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  مقدمه
 

  هاى نظام سیاسى در اسالم درآمدى بر نظریه
  

دهد که باید، به دالیلى چند، در خصوص نظام سیاسى و دولـت   تحوالت فکرى و سیاسى جهان اسالم نشان مى
دولت در جامعـه اسـالمى،   . زندگى را بدون دولت تصور نمودبه لحاظ عملى مشکل بتوان . در اسالم اندیشه کرد

اى از نهادهاسـت، بلکـه حـاکى از وجـود نگرشـها و       همانند دیگر جوامع بشرى، نه تنها بیـانگر وجـود مجموعـه   
هاى خاصى از اعمال و رفتار است که منحصرا مدنیت اسالمى خوانده شده، در واقع جزئى از تمدن اسالمى  شیوه

اى ظریف در قسمت عمده زندگى ما نفوذ و رخنـه   توان گفت که سیاست و دولت به گونه مى. دشون محسوب مى
سان، دولت در جوامع  بدین. پذیرد شود و پایان مى زندگى انسانها در درون نظام سیاسى و دولت آغاز مى. کند مى

الزم اسـت قبـل از   . گرفـت توان نادیـده   اى است که نمى اسالمى، هرچند مفهومى پیچیده است، واقعیت روزمره
هاى دولت در فرهنگ اسالمى نیز اطالعاتى  آنکه درباره نسبت و رابطه خود با دولت بیندیشیم، از نظریه یا نظریه

  .دست آوریم به
اشارات فوق بدین معنى است که دولت در فرهنگ اسالمى، نه امرى تصادفى و اتفاقى است و نـه سـازمانى   

دولت اسالمى داراى برخى مختصات هندسى و ویژگیهاى منحصر بـه  . نادیده گرفتطرف که بتوان  انفعالى و بى
اند، فهم کامل شکل و ساخت دولت عمدتا نیازمنـد درك   فرد است که هرچند بتدریج در طى زمان شکل گرفته

 پردازى درباره گاهى نظریه. هاى کالمى و فقهى است که در آن هندسه و خصوصیات مندرج هستند چنان نظریه
دولت معطوف به امر پسینى است؛ به این معنى که در پـى فهـم سـاختارهاى موجـود دولـت اسـالمى پـس از        

ها هستند که شرایط امکان و موجبات پیدایش نهادهاى  اما در بیشتر موارد، خود نظریه 1.آید پیدایش آنها برمى
ولت، غالبا، هم شکل دولت و هم نگرش هاى د بدین لحاظ که نظریه. اند وجود آورده اسالمى به خاصى را در دولت

هاى اساسى دولت در اندیشه اسالمى،  رسد که فهم نظریه کنند، به نظر مى ما درباره شیوه عمل آن را تعیین مى
  .باید بخشى از هرگونه آموزش سیاسى ما را تشکیل دهد
مفاهیمى است که هـر  هاى اسالمى، یکى از مشکلترین  به رغم این ضرورت، بررسى مفهوم دولت در اندیشه

ها و مفهـوم دولـت    شاید بتوان مشکالت تحقیق در نظریه. شود کس عمیقا بدان بپردازد، از معضالت آن آگاه مى
مشکل نخست ناشى از طبیعت نسبتى است که بین دو مفهـوم  . در اسالم را در سه محور مشخص متمرکز نمود

اى از دیـن و دولـت    لب مسلمانان که اسالم را مجموعـه در مقابل رأى غا. شود دین و دولت در اسالم تعریف مى
شناسان، وجود هر گونه نظریه دولت در اسـالم را انکـار    دانند، برخى اندیشمندان مسلمان، و بسیارى از شرق مى
شود این است که آیـا در   سان، نخستین پرسشى که هر پژوهشگر نظام سیاسى با آن مواجه مى بدین 2.کنند مى

ى درباره نظام سیاسى و طرح و تصورى از دولت وجـود دارد؟ نـوع پاسـخ، طبعـا، موجـب تقسـیم       ا اسالم نظریه
تحلیـل دسـته اول   . انـد  داده» مثبـت «و گروهى بـزرگ پاسـخ   » منفى«گروهى پاسخ . شود دیدگاهها شده و مى

یـى و  متوجه این نتیجه اساسى است که اسالم صرفا دین و جهـاد در راه دیـن اسـت، و دولـت دسـتگاهى عقال     
اى از دین  در مقابل، تحلیل دوم ناظر به این نکته است که اسالم آمیزه. تاریخى براى تحقق مقاصد شریعت است

  .و دولت است و جهاد ابزارى براى تحقق مقاصد این شریعت است
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شـود،   طور طبیعى، اختالف دو نظریه به تعریف نظام سیاسى و ماهیت و شکل دولت اسالمى محدود نمى به
در درون هریک . شود که مسائل تاریخى و لحظه ظهور دولت یا اندیشه دولت در تمدن اسالمى را نیز شامل مىبل

به عنوان مثال در میان کسانى که وجود . هاى مختلف شکل گرفته است از دو طیف بزرگ نیز، دیدگاهها و نظریه
اى طرح شده است که ناظر به ماهیت  نظریهکنند،  اى سیاسى و تصورى از دولت را در دین اسالم انکار مى نظریه

این . اى خاص از تاریخ فتوحات اعراب در دوره اسالمى است ، و زایش و ظهور آن در لحظه»دولت عرب«مستقل 
اى براى ظهـور دولـت در عصـر     اسالمى است تحلیل تاریخى ویژه اندیشه، در عین حال که منکر دولت در وحى

ـ اسـالمى در خالفـت    هاى دولت عربى بر طبق این اندیشه جوانه. دهد ائه مىار) خلفاى راشدین(فتوحات بزرگ 
ـ قومى پیدا نمود و  ابوبکر شکل گرفت، در دوره خلیفه دوم گسترش یافت، در روزگار خلیفه سوم ابعاد اجتماعى

در مسیرى قرار  و مواجهه با معاویه» فتنه اکبر«تبلور سیاسى یافت و بویژه با ) ع(طالب بن ابى سپس در عهد على
  .دست آورد امیه و عباسیان به گرفت که شکل و ساختار نهایى خود را در قالب خالفتهاى وراثتى بنى

همچنین، در درون منکرین دولت در نصوص اسالمى، نظریه دیگرى وجود دارد که ضـمن مخالفـت بـا رأى    
بـا نظریـه   » دولت اسالمى«نظریه در نفى این . داند پیش گفته، ظهور تفکر دولت را روزگار عبدالملک مروان مى

در دوره اسـالمى را نیـز   » دولت عـرب «سو است، اما برخالف رأى مذکور، حتى ماهیت مستقل براى  پیشین هم
، »خالفـت اسـالمى  «طور خالصه  نماید که اندیشه و ساختار دولت در دوره اسالمى، و به تأکید مى. کند انکار مى

مطابق این تلقى، دین اسـالم و تمـدن   . ى تاریخى روم، ایران و یونان تبلور یافته استبتدریج و با الهام از الگوها
هـیچ تغییـرى    اى در خصوص دولت ندارد و بنابراین، دولتهاى اسـالمى نیـز بـى    اسالمى هیچ دگرگونى یا افزوده

  .استمرار همان ساختار و نهادهایى است که قبل از فتوحات اسالمى در منطقه وجود داشته است
اى سیاسى در اسالم تأکید دارد و دیانـت اسـالم را دینـى تـوأم بـا       اى که بر وجود نظریه اما، طیف و اندیشه

و بـه  ) ص(الرسول ینۀداند که به لحاظ تاریخى در مد داند، ریشه دولت اسالمى را در وحى اسالمى مى دولت مى
متفکـران ایـن   . خود را نشـان داده اسـت   تأسیس شده و ساختار و شکل ایدئال و اولیه) ص(دست پیامبر اسالم

کنند که وجود دولت در اندیشـه   طیف نظرى، در تأیید دیدگاه خود به دالیل کالمى، فقهى و تجربى استناد مى
ایـن دیـدگاه، البتـه     6.کننـد  اسالمى را، قطع نظر از تحوالت ناشى از فتوحات جهادى و بعـد از آن تقویـت مـى   

ندان و خلفا را از دستاوردهاى دولت در سرزمینهاى فتح شده و پیرامون آنها انکار ها، اندیشم تأثیرپذیرى اندیشه
  .دهد کند، لیکن در تحلیل دولت اسالمى به آنها اصالت نمى نمى

تفسیرهاى خاصـى از نصـوص    هاى گوناگونى تولید نموده و پیروان این طیف فکرى نیز در درون خود نظریه
هـا دربـاره    اى که همین تنوع و تکثر نظریـه  به گونه. اند اسالمى عرضه کردهدینى و تاریخ تحول دولت در تمدن 

نظام سیاسى و دولت در اسالم، محققان را با دو مسأله یا مشکل دیگر، عالوه بر آنچـه در خصـوص یگـانگى یـا     
شـهاى  یکى، طبیعت اصول و مبانى اعتقادى نـزد گرای : کند جدایى دین و دولت در فوق اشاره کردیم، مواجه مى

ـ مذهبى در اسالم؛ و دوم، کیفیت استناد به نصوص دینى و خصوصیات مصادر و منـابعى کـه در    مختلف فکرى
  .شود هاى مختلف سیاسى به آنها ارجاع مى تأیید نظریه

روشن است که بین دو مطلب فوق رابطه نزدیکى وجود دارد؛ زیرا، این پرسـش اساسـى کـه چـرا متفکـران      
انـدازهاى   اند، و چشم هاى متفاوتى عرضه کرده سیاسى و مفهوم دولت در اسالم نظریهمسلمان در خصوص نظام 

شـوند کـدامها    ها پیرامون دیـن و سیاسـت سـاخته مـى     ـ فلسفى هر گروه که از خالل آنها اینگونه نظریه کالمى
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کنـد و   و کیفیت استناد هر مکتب به نصوص دینـى را طـرح مـى   » روش تفسیر«طور طبیعى بحث از  هستند، به
  .دهد اى اساسى در برابر پژوهشگر قرار مى معضل تفسیر نص اسالمى را چونان مسأله

کنـد،   دارى بین آنها ایجـاد مـى   کند و رابطه معنى بدین ترتیب، آنچه مجموع فصول این نوشته را مرتبط مى
اسـى و دولـت در   هـاى مختلـف نظـام سی    اى واحد است؛ مسأله استناد و تفسیر نصوص اسالمى در نظریه مسأله
طور طبیعـى   ها و گرایشات اعتقادى، بسیار متفاوتند، به هاى دولت در اسالم، از حیث زمینه و چون نظریه. اسالم
با این حال، . ها به نصوص دینى مطرح شده است هاى متفاوتى نیز براى صحت و درستى استناد نظریه»مقیاس«

ره نظام سیاسى در اسالم، هرگز به معناى نفى بنیاد اسالمى، عام ها و استنادها دربا تعدد و تنوع موجود در نظریه
اى جزئـى و متنـوع در درون کلیـت     اى در باب دولت اسالمى، چونـان تجربـه   و یگانه آنها نیست، بلکه هر نظریه

  .اندیشه اسالمى است
هـاى   از نظریـه وار هریـک   با توجه به مطالب فوق، هدف اساسى نوشته حاضر، بررسى چهارچوب منطقـى و نظـام  

اى از قرآن و سنت، و نیز اجماع و عقل، از سوى  ها به ادله نظام سیاسى در اسالم از یک سو، و شیوه استناد این نظریه
هاى نظام سیاسى، شیعه، اهل سـنت و خـوارج طـرح شـده اسـت و       کتاب سه گونه کالن از نظریه در این. دیگر است

ابلیت تطور و تغییر داشته و به تناسب زمان و مکان دگرگونیهاى بسیارى بدین لحاظ که این چهارچوبهاى کالن نیز ق
. اند، کوشش شده است هریک از سه گونه کالن و پیش گفتـه بـه دو دوران قـدیم و جدیـد تقسـیم شـود       را پذیرفته

ات هاى ششگانه در تفکر اسالمى، تالش شده است مناسب سان، ضمن توضیح ویژگیهاى عمومى مهمترین نظریه بدین
ها، تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر در درون تفکر اسالمى، و نیز تأثیرات برخى جریانهاى بـزرگ فکـرى و    درونى این نظریه

. هـاى نظـام سیاسـى در اسـالم ارزیـابى شـود       خارج از تمدن اسالمى، از جمله تجدد غربى در سیماى عمومى نظریه
جمهورى اسالمى ایران، بدون آنکه خواسـته باشـیم آن را   هاى نظام سیاسى در  اختصاص یک بخش مستقل به نظریه

  .دلیلى نظرى قرار دهیم، بیشتر ناظر به اهمیت عملى این بحث در شرایط کنونى است
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