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 اسماعیل نوری عال

 حکومتبنیادين ضرورت مذھب زدائی از مفھوم 
ھمانگونه (که به ھمه اعراب فاتح ايران اطالق می شد ) به معنی آقائی(» سیادت«مفھوم کلی 

سید . ، رفته رفته فقط به فرزندان فاطمه تعلق گرفت)می خواندند» صاحب«که ھندی ھا انگلیس ھا را 
ز طريق اتصال به فاطمه با پیامبر پیوند خونی داشت و به لحاظ داشتن چنین خون گرانقدر و کسی بود که ا

 .معجزه آسائی شاھزاده ای محسوب می شد که می توانست مدعی برحق حکومت اسالم ھم باشد

com.esmail@nooriala 

احب ايدئولوژی ھمواره مشکالت عمده ای را ی ص ھاتصرف مفاھیم از جانب گروه
بخصوص ھنگامی که برخی از .  انديشه در جوامع ايجاد کرده است رشددر زمینه روند

مفاھیم علمی را از يک زبان به زبان ديگر منتقل می کنیم بايد متوجه نتايج گزينش يا 
 است که واژه ھای نکته در اين. آفرينش واژگان معادل آن مفاھیم در اين زبان دوم باشیم

 )و در نتیجه، ارزشی (چسبیده به مفاھیم علمی لزومًا بايد از ھر نوع گرايش ايدئولوژيک
 . ارائه دھند جانبدارانه  را بصورتی غیر ھا بتوانند معنای علمی مفھومتادور باشند 

 حزب توده و متفکرانش، ادبیاتمثًال، در گذشته، ھنگامی که مارکسیسم، بويژه در 
ران پا نھاد و تعداد زيادی از مفاھیم مارکسیستی را در زبان فارسی سرريز کرد، به به اي

تصاص اق شده به مارکسیسم ـ لنینیسم وارداتی، اخلحاظ گرايش ھای ايدئولوژيک سنج
. واژه ھای ارزشی در برابر واژه ھای علمی بکار رفته در متون اصلی مارکس رايج شد

از حالی به حالی در آمدن، « به معنای که در زبان علم بود evolutionنمونه اش مفھوم 
برابر نھادند که » تکامل«است اما مارکسیست ھای ايرانی آن را با واژه » تطورو تحول، 

حمل فلسفه تاريخ را متعلق به  ی باور ارزشی است و در دل خود نوع»واژه ـ مفھوم«يک 
 کمال گراينده را  سوییری به مسسیر جريانات تاريخ ھموارهبر اساس آن می کند که 
بکلی غیر علمی و صد در صد اخالقی و مذھبی » کمال«حال آنکه مفھوم . طی می کند

 باعث شد که مارکسیسم در ايران بصورتی گونه برابرنھادن ھای غیرمسئوالنهاين . است
 .اعجاب انگیز با نگرش ھای مذھبی شباھت پیدا کند و خود تبديل به مذھبی نو گردد

 

*** 

 بررسی ین نوع سر وکار داريم که ضرورتامروزه نیز ما با مشکل ديگری از ھم 
از اين  .اجتناب ناپذير می کندتحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه ايران توجه به آن را 

، حادترين پرسش کنونی در حوزه فلسفه سیاسی آن است که در منظر که بنگريم
بر سرنوشت ) به اصطالح خودشان، فقھا(حقانیت حاکمیت آخوندھا » جمھوری اسالمی«

 ما در اين رابطه است که می بینیم.  می شودثابتملت ايران از کجا و با چه استداللی 
به معنی (» حقانیت«، به جای استفاده از واژه  مزبورايرانیان ھنگام بحث در مورد موضوع

ن کار خود را استفاده می کنیم و با اي» مشروعیت«از واژه ) صاحب حق و حقوق بودن
کرده و در بازی )  باشندی مکال و فکلیکه ھمان آخوندھا(» شريعتمداران«يکسره تسلیم 

 . شرکت می کنیمھاخود آناز پیش ساخته شده آنان با قواعد 

 باشد ھمانیدر حوزه جامعه شناسی سیاسی مھمترين مفھوم شايد در واقع،  
 در زبان مفھوم اين .برنگزيده ايم  برای آنکه متأسفانه در فارسی واژه مصطلح درستی

 ھمريشه است و اين واژه ھا خود در legislation و legal است که با legitimacyفرنگی 
 می آيند که در مراجعه به فرھنگ ھای ريشه شناسی در lexزبان التین ھمه از ريشه 

، از سوی واست » قانون« به معنی از يکسو که خود ی کنیم را پیدا مlawبرابر آن واژه 
 خوشبختانه، در زبان فارسی و در ھمه حوزه ).»حقوق«مفرد (» حق« به معنای ديگر،
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 و  را داريم»حق« و »قانون«، واژه lawدر برابر ما، ھای کاربردی ـ از علم گرفته تا ادبیات ـ 
 واژه ای معادل داشته  می توانیم ھم در برابر ھر واژه مشتق از آنو به کار می بريم

 می legalدر برابر   واستفاده می کنیم» قانونگزاری« از legislation مثًال در برابر .باشیم
 می رسیم بجای legitimacyاما وقتی به واژه اساسی . و  از اين قبیل» حقوقی«گذاريم 

 »!مشروعیت« می گوئیم »حقانیت« يا »قانونیت«

 ھا برگرديم، آنکه  به ريشه ھا از مشتق بخواھیممعنای اين حرف آن است که اگر 
legitimacy  به ما می گويد که در برابر واژهء ،در واقعبرابر می گذارد، » مشروعیت«با را 
 با ھمین  ما و ھمه گرفتاری.»شرع« بايد گذاشت ،»قانون« به جای  ھم،lawريشه ای 

 .سوء تفاھم ظاھرًا ناآگاھانه و باطنًا ـ بنظر من ـ عامدانه آغاز می شود

.  روابط اجتماعی انسان ھايندءم کنندهتنظی» قانون«و » حق «ءمريشهدو مفھوم ھ 
  از آسمان به زمین ابالغ می شود و گاھی آدمیان خود برای»قانون وحق «  آمیزهگاه اين

.  روابط خويش قوانین و مقرراتی بوجود می آورنديکديگر حقوقی قائل شده و برای تنظیم
 نیست صدور خودچندان در بند منشاء » قانون /حق  «مفھومبھمین دلیل، می توان گفت 

اما، از سوی ديگر، واژه .  را مطرح می سازديشو بیشتر پذيرش و کارکرد اجتماعی خو
 از آسمان غیب به زمین نازل شدن خودبند منشاء خويش است و بر  درشديدًا » شرع«

جمه می کند، تر» مشروعیت« را به legitimacyکسی که واژه لذا، . أکید می کندظاھر ت
خوانده می » شرع«در واقع و تلويحًا به ما می گويد که ھیچ قانونی جز قانون خدا را ـ که 

 .شود ـ قبول ندارد

 صفت بسازيم legitimacyمسئله ھنگامی پیچیده تر می شود که بخواھیم از واژه  
د؟ مثًال، در اين صفت را به چه بايد ترجمه کردر اين صورت، .  برسیمlegitimateو به واژه 

 فرزندی که در خارج از ازدواج مذھبی به دنیا می آيد ممکن است دنیای متمدن امروز،
 بجای گوش ،رابطه زن و مردی کهيا . باشد» قانونی«نباشد اما می تواند » مشروع«

در .  ازدواج خود را در دفتر شھرداری ثبت می کنند نیز ھمینطور،کردن به اوراد عربی آخوند
مانی اما دفتر ثبت احواالت آدمیان با بازوی شرع اداره می شود و کسی نمی عالم مسل

 ازدواج  قرار استتواند بدون پذيرفتن کلمات بسیار زننده ای که صیغه نکاح را بوجود آورده و
ن دو نیز بی اين کار، فرزند اي. ببخشد» قانونیت«کنند به رابطه زناشوئی » مشروع«را 
اينگونه است که می بینیم قبل . محسوب می شود» رام زادهح «,و، در نتیجه» نامشروع«

در » شرع مقدس« ھم ما دارای يک حکومت سراپا سکوالر نبوده ايم و 1357از بلوای 
 .می نشسته و عاملیت دارشته است» نون مدونقا«بسیاری از جاھا بجای 

. ستگفتم که اين مشکل در حوزه جامعه شناسی سیاسی دارای نمود بارزتری ا 
و » ماکس وبر« بخصوص بنیانگزارش، و (داستان اين است که از نظر اين جامعه شناسی

ھر حاکمیت سیاسی برای اينکه باقی بماند و ادامه يابد ناگزير ) ادامه دھندگان راه او
 در طول legitimacyخود ماکس وبر به وجود سه نوع .  باشدlegitimacyاست دارای نوعی 
، و )شرعی/ مذھبی  (قدسی، )خونی/ انتصابی  (سنتی: اد داشتتاريخ تمدن بشر اعتق

؛ و حرکت تاريخ جوامع بشری را از اولی به سوی آخری می ) قانونی/ دموکراتیک(مردمی 
 . ديد

 منشائی جز اراده و ديگربا اختراع صندوق رأی گیری، جوامع مختلف مدرن، امروزه، 
اما، پیش از دوران معاصر، آن دو . ند حکومت ھا نمی شناسlegitimacyرأی مردم برای 

سنت اغلب بر رابطه خونی . مطرح بوده اندبعنوان سرچشمه ھای اصلی منشاء ديگر 
تکیه می کرده است و به ھمین دلیل سلسله ھای پادشاھی و سلطنت که در آن 

 ، مثل خانقاه ھا،و يا. می رسیده مطرح بوده است) و گاه برادر(رھبری از پدر به پسر 
 تا پیش از پیدايش ،در واقع. رت انتصاب از جانب رھبر قبلی عملی می شده استبصو
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نظام ھای مدرن که حاکمیت را از آن مردم دانسته و حق حاکمیت را، از طريق انتخاب و 
رايج ترين ) انتصابی/ خونی (شیوه سنتی نمايندگی، به حاکمان موقت منتقل می کنند، 

  .شیوه بوده است

 دريچه ای نو گشوده شده و با ظھور ھر پیامبر  اين زمینه، درھموارهاما، 
 legitimacy چرا که منشاء ،سرچشمه ای جديد سرباز می کند که شکننده سنت است

 در .یردپیامبر با عالم غیب می گ» رابطه قدسی« که از  يا انتصابیرا نه از رابطه خونی
ز جانب او به پیامبرانش منتقل می اين ديدگاه، حاکمیت از آن عالم غیب و خداوند است و ا

را اطالق کنیم، چرا که » مشروع« به اين نوع از حاکمیت صفت می توانیمما . شود
 .می داند» شرع قدسی«سرچشمه خود را نه در سنت و نه در انتخاب مردمی که در 

ترجمه می کند، در واقع، تنھا » مشروعیت« را به legitimacyکسی که واژه حال،  
آن )  و نھايتًا قدسیپس، مذھبی(ی شرع توجه می کند و آن نوع legitimacyوع به يک ن
حاکمیت سنتی را نه راحتی می توان دريافت که چرا آخوندھا ه در اين صورت ب. است
 وجود دارد و »حق حکومت«معتقدند که تنھا يک نوع  و ،حاکمیت مردمی رانه دارند و قبول 

 .زل می شودناآن ھم از جانب خدا و عالم غیب 

 می انديشد به فارسی ناسی سیاسی کسی که در حوزه جامعه شبدينسان، 
علمی به يک گرايش خاص مذھبی توجه و اساسی بايد به اين آلودگی يک مفھوم عام 

که گفتیم  (legitimacyبرای اين کار الزم است درباره مفھوم . کند و در اين دامچاله نیافتد
بازانديشی کرده و، با ) دو ھم به معنی قانون می آي ھم به معنی حق lexاز ريشه 
ديده ام که عده ای .  به واژه عام تر و علمی تری دست بیابیم،»مشروعیت«ه زدايش واژ

 legitimacyتوجه کرده و آن را برابر نھادهء درستی برای » قانونیت«در اين زمینه به واژه 
» قانونیت«ه ـ ھمانگونه که نشان دادم ـ من اما با اين نظر موافق نیستم، چرا ک. می دانند

اين يکی منشاء را در عالم .  استlegitimacyيکی از انواع » مشروعیت«ھم ھمچون 
پس، بايد واژه ای داشت که . قدس می جويد و آن يکی منشاء را در رأی مردم می يابد

که برای اعتقاد من آن است . را در بر گیردع مورد نظر جامعه شناسی سیاسی ھر سه نو
» حقانیت« توجه داشت، و از آن ريشه به واژه lexدر واژه » حق«اين کار بايد به معنای 

رسید که من استفاده از آن را در اين مقاله از قبل از ورود به مطلب آغاز کرده و تا به پايان 
 .ھم ادامه خواھم داد

» حقیقت«لسفی مفھوم ف/ در عربی با واژه » حق«عده ای با توجه به اينکه واژه  
، جز در متون »حق« حال آنکه واژه ؛ھمريشه است، از بکار گرفتن آن پرھیز می کنند

به . قرابت ندارد» قیقتح«، در ھیچ متن علمی با واژه )انیآن ھم با مزاج عرف(فلسفی 
حق تعیین سرنوشت، اعالمیه حقوق بشر، حق : کار بردھائی از اين واژه توجه کنیم

بوجود آمده است و » حق«در واقع تمدن بشری بر پايه تصور ... غیرهسرپرستی کودکان و 
مطرح می )  تعھدات و مقرارات و غیرهدر شکل(است که قانون » حق«ین اين برای تضم
حقانیت «ما می توانیم به » حقانیت«بدين سان است که، با استفاده از واژه . شود
یم و به واژه ای برسیم که ھر اشاره کن» حقانیت قانونی«و » یقدسحقانیت «، »سنتی

 .سه نوع مزبور را در خود بگیرد

بنظر من، تنھا از طريق اين انتخاب آگاھانه است که زبان جامعه شناسی  
، بی خلط مبحث، به گفتگو از می شود و می توان به اين زبانبنیز  فارسی درسیاسی 

نیز به مدد اين . داختحکومت ھا يا مدعیان آنھا پر» حقانیت«درباره منشاء و سرچشمه 
معنای سخنان آيت اهللا مشکینی ـ رئیس عمق به می توان  مثًال تفاوت گزاری است که
 که رھبر حکومت اسالمی را تعیین کرده و عملیات او را ، مجلسیمجلس خبرگان رھبری

رژيم و رأی گیری ھای مدام آن » جمھوريت«علیرغم او ـ  که ؛ آنجارد ـ رسیدزير نظر می گی
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جلس شورای اسالمی را ه و رئیس جمھور و حتی نمايندگان م ولی فقیمردم ـاز 
 آنان را امام زمان  حاکمیتبرگزيدگان عالم غیب می داند و صريحًا اظھار می دارد که احکام

 . در شب قدر امضاء کرده است

، علیرغم توضیحات طوالنی اصالح طلبان اسالمی، با اين تصحیح  ودر عین حال
ـ بعنوان تنھا » ولی فقیه«به جعل منصب انديشه ای که که اھده کرد می توان مش

 که حقانیت حکومت تنھا يک بر اين شالوده قرار دارد انجامیده  ـصاحب حقحاکمیت 
. است»  حکومتشرعی/ قدسی حقانیت  « آنسرچشمه می تواند داشته باشد که

 به ، فريبکارانه،دارندمشکل ما با اصالح طلبان اسالمی در آن است که اصرار يعنی، 
که از » مشروعیت«ھمگان بقبوالنند که حقانیت حاکمیت در جمھوری اسالمی نه از 

نی ھمچون آيت  کساانآنان می کوشند سخن. می آيدبرمبتنی بر آراء مردم » قانونیت«
» حقانیت شرعی« که به صراحت می گويد تئوری واليت فقیه بر بنیاد اهللا مصباح يزدی را ـ

 با بکار بردن صفاتی  ـشده و نظر آيت اهللا خمینی ھم از ابتدا ھمین بوده استساخته 
ی که از خود  کارفريبجريان مخدوش سازند و به » بنیادگرا«و » فاشیست«ھمچون 

اين » جمھوريت«در لفاف واژه »حقانیت شرعی«خمینی آغاز شد و با پوشاندن مفھوم 
 .است، ادامه دھند» حقانیت قانونی«ارای شبھه را ايجاد کرد که حکومت اسالمی آنان د

 بر بنیاد انديشه انحصارطلبانه قشر آخوند بوجود »واليت فقیه«واقعیت آن است که 
آنان نسبت  آمده و حقانیت حاکمیت اين قشر را ھم نه از بابت رأی مردم که از بابت وراثت

 . می داندبه امر قدسی رسول اهللا

د از خود بپرسد که چگونه می توان از  انديشمند سکوالر بايامروزه، يک
 اگر متوجه تضاد بنیادی اين عبارت نشد؟سخن گفت و » مشروعیت حاکمیت دموکراتیک«

اين سخن را آخوند و فکلی اصالح طلب دينی بر زبان براند، بر او ايرادی نیست، چرا که 
الرھا، بدون اما سکو. کل ترفندھای او بر بنیاد ھمین مغالطه کاری ھا گذاشته شده است

.  ھرگز نمی توانند به آمال خود راه يابند،»قانون«و نزديک شده به » شرع«دوری گزينی از 
مذھب ) ء اخیرـ باز نه در معنای مذھبی اين واژه» علم«و نیز ھمه اھل (وظیفه سکوالرھا 
 که آخوند با قلب واژه  استو نیافتادن در دامچاله ای» حقانیت حکومت«زدائی از مفھوم 

 .ھا در سر راه آنان ساخته است

 خت آوردن ابزاری برای بازبینی تارييکی از نتايج مھم توجه به اين مسئله بدس
 و» حقانیت«دن به برابری آشکار است که قايل ش. تحوالت سیاسی در اسالم است

مشروعیت  « پستویدر را بروی اينگونه تحقیقات می بندد و ھمه تاريخ را در» مشروعیت«
حقانیت «را فقط يکی از انواع » مشروعیت«اما اگر . قفل می کند» کومت ھاداشتن ح
بدانیم به کلیدی برای گشودن معمای بسیاری از جريانات سیاسی در تاريخ » حکومت

  . می توانیم اين تاريخ را از اين منظر بازخوانی کنیم، بدين ترتیب،اسالم دست می يابیم و

 

*** 

 .از اين بازخوانی را توضیح دھمبگذاريد در اينجا نمونه ای 

که (ھنگامی که محمد بن عبداهللا در مکه بدنیا آمد، حاکمیت آن جامعه کوچک 
 که در دو  بود»عبدمناف«ان  زادگبا فرزند) بصورت پرده داری بتخانه کعبه متجلی می شد

روش را » حقانیت حکومت«در آن روزگار . قرار داشتند» بنی ھاشم«و » بنی امیه«شاخه 
بنی «خاندان  در سنتًا، ،»پرده داری«اين  ھای سنتی انتصاب و خون تعیین می کرد و

، بعنوان يکی از اعضاء بنی محمدبرای کسی ھمچون  ، در نتیجه،و مستقر بود» امیه
 . وجود نداشتاين منصب به  راھی برای رسیدن ھاشم،
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  تغییر دادنيکی بھم زند ترتیب سنتی را اين که می توانست راه ھائیاز جمله 
و اين درست ھمان جريانی است که با آغاز پیامبری . بود» حقانیت حاکمیت«منشاء 

 در پس اعتکافی طوالنی در غار حرا، از ،به ادعای محمدی که. محمد در مکه رخ می کند
 ، که جبرئیل نام داشت،»اهللا«، فرشته اعظم باز می گرددکوه فرود آمده و به خانه خديجه 

فرود   از کوھستاناوپس .  ظاھر شده و او را پیامبر عالم غیب کرده استاور در آن غار ب
آمده است تا زمام رھبری جامعه را در دست گیرد و مردمان را به راھی که قرار بود اهللا 

که ده (اين رھبری، خودبخود اگر جدی و ھمه گیر می شد . تعیین کند رھنمون شود
حقانیت خود به حاکمیت سیاسی ترجمه می شد، اما حاکمیتی بود که ) سالی بعد شد

م غیب گرفته بود و می خواست تا روش ھای انتصاب و نه از سنت که از اتصال به عالرا 
 .برقرار سازد قدسیزد و برای حاکمیت منشائی رابطه خونی را براندا

که، پس از کشتار يھوديان دعوت کننده پیامبر، به (» يثرب«اين حاکمیت در شھرک 
به بار نشست و محمد نخستین حاکم دولتی شد که ) مشھور شد» مدينه النبی«نام 
 با ھر که  چرا که،فته و از سنت و رأی مردم بری بودنیت خود را از گزينش الھی برگرحقا

می کرد او را به پیامبری بر نمی گزيد بلکه تنھا حقانیت الھی حاکمیت او » بیعت«محمد 
 .را تصديق می کرد

 ھزار 10با حدود ( جامعه مدينه ،اما روزی که پیامبر اسالم ديده از جھان فرو بست
با مرگ مظھر حقانیت الھی و لزوم ادامه حاکمیت، .  با بحرانی عمیق روبرو شد)سکنه

به آنھا گفته . بحث در منشاء حقانیت حاکمیت در مرکز امور سیاسی آن جامعه قرار گرفت
دو قسمت . »از خدا و رسول خدا و صاحبان امر در میان خود اطاعت کنید«شده بود که 

مستقیمًا بر مسندی ھیچکدام خدا و نه رسول خدا نه آنک . نخست اين حرف واضح بود
شسته بودند تا بتوان از آنان ـ بعنوان حاکمان بر حق جامعه ـ اطاعت نديداری و شنیداری ن

و، چنانکه سیر . توافق می شد»  در بین خودصاحب يا صاحبان امر «دپس بايد در مور. کرد
. برای شروعی تازه ـ انجام شدحوادث نشان داد، اين توافق با بازگشت به سنت ـ اما 

به شیوه » حقانیت حکومت«يعنی، از لحاظ نظری، ھمگان پذيرفتند که که برای يافتن 
 .با مرگ پیامبر بسته شده بود» حقانیت الھی«برگردند چرا که در ورودی به » سنتی«

بصورتی ) »جانشین پیامبر اهللا«به معنی (» خلیفهء رسول اهللا«گزينش نخستین 
ريش سفید به خالفت ) از مھاجران و انصار(اشراف مدينه . د سنتی انجام گرفتصد در ص

 .قبیله، ابوبکر، رأی دادند و با او بیعت کردند و از ديگران ھم خواستند که چنین کنند

تاريخی شیعیان را کنار بزنیم، براحتی می توانیم ببینیم که جعلیات اگر گرد و خاک 
 ھمچنان در درون تصور ، در آن روزگار آغازين،ھماب و بیعت  اين انتخاستدالل ھای مخالفان

» انتصاب« به اصل  ـ»انتخاب« در برابر آن  ـجای داشت و آنان» حقانیت سنتی حکومت«
 اھمیت ءھمهدر واقع، . توسل می جستند) است» حقانیت سنتی« از شق صورتیکه (

ه شیعیان بدان نسبت می در طول تاريخ اسالم نه آن است که امروز» غدير خم «ءواقعه
 نخستین، استدالل مخالفان خالفت ابوبکر آن بود که پیامبر قبل از اندر آن روزگار. دھند

، علی »غدير خم« در آبگیری به نام ،مرگش و در استراحت پس از بازگشت از مراسم حج
بیعت » انتصاب«کرده و از مردمان برای اين » منصوب«ابن ابیطالب را بعنوان جانشین خود 

،  محمدجاه سالی پس از مرگيعنی پن عھد اموی، سطتا اواحتی ھیچکس، . گرفته است
طرفداران او . از کسی نشنید که حقانیت علی برای حاکمیت منشائی الھی دارد

حقانیت «را نوعی کودتا بر علیه » سقیفه بنی ساعده« ابوبکر در »حقانیت انتخابی«
 . علی می دانستند» انتصابی

ل، اين قائله پس از بیعت کردن علی با ابوبکر پايان گرفت و جريان ر حابه ھ
علی با . نھادسازی در جامعه جديدالتأسیس مدينه و گسترش حکومت اسالمی آغاز شد
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گزيده شدند بیعت کرد، با آنان بر از طريق ھمان روش سنتی  ھر دو کهنیز،عمر و عثمان 
رئیس شورای مصلحت حکومت اسالمی  ، به نوعی، وداری ھمکاری داشتر در امور کشو
مجموعه خطبه ھا و گفتارھای ظاھرًا که  (»نھج البالغه«  ھایخطبهيکی از  در. مدينه بود

 بوسیله پس از مرگ اوت و سندی است که سی سد و اندی سال علی بن ابیطالب اس
 ر ومباپی روعمر را رھمی خوانیم که او )  گردآوری شده ـ و نه سنی ھا ـامامیشیعیان 

 .نام می برد» امید اسالم« به عنوان اواز  داند و خودرا تابع عمر می

اما در پايان خالفت عثمان بکلی در ھم » حقانیت سنتی حکومت«جريان 
که ديرتر ) به جزيره عربستان و يمنآمده از جنوب شخصوص اعراب ه ب(اعراب . شکست

ن خط مقدم جبھه جنگ در ايران به قافله اسالم پیوسته بودند و از آنان بعنوان سربازا
مرتبه استفاده می شد و در سلسله مراتب ديوانی ـ که در عھد عمر بوجود آمد ـ در 

ه بغنائم حاصل از فتح ايران بدست می آوردند، از  و کمترين سھم را تند قرار داشتیپائین
 جامعه به سوی مدينه بازگشتند، بر ظلم عثمان شوريدند، او را کشتند وعنوان اعتراض 

 چرا که تا آن زمان سه خلیفه اول کل گزينش خلیفه بعدی روبرو کردند؛اسالمی را با مش
 خلیفه را کشته »جند اسالم «ند اما حاال سربازان پابرھنهه بودرا اشراف مدينه انتخاب کرد

 . و خود به رايزنی برای انتخاب خلیفه چھارم پرداخته بودند

چ روی موافق گزينشی که به ھی. طالب انجامیدابیاين رايزنی به گزينش علی بن 
ھم از اين رو . خاصی قائل نبودند» حقانیت« و برای آن نظر اشرافیت جامعه اسالمی نبود

بود که عايشه، ھمسر محبوب پیامبر، ھمراه با صحابی سرشناسی ھمچون طلحه و زبیر 
سر ابوسفیان، رئیس يعنی، پ(از يکسو و معاويه که از جانب عثمان حاکم سوريه شده بود 

مکه در زمان آغاز پیامبری محمد و دشمن شماره يک او که در سال آخر عمر پیامبر اسالم 
رساندند که طی آن » حکمیت« بر علی بن ابیطالب تاختند و کار را به ،، از سوی ديگر)آورد

 در اينجا ھم علی از حقانیت سنتی .علی از خالفت خلع شد و معاويه جای او را گرفت
 .حکومت خود گذشت

امری سنتی محسوب می » حقانیت حکومت«می بینید که در ھمه اين ماجرا ھا 
 و از ذھن کسی گذشته بود نه ھنوز تصور دموکراتیک حاکمیت مردم شده است؛ چرا که

 به اساسًا با قائل بودن.  اتصال با عالم غیب سخنی می رفته استناشی ازنه از حقانیت 
ین پیامبر است حقانیت او ھم جنبه سنتی و ھم جنبه شرعی که شخص خلیفه جانشاين

 .ارمیخه محسوب می شدھداشت و به اصطالح امری چ

، خالفت بدست آمده با زور  کشته شدن علی ـ اندکی بعد ـپیروزی معاويه وبا 
 آن زمان از آن استفاده نشده شمشیر اين بار به حقانیت سنتی نوع ديگری روی کرد که تا

مخالفان . سر برکشد» خالفت«در برابر » امامت«تی که موجب شد مفھوم حقانی بود؛
 که ديگر استدالل علی،) »پیروان«به معنی (، يعنی شیعیان معاويه و خاندان ابوسفیان

وراثت «را برای برکشیدن بازماندگان او کارا نمی ديدند به نظريه » انتصاب علی«ناظر بر 
  که حقانیت خود را از پیوند خونی اش باشد کسی »امام«رو کردند و از نظرشان » خونی

ت، خون جای نصب را گرفته و يک نوع حقانیت سنتی در اين ساح. پیامبر بدست می آورد
 .می کردرا جانشین نوعی ديگر 

 و در خود را جانشین پدر خواندبر اساس ھمین نظريه  ،حسنفرزند بزرگتر علی، 
 اما .برای اثبات حقانیت حکومت خود گرديد» یپیوند خون«واقع مبتکر زنده شدن نظريه 

ار اندکی بعد معاويه، در محیطی سرش. بالفاصله مقھور معاويه شد و تن به خالفت او داد
  ـاز ديگران برای پسرشاستفاده کرد و » پیوند خونی«از ھمین نظريه از رعب و وحشت، 

 . بیعت گرفت و او را جانشین خود ساختـ يزيد 
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 نوع خونی حقانیت سنتی مورد استفاده قرار ،ر دو اردوی متخاصم در ھ،بدينسان
سفیانم که ده ھا گفت من از خاندان عبد مناف و ابومعاويه می . گرفت و مستقر شد

عثمان، خلیفه سوم مسلمین به من امارت داده است و در سال حاکم مکه بوده اند و 
ا شمشیر ستانده ام و از  را بغصب شده بوسیله سربازان شورشی و علیحق عین حال 

حسن ھم می گفت که من پسر . اين پس نیز اين حق را به ھمخونانم منتقل می کنم
 حسن بن  اما،ين برخورد سیاسیادر . علی و نوه پیامبر ھستم و خالفت حق من است

و معاويه مرکز .  با گرفتن غرامت ھا و پاداش ھای ھنگفت به نفع معاويه کنار رفت،علی
 .ز مدينه به دمشق منتقل کردخالفت را ا

ادعای پس از مرگ معاويه و آغاز تنش ھای سیاسی ھمگام با خالفت يزيد، 
صرفنظر از داليل سیاسی آن که مورد (در برابر يزيد  )فرزند ديگر علی(حسین بن علی 

برادر ديگر (سوم به حنفیه و ادعای محمد بن علی مو) بحث من در اين مقاله نیست
ھیچ اما  .سرچشمه می گرفت» حقانیت سنت خونی« از ھمین هھم) سینحسن و ح

کدام از اين ادعا ھا راه بجائی نبردند و خالفت در خاندان معاويه پايدار شد و سلسله 
 . ادامه يافت ديگرتا سده ای» امويان«

 برای اثبات حقانیت ادعای خود نسبت حکومت امویدر تمام اين دوران، مخالفین 
تکیه می کردند » خونیپیوند حقانیت سنتی  «سالمی ھمه بر نظريهبه حاکمیت جامعه ا

می شد، دلیل حقانیت خود را در ارتباط »  امویاپوزيسیون« ھرکس که مدعی رھبری و
  بن علی بن حسین بن علینمونه اش شورش زيد. خونی داشتن با پیامبر می جست

عیان زيدی پنج امامی را ، فرقه شیرا بر نمی تابد) زين العابدين( که سکوت پدرش است
که رھبران  (مدعیانبدينسان .  بشدت سرکوب می شودايجاد می کند، اما در کوفه

 برتری خود را بر بنی امیه به لحاظ قرابت خونی )گوناگون فرق شیعه محسوب می شدند
  و بازماندگاناز فرزندانبا پیامبر می دانستند، ھرچند که بنی امیه و بنی ھاشم ھر دو 

دو میان دعوا در در واقع، .  و با ھم پیوند خونی داشتنداف مکی محسوب می شدندعبدمن
 .خاندان مکی جريان داشت

بنی طايفه در اواخر عھد اموی بود که ماجرا بشدت باال گرفت و افراد مختلفی از 
صورتی مخفیانه به يار ه  سیاسی زيرزمینی شدند و بزاروارد کار) خاندان پیامبر(ھاشم 
در  »غلو«در ھمین دوران بود که شاخه ای از درخت بشدت رشد کنندهء . داختندگیری پر

ه  اين غلو مؤثر بود شیوعدو عامل در موردبنظر من، . دل  ھمه فرقه ھای شیعی رشد کرد
 بوده  و بشدت خرافاتیيکی شرکت وسیع طبقات کشاورز و زحمت کش اما بی سواد. ندا

در واقع، با . اسالم ايرانی در مورد حقانیت حاکمیتشه ھای ماقبل  و ديگر نفوذ اندياست
اين ورود دھقانان ايرانی ناراضی به کازارھای سیاسی که شیعه خوانده می شدند، 

انديشه در دل فرقه ھای شیعی رشد کردن گرفت که خون پیامبر خونی عادی نیست و 
صورت ھای ، بدينسان. در گوھر خود دارای خاصیتی است که خون ھای ديگر فاقد آنند

که شاھان ايرانی را از بقیه ممتاز می کرد و » فره ايزدی«مبتذل و عامی شده انديشه 
 . ، در مرکز تصور تازه از امامت شیعی جای گرفتقابل انتقال بودبوسیله پیوند خونی 

پیروزی ابومسلم و برافتادن بنی امیه در سد و سی سالی پس از ھجرت پیامبر به 
بواسطه که حقانیت خود را  از میان مدعیان امامت ،عیت ھمراه بود کهمدينه، با اين واق

برنده فرزندان عموی پیامبر که عباس نام داشت  ،می دانستندارتباط خونی با پیامبر 
 بازی را به عموزادگان پیامبر باختند) ص جعفر صادقبخصو(بدينسان، فرزندان علی . بودند

 امام ترجیح دادند، تأسیس  نام خلیفه را بر،درتیدن به قه، با رسو سلسله بنی عباس، ک
از منشاء حقانیت حکومت خلفای عباسی باری، برخالف تصور امروزی سیعیان، . شد
 و، از سوی ديگر، مبتنی بر اين  از اين واقعیت می آمد که با پیامبر ھمخون بودنديکسو



 8

تجلی » منینامیرالمؤ«که در لقب » صاحب امر مسلمین«مسند (فرض بود که خالفت 
 .استقانیتی شرعی اساسًا دارای ح) می يافت

 بر باد  رااعضاء خاندان علی، در برابر باختی که امید آنان برای رسیدن به حاکمیت
 بنی عباس  خالفتخود و عدم حقانیتطلب می داد، در جستجوی آن برآمدند تا حقانیت 

مبر نمی شد اه اتصال خونی کلی با پی ديگر از رااز راه تازه ای به اثبات برسانند؛ چرا کهرا 
 از ،قرنیپس از  ،اينجا بود که يکباره يک چھره گمشده در تاريخ اسالم. مسئله را حل کرد

 آنچه علويان صاحبان پیوند خونی با  در واقع،.تاريکی بیرون آمد و جنبه ای مرکزی يافت
 اتصال از اختممتاز می سحب پیوند خونی ديگری ـ ھر نوع صايا پیامبر را از عباسیان ـ و 

می يافت؛  اھمیت  بود که بايد)دخت پیامبر(طريق علی نبود بلکه اتصال از طريق فاطمه 
یان ديگر پیوند ھم مدع، »حقانیت حکومت«در نظريه  مرکزی کردن چھره فاطمه چرا که، با

ق می ناحرا ) ر علی بن ابیطالب از زنان ديگرشديگحتی فرزندان يعنی،  (خونی با پیامبر
بدست ی حقانیت سنتی و خونی برای ادعاتنھا فرزندان فاطمه می توانستند ھم کرد و 

 .را عرضه بدارندحاکمیت بر جامعه گرفتن 

 نه  آنان در دوران طوالنی خالفت عباسی، حقانیت ادعای رھبران معاندبدينسان،
ين جريان، در کنار ا. بودن آنان سرچشمه می گرفت» فاطمی«از ارتباط با علی که از 

که به ھمه اعراب فاتح ايران اطالق می شد ) به معنی آقائی(» سیادت«مفھوم کلی 
رفته رفته فقط به فرزندان  ،)می خواندند» صاحب«ھمانگونه که ھندی ھا انگلیس ھا را (

سید کسی بود که از طريق اتصال به فاطمه با پیامبر پیوند خونی . فاطمه تعلق گرفت
ب می تن چنین خون گرانقدر و معجزه آسائی شاھزاده ای محسوداشت و به لحاظ داش

 .کومت اسالم ھم باشدشد که می توانست مدعی برحق ح

روزگار سادات سخت رونق گرفت و بنا بر فتوای فقھای شیعی آنھا در عھد آل بويه 
 اما چون اين سخنان در جوامع سنی شھرنشین ،وارث پیامبر و سھم امام بگیر شدند

در عھد صفويه صبر می امامی ت، اين سادات بايد تا رسمی شدن تشیع بردی نداش
پس از آنکه شاه اسماعیل صفوی ـ برای تحکیم حقانیت حکومت خود ـ مدعی شد . کردند

که جد اندر جد سید بوده است، يکباره دنیا به کام سادات شد، از ھر روزنی سیدی بیرون 
ء سیاه  آخوند با عمامهاز ھم متمايز شدند و ، و فقھا ھم با عمامه ھای سیاه و سفیدآمد

 . آخوند سفید عمامه شدبسیار محترم تر از

بدينسان، می توان چنین نتیجه گرفت که حقانیت حکومت در سراسر تاريخ اسالم 
بصورت سنتی، ابتدا در شکل انتصابی و سپس در شکل پیوند خونی، مطرح بوده و ھر 

» نامشروع«دانسته و مخالف خود را » انیت شرعیحق«يک ـ در عین حال ـ خود را واجد 
ی است که بجای » صاحب امر«در واقع، ھمه اين تحوالت تئوريک برای تعیین . خوانده اند

و » انتخاب«امر  مشروعیت خلیفه را ،در تسنن. اهللا و رسولش حقانیت حکومت می يابد
و » انتصاب«طريق تعیین می کرد و در تشیع اين امر از » ھمخونی«و » انتصاب«سپس 
 .معین می شد» فاطمی بودن«و عاقبت به شکل » ھمخونی«سپس 

 که حکومت اسالمی ظر خواننده را به اين نکته جلب کنمکه نجالب است در پايان 
بودن آن بکار رفته، از » جمھوری«مسلط بر ايران، با ھمه شعبده بازی ھای ظاھری که در 

، از سوی خويش مطرح می کند و» مشروعیت « از طريق بحث دريکسو حقانیت خود را
با . بر می گزيند» سادات فاطمی«می خواند و او را از میان » امام« حاکم اصلی را ديگر،

توجه به آنچه آمد و نیز با توجه به سوابق و توانائی ھای بازيگران صحنه سیاست در 
 عمامه سیاه وبه يقین می توانم گفت که اگر خامنه ای حکومت اسالمی فعلی ايران، 

 .داشتشکل ديگری اکنون اکمیت در ايران رفسنجانی عمامه سفید نبود، وضع ح
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واليت فقیه و نشستن آن بر جای حاکمیت حاکمیت شرعی ـ خونی ـ انتصابی و 
 تا چه  ايرانی ھنوز که جامعهمی دھد نشان به ماخونی ـ سنتی پادشاھی، به خوبی 

 .به دور است» حقانیت قانونی«ی با ی حکومترسیدن به دوران مدرن و برقرارحد از 

esmail@nooriala.com 
ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
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