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چکیده
مقوله آزادی در نظام سیاسی اهل تسنن در چهارده قرن گذشته با فراز و نشیبی خاا ماورد اهتااام نگبناان
سیاسی ،عاوم مردم و نظام سیاسی بودهاست .در دوران خلفا و حکارانی امام علی (ع) ،مسلاانان کموبای در
قالب قواعدی مانند «بیعت ،امر به معروف و نهی از منکر ،شورا والنصیحه لالئاة الاسلاین» در کسب ،توسعه،
حفظ و کنترل قدرت سیاسی مشارکتداشتند .ایاان و عال مسلاانان در چارچوب قواعد یادشاده ،آزادیهاای
عاومی و سیاسی ایشان را بهرسایتشناختهبود .بهتدریج با رویکارآمادن امویاان و تبادیل نظاام خالفات باه
ملوکیت ،قواعد یادشده بهحاشیهرفتند و ازاساس ،آزادیهای عاومی و سیاسی خدشهدار شدند؛ در ایان دوران،
انناره آزادی در سطح توده مسلاانان از امری «امکانی» به امری «امتناعی» تبدیلشاد؛ گاویی کاه مسالاانان باا
آزادیهای عاومی و سیاسی ،مأنوس نبودند؛ چنین روندی در دوران خالفت عباسیان با نفاو و تأثیرپاذیری از
نظام سلطنت ایرانی ادامهیافت و هرگونه مگالفت با روند جاری خالفت ،خالف شرع دانسته و سرکوبشد .در
اواخر امپراتوری عثاانی ،مسلاانان با مظاهر تادن غرب ،مواجه شدند و بهتدریج در گروهی از نگبنان فکری،
زمینه بازننری و بازاندیشی در سنت ،فراهم شد؛ چنین روندی در نیم قرن گذشته باهصاورت جادی در میاان
بیشتر نگبنان فکری دنبالشده و درحالحاضر ،با آغاز موج جدید بیداری اسالمی ،امکانیباودن اننااره آزادی
فراتر از اندیشه نگبنان فکری ،به اراده عاومی اعراب تبدیلشادهاسات .دیادگاههاای نگبناان فکاری (عاباد
الجابری ،راشد الغنوشی و یوسف قرضاوی) و اختصا یافتن فصالی از قاانون اساسای مصار باه آزادیهاای
عاومی ،مصادیقی از احیای امکان انناره آزادی پس از چهارده قرن در اراده عاومی اعراب بهشااارمیروناد.
روش تحقیق در این پژوه  ،کیفی و از نوع تحلیل اسنادی بودهاست.
واژگان کلیدی :آزادی ،دولت ،نظام سیاسی تسنن.
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مقدمه
در شریعت اسالم بهصورس خاص ،دو اصل «امر به معوروف و نهوی از منکور و النصویحه لالئم ة
المسلمین» و بهصورس عام اصل «شورا و بیعت» ،اصولی هستن مه زمینه مشارمت مردم برای منتر و
نظارس ق رس در نظام سیاسی را فراه میمنن ؛ هریک از اصو یادش ه ،در ذاس خوود از آزادیهوای
فردی و سیاسی -ااتمواعی بورای مسولمانان حکایوتدارنو  .در سو ه او هاوری ،در دوره خلفوای
راش ین ،این اصو با ان ک تفاوتی توسط اامعه مسلمان ،رعایت و پایبن ی بوه آنهوا در میوان بیشوتر
مسلمان ،ااری میش ؛ بهت ریج با حاممیت امویان ،شاه فاصلهگرفتن از اصوو یادشو ه و برخوورد
متعصبانه و سلیقهای با آنها هستی ؛ چنین رون ی در دوران خالفت عباسیان و امپراتوری عثموانی نیو
دستم در ستو حاممیت قابلپیگیری است .در دوران ا ی  ،با حاممیت دولتها بر اهوان اسوالم،
دوباره در برخی از اریانهای فکری ،بازنگری و بازبینی ما د سنتهای پیشین را مشاه همیمنی مه
بازگشت به اصو حام در دوران خلفای راش ین را م نظر قراردادهان  .در ایون نوشوتار ،نگارنو گان
درص د پاسخگویی به این پرس

هستن « :انگاره «آزادی» در ساخت دولت و نظام سیاسی تسنن چوه

تحولی یافتهاست؟».
برای این منظور تالشش هاست با بهموارگیری روش «تواریخی تتبیقوی» ،سواخت دولوت و نظوام
سیاسی با تأمی بر انگاره آزادی در امپراتوری امویان ،خالفت عباسیان و امپراتوری عثمانی بهصوورس
اامالی مورد بررسی قرارگیرد؛ آنگاه ،در دوران ا ی با راوع به آثار متفکران اهل تسنن و مصوادی
حاممیتی ،چنین تحولی در انگاره آزادی نشاندادهمیشود .در پاسخ به پرسو

اصولی بوه چنو نکتوه

بای تواهمرد:
او  :دولتهایی مستقل و نیمهمستقل نی پیرامون امپراتوری امویان ،خالفت عباسیان و امپراتووری
عثمانی در آن دوران بر منصق ق رس بودهانو موه چوه بسوا قرا وتهوایی متفواوس از قرا وت غالوق
حاممیتی داشتهباشن مه به دلیل ح اقلیبود از پرداختن به آنها صرفنظرش هاست.
دوم :در دورههایی از حاممیت امپراتوری امویان ،خالفت عباسیان و امپراتوری عثمانی نی میتوان
شواه ی را بیانمرد مه بر اصولی ،خالف اریان غالق حاممیتی اعتقادداشتن و حتی عملمردهان موه
باز به دلیل ح اقلیبودن از پرداختن به آنها صرفنظرش هاست.
سوم :انگاره 1به معنای تعریف و تصویر از یک پ ی ه یا یک مفهووم اسوت موه در سواختار ذهنوی
.........................................................................................................................
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مردم شکلگرفته و به نمادهای آشکار یا اا ای قابوللموس تبو یلشو هاسوت .موردم برمبنوای انگواره
شکلگرفته ،عملمرده ،من های خود را براساس آن منتب میمنن .
چهار :در ساخت نظام سیاسی تالشش هاست به چگونگی اسوتقرار ،اعموا  ،مشوروعیت و انتقوا
ق رس در ساخت دولت و نظام سیاسی اهل تسنن با اهتمام به مسئله آزادی پرداختهشود.
پونج :منظووور از آزادی در سوواحت سیاسوی و ااتموواعی ،ماووا حروور و مشووارمت سیاسووی بووه
شهرون ان در رون مسق ،حفظ و توسعه ق رس است .هرگونه من

سیاسی و ااتماعی مه نوارر بور

منتر و نظارس بر ق رس و همچنین نق و اعتراض درراستای ایفای حقوق باش  ،مصو اقی از آزادی
بهشمارمیآی .

الف .امتناع انگاره آزادی در ساخت امپراتوری
 -9امپراتوری امویان
از آغاز شکلگیری دولت نبوی تا پایان خالفت امام علی (ع) ،زمام اران مسولمان در رویو ادهای
سیاسی و ااتماعی برمبنای سنت با اصحاق مشورسمیمردن و نظر ایشوان را مویخواسوتن و آنوان،
آزادانووه ر ی خووود را موویگفتنوو » .خلفووا در تصوومی گیووریهووای سیاسووی و ااتموواعی بووا صووحابه
مشورسمیمردن ؛ البته تصمی اتخاذی خلیفه ،بایستی درراسوتای حکو قورآن و سونت پیوامبر (ص)،
باش  .قاع ه النصیحه لالئمة المسلمانان برای عموم مسلمانان مفروض بود و اغلق ،مسلمانان در قالوق
خیرخواهی و نصیحت با حام به گفتوشنود میپرداختن  .امر به معروف و نهی از منکر بهمثابوه امور
وااق در زن گی مسلمانان ریشهداوانیو هبوود و در دوران حیواس خلفوا و حکمرانوی اموام علوی (ع)
مصادیقی متع د از آنها قابلپیگیری است .عمر ختاق به یاران میگفت :درصورتیمه دی یو مون بور
خالف میروم مرا متنبّهمنی و یکبار یکی از مالسیان در پاسخ او گفت :تو را با شمشیر به راه راست
برمیگردانی  .بهرغ انحرافهای عثمان ،در سا های آخر حکومت ،وی تالشمرد تا خود را به موردم
ن دیکمن  .او چن ینبار خواست تا اگر مردم نسبتبه وی اعتراضیدارنو بگوینو و «حتوی خوود در
مسا حاضر ش و به خردهگیران وع هداد مه در اصالح مارها بکوش  ،اما اطرافیان او به وی ،ماوا
اصالح ن ادن » (شهی ی.)151 :1855 ،
تا پی

از شکلگیری حکومت امویان ( 661 / 18 -11و  ،)571مسلمانان با نظریاس اهل حول و
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عق  ،استخالف ،شورا در دوران خلفا آشنا بودن ؛ اما تأسیس دولت امویان برمبنای زور و تغلوق بوود؛
در این دوران ،مشروعیت ق رس برمبنای فاصلهگرفتن از خالفت و ن دیکش ن بوه سولتنت روموی و
پیون الهی برقرارمردن استوار ش ؛ اعما ق رس با شیوه استب ادی و سازومار اعل و اوهام پی رفت
و درنهایت ،انتقا ق رس با روش والیتعه ی و موروثیش ن در میان امرای چهاردگانه اموی دنبا ش .
از منظر مسئله آزادی مه موضوع این نوشوتار اسوت ،بوهتو ریج بوا رویمارآمو ن معاویوه ،راه نقو و
نصوویحت بووه خلیفووه و مووارگ اران وی بسووته ش و ؛ معاویووه چنووین رون و ی را بوور دو مبنووای نظووری
(مشروعیتسازی اعلی) و عملی (خفقان سیاسی) محق ساخت؛ او از منظر نظری توالشمورد ،خو
مشروعیتی خود را با اعل ح یث پرمن ؛ برای نمونه ،از قو رسو خ ا (ص) نقلش هاسوت :االمنوا
عن اهلل ثالثه :ابر یل و انا و معاویه (سیوطی)115 :1118 ،؛ درواقع ،از منظر نظری ،معاویه درص د بود
مبنای حکمرانی خود را به مشروعیت الهی گرهزن و راه هرگونه نقو و نصویحت را بور خوود ببنو د.
معاویه پس از قرارداد صلو با امام حسن (ع) ،بر فراز منبر چنین گفت :هر شرطی موه موردهام ،اموروز
مردود است ،هر وع های مه دادهام زیر ق مهای است (ابن اعث موفی ،1116 ،ج .) 56 :
به موازاس احادیثی مه در ثنا ،تمای و ستای

معاویه سواختهشو ن  ،سیاسوت حو یثسوازی در

سقّ ،لعن و ذم امام علی (ع) آغاز و تالشش با اعل احادیوث ،فروایل اموام علوی (ع) را بوه خوود
نسبتداده ،خلفای دیگر را بر وی ترایودهن ؛ ابن ابی الح ی  ،احادیثی را موه معاویوه در متواب

بوا

تحریک ااعالن در ذم علی (ع) ترویجدادهاست ،بیانمردهاست (ابی الح ی  ،1111 ،ج .)68 :1معاویه
در سقّ علی (ع) بر ت اوم آن سفارشمیمرد و میگفت این امر بای آنق ر گسترشیاب تا مودمان بوا
این شعار ،ب رگ و اوانان با آن پیر شون (ابی الح ی  ،1111 ،ج .)75 : 1به نقل از ابن ابوی الح یو ،
وقتی از مروان حک پرسی هش مه چرا چنینمیمنن ؟ ،در پاسخ گفت :حاممیت بنی امیّه ا بوا سوقّ
علی (ع) پابراا نمیمان (ابی الح ی  ،1111 ،ج .) 1 :18از منظر تاریخی ،سق و لعون علوی (ع) در

دوره معاویه و پس از وی در عه امویان ،بهصورس سنتی مت او ادامهیافت تا آنکه در زمان عمر بون
عب الع ی خاتمهیافت (سیوطی .) 18 :1851 ،ازامله اه اف اعل ح یث و سق علوی (ع) در دوران
امویان ،دورمردن مردم از سنتهای راستین و حقیقی حکمرانی (بیعت ،شورا ،نصیحت ،امر به معروف
و نهی از منکر) علی (ع) بوود .سونتهوایی موه آزادیهوای فوردی و سیاسوی ااتمواعی مسولمانان را
بهرسمیتشناختهبودن .
معاویه از منظر عملوی (خفقوان سیاسوی) ،سیاسوت هوایی را در راه مسو ودمردن هرگونوه نقو و
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نصیحت به حکمران و مارگ اران

درپی گرفت؛ درواقع ،از زمان معاویه ،رون تب یل «خالفوت» بوه

«سلتنت» با شعار «انا او الملوک» آغاز و بهت ریج در دوران حکمرانی امویان تکمیل ش (المودودی،
 .)156 :1117اوواحظ ،اسووتب اد و اسووتیالی معاویووه را مووه بووا زور شمشوویر مسووتقر موویش و  ،چنووین
تشریومیمن  :آنگاه ،آن سا را مه معاویه به سولتنت (ملوک) نشسوت و بور بقیوه شوورا و اماعوت
مسلمانان اع از انصار و مهاارین استب ادمرد« ،سا اماعت» نامی هان  ،لیکن سوا اماعوت نبوود و
برعکس ،سا تفرقه ،زور ،اابار و غلبه بود؛ سالی مه در آن ،امامت به سلتنت مسروی و خالفوت بوه
منصق قیصری تحو یافت (فیرحی .)151 :1857 ،در نقلی از حااج چنین آم هاست :بوه خو ا قسو
اگر شما را امرمن مه از این در خارج شوی و شما را از این در خارجمنن  ،باز خون شوما بورای مون
حال است یا اگر قاری را ببین مه به سبک ابن مسعود قرا تمیمن  ،گردن

را مویزنو (ابون اثیور،

 ،1857ج .)756 :1در متاق الکامل فی التاریخ در نقلی از امام علی (ع) آمو هاسوت :از علوی (ع) بور
باالی منبر شنی م مه میگفت :پروردگارا برای آنهوا امنیوت برقرارموردم اموا مورا ترسوانی ن و آنهوا را
نصیحتمردم اما مرا نادی هگرفتن  .پروردگارا بر آنها غالمی سنگ

را مه بر خون و اموالشان برمبنوای

احکام ااهلیت حکمرانیمن مسلط من! و در وصف چنین فردی چنین گفت :تفرقهان از ،خونریو و
...؛ در ادامه ،راوی میگوی  :واهلل این اوصاف حااج است( 1ابن اثیور ،1857 ،ج .)755 :1رونو اعول
ح یث درراستای تق سمآبی خلفا و اطاعت بیچون و چرا تا اایی ادامهیافت مه عو م مواخوذه آنهوا
ن د خ ا برای هرگونه عملی از حقوقشان بهشمارمیآم  .با رویمارآم ن ی ی بن عبو الملک ،پوس از
عمر بن عب الع ی  ،چهل نفر از شیوخ ن د او چنین شهادسدادن « :ما علی الخلف ا سا او ال ع ع او!»
(سیوطی1851 ،ق) 16 :؛ در همین راستا ،عب الملک بن مروان ،اولوین خلیفوهای بوود موه موردم را از

سخن گفتن ن د خلیفه نهیمرد (سیوطی .) 15 :1851 ،رون تق سزایی تا آناا پی رفت موه حاواج
در نامهای به عب الملک چنین مینویسو  :بوه عبو الملک ،امیور م منوان و خلیفوه پروردگوار اهانیوان،
تأیی ش ه به والیت ،از هر ختایی در سخن معصوم و عمل با مفالت الهی (عب ربه ان لسوی1857 ،ق،
ج.) 7 :7
استیالی چنین رون ی (مشروعیتسوازی اعلوی و خفقوان سیاسوی) در دوران حکوموت امویوان،
تاح ودی نتیاه فاصلهگرفتن از قواع اسالمی بود .بهصورس خاص ،بوهحاشویهرفوتن فرهنون نقو و
.........................................................................................................................
 . 1و هو یقول :الزیال ،مفجر االنهار ،یاکل خضرتها و یلبس فروتها .قال الحسن :هذه واهلل صفه الحجاج.
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نصیحت برپایه تعالی دینی ،یعنی امر به معروف و نهی از منکور و النصویحه ال موه المسولمین نقشوی
ملی ی در تغییر حاممیت به ااهلی داشتهاست؛ البته مغفو مانو ن چنوین احکوامی در میوان اماعوت
مسلمانان ،به معنای نادی هانگاشتن خفقان و استب اد حکومت امویان نیست؛ در همین راستا ،حکوموت
از عقی ه ابر (مسئله قرا) بهمثابه اب اری سیاسی استفادهمرده ،از آن برای سرموق مخالفان و سوکوس
مردم بهرهاست (اعفریان 581 :1855 ،و دیکسون .)155 :1851 ،ابن قتیبه ،ماارایی را مبنویبور قتول
شخصی به دستور عب الملک و پیون آن با قرا و نافذبودن دسوتور خلیفوه بیوانمویمنو (ابون قتیبوه،
1855ق ،ج ) 5 :؛ سی اعفر شهی ی ،این دگردیستی را چنین توصیفمیمن « :به هور نسوبت موه از
شمار مهااران و مسلمانان معتق ماسته میش  ،نشانه های ضعف مراقبت در ااورای احکوام (امور بوه
معروف و نهی از منکر) آشکارتر میش » (شهی ی )151 :1855 ،حتی به شهادس تاریخ ،عب الملک بن
مروان ،مردم را از امر به معروف نهیمرد (سیوطی.) 15 :1851 ،
در مقام تحلیل ،گسترش ب عتها و انحرافهای امویان با مخالفتی ازسوی رهبران شیعه در هموان
دوران موااه ش  .در منشور قیام اموام حسوین (ع) ،اوج اسوفنامی چنوین فروایی ترسوی شو هاسوت.
حررس با عبارس «ال علی اعِسالم الاّالم» ،اسالمیت دولت ی یو را زیرسو ا بورده ،خوط بتالنوی بور
مشروعیت سلتنت بنیامیّه زد (طقوش 58 :1855 ،تا )57؛ در این دوران ،رهبران شویعی در دو ابهوه
حرورداشتن  :ازیکسو ،امام حسین (ع) در وامن

به وضع ااری ،به قیام اق اممیمنن و ه ف خوود

را چنین بیانمیفرماین  :خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَةِ جَّدِي (ص) أُرِيّدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُالفِ الَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

(مالسی ،1115 ،ج )8 5 :11و ازسویدیگر ،امام سااد (ع) سیاست تربیتوی درپوی مویگیرنو و در
سایه تقیّه به تربیت پیروان و حفظ میان اسوالم اقو اممویمننو  .در روایتوی از اموام سوااد (ع) چنوین
نقلش هاست :مسیمه امر به معروف و نهی از منکر را ترکمن  ،همچون مسی است مه متاق خو ا را
منارزده و ب ان پشتمردهاست ،مگر آنکه در تقیه باش ؛ از امام پرسی ن  :تقیه چیست؟ فرموود :يخ اف

جبارا عنيّدا أن يفرط عليه أال أن يطغى (اربلی ،1851 ،ج .)118 :
در مقام ارزیابی ،به دلیل توایهسازی ،مشروعیت الهوی ،ق سویشو ن سیاسوت و خفقوان سیاسوی
بهنظرمیرس شاه امتناع انگاره آزدی در معنای حقیقی ،در ستو حاممیت و موردم هسوتی و چنوین
امری سبقش ه تا اریانهای مخالف در قالق قیام یا تقیه به پیشبرد اغراض انتقادی خود بپردازن .

 -2خالفت عباسیان
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بیشووتر مورخووان ،دولووت عباسوویان (  676-18ق1 75- 571/م) را بووه چهووار دوره توواریخی
تقسی مردهان  .ایرانیان ،ترمان و امویان در دولت عباسیان در دورهای مختلف نفوذداشوتهانو و چنوین
امری ،سبق شکلگیری دولت های نیمهمسوتقل آ بویوه  115-8 1ق) ،سولاوقیان ( 77 -1 5ق) و
غ نویان ( 758 - 811ق) ش هاست .عباسیان برخالف امویان مه بهصوورس خواص از خواسوت الهوی
بهمثابه تق یر تاریخی در توایو مشروعیت خود بهرهمیگرفتن  ،به وراثوت بور حو پیوامبر (ص) هو
استنادمردهان (قادری 1 1 :1857 ،و

 .)1از منظر تاریخ ان یشه سیاسی دو نکته در این دوران ،حا

اهمیت است :او آنکه عباسیان از لحاظ مشروعیتی با پیون به پیامبر (ص) ،خود را اانشین بوه حو
وی معرفیمردن و دوم آنکه در منار نهاد خالفت بهت ریج شاه شکلگیوری نهواد سولتنت هسوتی ؛
اگرچه نسبت این دو نهاد و می ان تأثیرپوذیری و تأثیرگوذاری آنهوا در دورانهوای مختلوف ،متفواوس
بودهاست ،بهت ریج به تفکیک امر شرعی از امر سیاسی منارش هاست و تنها سوالطین در دولوتهوای
نیمهمستقل ،از لحاظ مشروعیتی به ق رس مذهبی خلفا ،وابسته بودن ؛ درواقع ،خالفت عباسی بهنووعی
«انتقا از اهان رومی به اهان ایرانی» بود (طقووش .) 7 :1851 ،عباسویان عبوای پیوامبر (ص) را بوه
نشانه ق رس دینی برتنمردن و از ان یشه مهو ویت درراسوتای اهو اف سیاسوی خوود بهورهاسوتن .
«سیاست دینی به خالفت عباسی ،هالهای ق سی داد ،بهگونهایموه قو رس سولتان برگرفتوه از خو ای
متعا تلقیش و مفهوم خالفت شبیه به ح الهی [همچون ایام ساسانیان] در حکومت ش » (طقووش،
 .) 6 :1851بر همین اساس ،خلفای عباسی از برخی رسوم ایرانیان مانن بوهانحصواردرآوردن قو رس،
فاصلهگرفتن از مردم و حرور همراه با سرباز میان آنان ،خ شو ن و بوسوی ن زموین یوا پوایین لبواس
خلیفه مه درنهایت به شکلگیری شغل پردهداری و حرور نومران و منی مان منارش  ،پیورویمردنو
(طقوش.) 6 :1851 ،
درواقع ،از منظر نظری در دوران خالفت عباسویان ،گونوهای از حاممیوت متلقوه در امور سیاسوت

قابلپیگیری است .االق آنکه مسلمانان و بهویژه ،فالسفهای ب رگ مانن فارابی ،ابن سینا و بع ها ابون
رش با مفهوم دمومراسی (اماعه االحرار) آشونا بودنو اموا آن را مصوادف هورجومورج و خودسوری
میگرفتن  .به اعتقاد پاتریشینا مرون ،در همه دوره های خالفت عباسی ،خلیفه پس از انتخاقش ن ،بوه
نادی هگرفتن هرگونه پن و ان رزی ،نصیحت یا مشاورهای ،مختوار بوودهاسوت« :گوویی نووعی اامواع
واودداشته مه خلیفه ا در برابر خ ا پاسخگو نیست .تصور عمومی بور ایون بوود موه خو ا توا روز
قیامت یا دستم تا زمان مرگ خلیفه یا پادشاه از او بازخواستنمیمن » (مرون.)16 :1855 ،
68

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،3شماره  ،1بهار و تابستان 1331

روایاتی متع د از اهل اماعت درخصوص اطاعت بیچون و چورا از حوام و سولتان درراسوتای
ااتناق از تفرقه میان مسلمانان منقو است مه از منظر مسئله آزادی ،مانع از هرگونه مون

سیاسوی و

ااتماعی ِفعلی و قولی ،حتی در برابر حام ستمکار و فاس میشود .احم بن حنبل در متاق اصوو
السنه چنین میگوی  :هرمس بر امام مسلمانان قیاممن درحالیمه مردم بور او ااتمواعموردهانو و او را
برمبنای رضایت یا غلبه خلیفه خوان هان  ،ش عصا مسلمانان مرده و اگر در ایون راه بمیورد بور مورگ
ااهلی ،مرده است» .احم بن یحیی نامی ،در شرح اصو السنه ،خروج بر اموام مسولمانان را حتوی
اگر فاار باش و از خ ا نافرمانیمن  ،اای نمیدان .

1

در سا  7ق در مرامنامه اعتقادی مه گروهی از علمای اهل سنت و اماعت ،آن را به قلو ابون
عکاشه در بصره ت وینمردهاست (مرون ،) 85 :1855 ،چنین آم هاست« :اهول سونت موروفانو در
اهاد شرمتمنن صرفنظر از اینکه خلیفه درستکار باش یا نه ،نماز امعه را با اقت ا به هور حواممی،
خواه متقی و خواه فاس بهااآورن  ،از همه اوامر حام اطاعتمنن چه عادالنوه باشو چوه رالمانوه و
هرگ در مقابل حاممان خود به شمشیر دستنبرن و قیامنکنن حتی اگر آنان گمراه و بر ختا باشن ».
ابوالحسن ماوردی ،صاحق متاق احکام السلطانیه از فقیهان براسته شافعی مه معاصر دو تون از
خلفای عباسی یعنی قادر باهلل ( 11م) و قا باهلل ( 165م) بود .با استناد به آیوه «ي ا أَيُههَ ا الَه ِينَ آمَنُ اْ

أَطِيعُ اْ اللههَ الَأَطِيعُ اْ الرَهسُ لَ الَأُالْلِی األَمْرِ مِنكُمْ» چنین میگوی « :خ اون فرمان بوردن از اولوواالمر را موه
.........................................................................................................................
 . 1فق قا اإلمام  /حم ابن حنبل  ":صو السنة:
وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِّمَةِ الّمُسْلِّمِيْنَ ,وَقَدْ کَانَ الّنَاسُ اجْتَّمَعُوا عَلَيْهِ ,وَأَقَرُوا لَهُ بِالخِالفَةِ بِأَّيِ وَجْهٍ کَانَ؛ بِالرِضَا أَوْ بِالغَلَبَةةِ؛ فَقَةدْ
شَّقَ هَذَا الخَارِجُ عَصَا الّمُسْلِّمِيْنَ ,وَخَالَفَ اآلثَارَ عَنْ رَسُولِ اهلل -صلى اهلل عليه وعلى وسلم ,-فَإِنْ مَاتَ الخَارِجُ عَلَيْهِ مَةاتَ مِيتَةة
جَاهِلِيَة.
فریلة الشیخ العالمة /حم بن یحیى النامی -رحمه اهلل -مما فی شرحه ألصو السنة:
] [1ال یجةةوا الخةةروج علةةى المةةام الّمسةةلم نتةةى ولةةو کةةان عاصةةيا هلل ,ولةةو کةةان فةةاجرا فإنةةه ال یجةةوا الخةةروج عليةةه.
والخروج یّنقسم إلى قسّمين :خروج بالفعل والقتال .وخروج بالقول والتأنيب والثارة على ذلك المام.

 .بوورای راوووع بووه مووتن عربووی نگوواهمنیوو متابخانووه م رسووه فقاهووت بووه آدرس ،موو متوواق ،شووماره ،ج و ص
(« :)http://lib.eshia.ir/22014/9/301من أهل السّنة على الرضا  ....والجهاد مع الخليفة وإن عّمل أّي عّمةل وصةالة الجّمعةة
خلف کل بر وفاجر  ...والصبر تحت لواء السلطان على ما کان مّنه من عدل أو جور وأن ال یخرج علةى اممةراء بالسةيف ...وإن
عّمل بالكبائر».
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همان پیشوایانیان مه بر ما حک میرانن وااقمردهاست»؛ ماوردی در ادامه برای تشریو و تبیین امور
اطاعت و تق یرگرایی ،روایتی از پیامبر (ص) نقلمیمن :
«پس از من ،والیانی عه هدارتان خواهن شو ؛ نیکوان بوه نیکومواری خووی
والیتخواهن مرد و ب ان با ب یهای خوی

بور شوما

بر شما فرمانخواهن ران  .در آنچه با ح

متابقتداشتهباش ب یشان گوشسپاری و از آنان فرمانبری مه اگر نیکیمنن به سوود
شما و به سود خود آنهاست و اگر ب یمنن به سوود شوما و بوه زیوان ایشوان اسوت»
(ماوردی:1858 ،

).

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

بود .در دوران سلتنت ملکشاه سلاوقی مه خوااه ،وزیر بود ،قو رس شواه بور خلیفوه المقتو ی بواهلل
مسلطتر و به دلیل وابستگی به مشروعیت دینی ،خلیفه همواره مورد احترام شاه بود .خلیفه به خوااوه
در آن روزگار ،لقق رضی امیرالمومنین دادهبود .خوااه در متاق سیرالملوک ،مبنای مشوروعیت الهوی
برای شاه قا ل میشود« :ای د تعالی در هر عصری و روزگاری ،یکی را از میان خل برگ ین و او را به
هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گردان و مصالو اهان و آرام بن گان را ب و بازبنو د و در فسواد و
آشوق و فتنه را ب و بسته گردان و هیبت و حشمت او ان ر د ها و چش خالی بگستران ( »...نظوام
الملک طوسی )11 :1855 ،و میموش ب ون هیچ قی و شرطی اطاعت بویچوون و چورا از پادشواه را
توایهمرده ،آن را نمادی از رضایت ح تعالی معرفیمن :
«الارم ای د تعالی بر ان ازه شایستگی و اعتقاد نیکو دولت و مملکت ،داد او را و هموه
اهان را مسخّر او گردانی و هیبت و سیاست او بهمه اقلوی هوا برسوانی توا اهانیوان،
خراجگذار او باشن و بتقّربی مه ب و میمننو از شمشویر او آمونانو » (نظوام الملوک
طوسی)11 :1855 ،

چنین تلقی از امر سیاست با سرنگونی خالفت عباسی همچنان غالق بوود .قتوق الو ین شویرازی
( 511-681ق) بر مذهق شافعی ،مه حو فاصول سورنگونی خالفوت عباسویان بوه دسوت مغووالن و
استیالی ایلخانان میزیستهاست با استناد به آیه «يا أَيُههَا الَه ِينَ آمَنُ اْ أَطِيعُ اْ الله هَ الَأَطِيعُ اْ الرَهسُ لَ الَأُالْلِ ی

األَمْرِ مِنكُمْ» بر فریلت پادشاهی چن واه را بیانمیمن :
« ...و واه دوم آن است مه پادشاهان را قرین رسو علیهالسالم مرد در ذمر ،زیرا موه
در میان ذمر رسو و ذمر اولیاالمر مه پادشاه است ،فرقی نیست ا به تق ی و تأخر
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و ذمر رسو را قتعمرد از ذمر خ ا بقوله «و اطیعوا» ،و این دلیل بر آن مه فورق میوان
امر رسو و امر پادشاه ا به تقو ی و توأخیر نیسوت و ایون دلیول عظوی اسوت بور
فریلتت پادشاهی» (قتقال ین شیرازی.)175 :1856 ،
قتقال ین در چنین تلقی پا را فراتر نهاده ،حام را «مواود قوادر» و محکووم را «معو وم عواا »
معرفیمیمن و درنهایت بر افرلیت پادشاه حک میران :
«واه سی  ،آن است مه آمر و حام چون مواودی است قادر متصرّف ،و مسوتقل بوه
نفس خود ،و مأمور ،و محکوم چون مع ومیست مه عاا و بیتصورّف بوود؛ و در آن
هیچ تردی ی نیست مه مواود قادر فاضولتور باشو از معو وم عواا » (قتوقالو ین
شیرازی.)175 :1856 ،
در این دوران« ،زور و تغلق ،حفظ شریعت و تق یرگرایی» ،سه رمون اصولی سولتنت اسوالمی را
شکلمیدهن (فیرحی .) 11 :1857 ،اهتمام به سه رمن یادشو ه ،حکایوت از فقو ان هرگونوه فروای
نظری و عملی برای بروز و نشر هرگونه آزادی است؛ درحقیقت ،انگاره آزادی در این دوران ،قابلیوت
شکلگیری در اذهان و افکار مسلمانان را نیافت:
«سلتنت دوره میانه ... ،بر شبکهای از ق رس ایاادش هبود مه در قالق الو امهوای
آن ،پیون با سلتان ،پیون ی فردی بود و درواقع ،تسلی فوردی انسوان مسولمان بوه او
بود ،ب ون آنکه از خوود تفسویری بور دیانوت داشوتهباشو  .اراده یوا خواسوت سولتان
ااراخواه ش  ،اما نهتنها از لحاظ متابقت با شریعت ،بلکه بهطوور عمو ه و در مرتبوه
نخست به این دلیل مه «اراده» او است« .اطاعت» م منان از سولتان ،فرویلت اسوت و
فینفسه غایت و ه ف است ،نه آنکه وسیلهای موقت برای رسوی ن بوه هو ف باشو .
اطاعت ،ملکهای است موه نوارر بوه امتحوان دا موی انسوان توسوط خ اونو اسوت و
ب ینترتیق ،رستگاری یا تمرد بن گان محکزدهمیشود» (فیرحی:1857 ،

).

در مقام ارزیابی ،رویمارآم ن عباسیان برمبنای شمشیر و تغلق و با شعار «الرضا الی آ محم » و
مشروعیت ق رس برمبنای اانشینی پیامبر (ص) تحق مییاب  .اعما ق رس عمودی و از باال به پوایین
و انتقا ق رس نی به شیوه والیتعه ی و موروثی است .در این دوران شاه حکوموتهوای مسوتقل و
نیمهمستقل در عرض خالفت عباسی هستی  .انگاره آزادی نیو بوا تواوه بوه فروای ق سویسوازی و
تق یرگرایی ،برای بروز و رهور در اذهان مردم ماا نمییاب .
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 -3امپراتوری عثمانی
امپراتوری عثمانی از آغاز بنیانگذاری تا هنگام سوقو (15 8-1 51م) ،بوه فوراز و نشویقهوایی
مختلف ،دچار بودهاست .به اعتقواد برنوارد لوو یس ،در اسوناد وقوایعنگواری عثموانی« ،سورزمینهوای
امپراتوری عثمانی «زمینهای اسالم» و حام آن «پادشاه اسالم» و ارت
مذهبی آن «شیخ االسالم» خوان همی ش و مردم پی

آن «سربازان اسالم» و ر ویس

از هر چی خود را مسلمان میشناختن » (لو یس،

 .)15 :185درخصوص انتقا خالفت از عباسیان به عثمانیان دو نقل قو بیانشو هانو ؛ در نقول او ،
بر معنای نگرش ا ی از خالفت تأمی ش ه و بر این اعتقادن مه با زوا ت ریای عباسیان ،پادشاهان،
سلته خود را مستقی از خ ا میگرفتن و به داشتن نسبت با آ عباس ،نیازن اشتن ؛ در ایون نقول ،بور
این امر تأمی میشود مه سلی ( )17 1-1167چن ی پی

از فتو شام ،مصر و اعالن تسلی حاواز بوه

آ عثمان ،خود را «خلیفه اهلل فی االرض و عرضها» نامی هاست (ارنول  ،بویتوا)5 :؛ در نقول دوم بور
انتقا رسمی خالفت از عباسیان به عثمانیان تأمی ش هاست؛ به گ ارش حی ر چلبی مه یادداشتهوای
روزانه فتو مصر را ثبتمردهاست« :روز یکشنبه بیستوسوم ،حررس خ اونو گار اعظو و شاهنشواه
معظ  ...وارد قلعه [قاهره] ش ن  ،حررس فاتو ممالک العرق ،قو م االلوت توو م قو م بوه تختگواه
حررس یوسف نهاده ،بر تخت خالفت آن حررس بالسّعاده و بالیمینه الوس فرمودنو و در حروور
تمام علما و ساداس و اعیان و اشراف مصر مه قبل از وقت احرارش هبودن  ،المتومل علوی اهلل خلیفوه
شان ده عباسی علی العاده حقوق خالفت را به حرورس خ اونو گار فراغوتمورده ،بیعوت نموود و
بالتبعیه سایرین ه دست بیعت بوسی ه ،علی مراتبه خلعت پوشی ن و نایل انعام و امورام گردی نو »
(احم یاقی 76 :1855 ،و.)75
گ ارش تاریخی از آن حکایتدارد مه تصرف مصر ،آنچنان هیمنه و ق رس ترمان را اف ای داد مه
مسیحیان برای نابودی ترمان ،گریان و مات زده ش هبودن تاااییمه خود پاپ لئون ده با پای برهنوه،
راهی معب مینروا ش تا در ملیسا از مری مق س ،ناواس امهووری مسویحی را اسوتغاثهمنو  .سولی ،
پادشاه ترک و عثمانی ،در منظر مسلمانان ،مشمو ح یثی ش هبود مه خ اون در هر یکص سا برای
اامعه اسالم ،مردی میفرست مه رون بخ

هر قرن است؛ این در حالی بود مه پی تر ،این حو یث،

شامل علمای علوم اسالمی میش اما امنون شامل فرمانروایانی ش هبود مه فرمانروایی آنان میتوانست
پیروزی اسالم و شریعت بهشمارآی (بارتول  57 :1875 ،و.)56
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نظام حکومتی عثمانی ،از لحاظ ساخت دینی ،دولتی دینی بود .احکام دولتی ،مسوتن بوه شوریعت
اسالم و هیئت حاممه نی با تواه به موقعیت خود بور مارهوای آنهوا نظوارسداشوت .در ر س هیئوت
اسالمی ،شیخاالسالم قرارداشت مه تالی تلو سلتان بهحسواقآمو ه ،اموور اوقواف ،مو ارس ،قوانون و
محاممه را دراختیارداشت .در اوایل مار دولت عثمانی ،قاضی عسکر ،موقعیت دینی برتری داشوت اموا
بهت ریج ،مفتی در دوره سلیمان قانونی به عنوان ر یسالعلما و الفقها تعیینش ؛ اما دیری نپاییو موه
موقعیت شیخاالسالمی بر قاضی عسوکر ،تثبیوت و برتورییافوت« :سوالطین در اسوتوارمردن موقعیوت
شیخاالسالمان میموشی ن و در مواقع بحرانی ،از نفوذ آنان بهرهمیگرفتن  .سلته شیخاالسالم تا به آن
ان ازه باالرفوت موه موی توانسوت فتووای عو

سولتان را نیو ب هو » (احمو یواغی .)55 :1855 ،از

خصوصیاس خاص ساخت دولت عثمانی ،خصوصیت ساختاری و نهادی مردان مذهبی بوا وروایف و
ق رسهای مشخص مه را میتواننامبرد با روحانیت مسیحی یا امپراتوریهوای باسوتانی قابولمقایسوه
است؛ درواقع بوه عقیو ه لوو یس ،اگرچوه درسوت اسوت موه در اسوالم ،روحانیوت بوه مفهووم الهوی
واودن اشته ،تاربه امپراتوری عثمانی از آن حکایتدارد مه روحانیت در مفهوم سیاسوی و ااتمواعی
شکلگرفتهاست« :منشأ این نهاد ب رگ مذهبی و عثمانی بیتردی به سلتنت سلاوقیان برمویگوردد ...
ولی فقط در دولت عثمانی بود مه این نهاد مذهبی بهبلوغرسی و آماده اناام وریفه خود بورای حفوظ
ایمان و قانون ش » (لو یس) 1 :185 ،؛ درواقوع در دوران امپراتووری عثموانی ،سیاسوت بوا موذهق
دره تنی ن و تنها ،ا ایی دو نهاد سیاست و مذهق از یک یگر قابلمشاه ه است ب ون اینکه بتووانی
قا ل به تفکیک ا ایی دین از سیاست باشی .
با ااما بیانش ه درخصوص رابته و چگونگی ساخت ق رس امپراتوری عثمانی ،اگر بخواهی از
منظر انگاره آزادی در ساخت حاممیت و رابته مردم و حکومت به امپراتوری عثمانی نگاهمنی در این
دوران ،چن دگرگونی را مشاه همیمنی ؛ از لحاظ «تاریخی» ،بوا مورگ سولیمان قوانونی (م )1766موه
دوره اوج تصرفها و شکوه عثمانی است ،دولت عثمانی از دو اروپایی شکستخوورده ،متعاقوق آن
بهت ریج عصر تنظیماس ( ،)1551-1511عصر استب اد سلتان عب الحمی ( )1515-1551و درنهایوت،
عصر مشروطیت ( )15 8- 1515رق میخورد مه سراناام به انقراض امپراتوری عثمانی و شکلگیری
امهوری ترمیه با رویمارآم ن مصتفی مما پاشا (با عنوان «آتاتورک» ،اولین ر یسامهوور ترمیوه)
منارمیشود .از لحاظ «ان یشه« ،بهت ریج مسلمانان با آرا تم نی غرق آشونا شو ن و تاحو ود یوک
قرن ،اذهان مسلمانان پیشرفتهای مادی غربیان را در قالق پیشرفتهای نظوامی ،تاواری و اقتصوادی
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دنبا میمردن  ،اما انقالق مبیر فرانسه ،موای عظی از افکار ا ی را در میان مسلمانان ایاادمرد موه
سالطین عثمانی را به فکر فروبرده و آنان به اصوالحاتی اقو اممردنو  .برنوارد لوو یس در تقریوری بوه
زمینههای تحو انگاره آزادی در میان مسلمانان اشارهمیمن :
این افکار ا ی را میتوان در سه ملمه خالصهمرد :آزادی ،مسواواس و سوومی نوه بورادری بلکوه
چی ی شای برعکس آن ،یعنی ملیت .پی

از سا  ،1511ملمه آزادی در زبانهوای اسوالمی دراصول،

اصتالحی حقوقی بود و مفهومی برابر با ض بردگی داشوت؛ طوی قورن نووزده ایون ملموه از اروپوا
مفهومی سیاسی مسقمرده ،رفتهرفته شعار مبارزاتی ض استب اد داخلوی و امپریالیسو خوارای شو .
تشکیل آزادی به قانون اساسی ،نوع نماین گی دولوت و حکوموت قوانون نیازداشوت موه ایون نهادهوا
مستل م سلته و قانونگذاری غیرمذهبی بودن و بهعبارسدیگر ،مواق ایااد طبقهای از حقوقدانان و
سیاستم اران متفاوس از استادان قانون مق س (نواق شریعت) و عوامل حکوموت متلقوه دورههوای
گذشته میش (لو یس.)5 :185 ،
در منار تحوالس تاریخی و ورود افکار ا ی غربی ،ساخت نظام استب ادی و مقاومتی مه از ناحیه
برخی از سالطین و ینیچریها با اصالحاس صورسمیگرفت ،مثوا زدنوی اسوت .در فقورهای موه در
متاق تاریخ امپراتوری عثمانی از قو راویی بیانش هاسوت ،اوج اسوتیالی اراده سولتان بور سواحت
زن گانی فردی و سیاسی -ااتماعی مردم را میتواندی « :مسی را نمیتوانیافت مه چون زمان گفتگوو
سپریشود و هنگام عمل دررس در برابر اراده او سر تسلی فرودنیواورد ،زیورا هور آنچوه از عثمانیوان
سرزن  ،هر آنچه به سر آنها آی و هر آنچه از سیاست و مشورداری ان یشه آنان راهیاب در واود ایون
مرد ،متمرم است و آنانکه بتوانن او را از سلتنت بران ازن  ،اانشوینی بهتور بورای او نخواهنو یافت،
مگر آنکه مسی چون او را بوهاوای وی نشوانن ( »...وسوینیچ .)178 :1816 ،سولتان سولی سووم در
اصالحاتی مه درص د اناامدادن آنها بود با مقاومت و مخالفت ینیچریها روبرو ش ؛ در ایون راسوتا،
هیئتی از ینیچریها به مفتی اعظ مرااعهمرده ،پرسی ن « :آیا سلتانی مه بوا اعموا مقوررات  ،ضو
اصو دینی مه قرآن معینمرده اق اممن میتوان به سلتنت ادامهده ؟»؛ پاسخ مفتی اعظ  ،منفوی بوود
و ب ین صورس ،سلتان سلی به دلیل منافع و مصالو مسلمانان و خان ان عثموانی خلوعشو (لوو یس،
 .)5 :185علمای ترک بر این اعتقاد بودن مه آنچه از غرق به اهان اسالم وارد شوود در تقابول بوا
اسالم است و در این باره به این ح یث استنادمردن « :کُلَه مُحّدَثَةٍ بِّدعَةٌ ،ال کُلَه بِّدعَةٍ ضَاللَةٌ ،الَ کُلَه ضَ اللَةٍ

فی النهارِ» (احم یاقی .)1 5 :1855 ،
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در چنوین اوضواع و احووالی بوهتو ریج ان یشوههووای آزادیخوواهی و استب ادسوتی ی در سووتوح

روشنفکری عرق و ترک در ارای و روزنامهها رو به ف ونی گرفت؛ برای نمونه ،عب الرحمن مووامبی
(18 1-1 51ق) تک نگاره ای با عنوان «طبایع االستب اد و مصارع االستعباد» بهتحریوردرآورد؛ اهمیوت
این تکنگاره به آن است مه مسئله استب اد را در باقهای ا اگانه و درخصوص موضوعهوایی ماننو
«دین ،عل  ،ب رگی ،ما  ،اخالق ،تربیت ،ترقی و رهایی از آن» را مورد ری بینی قراردادهاسوت .مووامبی
در ماهیت استب اد و شخص مستب چنین مینویس :
«مستب  ،آدمی است و آدمی را بیشتر الفت با گوسفن و سن باش ؛ از این اهت است
مه مستب می خواه رعیت

در شیر و فای ه ،همچون گوسپن باش و در اطاعت مانن

سن ،فروتنی و تمل من ؛ اما بر رعیت است مه مثل اسق باش  ،اگر او را خ متمنن ،
خ متمنن و اگر ب نن ش ب خویی آغازد .بلکوه بور رعیوت اسوت موه مقوام خووی
بشناس آیا از بهر خ مت مستب خل ش ه ،یا مستب از بهر خ مت او بیام ه و او را بوه
خ مت بازداشته و رعیت خردمن  ،وحشوی اسوتب اد را بوا لاوامی قی منو » (مووامبی،
.)16 :1868
موامبی راه برونرفت از استب اد را در آگاهی بیشتر مردم از دردهای اسوتب اد ،راهبورد تو ریای و
ارا ه نظام سیاسی ب یل دنبا میمن (موامبی.)157 :1868 ،
چنین تحوالتی سبقش مه درنهایت ،مسئله آزادی از ستو روشونفکران بوه تووده موردم راهیابو ؛
درپی این رخ ادها بود مه سلتان عب الحمیو دوم در  8دسوامبر  1 58/1556قوانون اساسوی را موه
مشتمل بر آزادیهای م نی و حکومت پارلموانی بوود بوهصوراحت پوذیرفت و آن را بوهطوور رسومی
اعالممرد .در قانون اساسی ا ی  ،تمامی رعایای دولت اع از مسلمان یا غیرمسلمان با صفت عثمانی
شناختهش ن و «همه از آزادی و حقوق شخصی بهرهمن و دراصل ،تموام عثموانیهوا در برابور قوانون
مساوی بودن » .اگرچه عمر مالس به بهانه طرح نظریه اامعه دینی سلتان عب الحمی  ،پنج مواه و 7
روز بیشتر دوامنیاورد و از آن زمان بورای مو س سوی سوا تعتیول بوود ،از لحواظ مسوئله آزادی ،از
خواستههای اعالنی مردم فراتررفته ،در قالق قوانون در سواخت دولوت و نظوام سیاسوی تسونن بورای
اولینبار متالی ش (احم یاقی 171 :1855 ،تا .)178درپی انحال پارلمان (مالس) نوبنیواد عثموانی
در سووا  ،1555بووه نماینوو گانی مووه در انتقوواد از خودمووامگی سوولتان ،صووراحتی بیشووتر از خووود
بروزدادهبودن  ،دستوردادهش  ،استانبو را ترکمنن ؛ بهت ریج موج احساساس ض ترمی در میان اعراق
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باالگرفت و به موازاس منع آزادیهای سیاسی ،انب های مخالف حکومت راه پیکار زیرزمینوی را در
پی گرفتن (عنایت.)161 :1855 ،
در مقام ارزیابی ،اگرچه عثمانیان چن ی پی

از سیتره بر آخرین خلیفوه عباسوی ،خوود را خلیفوه

میخوانن  ،بهت ریج اضمحال نهاد خالفت در این دوران تسریعیافت .در این دوران اعما ق رس بوه
شیوه استب ادی بوده ،هرچه به سمت فروپاشی امپراتوری عثمانی ،پی تر می روی بر ش س خفقوان و
وحشت اف وده میشود .انتقا ق رس برمبنای موروثی و انتقا به خان ان حکومتی و نوه بوهضورورس،
فرزن ان صورسمیگیرد .در دهههای پایانی امپراتووری عثموانی ،بوهتو ریج نهروت استب ادسوتی ی و
آزادیخواهی در اهان اسالم رش میمن مه درنهایت به انقالق مشوروطه و تصوویق قوانون اساسوی
منارمیشود و انگاره آزادی در حا تحو از امری «امتناعی» به امری «امکانی» است.
جدول .1مقایسه توزیع قدرت در ساخت امپراتوری و انگاره آزادی
امویان

عباسیان

عثمانی

تغلق

تغلق

تغلق

(استیال)

(استیال)

(استیال)

نظام سلتنت

نظام خالفت

نظام خالفت

الهی

الهی (اانشین پیامبر)

الهی

وح س ق رس دینی و

بهت ریج غلبه ق رس دولت

سیاسی

بر خالفت

اعمال قدرت

عمودی (متمرم )

عمودی (متمرم )

عمودی (متمرم )

انتقال قدرت

والیتعه ی (موروثی)

والیتعه ی (موروثی)

والیتعه ی (موروثی)

تامیع سلتنت و خالفت

تفکیک سلتنت و خالفت

عنصر حکمرانی

عنصر رومی و عربی

عنصر ایرانی

ماهیت حکومت

پادشاهی استب ادی

پادشاهی استب ادی

امتناع

امتناع

حکومتها
تأسیس دولت
نظام سیاسی
مشروعیت دولت
ماهیت قدرت

نسبت امر شرعی و امر
سیاسی

تلقی از انگاره آزادی

منبع :نگارنده
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قت ریج حذف نهاد خالفت

تفکیک سلتنت و خالفت؛
نهاد دین ذیل سلتنت
عنصر ترمی
تالش ت ریای برای گذار از
پادشاهی استب ادی
از امتناع به امکان
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ب .امکان انگاره آزادی در ساخت دولت
همانطورمه پی تر اشارهش  ،ورود به قرن بیست به موازاس تحووالتی موه در سواخت نظوامهوای
سیاسی شکلگرفت ،بهت ریج تحوالس فکری را نیو در میوان نخبگوان و مسولمان بوهواوودآورد .بوا
فروپاشی امپراتوری عثمانی ،بهت ریج حاممیتهای متع د عربوی و اسوالمی شوکلگرفتوه ،بوهصوورس
قیمومیت و نیمهمسوتقل تحوت سویتره و اسوتیالی دو اروپوایی قرارگرفوت .رونو اسوتقال یوافتگی
دولتهای عربی بهت ریج در نیمه دوم قرن بیست مامل ش ؛ در این میان ،رویارویی مسلمانان با مظاهر
تم ن غرق ،تلقی سنتی و متا دانه نسبتبه آموزهها و ارزشهای دینی و احساس عقوقمانو گی بوه
سرخوردگی روحی و فکری و درنهایت ،بحران هویت در اوامع عرق منارش ؛ البته اواموع عورق،
بحرانی یک ست و همگن را تاربهنکرده ،پاسخی یکنواخت به بحرانهای پی

رو ن ادن ؛ بااینحوا ،

ق ر متیقن ،پاسخهای فکری ایاابی ،تلقیوی از دیون بوود موه دوران خلفوای راشو ین دوران آرموانی
حکومت دینی بوده و خلفا درراستای مصالو امت و ارزشهای اسالمی و در قالق سازومارهایی مانن
امر به معروف و نهی از منکر ،شورا ،بیعت ،نصیحه لالئمة المسلمین و  ...از حقوق مردم صیانتمورده،
زمینه مشارمت و نظارس مردم را فراه ساختهان  .پاسخ به بحوران هویوت در اواموع عورق بوه چنو
صورس نمود یافت -1 :گروهی مانن عب ه و رشی رضوا ،موودودی و سوی قتوق بوا تفواوسهوایی،
بازگشت به اسالم نخستین را مترحمردن ؛ در میان این گروه ،نی انگاره آزادی با قرا ت دینوی ،ماوا

بروز و رهور یافت؛  -نوان یشان دینی مانن عاب الاابری ،آرمون ،یوسف قرضاوی و راش الغنوشی
با بازنگری در آموزهها و احیای مفواهی دینوی ،بوهطوور مسوتقی بوه مسوئله آزادی پرداختوه ،آن را از
ارزشهای اساسی دینی قلم ادمردهان و  -8سکوالرهایی نظیر عب الرزاق نی به طریو اولوی ،مسوئله
آزادی را مفروضگرفتن ؛ در این میان ،ملتهای عرق پوس از مسوئله اسوتقال یوافتگی بوهتو ریج بوا
اف ای

آگاهی مه محصو عصر ارتباطاس بودهاست بوا مسوئله حقووق اساسوی و حقووق شوهرون ی

هرچه بیشتر آشنا ش ن ؛ با این ااما  ،امکان انگاره آزادی در اهان عرق ا ی در دو بعو نظوری و
عملی قابلپیگیری است مه در ادامه به آنها اشارهخواه ش .

 -9ساحت نظری
 -9-9عابد الجابری
عاب الاابری ( 111-1587م) از نوان یشان معاصر عرق ،با مترحمردن طرح «نقو عقول عربوی»
5
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تالشمرد با نگاهی تاریخی و زبانشوناختی ،ضومن بوازخوانی و بوازبینی میورا
براامان ه از عرق را مورد پرسو
اابری ،میرا

عربوی ،سونتهوای

او ی قراردهو (اوابری 1851 ،و اوابری  .)1551 ،بوه اعتقواد

عربی ،بر شرایط فرهنگی و مسا ل خاص سیاسی و ااتماعی ،نارر بودهاست؛ ازایونرو

پاسخگویی به نیازهای منونی مسلمانان به پاالی

میورا

عربوی و دسوتیازیو ن بوه ااتهواد اصویل،

نیازمن است .از منظر مسئله آزادی ،دی گاه اابری ،اهمیتی دو چن ان دارد :ازیکسو ،رویکرد اوابری
انتقادی است و امر نق  ،بیانگر نگاهی آزادمنشانه به دین و پیرامون است و ازسویدیگور ،چنوین نگواه
ساختارشکنانهای در مسیری مخالف با سنتهای رایج و غالق فکری علمای اهل تسونن در دورههوای
مالسیک و میانه قراردارد .اابری در متاق دموکراسی و حقوق انسان بر این باور اسوت موه اعالمیوه
حقوق بشر بر پایههای سهگانه نظام طبیعت ،عقل و قرارداد ااتمواعی اسوتوار شو هاسوت .بوه عقیو ه
اابری ،اصو آزادی ،برابری و دمومراسی ،خاص هر فرهنگوی بووده ،نشوانههوایی از ایون اصوو در
فرهننهای متفاوس واوددارن  .اابری میموش با استناد به قرآن و روایاس ،ارمان سهگانه بیوانشو ه
را با عقل ،فترس ،طبیعت و میثاق در گستره شریعت اسالم پیون ده (مرمی 817 :1851 ،تا.)818
عاب الاابری در نوشتاری با عنوان «مفاهی حو و عو

در متوون عربوی -اسوالمی» ،بوه شوقوق

مختلف ح در شریعت اسالم اشارهمیمن  .اابری در عرصه سیاست بوا نگواهی نقادانوه بوه دو پایوه
ع الت و طاعت در رابته حام و محکوم در قرا ت رایج و سنتی میتازد .به اعتقواد اوابری ،م لفوان
آداب السلطانیه و نصائح الملوک و گروه بیشماری از فقها و متکلمان حقووق سیاسوی را ایونگونوه
تعریفمردهان  :ح امیر ،اطاعت رعیت است و ح رعیت ،ع الت امیر است؛ به اعتقاد اابری ،آنچوه
از این نویسن گان در باق اایگواه عو الت امیور منتسوق بوه نبوی (ص) و صوحابه یوا ملووک فوارس
نقلش هاست ،بیشتر انبه نصیحت داشته ،انبه تشریع آن و تأمی ی را مه قرآن و روایاس بور عو الت
داشتهان  ،نادی هگرفتهاست؛ بهعبارسدیگر به عقی ه اابری ،ع الت حوام در نوشوتههوای پیشوینیان از
بع دستوری و تشریعی شارع فاصلهگرفته و انبه نصیحتگرایانه به خوود گرفتوهاسوت؛ حوا آنکوه،
اطاعت رعیت انبه واوبی دارد؛ اابری در تشریو چنین مسئلهای به آیاس قرآنی نظیر«إِنَ اللههَ يَ ْْمُرُکُمْ
أَن تُؤّدُالاْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا الَإِذَا سَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ أَن تَحْكُمُ اْ بِالْعَّدْلِ»« ،إِنَه اللَههَ يَْْمُرُ بِالْعَّدْلِ الَ الْإِسْاانِ»« ،يَا
أَيُههَا الَه ِينَ آمَنُ اْ کُ نُ اْ قَ َهامِ ينَ لِلههِ شُهَّدَا بِالْقِاْطِ الَعَ يَجْرِمَنَهكُمْ شَنَآنُ قَ ْمٍ عَلَى أَعَه تَعْ ّدِلُ اْ اعْ ّدِلُ اْ هُ َ أَقْ رَوُ

لِلتَهقْ َى» و روایاتی مانن «همنشین امام عاد  ،محبوقترین و ن دیکترین مردم و همنشوین اموام اوابر
مبغوضترین و دورترین مردم به خ ا در روز قیامت است»« ،همانا ب رگترین اهاد ملمه ع
58
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سلتان اا ر است» و  ...اشارهمیمن و آنها را با ختاقهای نصیحتگونه آداق السلتانیه موه عو الت
را رمنی از ارمان حکومت میدانن مقایسهمیمن  .به عقیو ه اوابری ،معنوای عو الت در نو د علموای
اخالق و شهیرترین آنها یعنوی مسوکویه رازی نیو در اموع میوان آرای افالطوون و ارسوتو متوقوف
ش هاست (اابری 86 : 11 ،تا .)11اابری در واوق اطاعت رعیت از راعی ،پا را فراتر گذشته ،بور
این باور اسوت موه بورخالف طاعوت ،امور بوه عو

و عو الت بوه دلیول فراوانوی آیواس و روایواس،

بهتواتررسی هاست؛ حا آنکه امر به طاعت اینگونه نبوده ،مختص اطاعت خ ا و رسو ش هاست .بوه
باور اابری آیه «يَا أَيُههَا الَه ِينَ آمَنُ اْ أَطِيعُ اْ اللههَ الَأَطِيعُ اْ الرَهسُ لَ الَأُالْلِی األَمْرِ» ،استثنایی است مه بورخالف
شهرس میان مردم ،دارای اختالف میان مفسران و فقها در مفهوم «اولواالمر» است .اابری ذیل این آیوه
به بیان روایاتی مه در توایه اطاعت آم ه ،اشارهمیمن ؛ برای نمونه ،یکی از روایاتی مه اابری از قو
ابی هریره از حررس رسو (ص) نقلمیمن  ،چنوین اسوت« :هورمس از اطاعوت سورپیچیمنو و از
اماعت مسلمانان ا ا شود به مرگ ااهلیت مرده است »...؛ به عقی ه اابری ،این روایواس از لحواظ
اعتبار ،خالی از تردی نیست .به باور اابری ،موضوع این روایاس ،حا اهمیت است :ضورورس عو م
خروج بر امام منعکسمنن ه ضروس واود دولت در میان عامه مسلمانان بودهاست و ازاینروست موه
واود نظ و امنیت با امام اا ر را بر ع م واود امام ،اراو دانستهان  .اوابری در ایون خصووص بوه
مق مه متاق التاج از ااحظ اشارهمیمن  :سعادس مردم در ب رگداشوت و اطاعوت از حوام اسوت و
همچنین از قو اردشیر بن بابک نقلمیمن  :سعادس رعیت در اطاعت از پادشاه و سعادس پادشواه در
اطاعت از مالک است .بهدرستی مه پادشاه شالوده و مردم ساختمانان و ساختمانی موه شوالوده نو ارد
مه وم است؛ از این رهگذر است مه اابری رویه رایج در متق آداب السلطانیه و االخبار و نوادر را
مورد نق و ارزیابی قرارمیده  .به عقی ه اابری در تألیفهای اسالمی بهت ریج ح حام بر رعیوت
(اطاعت) بر ح رعیت بر حام (ع الت) ،مق م ش ه و این امر به دو دلیل است :او آنکه ،فتنوههوا و
قیامها از همان ص ر اسالم زیاد بوده و به دلیل الوگیری از فتنهها و قیامها برخی از محو ثان و فقهوا
به واوق اطاعت امام هرچن مه به شرع ،ملت م نباش  ،حک دادهان ؛ دوم آنکه بنیان سیاست در دوران
ق ی و قرون میانه برمبنای راعی و رعیت شکلگرفته و تق م بر راعی است چرامه بهواسته او رعیوت
بهواودآم هاست (اابری 11 : 11 ،تا)16؛ بر این اساس ،اابری به ن اعهای مالمی مراعه و ق ریوه
در س ه او و بهخصوص حاممیت امویان پرداخته ،آنها را مورد نق و بررسی قرارمیدهو (اوابری،
15 : 11و .)15
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به اعتقاد اابری ،انسان خلیفه اهلل در زمین (فی االرض خلیفه) اسوت و وریفوه عموران و آبوادانی
زمین (استعمرم فیها) را برعه هداشته ،شخصیتی سهبع ی دارد :عاقل و انتخابگر ،اانشوین و آبوادگر،
مامل و تکمیلگر؛ به زع اابری به دلیل همین ابعاد سهگانه شخصیتی انسان اسوت موه بورای انسوان،
حقوقی وااق ش مه سایر مخلوقاس فاق این حقوق هستن ؛ این حقوق دوگونهان  :حقوق عام مه بوا
مفهوم حقوقی معاصر تتاب دارن و ازامله این حقوق ،ح حیاس ،ح تمتع ،ح آزادی اعتقاد ،حو
معرفت ،ح اختالف نوع ،ح مشورس و ح مساواس را میتواننامبرد؛ درواقع ،اابری میموشو از
درک سنتی تکلیف اطاعت مردم در مقابل ح ع الت امیر فراتررود و دامنه حقوق مردم را گستردهتور
تشریومن تا بهواسته اایگاه خلیفه الهی انسان ،زمینه انتخابگری ،آبادگری و تکامل انسان را در پرتوو
مشارمت و تربیت فراه سازد؛ گونه دوم ،حقوق خاص (محروموان ،زن و  )...اسوت (اوابری: 11 ،
 71و  61تا.)56

 -2-9راشد الغنوشی
راش الغنوشی (متول  )1511نو انو ی

معاصور تونسوی ،از مبوارزانی اسوت موه سوا هوا ه ینوه

آزادان یشی را در زن ان و تبعی داده و درحا حاضر در انقوالق اخیور توونس ( ،) 111نقو

فکوری

تأثیرگذاری دارد .راش الغنوشی به دلیل آشنایی با متون اصیل اسالمی ،گفتمان غرق و درگیری عملی
در عرصه سیاست نگاهی ژرفنگرانهتر نسبتبه مسا ل روز اهوان اسوالم داشوته و قرا توی از اسوالم
ارا همی ده مه با دمومراسی ،آزادی و حقوق بشر رایج ،همخوانیهایی ن دیک دارد .غنوشی «اماعت
االسالمی» تونس را در سا  1551م بنیاننهاد و به رهبری آن منصوق شو ؛ وی در دوران حکمرانوی
م الی و بورقیبه به زن ان ان اختهش و با رویمارآم ن بن علی ،ر یسامهور مخلوع تونس اگرچوه از
زن ان آزاد ش  ،ااازه فعالیت انتخابی در سا  1555نیافت و بوه لنو ن ع یموتمورد اموا بوا پیوروزی
انقالبیون ،دوباره به تونس بازگشوت .عنووان رسواله دمتوری غنوشوی «آزادیهوای عموومی در دولوت
اسالمی» بودهاست (علیخانی 115 :1851 ،تا.)1 1
نقته ع یمت غنوشی در بحث از آزادیهای اساسی ،نوع نگاه وی به انسان است .به باور غنوشی،
انسان خلیفه خ اون روی زمین و صاحق مراموت انسوانی اسوت .درنتیاوه ،صویانت از ایون حو و
مرامت ،وریفهای مق س برای فرد و اامعه محسوقمیشود .غنوشی با استناد به آیه  88سووره اسورا
مبنیبر اینکه مشتن انسانی مه خ اون خون

را حراممرده ،ا به ح  ،اای نیسوت ،توالشمویمنو
57
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مرامت ذاتی را برای انسان مرده و زن ه اثباسمن  .به باور غنوشوی ،انسوان از دیو اسوالمی از برا وت،
بهرهمن بوده (بهاستثنای اثباس محکومیت قرایی) و از هرگونه سو رن ،ب گمانی و تاسوس ،مصوون
است .به عقی ه غنوشی ،دعوس قرآن به تأمل در طبیعت و گفتگوی آزاد پیامبران (ص) با مردم و حتی
سرمشان و ستمگران قوم ،نمونههایی شایسته از گرامیداشت آزادی فکر ،ان یشه و بیان اسوت .پیوامبر
(ص) در برخورد با آرای مخالفان ،سعهص رداشت و همواره اصحاق را به داشتن اسوتقال در ر ی و
ااتهاد مستقل فرامیخوان  .غنوشی روایتی از پیامبر (ص) در این خصوص نقلمیمن « :مبادا مسوی از
شما دهنبین باش و بگوی  :من با مردم هست [همان میگوی مه مردم مویگوینو ]» (غنوشوی:1851 ،
 81تا.)85
غنوشی با مقایسه مبانی حقوق بشر در اسالم و اعالمیههای حقوق بشر ،بر این باور است موه ایون
دو ،قرابت و تقارنی معنادار با یک یگر دارن و هموین امور ،زمینوهسواز اسوتقبا طیوف گسوتردهای از
مسلمانان قرارخواه گرفت مه شناخت دینی خود را متحو میمنن ؛ در این خصوص ،غنوشوی چنوین
میگوی :
هیچ اختالف اساسی در درونمایهها نیست و آنچه هست در مبانی فلسفی ،انگیو ههوا،
اه اف و پارهای از ا یاس است؛ چه اعالمیهای مه آن را اعالمیه اهانی حقووق بشور
نامی هان بر مبانی فلسفی پیچی های ماننو قوانون طبیعوی ،اسوتوار اسوت موه مفهوومی
نامشخص است ...؛ اما درمقابل ،در اسالم ،این حقوق ،بخشی ا اییناپذیر از احکام و
مقاص دین و ثمره عقای و آیینهاست و به همین دلیل ،این حقوق در اسوالم عنووان
وریفه به خود میگیرد ،مان گاریمییاب و پ ی های برخاسته از مبوانی و اصوو دیون
دانسته میشود و ازاینرو مسی مه ب انها پایبنو باشو و عمولمنو  ،سو اوار پواداش
میشود و مسی مه ب انها پشتپازن در معرض میفر الهی در دو سرای قرارمیگیورد»
(غنوشی.)171 :1851 ،
غنوشی در تشریو سازومار مسق ،استمرار و اعما و انتقا ق رس به مقایسه دمومراسی غربوی و
دمومراسی اسالمی (حکومت اسالمی) میپردازد؛ وی نظام دمومراسی غربی را شوامل قالوق و محتووا
میدان و میموش با تفکیک قالق از محتوا به تشریحی دقی از مراد خود بپوردازد و بوا رد محتووای
غربی ،قالق دمومراسی را دسوتاوردی بورای مسولمانان ارزیوابیمنو  .بوه عقیو ه غنوشوی ،درونمایوه
دمومراسی غربی ،آزادمردن قانون از سیتره شاهان ،راا دین و انتقا از حکومت فورد بوه حکوموت
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قانون و اراده ملت است؛ به باور وی ،محتوای دمومراسی غربی از طری سازومارها و قالقهایی مانن
انتخاباس ،اح اق ،تفکیک قوا و آزادیهای اساسی در اامعه عملیاتی میشود؛ به اعتقاد غنوشی چنین
فراین ی برای نخستینبار در تاریخ پس از خلفای راش ین در اسوالم رخداده موه انتقوا قو رس را از
رهگذر رقابت آزاد مه اوهره دمومراسی است محق میسوازد؛ درواقوع ،اشوکا اساسوی دمومراسوی
غربی را در درونمایه فلسفی مادی و ان یشه ال یک میدان مه خ ا را از عرصه اامعه بهحاشیهرانو ه،
انسان را بهعنوان خ ا معرفیمیمن ؛ بااینحا به باور غنوشی ،اشکا های نظام دمومراسی غربی نبایو
دستاوی ی برای استمرار سلته و سرمشی نظامهای طاغوتی شون ؛ همچنین ،او در شورایتی موه نظوام
دمومراسی اسالمی دستیافتنی نیست ،نظام دمومراسی غربی را بهترین ب یل یوا مو خترتورین بو یل
سیاسی میدان مه خواستهای مشروع برای مسلمانان بوده ،بای بورای بوهدسوتآوردن آن مبوارزهمننو
(غنوشی 171 :1851 ،تا .)171
غنوشی نص و شورا را دو رمن اساسی حکومت اسالمی و اصل بیعت را سازومار انعقاد حکومت
تلقیمیمن (غنوشی 115 :1851 ،تا  )1 1و مبانی هفتگانهای را برای حکوموت اسوالمی بوه نقول از
خال محم خال برمیشمارد .دقت در مبانی هفتگانه از ااریبوودن اصول آزادی موردم در مسوق،
حفظ ،توسعه و منتر ق رس سیاسی حکایتدارد .اصو هفتگانه به شورح زیرنو  :اموت سرچشومه
همه ق رسها ،اصل تفکیک قووا ،انتخواق ر ویس حکوموت ازسووی موردم و محو ودیت آن ،مبوارزه
پارلمانی ،تع د اح اق ،انتخاق نماین گان ازسوی ملت و احترام بوه آزادی متبوعواس ،نظور ،تفکور و
اعتقاد (غنوشی.)158 :1851 ،
غنوشی تنها در مقام ایااق به ترمین آزادیهای عمومی و اساسوی در اسوالم نمویپوردازد بلکوه
میموش با درنظرگرفتن سازومارهایی بهصورس سلبی از استب ادهای سیاسی در اامعه الوگیریمن ؛
در این راستا غنوشی ،بهصورس ما ا به تشریو اح اق سیاسی در اسالم با تأمی بر نق

موارمردی و

تربیتی میپردازد (غنوشی 118 :1851 ،تا )1 1و از لحاظ مبانی مشروعیتی به آیاتی نظیر «شما بهتورین
امتی هستی مه برای آدمیان پ ی آوردهش هاست ،امر به معروف و نهی از منکور مویمنیو » 1و «بایو از
شما گروهی باشن مه به خیر دعوسمیمنن » استنادمیمن  .در منار سازومار ح بوی رسومی ،غنوشوی
به سازومارهایی نظیر حاممیت برتر خ اون  ،تربیت اسالمی ،نظام قرایی مستقل ،منع شکناه ،والیت
.........................................................................................................................
 . 1آ عمران111/
 .آ عمران111/
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حسبه (امر به معروف و نهی از منکر عمومی) ،نظارس افکار عمومی و پیموانهوای بوینالمللوی بورای
الوگیری از استب اد تمسکمیاوی (غنوشی 1 1 :1851 ،تا.)1 5

 -2ساحت عملی
 -9-2آزادی بهمثابه اراده عمومی ملت عرب
اگرچه در بیشتر قانونهای اساسی دولتهای عرق ،پس از استقال یافتگی ،مستقی یا غیرمسوتقی
به آزادیهای اساسی اشارهش هبود ،درعمل ،حقوق ملتهای عرق در سیتره حاممیتهای اسوتب ادی
در نی قرن گذشته همانن اعصار پیشین بودهاست .تحوالس و حرماتی مه از سا  111ابت ا از مشور
تونس آغازش ن و مشوورهای لیبوی ،مصور ،یمون ،بحورین ،اردن ،سووریه ،عربسوتان سوعودی و ...را
دربرگرفته ان  ،از بحران آمریت در نظامهای سیاسی منتقه خاورمیانه حکایتدارن  .در میان گروههوای
مخالف و مبارز ،اسالمگرایان نقشی دوچن انی داشته ،میموشن بوا قرا وتهوای نوگرایانوه اسوالمی از
قرا ت متحارانه و متعصبانه فاصلهبگیرن و فه خود را متناسوق بوا شورایط و ضوروریاس اموروزین
زن گی ساماندهن ؛ درحا حاضر ،اراده ملتهای عربی در چهار مشور تونس ،لیبی ،مصور و یمون بوه
پیروزی انقالبیون منارش ه و در دیگر مشورهای عربی همچنان موج بیو اری اسوالمی و آزادخوواهی
عربی ادامهدارد .از منظر موضوع این نوشتار ،دو امور حوا اهمیوتانو  :نخسوت آنکوه در مووجهوا و
حرمتهای انقالبی اخیر عرق ،مسئله آزادی به خواسته اصلی ملت عرق تب یلش هاسوت .دسوتمو
تا چن دهه گذشته ،همچنان عرقهایی پی ا میش ن مه در چارچوق فقه الخالفت ق ی  ،احیای نظام
خالفت را سرمیدادن اما تحوالس اخیر از آن حکایتدارن مه ملتهای عورق نیو بوه ان یشومن انی
پیشگام مانن اابری ،غنوشی و قرضاوی مه دستم از سه دهه گذشته شعار دمومراسی ،آزادیهوای
اساسی ،ع الت ااتماعی و  ...را سرمیدادن  ،رسی هان  .دیگر برای ملتهای عرق ،اطاعت بیچوون و
چرا و تفسیر مروی از امنیوت معنانو ارد و آنهوا اطاعوت از حاممیوت را بوه اسوتحقاق حقووق خوود
منو مردهان ؛ درخصوص این امر ،میتوان به شعارهای انقالبیون عرق مرااعهمرد .در میان شعارهای
مختلف دینی ،سیاسی ،ااتماعی و اقتصادی ملت عرق ،دستم مسئله «آزادی» از شعارهای اصولی و
اساسی آنها بهشمارمیرون .1
.........................................................................................................................
1 . http://www.revolution25january.com/january25revolution-chants.asp
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1567891.
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دوم آنکه در پی نویسهای بهتصویقرسی ه قانون اساسی نی به مسئله آزادی ،بیشتر اهتمامش ه و
در قالق فصل و اصولی ویژه مورد تواه قرارگرفته و انبه حقووقی پیو امردهاسوت؛ بورای نمونوه در
پی نویس قانون اساسی مصر ،اصل او به حاممیت مردم ،اصل دوم به نظوام سیاسوی دمومراتیوک و
اصل سوم به آزادی شهرون ان اختصاصیافتهاست؛ اف ونبرآن ،باق دوم قوانون اساسوی بوه حقووق و
آزادیها و فصل چهارم به ضمانتهای حقوق و آزادیها و حمایت از آنها اختصواصیافتوهاسوت؛ در
اصل سوم از پی نویس قانون اساسی ا ی مصر چنین آم هاست:
آزادی شهرون ان در تمام ابعاد زن گی ازامله «ان یشه ،فکر ،اب اع ،نووآوری ،اقاموت،
سکونت ،بیان و مهاارس» براساس این باور ترمینش هاسوت موه ایون آزادی ،حقوی
آسمانی است مه خو ای متعوا اصوو و مبوادی آن را در گوردش و حرموت اهوان
وضعمرده ،انسان را مواودی آزاد آفری و او را برترین مواودات

در زمین قرارداد.

نتیجهگیری
در این نوشتار نشاندادهش نگرش و فعل اهل تسنن پس از خلفای راش ین درخصوص فهمی مه
از انگاره آزادی داشتهان به نوسان و تغییر ،دچار ش هاست .اگرچه برخی از نوسانها بوه دلیول مسوئله
امنیت در دوران میانه بوده ،امر امنیت ،خاص یک برهه زمانی ویژه نیست و تمام اواموع ،هموواره بوا
این نیاز موااه بودهان ؛ لذا پیون ح امثری تحو انگاره آزادی با مسئله امنیت ،خالی از اشکا نیست.
در دورههای آغازین و میانه اسالمی ،مسلمانان به دلیل قرا ت رایوج و غالوق بوه تصووری از اطاعوت
دستیافتهبودن مه ماالی برای آزادی شهرون ان در آن دی هنمیش ؛ چنوین تلقوی از آزادی از اانوق
نخبگان علمی و سیاسی به مردم انتقا یافتهبود و اسباق حکمرانوی چنو ین قرنوی خالفوت عباسوی و
امپراتوری عثمانی را رق زدهبود .شای پرسی هشود موه در دورههوای آغوازین و میانوه اسوالمی ،آزادی
مسئله مسلمانان نبودهاست؟؛ در پاسخ میتوان چنین گفت :او اینکه آزادی از مسا ل بنیوادین فلسوفه
سیاسی است مه خواسوته هور انسوانی بووده و هسوت و دوم اینکوه در هموین دورههوا رگوههوایی از
اریانهای فکری و گروههای ح اقلی از مسلمانان یافتمیشود مه ض استب اد حاممیت وقوت ،علو
مبارزه و قیام را برافراشتهان  .تصلق گفتمانی مه با رویمارآم ن امویان در اهان اسوالم اتفواقافتواد و
پس از آن در خالفت عباسی و امپراتوری عثمانی با قرا تهایی متفاوس دنبا ش  ،چنان هیبتی داشوت
مه فرصت هرگونه تأمل و پرس

ب یل یا رقیبوی را خنثویمویمورد .در دوران ا یو بوهواودآمو ن
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گفتمان لیبرا دمومراسی و پیشرفتهای تم ن غرق ،زمینهای را فراه ساختن تا بذرهای اسوالمی در
دوره خلفای راش ین ،دوباره بازبینی ،بوازخوانی و بوازآفرینیشوون ؛ اموری موه درنهایوت در رشو و
گسترش ان یشه آزادی خواهانه و دمومراتیوک در قلو نخبگوان فکوری و اراده عموومی ملوت عورق،
فرصت شکوفایی یافتهاست.
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 عالمه مالسى (1111ق)؛ بحار األنوار؛  111ج ،بیروس :م سسة الوفا .
 علیخانی ،علیامبر ()1851؛ «راش الغنوشی» ،اندیشه سیاسی متفکران مسلمان؛ علیامبر علیخوانی و
همکاران؛ ج  ،15تهران :پژوهشک ه متالعاس فرهنگی و علوم ااتماعی.
 عنایت ،حمی ()1855؛ سیری در اندیشه سیاسی عرب؛ تهران :امیرمبیر.
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 غنوشی ،راش ()1851؛ آزادیهای عمومی در حکومت اسوالمی؛ تراموه حسوین صوابری؛ تهوران:
علمی و فرهنگی.
 فیرحی ،داود ()1857؛ قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم؛ تهران :نشر نی.
 قادری ،حات ()1857؛ تحو مبانی مشروعیت خالفت از آغاز تا فروپاشی عباسی؛ تهران :بنیان.
 قرضاوی ،یوسف ( )185؛ دیدگاههای فقهوی مااصور؛ تراموه دمتور احمو نعمتوی؛ ج  ،تهوران:
احسان.
 موامبی ،عب الرحمن ()1868؛ طبیات استبداد؛ ترامه عب الحسین میرزای قااوار ،نقو و تصوحیو
محم اواد صاحبی؛ ق  :دفتر تبلیغاس اسالمی.
 لو یس ،برنارد ( )185؛ ظهور ترکیه ،نوین؛ ترامه محسنعلی سبحانی؛ ناشر :مترا .
 ماوردی ،ابوالحسن ()1858؛ آیین حکمرانی؛ تراموه و تحقیو حسوین صوابری؛ تهوران :علموی و
فرهنگی.
 المودودی ،ابواالعلی (1117ق)؛ خالفت و ملوکیت؛ ترامه خلیل احم حام ی؛ تهران :بیان -پاوه.
 وسینیچ ،وین وو ()1816؛ تاریخ امپراتوری عثمانی؛ ترامه سهیل آذری؛ ناشر :متابفروشی تهران.

 -2منابع الکترونیک
 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 Nahyeaz-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.
Keywords: Freedom, Government, Sunni political system.
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