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Abstracts



چکیده

One of the significant issues in Islam and
Prophet's life and tradition is the establishment of
religious government and recognition of the
interaction between religion and politics.
Historical facts have demonstrated that the
Prophet's great reformist movement and the divine
revolutionary objective have been actualized
under a religious rule. Despite this remarkable
historical reality, some old and new scholars- both
shiite and sunni- have always tried to emphasize
the separation of religion and politics, or at most
to point out the religious involvement in politics
and not in government, thus distinguishing the
Prophet's divine mission and rule. All in all,
efforts have been done to either negate or to offer
new interpretations and justifications for the
manifest combination of politics and religion.
The present article cites seven major claims
of this so-called scholarly view and tries to
critically respond to it. Its aim is to question about
interaction or distinction between prophethood
and rule in the Prophet's tradition and life, while
having as hypothesis the fact that these two are
combined in the highest sense of the word.

 بحث اقامه،یکى از موضوعات شاخص در اسالم و سیره نبوى

Keywords: prophet's life and tradition, religious
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 واقعیات.حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است
 بیانگر آن است که اهداف انقالب الهى و نهضت،تاریخى
 در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر،اصالحى عظیم نبوى
.گردیده است
اما با وجود واقعیت تاریخى و سیره صریح حکومتى
 اعم از سنى-  عدهاى از صاحبنظران قدیم و جدید،)پیامبر(ص
 تالش کردهاند تا با تأیید ایدۀ «جدایى دین از سیاست و-و شیعی
 بهتفکیك،»حکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت
میان نبوت و حکومت پیامبر بپردازند و این واقعیت آشکار را
. توجیه کنند،نفى و یا اینکه آن را با اقسام تأویلها و تفاسیر
 به،این نوشتار با ذکر هفت مدعاى اصلى این نحلۀ فکرى
نقد و پاسخگویى به این ادعاها مىپردازد و برهمپیوندى کامل
 بنابراین پرسش اصلى.نبوت و حکومت پیامبر مهر تأیید مىزند
 سؤال از «تعامل یا تفارق نبوت و حکومت در سیرۀ،این مقاله
، و مفروض نویسنده نیز مبتنی بر تعامل نبوت و حکومت،»نبوى
آن هم در واالترین شکل ممکن در سیرۀ نظرى و عملى پیامبر
.مکرم اسالم(ص) است

، تأویلها و تفاسیر، سکوالریسم، جدایى دین از سیاست،سیاست
. تفارق نبوت و حکومت،تعامل نبوت و حکومت

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
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ضرورت حكومت و ادله آن

اجبار را عامل تباهى زندگى اخالقى و اجتماعى انسان

بىتردید ضرورت تشکیل حکومت یکى از مسلمات

قلمداد کردهاند .بر اساس اعتقاد آنان ،انسان ذاتاً پاك و

عقلى بشرى است که قریب بهاتفاق مکاتب الهى و

جامعهپذیر است ،لکن سلطه و استیالى دولتى وى را

غیرالهى بر این ضرورت مهر تأیید زدهاند .نیاز انسانها به

فاسد و هنجارگریز مىسازد؛ اما با محو دولتِ مبتنى بر

زندگى اجتماعى و لزوم تأمین امنیت و تقسیم کار ،بدون

زور و با تأسیس جامعهاى مرکب از کمونها و

وجود مجرى و قانونگذار ،تحققپذیر نبوده و نیست .به

انجمنهاى آزاد مىبایست اینگونه سازمانهای داوطلب

همین دلیل از ابتداى شروع زندگى جمعى و حرکت

و سلطهستیز جاى دولت را بگیرند و بدین ترتیب

انسانها از بدویت بهسوى مدنیّت ،موضوع تشکیل

جنایات در جامعه کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساساً

حکومت عملى مدنظر جوامع انسانى بوده و صورت و
ماهیت این حکومتها بر اساس میزان پیشرفت مدنى و
تطور بشرى ،تکاملیافتهتر گردیده است.
بنابراین نیاز جامعه به نظم اجتماعى و دستگاه
حکومتى و مدیریت ،از مسائل بدیهى نزد محققان و
متفکران است؛ چنانکه گزارشهاى تاریخى و تحقیقات
جامعهشناختی و مردم شناختى و نیز شواهد
باستانشناسى ،همگى گویای این مطلباند که جوامع
بشرى هیچگاه از نهاد حکومت ،دستگاه رهبرى و
مدیریت سیاسى و اجتماعى خالى نبوده است .در واقع
براى اینکه جلوى هرجومرج و توطئهها علیه امنیت
جامعه گرفته شود ،ضرورت برقرارى نهادى به
نامحکومت ،که از توان کافى برخوردار باشد ،امرى
الزامى است که باید به ساماندهى اجتماعى بپردازد.
البته در بین نحلههاى فکرى بشرى ،مکاتبى نیز با
وجود نهاد دولت مخالف بودند؛ براى مثال ،مارکسیستها
تا پیش از ظهور جامعه کمونیستى و سوسیالیستى ،دولت

خود دولتها با اعمال زور و سلطه ،مبناى منازعات و
مخاصمات و در نتیجه منشأ تبهکارىها هستند.
از سویى در جهان اسالم نیز برخى ،فرقه خوارج
را با آنارشیسم  -در مخالفت با دولت -تشبیه کردهاند؛
زیرا این فرقه با اشعار «ال حکم اال هلل» قائل به عدم
ضرورت حکومت شدند و امام على (ع) ،خطبه چهلم
نهجالبالغه را در نفى اعتقاد آنها بیان فرمود.
بههرحال از دیدگاه بخش اعظم فرقههاى اسالمى
و از جمله تشیع ،حکومت امرى ضرورى است و در
صورتانحراف آن نباید منکر اصل ضرورت این نهاد
حیاتى گردید .چنانکه مبحث ضرورت دولت ،در تاریخ
اندیشه سیاسىمسلمانان ،سابقهاى طوالنى دارد و پیشینه
آن به مجادالت کالمى  -سیاسى سده اول برمیگردد و
مىتوان اذعان کرد که مخالفت مقطعى خوارج با
حکومت نیز یك استثنا بوده است .شاید بهطور اجمالى
بتوان برخى از مهمترین ادله ضرورت حکومت در
اسالم را چنین برشمرد:

را نگهبان سلطه طبقاتىِ طبقات استثمارگر و ابزاردست

 .1دلیل عقلى

آنها میدانستند و به این دلیل در ترسیم جامعه آرمانى

در زندگى اجتماعى انسان ،منافع مادى موجب تزاحم و

خود ،نابودى دولت را وعده مىدادند.

اختالف مىشود و رفع هرجومرج ناشى از این امور در

همچنین اندیشهوران ،مکتب «آنارشیسم» یا «سرور

گرو قانون ،و قانون نیز محتاج مجرى است و عقل

ستیزى» ،در سدههاى هجدهم و نوزدهم نسبت به

مىگوید که جلوگیرى از هرجومرج و دستیابى به

قدرت دولتی بدبین بوده و هرگونه نهاد مبتنى بر زور و

امنیت نیاز به تأسیسحکومت قانونى دارد و خداوند نیز
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پیامبران الهى را در جهت اجراى قوانین الهى فرستاد که

همچنین قرآن مىفرماید:

البته برخى از ایشان در اعمال حاکمیت الهى توفیق نیفتند.

«الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي األرْضِ أَقَامُوا الصَّالةَ وَآتَوُا

 .2ماهیت قوانین اسالم

نگاهى اجمالى به احکام و قوانین اسالم نشانِ آن است
که ماهیت بسیارى از این احکام ،اجتماعى و غیرفردى
است و مسائلى مانند جهاد ،قضاوت ،احقاق حقوق ،امر
به معروف و نهى از منکر و امور حسبه ،خمس ،زکات
و انفال و ...ازجمله امورى هستند که اجرا و اِعمال آنها
تنها در سایه ایجاد حکومت میسر خواهد بود.

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ( »...حج)10 :؛
همان کسانى که هرگاه در زمین به آنها قدرت
بخشیدیم ،نماز را بر پاى مىدارند و زکات مىدهند و
امر به معروف و نهی از منکر مىکنند.
این آیه بهطور ضمنى بیان مىکند که برپاداشتن نماز
و اداى زکات و سایر فرایض دینى تنها در سایه حکومت
میسر است و انسانهاى الهى هرگاه به حکومت دست
یابند فرائض را بر پا مىدارند .البته اشاره به این آیات از

 .3سیره عملى پیشوایان اسالم

باب حصر نیست و از باب احصاء و اشاره است.

پیامبر اسالم (ص) ،اسوهها و امامانى چون على (ع) و

 .5روایات

امام حسن (ع) ،همزمان با فراهم شدن امکانات تشکیل
حکومت ،در زمان خود اقدام به تأسیس این نهاد کردند
و حتى با رحلت پیامبر (ص) نیز هیچکس در ضرورت
حکومت شك نکرد و مسئله مورد اختالف ،نوع ،میزان
و شرایط صالحیت جانشینان پیامبر (ص) بود.

گرچه روایات بسیارى از پیامبر (ص) و ائمه معصوم
(ع) در باب ضرورت حکومت وجود دارد ،اما شاید
معروفترین آنها سخن امام على (ع) در پاسخ به نفى
حکومت خوارج با استناد به شعار آنها ،یعنى «ال حکم
اال هلل» است و این فرموده همان خطاب« :البد للناس من

 .4آیات

امیر برّ او فاجر» (نهجالبالغه فیضاالسالم ،خطبه :11

آیات بسیارى در قرآن کریم دال بر ضرورت ایجاد

 )005است که بیانگر این حقیقت است که در درجه

حکومت و تبیین ویژگىهاى زمامداران و حکومت

اول باید زمامداری عادل و نیکوکار پیدا کرد و اگر نشد،

فاضله است .براى نمونه آیه  55سوره «یوسف» 0و دیگر

وجود زمامدار از هرجومرج بهتر است.

آیات مربوط به ماجراى حضرت یوسف ،ضرورت

پاسخ امام (ع) حاکى از آن بود که ال حکم اال هلل،

حکومت شخصی مدیر ،مدبّر و آگاه را بر جوامع انسانى

همان کالم قرآن است که مىفرماید« :ان الحکم اال هلل»،

مخصوصاً در مواقع بحرانى آشکار مىسازد؛ و یا در

ولى شما معناى باطل از آن اراده مىکنید« :کلمة حق یراد

سوره «ص» ،خداوند بهصراحت حضرت داود را به

بها الباطل»؛ زیرا منظور خوارج ،نفى امارت و حکومت

خالفت گمارده و از او مىخواهد که بر مبناى حق و

غیر خدا بود و حالآنکه معناى صحیح «ان الحکم اال

عدالتمیان مردم حکمرانى کند:

اهلل» آن است که قانون باید خدایى باشد و آنچه بر مردم

«يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي األرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِِّ ( »...ص)02 :؛
اى داود ،ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم ،پس
در میان مردم بهحق داورى کن.

حکومت میکند باید قانون الهى باشد ،اما اجراى این
قانون نیاز به مجرى و حاکم دارد ،لذا تا آنجا که امکان
دارد باید حاکم ،صالح و شایسته باشد وگرنه ،به حاکم
فاجر هم باید تن داد.
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البته در سالیان بعد خوارج از عقیده خود دست

علمگرایى ،نوگرایى و مدرنیسم و این جهانى ،جابهجایى

برداشتند و با قبول این اصل که به زمامدار و رهبر نیاز

باورها و نهادهای دینى ،تقدسزدایى از عالم و جامعه و

است با «عبداهلل بن وهب راسبى» بیعت کردند (ابناثیر،

غیره ذکر شده است.

0935ق.)992 /9 :
همچنین حضرت امیر (ع) در ضرورت حکومت،
در جاى دیگر فرمودهاند:
«وال ظالم غشوم خیر من فتنة تدوم» (مکارم
شیرازى)01 /01 :0911 ،؛
«زمامدار ظالم و ستمگر بهتر است از فتنه و
هرجومرجی که پیوسته در جامعه وجود داشته باشد».
پیشوایان الهى ،حکومت را ابزار کارآمدى براى
تحقق آرمانهاى الهى مىدانستند و به همین دلیل

اما در نگاه کلى ،سکوالریسم به معناى جدایى
قلمرو دین از سیاست و به مفهوم عرفى شدن ،به
تحوالتى نظر دارد کهپس از عصر نوزایى در غرب شکل
گرفت و در نهایت پس از بىکفایتى مسیحیت مجعول
در ایفاى نقش در همه عرصههای حیات انسانى ،منجر
به حاشیهنشینى دین از عرصه اجتماعى ،سیطره علوم
تجربى و پایهریزى دولت بر مبنای ناسیونالیسم گردید و
این نتیجه حاصل شد که حوزه دین صرفاً باید به زندگى
فردى انسانى و رابطه او با خداوند محدود شود.

رهبرى همانند امام علی (ع) ،اقامه حکومت را بر خود

در بخش عوامل دینى پیدایش سکوالریسم مىتوان

فرض مىشمردند و از شمشیر زدن براى حفظ آن از

به دو عامل مهم  .0فقدان نظریه حکومت و تأکید بر

دستبرد نااهالن دریغ نکردند و معتقد بودند که مردم

تفکیك دین از حکومت در مسیحیت و  .0جزمگرایى و

بدون حکومت صالح ،روى صالح نخواهند دید:

تحجّر ،تفتیش و تکفیر عقاید در این دین در عصر

«...فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاة( »...نهجالبالغه

سدههاى میانه اشاره کرد .همچنان که مىتوان علل زیر

فیض االسالم ،پیشین ،خطبه )239 :011؛ «جامعه و مردم

را بهمنزله عوامل تاریخى ،اجتماعى و سیاسى ظهور و

اصالح نمىشوند مگر آنکه حاکمان اصالح گردند».

تثبیت این پدیده معرفى کرد:

 .6آراى اجمالى علما و اندیشهوران اسالمى

قریب بهاتفاق علماى اسالمى در کلیه فرقهها و مذاهب،
با اجماعى واحد ،موضوع ضرورت حکومت را مورد
توشیح و تصدیق خود قرار دادهاند و بهمنزله یك بدیهه
و مسلم عقلى و نقلى بدان نگریستهاند.

الف) فساد همهجانبه کلیسا و تضعیف و
چندپارگى آن؛
ب) نهضت اصالحات (رفورماسیون) دینى؛
ج) تضعیف و سستى مبانى ایمان عامه؛
د) ظهور و نقش طبقه بورژوازى و سرمایهدارى؛
هـ) تالش فرمانروایان براى انزوا و تضعیف کلیسا؛

مفهوم و پیشینه سكوالریسم در غرب و عالم اسالمى

و) تأثیر نوزایش یا رنسانس؛

الف) در غرب

ز) ظهور دولت -ملتها.

براى سکوالریسم مترادفهاى بسیارى مانند علمانیت،

همچنین نقش عوامل نظرى و معرفتى ،در پیدایش و

الدینى (به زبان عربى) ،دنیاگرایی و گیتىگرایى ،اصالت

استقرار سکوالریسم ،بىنهایت مؤثر بوده است و نیز نباید

امور دنیوى ،عرفى شدن ،دنیاپرستى ،جداانگارى دین و

از دو عامل مبنایى تأثیر عصر روشنگری و اکتشافات

دنیا ،غیرمقدس و غیرروحانى ،افول دین ،همنوایى با این

علمى و نقش مکاتب و نظریههاى معرفتى (انسانمدارى،

دنیا ،رهایى جامعه از قید دین ،و در معانى عقالنیت،

فردگرایى ،اصالت عقل ،کثرتگرایى و )...غافل شد.
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ب) در عالم اسالمى

این بود که «روحانیون و کشیشان در تاریخ هم از قدرت

اما ریشههاى سکوالریسم را نیز مىتوان در تاریخ

خود بهره نادرست بردهاند و هم میان اعضاى جامعه

اسالم پىجویى کرد؛ زیرا پس از رحلت پیامبر (ص)،

واحد ،نفاق انداختهاند».

حوادثى در تاریخ اسالم اتفاق افتاد که زمینهساز پذیرش

شمیل که در آراى خود از روحیه حاکم بر اروپاى

نغمه جدایى دین از سیاست شد و با غصب خالفتِ

سده نوزدهم تقدیر مىکرد ،با اقتباس از الگوهاى غربى،

امام على (ع) ،مسیر خالفت و حکومت از جایگاه اصلى

این مقیاس را مبناى تفکر اجتماعى خود قرار داده بود

خود منحرف گشته و بذر اصلى جدایى دین از سیاست

که حضور اسالم و علماى اسالم در دولتهاى شرقى

و تبدیل حکومت نبوى و علوی به ملوکیّت کاشته شد و

بهمثابه حضور مسیحیت و ارباب کلیسا در حکومتهاى

نهاد خالفت اسالمى با جدایى از قرآن و عترت ،بهمثابه

غربى است؛ ازاینرو تجربه مغرب زمین در بالد شرق

پوستهاى بدون مغز ،فاقد محتوای دینى گردید.

نیز باید عملى گردد (عنایت.)15-52 :0911 ،

با ظهور تمدن جدید و در خالف دو سه سده

طه حسین مصرى نیز در بررسى عوامل از بین رفتن

گذشته ،ابعاد سکوالریسم بهواسطه ایفاى نقش استبداد

تمدن قدیم و عظیم مصر ،حکومت عثمانى را از مقصران

داخلى ،استعمار خارجى و روشنفکران غربزده در

معرفی کرده و براى حل این معضل و جبران این

عالم اسالمى گسترش فراوانى یافت؛ هم چنانکه

عقبماندگى ،تفکیك دین از سیاست را توصیه مىکند:

مستشرقین غربى به اینپدیده و رواج آن دامن زدند.

«یکى از مبانى تمدن امروزى ،جدایى دین از

شعارِ ستیز با دین ،آزادىگرایى افراطى ،الحاد و

سیاست است ...پس یکى از شروط پیروى از تمدن

مادهگرایى ،انسانمدارى ،ملىگرایى ،اشاعه اندیشههاى

اروپایى جدا کردن دین از سیاست است (طه حسین،

التقاطى ،مطالعه اسالم از دریچه علوم تجربى و

0011م.)00 :

بهاصطالح علمزدگى ،پروتستانیسم اسالمى ازجمله

مسلمانان از گذشته این اصل نو را دریافتهاند که

جلوهگرىهاى سکوالریسم در عالم و کشورهاى

سیاست چیزى و دیانت چیز دیگرى است و تأسیس

اسالمى بوده است.

دولت بر مبناى منافع ملى استوار است ،قبل از آنکه بر

همچنین باید گفت که در جهان عرب ،سرخوردگى

چیز دیگرى متکى باشد .این تفکر زیربنای زندگى نوین

از حکومت عثمانى ،زمینه قبول فکر جدایى دیانت و

در اروپاست؛ زیرا از زیر بار اندیشه سدههای میانی

سیاست را فراهم آورد و البته عناصر غیرمسلمان هم با

(قرون وسطى) شانه خالى کرد و سیاست خود را بر

بهانه قرار دادن آن ،در رشد و توسعه چنین اندیشهاى

منافع روز پى افکند ،نه وحدت مسیحیت و نه اشتراك

کوشیدند .براى نمونه «شبلى شمیل» که در دوران

زبان و نژاد» (طه حسین0011 ،م.)01 :

حکومت سلطان عبدالحمید عثمانى و حاکمیت وى بر

اما در سده بیستم از میان نویسندگان اهل سنت،

مصر ،زندگى مىکرد ،آن حکومت را نمونهاى از یك

على عبدالرازق (متوفاى 0022م) نخستین تجددخواهى

دولت استبدادى مىدانست و آرزو مىکرد که بهجای

بود که بهتفصیل به موضوع جدایى دین از سیاست

آراى مذهبى« ،یگانگى اجتماعى» مبنای حکومت قرار

پرداخت و در کتاب خود « -االسالم و اصول الحکم»-

گیرد .وى که از نخستین نویسندگان عرب براى ارائه

که در سال  0005میالدی منتشر شد ،مدعى گشت که

طرحى نو در مسائل اجتماعى است ،اصالح جامعه عربى

در قرآن دلیل یا شبه دلیلى بر حکومت و سیاست اقامه

را به «جدا کردن دین از سیاست» مىدانست و استداللش

نشده است (عبدالرازق0911 ،ق .)32 :عبدالرازق بر
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خالف اعتقاد عمومى مسلمانان اهل سنت ،معتقد است

محسوب مىشود ،همچنان که این نحله فکرى نیز

که خالفت جزء اصول دین و ارکان شریعت نیست و

بهویژه بعد از انقالب اسالمى در مدارج مختلف در

در اسالم ،سیاست از دین جداست و ازاینرو ملتهاى

متفکرین ایرانى بازتابها و هواداران و مدعیانى یافته

مسلمان در این عصر باید ارباب دین را از دخالت در
سیاست بازدارند .الزم به ذکر است که انتشار این کتاب
در زمانى بود که مسئله الغاى خالفت در ترکیه باعث
بروز مناقشه و مباحثاتی میان مسلمانان اهل سنت
گردیده بود و آراى مطروحه در این کتاب از حیث
نظرى ،حکومت و عملکرد آتاتورك در ترکیه را تقویت
و تأیید کرد و جامعه دینى مصر و علماى االزهر را علیه
عبدالرازق برانگیخت و کار ایننویسنده سکوالر را به
محاکمه و عزل از مقام قضاوت و طرد از جامعه دینى
مصر کشید.
همچنین کتاب عبدالرازق ،ردیهاى بر کتاب

محمدرشید رضا درباره خالفت ،یعنى الخالفة او االمامة
العظمى بود .او بهطور کلى منکر رابطه دین و سیاست
شده و راهبردهاى قرآنى را غیرسیاسى اعالم کرد و
حکومت نبوى (ص) را نیز بهنوعى انکار کرد .گرچه
عبدالرازق با نفى حکومت آغاز کرد و به دنبال تأیید
الغاى خالفت عثمانى بود ،ولى به این بسنده نکرد و
آیات و روایاتى که براى اثبات وجوب نصب امام و
خلیفه مورد استفاده قرار گرفتهاند و از طریق آنها رابطه
دین و سیاست را شرعى دانستهاند ،قابل مناقشه اعالم
کرد و به توجیه آنها پرداخت و یا از جهت داللت و
سند ،آنها را ضعیف دانست (عبدالرازق0911 ،ق.)11 :
نکته قابل ذکر آن است که عبدالرازق بین دو نظریه
جدایى دین و سیاست و قبول رابطه دین با سیاست و
نفى حکومت دینى در نوسان است 0و چون عمده نظر
وى نفى خالفت در حوزه اسالم بوده است بعضى از
ادله او وافى به اثبات جدایى دین از سیاست نیست؛ اما
در مجموع وى یکى از شاخصترین متفکرین اسالمى
در حوزه «علمانیت» و تفکر جدایى دین از سیاست

9

است و برخى هم در مقابل نظریه دولت دینى ،از
دولت غیردینى و یا دولت سکوالر سخن راندهاند.

1

نقد و ارزیابى مدعیان منكران دولت نبوى

نگرش سکوالریستى به رابطه دین و سیاست و همچنین
به دولت نبوى در دو نظریه نمود یافته است:
اول) نظریه جدایى دین و سیاست؛
دوم) نظریه پیوند دین با سیاست و نه با حکومت؛
نظریه اول ،دین را بهطور کلى در حوزه ارتباط
فردى انسان و خدا مىداند و دین را نسبت به حوزه
اجتماعى زندگى انسان بىتفاوت معرفى مىکند و این
در واقع همان انکار رابطه دین و سیاست و نفى
حکومت نبوى و اعالن غیرسیاسى بودن اسالم است،
همانگونه که عبدالرازق براى طرح خالصه نظریهاش
نوشته است:
«مىبینى که گردنههایى در راه کسانى که معتقد به
آن هستند که پیامبر رسالت را با حکومت سیاسى و
تأسیس دولت اسالمى جمع کرده ،وجود دارد .هرگاه از
لغزشى بخواهند رهایى یابند ،به لغزشهایى دچار گشته،
راهى براى تو باقى نمىماند ،جز راهى که چهبسا
مسیری روشن است و پرتگاههاى مخوف و گردنههاى
سخت ندارد؛ و آن راه این است که حضرت محمد
(ص) تنها پیامبرى بوده که به دعوت دینى خالص
پرداخته است .پادشاهى و دولتدارى ،رسالت او را
دچار شائبه نساخت و وى هرگز ملك و حکومت
نداشت ،به معنای امروزی دست به تأسیس حکومت
نزد» (عبدالرازق0911 ،ق.)095-092 :
اما در مورد نظریه دوم باید گفت که این دیدگاه
منکر وجود راهبردهاى کالن سیاسى در دین و قرآن
نیست .دستوراتدینى را نیز منحصر به حوزه زندگى

ماهیتشناسی حكومت نبوى از زاویۀ نقد دیدگاههای سكوالریتیی

خصوصى افراد نمىداند و دین را نسبت به ابعاد
اجتماعى انسان ،داراى نظر و عقیده مىداند؛ اما هرگز از

«فَذَكِِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»
(غاشیه)00-00 :؛

مجموعه تعالیم دین و آیات قرآنى ،ارائه نظام حکومتى
یا تکفّل حکومت را به دست نمیآورد .برخى با ذکر

پس تذکر بده که تو تنها تذکردهندهاى ،بر آنان
تسلطى ندارى.

مستنداتى ،صاحبنظرانى مانند مهدى حائرى،
عبدالکریم سروش ،مهدی بازرگان و محمد مجتهد

« ...وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِال مُبَشِِّرًا وَنَذِيرًا» (اسراء 015 :و
فرقان)52 :؛

شبسترى را داراى این نحله فکرى معرفى کردهاند و
دیدگاههاى آنها را در این زمینه پاسخ گفتهاند.

و تو را جز بشارتدهنده و بیمرسان نفرستادیم.

5

درهرحال هر یك از این دو نظریه به معناى نفى
کفایت و جامعیت تفکر سیاسى و مدیریتى اسالم براى
نظام اجتماعی بوده و این نیز به معناى نفى واقعیت
حکومت نبوى و یا توجیه آن متناسب با نگرش
سکوالریستى است.
ازآنجاکه داعیههاى این دو نظریه گسترده بوده و
قائلین متعددى در پشت این مدعاها وجود دارد ،در
اینجا براىاختصار برخى از مهمترین مدعاهاى مذکور را
ذکر کرده و سپس بهطور اجمالى پاسخ خواهیم داد:

59

«نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ( »...ق:
)15؛
ما به آنچه مىگویند داناتریم و تو به زور وادارنده
آنان نیستى.
 .2پاسخ به مدعاى اول

الف) در برداشتهاى فوق از آیات مذکور ،توجه به
شأن نزول ،سیاق آیات و تطبیق آیات صورت نگرفته
است .بدیهی است که در چنین صورتى برداشت صحیح
میسر نخواهد بود.
ب) با توجه به آیات فراوانى که وظایف سیاسى،

 .1مدعاى اول

اجتماعى ،حکومتى ،والیى ،قضایى و نظامى را براى

«قرآن ،رسالت پیامبر (ص) را در تعلیم ،تزکیه ،تبلیغ،

پیامبران و مؤمنان بیان مىکند ،حصر در آیات مورد

تذکر ،بشارت و انذار منحصر کرده و هرگونه سلطه بر

استناد ،حصر نسبى است نه حصر مطلق.

مردم و حکومت را نفى کرده است».
استناد این ادعا بر مبناى آیات متعددى 2از جمله
آیات زیر صورت گرفته است:
«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األمِِّيِِّينَ رَسُوال مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِِّيهِمْ وَيُعَلِِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ( »...جمعه)0 :؛
اوست آن کس که در میان بىسوادان فرستادهاى از
خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و
پاکشان گرداند و حکمت بدیشان بیاموزد.
« ...فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَالغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» (رعد)11 :؛
جز این نیست که بر تو رساندن پیام است و بر ما
حساب آنان.

ج) آیات مورد استناد در ارتباط با اصل ایمان
آوردن یا نیاوردن افراد است که امرى اعتقادى و قلبى
است و الزام و اجبار در آن نفى گردیده است و هیچ
ربطى به اجراى احکام و حدود الهى و رهبرى سیاسى -
اجتماعى ندارد .هم چنانکه آیات متعدد دیگرى در
حیطه وظیفه ابالغ و انذار مردم توسط خداى متعال نازل
شده است.

1

د) مبارزات حقجویانه و طاغوتستیز پیامبران
الهى و از جمله پیامبر اسالم (ص) ،دال بر این است که
وظایف پیامبران ،تنها ابالغ و انذار نبوده است و بسیارى
از آیات الهى همانند آیات مبارزه ابراهیم (ع) با نمرود و
موسى (ع) با فرعون حاکى از این امر است.
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هـ) بسیارى از آیات مبنى بر وظیفه ابالغ و انذار

حقیقى از سلطه ،تغلب و استیالطلبىخبرى نیست و مردم

پیامبر (ص) همانند «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِال الْبَالغُ( »...مائده:

اطاعت از نظام سیاسى را مایه کمال خود مىدانند.

...« ،)00وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ( »...ق )15 :و «لَسْتَ عَلَيْهِمْ

 .3مدعاى دوم

بِمُصَيْطِرٍ» (غاشیه )00 :از آیات مکى هستند .آیات مکى
به ضرورت شرایط و درحالیکه هنوز دولت نبوى در
مدینه تشکیل نشده ،ارتباط کمترى با امر حکومت و
قانون دارد؛ گرچه در این آیات مطالبى درباره انبیا و
احیاناً قدرت و حکومت آنان آمده است ،ولى بدیهى
است که پیامبر (ص) در سالهاى اولیه نبوت به تبلیغ
توحید ،دیانت ،انزال و ابالغ شریعت به مردم بپردازد و
در مرحله دوم و پس از ملتسازى ،در مدینه به تشکیل
دولت پرداخته و دستورات فقهى الزماالجرا و قوانین
مبتنى بر شریعت را به مرحله اجرا گذاشته و با ایجاد
قدرت متمرکز ،اجراى قانون را برعهده گرفته و از مردم
بخواهد تا به قوانیناسالمى و حکومتى عمل کنند .لذا
سیاق آیات مدنى بیش از آیات مکى مرتبط با امر
حکومت و مسائل سیاسى ،اجتماعى و قضایى است و
آیات متعددى از آیات مدنى مانند آیه «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ( »...نساء ،)31 :داللت بر ضرورت اطاعت
از پیامبر (ص) دارد 3و مقصود از این اطاعت شامل
اطاعت در حکم و حکومت نیز است .با این توضیحات
مشخص مىگردد که نمىتوان میان نبوت و حکومت
تفکیکى قائل شد.
و) نظام حکومتى نبوى ،نظامى الهى است که بر
خالف نظامهاى سیاسى موجود ،روابط سلطهآمیز میان
حاکم الهى و مردم برقرار نیست ،یعنى مردم بهمنزله
محکوم تحت سلطه حاکم نیستند بلکه نبى یا امام ،در
نقش هادى مردم ایفای نقش کرده و آنها را بهسوی
کمال و سعادت مادى و معنوى رهنمون مىگردد .در
واقع حکومت الهى نبوى و علوى براى تزکیه و تربیت
عمومى شهروندان است و در چنین نظام متعالى ،به معناى

فقدان مفاهیم سیاسى در متون دینى یا امکان حمل آن
بر معانى غیرسیاسى
بر مبناى این ادعا (عبدالرازق4411 ،ق ،)15 :متون
و منابع قرآنى و روایى عارى از مفاهیم سیاسى و
بسیارى از مفاهیم مورد ادعا غیرسیاسی است؛ مثالً
مفهوم شورا و امر قرآن به مشورت ،مفهومى اخالقى و
تنها مختص به پیامبر (ص) بوده و مفاهیمى مانند حکم
به معناى قضا ،داورى و سلطان به معناى حجت است.
 .4پاسخ به مدعاى دوم

صاحبان این ادعا با مفاهیم سیاسى قرآنى ،برخوردى
تفریطى داشته و حق مطلب را بر مبنای تعصبات و
جانبداریهای عقیدتى خود ،لحاظ نکردهاند .بدیهى است
هرگونه آیهاى در قرآن ،چه خطاب به پیامبر (ص) و چه
در زمینه دیگرى نازل شده باشد ،بنا بر خاتمیت ،جامعیت
و فرامکانى و فرازمانی بودن این کتاب مبین ،داراى حکم
فراگیرى براى بشر بوده و آیات مرتبط با شورا نیز شامل
این حکم هستند .بدیهى است که یکى از عرصههاى قطعى
مشورت ،در حیطههاى سیاسى و اجتماعى است که این
نیز با شأن نزول این آیات تناسب دارد.
از سوى دیگر صدها مفهوم صرف سیاسى در قرآن
قابل بازیابى است که برخى از آنها چنیناند :امامت،
ملك ،والیت ،اطاعت ،اولىاالمر ،حکم ،قسط ،سلطان،
فتنه ،قتال ،جزیه ،جهاد ،رکون ،ظلم ،اولویت ،بیعت،
قسط ،عدل ،خالفت ،مستضعفین ،استکبار ،امام ،امت و....
همچنین وجود این مفاهیم در آیههاى قرآنى،
باعث شده که شاهد صدها آیاتاالحکام سیاسى باشیم.0
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 .5مدعاى سوم

جانشینگزینى نظام حکومتى ایران در آن عصر به شمار

«حکومت نبوى ،فاقد طرح روشن و صریحى بوده و در

آورده است:

واقع بخش عمدهاى از آن امضاى مدلهای حکومتی
پیشین و برگرفته از آنهاست».

«با رحلت پیامبر (ص) از همان نخست مسئله
جانشینى ،بدون رویه معیّنى بود .از نظر شیعه در غدیر

صاحبان این مدعا چون نتوانستهاند آمیختگى

خم ،پیامبر (ص) حضرت على (ع) را جانشین خود کرد

اساسى اسالم و سیاست و وجود حکومت نبوى را انکار

و بعد هم هر امام ،امام بعدى را منصوب نمود؛ یعنى

کنند از زاویه سکوالریستى دیگرى به نفى یا ایجاد شبهه

اصل بر انتصاب است .بعد هم این انتصاب در همان

در وجود باالصاله حکومت نبوى پرداختهاند و شفافیت،

خانواده و از نسلى به نسلى صورت مىگیرد .امرى که

صراحت و اصالت آن را منکر شدهاند .یکى از این

شباهت بسیار به نظام حکومتى ایران ،و موروثى بودن

مدعیان چنین نوشته است:

سلطنت در این دیار دارد» (برقعى.)090 :0930 ،

«اسالم از همان بدو تشکیل خود و در زمان پیامبر
اسالم با حکومت در هم آمیخت .پیامبر حاکم شد و
اداره امور جامعه را برعهده گرفت ،لذا در قرآن نیز
احکامى و دستوراتى براى همین منظور آمد .از جمله در
مورد تقسیم ارث ،زنا ،ازدواج ،معامالت ،جنگ و صلح
و غیره؛ و همانگونه که مىدانیم این احکام پارهاى
امضایى هستند ،یعنى احکامى که در جامعه وجود داشته
و اسالم آنها را به همان شکل ،یا با اندکى تصرف
جهت هماهنگى باارزشهاى اسالمى ،پذیرفته است.
پارهاى از احکام تأسیسى هستند که یعنى اسالم خود
رأساً صادر کرده است و در سنت جامعه وجود نداشته
است» (برقعى.)000 :0930 ،
«باآنکه اسالم از همان آغاز و زمان پیامبر حکومت
کرده و در آیات قرآنى و احادیث و سنت در مورد آن
سخن رفته است ،ولى نه از دیدگاه نظرى این مسئله
بهصراحت و روشنى مطرح شده و نه در عمل ،رویهاى
مشخص و معینی براى آن در تاریخ اسالم وجود دارد.
بههمین سبب نیز همانگونه که خواهیم دید ،متفکران

 .6پاسخ به مدعاى سوم

الف) آنگونه که از این مدعا برمیآید ،رسالت و
حکومت نبوى ،حرکتى معمولى و فرآیندى فردى بوده
که گرچه بهایجاد حکومت انجامیده ،ولى فاقد صراحت،
تعیّن و بىهمتایى بوده و در واقع ادامه شکلى از
حکومتهاى مشابه دول همجوار بوده است .درحالیکه
چنین برداشتى از اساس باطل است ،زیرا پیامبر گرامى
اسالم طى  09سالمجاهدت  -از بعثت تا رحلت-
مأمور ابالغ و اجراى اسالم شد و به نهضت و انقالبى
عظیم و تمدنساز دست زد و در همه ابعاد و زمینههاى
فکرى ،فرهنگى ،اقتصادى ،اجتماعى و سیاسى حرکتى
عدالتگستر و توحیدى بر پا کرد که با محتوای اصیل و
جامع اسالم ،بهمنزله آخرین و کاملترین دین آسمانى،
براى همه زمانها ،مکانها و همه مردم تناسب داشت.
وى با تأسیس حکومتى قرآنى با نفى افکار ،آیینها و
ارزشهاى ظالمانه جاهلى ،قومى و قبیلهاى ،خونى و
نژادى ،مادى و طبقاتى و شرك و بتپرستى ،و درهم

دینى در طى قرون در مورد مسئله حکومت در اسالم با

شکستن ساختارها و مناسبات مبتنى بر آنها ،اساس

یکدیگر تفاوت نظر بنیانى دارند» (برقعى.)090 :0930 ،

نظمى عادالنه ،نو انقالبی را پى ریخت .نهضت او که

این نویسنده در راستاى اثبات فقدان طرح

یك انقالب و نظام سیاسى تمامعیار بود به تغییرات

حکومتى در دولت نبوى ،مدل جانشینى بعد از پیامبر

عمیق و اساسى در ذهنیتها و عینیتهای حاکم بر

(ص) را که مبتنى بر انتصاب است ،تقلیدى از الگوى

جوامع و نظامهاى آن روز انجامید .پیامبرى که به تعبیر
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على (ع)« ،سیرهاش میانهروى و اعتدال و سنتش رشد و

سنتى و مدرن اینگونه مشابهتها بهوفور یافت مىشود.

تکامل و سخنش جداکننده (حق از باطل) و حکم و

همچنین حجم عظیم مخالفتهاى تفکر جاهلى با

فرمانش به عدل و درستکارى بود».

01

حرکت انسانساز نبوى و تحمیل جنگها و منازعات

ب) حرکت سیاسى و نهضت انسان نبوى حرکتى

فراوان به این حکومت متعالى ،فرصت الزم را از

تدریجگرا بود و تکامل انسانها را بر اساس سیاست

دولتمردان این حکومت براى ترسیم خطوط بیشتر این

تدریجگرایی دنبال مىکرد و به همین دلیل بسیارى از

نظام سیاسى نیز گرفت.

احکام و واجبات اسالمى تدریجاً و با فاصله زمانى،

د) توهم وجود عدم صراحت در موضوع جانشین

نازل و واجب گردید تا امکان مطاوعت و پذیرش

گزینى در سیاست و نظام نبوى ،فاقد داللت الزم است

همگانى وجود داشته باشد .در عرصه سیاسى و نظام

و کلیه منابعشیعى و اکثر منابع سنى ماجراى غدیر خم و

حکومتى نیز چنین بود .اساساً باید پرسید که چگونه

یومالخمیس را بدون کاستى ذکر کرده و همگى بر

امکان داشت که اعراب بادیهنشین و جامعه جاهلى آن

وصایت ایشان به امامت و جانشینى على (ع) و ذکر

عصر را با آخرین سطح نظام ،شیوهها و سازوکارهای

ویژگىهاى الزم این مقام توسط پیامبر (ص) تصریح

سیاسى آشنا کرد؟ این در حالى است که تا آخرین

کردهاند ،ولى تاریخ گواهى مىدهد که دشمنان اسالم به

لحظات حیات پیامبر اسالم (ص) ،مخالفتهاى جاهلى

دلیل مخالفت با این انتخاب ،حتى در مسیر وصایت

و گرایشهای بازگشت به سنتهاى جاهلى در جامعه و
عصر نبوى وجود داشت که عاقبت نیز همین حرکت
ارتجاعى ،مایه تحریف جامعه اسالمى از امامت و به
ملوکیت و مهجور کردن سیاست علوى گردید!
ج) نظام سیاسى و حکومت نبوى ،داراى اصالت،
کفایت و شفافیت و استقالل الزم بود .همانطور که تا
آن موقع جامعه جاهلى به دالیل :مانع جغرافیایى ،مانع
عقیدتى ،پیوندهاى نسبى ،عصبیت قبیلگى ،فقدان دشمن
و تهدید خارجی ،فاقد دولت و ساخت سیاسى بود
(برزگر )39-00 :0939 ،و تنها نظام قبیلهاى در
جایجای آن حاکمیت داشت .پیامبر (ص) بسیارى از
مفاهیم و سازوکارهاى سیاسى دوره جاهلى و نظامهاى
سیاسى مجاور را طرد و نفى کرد و برخى از سنتها و
مفاهیم نظامهاى سیاسى پیشین را مانند مفهوم بیعت،
نقابت ،حلف و ...را بازسازى و در جهت افزایش
مطاوعت مردم مورد استفاده قرار داد و این نوع استفاده
بهینه یا شباهتها بههیچوجه نافى استقالل نظام سیاسى
نبوى نیست؛ همانگونه که در تمام نظامهاى سیاسى

پیامبر (ص) در یومالخمیس مانعتراشی کردند و همین
امر زمینههاى غصب حق امامت و تبدیل آن به ملوکیت
و سلطنت را فراهم ساخت .همچنین عدم تصریح
مستقیم به موضوع جانشینى پیامبر در قرآن به این دلیل
بوده که در چنین صورتى امکان دستبرد و تحریف این
کتاب توسط دشمنان اسالم وجود داشت و خداى متعال
براى جلوگیرى از چنین امرى ،این کتاب آسمانى را
بدین صورت نازل کرد و در آیات متعددى به جانشینى
على (ع) به شکل مضمر اشاره فرمود.
فقدان تصریح دقیق به شکل حکومت در قرآن نیز
فاقد اشکال است ،چون شکل حکومت بنا به مقتضیات
زمانى و مکانی متغیر در کلیه ازمنه و امکنه قابل تغییر
است و اصول تفکر سیاسى و نظام حکومتى اسالمى در
قرآن ثابت ،تغییرناپذیر و شفاف است و همانگونه که
بیان شد ،عدم تعیین شکل و نوع نظام سیاسى در قرآن،
به سبب بازگذاشتن باب اجتهاد سیاسى متناسب با زمان
و مکان در انتخاب نوع و شکل نظام مطلوب است و
این امر دقیقاً متناسب و در تالزم کامل با خاتمیت و
جامعیت دین مبین اسالم است.
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اصولگرایى ،امکانسنجى ،سازماندهى و نهادینگى
برخوردار است.

خطاى آشکاری است؛ چون مقام نبوت و امامت متکى

دو مدعاى اخیر در واقع مبیّن این مطلب است که

بر «تنصیص الهى» و مقام «عصمت» است و بدیهى

حکومت نبوى داراى یك طرح پیشینى نبوده و به سبب

است اتصاف واقعى به اینصفات و دارا بودن آنها،

درخواست مردم بر مقام نبوت مضاف و بارگشته است

موهبت الهى است که از طریق وراثت یا انتصاب بشرى

و پیامبر (ص) بر مبناى الگویى کارپردازانه و بدون

انتقالپذیر نیست.

برنامهاى پیشینى بدان مبادرت کرده است ،لذا مقام

و) اختالف در مورد موضوع جانشینى پیامبر (ص)

رسالت الهى از مقام حکومت دنیایى تفویض شده از

در واقع به مانعتراشىهاى جاهلیت احیا شده در مقابل

سوى مردم ،منفك و جداست؛ آن یکى در حوزه قدسى

سیاستنبوى و علوى برمیگردد و نمىتوان وجود این

و این دیگرى در عرصه دنیوى ،عرفى و غیرقدسى

مسئله را بهمنزله مستند فقدان یا عدم شفافیت طرح

است .نوشته ذیل از مرحوم حجتاالسالم مهدىحائرى

حکومت نبوى به شمار آورد.

دال بر این مدعاهاست:
«از سوى دیگر مشاهده مىکنیم بعضى از پیامبران

 .7مدعاى چهارم

سلف و علیالخصوص پیامبر عظیمالشأن اسالم حضرت

«دولت نبوى ،دولتى بر مبناى مدل کارپرداز و نه مدل

ختمیمرتبت (ص) عالوه بر مقام واالى پیامبرى

برنامهدار».

عهدهدار امور سیاسی و کشوردارى نیز بوده است و

 . 8مدعاى پنجم

«تأخر حکومت از مقام رسالت و اعطاى آن توسط
مردم».
در توضیح این دو مدعا ابتدا باید مفهوم مدل
دولت کارپرداز و سپس برنامهدار مشخص شود .در
حکومت کارپرداز ،حکمرانان منتظر بروز مسائل هستند
و مسائل به ترتیبى که مطرح مىشوند مورد ارزیابى و
حلوفصل قرار مىگیرند و دولت صرفاً به حل
مشکالت و امور ارجاعى و کارپردازىهاى موضعى
مىپردازد و طرح کالن حکومتدارى مشاهده نمیشود،

حضرت على نیز عالوه بر مقام امامت و والیت کلیهالهیه
که تنها از سوى خدا و بهوسیله وحى فرجام پذیرفته
بود ،در یك برهه از زمان از طریق بیعت و انتخاب مردم
به مقام سیاسى خالفت و امور کشوردارى نائل
گردیدند .باید بدانیم این مقامات سیاسى به همان دلیل
که از سوى مردم وارد بر مقام پیشین الهى آنها شده و
به مناسبت ضرورتهاى زمان و مکان بدون آنکه خود
درصدد باشند این مقام به آنها عرضه گردیده ،به همان
جهت نمىتواند جزئى از وحى الهى محسوب شود
(حائرى.)019 :0005 ،
انتخاب زمامداری سیاسى به خاطر اجرا و کارایى

درحالیکه در مدل دولت برنامهدار ،خالف این جریان

احکام و قوانین اسالمى تنها به ابتکار و از سوی خود

است .در چنین حکومتى ،عقالنیت« ،حاکمیت تحت

مردم بهصورت بیعت براى تشکیل یك حکومت مردمى

برنامه» و برنامهریزى با تکیه بر کار کارشناسى

تحقق یافته است و از حوزه وحى و پیامبرى بیرون

فرمانرواست و نظام سیاسى با کارپردازى موضعى و

است ...خداوند عمل بیعت مردم را پس از اتمام این

اضطراری دچار روزمرگی نیست و از واقعبینى،

گزینش مردمى مورد توشیح و رضامندى قرار داده است
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و در قرآن فرموده« :لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

آنها دانست و این مبایعه و تعاهد دوجانبه صورت

يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ( »...فتح.00»)81 :

عملى و حکومتى یافت.
بدین ترتیب واضح است که نمىتوان میان نبوت و

 .9پاسخ به مدعاهاى چهارم و پنجم

حکومت تفکیکى قائل شد ،چون آن دو الزم و ملزوم

الف) منابع اسالمى و همچنین تاریخ و سیره نبوى،

یکدیگر بودهاند و والیت و قضاوت ،جهاد و مبارزه

حاکى از جمع میان نبوت و حکومت و توأمانى آن دو

پیامبر با کفر و سلطهگرى و اعمال امر به معروف و نهى

بوده 00و در منابع مذکور و نه در سیره عملى و بیانى

از منکر وى و اجرای حدود الهى توسط ایشان از همان

نبوى و علوى ،حکومت مرحله پسینى از نبوت و دون

ابتدا قائم به تأسیس حکومت بوده است.

شأن پیامبر (ص) شمرده نشده است.

همچنین دولت نبوى نه بهصورت بىبرنامه و

اساساً اهداف رسالت نبوى بدون تأسیس و اقامه

کارپردازانه ،بلکه بر مبناى الگو و راهبردى برنامهدار و بر

حکومت ،تحققپذیر نبود ،زیرا اسالم تنها یك سلسله

اساس سیاست تدریجگرایى ،حکومت را تأسیس و

امور عبادى و فردی محض نیست ،بلکه امور غیرفردى
متعددى را نیز در برمیگیرد ،مانند:
امور اقتصادى (بیع ،اجاره ،انفال ،خمس ،زکات،
خراج ،مضاربه ،مزارعه و)...؛ اجتماعى و سیاسى (امر به
معروف و نهى از منکر ،قدرت ،حکومت قضاوت و)...؛
حقوقى (نکاح ،طالق ،وصیت ،ارث ،وقف و)...؛ کیفرى
(حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات) و نظامى.
بر این اساس و بر مبناى خاتمیت ،جامعیت و
کفایتى که از دین مىرود ،تأسیس حکومت اسالمى
براى ایفاگرى نقشهاى الزم در این زمینهها امرى الزم
است و بدیهى است در اهداف نبوت و طرح کالن
رسالت نبوى ،تأسیسحکومت بهمنزله یکى از

اهداف آن را گامبهگام دنبال و محقق ساخت.
ب) حکومت نبوى از مقام رسالت ایشان نه متأخر
بوده و نه از سوى مردم به ایشان واگذار شده تا اینکه
حضرت ،بهناچار آن را پذیرا باشند .بلکه همانطور که
گفته شد رسالت و حکومت پیامبر ،توأمان بوده و مصدر
تنصیص و نصب پیامبر به رسالت و حکومت ،الهى و از
سوى خداوند بوده است ،منتها باگذشت زمان و تمهید
بسترها و مطاوعت الزم تدریجاً و تثبیتاً مقبولیت عمومى
یافت .زیرا این رسالت و حکومت قبالً توسط خداوند
ثبوتاً به پیامبر واگذار گردیده بود و فقط پذیرش عمومى
و همراهى مردمى ،در حکومت مدینه ،فعلیت یابى این
نظام سیاسى را سرعت بخشید.

راهبردىترین مقاصد ،پیشبینى شده بود و حضرت

ج) قدسى دانستن رسالت پیامبر و عرفى و

نباید به مقتضیات و تمهید تدریجى بستر و مقدمات

غیرقدسى دانستن سیره حکومتى ایشان نیز بنا به آیه

الزم ،نهایتاً نمونه عینى آن را پس از فراهمسازى عناصر

معروف «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِال وَحْيٌ يُوحَى»

09

دولتسازى ،یعنى جمعیت ،قلمرو ،و حاکمیت ،پس از

(نجم ،)9-1 :بهکلی مردود است و نمىتوان تفارق و

هجرت به مدینه ،محقق سازند و در واقع با بیعت عقبه

تمایزى میان این دو قائل شد و سیره عملى و بیانى

دوم ،تکالیف دوجانبه مردم و حکومت ،میان
بیعتکنندگان و پیامبر عملى گردید و مردم عالوه بر
اسالمآورى ،مکلف به اطاعت از پیامبر و اوامر حکومتى
وی گردیدند و پیامبر نیز در قبال اطاعت مردم ،خود را
موظف به دفاع از مردم و پاسخگویى به مطالبات مشروع

حضرت در کلیه عرصهها براى مسلمانان داراى حجیت
شرعى و قدسیت است؛ زیرا مبانى تفکر و عملکرد خواه
سیاسى و یا غیرسیاسى آن فرستاده الهى ،مبتنى بر وحى
الهى و مأخوذ از آن بوده است.
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 .11مدعاى ششم

و جامعیت و کفایت سیاست ایجاب مىکند که هر دو

«نبوت پدیدهاى وحیانى ،معنوى و الهى است و با حکومت

در دو حوزه معنوى و دنیوى مدخلیت تام داشته باشند.

که پدیدهاى دنیوى است هیچگونه رابطه و تالزمی ندارد،
زیرا احکام دین ،کلى و ثابت و امور و حوزه سیاست،
جزئى و متغیرند ،و از سوى دیگر شأن پیامبر (ص)،
دخالت در امور جزئى و متغیر سیاسى نیست و تشخیص
این امور برعهده خود مردم بوده است».
مرحوم حائرى در تأیید مدعاى پیشگفته و تأکید
بر تفاوت ماهوى میان امور وحیانى و امور سیاسى چنین
نوشته است:
«حکومت و تدبیر امور مملکتى که عبارت از
تمشیت امور روزمرّه مردم و نظام اقتصادى و امنیتی
آنهاست ،همه از شاخههاى عقل عملى و از موضوعات
جزئیه و متغیراتى به شمار مىروند که پیوسته در حال
نوسان و دگرگونى مىباشند و این نوسانها و
دگرگونىها که در موضوعات حسى و تجربى دائماً

ب) این گزاره که دیانت و نبوت صرفاً مختص
عرصههاى ثابت و کلى بوده و سیاست نیز صرفاً داراى
عرصههای جزئی و متغیر است نیز نادرست و کامالً
نقضپذیر است .تمام نظامها و مکاتب سیاسى در کلیه
اعصار داراى اصول و مبانی کلى و ثابتى ،مانند
عدالتورزى ،رشد و پیشرفتخواهى و ...بودهاند ،هم
چنانکه در عرصههاى دینى ،این اجازه به مجتهدان داده
شده که با تغییر موضوعات احکام ،و بنا به لحاظ
مقتضیات زمانى و مکانى در هر عصر ،استفتائات جدید
را با طرح فتاواى جدید پاسخگو باشند و احکام ثانویه
متناسب با تغییر موضوعات را ارائه کنند .بنابراین نه
دیانت و نه سیاست هیچکدام صد درصد ثابت و کلى یا
متغیر و جزئى نیستند و مىتوانند در تعاملى کامل بهاجرا
و ارتقاى یکدیگر کمك کنند تا خاتمیت نظام دینى و
کفایت نظام سیاسى اسالم تأمین شود ،بنابراین چه در

اتفاق مىافتد ،قهراً وضع و رابطه آنها را با کلیات و

حکومت نبوى و چه در سایر حکومتهاى دینى

فرامین وحى الهى متفاوت مىسازد و تشخیص صحیح

مىتوان در عین برخوردارى از اصول ثابت و الیتغیر

موضوعات تجربى به عهده خود مردم است و تا آنها

دینى ،احکام متغیر اجتهادى سیاسى و غیرسیاسى داشت

بهخوبی موضوعى را تشخیص ندهند ،احکام شرع

و تنافرى در این زمینه وجود ندارد.

فعلیت و حاکمیت نخواهد یافت و با وضع موجود
انطباق نخواهد کرد» (حائرى.)010 :0005 ،

ج) دخالت پیامبر (ص) و سایر پیامبران ،امامان و
جانشینان آنان در سیاست هرگز به معناى دخالت در

در یك کالم ،تمام این امور که درباره تدبیر منزل،

امور سیاسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى ،نظامى و...

سیاست مدن و آیین کشوردارى بیان گردید از

بدون مشورت با کارشناسان نیست .تشخیص ،تطبیق و

موضوعات و رخدادهاى فرعیاند که شأن انبیا ،مرسلین،

تعیّن موضوع در بسیارى از موارد برعهده صاحبنظران،

امامان و بهطریقاولی نمایندگان خصوصى و عمومى

و تأیید در اختیار کسى است که والیت را از جانب

ایشان نیست که مداخله و تعیین موضوع کنند (حائرى،

خداوند برعهده دارد (جوان آراسته .)01 :0931 ،سیره

.)010 :0005

نبوى نیز حاکى از مشورتخواهىهاى عدیده ایشان با
کارشناسان و اصحاب فکر بوده است.

 .11پاسخ به مدعاى ششم

الف) قبالً نیز بیان شد که نهتنها جمع میان نبوت و
حکومت ،بلکه تالزم آنها مورد تأکید قرآن و روایات
است و نهنبوت صرفاً یك پدیده معنوى است و نه
سیاست صرفاً یك پدیده دنیوى است؛ و خاتمیت نبوت

 .12مدعاى هفتم

«مبناى حکومتها و نظامهاى سیاسى ،اعمال اقتدار و
تنبیه اطاعت گریزان است ،درحالیکه پیامبر (ص) بنا بر
نصوص قرآنى ،به عدم عقاب و عدم درخواست اجر
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والیت توصیه شده است و این دلیلى براى منفك
دانستن نبوت و دیانت از حکومت و سیاست است».
آیات متعددى مورد استناد قائالن به این مدعاست

01

که مىتوان خالصه آنها را در آیه زیر یافت:
«وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِال عَلَى رَبِِّ

الْعَالَمِينَ» (الشعراء.)010 ،001 ،015 ،021 ،031 :
 .13پاسخ به مدعاى هفتم

الف) در کنار آیات مورد استناد صاحبان این ادعا،
مىتوان به آیات متعدد دیگرى نیز اشاره کرد که همانند
آیه  50سوره نساء ،05اطاعت از پیامبر (ص) را الزم
شمرده است و در پاسخ به مدعاى اول به فهرستى از
این آیهها اشاره گردید که در واقع نشان آن است که
نهضت نبوى تنها حرکتى اخالقى نبوده ،بلکه این جنبشِ
اصالحىِ تمدنساز ،بر پایههای دولتی مقتدر و
درعینحال سعادتخواه مبتنى بوده است.
ب) آیات مورد استناد بیانگر آن است که اگرچه
رسالت پیامبر امر الهى بوده است ،ولى در مواردى
خداوند متعال ،پیامبر را به گذشتن از حقالناس و حق
شخصى خود توصیه کرده است و این به معناى گذشتن
یا زیر پا گذاشتن حق حکومتى و الهى پیامبر (ص) بر
مردم نیست.
ج) آیات مورد استناد ،دال بر الهى بودن وظیفه
پیامبر (ص) و شدت عاطفى بودن رابطه پیامبر (ص) با
مردم و نافى توهمِ نفعطلبى شخصى ایشان در امر
رسالت است.
د) همچنین با نگاهی اجمالى آشکار مىگردد که
طرح «مودت ذىالقربى» در آیه  09سوره شورى بهمنزله
اجر رسالت ،در حقیقت اجر رسالت نیست ،بلکه
زمینهاى است که مردم از آن طریق به راه خدا که همان
نفع واقعى خود آنهاست ،دست یابند و معالم و
نشانههاى راه را گم نکنند (قاضىزاده.)15 :0931 ،

بحث و نتیجهگیری

بر مبناى شواهد قرآنى و روایى و ردیّههاى تفصیلى
نوشتار حاضر ،بهخوبی داعیهها و ادله مدعیان نگرش
سکوالریستى به حکومت نبوى رد مىگردد و نتایج این
پژوهش بهگونهای آشکار و مستدل بیانگر تأیید
مفروض این نوشتار است .یعنى تعامل نبوت و حکومت
را آن هم در واالترین شکل و سطوح -در سیره نظرى و
عملى پیامبر (ص) -تأیید مىکند و بر مبناى همین سیره
نبوى مىتوان بر اقتران ،تجانس و هم پیوندى دیانت و
سیاست در عرصه نظر و عملتمام نظامهاى سیاسى
اسالمى آن هم در کلیه اعصار حکم نمود.
فارغ از کلیه پاسخهاى این نوشتار ،توجه دقیق و
منصفانه به سیره حکومتى نبوى و رویه ایشان در
ملتسازى (دوران مکه) ،و دولتسازى (دوران مدینه)،
نافى هرگونه نگرش سکوالریستى به حکومت و دولت
نبوى است.
واقعیت آن است که پیامبر اسالم ،دولت و
حکومت مقتدرى را در راستاى تحصیل اهدافِ رسالت
الهى خود تأسیس نمودند و بر مبناى نظریهها و اصول
دینى و سیاسى واضح ،مترقى ،و دیپلماسى فعال ،اهداف
مزبور را در داخل و خارج بالد اسالمى دنبال نمودند.
براى نمونه سیاست خارجى ایشان بر مبناى اصولى مانند
دعوت یا جهاد ،نفىسبیل ،عزت و سیادت اسالمى،
همزیستى مسالمتآمیز ،و التزام و وفاى به عهده و
پیمانهاى سیاسى بود .همچنین استراتژیها و
راهبردهاى جنگ و صلح و سیاستهاى نظامى و امنیتى
حضرت در آن عصر کمنظیر بود .همانطور که نوع
اعزام مبلغان و ارسال پیامهاى دینى و سیاسى به سران
دولتها 02و قبایل و استفاده از ابزارهاى تألیف قلوب و
سایر ابزارهاى بشردوستانه (مانند عتق و فك رقبه) نشان
از طرح حکومتى و عملکرد سیاسى روشن و بسیار
مترقى داشت .باید از منکران تعامل نبوت پیامبر با
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حکومت پرسید که چگونه مىتوان ورود هیئت سیاسى

براى نمونه قاضىزاده 05-12 :0931 ،و جوان آراسته،

به مکه در سالنهم هجرى پس از فتح این شهر توسط

 21 :0931و قدردان ملکى019-001 :0931 ،؛ همچنین

مسلمانان را  -در سال هشتم هجرى  -توجیه کرد،

براى اطالع بیشتر از آراى سایر صاحبنظران درباره

سالى که به همین دلیل «سنةالوفود» نام گرفت؟ 01و یا
پرسید که اگر پیامبر از سیاست و حکومت منفك و
منعزل بوده ،چگونه در حیات ایشان حدود  01غزوه و
 93سریّه 03اتفاق افتاده است؟ 00آیا مىتوان از کلیه این

الئیسیته و سکوالریسم در ایران ،رك .وثیق-019 :0931 ،
.055
 .1براى مقایسه تفاوتهاى دولت دینى با دولت سکوالر،
رك .فیرحى.01-03 :0939 ،
 .5رك .قاضىزاده ،سیاست و حکومت در قرآن ،پیشین-90 :

نبردهاى جهادى صبغه و وجهه سیاسى و حکومتی را

 .02همچنین این آرا بهگونهای عامتر نیز نقد ،بررسى و

زدود؟ آیا اهمیت زائدالوصف پیامبر (ص) به موضوع

پاسخ داده شده است .براى مثال ،رك .قدردان ملکى،

تعیین جانشینى در واقعه غدیر خم یا واقعه یومالخمیس

.019-001 :0931

فاقد وجاهت سیاسى و حکومتى است؟
همچنین براى ذکر نمونههاى دیگر ،نگاهى کوتاه به
منشور مدینه یا نخستین قرارداد بینالمللى  -در سال اول
هجرى -که میان پیامبر و اهل کتاب و مشرکین برقرار شد
یا عقد پیمان صلح حدیبیه  -در سال ششم هجرى  -و
یا انعقاد پیمانصلح دائمى با مسیحیان نجران ،01نشان
مىدهد که نبى مکرم اسالم با چه ذکاوت و ابتکار سیاسى
فوقالعادهای ،از این مصالحهها براى پیشبرد اهداف

 .2رك .عبدالرازق0911 ،ق.31-35 :
 .1براى نمونه رك .سورههای (و آیات) یونس013 :؛ شعراء:
9؛ کهف2 :؛ بقره0 :؛ و یس.01 :
 .3براى مثال ،رك .سورههاى نور13-10 :؛ احزاب22 :؛
حجرات01 :؛ نور 50 :و 51؛ نساء09 ،23 ،31 :؛ فتح01 :؛
توبه10 :؛ آلعمران 90 :و 090؛ مائده00 :؛ انفال،01 ،12 :
0؛ محمد99 :؛ مجادله 09 :و تغابن.00 :
 .0براى مشاهده بخشى از این آیات رك .عمید زنجانی،
 ،0919ج .005-012 :0

اسالمى و مسالمتجویانه سود مىجسته است .بدیهى

« .01سیرته القصد وسنته الرشد وکالمه الفصل وحکمه

است با ذکر این نمونهها و همچنین پاسخهایى مطرحشده

العدل» .نهجالبالغه فیضاالسالم ،خطبه  ،09بند .031 :2

در متن تحقیق ،ادله انکار دولت نبوى و یا تفکیك نبوت

 .00حائرى ،021 :0005 ،به نقل از قاضىزاده.51 :0931 ،

با حکومت و یا به تعبیر امروزی ،جداسازى دین و

 .00براى مشاهده شواهد قرآنى جمع میان نبوت و حکومت

سیاست ،بهطور کلى نفى و رد مىگردد.
یادداشتها

« .0قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ األرْضِ إِنِِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»؛ حضرت یوسف
(ع) گفت :مرا سرپرست گنجینههاى سرزمین (مصر) قرار
ده که نگهدارنده و آگاهم.
 .0براى اطالع بیشتر از آراى على عبدالرازق رك.
 عبدالرازق0930 ،؛ عنایت030-005 :0911 ،؛ :0920005-000؛ قادرى.000-090 :0910 ،

و توأمانى آن رك .نساء51 :؛ ص 01 :و بقره.050 :
« .09و پیامبر هرگز به هواى نفس سخن نمىگوید ،سخن او
چیزى غیر از وحى الهى نیست».
 .01براى نمونه رك .ص32 :؛ انعام01 :؛ شورى09 :؛ فرقان:
 51و سبأ.11 :
« .05يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي األمْرِ
مِنْكُمْ.»...
 .02براى نمونه پیامبر (ص) به سران دول زیر نامه و پیامهاى
متعدد فرستاده است:

 .9به اعتقاد گروهى از صاحبنظران ،از چهرههاى شاخص

کسرى (شاه ایران) ،قیصر (امپراتور روم) ،مقوقس (پادشاه

این گروه مىتوان به مهدى حائرى ،مهدى بازرگان،

مصر) ،نجاشى (سلطان حبشه) ،منذر (فرمانروای بحرین) و

عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبسترى اشاره کرد.

همچنین زمامداران :یمامه ،عمان ،ملك سماده ،ملك غسان،

22

دانش انقالب اسالمی ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز 5931

حاکم تبوك ،امیر بصره ،ملك هند (سربانك) ،و ملوك یمن.
براى اطالع از متن اصلى این پیامها رك .االحمدى،
0990ش0910 /ق .همچنین برخى منابع ،متن دقیق 001
نامه مهم سیاسى پیامبر براى سرانکشورها ،قبایل ،اسقفها و
رجال ذینفوذ را ذکر کردهاند و از  11نامه سیاسى دیگر
پیامبر خبر مىدهند که فعالً متن آنها در دسترس نیست.
براى اطالع بیشتر رك .موسوى.019 :0931 ،
 .01سال نهم را «عامالوفود» هم نامیدهاند .ضمن اینکه برخى
دیگر از منابع مانند «طبقات الکبرى» تعداد این هیئتهای
نمایندگى را  19مورد ذکر کردهاند .رك .موسوى:0931 ،
.010
 .03سریّه جهادى است که رسول خدا شخصاً در آن شرکت
نداشته و یکى از اصحاب از سوى ایشان به فرماندهى
سپاه تعیین مىشده است.
 .00براى اطالع بیشتر از تعداد سریّهها و غزوات مزبور و نام
آنها رك .آیتى.11 :0913 ،
 .01براى اطالع بیشتر از محتواى این پیمانها رك .اخوان
کاظمی0900 ،؛ سجادى 00 :0939 ،و  21و همچنین
موسوى 001 :0931 ،و .012
منابع

قرآن کریم.
على بن ابىطالب (ع) (0950ش0900 /ق) .نهجالبالغه،
ترجمه و شرح سید علینقی فیضاالسالم .بىنا.
آیتى ،محمدابراهیم ( .)0913چکیده تاریخ پیامبر اسالم.
تهران :سمت.
ابناثیر جزری (0935ق0025 /م) .الکامل ،ج  .9بیروت :دار
الصادر.

اخوان کاظمی ،بهرام ( .)0900دیپلماسی و رفتار بینالمللی در
اسالم .تهران :سمت.
االحمدى ،على بن حسینعلی ( .)0990مکاتیب الرسول .قم:
المطبعة العلمية0910 .ق.
برزگر ،ابراهیم ( .)0939تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران.
تهران :سمت.
برقعى ،محمد ( .)0930سکوالریزم از نظر تا عمل .تهران:
نشر قطره.

جوان آراسته ،حسین ( .)0931مبانى حکومت اسالمى .قم:
بوستان کتاب.
حائرى ،مهدى ( .)0005حکمت و حکومت[ .بىجا]:
انتشارات شادى.

سجادى عبدالقیوم ( .)0939دیپلماسى و رفتار سیاسى در
اسالم .قم :بوستان کتاب.
طه حسین (0011م) .مستقبل الثقافة فى مصر .قاهره :مطبعة

المعارف.
عبدالرازق ،على (0911ق0005 /م) .االسالم و اصول الحکم.
قاهره :مطبعة السلفیه.
ــــــــــ ( .)0930اسالم و مبانى قدرت .ترجمه امیر
رضایى .تهران :قصیدهسرا ،چ .0
عمید زنجانی عباسعلى ( .)0919فقه سیاسى .ج  .0تهران:
امیرکبیر.

عنایت ،حمید ( .)0920اندیشه سیاسى در اسالم معاصر.
ترجمه بهاءالدین خرمشاهى .تهران :خوارزمى.
ــــــــــ ( .)0911سیرى در اندیشه سیاسى عَرَب .تهران:
امیرکبیر ،چ .1
فیرحى ،داود ( .)0939نظام سیاسى و دولت در اسالم .تهران:
سمت.
قادرى ،حاتم ( .)0910اندیشههاى سیاسى در اسالم و ایران.
تهران :سمت.
قاضىزاده ،کاظم ( .)0931سیاست و حکومت در قرآن.
تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى.

قدردان ملکى ،محمدحسن ( .)0931سکوالریزم در مسیحیت
و اسالم .قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه
علمیه قم.
مکارم شیرازى ،ناصر ( .)0911پیام قرآن .ج  .01قم :دار
الکتب االسالمیه ،چ .1

موسوى ،سید محمد ( .)0931دیپلماسى و رفتار سیاسى در
اسالم .تهران :مرکز بازشناسى اسالم و ایران ،چاپ دوم.

وثیق ،شیدان ( .)0931الئیسیته چیست؟ (نقدى بر
نظریهپردازىهاى ایرانى درباره الئیسیته و سکوالریسم).
تهران :نشر اختران.

