای ش نفره ،بر
اساس شهادا توده مردم ،خود را شایستهتری فرد برای بر عهدهگیری حاکمیت سیاسنی
اعالم کرده است (نهی البالغه ،خطبه  .)72به همی دلیل ،در نامههای خود به اسنتانداران نن
بهویژه نامه ایشان به مالک اشتر ن ضرورا بهکارگیری افرادی را به عنوان کاتب ،کارگزار،
قاضی و  ...به اورافی چون توانایی و لیاقت مقید نموده است (ابن ابنیالحدیند0213 ،ق:01 ،
)076؛ بلکه مقتضای منطق شایستهساالری ،مقتضی است در رورتی که کسی شایستهتر و
کاردانتر ا فردی که نامزد کارگزاری نظام است ،وجود داشته باشد ،وی حق ندارد خوی
فرموده است« :هرکس خود را بر دیگنر
را بر آنها مقدم بداند؛ همچنانکه رسول خدا
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 .2-2حقّ حاکمیّت به مالک شایستگی و نه شرافت در نسب
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مسلمانان مقدم کند ،در حالی که ببیند در میان آنها فرد شایستهتری وجود دارد ،به خندا و
پیامبر و مسلمی خیانت کرده است» (امینی .)010 :1 ،0372 ،بر همی اسناس اسنت کنه در
روایاا شیعی ،کسی مستحق والیت دانسته شده که کفایت و توانایی داشته باشد (تمیمنی
آمدی.)321 :1 ،0366 ،
اورافی که در دی اسالم برای کارگزاری نظام سیاسی در نظر گرفته شده ،مشتمل بر
امور بسیاری است که در روایاا آمده است و در اینجا به برخی ا آنها اشاره میکنیم:
ن بصیرا ،شکیبایی ،علم و آگاهی به جایگاه حق (نهی البالغه ،خطبه )070؛
ن توانایی بر اداره جامعه و دانایی به شریعت (همان)؛
ن پارسایی (به گونهای که ا معصیت دور باشد)؛
ن بردباری و کنترل بر خشم خود؛
ن مدیریت نیکو بر مجموعه تحت حاکمیت خوی و چونان پدری رحیم بنودن بنرای
افراد تحت مدیریت خود (کلینی)217 :0 ،0311 ،؛
ن دارا بودن تجربه؛
ن باحیا بودن؛
ن ا نسل خاندان رالح بودن؛
ن پیشگامی در اسالم؛
ن کرامت اخالقی داشت ؛
ن کمطمع بودن؛
ن آیندهنگر بودن (نهی البالغه ،نامه .)13
درخواسنت کنارگزاری
منطق شایستهساالری موجب شده است که پیامبر اسنالم
ابوذر را به دلیل ضعظ در مدیریت نپایرد و وی را حتی ا والیت بر دو نفر یا تولّی امنوال
یتیمان با دارد (مجلسی0213 ،ق.)216 :00 ،
بر اساس همی منطق ،هنگامی که پس ا فتح مکه عا م نبرد حننی
رسول خدا
شد ،جوانی بیست ساله به نام «عتاب ب اسید» را به فرمانداری مکه برگزید و در پاسخ به
مخالفان ای انتخاب ،شایستگی وی را خاطرنشان کرد و فرمود:
اگر برای اداره مکه بهتر ا تو کسی را میشناختم ،او را برمیگزیدم ... .نباید هیچیک ا شما
به دلیل کمی س با او مخالفت کنید؛ یرا هرکس س بیشتری دارد ،برتر نیست ،بلکنه هنر
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آنکس که برتر است ،بزرگتر است (همان.)003 :00 ،

 .2-3سهم مقبولیّت و جایگاه مردم در مشروعیّت
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گرچه مشروعیت در نظام والیی در گرو انتصاب الهی است و مردم نقشی محوری در ای
انتصاب ندارند و به همی دلیل در عصر حضور ،حاکمیت به معصوم منحصر میشود،
لیک ای قضیه نافی نق جدی مردم در ای نظم سیاسی نیسنت .ا این رو ،گرچنه این
نظام مانند سایر قرائتهای موجود در نظم غالب و مسلّ  ،سهمی برای مردم در خاسنتگاه
مشروعیت قایل نیست ،لیک برخالف نظم مورد پسند قبیله که مردم تنها وظیفه اطاعت و
حمایت ا قوانی و دستوراا ن ولو مغایر با اخالق و فطرا ن را داشتند و ننهتنهنا ا حنقّ
نظارا نیز برخوردار نبودند ،بلکه ا حقّ مشورا نیز بیبهره بودند ،در نظم والیی ،مردم و
جایگاه آنان بهاختصار به گونه ذیل تصویر میشود:
ن کارآمدی نظام در گرو مشارکت سیاسی آنان است.
ن ا جایگاه نظارتی بر حاکم و کارگزاران برخوردارند.
ن ا نخبگان و متخصصان در فرایند مشوراخواهی بهره برده میشود.
ن ا نظر توده مردم در فرایند شورا استفاده میگردد.
ن به موا اا تکالیظ خود ،ا حقوق بسیاری در عرره حاکمیت سیاسی برخوردارند.
ن حاکمان جز در سایه رضایت آنان ،متصدی اداره امور جامعه نمیشوند.
ن فعلیت نظام سیاسی و عملیاتی شدن حاکمیت مشروا در گرو اقبال آنان به حاکمیت
است.
ن بیعت فراگیر یا موردی مردم در عررههای مختلظ و به گونه بیعت تأسیسی ،اعنالم
وفاداری و  ...رورا میپایرد.
ن شرکت غیرالزامی مردم در جنگ ها به دستور حناکم و در راسنتای حماینت ا نظنام
انجام میشود.
ن حق مخالفت شهروندان پایرفته میگردد.
ن حقّ پایرش آ ادیهای عمومی در گستره حریم شخصی افراد محترم است.
ن برای همزیستی مسالمت آمیز برای همه افراد (مؤم و غیرموم ) به عنوان شهروند،
قوانینی تصویب میشود؛ مانند قنانون اساسنی مدیننه (حمیندا001-017 :0372 ،،؛ مجلسنی،
0213ق.)001 :01 ،
جایگاه فراگیر مردم در مشروعیت نظام سیاسی و سهم قابل اعتنای آنان در مقبولینت
نظام والیی در نظم غیرمردم سناالر ،گسنتره وسنیعی ا مسنتنداا را بنه خنود اختصناص
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می دهد که بخ
میگیرد.

قابل توجهی ا آن ،ذیل نظم منردمسناالری دیننی ،منورد بحنث قنرار

دوم :مشارکت در نظم خالفت
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«خالفت» که در لغت به جانشی  ،وکیل و قائممقام معنا شده ،در پسامد اتّفاقناا پنس ا
و استفاده ا آن برای نامگااری حاکمنان وقنت ،بیشنتر بنه معننای
رحلت رسول خدا
در امر حکومت اراده شده است (ماوردی0216 ،ق .)1 :ا ای رو،
جانشینی ا پیامبر اسالم
در ارطالح سیاسی «خلیفه» به کسی اطالق میشود که حاکمیت سیاسی جامعه و تندبیر
امور مردم را در دو عرره دی و حکومت پس ا پیامبر عهدهدار شده است .گفتننی اسنت
واژه «امامت» نیز در همی راستا برای خلیفه ن که راهبری جامعه را برعهده دارد ن به کار
میرود که طبیعتاً با معنای ارطالحی ای که ا آن در فرهنگ شیعه اراده میشود ،تفناوا
دارد .به هر روی ،واژگانی چون خالفت و امامت ا محوریتری ارطالحاا سیاسی ننزد
مسلمانان به شمار میآیند.
 .1تاریخ تشکیل نظام خالفت

نظام سیاسی اهل سنّت به دلیل حوادث منتهی به حاکمیت خلفا در سی سال اول پنس ا
رحلت پیامبر اکرم  ،در قالب «نظام خالفت» شکل گرفته و ضم اشتراک با شیعه در
نفی سکوالریسم و ضرورا همراهی دی و حکومنت ،حاکمینت سیاسنی و خالفنت ،بنه
در حراست دی و سیاست دنیا معننا شنده اسنت (همنان)؛ لنیک
جانشینی رسول خدا
برخالف شیعه که امامت را ا ارول ماهب خوی برشمرده است ،اهل سننّت ،بنا وجنود
اینکه دولتهای پس ا پیامبر را ذیل ای نظام قرار داده ،مقولنه خالفنت و رهبنری اداره
جامعه را ا فروا دی و ا مسائل فرعی برشمرده است (غزالی0200 ،ق.)032 :
ا ای رو ،نظام خالفت را باید نظامی متمایز برشمرد که ویژگیهای متمایزی دارد؛ یرا
فق یک تشکیالا سیاسى نیست ،بلکه یک رهبرى سیاسى ن ماهبى است .ننام و لقنب
خلیفه براى حاکم اسالمى ،نشاندهنده همی حقیقت است کنه وى بنی ا ینک رهبنر
آورنده یک دی
سیاسى است؛ یرا جانشی پیامبر شمرده میشود و چون پیامبر اکرم
و آمو نده اخالق و حاکم و رهبر سیاسى است ،پس خلیفه در اسالم ،جز سیاست ،متکفنل
امور دینى مردم و پیشواى ماهبى آنان نیز میباشد (خامنهای.)17 :0316 ،
گرچه معنای عامی ا خالفت نیز در اندیشه سیاسی اسالم وجود دارد که بر آیة شریفه
«وَإِذْقالَرَبُّكَلِلْمَالئِكَةِإِنِّيجاعِلٌفِيالْأَرْضِخَلِيفَة» (بقره )31 :مبتنی است و بنی

 .2ویژگیهای مشارکتی نظام خالفت

نظام سیاسی خالفت که در مان خالفت خلفا شاهد آرمانی تری گونه نظام خوی است،
به ای مان سی ساله محدود نشده ،بلکه دامنه آن را میتنوان در سنالیان بعند در قالنب
خالفت حاکمان اموی و عباسی مشاهده کرد .البته بعدها همی نظریه خالفنت کنه طنی
بی ا ششصد سال در قالب امپراطوری عثمانی ذیل قرائت نظم غیرمنردمسناالر توجینه
می شد ،در قرون اخیر و در سایه غلبه نظم مردمساالر ،دچار تحنول گردیند و بنه واسنطه
نظریهپردا یهای برخی ا اندیشمندان اهل سنّت در قالب نظم مردمساالر توجیه شد .ای
تحقیق ضم پرهیز ا پرداخت به ویژگیهای نظام خالفت و تمایز آن بنا نظنام امامنت،
گونه خاص مشارکت سیاسی را در ای قرائت ا نظام سیاسی مورد عنایت قرار خواهد داد.

مشارکت سیاسی در نظمهای غیرمردمساالر (نظم والیت ،خالفت و سلطنت)

ا آنکه بر نظام خالفت قابل انطباق باشد ،بر نظام امامنت و والینت منطبنق اسنت؛ ینرا
برخالف شیعه که به ای آیه بر ضرورا انتصاب الهی تأکید میکنند و حناکم مشنروا را
منصوب ا جانب خداوند میداند ،خالفت در اهل سنّت بر اموری چون شورا ،اجماا و عمل
رحابه مبتنی است.
تمایز الگوی مشارکت سیاسی را در نظام خالفت با سایر الگوهای نظام سیاسی ،نبایند
فق در جلوه های مشارکت سیاسی محدود کرد ،بلکنه ا آنجنا کنه جلنوههنا و مصنادیق
مشارکت سیاسی ،تابعی ا مبانی و هنجارهای مورد پایرش هنر مکتنب و نظنام سیاسنی
است ،در خصوص نظام سیاسی خالفت باید گفت محوریت خالفت بنرای نظنام سیاسنی
اهل سنّت ،پیامد ویژگی فقه سیاسی اهل سنّت است که به اموری چون «رویکرد حداقلی
به نص» (محوریت نص قرآن برای درک همه امور و تأکید بر فقدان نص ا سوی پینامبر
در خصوص جانشی پس ا خنوی )« ،محورینت رفتنار سیاسنی خلفنا» (بنهوینژه گوننة
شکل گیری حکومت خلفا و تأثیر آن در تبینی منالک مشنروعیت حاکمینت حاکمنان) و
«عمل به رأی و عمل رحابه» وابسته بوده ،فقدان نص ا سوی پیامبر برای تعیی خلیفه
پس ا خود را باید ا محوری تری ارکان نظام خالفت و نقطه تمایز آن بنا نظنام والینت
برشمرد.

1ـ .2مشارکت در انتخاب حاکم

برخالف قرائت نظم مردمساالر که نظم غالب سیاسی در عصر حاضر بوده ،سهمی گسترده
برای مردم در فرایند مشارکت سیاسی در عرره های متعددی چون نظارا بر رفتار حاکم،
مشورا نخبگانی به حاکم ،تحدید مانی حاکمینت سیاسنی ،انتخابناا ،احنزاب ،بنهوینژه
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انتخاب حاکم و کارگزاران نظام سیاسی قایل است ،قرائت نظم غیرمردمساالر بنه عننوان
نظم سیاسی غالب در مان قدیم ،بهره اندکی برای مشارکت سیاسی مردم ،بهخصوص در
انتخاب حناکم قاینل اسنت و ا این رو ،در قرائنت سننّتی ا نظنام خالفنت ،منردم نقن
تعیی کنندهای ندارند؛ یرا:
اوالً ،چارچوب پایرفتهشده برای انتخاب حاکم ،گزین و رضایت مردم نبود و انتخاب
حاکم به مالک شایستگی و خبرویت رورا نمیپایرفت ،بلکه روابن قبیلگنی و جایگناه
افراد در انتخاب حاکم نقشی اساسی ایفا میکرد.
ثانیاً ،دیدگاههای مختلظِ ارائهشده در نظام خالفت ،در خصوص شیوههای تعیی خلیفه
در گرو نص قرار نداشت و بی ا آنکه بر اندیشه و نظریه پیشینی و مبنانی منورد قبنول
دی قرار داشته باشد ،بر توجینه عملکنرد خلفنا و توجینه اندیشنمندان متنأخر بنرای این
عملکردها ن و البته عدالت رحابه ن مبتنی است.
و با وقوا حادثه سنقیفه کنه بنه خالفنت
توضیح آنکه ،پس ا رحلت پیامبر اکرم
خلیفه اول انجامید تا ادوار مختلظ پس ا آن ،مانند حاکمیت امویان و عباسیان ،خلفنا بنه
واسطه روش های گوناگونی به خالفت رسیدند و حاکمیت جامعه را به دست گرفتند .این
قضیه موجب شد فقیهان و اندیشمندان اهل سنت در مقام توجیه و تثبیت رفتنار آننان بنر
آیند و بر همی اساس ،توجیهاتی را در راستای الگوهای مشروعیت خلیفه ارائه کنند.
طبیعی است با عنایت به اینکه منردم در نظنام خالفنت ،نقن اساسنی در مشنارکت
سیاسی ندارند ،سهم مردم در نظام خالفت و گزین حاکم نیز بسیار اندک است .البته ای
به معنای نفی حضور مردم در ای فرایند نیست ،بلکه در برخی قرائتهنا ،رویکنرد منردم
حداقلی ،انفعالی ،اجباری و الزامی است و در برخی قرائتها ،مشارکت سیاسنی بنه برخنی
نخبگان واگاار شده و قالب شورایی به خود گرفته است .ا ای رو ،با خوانی برخنی ا این
قرائت ها می تواند درکی مشخص ا سطوح مشارکت سیاسنی منردم و نخبگنان در نظنام
سیاسی خالفت ارائه کند.
الف) حلّ و عقد

71

ا جمله الگوهایی که در پیامد حاکمیت خلیفه اول بر جامعه اسنالمی بنه عننوان الگنوی
مشارکتی در تعیی خلیفه مورد تأکید قرار گرفت ،الگوی «حلّ و عقد» است .بر اساس ای
الگو ،بخ اندکی ا مردم به عنوان افراد تعیی کننده حاکم معرّفی شدهاند (فیرحنی:0312 ،
 .)36محوریت حلّ و عقد ا آن رو مورد تأکید قرار گرفته است که اجمناا و بلکنه رغبنت

فراگیر برای خالفت ابوبکر در تاریخ وجود ندارد ،بلکه تعداد افرادی کنه خواسنتار خالفنت
وی بودند نیز ا تعدادی اندک تجاو نکردهاست .ا ای رو ،اندیشمندان اهل سنّت با اعراض
ا بحث اجماا ،محوریت افراد محندود را برگزینده و آن را در قالنب حنلّ و عقند توجینه
کرده اند .گرچه اندیشمندان اهل سنّت در تعداد حد نصاب افرادی که حلّ و عقد به واسطه
آنان محقق می شود ،اختالف دارند و در ای میان به دیدگاههایی میتوان اشاره کنرد کنه
حد نصاب حلّ و عقد را به یک نفر محدود کردهاند .برای نمونه ،گرچه تفتا انی بنا اذعنان
به فقدان نص و اجماا برای امامت ابوبکر ،خالفت وی را به اختیار علمای اهل حلّ و عقد
ثابت می داند ،محدود بودن ای افراد را نیز مانعی در تحقّق آن نمیداند (تفتنا انی:1 ،0371 ،
 .)010امامالحرمی جوینی نیز با عنایت بنه اتفاقناا رویداده در رندر اسنالم و مناجرای
سقی فه و نیز فقدان اجماا برای خالفت وی ،حداقل تعداد در تحقق حل و عقد را یک نفر
دانسته است:
می شود .دلیل ای مطلب آن است که در خالفت ابوبکر گروهى با او بیعت کردند و به انتظار
ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسالمى برسد و آنان نیز بیعت کنند ،تا امامنت و خالفنت او
ثابت شود ... .پس حق آن است که بگوییم امامت با موافقت یک نفنر ا اهنل حنلّ و عقند
ثابت میشود (جوینی0206 ،ق.)317 :

قرطبى نیز در خصوص ماهیت حل و عقد و تعداد آن با عناینت بنه حنوادثی کنه بنه
خالفت ابوبکر انجامید ،بر ای باور است که اگر یکى ا اهل حل و عقد با کسى بیعت کند،
بر دیگران نیز ال م است ا او متابعت و با او بیعت کنند؛ برخالف برخى که معتقدند امامت
جز با بیعت جماعتى ا اهل حل و عقد ثابت نمیشود و احتیاجى به تعدد عقد نیست؛ ینرا
با همان عقد اول ،امامت منعقد میگردد (قرطبی0211 ،ق.)016 :0 ،
با عنایت به اینکه دیدگاه محوری و ثابتی در خصوص حل و عقد در میان اهل سننت
وجود ندارد و بلکه حد نصاب تعداد حل و عقند ،ا ینک نفنر آغنا منیشنود و تنا اجمناا
مسلمانان امتداد مییابد (شمسالدی  ،)11 :0371 ،ای رویکرد قابلیت الگوگیری ندارد و وجود
ای اختالفاا عمیق موجب می شود بتوان گزین حاکم را در همه قرائتهای آن ا سنخ
حل و عقد نامید و به تعبیری میتوان گزین حاکم را در همه قرائتهای آن نینز ا این
شکل ا انتخاب دور کرد.
جدا ا مشروعیت ای الگوی سیاسی برای تعینی خلیفنه ،آنچنه در خصنوص مینزان
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در ثبوا امامت ،اتفاق امت شرط نیست ،بلکه امامت اگرچه امت بر آن اتفناق نکننند ،ثابنت
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مشارکت سیاسی مردم در ای الگو قابل توجه است اینکه در این الگنو ،منردم ا جایگناه
بسیار پایینی برخوردار هستند ،بلکه عمالً توده انندکی در این الگنوی سیاسنی مشنارکت
می نمایند و ای تعداد اندک ،ضرورتاً نخبگان و فرهیختگان جامعه نیستند ،بلکه میتواننند
ا قبیل افراد عادی جامعه باشند و طبیعتاً نظر و دیدگاه آنان ،نه ا سنطح مشنارکت قابنل
قبولی برخوردار است و نه توافق ای تعداد ا افراد میتواند موجد مشروعیت خلیفنه شنود؛
چنانکه ای قضیه ا سوی خلیفه دوم نیز مورد عنایت قنرار گرفنت و وی ضنم ناپسنند
شمردن ای رویکرد ،به دلیل فقدان مشارکت فراگیر مردمی و عدم مشورا با توده مردم،
انجام آن را برای سالهای بعد و برای دیگران ممنوا اعالم کرد (بخاری0217 ،ق.)771 :2 ،
ب) استخالف
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ا جمله الگوهایی که در ردر اسالم در خصوص تعیی خلیفه طرح شده و امنرو ه نینز در
میان اندیشمندان اهل سنت مورد تأکید قرار میگیرد ،الگوی «استخالف» است .بر اساس
ای الگو ،انتقال حاکمیت ا خلیفه ای به خلیفه بعدی بر اساس تفنویض امنر خالفنت بنه
خلیفه بعد رورا می پایرد .ای الگو ا انتقال قدرا ا آن رو توجیه میشنود کنه هرگناه
خلیفه در مقام آگاهتری فرد جامعه اسالمی ،فردی را برای تصدی جامعه اسالمی برگزیند،
ای امر موجب مشروعیت وی میشود و جایگاه خلیفنه را در جامعنه تثبینت خواهند کنرد
(فیرحی.)36 :0312 ،
ای الگو ا آن رو ا مالکهای مشروعیت نظام سیاسی اهل سنّت جای گرفته و مورد
توجیه و تأکید قرار گرفته است که خلیفه اول در آخری وریت خوی  ،خلیفنه دوم را بنه
خالفت و جانشینی خوی برگزید (یعقوبی.)036 :0 ،0311 ،
جدا ا اینکه ای رویکرد خلیفه اول در گزین فردی خناص بنه خالفنت ،بنا منطنق
مشارکت سیاسی و ضرورا مشورا با مردم منافاا دارد ،ای قضیه با منطق خودِ خلیفنه
اول ناسا گار است ،بلکه با مخالفتها و نارضایتیهایی در سطح جامعه همراه بنوده اسنت
(اب تیمیه0316 ،ق.)260 :7 ،
ج) شورا
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خلیفه دوم در تعیی خلیفه بعدی ،راهکاری را پیشه کرد که مطابق آن ،ش نفر را برگزید
و آنان را به گزین فردی ا میان خودشان در مقام خلیفه الزام کنرد (فیرحنی.)012 :0311 ،
باید گفت جدا ا اینکه محدود کردن تعیی خلیفه به دخالت افرادی خاص و الزام آنان بنه
تعیی فردی ا میان خودشان در فرایندی غیرمشارکتجویانه و با محوریت شورایی محدود

و منصوب ا سوی خلیفه قبل ،اعتباری برای خلیفه رقم نمی ند ،نادینده انگاشنت فراینند
مشارکت فراگیر مردمی در تعیی خلیفه ،مقبولینت و کارآمندی حکومنت را نینز تضنمی
نمیکند .ا ای رو ،ای رویکرد که با دیدگاه خود خلیفه دوم در سالیان قبل نینز سنا گاری
ندارد ،در سالیان بعد ا سوی دیگران تبعیت نشد و به عنوان الگویی قابنل قبنول ،محنور
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 گردد و امیرالمؤمنی خوانده شنود،
بر هیچیک ا مؤمنان جایز نیست شب را ربح کند و او را امام خوی

نداند؛ خواه نیککردار

باشد یا جنایتکار (ابییعلی0202 ،ق.)01 :

فضلا ،ب رو بهان خنجی ،ا علمای اهل سنت نیز در راسنتای تبینی این الگنو ا
تعیی خلیفه ،استیال بر جامعه را سبب اتصاف به مشروعیت خالفت اعنالم کنرده ،فقندان
مشارکت مردم را در فرایند بیعت یا فقدان اورافی را که موجنب رنالحیت و شایسنتگی
حاکم میشود نیز مانعی در ای خصوص ندانسته است:

مشارکت سیاسی در نظمهای غیرمردمساالر (نظم والیت ،خالفت و سلطنت)

فقدان نص برای تعیی خلیفه در نظر اهل سنّت و رویکردهایی که ا سوی خلفا در جامعه
اسالمی انجام شد ،موجب گردید الگویی دیگر برای تعیی خلیفه در نظر گرفته شود که بر
اساس آن ،استیالی مبتنی بر ورِ حاکم بر جامعه اسالمی ،ا اسباب مشروعیت وی معرفی
می شود .ای رویکرد که مانند سه الگوی سابق ،بر اساس توجیه رفتنار برخنی خلفنا و بنه
رورا خاص ،رفتار معاویه در تصدی حکومت در نظر گرفته شده است (قادری،)06 :0316 ،
بر اساس رویکردی آرمانگرا در تعیی خلیفه تبیی نشده ،بلکه ررف تأمی امنیت و تحقق
نظم عمومی جامعه را مورد عنایت قرار داده است.
بر اساس ای الگو برای تعیی خلیفه ،هرگاه کسی بتوانند بنا توسنل بنه ور و قنوای
نظامی یا کودتا بر حاکم پیشی غلبه کند و مام امور جامعه را به دست بگیرد ،واجد عنصر
حقانیت در ای خصوص میگردد و ا ای رو ،مردم باید اوامر او را تمکی کنند و وی را بنه
رسمیت بشناسند .نکته مهم در خصنوص این رویکنرد ا انتقنال قندرا این اسنت کنه
نیککردار بودن یا ظالم بودن وی نیز در مشروعیت او تأثیر ندارد و مردم باید او را ن ولنو
ظالم و فاسق باشد ن تمکی کنند و اوامنر وی را ن در سنایه تنأمی امنینت جامعنه ن بنه
رسمیت بشناسند .ا احمد ب حنبل مؤسس ماهب حنبلی در ای خصوص ای گوننه نقنل
شده است:
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طریق چهارم ا اسباب انعقاد پادشاهی و امامت ،استیال و شوکت است .علما گفتهانند چنون
امامی وفاا کند و شخصی متصدی امامت گردد بیبیعتی و بیآنکه کسی او را خلیفه ساخته
باشد و مردمان را قهر کند به شوکت و لشکر ،امامت او منعقد گردد بیبیعتی؛ خنواه قریشنی
باشد  ،خواه عرب باشد یا عجم یا ترک و خواه مستجمع شرای باشد و خواه فاسق و جاهل و
اگرچه آن مستولی بدی فعل عاری میگردد ،و چون به واسطه سطوا و استیال جای امنام
گرفته ،او را سلطان گویند و امام و خلیفه بر او اطالق توان کرد (خنجی.)10 :0360 ،
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منطق نامیمون و استبدادی مالک تغلب ،بی ا آنکه در راستای منطنق حقانینت در
مشروعیت خلفا باشد ،مرهون تبلیغ منطق جبریمسلک اشاعره بوده است و ا این رو ،بنه
جای واقعنگری و تحلیل نیا های مردم و جامعه و رفع استبداد ،حاکمیت خلفای مسنتبد را
به اراده الهی مستند میکند ،بلکه شکیبایی مردم را در خصوص رفتارهای ظالمانه حاکمان
نیز بر اساس همی منطق توجیه مینماید .منطق جبریمسلک اشاعره که عمدتاً ا سوی
خلفا توریه و تبلیغ شده است ،نفی خروج و شورش علیه خلفا و بلکه تمکنی اوامنر آن را
مدنظر قرار داده است؛ لاا اشاعه ای تفکر ،ا یک سو به توجیه منطق تغلب انجامیده و ا
سوی دیگر ،با فراخواندن مردم به شکیبایی و سکوا ،استبداد را با عناینت بنه توجیهناا
دینی موجه کرده است.
غزالى در توجیه ای گونه ا مشروعیت بر ای باور است کنه اکننون ،ماننه سنالطی
راحب شوکت است و منظور ا اختیار و انتخاب حاکم در منابع اسنالمى ،ننه انتخناب و ن
اعتبار کافه خلق ن بلکه بیعت شخص واحد (سلطان) ذىشوکت است (غزالی ،بنیتنا )077 :و
تأکید بر رعایت شروط حاکم اسالمى در عصر سالطی ورمدار ،موجب ابطال والیت و در
نتیجه ،ا بی رفت مصالح سیاسى ،ا جمله نظم در جامعه مىشود؛ یرا والیت در شرای
کنونى ،دایرمدار شوکت و غلبه است و بنابرای  ،هرکس کنه رناحب ور و شنوکت بنا او
بیعت کند ،امام مشروا خواهد بود (همو0200 ،ق.)002 :0 ،
ابویعلی فراء نیز با ذکر دیدگاه احمد ب حنبل در خصوص مشروعیت حاکم به منالک
تغلّب ای گونه اظهار داشته است:
احمد حنبل گفت :کسی که با شمشیر غلبه کند ،ا این راه خلیفنه و امینر المنؤمنی نامینده
میشود و برای هیچکس که به خدا و رو قیامت ایمان داشته باشد ،روا نیست رو را به شب
آورد و او را امام نداند؛ چه نیکوکار باشد و چه فاجر.
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پادشاهی شود و گروهی ا مردم با ای و گروهی دیگر با آن باشند ،اقامه نمنا جمعنه بنا
کسی است که غلبه یابد .اب حنبل بر ای مدعا چنی استدالل کرد که اب عمنر در حادثنه
حره با اهل مدینه نما گزارد و گفت« :نح مع م غلب»؛ یعنی ما با کسی هسنتیم کنه
غالب شود (ابییعلی0202 ،ق.)03-00 :
در خصوص ای دیدگاه بر آنیم که ای الگو ،تنها امنیت و رفع هرج و مرج را در جامعه
مدنظر قرار داده و با توجیه استبداد و ظلم حاکمان ،مشارکت سیاسنی منردم را در عررنه
ایجابی و سلبی انکار کرده است و عمالً رویکرد مشارکت سیاسی را ن جز در عرره بیعنت
الزامی مردم با حاکمان ن نفی میکند.
«الفتنة اذا لم یک امامٌ یقوم بأمر الناس؛ هرگاه امامى نباشد که به امور مردم قیام کند،
فتنه ظاهر مىشود» (همان.)03 :
ای رویکرد سیاسی که بر ضرورا اطاعت ا هر کس که ورش بیشنتر اسنت تأکیند
میور د (الجابری0112 ،م ،)360 :به توجیه مجموعههایی ا حاکمیتها و سنالطی ِ پراکننده
در جهان اسالم عنایت دارد که به قدرا شمشیر و غلبه بر حاکمان قبلی مستند است.
گرچه در کنار الگوهایی که برشمردیم ،دیدگاههایی نیز وجود دارد که بر اتصاف خلیفه
به اوراف و ویژگیهای خاص داللت میکند که ا آن میان میتوان بنه اورنافی چنون
عدالت با تمام شروط آن ،دانشی که بتواند در احکام دی اجتهناد کنند ،سنالمت حنواس،
سالمت اعضا ،داشت رأی و تدبیر در امور سیاسی و مصنالح منردم ،شنجاعت و قندرا و
قرشی بودن (ماوردی0216 ،ق )6 :اشاره کنرد ،لنیک این اندیشنمندان بنه علنل و عوامنل
بسیاری ،ا اشتراط ای اوراف دست کشیدند و مانی که خلیفهای به ور و غلبه بر جامعه
اسالمی مسل می شد ،فقدان ای اوراف را مضر ندانستند .ای امر به محوریت امنینت و
رفع هرج و مرج و حاکمیت نظم فراگیر در جامعه ،با گشت کرده و مصلحت حداقلی جامعه
را مدنظر قرار داده است ،بلکه در ای رورا باید بسیاری ا اوراف مانند علم ،عدالت ینا
التزام به ظواهر شریعت را نادیده انگاشت و ا این رو ،خالفنت افنراد فاسنق و جاهنل نینز
مشروا شمرده میشود (اب جماعنه0211 ،ق .)317 :برخی نیز بر ای باورند که اعلم و افضنل
بودن خلیفه ،ا آن رو ضرورتی ندارد که بیشتری جایگاه خلیفه ،اجنرای احکنام ،برقنراری
نظم عمومی و تدبیر امور مردم است و هرگاه خلیفه نیا مند تفسیر و درک مناسب ا دین
باشد ،می تواند در ای امر به مشارکت سیاسی نخبگان دینی (عالمان دینی) تمسک کند و
ا آنان در فهم امور دینی مشورا جوید (فیرحی.)31 :0312 ،
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با عنایت به اینکه مشروعیت سیاسی در اهل سنت بر توجیه رفتنار خلفنا در رندر اسنالم
مبتنی است و ا سوی دیگر تاریخ ردر اسالم ،نشانی ا عزل حاکم نداشته و عمر خالفت
حاکمان با مرگ آنان پایان می یافته است ،در دیدگاه اهل سننت فراینندی بنرای گنردش
قدرا ،تحدید مانی قدرا و عزل حاکم پی بینی نشده است.
گرچه ا آنجا که نظام سیاسی جز با پی بینی فرایند گردش قدرا و چگنونگی عنزل
حاکم در شرای خاص ،سامانه کاملی نخواهد داشت ،بعدها اندیشمندان اهل سنت بنه دو
گونه با ای مسئله مواجه شدند :در حالی که معتقدان به خالفت در نظم جدید (مردمساالر)
محدوده مانی برای خلیفه و حاکم در نظر میگیرند و با پایان یافت منان حاکمینت ،بنه
تغییر حاکم حکم میدهند ،قایالن به خالفت در نظم قدیم (نظنم غیرمنردمسناالر) بنرای
حاکمیت خلیفه ،مان مشخصی ارائه نکرده ،حاکمیت وی را مادامالعمر پنداشتهاند؛ گرچنه
آنان با اذعان به ضرورا شرای خاص برای حاکم ،فقدان آن شرای را دلیلی بر ضنرورا
عزل حاکم معرفی کردهاند.
البته اتصاف به ای ویژگیها و حکم به عزل حاکم در رورا فقدان آنها ،عمالً ماننند
مرحله تصدی حاکمیت به اجرا در نمیآمد؛ یرا ا یک سو این نظریناا ،رنرفاً رویکنرد
نظری داشت و در ساختار قدرا وارد نشده بود ،بلکه اقتدار حاکمان اجا ه چننی کناری را
به اندیشمندان نمی داد و ا سوی دیگر ،ضرورا تأمی امنیت فراگیر و ا بی رفنت نظنم
عمومی و آسیب به مصالح عامه در رورا عزل حاکمان ،موجب شد اندیشمندان در توجیه
اقتدار حاکمان دست به مصلحت اندیشی نند و بر ای اساس ،ا حکم به عزل حاکمان به
دلیل مصالح ثانوی در موارد متعدد ن در قالب حکم به استثنا ن عدول نمایند .برای نموننه،
ماوردی در خصوص شرایطی که موجب تغییر خلیفه میشود ،بر ای باور قرار گرفت که دو
امر موجب خروج فرد ا عنوان خلیفه می شود :یکی خدشه در عدالت او و دیگری نقص در
بدن او که به سه رورا متصور است :نقص در حواس ،نقص در اعضای ارلی بندن او و
نقص در تصرفاا سیاسی و حکومت او که ا راه «حجر» و «قهر» به دست میآید .منظور
ا «حجر» آن است که یک یا چند نفر ا یاران و نزدیکان خلیفه بدون تظاهر به معصنیت
و ایجاد مشقت ظاهری ،به گونه ای عمل کنند که خلیفه چندان اختیناری ا خنود نداشنته
باشد .ای امر هرچند مانع ا خالفت نمی شود ،قدرا عمل و تصرفاا حکنومتی خلیفنه را
کاه می دهد .منظور ا «قهر» هم ای است که خلیفه گرفتنار و اسنیر دشنم باشند و

سوم :مشارکت در نظم سلطنت
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هرگز قادر به خالری ا اسارا نباشد که در نتیجه ،این امنر موجنب مننع او ا خالفنت
میگردد (ماوردی0216 ،ق.)00-07 :
در ای میان ،برخی فقدان شرای جسمیِ متناسب با انجام امور حاکمیتی ،مانند فقدان
دو دست یا دو پا را در ای خصوص مؤثر دانستهاند؛ لیک اندیشمندان اهل سنت که تاریخ
ردر اسالم را در اندیشهور ی خوی محور قرار می دهند ،در پیامد حوادث سرنوشتسنا
که به ا بی رفت نظم عمومی ،مصنالح
آغا ی سالهای پس ا رحلت پیامبر اسالم
0
عامه اسالم ،فقدان امنیت و ایجاد هرج و مرج انجامیند و در انفعنال در خصنوص حکنم
خوارج به فسق و نامشروا بودن حاکمیت خلیفه به مجرد انجام یک گناه و بهتبع ،حکم به
قتل وی ،فرضیه عزل خلیفه را برنتابیدند و نهتنها فقدان اوراف ال م را برای حاکمیت ،ا
اسباب عزل خلیفه برنشمردند ،بلکه با دائمی اعالم کردن خالفت ،امنوری چنون فسنق و
ظلم را نیز موجب عزل خلیفه ا قدرا ندانستند .در ای راستا ،برخی ا اندیشنمندان اهنل
سنت بر ای باورند که اجماا داللت بر ای دارد که با انعقاد عقد امامت ،کسى حق نندارد
وی را ا امامت خلع کند (قرطبی0211 ،ق )016 :0 ،و برخی دیگر بر ای باورند که مشروعیت
حاکم به سبب اموری چون فسنق ،ظلنم و جنور ،غصنب امنوال منردم ،دسنتدرا ی بنه
خونهای حرام ،نابودی حقوق دیگران و عدم اجرای حدود الهی ا بی نمیرود و موجنب
نمیشود آنان ا موقعیت خود برکنار شوند ،بلکه امت باید او را نصیحت کنند و بترسانند و
در موارد گناه ا او فرمان نبرند (باقالنی0117 ،م.)010 :
امام ا طریق فسق ،یا بیرون رفت ا طاعت خدا و یا سنتم بنر منردم ا امامنت خنود
برکنار نمیشود؛ یرا در گاشته ا امیران و خلفا ،فسق و جور دیده شد ،ولی در عی حال،
پیشینیان دست ا بیعت خود برنداشتند و مطیع آنان بودند و نما جمعه و اعیناد را بنه اذن
آنان برگزار میکردند و به خود اجا ه شورش بر خالف آنان نمیدادند .ا کتابهای فقهی
شافعیه نقل شده است که اگر قاضی فاسق شد ،خود بنه خنود ا منصنب خنوی منعنزل
میشود ،ولی امام با فسق ا مقام خود برکنار نمیگردد (تفتا انی0111 ،م.)016-011 :
ا جمله قرائتهایی که به عنوان الگوی نظم سیاسی ،محور اندیشه و عمنل اندیشنمندان

.1قتلخليفهدوم،شورشعموميمردممدینهبرخليفهسوموطغيانخوارجبرامامعلي

.
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مسلمان قرار گرفت ،الگوی نظم سیاسیِ مبتنی بر سلطنت بود .بر اساس ای الگو ،رویکرد
مستند بود ،تغییر کرد
حاکمیت و حاکمان سیاسی ا الگوی خالفت که به رفتار پیامبر
و رویکرد پادشاهی یافت .در ای الگو که تمامی ویژگیهای سلطنت را داراسنت ،سنلطان
میدانست.
با وجود حاکمیت خوی بر اساس شکل سلطنت ،خود را خلیفه رسول ا،
 .1تاریخ تشکیل و ویژگیهای نظام سیاسی سلطنت در اسالم
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ای الگو که ا مان تأسیس به رفتار و بلکه گفتار معاویه مستند است ،شاخصهنایی دارد
که آن را ا الگوی خالفت متمایز میکند .برخی ا ای شاخصها ا قرار ذیل است:
ن برخالف خلفا که برای کسب خالفت قیام نمیکردند ،معاوینه علینه حناکم مشنروا
جامعه قیام کرد و خالفت وی به جنگ و شمشیر مستند بود.
ن برخالف خلفا که فر ندانشان را به حاکمیت منصوب نمنیکردنند ،ا منان معاوینه،
خالفت ،حالت موروثی یافت (ابییعال0216 ،ق.)01 :
ن برخالف خلفا که معموالً ندگی ساده ای داشتند ،رویکرد ندگی خلفا ا مان معاویه
حالت اشرافی یافت.
ن برخالف مان خلفا که خزانه بیتالمنال بنه دولنت و کارهنای حکنومتی اختصناص
داشت ،ا مان معاویه به بعد ،خزانه بیتالمال ،به رورا ملک شخصی حاکمان در آمد و
کسی نیز حق نظارا بر رفتار اقتصادی آنان در استفاده ا بیتالمال نداشت.
ن برخالف مان خلفا که مردم ،آ ادانه ،رفتار خلفا را در فرایند امر به معروف و نهنی ا
منکر نقد میکردند ،ا ای مان به بعد و با کشت «حجر ب عدی» آ ادی عقیده مردم در
عرره سیاسی ممنوا اعالم شد.
ن برخالف مان خلفا که قضاا رویکرد استقاللگرایاننهای داشنتند ،ا منان معاوینه
قضاا آ ادی عمل خوی را ا دست دادند و در راستای منافع حاکمان ،حکم منیکردنند
(جعفریان.)217 :0372 ،
بر ای اساس ،گرچه تفاوا رویکرد الگوی خالفت و الگوی سلطنت ،ا حینث نظنری
امری هویدا و معلوم است ،با عنایت به اینکه در سالیان بعد ،برخی حاکمان ،خود را خلیفه
نامیدند و در عی حال ،بر اساس الگوی سلطنت حکم راندند ،بلکه برخی پای فراتر نهادند
و خود را نه خلیفه پیامبر  ،که خلیفه خدا خواندند و ا ای رو ،خود را ا پاسخگویی درباره
عملکردهای خوی مصون دانستند ،عمالً در سالیان پس ا معاویه نینز الگنوی سنلطنت
تحت نام خالفت جاری گردید .به همی دلیل ،مواردی را که در مشارکت سیاسنی نظنام

خالفت برشمرده شد ،به الگوی سلطنت نیز میتوان تسرّی داد؛ گرچه باید به ای نکته نیز
اذعان کرد که هرچه الگوی حاکمیت و نظام سیاسی به سوی الگوی سنلطنت نزدینکتنر
میشود ،جایگاه مشارکت سیاسی مردم نیز کمرنگتر میگردد.
 .2ویژگیهای نظام سیاسی سلطنت در دوران اخیر
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برخالف الگوی سلطنت که در سالیان دور وجنود داشنت ،گوننهای خناص ا سنلطنت در
سده های اخیر پدید آمد که بر والیت فقیهان در امور شرعی و سلطنت سنالطی در امنور
عرفی تأکید میکرد .مطابق ای الگو ا نظم سیاسی که عمدتاً در مان حاکمیت سالطی
شیعه رفوی و قاجاری به اجرا در آمد ،گرچه حاکمیت سیاسی برعهده حاکم مقتدر است و
وی رسیدگی به امور سیاسی جامعنه را برعهنده دارد ،لنیک ا آنجنا کنه فقیهنان اقتندار
اجتماعی دارند و احکام شرعی رادر ا آنها برای بسیاری ا مردم حجینت ،نفنوذ و اعتبنار
دارد و ا سوی دیگر ،حاکمان ضم پایرش اقتدار فقیهان ،به ای دلیل کنه ا دانشنی در
عرره شریعت برخوردار نیستند ،با عدم دخالت در امور شرعی ،رسیدگی به ای امور را بنه
فقیهان تفویض میکنند؛ به گونهای که عمالً ا یک سو حاکمیت سالطی به امور عرفنی
و سیاسی محدود میشود و ا سوی دیگر ،فقیهان در امور شرعی رناحب اختینار مطلنق
هستند.
آنچه در خصوص ای الگو قابل توجه است اینکه ،ای دیدگاه در پی مشروعیتبخشی
به حاکم مقتدر نیست ،بلکه ضم اینکه مشروعیت حاکمیت در ای نظریه در گرو انتساب
به شریعت و انتصاب ا سوی شارا است و وجود حاکمی مقتدر در رأس جامعه ،بنه دلینل
تحصیل غایاتی چون تأمی امنیت و رفع هرج و مرج را امری گریزناپایر اعالم مینمایند،
در عی حال مرهون قول به قصنور ادلنه فقهنی در اثبناا والینت عامنه فقینه و اثبناا
محدودیت والیت فقیه به امور شرعی است؛ گرچه نمیتوان مؤلفنههنایی چنون «شنرای
موجود سیاسی»« ،عدم بناور بنه تواننایی فقیهنان در خصنوص اداره جامعنهای وسنیع»،
«مقتضای شرای تقیه»« ،اقتدار حاکمان سیاسی» و «غلبه ربغه فردی در ساختار فقنه»
را در ارائه ای الگو ا نظم سیاسی در قرون یا دهم تا سیزدهم هجری نادیده انگاشت.
 .3مشروعیت در نظام سیاسی سلطنت

ا اندیشمندانی که طرح ای نظم سیاسی به آنان مستند است میتوان بنه مینر ای قمنی
(قمی0321 ،ق ،)310 :شیخ فضلا ،نوری (ننوری )000-001 :0 ،0360 ،و سنید جعفنر کشنفی
اشاره کرد .اینان با وجود عدم باور به مشروعیت ذاتی حاکمیت پادشاهان ،بر اساس منطق
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پراگماتیستی (عمل گرایی) و درک واقعیت عدم امکان تحقق تصدی فقیهان بنر حاکمینت
سیاسی ،با تفکیک میان گستره شرا و عرف برای فقیهان و سالطی  ،کارویژههای خاری
را برای ای دو گروه رقم دند؛ گرچه خود ایشان بر عدم انفکاک ذاتی میان دو حو ه تأکید
کرده ،جدایی میان آن را در گرو ضرورا و مصنلحت دانسنتهانند و بنر منوقتی بنودن آن
تصریح کردهاند:
مجتهدی و سالطی هر دو یک منصب را می دارند که همان منصب امامت اسنت کنه بنه
طریق نیابت ا امام

منتقل به ایشان گردیده و مشتمل بر دو رک است :یکنی علنم بنه

اوضاا رسولی است که آن را «دی » گویند و دیگری اقامه نمودن همنان اوضناا اسنت در
ضم نظام دادن عالم که آن را «مدلک و سلطنت» گویند ... .الجرم امر نیابت در مابی علما
وسالطی منقسم گردید و مجتهدی و علما حامل یک رک آن ،که علم دی و معرفنت بنه
اوضاا رسول است ،شدند و سالطی متکفل یک رک دیگر ،که اقامه و تنرویی آن اوضناا
سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 7937
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است ،گردیدند (کشفی.)111 :0 ،0310 ،
 .4امکان مشارکت در نظام سیاسی سلطنت

گرچه ای الگو ا نظم سیاسنی ا ظرفینت هنای فراگینری در عررنه مشنارکت سیاسنی
برخوردار نیست ،با عنایت به اینکه هر نظم سیاسی ،ظرفیتهای خارنی متناسنب بنا آن
نظم دارد ،به برخی ا ای ظرفیتها در ای نظم سیاسی اشاره میکنیم:
ن ضم اینکه مشروعیت دوگانه حاکمان ن فقیهان در دو عرره امور عرفی و سیاسنی
در نظم سلطانی ن که فردی خاص بر امور جامعه حاکم اسنت و همنو مصندر مشنروعیت
است ن امری نامأنوس بوده ،ا چارچوب ای نظم خارج است ،بلکه مالک مشروعیت این
دو گروه که در عرض هم قنرار دارنند ،خاسنتگاه متفناوتی نینز دارد؛ لناا چنارچوبهنای
درنظرگرفته شده برای مشارکت سیاسی در ای نظم ،استاندارد قابل قبولی نخواهد داشت.
ن ای الگو ا نظم سیاسی ،بی ا آنکه یک نظریه سیاسیِ مبتنی بر مبانی مورد قبول
شیعه باشد ،به ضرورا های فضای سیاسی موجنود در جامعنه ،یعننی مفنروض انگاشنت ِ
پایرش دو نهاد مقتدر سالطی و فقیهان و تعامل رفتاری ای دو نهناد و تقسنیم وظنایظ
آنان متناسب با خاستگاه اقتدار و سنخ توانایی هایشان نظر داشت .بر این اسناس ،ضنم
اینکه ای دوگانه «حاکمیت در عرفیاا و شرعیاا» بر اذن و تفویض دوجانبنه فقیهنان و
سالطی ا یکدیگر مبتنی بود ،بیشتری ظرفیت آن در گونه تنظیم ای رواب قرار داشنت
و سهمی برای مردم در مشارکت سیاسی ،جز در گستره اطاعت و تمکی قایل نبود و جهاد

مجتهدی هیچوقت با نظامِ مملکت و با استقالل ممالک اسالمى مخالفت نکردهانند .فرضناً
که ای قوانی را برخالف دستوراا خدا بدانند و حکومنت را جابراننه تشنخیص دهنند ،بنا
مخالفت با آن نکردهاند و نمىکنند؛ یرا ای نظام پوسیده را با بهتر مىدانند ا نبودن ... .
با آنکه جز سلطنت خدا همه سلطنتها برخالف مصلحت مردم و جنور اسنت و جنز قنانونِ
خدایى همه قوانی باطل و بیهوده است ،ولى آنها همی بیهوده را هم تا (وقتى) نظام بهترى
تأسیس نشود ،محترم مىشمارند و لغو نمىکنند (امام خمینی.)017-016 :0317 ،
نتیجه

با وجود اینکه نظمهای سیاسی غیرمردمساالر ن بهمثابه نظم غالب در نظامهای سیاسی در
مان قدیم ن الزاماا خاری در اداره جامعه دارند و ساختار نظام در ای نظم ،بنه گوننهای
است مردم به عنوان رک اساسی اداره جامعه به شمار نمیآیند ،لیک گونههنای متفناوا
ای نظم سیاسی که مانی خاص در جامعه اسالمی محقق شدهانند ،رویکنرد متفناوتی در
خصوص جایگاه مردم و مشارکت سیاسی آنان دارند.
در حالی که در نظم مبتنی بر خالفت ،انتخاب حاکم در گنرو خاسنتگاههنای متفناوتی
چون حلّ و عقد ،استخالف ،شورا و تغلب قرار داده شده که ظرفینت انندکی ا مشنارکت
سیاسی را برای توده مردم مدنظر قرار داده و در عی حال ،راهکناری بنرای عنزل حناکم
تدبیر نکرده است ،در نظم مبتنی بر سلطنت ،گسترهای مضیقتنر ا نظنام خالفنت بنرای
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و مرابطه و حفظ نظام ا مهمتری عررههای سیاسی آن شمرده میشد.
ن با عنایت به اینکه در ای نظم سیاسی ،فقیهان ،خود سهمی ا قدرا داشتند ،فضایی
برای مشارکت سلبی در مخالفت با حکومت و مبار ه با آن نیز در نظر گرفته نشده بود.
ن ضم اینکه مردم در ای نظام سیاسی عمالً فاقد اختیار برای نقد و نصیحت حاکمان
و کارگزاران بودند .عمده تری جلوه مشارکت سیاسی ا آنِ فقیهان و عالمنان بنود کنه در
کنار مشارکت در تحقّنق شنریعت در جامعنه ،نقند و نصنیحت حاکمنان را نینز در قالنب
گفتوگوی مستقیم یا تألیظ کتاب برعهده داشتند.
منطق رفتاری فقیهان در تعامل مثبت با حاکمان در شنرای خناص ،و عندم رویکنرد
مشارکت سلبی در قالب مبار ه با آنان ،به منطقی مستند است که بر اساس آن ،حاکمینت
ای سالطی به دلیل نظم عمومی و فراگیر شدن امنیت ،ضرورا داشت و فقیهان درردد
بودند در فرایند تدریی ،فرایند ارالح امور را عهدهدار شوند .ای منطق در بیان امام خمینی
که در پاسخ به اشکالی درباره حضور فقیهان در جامعه ،ای گونه آمده است:
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جایگاه مردم و مشارکت سیاسی آنان در نظر گرفته شده است؛ به گونهای کنه افنزون بنر
عدم مشارکت مردم در عررههای سیاسی ،تبعیض و ظلم در این سناختار نهادیننه شنده
است.
اما نظم سیاسی مبتنی بر والیت ن به مثابه نظم مبتنی بر مردمساالری دینی ن ضنم
اینکه حاکمیت سیاسی را در گرو شایستگی و کاردانی قنرار منیدهند و منردم را در برابنر
قانون برابر می داند ،سهمی مناسب را بنرای مقبولینت مردمنیِ حکومنت و ظرفینتهنای
مشارکت سیاسی در نظر گرفته است که مستلزم مشنارکت سیاسنی تنوده منردم در کننار
مشارکت نخبگان است .برای اساس ،ا آنجا که ارل در والیت معصومان بر هندایت
بدون خواست و قبول مردم مام امامنت را
است و عمالً امام
جامعه ا سوی امام
را بایند ا منردمسناالرتری
به دست نمیگیرد ،نظام والییِ مبتنی بر والیت معصنوم
نظامهای حاکم در مان قدیم دانست و آن را ذیل مردمساالری دینی قرار داد.
سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 7937
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