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 در ساخت دولت و « آزادی»تحول انگاره 

  نظام سیاسی  تسنن

 
 3/8/9313 :تاریخ دریافت *  حسن مجیدی

  91/99/9313: تاریخ پذیرش   مهدی نادری
  

 چکیده
 ماورد اهتااام نگبناان    ی خاا  مقوله آزادی در نظام سیاسی اهل تسنن در چهارده قرن گذشته با فراز و نشیب

بای  در  و ، مسلاانان کم(ع) امام علیفا و حکارانی در دوران خل. است سیاسی، عاوم مردم و نظام سیاسی بوده
، در کسب، توسعه «یناسلاال ةلالئاالنصیحه مر به معروف و نهی از منکر، شورا وبیعت، ا» مانندقالب قواعدی 

هاای   ، آزادییادشاده در چارچوب قواعد  نایاان و عال مسلاانا. داشتند حفظ و کنترل قدرت سیاسی مشارکت
آمادن امویاان و تبادیل نظاام خالفات باه       کار تدریج با روی هب. بود شناخته رسایت ایشان را بهعاومی و سیاسی 
در ایان دوران،   ند؛شد دار های عاومی و سیاسی خدشه آزادی ازاساس،و  ندرفت حاشیه یادشده بهملوکیت، قواعد 

باا   مسالاانان گاویی کاه    شاد؛  تبدیل« امتناعی»به امری « امکانی»از امری  مسلاانانانناره آزادی در سطح توده 
ری از ثیرپاذی دوران خالفت عباسیان با نفاو  و تأ چنین روندی در  ، مأنوس نبودند؛های عاومی و سیاسی آزادی

در . شد کوبسر و دانستهیافت و هرگونه مگالفت با روند جاری خالفت، خالف شرع  نظام سلطنت ایرانی ادامه
 ،تدریج در گروهی از نگبنان فکری همواجه شدند و ب ،ی عثاانی، مسلاانان با مظاهر تادن غربامپراتوراواخر 

صاورت جادی در میاان     چنین روندی در نیم قرن گذشته باه  ، فراهم شد؛زمینه بازننری و بازاندیشی در سنت
باودن اننااره آزادی    جدید بیداری اسالمی، امکانیموج  آغازحاضر، با  شده و درحال بیشتر نگبنان فکری دنبال

عاباد  ) هاای نگبناان فکاری    دیادگاه . اسات  شاده  کری، به اراده عاومی اعراب تبدیلنگبنان فاندیشه فراتر از 
هاای   یافتن فصالی از قاانون اساسای مصار باه آزادی      و اختصا ( یوسف قرضاویو  راشد الغنوشی، الجابری
 .روناد  شااارمی  بهآزادی پس از چهارده قرن در اراده عاومی اعراب ن انناره امکا ، مصادیقی از احیایعاومی

 .است در این پژوه ، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی بودهروش تحقیق 
   
 .آزادی، دولت، نظام سیاسی تسنن: اژگان کلیدیو

 .........................................................................................................................  

 ( majidi118@yahoo.com: نویسنده مسئول.)  )ع(استادیار علوم سیاسی دانشناه امام صادق .  *1

 .استادیار علوم سیاسی دانشناه شاهد.   
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 مقدمه

 ةلالئم   النصویحه امر به معوروف و نهوی از منکور و    »اصل دو  ،صورس خاص در شریعت اسالم به

منتر  و  صولی هستن  مه زمینه مشارمت مردم برایا ،«تعبیشورا و »صورس عام اصل  و به« مسلمینال

هوای   ، در ذاس خوود از آزادی یادش هیک از اصو  منن ؛ هر می ارس ق رس در نظام سیاسی را فراه نظ

ره خلفوای  در سو ه او  هاوری، در دو  . دارنو   حکایوت  مسولمانان ااتمواعی بورای    -فردی و سیاسی

بیشوتر  رعایت و پایبن ی بوه آنهوا در میوان     ،اصو  با ان ک تفاوتی توسط اامعه مسلمان ، اینراش ین

یادشو ه و برخوورد   گرفتن از اصوو    ، شاه  فاصلهت ریج با حاممیت امویان هب ش ؛ ، ااری میمسلمان

ی عثموانی نیو    امپراتور چنین رون ی در دوران خالفت عباسیان و ای با آنها هستی ؛ متعصبانه و سلیقه

ها بر اهوان اسوالم،    در دوران ا ی ، با حاممیت دولت. پیگیری است م  در ستو حاممیت قابل دست

مه  منی  می را مشاه ه نپیشیهای  سنت بازنگری و بازبینی ما د ،های فکری در برخی از اریان دوباره

در ایون نوشوتار، نگارنو گان    . ان  ادهدام  در دوران خلفای راش ین را م نظر قراربازگشت به اصو  ح

تسنن چوه   در ساخت دولت و نظام سیاسی« زادیآ»انگاره »: هستن  پرس درص د پاسخگویی به این 

 .«است؟ یافتهتحولی 

، سواخت دولوت و نظوام    «تواریخی تتبیقوی  »موارگیری روش   هاست با ب ش ه برای این منظور تالش

صوورس   ی عثمانی بهامپراتوری امویان، خالفت عباسیان و تورامپرامی  بر انگاره آزادی در با تأسیاسی 

آنگاه، در دوران ا ی  با راوع به آثار متفکران اهل تسنن و مصوادی    ی مورد بررسی قرارگیرد؛اامال

 نکتوه در پاسخ به پرسو  اصولی بوه چنو      . شود می داده حاممیتی، چنین تحولی در انگاره آزادی نشان

 :مرد بای تواه

ی امپراتوور ی امویان، خالفت عباسیان و امپراتورنی  پیرامون  مستقل ی مستقل و نیمههای دولت :او 

ی متفواوس از قرا وت غالوق    هوای  انو  موه چوه بسوا قرا وت      ق ق رس بودهعثمانی در آن دوران بر منص

 .است نظرش ه از پرداختن به آنها صرف بود ح اقلیه دلیل باشن  مه ب حاممیتی داشته

توان  مانی نی  میی عثامپراتوری امویان، خالفت عباسیان و امپراتوری از حاممیت های در دوره: دوم

ان  موه   مرده خالف اریان غالق حاممیتی اعتقادداشتن  و حتی عمل ،اصولیبر مرد مه  شواه ی را بیان

 .است نظرش ه بودن از پرداختن به آنها صرف ه دلیل ح اقلیباز ب

اسوت موه در سواختار ذهنوی      صویر از یک پ ی ه یا یک مفهووم و تبه معنای تعریف  1انگاره :سوم

 .........................................................................................................................  
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موردم برمبنوای انگواره    . اسوت  شو ه  تبو یل لموس   شکار یا اا ای قابول ه و به نمادهای آگرفت مردم شکل

 .منن  می اساس آن منتب های خود را بر من  مرده، گرفته، عمل شکل

و انتقوا    اعموا ، مشوروعیت  چگونگی اسوتقرار،   است به ش ه در ساخت نظام سیاسی تالش: چهار

 .شود به مسئله آزادی پرداخته اهتمام با ساخت دولت و نظام سیاسی اهل تسننق رس در 

منظووور از آزادی در سوواحت سیاسوی و ااتموواعی، ماووا  حروور و مشووارمت سیاسووی بووه    :پونج 

 گونه من  سیاسی و ااتماعی مه نوارر بور  هر.   مسق، حفظ و توسعه ق رس استشهرون ان در رون

اقی از آزادی  ، مصو راستای ایفای حقوق باش ر ق رس و همچنین نق  و اعتراض درمنتر  و نظارس ب

 .آی  میشمار به

  یامپراتورانگاره آزادی در ساخت  امتناع. الف

 ی امویانامپراتور -9

در رویو ادهای  ، زمام اران مسولمان  (ع)گیری دولت نبوی تا پایان خالفت امام علی  از آغاز شکل

، خواسوتن  و آنوان   نظر ایشوان را موی  مردن  و  می مشورسمبنای سنت با اصحاق ی و ااتماعی برسیاس

سیاسووی و ااتموواعی بووا صووحابه   هووای گیووری در تصوومی  خلفووا. «گفتنوو  آزادانووه ر ی خووود را مووی 

، (ص)راسوتای حکو  قورآن و سونت پیوامبر      ، بایستی درالبته تصمی  اتخاذی خلیفه مردن ؛ می مشورس

مسلمانان در قالوق   اغلق،برای عموم مسلمانان مفروض بود و  مسلمانانال ةلالئمالنصیحه  قاع ه. باش 

مثابوه امور    امر به معروف و نهی از منکر به. پرداختن  وشنود می خیرخواهی و نصیحت با حام  به گفت

 (ع)و حکمرانوی اموام علوی     بوود و در دوران حیواس خلفوا    داوانیو ه  ریشه مسلمانانوااق در زن گی 

یو  مون بور    دی  مه درصورتی: گفت ختاق به یاران می عمر. گیری استپی مصادیقی متع د از آنها قابل

تو را با شمشیر به راه راست : بار یکی از مالسیان در پاسخ او گفت منی  و یک روم مرا متنبّه خالف می

تا خود را به موردم   مرد های آخر حکومت، وی تالش ، در سا عثمان های رغ  انحراف به. گردانی  میبر

حتوی خوود در   »و  دارنو  بگوینو    به وی اعتراضی ردم نسبتبار خواست تا اگر م او چن ین. من  ن دیک

ماوا    ،داد مه در اصالح مارها بکوش ، اما اطرافیان او به وی گیران وع ه مسا  حاضر ش  و به خرده

 (.151: 1855شهی ی، ) «اصالح ن ادن 

، مسلمانان با نظریاس اهل حول و  (571و   661/   18 -11) امویان گیری حکومت تا پی  از شکل
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مبنای زور و تغلوق بوود؛   ، شورا در دوران خلفا آشنا بودن ؛ اما تأسیس دولت امویان برعق ، استخالف

سولتنت روموی و    ش ن بوه  گرفتن از خالفت و ن دیک ، مشروعیت ق رس برمبنای فاصلهدر این دوران

رفت  اوهام پی اعل و  سازوماراستوار ش ؛ اعما  ق رس با شیوه استب ادی و مردن پیون  الهی برقرار

. ش  میان امرای چهاردگانه اموی دنبا ش ن در  ق رس با روش والیتعه ی و موروثی انتقا  ،نهایتو در

، راه نقو  و  معاویوه آمو ن  مار تو ریج بوا روی   ، بوه از منظر مسئله آزادی مه موضوع این نوشوتار اسوت  

نظووری معاویووه چنووین رونوو ی را بوور دو مبنووای  خلیفووه و مووارگ اران وی بسووته شوو ؛ بووهنصوویحت 

مورد، خو     نظری توالش از منظر  ساخت؛ او محق ( خفقان سیاسی) و عملی( سازی اعلی مشروعیت)

االمنوا   : اسوت  ش ه نقل( ص)نمونه، از قو  رسو  خ ا  برای مشروعیتی خود را با اعل ح یث پرمن ؛

معاویه درص د بود  نظری،واقع، از منظر ؛ در(115 :1118سیوطی، )یل و انا و معاویه ر اب: اهلل ثالثهعن 

. بور خوود ببنو د   گونه نقو  و نصویحت را   زن  و راه هر رانی خود را به مشروعیت الهی گرهمبنای حکم

 اموروز  ،ام هر شرطی موه مورده  : ، بر فراز منبر چنین گفت(ع) حسنداد صلو با امام معاویه پس از قرار

 (.56 :  ، ج1116ابن اعث  موفی، ) های  است ام زیر ق م ای مه داده مردود است، هر وع ه

سوازی در   ، سیاسوت حو یث  ن شو   سواخته  معاویه، تمای  و ستای  به موازاس احادیثی مه در ثنا

را بوه خوود   ( ع)فروایل اموام علوی     ،ش  با اعل احادیوث  و تالش آغاز( ع) علیسقّ، لعن و ذم امام 

ه معاویوه در متواب  بوا    ، احادیثی را مو ابن ابی الح ی  دهن ؛ خلفای دیگر را بر وی ترایو اده،د نسبت

معاویه (. 68  :1، ج1111ابی الح ی ، ) است مرده بیاناست،  داده ترویج( ع)تحریک ااعالن در ذم علی 

ب  تا مودمان بوا  یا ق ر گسترش گفت این امر بای  آن مرد و می می بر ت اوم آن سفارش( ع)ر سقّ علی د

به نقل از ابن ابوی الح یو ،   (. 75 : 1، ج1111ابی الح ی ، ) ب رگ و اوانان با آن پیر شون  ،این شعار

حاممیت بنی امیّه ا  بوا سوقّ   : گفتدر پاسخ  منن ؟، می ش  مه چرا چنین پرسی ه مروان حک وقتی از 

در ( ع)منظر تاریخی، سق و لعون علوی    از(. 1  : 18، ج1111ابی الح ی ، ) مان  براا نمیپا( ع)علی 

عمر بون  یافت تا آنکه در زمان  ی مت او  ادامهصورس سنت امویان، بهدر عه  دوره معاویه و پس از وی 

در دوران ( ع)امله اه اف اعل ح یث و سق علوی  از(. 18 : 1851سیوطی، ) یافت خاتمه عب الع ی 

بیعت، شورا، نصیحت، امر به معروف ) ی حکمرانیهای راستین و حقیق امویان، دورمردن مردم از سنت

را  مسولمانان هوای فوردی و سیاسوی ااتمواعی      هوایی موه آزادی   سونت . بوود  (ع)علی ( و نهی از منکر

 .ن بود شناخته رسمیت به

و  گونوه نقو   هوایی را در راه مسو ودمردن هر   ، سیاسوت (سوی خفقوان سیا ) از منظر عملوی  معاویه
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بوه  « خالفوت »رون  تب یل  ،واقع، از زمان معاویهگرفت؛ در درپی  نصیحت به حکمران و مارگ اران 

 المودودی،)ت ریج در دوران حکمرانی امویان تکمیل ش   هو ب آغاز« انا او  الملوک»با شعار « سلتنت»

چنووین  ،شوو  مووه بووا زور شمشوویر مسووتقر موویرا ، اسووتب اد و اسووتیالی معاویووه اوواحظ(. 156 :1117

و اماعوت   نشسوت و بور بقیوه شوورا    ( ملوک ) مه معاویه به سولتنت  سا  را، آن آنگاه: من  می تشریو

ان ، لیکن سوا  اماعوت نبوود و     هنامی « سا  اماعت»، مردمسلمانان اع  از انصار و مهاارین استب اد

سالی مه در آن، امامت به سلتنت مسروی و خالفوت بوه    ا  تفرقه، زور، اابار و غلبه بود؛عکس، سبر

بوه خو ا قسو      :است چنین آم ه حااجدر نقلی از (. 151 :1857 فیرحی،) فتیا منصق قیصری تحو 

باز خون شوما بورای مون     ،منن  شما را از این در خارج ج شوی  ومن  مه از این در خاراگر شما را امر

 ابون اثیور،  ) زنو   من ، گردن  را موی  می قرا ت ابن مسعودقاری را ببین  مه به سبک  اگرحال  است یا 

بور  ( ع) از علوی : اسوت  آمو ه ( ع)در نقلی از امام علی  الکامل فی التاریخدر متاق (. 756 :1، ج1857

ا مورا ترسوانی ن  و آنهوا را    امو  موردم پروردگارا برای آنهوا امنیوت برقرار  : تگف باالی منبر شنی م مه می

الشان برمبنوای  ی سنگ   را مه بر خون و اموپروردگارا بر آنها غالم. گرفتن  مردم اما مرا نادی ه نصیحت

و  ریو   ان از، خون تفرقه: ر وصف چنین فردی چنین گفتو د !من  مسلط من احکام ااهلیت حکمرانی

رونو  اعول   (. 755: 1، ج1857 ابن اثیور، ) 1واهلل این اوصاف حااج است: گوی  ی میراو ،در ادامه ؛...

هوا  عو م مواخوذه آن   مه افتی چون و چرا تا اایی ادامه مآبی خلفا و اطاعت بی ح یث درراستای تق س

از  پوس ، ی ی  بن عبو الملک آم ن مار با روی. آم  شمارمی از حقوقشان بهگونه عملی ن د خ ا برای هر

« !ما علی الخلف ا  سا او ال ع ع  او   »: دادن  ل نفر از شیوخ ن د او چنین شهادس، چهعمر بن عب الع ی 

ای بوود موه موردم را از     ، اولوین خلیفوه  انالملک بن مروعب ؛ در همین راستا، (16  :ق1851سیوطی، )

 حاواج رفت موه   زایی تا آناا پی  رون  تق س (.15  :1851سیوطی، ) مرد گفتن ن د خلیفه نهی خنس

نوان و خلیفوه پروردگوار اهانیوان،     مک، امیور م  بوه عبو المل  : نویسو   چنین می عب الملکای به  در نامه

ق، 1857عب  ربه ان لسوی،  ) و عمل با مفالت الهیش ه به والیت، از هر ختایی در سخن معصوم تأیی 

 (.7  :7ج

در دوران حکوموت امویوان،   ( یاسوی سوازی اعلوی و خفقوان س    مشروعیت) استیالی چنین رون ی

رفوتن فرهنون نقو  و     حاشویه  صورس خاص، بوه  به. اع  اسالمی بودگرفتن از قو تاح ودی نتیاه فاصله

 .........................................................................................................................  

 .هذه واهلل صفه الحجاج: قال الحسن. الزیال، مفجر االنهار، یاکل خضرتها و یلبس فروتها: و هو یقول.  1
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ی نقشو  نمسولمی ال ف و نهی از منکور و النصویحه ال موه   ویعنی امر به معر ،پایه تعالی  دینینصیحت بر

اماعوت  مانو ن چنوین احکوامی در میوان      است؛ البته مغفو  در تغییر حاممیت به ااهلی داشته یملی 

وموت  در همین راستا، حک قان و استب اد حکومت امویان نیست؛انگاشتن خف مسلمانان، به معنای نادی ه

سرموق مخالفان و سوکوس   از آن برای مرده، اب اری سیاسی استفاده مثابه به( مسئله قرا)از عقی ه ابر 

بور قتول    را مبنوی ماارایی  ،ابن قتیبه(. 155: 1851 دیکسون، و 581: 1855اعفریان، ) است مردم بهره

ابون قتیبوه،   ) منو    موی  بیوان بودن دسوتور خلیفوه   ستور عب الملک و پیون  آن با قرا و نافذده شخصی ب

به هور نسوبت موه از    »: ن م می ، این دگردیستی را چنین توصیفی  اعفر شهی یس ؛(5 :  ق، ج1855

امور بوه   ) های ضعف مراقبت در ااورای احکوام   ش ، نشانه می شمار مهااران و مسلمانان معتق  ماسته

حتی به شهادس تاریخ، عب الملک بن  (151: 1855شهی ی، ) « ش میآشکارتر ( معروف و نهی از منکر

 (.15  :1851سیوطی، ) مرد از امر به معروف نهی ، مردم رامروان

سوی رهبران شیعه در هموان  های امویان با مخالفتی از ها و انحراف در مقام تحلیل، گسترش ب عت

. اسوت  شو ه  ، اوج اسوفنامی چنوین فروایی ترسوی     (ع) اموام حسوین  در منشور قیام . دوران موااه ش 

خوط بتالنوی بور     بورده،  المیت دولت ی یو  را زیرسو ا   ، اس«ال علی اعِسالم الاّالم»حررس با عبارس 

ان، رهبران شویعی در دو ابهوه   در این دور ؛(57تا  58: 1855طقوش، ) امیّه زد مشروعیت سلتنت بنی

منن  و ه ف خوود   می اق امدر وامن  به وضع ااری، به قیام ( ع) حسینسو، امام  ازیک: حرورداشتن 

 أُرِيّدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْراُلفِ الَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ( ص)لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَةِ جَّدِي  خَرَجْتُ: فرماین  می را چنین بیان

در  نو  و گیر موی  سیاست تربیتوی درپوی   ( ع) سااددیگر، امام  و ازسوی( 5 8: 11، ج1115مالسی، )

چنوین  ( ع)وایتوی از اموام سوااد    در ر.  نو من موی  اقو ام سایه تقیّه به تربیت پیروان و حفظ میان اسوالم  

چون مسی است مه متاق خو ا را  من ، هم ر به معروف و نهی از منکر را ترکمه ام مسی: است ش ه نقل

يخ اف  : تقیه چیست؟ فرموود : از امام پرسی ن  است، مگر آنکه در تقیه باش ؛ مرده منارزده و ب ان پشت

 (.118 : ، ج1851اربلی، ) جبارا عنيّدا أن يفرط عليه أال أن يطغى

شو ن سیاسوت و خفقوان سیاسوی      الهوی، ق سوی   مشروعیت ،سازی ایهدلیل توه در مقام ارزیابی، ب

یت و موردم هسوتی  و چنوین    آزدی در معنای حقیقی، در ستو حامم انگاره امتناعرس  شاه   نظرمی به

 .خود بپردازن های مخالف در قالق قیام یا تقیه به پیشبرد اغراض انتقادی  ش ه تا اریان امری سبق

 خالفت عباسیان -2
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را بووه چهووار دوره توواریخی   ( م75 1- 571/ق  676- 18) مورخووان، دولووت عباسوویان   بیشووتر

انو  و چنوین    داشوته لت عباسیان در دورهای مختلف نفوذایرانیان، ترمان و امویان در دو. ان  مرده تقسی 

 و( ق  77-5 1) ، سولاوقیان (ق 115-1 8 مسوتقل آ  بویوه   های نیمه گیری دولت ، سبق شکلامری

صوورس خواص از خواسوت الهوی      عباسیان برخالف امویان مه به. است ش ه( ق 758 - 811) غ نویان

هو   ( ص)راثوت بور حو  پیوامبر     به و گرفتن ، می اریخی در توایو مشروعیت خود بهرهمثابه تق یر ت به

حا    ،در این دوران سیاسی دو نکته منظر تاریخ ان یشهاز (.   1و  1 1: 1857قادری، )ان   همرداستناد

، خود را اانشین بوه حو    (ص)نکه عباسیان از لحاظ مشروعیتی با پیون  به پیامبر او  آ: اهمیت است

گیوری نهواد سولتنت هسوتی ؛      شاه  شکل ت ریج هدر منار نهاد خالفت ب مردن  و دوم آنکه وی معرفی

هوای مختلوف، متفواوس     گوذاری آنهوا در دوران  یراگرچه نسبت این دو نهاد و می ان تأثیرپوذیری و تأث 

هوای   است و تنها سوالطین در دولوت   هش منارت ریج به تفکیک امر شرعی از امر سیاسی  هب ،است بوده

نووعی   به ق رس مذهبی خلفا، وابسته بودن ؛ درواقع، خالفت عباسی بهمستقل، از لحاظ مشروعیتی  نیمه

را بوه  ( ص)بر عباسویان عبوای پیوام   (. 7  :1851طقووش،  ) بود« ه اهان ایرانیانتقا  از اهان رومی ب»

. اسوتن   درراسوتای اهو اف سیاسوی خوود بهوره     و از ان یشه مهو ویت   مردن  تننشانه ق رس دینی بر

لتان برگرفتوه از خو ای   موه قو رس سو    ای گونه ای ق سی داد، به ، هالهسیاست دینی به خالفت عباسی»

طقووش،  ) «در حکومت ش [ همچون ایام ساسانیان] ه ح  الهیش  و مفهوم خالفت شبیه ب متعا  تلقی

انحصواردرآوردن قو رس،    سوم ایرانیان مانن  بوه بر همین اساس، خلفای عباسی از برخی ر(. 6  :1851

بوسوی ن زموین یوا پوایین لبواس      شو ن و   رفتن از مردم و حرور همراه با سرباز میان آنان، خ گ فاصله

 مردنو   منارش ، پیوروی داری و حرور نومران و منی مان  شغل پرده گیری به شکلنهایت خلیفه مه در

 (.6  :1851طقوش، )

حاممیوت متلقوه در امور سیاسوت      ای از گونوه  ،در دوران خالفت عباسویان  نظریواقع، از منظر در

 ابون و بع ها  ابن سینا، فارابی مانن  ای ب رگ فالسفه ویژه، بهمسلمانان و  االق آنکه. پیگیری است قابل

مورج و خودسوری   و آشونا بودنو  اموا آن را مصوادف هورج      (اماعه االحرار) با مفهوم دمومراسی رش 

بوه   ،ش ن های خالفت عباسی، خلیفه پس از انتخاق ، در همه دورهپاتریشینا مرونبه اعتقاد . گرفتن  می

اامواع   گوویی نووعی  »: اسوت  ، مختوار بووده  ای گونه پن  و ان رزی، نصیحت یا مشاورهگرفتن هر نادی ه

 تصور عمومی بور ایون بوود موه خو ا توا روز      . داشته مه خلیفه ا  در برابر خ ا پاسخگو نیستواود

 (. 16 :1855مرون، )« من  نمی خلیفه یا پادشاه از او بازخواست م  تا زمان مرگ قیامت یا دست
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راسوتای  چون و چورا از حوام  و سولتان در    بیاطاعت  خصوصاز اهل اماعت در ی متع دروایات

سیاسوی و   گونه مون  از منظر مسئله آزادی، مانع از هرمنقو  است مه  مسلمانانااتناق از تفرقه میان 

اصوو   در متاق  احم  بن حنبل. شود ستمکار و فاس  میفعلی و قولی، حتی در برابر حام  ااتماعی ِ

انو  و او را   مورده  عمه مردم بور او ااتموا   من  درحالی قیام مسلمانانبر امام  هرمس: گوی  چنین می السنه

در ایون راه بمیورد بور مورگ      اگرمرده و  مسلمانانش  عصا  ان ، رضایت یا غلبه خلیفه خوان ه مبنایبر

حتوی  را  مسولمانان ، خروج بر اموام  اصو  السنه، در شرح احم  بن یحیی نامی. «مرده است ،ااهلی

 1.دان  من ، اای  نمی نافرمانیخ ا  ازو باش  اگر فاار 

 ابون به قلو    ، آن رااعتقادی مه گروهی از علمای اهل سنت و اماعت  ق در مرامنامه7  در سا  

انو  در   اهول سونت موروف   »: است ، چنین آم ه(85 : 1855مرون، ) است مرده ر بصره ت ویند عکاشه

حواممی،  که خلیفه درستکار باش  یا نه، نماز امعه را با اقت ا به هور  نظر از این منن  صرف اهاد شرمت

منن  چه عادالنوه باشو  چوه رالمانوه و      ااآورن ، از همه اوامر حام  اطاعت اه متقی و خواه فاس  بهخو

  .«نکنن  حتی اگر آنان گمراه و بر ختا باشن  نبرن  و قیام دستهرگ  در مقابل حاممان خود به شمشیر 

صر دو تون از  استه شافعی مه معااز فقیهان بر احکام السلطانیه، صاحق متاق ابوالحسن ماوردی

ي ا أَيُههَ ا الَه  ِينَ آمَنُ  اْ     »با استناد به آیوه  . بود( م 165) قا   باهللو ( م11 ) قادر باهللخلفای عباسی یعنی 

خ اون  فرمان بوردن از اولوواالمر را موه    »: گوی  چنین می« أَطِيعُ اْ اللههَ الَأَطِيعُ اْ الرَهسُ لَ الَأاُلْلِی األَمْرِ مِنكُمْ

 .........................................................................................................................  
 : صو  السنة": حم  ابن حنبل / فق  قا  اإلمام .  1

وَأَقَرُوا لَهُ بِالخاِلفَةِ بِأَّيِ وَجْهٍ کَانَ؛ بِالرِضَا أَوْ بِالغَلَبَةةِ؛ فَقَةدْ   , وَقَدْ کَانَ الّنَاسُ اجْتَّمَعُوا عَلَيْهِ, نْ أَئِّمَةِ الّمُسْلِّمِيْنَوَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِ

فَإِنْ مَاتَ الخَارِجُ عَلَيْهِ مَةاتَ مِيتَةة    , -ه وعلى وسلمصلى اهلل علي -فَ اآلثَارَ عَنْ رَسُولِ اهللوَخَالَ, شَّقَ هَذَا الخَارِجُ عَصَا الّمُسْلِّمِيْنَ

 .جَاهِلِيَة 

 :مما فی شرحه ألصو  السنة -رحمه اهلل- حم  بن یحیى النامی / فریلة الشیخ العالمة

 .ولةةو کةةان فةةاجرا  فإنةةه ال یجةةوا الخةةروج عليةةه, ال یجةةوا الخةةروج علةةى المةةام الّمسةةلم نتةةى ولةةو کةةان عاصةةيا  هلل [1]

 .وخروج بالقول والتأنيب والثارة على ذلك المام .خروج بالفعل والقتال :لخروج یّنقسم إلى قسّمينوا

منیوو  متابخانووه م رسووه فقاهووت بووه آدرس، موو  متوواق، شووماره، ج و ص       بوورای راوووع بووه مووتن عربووی نگوواه   .  

(http://lib.eshia.ir/22014/9/301 :)« ليفة وإن عّمل أّي عّمةل وصةالة الجّمعةة    والجهاد مع الخ.... من أهل السّنة على الرضا

وإن ... والصبر تحت لواء السلطان على ما کان مّنه من عدل أو جور وأن ال یخرج علةى اممةراء بالسةيف   ... خلف کل بر وفاجر 

 .«عّمل بالكبائر
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مور  ماوردی در ادامه برای تشریو و تبیین ا ؛«است مرده رانن  وااق می ان  مه بر ما حک  نیهمان پیشوایا

 :من  می نقل( ص)اطاعت و تق یرگرایی، روایتی از پیامبر 

ن بوه نیکومواری خووی  بور شوما      شو ؛ نیکوا  دارتان خواهن  والیانی عه ه ،ز منپس ا»

در آنچه با ح  . خواهن ران  مانهای خوی  بر شما فر ان با ب یمرد و ب خواهن  والیت

منن  به سوود   بری  مه اگر نیکی فرمانسپاری  و از آنان  باش  ب یشان گوش داشته متابقت

 «منن  به سوود شوما و بوه زیوان ایشوان اسوت       ا و به سود خود آنهاست و اگر ب یشم

 (.  : 1858ماوردی، )

سولاوقی و بور موذهق شوافعی     وزیر دو تن از شاهان ( ق 157-115) خوااه نظام الملک طوسی

 بواهلل  المقتو ی قو رس شواه بور خلیفوه      ،وزیر بود ،مه خوااه ملکشاه سلاوقیدر دوران سلتنت . بود

خلیفه به خوااوه  . وابستگی به مشروعیت دینی، خلیفه همواره مورد احترام شاه بود دلیلتر و به  مسلط

ی مشوروعیت الهوی   مبنا ،سیرالملوکتاق خوااه در م. بود ، لقق رضی امیرالمومنین دادهدر آن روزگار

یکی را از میان خل  برگ ین  و او را به  ،ای د تعالی در هر عصری و روزگاری»: شود برای شاه قا ل می

بنو د و در فسواد و   و اهان و آرام بن گان را ب و بازهنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گردان  و مصال

نظوام  ) «...ها و چش  خالی  بگستران   بت و حشمت او ان ر د آشوق و فتنه را ب و بسته گردان  و هی

چوون و چورا از پادشواه را     موش  ب ون هیچ قی  و شرطی اطاعت بوی  و می( 11: 1855الملک طوسی، 

 :من  آن را نمادی از رضایت ح  تعالی معرفی مرده، توایه

داد او را و هموه   الارم ای د تعالی بر ان ازه شایستگی و اعتقاد نیکو دولت و مملکت،»

، هوا برسوانی  توا اهانیوان     اهان را مسخّر او گردانی  و هیبت و سیاست او بهمه اقلوی  

نظوام الملوک   ) «انو   مننو  از شمشویر او آمون    گذار او باشن  و بتقّربی مه ب و می خراج

 (11: 1855طوسی، 

 شویرازی   ینقتوق الو  . چنین تلقی از امر سیاست با سرنگونی خالفت عباسی همچنان غالق بوود 

ن و بر مذهق شافعی، مه حو  فاصول سورنگونی خالفوت عباسویان بوه دسوت مغووال        ( ق 681-511)

يا أَيُههَا الَه ِينَ آمَنُ اْ أَطِيعُ اْ الله هَ الَأَطِيعُ  اْ الرَهسُ  لَ الَأاُلْلِ ی     »است با استناد به آیه  زیسته استیالی ایلخانان می

 :من  می بیانواه را  بر فریلت پادشاهی چن « األَمْرِ مِنكُمْ

موه   السالم مرد در ذمر، زیرا ت مه پادشاهان را قرین رسو  علیهواه دوم آن اسو ... »

است، فرقی نیست ا  به تق ی  و تأخر  االمر مه پادشاه در میان ذمر رسو  و ذمر اولی
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ن ، و این دلیل بر آن مه فورق میوا  «و اطیعوا»خ ا بقوله  مرد از ذمر و ذمر رسو  را قتع

خیر نیسوت و ایون دلیول عظوی  اسوت بور       و  و امر پادشاه ا  به تقو ی  و توأ  امر رس

 (.175 :1856 ال ین شیرازی، قتق) «فریلتت پادشاهی

« معو وم عواا   »و محکووم را  « مواود قوادر »حام  را  در چنین تلقی پا را فراتر نهاده، ال ین قتق

 : ران می و درنهایت بر افرلیت پادشاه حک  من  می معرفی

متصرّف، و مسوتقل بوه   است قادر  آن است مه آمر و حام  چون مواودی ،واه سی »

آن  تصورّف بوود؛ و در   مور، و محکوم چون مع ومیست مه عاا  و بینفس خود، و مأ

الو ین   قتوق ) «تور باشو  از معو وم عواا      نیست مه مواود قادر فاضول  تردی یهیچ 

 (.175 :1856 شیرازی،

سه رمون اصولی سولتنت اسوالمی را      ،«لق، حفظ شریعت و تق یرگراییزور و تغ» ،در این دوران

 شو ه، حکایوت از فقو ان هرگونوه فروای     یاداهتمام به سه رمن (. 11 : 1857فیرحی، ) دهن  می شکل

قابلیوت   ،حقیقت، انگاره آزادی در این دوراننظری و عملی برای بروز و نشر هرگونه آزادی است؛ در

 :نیافتمسلمانان را گیری در اذهان و افکار  شکل

 هوای  الو ام بود مه در قالق  ای از ق رس ایاادش ه بر شبکه ...سلتنت دوره میانه، »      

تسلی  فوردی انسوان مسولمان بوه او      ،واقعو در با سلتان، پیون ی فردی بودآن، پیون  

اراده یوا خواسوت سولتان    . باشو   که از خوود تفسویری بور دیانوت داشوته     بود، ب ون آن

و در مرتبوه   طوور عمو ه   بهلحاظ متابقت با شریعت، بلکه  از تنهانهش ، اما  ااراخواه

، فرویلت اسوت و   منان از سولتان م « اطاعت». او است« اراده»نخست به این دلیل مه 

. ای موقت برای رسوی ن بوه هو ف باشو      نفسه غایت و ه ف است، نه آنکه وسیله فی

انسوان توسوط خ اونو  اسوت و     موی  ای است موه نوارر بوه امتحوان دا      ملکه ،اطاعت

 (.   : 1857فیرحی، ) «شود می زده تیق، رستگاری یا تمرد بن گان محکتر ب ین

و « الرضا الی آ  محم »مبنای شمشیر و تغلق و با شعار مارآم ن عباسیان بر ام ارزیابی، رویدر مق

 و از باال به پوایین   ق رس عمودی اعما. یاب  می تحق ( ص) مبنای اانشینی پیامبرمشروعیت ق رس بر

تقل و هوای مسو   در این دوران شاه  حکوموت . و انتقا  ق رس نی  به شیوه والیتعه ی و موروثی است

سوازی و   تواوه بوه فروای ق سوی     انگاره آزادی نیو  بوا  . در عرض خالفت عباسی هستی  لمستق نیمه

 .یاب  نمی ماا برای بروز و رهور در اذهان مردم  ،گراییتق یر
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 ی عثمانیامپراتور -3

هوایی   بوه فوراز و نشویق   ، (م8 15-51 1) گذاری تا هنگام سوقو   ی عثمانی از آغاز بنیانامپراتور

هوای   سورزمین »نگواری عثموانی،    ، در اسوناد وقوایع  لوو یس  برنوارد به اعتقواد   .است مختلف، دچار بوده

س و ر وی « ان اسالمسرباز»و ارت  آن « پادشاه اسالم»و حام  آن « های اسالم زمین»امپراتوری عثمانی 

لو یس، ) «شناختن  ش  و مردم پی  از هر چی  خود را مسلمان می می خوان ه« شیخ االسالم»مذهبی آن 

، در نقول او   انو ؛  شو ه  بیانانتقا  خالفت از عباسیان به عثمانیان دو نقل قو   خصوصدر(. 15 : 185

، با زوا  ت ریای عباسیان، پادشاهان ش ه و بر این اعتقادن  مهبر معنای نگرش ا ی  از خالفت تأمی 

، نیازن اشتن ؛ در ایون نقول، بور    گرفتن  و به داشتن نسبت با آ  عباس خ ا می سلته خود را مستقی  از

چن ی پی  از فتو شام، مصر و اعالن تسلی  حاواز بوه   ( 1 17-1167) سلی شود مه  میاین امر تأمی 

در نقول دوم بور    ؛( 5: توا  ارنول ، بوی ) است نامی ه« رضهاه اهلل فی االرض و عخلیف»آ  عثمان، خود را  

هوای   دداشتمه یا چلبی حی ربه گ ارش  است؛ یان تأمی ش هانتقا  رسمی خالفت از عباسیان به عثمان

حررس خ اونو گار اعظو  و شاهنشواه     ،سومو روز یکشنبه بیست»: است مرده روزانه فتو مصر را ثبت

م قو م بوه تختگواه    فاتو ممالک العرق، قو م االلوت توو      ، حررسش ن[ قاهره] وارد قلعه ... معظ 

نهاده، بر تخت خالفت آن حررس بالسّعاده و بالیمینه الوس فرمودنو  و در حروور    یوسفحررس 

بودن ، المتومل علوی اهلل خلیفوه    ش هتمام علما و ساداس و اعیان و اشراف مصر مه قبل از وقت احرار

و  نموود  مورده، بیعوت   الفت را به حرورس خ اونو گار فراغوت   ق خشان ده  عباسی علی العاده حقو

 «خلعت پوشی ن  و نایل انعام و امورام گردی نو    ، علی مراتبه بالتبعیه سایرین ه  دست بیعت بوسی ه

 (.75و 76: 1855ی، قاحم  یا)

 داد مه ان هیمنه و ق رس ترمان را اف ای آنچن ،دارد مه تصرف مصر حکایتگ ارش تاریخی از آن 

 ،با پای برهنوه  لئون ده مه خود پاپ  بودن  تااایی زده ش ه مسیحیان برای نابودی ترمان، گریان و مات 

 ،سولی  . منو   ناواس امهووری مسویحی را اسوتغاثه     ،مری  مق سملیسا از  راهی معب  مینروا ش  تا در

یکص  سا  برای  بود مه خ اون  در هر ، مشمو  ح یثی ش هپادشاه ترک و عثمانی، در منظر مسلمانان

 ،این حو یث  ،تر این در حالی بود مه پی  بخ  هر قرن است؛ فرست  مه رون  ، مردی میاامعه اسالم

توانست  بود مه فرمانروایی آنان می اما امنون شامل فرمانروایانی ش هش   شامل علمای علوم اسالمی می

 (.56و 57 :1875 بارتول ،) آی شمار پیروزی اسالم و شریعت به



 
 1331، بهار و تابستان 1، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  جامعهپژوهشی  -صلنامه علمیفدو
 

 
 

65 

احکام دولتی، مسوتن  بوه شوریعت    . ام حکومتی عثمانی، از لحاظ ساخت دینی، دولتی دینی بودنظ

در ر س هیئوت  . داشوت  موقعیت خود بور مارهوای آنهوا نظوارس    اسالم و هیئت حاممه نی  با تواه به 

اف، مو ارس، قوانون و   اموور اوقو   آمو ه،  حسواق  االسالم قرارداشت مه تالی تلو سلتان به اسالمی، شیخ

ا موقعیت دینی برتری داشوت امو   ،قاضی عسکرل مار دولت عثمانی، در اوای. ممه را دراختیارداشتمحا

ش ؛ اما دیری نپاییو  موه    تعیین العلما  و الفقها به عنوان ر یس سلیمان قانونیت ریج، مفتی در دوره  به

دن موقعیوت  الطین در اسوتوارمر سو »: یافوت  ، تثبیوت و برتوری  قاضی عسوکر االسالمی بر  موقعیت شیخ

به آن  االسالم تا سلته شیخ. گرفتن  می مواقع بحرانی، از نفوذ آنان بهرهموشی ن  و در  االسالمان می شیخ

از (. 55: 1855احمو  یواغی،   ) «توانسوت فتووای عو   سولتان را نیو  ب هو        رفوت موه موی   ان ازه باال

بوا وروایف و    خصوصیاس خاص ساخت دولت عثمانی، خصوصیت ساختاری و نهادی مردان مذهبی

مقایسوه   قابول هوای باسوتانی    یامپراتوربا روحانیت مسیحی یا  برد نام توان را میهای مشخص مه  ق رس

، روحانیوت بوه مفهووم الهوی     چوه درسوت اسوت موه در اسوالم     ، اگرلوو یس  عقیو ه واقع بوه  است؛ در

ی و ااتمواعی  یت در مفهوم سیاسو دارد مه روحان حکایتی عثمانی از آن امپراتورتاربه  ،ن اشتهواود

 ... گوردد  موی ن بربه سلتنت سلاوقیا تردی  بیاین نهاد ب رگ مذهبی و عثمانی   منشأ»: است گرفته شکل

رسی  و آماده اناام وریفه خود بورای حفوظ    بلوغ عثمانی بود مه این نهاد مذهبی بهولی فقط در دولت 

عثموانی، سیاسوت بوا موذهق      یامپراتوور واقوع در دوران  در ؛(1 :  185لو یس، ) «ایمان و قانون ش 

ب ون اینکه بتووانی    مشاه ه است قابلا ایی دو نهاد سیاست و مذهق از یک یگر  ،و تنها تنی ن  ه در

 . قا ل به تفکیک ا ایی دین از سیاست باشی 

ی عثمانی، اگر بخواهی  از امپراتوررابته و چگونگی ساخت ق رس  درخصوصش ه  بیانبا ااما  

منی  در این  ی عثمانی نگاهامپراتوردر ساخت حاممیت و رابته مردم و حکومت به  منظر انگاره آزادی

 موه ( 1766م) سولیمان قوانونی  ، بوا مورگ   «تاریخی»از لحاظ  منی ؛ می را مشاه هچن  دگرگونی  ،دوران

متعاقوق آن   خوورده،  دولت عثمانی از دو  اروپایی شکست ها و شکوه عثمانی است، دوره اوج تصرف

 ،یوت نهاو در( 1515-1551) عب الحمی  سلتان، عصر استب اد (1551-1511) عصر تنظیماست ریج  هب

گیری  ی عثمانی و شکلامپراتوربه انقراض  سراناامخورد مه  می رق ( 8 15- 1515)عصر مشروطیت 

( امهوور ترمیوه   ، اولین ر یس«آتاتورک»با عنوان ) مصتفی مما  پاشاآم ن مار امهوری ترمیه با روی

حو ود یوک   تم نی غرق آشونا شو ن  و تا   آرا ا ت ریج مسلمانان ب ، به» ان یشه»از لحاظ . شود یممنار

ای نظوامی، تاواری و اقتصوادی    ه های مادی غربیان را در قالق پیشرفت اذهان مسلمانان پیشرفت ،قرن
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موه   مردایاادا ی  را در میان مسلمانان  از افکار ی عظی موا ،اما انقالق مبیر فرانسه مردن ، می دنبا 

در تقریوری بوه    لوو یس  برنوارد . مردنو   اقو ام به اصوالحاتی   سالطین عثمانی را به فکر فروبرده و آنان

 :من  می آزادی در میان مسلمانان اشاره های تحو  انگاره زمینه

ومی نوه بورادری بلکوه    آزادی، مسواواس و سو  : مرد توان در سه ملمه خالصه  ی  را میاین افکار ا

 دراصول، هوای اسوالمی    ، ملمه آزادی در زبان1511از سا   پی . یعنی ملیت ،عکس آنرچی ی شای  ب

ملموه از اروپوا    طوی قورن نووزده  ایون     حقوقی بود و مفهومی برابر با ض بردگی داشوت؛  اصتالحی

. استب اد داخلوی و امپریالیسو  خوارای شو      ض رفته شعار مبارزاتی  مرده، رفته مفهومی سیاسی مسق

موه ایون نهادهوا     نیازداشوت قانون اساسی، نوع نماین گی دولوت و حکوموت قوانون     هبتشکیل آزادی 

دانان و  ی از حقوقا ، مواق ایااد طبقهدیگر عبارس ن  و بهمذهبی بودگذاری غیر مستل م سلته و قانون

هوای   رهمتلقوه دو   و عوامل حکوموت ( نواق شریعت) م اران متفاوس از استادان قانون مق س سیاست

 (. 5 : 185لو یس، )ش   گذشته می

منار تحوالس تاریخی و ورود افکار ا ی  غربی، ساخت نظام استب ادی و مقاومتی مه از ناحیه  در

ای موه در   در فقوره . زدنوی اسوت   ، مثوا  گرفت می ها با اصالحاس صورس چری برخی از سالطین و ینی

تیالی اراده سولتان بور سواحت    اسوت، اوج اسو   ش ه بیان راوییاز قو   ی عثمانیامپراتورتاریخ متاق 

یافت مه چون زمان گفتگوو   توان مسی را نمی»: دی  توان دم را میااتماعی مر -زن گانی فردی و سیاسی

ن زیورا هور آنچوه از عثمانیوا     در برابر اراده او سر تسلی  فرودنیواورد، رس  هنگام عمل درشود و  سپری

یاب  در واود ایون   و مشورداری ان یشه آنان راه یاستو هر آنچه از س سرزن ، هر آنچه به سر آنها آی 

نخواهنو یافت،   ان ازن ، اانشوینی بهتور بورای او   نانکه بتوانن  او را از سلتنت برو آ ، متمرم  استمرد

در  سووم  سولی  سولتان  (. 178: 1816وسوینیچ،  ) «... اوای وی نشوانن    مگر آنکه مسی چون او را بوه 

ها روبرو ش ؛ در ایون راسوتا،    چری بود با مقاومت و مخالفت ینیها دادن آن اصالحاتی مه درص د اناام

 ، ضو  آیا سلتانی مه بوا اعموا  مقوررات    »: پرسی ن  مرده، مرااعه مفتی اعظ ها به  چری هیئتی از ینی

منفوی بوود    ،مفتی اعظ  پاسخ ؛«ده ؟ توان  به سلتنت ادامه می من  مرده اق ام معین نقرآاصو  دینی مه 

لوو یس،  ) شو   لو مسلمانان و خان ان عثموانی خلوع  منافع و مصا دلیلسلتان سلی  به  ،و ب ین صورس

علمای ترک بر این اعتقاد بودن  مه آنچه از غرق به اهان اسالم وارد شوود در تقابول بوا    (.  5 : 185

اللَةٌ، الَ کُلَه ضَ اللَةٍ  کُلَه مُحّدَثَةٍ بِّدعَةٌ، ال کُلَه بِّدعَةٍ ضَ»: مردن در این باره به این ح یث استناد واست اسالم 

 (.5 1 :1855، احم  یاقی ) «فی النهارِ
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سوتی ی در سووتوح  و استب ادخوواهی   هووای آزادی تو ریج ان یشوه   هدر چنوین اوضواع و احووالی بوو   

 مووامبی  عب الرحمن، نمونه برای ها رو به ف ونی گرفت؛   و روزنامهروشنفکری عرق و ترک در ارای

تحریوردرآورد؛ اهمیوت    به« االستب اد و مصارع االستعبادطبایع »ای با عنوان  رهنگا تک( ق1 51-18 1)

 ماننو   هوایی  موضوع خصوصهای ا اگانه و در نگاره به آن است مه مسئله استب اد را در باق این تک

مووامبی  . اسوت  ری بینی قراردادهرا مورد  «دین، عل ، ب رگی، ما ، اخالق، تربیت، ترقی و رهایی از آن»

 :نویس  ر ماهیت استب اد و شخص مستب  چنین مید

از این اهت است  گوسفن  و سن باش ؛بیشتر الفت با  و آدمی را آدمی است ،مستب »

و در اطاعت مانن   خواه  رعیت  در شیر و فای ه، همچون گوسپن  باش  مه مستب  می

منن ،  ا خ متمه مثل اسق باش ، اگر او راما بر رعیت است  من ؛ فروتنی و تمل  ،سن

بلکوه بور رعیوت اسوت موه مقوام خووی         . ی آغازدو اگر ب نن ش ب خوی منن  خ مت

ت او بیام ه و او را بوه  ش ه، یا مستب  از بهر خ م شناس  آیا از بهر خ مت مستب  خل ب

مووامبی،  ) «منو  بوا لاوامی قی    و رعیت خردمن ، وحشوی اسوتب اد را   داشتهخ مت باز

1868 :16.) 

ی و مردم از دردهای اسوتب اد، راهبورد تو ریا    بیشتررفت از استب اد را در آگاهی  نراه برو موامبی

 (.157 :1868موامبی، ) من  می ارا ه نظام سیاسی ب یل دنبا 

یابو ؛   مسئله آزادی از ستو روشونفکران بوه تووده موردم راه     ،نهایتش  مه در سبقچنین تحوالتی 

قوانون اساسوی را موه     58 1556/1دسوامبر   8 در  ومد عب الحمیو  پی این رخ ادها بود مه سلتان در

طوور رسومی    بوه صوراحت پوذیرفت و آن را    ای م نی و حکومت پارلموانی بوود بوه   ه آزادی مشتمل بر

عایای دولت اع  از مسلمان یا غیرمسلمان با صفت عثمانی تمامی ر ،در قانون اساسی ا ی . مرد اعالم

ر برابور قوانون   هوا د  اصل، تموام عثموانی  من  و در بهرههمه از آزادی و حقوق شخصی »ش ن  و  شناخته

 7 الحمی ، پنج مواه و  طرح نظریه اامعه دینی سلتان عب  چه عمر مالس به بهانهاگر. «مساوی بودن 

از از لحواظ مسوئله آزادی،    ،نیاورد و از آن زمان بورای مو س سوی سوا  تعتیول بوود       روز بیشتر دوام

لوت و نظوام سیاسوی تسونن بورای      در قالق قوانون در سواخت دو   های اعالنی مردم فراتررفته، خواسته

نوبنیواد عثموانی   ( مالس)پی انحال  پارلمان در (.178تا 171 :1855، احم  یاقی) بار متالی ش  اولین

ی بیشووتر از خووود ، بووه نماینوو گانی مووه در انتقوواد از خودمووامگی سوولتان، صووراحت   1555در سووا  

ت ریج موج احساساس ض ترمی در میان اعراق  هب منن ؛ بو  را ترک، استانش  بودن ، دستورداده بروزداده
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های مخالف حکومت راه پیکار زیرزمینوی را در    های سیاسی، انب گرفت و به موازاس منع آزادیباال

 (.161: 1855عنایت، ) گرفتن  پی 

خلیفوه   چه عثمانیان چن ی پی  از سیتره بر آخرین خلیفوه عباسوی، خوود را   در مقام ارزیابی، اگر

در این دوران اعما  ق رس بوه  . یافت   نهاد خالفت در این دوران تسریعت ریج اضمحال هب ،خوانن  می

روی  بر ش س خفقوان و   تر می پی  ،ی عثمانیامپراتورفروپاشی سمت چه به ده، هروبشیوه استب ادی 

ضورورس،   بوه تی و نوه  مبنای موروثی و انتقا  به خان ان حکومانتقا  ق رس بر. شود ت اف وده میوحش

تو ریج نهروت استب ادسوتی ی و     هی عثموانی، بو  امپراتوور های پایانی  در دهه. گیرد می فرزن ان صورس

نهایت به انقالق مشوروطه و تصوویق قوانون اساسوی     من  مه در خواهی در اهان اسالم رش می آزادی

  .است «کانیام»به امری  «امتناعی»انگاره آزادی در حا  تحو  از امری  شود و منارمی

 مقایسه توزیع قدرت در ساخت امپراتوری و انگاره آزادی .1جدول

 عثمانی عباسیان امویان ها حکومت

 سیس دولتتأ
 تغلق

 (استیال)

 تغلق
 (استیال)

 تغلق
 (استیال)

 نظام خالفت نظام خالفت نظام سلتنت نظام سیاسی

 الهی (اانشین پیامبر)الهی  الهی مشروعیت دولت

 ماهیت قدرت
وح س ق رس دینی و 

 سیاسی
ت ریج غلبه ق رس دولت  به

 بر خالفت
 ت ریج حذف نهاد خالفت ق

 (متمرم )عمودی  (متمرم )عمودی  (متمرم )عمودی  اعمال قدرت

 (موروثی)والیتعه ی  (موروثی)والیتعه ی  (موروثی)والیتعه ی  انتقال قدرت

نسبت امر شرعی و امر 
 سیاسی

 کیک سلتنت و خالفتتف تامیع سلتنت و خالفت
تفکیک سلتنت و خالفت؛ 
 نهاد دین ذیل سلتنت

 عنصر ترمی عنصر ایرانی عنصر رومی و عربی عنصر حکمرانی

 پادشاهی استب ادی پادشاهی استب ادی ماهیت حکومت
تالش ت ریای برای گذار از 

 پادشاهی استب ادی

 از امتناع به امکان امتناع عامتنا تلقی از انگاره آزادی

 نگارنده: منبع
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 امکان انگاره آزادی در ساخت دولت. ب

هوای   ه در سواخت نظوام  ش ، ورود به قرن بیست  به موازاس تحووالتی مو   تر اشاره مه پی طور همان

بوا  . آوردواوود  هنیو  در میوان نخبگوان و مسولمان بو     را ت ریج تحوالس فکری  هگرفت، ب سیاسی شکل

صوورس   هبو  گرفتوه،  های متع د عربوی و اسوالمی شوکل    یتمت ریج حام هی عثمانی، بامپراتورفروپاشی 

یوافتگی    رونو  اسوتقال  . گرفوت یتره و اسوتیالی دو  اروپوایی قرار  مسوتقل تحوت سو    قیمومیت و نیمه

در این میان، رویارویی مسلمانان با مظاهر  ج در نیمه دوم قرن بیست  مامل ش ؛ت ری ههای عربی ب دولت

بوه  مانو گی   و احساس عقوق  های دینی ها و ارزش به آموزه بتغرق، تلقی سنتی و متا دانه نس تم ن

 ،البته اواموع عورق   منارش ؛بحران هویت در اوامع عرق  ،نهایتسرخوردگی روحی و فکری و در

حوا ،   های پی  رو ن ادن ؛ بااین ی یکنواخت به بحرانپاسخ نکرده، ی یک ست و همگن را تاربهبحران

دوران آرموانی   از دیون بوود موه دوران خلفوای راشو ین     ی تلقیو های فکری ایاابی،  پاسخ ،ق ر متیقن

 مانن  سازومارهاییهای اسالمی و در قالق  راستای مصالو امت و ارزشدر خلفا و حکومت دینی بوده

  ،مورده  از حقوق مردم صیانت... و  نمسلمیال مةلالئامر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت، نصیحه 

موع عورق بوه چنو      پاسخ به بحوران هویوت در اوا  . ان  ساخته ردم را فراه نه مشارمت و نظارس مزمی

 هوایی،  بوا تفواوس   سوی  قتوق  و  موودودی ، عب ه و رشی  رضوا  مانن گروهی  -1: صورس نمود یافت

ماوا    ،در میان این گروه، نی  انگاره آزادی با قرا ت دینوی  مردن ؛ بازگشت به اسالم نخستین را مترح

 یالغنوش راش و  یوسف قرضاوی، آرمون، عاب  الاابریمانن  نوان یشان دینی  - بروز و رهور یافت؛ 
آن را از  تقی  بوه مسوئله آزادی پرداختوه،   مسو طوور   بوه مفواهی  دینوی،    ها و احیای با بازنگری در آموزه

، مسوئله  نی  به طریو  اولوی   عب الرزاق نظیرسکوالرهایی  -8ان  و  ی اساسی دینی قلم ادمردهها ارزش

تو ریج بوا    هیوافتگی بو   های عرق پوس از مسوئله اسوتقال     در این میان، ملت گرفتن ؛ را مفروض آزادی

است بوا مسوئله حقووق اساسوی و حقووق شوهرون ی        اف ای  آگاهی مه محصو  عصر ارتباطاس بوده

ا ی  در دو بعو  نظوری و   با این ااما ، امکان انگاره آزادی در اهان عرق  چه بیشتر آشنا ش ن ؛هر

 .ش خواه  ها اشارهپیگیری است مه در ادامه به آن ابلعملی ق

 ساحت نظری -9

 عابد الجابری -9-9

« نقو  عقول عربوی   »طرح مردن  رق، با مترحان یشان معاصر عاز نو( م111 -1587) عاب  الاابری
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هوای   ازبینی میورا  عربوی، سونت   ضومن بوازخوانی و بو    ،شوناختی  مرد با نگاهی تاریخی و زبان تالش

بوه اعتقواد   (. 1551 ، اوابری  و 1851 اوابری، ) دهو  پرسو  او ی قرار  از عرق را مورد مان ه براا

رو  ایون است؛ از ، نارر بودهبر شرایط فرهنگی و مسا ل خاص سیاسی و ااتماعی ،، میرا  عربیاابری

، یازیو ن بوه ااتهواد اصویل     به پاالی  میورا  عربوی و دسوت   پاسخگویی به نیازهای منونی مسلمانان 

سو، رویکرد اوابری   ازیک: ی دو چن ان دارداهمیت ،اابری از منظر مسئله آزادی، دی گاه. تاس نیازمن 

چنوین نگواه     ،دیگور  ازسویبیانگر نگاهی آزادمنشانه به دین و پیرامون است و  ،و امر نق  استانتقادی 

 هوای  هدورن در های رایج و غالق فکری علمای اهل تسون  سنت باای در مسیری مخالف  شکنانهساختار

اعالمیوه  بر این باور اسوت موه    دموکراسی و حقوق انساناابری در متاق . مالسیک و میانه قراردارد

 عقیو ه بوه  . اسوت  قل و قرارداد ااتمواعی اسوتوار شو ه   گانه نظام طبیعت، ع های سه حقوق بشر بر پایه

اصوو  در  هوایی از ایون    نشوانه  ، خاص هر فرهنگوی بووده،  اابری، اصو  آزادی، برابری و دمومراسی

شو ه   بیوان گانه  ، ارمان سهموش  با استناد به قرآن و روایاس اابری می.  ندارهای متفاوس واود فرهنن

 (.818تا 817: 1851مرمی، ) ده گستره شریعت اسالم پیون  را با عقل، فترس، طبیعت و میثاق در

ق ، بوه شوقو  «یاسوالم  -مفاهی  حو  و عو   در متوون عربوی    »ن در نوشتاری با عنوا عاب  الاابری

در عرصه سیاست بوا نگواهی نقادانوه بوه دو پایوه       اابری. من  می مختلف ح  در شریعت اسالم اشاره

ن به اعتقواد اوابری، م لفوا   . تازد نتی میع الت و طاعت در رابته حام  و محکوم در قرا ت رایج و س

گونوه   سیاسوی را ایون  ن حقووق  شماری از فقها و متکلما بیو گروه  آداب السلطانیه و نصائح الملوک

به اعتقاد اابری، آنچوه   ت است و ح  رعیت، ع الت امیر است؛ح  امیر، اطاعت رعی: ان  مرده تعریف

یوا ملووک فوارس    و صوحابه  ( ص)از این نویسن گان در باق اایگواه عو الت امیور منتسوق بوه نبوی       

ن و روایاس بور عو الت   مه قرآ ی رامی ، بیشتر انبه نصیحت داشته، انبه تشریع آن و تأاست ش ه نقل

هوای پیشوینیان از    اابری، ع الت حوام  در نوشوته   عقی هدیگر به  عبارس است؛ به گرفته نادی ه ،ان  داشته

نکوه،  اسوت؛ حوا  آ   گرایانه به خوود گرفتوه   انبه نصیحتگرفته و  ارع فاصلهبع  دستوری و تشریعی ش

إِنَ اللههَ يَ ْْمُرُکُمْ  »ی به آیاس قرآنی نظیرا اابری در تشریو چنین مسئله اطاعت رعیت انبه واوبی دارد؛

يَا »، «إِنَه اللَههَ يَْْمُرُ بِالْعَّدْلِ الَ الْإِسْاانِ»، «أَن تُؤّداُلاْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا الَإِذَا سَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ أَن تَحْكُمُ اْ بِالْعَّدْلِ

ينَ لِلههِ شُهَّدَا  بِالْقِاْطِ الَعَ يَجْرِمَنَهكُمْ شَنَآنُ قَ ْمٍ عَلَى أَعَه تَعْ ّدِلُ اْ اعْ ّدِلُ اْ هُ  َ أَقْ رَوُ     أَيُههَا الَه ِينَ آمَنُ اْ کُ نُ اْ قَ َهامِ

ترین مردم و همنشوین اموام اوابر      ترین و ن دیک همنشین امام عاد ، محبوق»مانن  و روایاتی  «لِلتَهقْ َى

ن د  ترین اهاد ملمه ع   در همانا ب رگ»، «قیامت است ردم به خ ا در روزترین و دورترین م مبغوض
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گونه آداق السلتانیه موه عو الت    های نصیحت من  و آنها را با ختاق می اشاره... و « سلتان اا ر است

اوابری، معنوای عو الت در نو د علموای       عقیو ه به . من  می دانن  مقایسه از ارمان حکومت می را رمنی

متوقوف   ارسوتو و  افالطوون  میوان آرای نیو  در اموع    رازی مسوکویه ی اخالق و شهیرترین آنها یعنو 

عیت از راعی، پا را فراتر گذشته، بور  اابری در واوق اطاعت ر(. 11تا 86:  11 اابری، ) است ش ه

فراوانوی آیواس و روایواس،     دلیول خالف طاعوت، امور بوه عو   و عو الت بوه       این باور اسوت موه بور   

بوه  . است گونه نبوده، مختص اطاعت خ ا و رسو  ش ه به طاعت این حا  آنکه امر است؛ رسی ه تواتر به

خالف ، استثنایی است مه بور «يَا أَيُههَا الَه ِينَ آمَنُ اْ أَطِيعُ اْ اللههَ الَأَطِيعُ اْ الرَهسُ لَ الَأاُلْلِی األَمْرِ»باور اابری آیه 

اابری ذیل این آیوه  . است« المرااولو»میان مفسران و فقها در مفهوم مردم، دارای اختالف  میانشهرس 

یکی از روایاتی مه اابری از قو   من ؛ برای نمونه، می ی مه در توایه اطاعت آم ه، اشارهروایات بیانبه 

منو  و از   هورمس از اطاعوت سورپیچی   »: من ، چنوین اسوت   می نقل( ص)س رسو  از حرر هریره ابی

اابری، این روایواس از لحواظ    عقی هبه  ؛«... ا ا شود به مرگ ااهلیت مرده است مسلماناناماعت 

ضورورس عو م   : ت  اهمیت اس، حا موضوع این روایاس ،به باور اابری. خالی از تردی  نیست ،اعتبار

روست موه   ایناست و از بوده مسلمانانمنن ه ضروس واود دولت در میان عامه  خروج بر امام منعکس

بوه   خصووص اوابری در ایون   . ان  اراو دانسته ،امامواود نظ  و امنیت با امام اا ر را بر ع م واود 

داشوت و اطاعوت از حوام  اسوت و      سعادس مردم در ب رگ: من  می اشاره ااحظاز  التاجمق مه متاق 

سعادس رعیت در اطاعت از پادشاه و سعادس پادشواه در  : من  می نقل بابک بن اردشیرهمچنین از قو  

تمانی موه شوالوده نو ارد    و ساخ ان  شالوده و مردم ساختماندرستی مه پادشاه  هب. اطاعت از مالک است

را  نوادر و االخبار و السلطانیه آداب متقاز این رهگذر است مه اابری رویه رایج در  مه وم است؛

 ت ریج ح  حام  بر رعیوت  هاسالمی ب های عقی ه اابری در تألیفبه . ده  مینق  و ارزیابی قرارمورد 

هوا و   او  آنکه، فتنوه : است دلیلدو  بهمق م ش ه و این امر  ،(ع الت)حام  بر ح  رعیت بر ( اطاعت)

ثان و فقهوا  ها برخی از محو   ها و قیام الوگیری از فتنه به دلیلها از همان ص ر اسالم زیاد بوده و  قیام

ان ت در دوربنیان سیاس ان ؛ دوم آنکه داده ، ملت م نباش ، حک چن  مه به شرعبه واوق اطاعت امام هر

واسته او رعیوت   همه بگرفته و تق م بر راعی است چرا ق ی  و قرون میانه برمبنای راعی و رعیت شکل

های مالمی مراعه و ق ریوه   اابری به ن اع ،بر این اساس ؛(16تا 11:  11 اابری، ) است واودآم ه هب

اوابری،  ) دهو   میرآنها را مورد نق  و بررسی قرا خصوص حاممیت امویان پرداخته، هدر س ه او  و ب

 (.15و 15:  11 
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اسوت و وریفوه عموران و آبوادانی     ( فی االرض خلیفه) به اعتقاد اابری، انسان خلیفه اهلل در زمین

، اانشوین و آبوادگر،   گرعاقل و انتخاب:  ی داردبع داشته، شخصیتی سه را برعه ه( استعمرم  فیها) زمین

 ،گانه شخصیتی انسان اسوت موه بورای انسوان     اد سهبه دلیل همین ابعبه زع  اابری  مامل و تکمیلگر؛

بوا  حقوق عام مه : ان  این حقوق دوگونه ایر مخلوقاس فاق  این حقوق هستن ؛حقوقی وااق ش  مه س

امله این حقوق، ح  حیاس، ح  تمتع، ح  آزادی اعتقاد، حو   ن  و ازدار تتاب  مفهوم حقوقی معاصر

موشو  از   اابری می ،واقعبرد؛ در نام توان را میواس معرفت، ح  اختالف نوع، ح  مشورس و ح  مسا

تور   نه حقوق مردم را گستردهرود و دامدم در مقابل ح  ع الت امیر فراتردرک سنتی تکلیف اطاعت مر

را در پرتوو  گری، آبادگری و تکامل انسان ، زمینه انتخابواسته اایگاه خلیفه الهی انسان همن  تا ب تشریو

:  11 اوابری،  ) اسوت ...(  ن، زن ومحروموا ) گونه دوم، حقوق خاص سازد؛ مشارمت و تربیت فراه 

 (.56تا 61و  71

 راشد الغنوشی -9-2

هوا ه ینوه    انو ی  معاصور تونسوی، از مبوارزانی اسوت موه سوا        نو( 1511متول  ) راش  الغنوشی

فکوری  ، نقو   (111 )قوالق اخیور توونس    حاضر در ان ی را در زن ان و تبعی  داده و درحا آزادان یش

آشنایی با متون اصیل اسالمی، گفتمان غرق و درگیری عملی  به دلیلراش  الغنوشی . ثیرگذاری داردتأ

به مسا ل روز اهوان اسوالم داشوته و قرا توی از اسوالم       تر نسبت نگرانه سیاست نگاهی ژرف در عرصه

اماعت »غنوشی . رددا ی ن دیکهای همخوانی ،ده  مه با دمومراسی، آزادی و حقوق بشر رایج می ارا ه

در دوران حکمرانوی   وی نهاد و به رهبری آن منصوق شو ؛  م بنیان 1551تونس را در سا  « میاالسال

چوه از  تونس اگر امهور مخلوع ، ر یسعلی بنآم ن مار ش  و با روی به زن ان ان اخته بورقیبهو  م الی

مورد اموا بوا پیوروزی      نو ن ع یموت  و بوه ل  نیافت 1555ااازه فعالیت انتخابی در سا   ،زن ان آزاد ش 

هوای عموومی در دولوت     آزادی» غنوشوی رسواله دمتوری    عنووان . به تونس بازگشوت  ، دوبارهانقالبیون

 (.1 1تا 115: 1851علیخانی، ) است بوده« اسالمی

 ،به باور غنوشی. نوع نگاه وی به انسان است ،های اساسی در بحث از آزادی غنوشینقته ع یمت 

صویانت از ایون حو  و     ،نتیاوه در. اسوت ون  روی زمین و صاحق مراموت انسوانی   انسان خلیفه خ ا

سووره اسورا     88غنوشی با استناد به آیه . شود می محسوقای مق س برای فرد و اامعه  وریفه ،مرامت

منو    موی  ، اای  نیسوت، توالش  به ح  مرده، ا  بر اینکه مشتن انسانی مه خ اون  خون  را حرام مبنی



 
 1331، بهار و تابستان 1، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  جامعهپژوهشی  -صلنامه علمیفدو
 

 
 

56 

، انسوان از دیو  اسوالمی از برا وت     ،به باور غنوشوی . من  برای انسان مرده و زن ه اثباسرا مرامت ذاتی 

 ، مصوون تاسوس  و از هرگونه سو رن، ب گمانی و( محکومیت قرایی استثنای اثباس به) بوده من  بهره

با مردم و حتی ( ص)گوی آزاد پیامبران مل در طبیعت و گفتس قرآن به تأغنوشی، دعو عقی هبه . است

پیوامبر  . سوت داشت آزادی فکر، ان یشه و بیان ا از گرامی  ی شایستههای نمونه ،رمشان و ستمگران قومس

ی و تقال  در ر داشت و همواره اصحاق را به داشتن اسو ص ر در برخورد با آرای مخالفان، سعه( ص)

مبادا مسوی از  »: من  می خصوص نقلدر این ( ص) غنوشی روایتی از پیامبر. خوان  میااتهاد مستقل فرا

: 1851غنوشوی،  ) «[گوینو   گوی  مه مردم موی  همان می]من با مردم هست  : بین باش  و بگوی  شما دهن

 (.  85تا 81

های حقوق بشر، بر این باور است موه ایون    با مقایسه مبانی حقوق بشر در اسالم و اعالمیه غنوشی

ای از  سواز اسوتقبا  طیوف گسوترده     زمینوه ، و هموین امور   ی معنادار با یک یگر دارن قرابت و تقارن ،دو

غنوشوی چنوین    خصوص،در این  ؛منن  می قرارخواه گرفت مه شناخت دینی خود را متحو مسلمانان 

 :گوی  می

هوا،   ها نیست و آنچه هست در مبانی فلسفی، انگیو ه  مایه هیچ اختالف اساسی در درون

اعالمیه اهانی حقووق بشور    ن راای مه آ ز ا  یاس است؛ چه اعالمیهای ا اه اف و پاره

 یموه مفهووم  اسوتوار اسوت    ،قوانون طبیعوی   ماننو  ای  ان  بر مبانی فلسفی پیچی ه نامی ه

ناپذیر از احکام و  بخشی ا ایی ،این حقوق ،، در اسالممقابلاما در؛ ... نامشخص است

 این حقوق در اسوالم عنووان   ،هاست و به همین دلیل مقاص  دین و ثمره عقای  و آیین

و اصوو  دیون    ای برخاسته از مبوانی  یاب  و پ ی ه می گیرد، مان گاری فه به خود میوری

سو اوار پواداش    ،منو   ها پایبنو  باشو  و عمول    رو مسی مه ب ان اینشود و از می  دانسته

 «گیورد  زن  در معرض میفر الهی در دو سرای قرارمیپا ها پشت شود و مسی مه ب ان می

 (.171: 1851غنوشی، )

به مقایسه دمومراسی غربوی و   ، استمرار و اعما  و انتقا  ق رستشریو سازومار مسق در غنوشی

نظام دمومراسی غربی را شوامل قالوق و محتووا     وی پردازد؛ می( حکومت اسالمی) دمومراسی اسالمی

از مراد خود بپوردازد و بوا رد محتووای     ی دقی موش  با تفکیک قالق از محتوا به تشریح می و دان  می

مایوه   عقیو ه غنوشوی، درون  بوه  . منو   دسوتاوردی بورای مسولمانان ارزیوابی     ، قالق دمومراسی راغربی

مردن قانون از سیتره شاهان، راا  دین و انتقا  از حکومت فورد بوه حکوموت    ، آزاددمومراسی غربی
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 ن مانهایی  به باور وی، محتوای دمومراسی غربی از طری  سازومارها و قالق اراده ملت است؛ وقانون 

شود؛ به اعتقاد غنوشی چنین  ی اساسی در اامعه عملیاتی میها انتخاباس، اح اق، تفکیک قوا و آزادی

انتقوا  قو رس را از    موه  داده رخاسوالم  بار در تاریخ پس از خلفای راش ین در  فراین ی برای نخستین

دمومراسوی   اساسوی  اشوکا  واقوع،  سوازد؛ در  می آزاد مه اوهره دمومراسی است محق رهگذر رقابت 

رانو ه،   حاشیه دان  مه خ ا را از عرصه اامعه به مایه فلسفی مادی و ان یشه ال یک می غربی را در درون

نظام دمومراسی غربی نبایو    های اشکا حا  به باور غنوشی،  ینامن ؛ با می عنوان خ ا معرفی انسان را به

یتی موه نظوام   در شورا  ؛ همچنین، اون های طاغوتی شو دستاوی ی برای استمرار سلته و سرمشی نظام

خترتورین بو یل    یافتنی نیست، نظام دمومراسی غربی را بهترین ب یل یوا مو    دمومراسی اسالمی دست

 مننو   آوردن آن مبوارزه  دسوت  هبای  بورای بو   لمانان بوده،ای مشروع برای مس دان  مه خواسته سیاسی می

 (.171تا  171: 1851غنوشی، )

سازومار انعقاد حکومت رمن اساسی حکومت اسالمی و اصل بیعت را  نص و شورا را دو غنوشی

ای را برای حکوموت اسوالمی بوه نقول از      گانه و مبانی هفت( 1 1تا  115 :1851غنوشی، ) من  می تلقی

بوودن اصول آزادی موردم در مسوق،      از ااریگانه  در مبانی هفت دقت. شمارد می بر خال  محم  خال 

اموت سرچشومه   : نو  گانه به شورح زیر  اصو  هفت. دارد حکایتس سیاسی حفظ، توسعه و منتر  ق ر

سووی موردم و محو ودیت آن، مبوارزه     تفکیک قووا، انتخواق ر ویس حکوموت از    ها، اصل  همه ق رس

ظور، تفکور و   و احترام بوه آزادی متبوعواس، ن   سوی ملت د اح اق، انتخاق نماین گان ازپارلمانی، تع

 (.158: 1851غنوشی، )اعتقاد 

پوردازد بلکوه    م نموی های عمومی و اساسوی در اسوال   تنها در مقام ایااق به ترمین آزادی یغنوش

 من ؛ الوگیریصورس سلبی از استب ادهای سیاسی در اامعه  هگرفتن سازومارهایی بموش  با درنظر می

 می  بر نق  موارمردی و تشریو اح اق سیاسی در اسالم با تأصورس ما ا به  در این راستا غنوشی، به

 شما بهتورین »به آیاتی نظیر و از لحاظ مبانی مشروعیتی ( 1 1تا 118: 1851غنوشی، )پردازد  ربیتی میت

 بایو  از »و  1«منیو   است، امر به معروف و نهی از منکور موی   ش ه امتی هستی  مه برای آدمیان پ ی آورده

ر ح بوی رسومی، غنوشوی    ماودر منار ساز. من  میاستناد  «منن  می شما گروهی باشن  مه به خیر دعوس

مارهایی نظیر حاممیت برتر خ اون ، تربیت اسالمی، نظام قرایی مستقل، منع شکناه، والیت وبه ساز

 .........................................................................................................................  
 111/آ  عمران.  1

 111/آ  عمران.   
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لوی بورای   المل هوای بوین   ، نظارس افکار عمومی و پیموان (امر به معروف و نهی از منکر عمومی)حسبه 

 (.5 1تا 1 1 :1851غنوشی، ) اوی  می الوگیری از استب اد تمسک

 ساحت عملی -2

 مثابه اراده عمومی ملت عرب آزادی به -2-9

یافتگی، مستقی  یا غیرمسوتقی    ز استقال پس ا ،های عرق های اساسی دولت قانون بیشترچه در اگر

های اسوتب ادی   های عرق در سیتره حاممیت حقوق ملت ،عملدر ،بود ش ه های اساسی اشاره به آزادی

ابت ا از مشور  111 تحوالس و حرماتی مه از سا  . است شین بودهن گذشته همانن  اعصار پیدر نی  قر

را ... سووریه، عربسوتان سوعودی و   و مشوورهای لیبوی، مصور، یمون، بحورین، اردن،       ن ش آغازتونس 

هوای   گروه میاندر .  ندار حکایتهای سیاسی منتقه خاورمیانه  از بحران آمریت در نظام ان ، برگرفتهدر

هوای نوگرایانوه اسوالمی از     موشن  بوا قرا وت   می ی دوچن انی داشته،گرایان نقش مخالف و مبارز، اسالم

ط و ضوروریاس اموروزین   بگیرن  و فه  خود را متناسوق بوا شورای    قرا ت متحارانه و متعصبانه فاصله

و یمون بوه    های عربی در چهار مشور تونس، لیبی، مصور  اراده ملت ،حاضر دهن ؛ درحا  زن گی سامان

ش ه و در دیگر مشورهای عربی همچنان موج بیو اری اسوالمی و آزادخوواهی    یون منارپیروزی انقالب

هوا و   در مووج  نخسوت آنکوه  : انو     اهمیوت ، دو امور حوا   از منظر موضوع این نوشتار. دارد ادامهعربی 

 مو   دسوت . اسوت  ش ه رق تب یلاصلی ملت ع  های انقالبی اخیر عرق، مسئله آزادی به خواسته حرمت

ر چارچوق فقه الخالفت ق ی ، احیای نظام ش ن  مه د هایی پی ا می گذشته، همچنان عرقتا چن  دهه 

ی های عورق نیو  بوه ان یشومن ان       مه ملتندار حکایتدادن  اما تحوالس اخیر از آن  میخالفت را سر

هوای   ه گذشته شعار دمومراسی، آزادیهاز سه د م  دستمه  قرضاویو  غنوشی، اابری مانن  پیشگام

چوون و   های عرق، اطاعت بی دیگر برای ملت. ان  دادن ، رسی ه میرا سر...  ی، ع الت ااتماعی واساس

و آنهوا اطاعوت از حاممیوت را بوه اسوتحقاق حقووق خوود         نو ارد معنا چرا و تفسیر مروی  از امنیوت  

ارهای در میان شع. مرد انقالبیون عرق مرااعه های توان به شعار این امر، می خصوصدر ان ؛ ردهم منو 

از شعارهای اصولی و  « آزادی»مسئله  م  دستمختلف دینی، سیاسی، ااتماعی و اقتصادی ملت عرق، 

 .1رون  شمارمی بهاساسی آنها 

 .........................................................................................................................  
1 . http://www.revolution25january.com/january25revolution-chants.asp 

     http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1567891. 
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ش ه و  بیشتر اهتمام ،رسی ه قانون اساسی نی  به مسئله آزادی تصویق های به نویس دوم آنکه در پی 

در  اسوت؛ بورای نمونوه    و انبه حقووقی پیو امرده  مورد تواه قرارگرفته   ی ویژهدر قالق فصل و اصول

اصل او  به حاممیت مردم، اصل دوم به نظوام سیاسوی دمومراتیوک و     ،نویس قانون اساسی مصر پی 

باق دوم قوانون اساسوی بوه حقووق و      ،آنبر است؛ اف ون یافته صل سوم به آزادی شهرون ان اختصاصا

اسوت؛ در   یافتوه  ها و حمایت از آنها اختصواص  یآزادهای حقوق و  ها و فصل چهارم به ضمانت آزادی

 :است قانون اساسی ا ی  مصر چنین آم ه نویس اصل سوم از پی 

ان یشه، فکر، اب اع، نووآوری، اقاموت،   »امله شهرون ان در تمام ابعاد زن گی ازآزادی 

حقوی   ،اسوت موه ایون آزادی    ش ه مینبراساس این باور تر «بیان و مهاارس سکونت،

ی آن را در گوردش و حرموت اهوان    مه خو ای متعوا  اصوو  و مبواد     آسمانی است

 .دادرا برترین مواودات  در زمین قرارانسان را مواودی آزاد آفری  و او  مرده، وضع

 گیری نتیجه

فهمی مه  خصوصش  نگرش و فعل اهل تسنن پس از خلفای راش ین در داده در این نوشتار نشان

مسوئله   بوه دلیول   ها اگرچه برخی از نوسان. است ش هدچار  ،ان و تغییرنوس بهان   اشتهاز انگاره آزادی د

واره بوا  همو  ،نیست و تمام اواموع  ویژهخاص یک برهه زمانی  ،امر امنیت ،امنیت در دوران میانه بوده

. خالی از اشکا  نیست ،لذا پیون  ح امثری تحو  انگاره آزادی با مسئله امنیت ان ؛ این نیاز موااه بوده

یوج و غالوق بوه تصووری از اطاعوت      آغازین و میانه اسالمی، مسلمانان به دلیل قرا ت را ایههدر دور

اانوق  چنوین تلقوی از آزادی از    ش ؛ نمی برای آزادی شهرون ان در آن دی ه بودن  مه ماالی یافته دست

و  بود و اسباق حکمرانوی چنو ین قرنوی خالفوت عباسوی      یافته گان علمی و سیاسی به مردم انتقا نخب

آزادی هوای آغوازین و میانوه اسوالمی،      شود موه در دوره  شای  پرسی ه. بود زده ی عثمانی را رق امپراتور

آزادی از مسا ل بنیوادین فلسوفه   او  اینکه : توان چنین گفت است؟؛ در پاسخ می مسئله مسلمانان نبوده

هوایی از   ا رگوه هو  در هموین دوره  هسوت و دوم اینکوه  هور انسوانی بووده و     سیاسی است مه خواسوته  

علو    ،استب اد حاممیت وقوت  ض شود مه  می های ح اقلی از مسلمانان یافت روههای فکری و گ اریان

افتواد و   مارآم ن امویان در اهان اسوالم اتفواق   تصلق گفتمانی مه با روی. ان  مبارزه و قیام را برافراشته

ش ، چنان هیبتی داشوت   متفاوس دنبا ی های ی عثمانی با قرا تامپراتورپس از آن در خالفت عباسی و 

آمو ن  واود هدر دوران ا یو  بو  . مورد  موی  خنثوی  را ب یل یا رقیبوی  پرس و مل مه فرصت هرگونه تأ
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تا بذرهای اسوالمی در   ن ساخت ای را فراه  های تم ن غرق، زمینه گفتمان لیبرا  دمومراسی و پیشرفت

نهایوت در رشو  و   ن ؛ اموری موه در  شوو  آفرینیزبینی، بوازخوانی و بواز  با دوبارهدوره خلفای راش ین، 

خواهانه و دمومراتیوک در قلو  نخبگوان فکوری و اراده عموومی ملوت عورق،         گسترش ان یشه آزادی

 . است یافتهفرصت شکوفایی 

 منابع

 منابع فارسی و عربی -9

  نویس قانون اساسی ا ی  مصر پی. 

 نتشواراس متابخانوه     ا: مالو ، قو    11ر د ج 1 ؛ شرح نه   البالة ة   ؛(1111) ابن ابى الح ی  معت لى

 .اهلل مرعشىآیت

  دار صادر: ، بیروس1 ج ؛الكامل فی التاريخ ؛(ق1857)ابن اثیر. 

 دار الکتق العلمیه: ، بیروس  ؛ جالفت ح ؛(1111) ابن اعث  موفی. 

  متبعه: قاهره ؛شرحه و ضبط احمد امین و دیگران ؛(ق1857) ابن عب  ربه ان لسی، احم  بن محم 

 .لانه

  زاه ی/الرضی: ، ق  و  1 ؛ جاعمامه ال الاياسه ؛(ق1855) اهلل بن مسل ابن قتیبه ال ینوری، عب. 

 ،قو   ترامه رسوو  اعفریوان؛   ؛دولت عثمانی از اقتدار تا انحال  ؛(1855)اسماعیل  احم  یاقی :

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 مکتبة بنى هاشمى: ج، تبری   ؛ کشف الغمة ؛(ق 1851) إربلى، على بن عیسى. 

 تهوران  ؛ ترامه سویروس ایو دی؛  خلیفه و سلطان و مختصری درباره برمکیان ؛(1875) و.بارتول ، و :

 .مبیرامیر

 سق     : فی« االسالمیه -لحقوق و الع   فی النصوص العربیها مفاهی » ؛( 11 ) ، محم  عاب اابری

مرمو   : بیوروس  الخرورا  الایوسوی؛  ؛ تحریور سولمی   ّدراسات ف ی النو  ص  : اعناان فی الفكر العربی

 .دراساس الواح ه العربیه
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 ------------- (1851)گام نو: تهران ؛ ترامه عب الرضا سواری؛عقل سیاسی در اسالم ؛. 

 ------------- (1551)مرمو  دراسواس الواحو ه    : بیروس ؛مناقشات ال التراث ال الحّداثه ّدراسات ؛

 .العربیه

  تهران ؛(ق.ه 932- 99) تا زوا  امویان( ص)از رحلت پیامبر  اتاریخ خلف ؛(1855) اعفریان، رسو :

 .اسالمی وزارس فرهنن و ارشاد

  طهوری: ؛ ترامه گیتی شکری؛ تهرانخالفت اموی ؛(1851) االمیر عب دیکسون، عب . 

  فلسفه، موالم و  ، «ی عثمانیامپراتورهای فکری و فرهنگی در  اریان»؛ (1867) روحانی، سی  مار

 .5 ش، 1867مهر و آبان ؛ کیهان اندیشه، عرفان

  دار المعرفه: ، بیروس1 ؛ جالاللی المون عه فی اعساّديث الم ض عه ؛(ق1118) الرحمنالسیوطی، عب. 

 --------------- (1851 ق)متبعه السعاده: مصر ؛تاريخ الخلفا ، بتحقيق محمّد محيی الّدين ؛. 

 علمی و فرهنگی: تهران ؛تاریخ تحلیلی اسالم ؛(1855) شهی ی، سی  اعفر. 

 ؛ به اهتموام ماهو خت   ش حکمت عملی و سیر و سلوکدره التاج، بخ ؛(1856)ال ین  شیرازی، قتق

 .علمی و فرهنگی: تهران بانو همایی؛

  گاه حووزه و  پژوهشو : اهلل اوودمی؛ قو    ؛ ترامه حاتدولت امویان ؛(1855) سهیلطقّوش، محم

 .دانشگاه

 ------------- (1851)اهلل اوودمی، بوا اضوافاتی از رسوو       ؛ تراموه حاوت  دولت عباسیان ؛

 .ژوهشگاه حوزه و دانشگاهپ: ق  اعفریان؛

 علمی و فرهنگی: تهران ؛سیر الملوک ؛(1855) الملک طوسی، نظام. 

 م سسة الوفا : ، بیروسج 111 ؛ربحار األنوا ؛(ق1111) عالمه مالسى. 

 امبر علیخوانی و   ؛ علیاندیشه سیاسی متفکران مسلمان، «راش  الغنوشی» ؛(1851) امبر علیخانی، علی

 .پژوهشک ه متالعاس فرهنگی و علوم ااتماعی: ، تهران15 همکاران؛ ج

  مبیرامیر: ؛ تهرانسیری در اندیشه سیاسی عرب ؛(1855) عنایت، حمی. 

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/2
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/2
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/2
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/2
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/69
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/1502
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  تهوران  بری؛حسوین صوا   ؛ تراموه های عمومی در حکومت اسوالمی  آزادی ؛(1851) غنوشی، راش :

 .علمی و فرهنگی

 نشر نی: تهران ؛قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم ؛(1857) فیرحی، داود. 

  بنیان: تهران ؛تحو  مبانی مشروعیت خالفت از آغاز تا فروپاشی عباسی ؛(1857) قادری، حات. 

 تهوران   ؛ تراموه دمتور احمو  نعمتوی؛ ج    های فقهوی مااصور   دیدگاه ؛( 185) قرضاوی، یوسف ، :

 .احسان

  تصوحیو  میرزای قااوار، نقو  و    الحسین؛ ترامه عب طبیات استبداد ؛(1868) الرحمنموامبی، عب

 . دفتر تبلیغاس اسالمی: ق  محم اواد صاحبی؛

 مترا : ناشر سبحانی؛علی  ؛ ترامه محسننوین، ظهور ترکیه ؛( 185) لو یس، برنارد. 

 علموی و  : تهوران  تراموه و تحقیو  حسوین صوابری؛     ؛آیین حکمرانی ؛(1858) ماوردی، ابوالحسن

 .فرهنگی

 پاوه -بیان: تهران ترامه خلیل احم  حام ی؛ ؛خالفت و ملوکیت ؛(ق1117) المودودی، ابواالعلی . 

 متابفروشی تهران: ناشر ؛ ترامه سهیل آذری؛ی عثمانیامپراتورتاریخ  ؛(1816) سینیچ، وین ووو. 

 

 منابع الکترونیک -2

 http://www.revolution25january.com/january25revolution-chants.asp 

 http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1567891. 

 http://lib.eshia.ir/22014/9/301
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Abstract 
The subject of freedom in Sunni political system within last 14 centuries with 

specific ups and downs has been considered by political geniuses and public.  In 

Imamam Ali’s governance era, people had role in development, maintenance and 

control of political power in form of rules such as Beiat, Amre-be-maroof and Nahye-

az-monkar, Shora etc. Faith and doing the mentioned rules by muslims had recognized 

their public and political freedoms. By emergence of Umayyad dynasty, these rules 

were gradually forgotten, therefore public and political freedoms were damaged. In 

this era “freedom” was converted from possibility to refusal as Muslims were not 

familiar with public and political freedom. This procedure continued in Abbaian era 

influenced by Iranian reign and any protest against it was considered as objection 

against the religion. In the late Ottoman Emperial , Muslims were faced with western 

civilization and the road was paved for intellectual geniuses to revise the tradition. 

This procedure was followed in the past 50 years and currently possibility of freedom 

idea has been converted to the Arabs’ will with Islamic awakening beyond geniuses’ 

mind. Intellectual geniuses’ viewpoints (Abed Al Jaberi, Rashed Al Ghonushi, Yusof 

Gharzavi) and allocation of a part of Egypt constitutional law to public freedoms are 

representations for revival of freedom idea in Arabs’ will after 14 century. This was 

qualitative documentary research.  
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