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چکیده
هـاي  نوشت و امکان نظري جنـبش هاي قرآنی ناظر بر سرشت آزاد انسانی براي تغییر سربه رغم آموزه

هاي اسالمی، در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان و در تـاریخ جوامـع اسـالمی، بـه     اجتماعی در آموزه
استثناي اندیشه سیاسی شیعی و برخی فرق خوارج، اعتراض و طغیان اجتماع علیه حاکمیت امري مذموم 

هایی به ع اسالمی ضمن دربرداشتن شباهتاین طرز تلقی رایج در جوام. شده استو نکوهیده تلقی می
هاي ریشه دار هاي عربی و سنتهاي جوامع مختلف بویژه جوامع مسیحی و یهودي تحت تاثیر سنتسنت

عالوه بر این تاثیرات بیرونی و میراث برون تمدنی، مباحث . استبدادي شرقی و بین النهرینی نیز بوده است
حاکم و جواز یا عدم جواز آن مستلزم شناخت مبانی معرفت سیاسی پیرامون امکان یا امتناع قیام علیه 

در روند شکل گیري . هاي درونی نظام سیاسی اسالمی استاسالمی در زمینه درون دینی و از منظر تجربه
اندیشه سیاسی اسالمی متون موسوم به احکام السلطانیه و متون فقه سیاسی به عنوان مبنایی ترین متون 

اي داشتند و بر خالف تصور رایج متونی تفسـیرگر نـص   به اندیشه خالفت، نقش عمدهدر سامان دادن
در . نبودند، بلکه نمایشی از تالش دستگاه قدرت حاکمه براي فراهم نمودن نظریات مشروعیت بخش بودند

این متون، مفهوم خالفت ذیل مفهوم نبوت و به عنوان تداوم کارکرد سیاسی آن قرار گرفت و بر خالف 
هاي سده اول که حق انتقاد و اعتراض از حـاکم را بـراي اتبـاع بـه     سنت شکل گرفته در نخستین دهه

شناخت؛ در این اندیشه متاخرتر، جنبش و قیام علیه حاکم فاقد مبنایی شرعی به شمار رفت و رسمیت می
ه حاکمیـت  هاي اجتماعی یا طغیان علیدر این نوشتار مفهوم جنبش. جرم و عصیانی مذهبی تلقی شد

مورد ) از آغاز تا پایان دوره خالفت(سیاسی در اندیشه سیاسی مسلمانان در قرون اولیه و میانه اسالمی 
بررسی قرار گرفته و این پرسش اصلی مورد بحث قرار گرفته است که در اندیشه سیاسی اسالمی بویژه در 

ی چه فرایندي امکان نظري انقالب زمینه اسالم سنی بالیده در دامان خالفت اموي و عباسی چگونه و ط
علیه حاکمیت به تدریج به امتناع این امر منتهی شد؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تاریخی 
و توجه به سیر شکل گیري حوادث و متون فقه سیاسی، نوع نگرش اندیشه سیاسی غالب در زمینه اسالم 

علیه حاکمیت سیاسی تبیین شده و ) انقالب مردمی(عی هاي اجتماسنی، درباره امکان یا امتناع جنبش
هاي معارض شیعی و خارجی نیز بـه اختصـار   در کنار این بحث اصلی از باب مقایسه و تطبیق، اندیشه
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:مقدمه
هاي مختلف سنی، شیعی و خـارجی و  فکر سیاسی مسلمانان در سنتدرك الگوهاي

ها و نیز درك چرایی و چگونگی پدیـد آمـدن ایـن الگوهـاي     بررسی اختالفات این بینش
اي مهم است که نه تنها به عنوان مبحثی تاریخی در تاریخ اندیشـه سیاسـی   فکري مقوله

اسالمی نیز تاثیر گذار بوده و چـه  اهمیت دارد، بلکه در نحوه فهم سیاسی جوامع امروزي 
هایی از آن الگوي کهن تاریخی را در میان عناصـر نـوین اندیشـه سیاسـی     بسا بتوان رگه

هاي مختلف مسلمانان از جایگـاه حاکمـان و جـواز یـا     نحوه تلقی گروه. اسالمی بازجست
ه عدم جواز قیام مردمی علیه حاکمان موضوعی است که بخش بزرگی از سـاختار اندیشـ  

سیاسی اسالمی نزد هر یک از گروههاي سنی، شیعه و خارجی مذهب را بازمی نمایاند و 
هاي فکري و فرهنگـی را  در عین حال امکان بررسی تداوم و استمرار یا انقطاع این سنت

. سازددر جوامع مسلمان امروزي فراهم می

: مفاهیم اصلی پژوهش
هـاي اجتمـاعی،   منظـور از جنـبش  در اینجا):انقالب مردمی( هاي اجتماعیجنبش

هـا، اهـداف و سـاماندهی آن درون گروههـاي     هایی اعتراض آمیز است که انگیزهحرکت
پدیـده  . گیـرد هـاي مردمـی شـکل مـی    کوچک و بزرگ اجتماعی از میان اتبـاع و تـوده  

هاي اولیـه و میانـه را شـاید    هاي اجتماعی علیه حاکمیت در جوامع اسالمی سدهجنبش
عنوان مدرن انقالب دسته بندي کرد اما از لحـاظ محتـوایی بـه ایـن مفهـوم      نتوان ذیل 

در واقع به زبان امروزي امکان یا امتناع انقالب مردمـی علیـه   . معاصر بسیار نزدیک است
.حاکمیت موضوع اصلی این نوشتار است

/ هاي سیاسی جوامع اسـالمی، شـخص خلیفـه   منظور از حاکمیت در نظام:حاکمیت
هاي مردم شاه و نظامی سیاسی است که بر اجزاي فرودست و اتباع و توده/سلطان/حاکم
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حاکمیت دارد و مقدرات زندگی آنها را در این باالترین نقطه هرم قدرت به شـکلی غیـر   
.مشروط و تام و تمام در اختیار دارد

هـا و آرایـی اسـت کـه     هاي فکري و مجموعه اندیشهزمینه:اندیشه سیاسی اسالمی
حاکمیت، چگونگی مشروعیت آن و قواعـد و قـوانین روابـط میـان حاکمیـت و      پیرامون 

در این نوشـتار اندیشـه   . یابداتباع در یک جامعه اسالمی پدید و در طول زمان تطور می
سیاسی گروههاي سنی، شیعه و خارجی مذهب با تاکید بر سنت فکري غالب در بیشـتر  

.گرددوره خالفت معرفی و بررسی میها یعنی اندیشه سنی از آغاز تا پایان ددوره

:هاي مربوط به انقالب در جوامع انسانیتاریخچه انقالب و نظریه
هـاي سیاسـی در جوامـع بشـري، بـا توجـه بـه کمبـود         ترین طغیاني قدیمیدرباره

اطالعات و نیز مشکالت روش شناختی مربوط به اختالط مفاهیمی مثل شورش، طغیان، 
با اینهمـه، تغییـرات اساسـی در سـاختارهاي     . یخ روشنی ارائه کردنمی توان تار. ..قیام و

تـوان از  حکومتی در مصر باستان، یونان و روم باستان و بین النهرین و یا شرق دور را می
. ها نام بردهاي اجتماعی علیه حاکمیتکهن ترین مصادیق جنبش

از سـوي  هـاي اجتمـاعی علیـه حاکمیـت    قدیمی ترین نظر درباب علل وقوع جنبش
ارسطو پدر مطالعـات  )25-24: 1355(ارسطو مطرح شده است چنانکه به تعبیر کالورت 

پـیش از ارسـطو نظراتـی دربـاب     . ي انقالبهاستها و بنیان گذار مطالعهتطبیقی حکومت
ها از سوي افالطون اشـاره شـده امـا از آنجـا کـه افالطـون اسـاس تغییـر         تغییر حکومت

-455: 1355افالطـون،  (دانـد  ي حاکم مـی ان اعضاي طبقهها را در اختالف میحکومت
. ي مردم را تقریبـا نادیـده گرفتـه اسـت    هاي اجتماعی و تاثیر عمدهنقش جنبش،)456

هـاي  ي خود از دولت شهرهاي یونان باسـتان و بـا بررسـی نمونـه    ارسطو بر اساس تجربه
اي اجتماعی یا انقـالب را  هها و بویژه الیگارشی و دموکراسی پدیده جنبشاصلی حکومت

ها انقـالب نامیـده شـده انـد و     در فلسفه یونانی این جنبش.مورد مطالعه قرار داده است
-جامعه شناسان معاصر هم در تبیین پدیده انقالب در دوران معاصر یعنی درباره انقـالب 

ا کـه  هایی که در پی انقالب فرانسه در جهان به وقوع پیوسته اند این پیشینه تعـاریفی ر 
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هـا از نگـاه ارسـطو بـر     انواع انقالب. ارسطو نخستین بار طرح کرده است؛ دخالت داده اند
انقالبـی کـه هـدف آن تغییـر سـازمان و      . 1: شوداساس اهداف به چند دسته تقسیم می

انقالب با هدف تغییر رهبـران  . 2شکل حکومت و تبدیل حکومتی به حکومت دیگر است؛
انقـالب بـا هـدف تغییـر بخشـی از      . 3لیه و اصلی حکومت؛حکومتی بدون تغییر شکل او

از نگـاه  ).204: 1387ارسطو،( حکومت مثال ایجاد یا لغو مقام و منصبی در یک حکومت 
ارسطو نابرابري میان مردم و آرزوي برابري و رفـع نـابرابري مهـم تـرین و اصـلی تـرین       

ي انقالب است سرچشمه
؛ براي ارتباط مفهومبرابري با مفهوم 25: 1355؛ کالورت،204: 1387ارسطو، : نک( 

همچنین به دست آوردن سود وحرمت و آبـرو و رفـع   ). 41-40: 1361آرنت،: آزادي نک
له یتحقیـر مـردم بوسـ   ؛ افتخارجوئی گـروه حـاکم  ؛نفع طلبی گروه حاکمزیان و خواري؛ 

؛ نیـرو  برتريعشق به ؛ ایجاد ترس در ملت؛ خشم حکام؛تحقیر دولت بوسیله ملت؛دولت
-و وسعت بیش از انـدازه عدم تناسب در اندامهاي دولتناسازگاري نژادي؛یا نفوذ بسیار؛

سـهل  ؛غفلـت در انتخـاب دسـتیاران   ؛ دسیسه انتخابـاتی ي بخشی از سازمان حکومت ؛ 
؛عناصـر تشـکیل دهنـده دولـت    جزییات؛ ناسـازگاري در میـان   غفلت در موردانگاري و 

تسـاوي شـمار تـوانگران و    ( نیروهـاي طبقـات مخـالف    تعـادل  ؛ اختالفات درونی حکـام 
ی از دیگـر عوامـل فرعـی وقـوع     نفوذ خـارج ؛ )ي متوسطتهیدستان و کاهش شمار طبقه

؛59: 1369؛ کـوهن، 227،243؛ 214-204: 1387ارسـطو، (انقالب عنوان شـده اسـت   
). 35-26: 1355کالورت،

ها را جداگانه مورد مطالعـه  از انواع حکومتارسطو پس از بیان این علل کلی، هر یک 
بـراي  . قرار داده و علل وقوع انقالب در هر یک را به طـور مسـتقل بررسـی کـرده اسـت     

ها را گستاخی و ستیزه جویی مردم فریبان ها در دموکراسینمونه، وي علت اصلی انقالب
راف توانگران، عـدم  اسي مردم،هاي الیگارشی ستمگري فرمانروایان با تودهو در حکومت

هاي اریستوکراسی حصر مناصب و امتیـازات دولتـی   اجراي احکام دادگاهها و در حکومت
دانـد  ي قلیلی از مردم، جـاه طلبـی، نامتعـادل بـودن عناصـر حکومـت مـی       در میان عده
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او همچنین در کنار بررسی علل انقالبها راهکارهـایی بـراي   . )224-215: 1387ارسطو، (
جلـوگیري از قـانون شـکنی حتـی در مـوارد      : قالبها هم مطرح کرده استپیشگیري از ان

کوچک و جزئی و مجازات متخلفان؛ القاي ترس از خطرهاي احتمالی براي یگانـه کـردن   
؛ پیشگیري از اقتدار بـیش از حـد مـالی یـا     )حتی به دروغ یا به شکلی اغراق آمیز(مردم 

اتصاف حاکمان ز از گردآوري مال و سود؛سیاسی افراد جامعه؛ قناعت فرمانروایان و پرهی
به صفاتی نظیر پایبندي به قانون و توانایی و آزمودگی براي اجراي وظایف و بهره منـدي  
از فضیلت و پیروي از آیین دادگري؛ پیشگیري از اختالس در اموال عمومی؛ پاسـداري از  

هاسـت  یـن شـیوه  ي اعتـدال از مهـم تـرین ا   حقوق توانگران و تهیدستان و رعایت شیوه
ها براي بقاي خود همچنین ارسطو معتقد است که حکومت. )234-227: 1387ارسطو،(

: 1387(باید افراد را به شکلی سازگار با روح و سرشت قانون اساسی کشور تربیـت کننـد  
توان همیشه فزونی شمار پشـتیبانان حکومـت را بـر    ها میبه نظر وي با این شیوه. )235

ن حفظ کرد و بدین طریق از وقوع انقالب علیـه حکومـت پـیش گیـري     شمار مخالفان آ
.)234: 1387ارسطو، ( کرد 

در مدلی که ارسطو از انقالب ارائه داده اسـت، بطـور خالصـه احسـاس نـابرابري بـه       
بر اساس این مدل در یک نظـام سیاسـی از نـوع    . )60: 1369کوهن، ( انجامد انقالب می

ند کرد که خود را از توده و اکثریت مردم که حکومـت را  دموکراسی کسانی انقالب خواه
پندارند و در یک نظام سیاسی از نـوع الیگارشـی کسـانی انقـالب     به دست دارند برتر می

( انگارنـد  خواهند کرد که خود را با حکومت کنندگان کـه در اقلیـت هسـتند برابـر مـی     
ي دیگـر  هـا دربـاره  ب؛ براي نظـرات ارسـطو دربـاب علـل انقـال     )61-60: 1369کوهن،

-236: 1387: نـک (. .. هـاي مونارشـی و تـورانی و پادشـاهی و    ها مثل حکومتحکومت
هاي مردمی یا انقالب را مفهومی سیاسـی  بر اساس این توضیحات ارسطو، جنبش. )242
. )35ص : 1355کالورت، (داند و نه مفهومی اجتماعی می

: ي سیاسی اسالمیدیشههاي اجتماعی علیه حاکمیت در انمفهوم جنبش
هاي اسالمی و بر اساس آیاتی از قرآن که بر سرنوشـت انسـان و اقـوام    از منظر آموزه
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بســیاري از متفکــران )16:جــن؛62:احــزاب؛77:؛ اســراء11:رعــد( مختلــف اشــاره دارد 
مسلمان ریشه تغییرات سیاسی را هم در تغییر در محتواي درونی انسانها یعنی اندیشه و 

به عبارت دیگر اگر درون انسـانها را زیربنـا و منشـاء تمـام     . دانندو اراده بشري میآرمان
ها و نظامهاي اجتماعی و تشکیالت بشري تـابعی از همـان   تغییرات بدانیم مجموعه پیوند

در تفسـیر اسـالمی تغییـر و    . )25: بـی تـا  صدر،(ها خواهد بود زیربنا یعنی درون انسان
هـا  ایـن سـنت  گیـرد؛ هـاي الهـی قـرار مـی    یخی در قلمرو سـنت تحوالت اجتماعی و تار

ي اراده و و در آن مساله)11:نساء؛62:؛ احزاب77:اسراء(عمومیت دارند و اتفاقی نیستند 
؛113-112:؛ نحــل14-13:یــس؛11:رعــد؛16:جــن(تفکــر و آزادي انســان مطــرح اســت 

جوامع انسانی مطـرح شـده   در قرآن چند عامل موثر در اعتال و انحطاط . )59-58:قصص
عدالت و بی عدالتی؛ اتحاد و تفرق؛ اجرا یا ترك امر بـه معـروف و نهـی از منکـر و     : است

انفـال  ؛153،156:؛انعـام 103:؛ آل عمـران 2:قصـص (فسق و فجور و فسـاد اخـالق انسـان    
بر این اساس در قرآن مبناي اندیشه . )33،64:؛ مومنون13:انبیاء؛116:هود؛79: ؛مائده46

گیـرد و اصـالت   تغییر سرنوشت سیاسی هم ذیل مفاهیم کلی انسـان شناسـانه قـرار مـی    
هاي الهی اساس تغییرات اجتماعی و سیاسی انسان و نحوه زیست او در سازواري با سنت

.عنوان شده است
هاي قرآنی که ناظر بر سرشت انسانی است و قـوانین عـامی را   صرف نظر از این آموزه

امع اسالمی، اعتراض و طغیان اجتمـاع علیـه حاکمیـت سرگذشـت     کند در جومطرح می
هـاي  دیگري داشته است که درك صحیح آن در گام نخست مستلزم آشـنایی بـا میـراث   

کهن اندیشه سیاسی در قلمرویی است که اسالم در آن بالیـده و جوامـع اسـالمی شـکل     
زمینـه درون  گرفته و در گام بعدي مستلزم شناخت مبانی معرفـت سیاسـی اسـالمی در   

درباره گام نخست به نظـر  . هاي درونی نظام سیاسی اسالمی استدینی و از منظر تجربه
رسد موضوع جواز یـا عـدم جـواز قیـام علیـه حاکمیـت سیاسـی ضـمن دربرداشـتن          می

هـاي  هـاي عربـی و سـنت   هاي مسیحی و یهودي تحت تاثیر سنتهایی به سنتشباهت
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در گـام بعـدي و از منظـر    . 1نهرینی نیـز بـوده اسـت   ریشه دار استبدادي شرقی و بین ال
هاي شکل گیري اندیشه سیاسی اسالمی موضوع به طور کامل هاي درونی و زمینهتجربه

.گیردقرار می»خالفت«و تداوم کارکرد سیاسی آن ذیل مفهوم»نبوت«ذیل مفهوم 
توجه به ایـن  هاي دینی و تمدنی پیشین درباره تاثیرات بیرونی و میراث بري از سنت

نکته اهمیت دارد که از قرن اول میالدي بیشـتر اجتماعـات دینـی سـاکن در فلسـطین      
قدیم و نواحی اطراف آن، بویژه اجتماعات یهودي و مسیحی شیوه انقیـاد و فرمـانبرداري   

. کردنـد در مقابل پادشاه یا امپراطور را از اصول اولیه مذهبی و از لوازم ایمـان تلقـی مـی   
این فضاي فکري و سیاسی طغیان علیه حاکمیت مفهومی مذموم و نکوهیـده  بنابراین در

. )45-1355:43کالورت،( بود
هاي شرقی نیز چنین مفهوم مشـابهی مبنـی بـر    هاي اسالمی در سرزمیندر حکومت

لزوم اطاعت از خلیفه و سلطان در اندیشه سیاسی مسلمانان و متفکـران مسـلمان دیـده    
خست سده اول بویژه در زمان خلفاي راشدون مفهوم جانشـینی و  هاي ندر دهه. شودمی

مفهـومی کـه در اسـتمرار    . شـد خالفت پیامبر بیشتر به عنوان مفهومی سیاسی فهم مـی 
مفهوم پـیش از اسـالم مشـروعیت شـیخ و بـزرگ قـوم و مقتـداي نظـامی و اسـتحقاق          

کـان اظهـار   در ایـن زمینـه مفهـومی هنـوز ام    . شدحاکمیت ریش سفید قوم فهمیده می
هـاي مهـم آن را در   نارضایی و انتقاد و حتی قیام و شورش وجود داشت ؛ چنانکه نمونـه 

هاي متعدد علیه حکومت علی علیه السالم و در نهایت قیام شورش علیه عثمان و شورش
بـا ایـن حـال بـه     . توان مشاهده کردخونین امام حسین علیه السالم علیه یزید اموي می

ظام خالفت نظام اندیشه سیاسی اسالمی نیز دچـار تحـول و دگرگـونی    تدریج با تثبیت ن
به عبارت دیگر بر رغم اینکه تجربه عملی مسلمانان در حکومتداري بـویژه در قـرون   . شد

نخستین حکومت اسالمی مبتنی بر اصل بیعت و پذیرش اکثریت جامعه اسـالمی اعـم از   

بررسی سنت هاي ملل همجوار یا میراث هاي کهن ادیان مسیحی و یهودي یا سنت هاي استبدادي . 1
ایرانی و بین النهرینی خود موضوع مستقلی است که گردآوري شواهد و مستندات آن نیاز به مجالی 

.اختصاصی دارد
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هاي مهم آن در ماجراي قتل و نمونهو نیز توده مردم بود) اهل حل و عقد(بزرگان جامعه
هاي عمـومی در بـالد مختلـف اسـالمی     ها و شورشخلیفه سوم عثمان به جهت مخالفت

علیه وي و پس از آن در بیعت عمومی با علی بن ابی طالـب علیـه السـالم و قیـام امـام      
ومی شود اما به تدریج این امکان تاییـد عمـ  حسین علیه السالم در مقابل خلیفه دیده می

به تدریج از سویی . و مفهوم مقابل آن یعنی امکان اعتراض و نقد خلیفه عمال محدود شد
مفهوم بیعت به گروههاي نظامی و نخبگان سیاسی محـدود گردیـد و از سـوي دیگـر بـا      
قدرت گرفتن مقام خلیفـه و نهـاد خالفـت بـه عنـوان مقـام و نهـادي بالمعـارض و الزم         

از فضاي آرمانی اولیه فاصله گرفت و امکان و جـواز قیـام   االطاعه، جامعه سیاسی اسالمی 
علیه حاکمیت در نظریات سیاسی بسیار محـدود شـد؛ بـه طـوري کـه اندیشـه سیاسـی        
مسلمانان مبتنی بر فقه سیاسی اهل سنت در جهت قدرت بخشیدن بـه نهـاد خالفـت و    

مختصـات  در این نظام فکري نوین، . محدود کردن امکان شورش یا اعتراض شکل گرفت
هایی مطرح شد که هدف بالمآل آن جایگزینی مفهوم جانشینی عرفی پیامبر بـه  و زمینه

بر خالف تصور رایج که مفهوم خالفت و مشـروعیت داشـتن   . مفهوم جانشینی قدسی بود
) ص(خلیفه به عنوان جانشین نبی به همان سالهاي نخستین پس از رحلت پیامبر اسـالم 

در . و مسـتندات تـاریخی گـواه مـاجرایی خـالف آن اسـت      شود؛ شـواهد  ارجاع داده می
سالهاي نخست، اعراب مسلمان مفهوم جانشـینی پیـامبر را بیشـتر در تـداوم و اسـتمرار      

فهمیدنـد و ایـن مقـام، جایگـاهی بیشـتر      همان مفهوم ریاست دوران پیش از اسالم مـی 
قیام براي خود قائـل  هاي مردم حق پرسش و انتقاد و دنیایی و مسؤول بود و اتباع و توده

هاي گسترده علیه عثمان و نیز تجربه دوران حکومت کوتاه امـام  بودند؛ چنان که شورش
علی علیه السالم نمونه اعالي جـواز اعتـراض و انتقـاد و حتـی جنـبش اجتمـاعی علیـه        

وقـوع جنگهـاي جمـل و نهـروان دو نمونـه مهـم از اختالفـات سیاسـی و         . حاکمیت بود
ز اتباع حاکمیت اسالمی بود و نحوه برخورد امام علی بـااین گروههـا   عقیدتی گروههایی ا

هاي اخالق از بدو شکل گیري تا زمان شروع جنگ از جانب آنها، ضمن دربرداشتن درس
سیاسی نشان دهنده این حقیقت است کـه در ایـن زمـان هنـوز خلیفـه رسـول خـدا از        
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هـاي سیاسـی و   ز اعتـراض جایگاهی قدسی و غیر قابل معارضه برخـوردار نیسـت و جـوا   
اجتماعی تا حدي بود که به گروههاي معارض، جسارت تجمیـع نظـامی و خـروج علیـه     

هاي منقـول از علـی علیـه    از لحاظ نظري هم در سخنان و خطبه. بخشیدحاکمیت را می
السالم در نهج البالغه، جواز نظارت مردم بر عملکرد حاکمان و حق اعتراض و انتقاد آنها، 

هـاي علـی   خطبـه : هایی از این شواهد نـک براي نمونه( هاي مورد تاکید است از مضمون
سـرانجام کـار خلیفـه سـوم و کشـته      ). علیه السالم درباره حقوق متقابل مردم و حاکمان

شدن به دست مخالفان سیاسی و شهادت علی علیه السالم به دسـت خـوارج نیـز مویـد     
هـاي  به تدریج با تثبیـت پایـه  . سالهاستهمین جایگاه عرفی و غیر قدسی خلیفه در این 

خالفت در دوره امویان و بویژه پس از آن در دوره خلفاي عباسی از طرف نظـام سیاسـی   
هـاي گـاه و   ها و شورشحاکم این نیاز احساس شد که براي ایجاد مانعی در برابر اعتراض

امت قدسی نبـی  بیگاه مردم الزم است مفهوم جانشینی عرفی پیامبر با مفهوم والیت و ام
نیز گره خورده و خلیفه را تا مقـامی معنـوي کـه اسـتحقاق در دسـت گـرفتن مقـدرات        

براي محقـق سـاختن ایـن هـدف     . دنیایی و اخروي مردم را دارد، برکشد و استعال بخشد
گروههاي هواخواه و پشتیبان آنها بویژه از میـان فقهـا و نویسـندگان، متـون اعتقـادي و      

سیاسی را از جمله در قالب کتبـی موسـوم بـه احکـام السـلطانیه      فقهی در حوزه اندیشه 
متونی که در آن خلیفه به عنوان شخصی که بر کرسی نبی تکیـه  . تنظیم و تدوین کردند

شد و همانگونه که اطاعت از نبی واجب است اطاعت از او هم الزامی است زده معرفی می
شـود، تمـرد و   شـریعت تلقـی مـی   و همانطور که تمرد و عصیان در برابر نبـی خـروج از   

-گردنکشی در مقابل خلیفه هم خروج از دین و به مثابه جرمی اعتقادي به حسـاب مـی  

در واقع نخستین خصیصه ایـن اندیشـه سیاسـی ایـن بـود کـه از آبشـخور مبنـاي         . آمد
اي این بود که همانگونه شد و نتیجه مسلم چنین اندیشهمشروعیت الهی نبی سیراب می

جانب خدا مقدرات دنیوي و اخروي مسلمانان را در کف دارد، جانشین او هـم  که نبی از 
این متـون  . چنین توان و اختیاري دارد و از این رو مصداق اولو االمر واجب االطاعه است

شـدند در واقـع و در اصـل متـونی     فقهی که در لباس متون تفسیرگر نص نمایانـده مـی  
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براي مشروعیت بخشـیدن بـه جایگـاه خلیفـه و نظـام خالفـت       ) و نه تفسیري(تاسیسی 
شـد بلکـه از دل نظـام    در حقیقت از دل نص نبود که نظـام خالفـت تفسـیر مـی    . بودند

ــد   ــد آمدن ــون پدی ــن مت ــات آن، ای ــت و منوی ــه  . خالف ــارات خلیف ــر اختی ــاحثی نظی مب
مفاهیمی بودند که همگـی ذیـل   . .. ؛ والیتعهدي؛ وزارت تفویض وحاکم اسالمی /سلطان/

یافتند و همگی توجیـه کننـده   حاکم معنا می/سلطان/پذیرش و وجوب سلطه حقه خلیفه
ارتبـاط وثیـق نویسـندگان و پدیدآورنـدگان     . وضع موجود و منویات دستگاه حاکم بودند

هـاي آنهـا را از   و جهت گیـري هااین متون با دستگاه قدرت، شاکله اصلی نظریه پردازي
بـر  . عینیت علمی و اجتهادي دور کرده با ساختار قـدرت همسـو و همـدل سـاخته بـود     

یا نظم سیاسی جامعه »امنیت«همین اساس در این متون و در این نظام سیاسی، مساله 
ها و به هـم  از اهمیت زیادي برخوردار بود و فقهاي اهل جماعت براي جلوگیري از آشوب

بـر  . دادنـد ن نظم عادي جامعه به مساله امنیت بیش از مسائل دیگر سیاسی بها میخورد
این اساس شق عصاي مسلمین و بر هم زدن نظم اجتماع و طغیـان علیـه خلیفـه مـورد     

و براي نشان دادن بار معنـایی مـذموم   )45-44: 1392قادري، ( گرفت سرزنش قرار می
ي شـد و دخالـت عامـه   بر آن اطالق می»خروج«هر نوع حرکتی علیه حاکمیت اصطالح 

مردم در امر حکومت و انتقاد از حکام با هـرج و مـرج و بـی نظمـی و تبعـات سـوءآن از       
هاي اسـالمی در  با اتکا بر همین نظریه خلفا و حکومت. شدجمله ناامنی یکی انگاشته می

ها هـر چنـد   تراضکردند و اعها مقابله میها و شورشقرون میانه با شدت و قدرت با قیام
یک نمونه مهم از ایـن قیامهـا قیـام زنگیـان در     . (شدگسترده و وسیع عمدتا سرکوب می

ي دوم قـرن سـوم هجـري اسـت کـه بـه مـدت        بخش جنوبی عراق و خوزستان در نیمه
20: 2006علـی،  (چهارده سال طول کشید و حکومت عباسی را دچار زحمت بسیار کرد 

).بع اسالمی هم عمدتا با عنوان شورش یاد شده استاز این قیام در منا. )به بعد
در آراء متفکــران مســلمان ماننــد مــاوردي، غزالــی و ابــن خلــدون اصــول مهمــی از 

شود؛ بـراي نمونـه در   ي سیاسی اسالمی مبتنی بر لزوم اطاعت از خلیفه دیده میاندیشه
هر چه بیشتر به آراء ماوردي تاکید بر حفظ نهاد خالفت و مقام خلیفه و قدرت بخشیدن 
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این هدف بر اساس شرایط عینی و متکی بـر اصـول فقـه اهـل سـنت      . شودوي دیده می
در آراء ماوردي و دیگر فقها و اندیشمندان مسـلمان، حتـی در مبـاحثی    . یافتتحقق می

مثل لزوم شرط عدالت براي احراز مقام خالفت سبک و سیاقی فیلسوفانه مانند آنچه کـه  
شود و مفهـومی فقهـی   عدالت و برابري مطرح کرده بود، دیده نمیپیشتر ارسطو در باب

-26: 1383ماوردي، ( به معناي اجتناب از فعل حرام به معناي عدالت به کار رفته است 
ــازانی، 52 ــایی، 252-243/ 4: 1998؛ تفتـ ــادري، 64: 1387؛ طباطبـ . )83: 1392؛ قـ

ا امام در صورت عدول از عدالت ماوردي در همین باب با اینکه پذیرفته است که خلیفه ی
ایـن  . از مقامش عزل شدنی است، اما هـیچ راه حقـوقی مشخصـی را ارائـه نکـرده اسـت      

دیدگاه و تسامح در برابر نهاد خالفت با دیدگاه غالب اهل سنت در حفظ قـوام جامعـه و   
هاي معارض قدرت حاکمه ارتباط وثیقی داشت تا جایی کـه  ها و حرکتپرهیز از شورش

زد بسیاري از متفکران مسلمان به پذیرش و مشروعیت استیال و نیز به ظهور برخـی  در ن
: 1998؛ تفتـازانی، 45-44: 1383مـاوردي،  (شد هاي فکري مانند مرجئه ختم میجریان

ي سیاسـی  در اندیشـه . )67-66: 1392؛ قادري، 132-131/ 4: ؛ شربینی، بی تا233/ 4
هـا و  هاي اصـالحگرانه و توصـیه  جهت اندیشهاهل سنت حتی متفکري مثل غزالی که به 

شهرت یافته، در رده متفکران حـامی و  »مصلح«اندرزهایش به حکام و سیاستمداران به 
امر به معروف و نهـی  «در آراء غزالی مفهوم . گیردقدرت دهنده به نهاد خالفت جاي می

ها باشـد  کننده قیامتوانست زمینه ساز مبحث انتقاد از حاکمان و توجیهکه می»از منکر
: 1361غزالـی،  (بیشتر یکسویه و جزو وظایف حاکمان در برابر مردم قلمداد شـده اسـت   

حتی پس از هجوم مغوالن و فروپاشی خالفـت عباسـی در   . )98: 1392؛ قادري، 81-84
نبود نهاد خالفت هم متفکران و نویسندگان مسلمان سنت دیرین لزوم حفظ حکومـت را  

تـداوم ایـن فکـر    . ..چنانکه در آراء کسانی مثل ابن جماعه و ابـن تیمیـه  . تداوم بخشیدند
نیز نقش مـردم در مقابلـه بـا حـاکم     )733:متوفی(براي نمونه ابن جماعه. مشهود است

سال حکومت امام جـائر  41کند که بر اساس آن جائر را نفی کرده و به حدیثی اشاره می
؛ 139: نظر مشابه ابن تیمیه، بی تا: نیز نک(از ساعتی هرج و مرج برتر دانسته شده است 
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در این اندیشه رعایـا حـق سـرپیچی از تکـالیف خـود      . )101،107-100: 1392قادري، 
نسبت به حکومت را ندارند و مردم حق ندارند از اصل امر به معروف و نهی از منکر براي 

اهل یـا فاسـق   و حتی ج)ابن تیمیه، همانجا( برهم زدن یکپارچگی جامعه استفاده کنند
؛ شربینی، همانجـا؛  233/ 4: 1998تفتازانی، (برد بودن حاکم مشروعیت او را از بین نمی

.)387: 1994ابن جماعه، 

هاي اجتماعی علیه حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل مبناي فکري مخالفت با جنبش
:سنت

ن، تا اندیشه سیاسی اسالمی تحت نظام خالفت در سالهاي نخستیدر تمدن اسالمی، 
حد زیادي مبتنی بر اندیشه جماعت و قوانین شوراي بزرگان مسلمان بـود و تاکیـد آنهـا    

به عنوان مبنـاي مشـروعیت خلیفـه، بیشـتر جنبـه      ) ص(بر مفهوم جانشینی رسول خدا 
سیاسی داشت و از آن مفهوم قداستی که مسلمانان بـراي پیـامبر قائـل بودنـد فهمیـده      

تاکید ) ص(دوره امویان بر این مفهوم جانشینی رسول خدا شد اما به تدریج بویژه ازنمی
بیشتري شد و این نظریه که خالفت آنها از طرف خداوند است و امـور را بـه خواسـت و    

بـراي نمونـه معاویـه در نگـاه     . اي از قداست گرداگرد آنها کشیدهالهگردانندمشیت او می
). 255: 1377مـام عبـد الفتـاح،    ا(یارانش جانشین خدا بر زمین و امـین و مـامون بـود    

همچنین در دوره امویان با بنیان نهادن بدعت توارث در جانشینی خالفـت بـه سـلطنت    
هـاي خـارجی از جملـه تـاثیر     ها و نیز تاثیرات سـنت تبدیل شد و بر اساس همین زمینه

شاه محـور  /سلطان/هاي سیاسی خلیفهمستقیم سنن ایرانی مقدمات بروز و ظهور اندیشه
در بروز این پدیده نقش تـاثیرات اندیشـه سیاسـی    . هاي استبدادي فراهم آمدومتو حک

در ایـران نظـام فکـري مقـام سـلطان      .رسدایرانی بیش از دیگر اسباب و علل به نظر می
قاضـی  ( شـد  حاکم معموال ذیل مفهوم فره ایزدي یا ظل اللهـی قدسـی تلقـی مـی    /شاه/

ك مشروعیت و جانشینی در سلطنت استبدادي فره یا فر ایزدي مال. )27: 1389مرادي، 
یعنی کسی براي پادشاه شدن واجد شرایط بود که فرایزدي داشـته باشـد و معنـاي    . بود

و نشـانه  کردفرایزدي هم موهبتی بود که خداوند براي حکومت کردن به فردي اعطا می
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هـر کسـی   دشـ برخورداري از فره ایزدي دستیابی به قدرت بود به این معنا که تصور می
-دست دارد باید صاحب فر ایزدي باشد چون در غیر این صورت پادشاه نمیدرقدرت را

پادشاه منصوب خداوند بود و طبقات مردم نقـش و سـهمی   ). قاضی مرادي، همانجا( شد
در نتیجـه جـز در برابـر خداونـد در برابـر      . در تعیین او و مشروعیت دادن به او نداشتند

پاسخگو نبود و به این ترتیـب صـاحب قـدرت مطلقـه بـود و      هیچکس دیگري مسئول و 
نظریـه فـر   .شدکرد از جانب خدا عزل و سرنگون میمطابق این تئوري اگر ستمگري می

ایزدي براي حکومت استبدادي ضروري بود چون اگر پادشاه فقط به اراده خداوند پادشاه 
نبود و در برابر دسـت کـم   خودکامهشد و فقط به او پاسخگو نبود، ناگزیر حکومتش نمی

پس مـردم و طبقـات اجتمـاعی کوچـک تـرین      .بودبخشی از مردم مأخوذ و مسئول می
سهمی در قدرت نداشتند بلکه همه از پسر پادشاه و وزیر گرفته تا محروم ترین کشـاورز،  

این سنت ایرانی در شکل دادن بـه نظامهـاي اسـتبدادي اسـالمی و     . رعیت پادشاه بودند
هاي سیاسی و طغیان علیه حاکمیت از دوره امویـان بـه بعـد تـاثیر     مخالفتمذموم بودن

در دوره عباسیان با نزدیک شدن دربار و تشکیالت عباسـی  . چشمگیري بر جاي گذاشت
ها و بویژه در اندیشه سیاسی اسالمی بـیش  به فضاي ایرانی، تاثیرات ایرانی در همه زمینه

لفاي عباسی به جاي لقـب خلیفـه رسـول خـدا،     از پیش رخ نمود تا جایی که برخی از خ
. بردندلقب خلیفه خدا را به کار می

هـاي مسـتقل ایرانـی بـه مـوازات دسـتگاه       با قدرت گرفتن و روي کار آمدن حکومت
خالفت، اندیشمندان مسلمان ایرانی سعی داشتند مفهـوم شاهنشـاهی یـا سـلطنت را از     

هـا بـا   این تـالش . این حیطه برافرازندمرجعیت خالفت جدا سازند و پرچم مستقلی ذیل 
ایـزد  «ي وي بـه نوشـته  . ها و آراء خواجه نظام الملک در سیرالملوك تثبیت شـد نوشته

تعـالی در هـر عصـري و روزگـاري یکــی را از میـان خلـق برگزینـد و او را بـه هنرهــاي         
د و در فساد پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبند

بر اساس نظرات او مفهـوم  . )5: 1369نظام الملک، (»و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند
بـه  . شودحکومت استبدادي ذیل اندیشه سیاسی مالکیت مطلق حاکم تعبیر و تفسیر می
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در اندیشه بسـیاري از  . زمین و رعیت ملک سلطان است)38: 1369( تعبیر نظام الملک
: 1355وراوینـی،  (شاهی و پیغمبري از مواهب الهی دانسته شده است متفکران مسلمان

بـه نظـر   . )127: 1355؛ مسـکویه رازي،  18-17: 1333؛ نظامی عروضی سمرقندي، 19
در جریان تحول نظریه حکومت استبدادي پیش از اسـالم بـه حکومـت مطلقـه     رسدمی

هـاي پادشـاهی   و نیز آیینهاي آن نظریه سیاسی استبدادي بعد از اسالم، مجموعه مولفه
توان گفت مولفه می. هاي اسالمی تحول یافت و در ایران ماندگار شدقابل تطبیق با سنت

محوري فره ایزدي به عنوان عامل مشروعیت بخش پادشاهی ساسانی به مولفـه ظـل اهللا   
؛ دربـاره نظریـه ظـل    77: 1389قاضی مرادي، ( بودن شاهان در پس از اسالم تبدیل شد

). 81: 1361امام محمد غزالی، : پادشاه، نکالهی 

:هاي اجتماعی علیه حاکمیت در اندیشه سیاسی تشیع و خوارججنبش
در مقابل، در نظام اندیشه سیاسی تشیع با الهام گرفتن از حکومت مبتنـی بـر بیعـت    

ي سیاسـی اهـل   علی بن ابیطالب علیه السالم و نیز قیام امام حسین علیه السالم، اندیشه
ت مبتنی بر لزوم اطاعت از خلیفه و حرمت خروج و شورش علیه خلیفـه، نقـد شـد و    سن

چنـان کـه   . هاي اعتراض و انقالب در فضاهاي شیعی مجال رشد بیشتري پیدا کردزمینه
در قیامهاي شیعیان به خونخواهی از امام حسین علیه السالم و قیامهاي زیـدیان و حتـی   

استقرار خالفت عباسی و دعوت اسماعیلیه بـراي  در مراحل نخستین دعوت عباسی براي 
ي انقالبی و معارض اندیشه سیاسی اهـل  هایی از این اندیشهاستقرار حکومت فاطمی رگه

نظـام  «در اندیشه سیاسی تشیع با تاکیـد بـر تـالش بـراي تشـکیل      . شودسنت دیده می
مردمی براي هايعمال راه حرکت»امام عادل«مبتنی بر عدالت و حکومت »سیاسی برتر

تعین بخشیدن به این اندیشه باز بوده است اما در مقابـل اسـاس اندیشـه سیاسـی اهـل      
سنت تاکید بر نظام کارآمد و پذیرش امر واقع و حفظ امنیت اجتماعی اسـت و عمـال راه   

اندیشـه محـوري   . هاي اجتماعی علیه حاکمیت مسدود یا محدود کرده استبراي جنبش
واقع تداوم امامت و والیت معنوي نبی بود و از آغاز در تقابل بـا  امامت در تفکر شیعی در

. شـد محتواي سلطه سیاسی شکل گرفته در خالفت اموي و سـپس عباسـی تفسـیر مـی    
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چنانکه بر اساس جواز و حق اعتراض بر حاکم فاسد و ذیل مفهوم امر به معـروف و نهـی   
علیه حاکمیت بود، قیام امام از منکر که از مفاهیم زیرمجموعه و تبعی حق کلی اعتراض

هاي توابین و مختـار و زیـد و محمـد    حسین علیه السالم شکل گرفت و پس از آن، قیام
از . نفس زکیه و بیش از صد قیام به رهبري علویان تا پایان سده سوم بـه وقـوع پیوسـت   

ولـت، ب( این میان زیدیه که به تعبیر برخی از نویسندگان تشیع زیدي انقالبی نام گرفته 
سالهاي متوالی بخشهاي مختلفی از ایران بویژه منـاطق روسـتایی و شـمال    )47: 1364

به تعبیر بارتولد تشیع زیدي که بیشـتر  . ایران را علیه دستگاه خالفت به شورش واداشت
-کرد در واقع پرچم عقیـدتی نهضـت  در محیط روستاها توده مردم را گرد خود جمع می

هایی را هم در مناطق روستایی شمال ایران در نست حکومتهاي مردمی بوده است و توا
هاي بزرگتر شیعی مثل آل بویـه را در  قرون سوم و چهارم تشکیل دهد و زمینه حکومت

در غرب جهـان اسـالم هـم گـروه دیگـر شـیعه یعنـی        . قرون چهارم و پنجم فراهم آورد
ب در میان قبایـل بربـر   اسماعیلیه کار دعوت خود را در قرن سوم از شمال افریقا در مغر
و برپـایی عـدالت و   ) ص(کتامه آغاز کردند و با شعارهایی نظیر حکومت خانـدان پیـامبر   

. برابري که از آرمانهاي بربرهاي شمال افریقا بود، توانستند به پیروزي دست یابند
از دیگر گروههاي مسلمان که هم صاحب اندیشه سیاسی بودند و هم رفتـار سیاسـی   

یکـی از اصـول   . کرد گروه خـوارج بودنـد  هاي وقت را دچار مشکل میکومتشان عمال ح
اولیه و مهم اندیشه سیاسی خوارج امر به معروف و نهی از منکر و وجوب جنگ با امـامی  

خوارج معتقد بودند که همه مسـلمانان از جملـه   . است که مرتکب گناه کبیره شده باشد
و طبق قوانین شرعی استحقاق مرگ دارند و شوند امام در صورت ارتکاب کبیره مرتد می

بـر ایـن اسـاس معمـوال     . ایستادن و جنگیدن در برابر چنین حاکمی واجب شرعی اسـت 
گروههاي عمده خوارج در شمار شورشیان زمانه خود بودند و در مواردي هـم موفـق بـه    

یـداد  هاي خوارج از قیام ابویزید مخلد بـن ک از مهم ترین قیام. شدندتشکیل حکومت می
؛ ابـن  308-307/ 1: 1983ابـن عـذاري   ( خارجی علیه حکومت فاطمی در شمال افریقا 

هاي خـوارج از حکومـت رسـتمیان در    و از مشهورترین حکومت)41/ 4: 1992خلدون 
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. توان نام بردتاهرت و حکومت بنو مدرار در سجلماسه می
گـرفتن دو گـروه شـیعیان و    هاي کالمی و اعتقادي، قرار رسد عالوه بر زمینهبه نظر می

خوارج بیرون از دایره و ساختار قدرت در شکل گیري ایـن دو اندیشـه معـارض دربـاره     
.اي داشته استامکان و جواز قیام علیه حاکمیت، نقش تعیین کننده

:نتیجه گیري
ها در جهان اسالم، از آغاز اسالم تا دوران معاصر در عمل خصلت استبدادي حاکمیت

هاي فکري اسالمی بـه  ها و نحلهصال اندیشه سیاسی اسالمی در بیشتر فرقهاز یکسو و خ
ي اجتماع علیه حاکمیت کمتـر مجـال   اي بوده که حرکت وطغیان آزادانه و گستردهگونه

هاي اجتماعی بیشـتر در فضـاي فکـري و سیاسـی     بروز و ظهور یافته است و این حرکت
و علل بروز اندیشـه سیاسـی مخـالف بـا     بررسی چرایی. تشیع و نیز خوارج رخ داده است

هاي اجتماعی در جوامع اسالمی بویژه در اندیشـه سیاسـی اهـل سـنت از جملـه      حرکت
مباحثی است که پرداختن به آن درك وضع کنـونی جوامـع اسـالمی و علـل مشـکالت      

-توجه به این میراث سنتی کمک می. کندسیاسی و اجتماعی این جوامع را آسان تر می

هـا در کشـورهاي   هاي اجتماعی و انقالبهایی از این دست که چرا جنبشرسشکند تا پ
عربی سنی مجال بروز و ظهور کمتري دارد و یا در مقابل چگونه در فضاي شـیعی ایـران   

دهد، به پاسخهاي واقع بینانه تـر  جنبشی به وسعت و اقتدار انقالب اسالمی ایران رخ می
هاي پرشـمار شـیعیان و خـوارج    ت که با وجود قیامنکته مهم دیگر این اس. نزدیک باشند

هـا، در  ها و قیـام هاي انقالب با این شورشدر جهان اسالم تاکنون از منظر تطبیق تئوري
اي تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسـی، پـژوهش مسـتقلی انجـام     مطالعات میان رشته

ماعی در اسـالم عمـال   هاي اجتهاي انقالب، تاریخ جنبشنشده و عمدتا در بررسی تئوري
هاي انقالب کـه عمـدتا هـم از جانـب متفکـران،      نادیده گرفته شده است و بیشتر تئوري

فیلسوفان و جامعه شناسان غربی مطرح شده ناظر به حوادث و تاریخ اروپا و جهان غـرب  
ي سنتی این اندیشـه در  بوده است و از آنجا که این مطالعات و نظریات غربی فاقد سابقه
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توانـد وضـع سیاسـی و اجتمـاعی جوامـع مسـلمان کنـونی را        اسالمی است، نمیجوامع
بنابراین براي درك صحیح مسایل سیاسی و اجتماعی جوامع مسـلمان اعـم از   . بازنمایاند

بایست سابقه فکري و فرهنگی ایـن جوامـع در مقـوالت    شیعه و سنی در گام نخست می
. مختلف مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد
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