اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻮری ﻋﻼ
ﺿﺮورت ﻣﺬھﺐ زداﺋﯽ از ﻣﻔﮫﻮم ﺑﻨﯿﺎدﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻠﯽ »ﺳﯿﺎدت« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻗﺎﺋﯽ( ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻋﺮاب ﻓﺎﺗﺢ اﻳﺮان اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﺪ )ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ھﻨﺪی ھﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ را »ﺻﺎﺣﺐ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ( ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮن ﮔﺮاﻧﻘﺪر و
ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﺋﯽ ﺷﺎھﺰاده ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺼﺮف ﻣﻔﺎھﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوه ھﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ای را
در زﻣﯿﻨﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ را از ﻳﮏ زﺑﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻳﺎ
آﻓﺮﻳﻨﺶ واژﮔﺎن ﻣﻌﺎدل آن ﻣﻔﺎھﯿﻢ در اﻳﻦ زﺑﺎن دوم ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واژه ھﺎی
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ از ھﺮ ﻧﻮع ﮔﺮاﻳﺶ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ )و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ارزﺷﯽ(
دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻔﮫﻮم ھﺎ را ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
ﻣﺜﻼً ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﻮﻳﮋه در ادﺑﯿﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﺶ،
ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﺎ ﻧﮫﺎد و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮرﻳﺰ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻳﺶ ھﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺳﻨﺠﺎق ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ وارداﺗﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص
واژه ھﺎی ارزﺷﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واژه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺲ راﻳﺞ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اش ﻣﻔﮫﻮم  evolutionﺑﻮد ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »از ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯽ در آﻣﺪن،
ﺗﺤﻮل ،و ﺗﻄﻮر« اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻳﺮاﻧﯽ آن را ﺑﺎ واژه »ﺗﮑﺎﻣﻞ« ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻳﮏ »واژه ـ ﻣﻔﮫﻮم« ارزﺷﯽ اﺳﺖ و در دل ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺣﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﯿﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ھﻤﻮاره ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻨﺪه را
ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻔﮫﻮم »ﮐﻤﺎل« ﺑﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﮫﺎدن ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اﻳﺮان ﺑﺼﻮرﺗﯽ
اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮ ﮔﺮدد.
***
اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﻳﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺳﺮ وﮐﺎر دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﺣﺎدﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
»ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﺧﻮﻧﺪھﺎ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻓﻘﮫﺎ( ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﻠﺖ اﻳﺮان از ﮐﺠﺎ و ﺑﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎ
اﻳﺮاﻧﯿﺎن ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از واژه »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻮدن( از واژه »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﻳﮑﺴﺮه ﺗﺴﻠﯿﻢ »ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاران« )ﮐﻪ ھﻤﺎن آﺧﻮﻧﺪھﺎی ﻣﮑﻼ و ﻓﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﮐﺮده و در ﺑﺎزی
آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد آﻧﮫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
در واﻗﻊ ،ﺷﺎﻳﺪ در ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻔﮫﻮم ھﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ واژه ﻣﺼﻄﻠﺢ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﮕﺰﻳﺪه اﻳﻢ .اﻳﻦ ﻣﻔﮫﻮم در زﺑﺎن
ﻓﺮﻧﮕﯽ  legitimacyاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  legalو  legislationھﻤﺮﻳﺸﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ واژه ھﺎ ﺧﻮد در
زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ھﻤﻪ از رﻳﺸﻪ  lexﻣﯽ آﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی رﻳﺸﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ آن واژه  lawرا ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻳﮑﺴﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﺎﻧﻮن« اﺳﺖ و ،از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﻖ« )ﻣﻔﺮد »ﺣﻘﻮق«( .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و در ھﻤﻪ ﺣﻮزه
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ھﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ـ از ﻋﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ادﺑﯿﺎت ـ ﻣﺎ ،در ﺑﺮاﺑﺮ  ،lawواژه »ﻗﺎﻧﻮن« و »ﺣﻖ« را دارﻳﻢ و
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ واژه ﻣﺸﺘﻖ از آن ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ واژه ای ﻣﻌﺎدل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺜﻼً در ﺑﺮاﺑﺮ  legislationاز »ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ  legalﻣﯽ
ﮔﺬارﻳﻢ »ﺣﻘﻮﻗﯽ« و از اﻳﻦ ﻗﺒﯿﻞ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ واژه اﺳﺎﺳﯽ  legitimacyﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﺠﺎی
»ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ« ﻳﺎ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ« ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ!«
ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ ﺣﺮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ﻣﺸﺘﻖ ھﺎ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ھﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ،آﻧﮑﻪ
 legitimacyرا ﺑﺎ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ واژهء
رﻳﺸﻪ ای  lawھﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻗﺎﻧﻮن« ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬاﺷﺖ »ﺷﺮع« .و ھﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ
ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﻇﺎھﺮاً ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻃﻨﺎً ـ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ـ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
دو ﻣﻔﮫﻮم ھﻤﺮﻳﺸﻪء »ﺣﻖ« و »ﻗﺎﻧﻮن« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهء رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺎه اﻳﻦ آﻣﯿﺰه »ﺣﻖ و ﻗﺎﻧﻮن« از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ آدﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺑﮫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻔﮫﻮم »ﺣﻖ  /ﻗﺎﻧﻮن« ﭼﻨﺪان در ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺻﺪور ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،واژه
»ﺷﺮع« ﺷﺪﻳﺪاً در ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪن ﺧﻮد از آﺳﻤﺎن ﻏﯿﺐ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻇﺎھﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واژه  legitimacyرا ﺑﻪ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
در واﻗﻊ و ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا را ـ ﮐﻪ »ﺷﺮع« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ـ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از واژه  legitimacyﺻﻔﺖ ﺑﺴﺎزﻳﻢ
و ﺑﻪ واژه  legitimateﺑﺮﺳﯿﻢ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﻳﻦ ﺻﻔﺖ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد؟ ﻣﺜﻼً ،در
دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز ،ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ازدواج ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﻳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
»ﻣﺸﺮوع« ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎ راﺑﻄﻪ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ،ﺑﺠﺎی ﮔﻮش
ﮐﺮدن ﺑﻪ اوراد ﻋﺮﺑﯽ آﺧﻮﻧﺪ ،ازدواج ﺧﻮد را در دﻓﺘﺮ ﺷﮫﺮداری ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر .در
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﻣﺎ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺣﻮاﻻت آدﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﺷﺮع اداره ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﻧﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﻧﮑﺎح را ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﻗﺮار اﺳﺖ ازدواج
را »ﻣﺸﺮوع« ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ« ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﻦ دو ﻧﯿﺰ
»ﻧﺎﻣﺸﺮوع« و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ» ,ﺣﺮام زاده« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ
از ﺑﻠﻮای  1357ھﻢ ﻣﺎ دارای ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮاﭘﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﻧﺒﻮده اﻳﻢ و »ﺷﺮع ﻣﻘﺪس« در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎھﺎ ﺑﺠﺎی »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون« ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ دارﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﻧﻤﻮد ﺑﺎرزﺗﺮی اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ )و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰارش» ،ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« و
اداﻣﻪ دھﻨﺪﮔﺎن راه او( ھﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
اﺳﺖ دارای ﻧﻮﻋﯽ  legitimacyﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻧﻮع  legitimacyدر ﻃﻮل
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ :ﺳﻨﺘﯽ )اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ  /ﺧﻮﻧﯽ( ،ﻗﺪﺳﯽ )ﻣﺬھﺒﯽ  /ﺷﺮﻋﯽ( ،و
ﻣﺮدﻣﯽ )دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  /ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(؛ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را از اوﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺧﺮی ﻣﯽ
دﻳﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪرن ،ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﺻﻨﺪوق رأی ﮔﯿﺮی ،دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺸﺎﺋﯽ ﺟﺰ اراده و
رأی ﻣﺮدم ﺑﺮای  legitimacyﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﭘﯿﺶ از دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،آن دو
ﻣﻨﺸﺎء دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺳﻨﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻪ در آن
رھﺒﺮی از ﭘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮ )و ﮔﺎه ﺑﺮادر( ﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻳﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻘﺎه ھﺎ،
ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺼﺎب از ﺟﺎﻧﺐ رھﺒﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﻳﺶ
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ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻣﺪرن ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از آن ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ )ﺧﻮﻧﯽ  /اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ( راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،ھﻤﻮاره در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺎ ﻇﮫﻮر ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﻳﭽﻪ ای ﻧﻮ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء legitimacy
را ﻧﻪ از راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﻳﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ از »راﺑﻄﻪ ﻗﺪﺳﯽ« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از آن ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ او ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺻﻔﺖ »ﻣﺸﺮوع« را اﻃﻼق ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮد را ﻧﻪ در ﺳﻨﺖ و ﻧﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در »ﺷﺮع ﻗﺪﺳﯽ« ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺣﺎل ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واژه  legitimacyرا ﺑﻪ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻮع  legitimacyﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻧﻮع ﺷﺮﻋﯽ )ﭘﺲ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﻧﮫﺎﻳﺘﺎً ﻗﺪﺳﯽ( آن
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ را
ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را ،و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻳﮏ ﻧﻮع »ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ« وﺟﻮد دارد و
آن ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا و ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻳﮏ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺎم و اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﺎص ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ داﻣﭽﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﻔﮫﻮم ) legitimacyﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ
از رﻳﺸﻪ  lexھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻖ و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ آﻳﺪ( ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﯽ ﮐﺮده و ،ﺑﺎ
زداﻳﺶ واژه »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ،ﺑﻪ واژه ﻋﺎم ﺗﺮ و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮی دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .دﻳﺪه ام ﮐﻪ ﻋﺪه ای
در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ واژه »ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ« ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮫﺎدهء درﺳﺘﯽ ﺑﺮای legitimacy
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ـ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادم ـ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ«
ھﻢ ھﻤﭽﻮن »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع  legitimacyاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ ﻣﻨﺸﺎء را در ﻋﺎﻟﻢ
ﻗﺪس ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ و آن ﻳﮑﯽ ﻣﻨﺸﺎء را در رأی ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ،ﺑﺎﻳﺪ واژه ای داﺷﺖ ﮐﻪ
ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﻖ« در واژه  lexﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،و از آن رﻳﺸﻪ ﺑﻪ واژه »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ«
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.
ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ واژه »ﺣﻖ« در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ واژه  /ﻣﻔﮫﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ »ﺣﻘﯿﻘﺖ«
ھﻤﺮﻳﺸﻪ اﺳﺖ ،از ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ واژه »ﺣﻖ« ،ﺟﺰ در ﻣﺘﻮن
ﻓﻠﺴﻔﯽ )آن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺰاج ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ( ،در ھﯿﭻ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ واژه »ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدھﺎﺋﯽ از اﻳﻦ واژه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﻖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻏﯿﺮه ...در واﻗﻊ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻮر »ﺣﻖ« ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻳﻦ »ﺣﻖ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن )در ﺷﮑﻞ ﺗﻌﮫﺪات و ﻣﻘﺮارات و ﻏﯿﺮه( ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ« ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
ﺳﻨﺘﯽ«» ،ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺪﺳﯽ« و »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ واژه ای ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ
ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺰﺑﻮر را در ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎھﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ،ﺑﯽ ﺧﻠﻂ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺎء و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ« ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪد اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮔﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻨﺎن آﻳﺖ اﷲ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ـ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﯿﺎت او را
زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ـ رﺳﯿﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ـ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ »ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ« رژﻳﻢ و رأی ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﺪام آن
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از ﻣﺮدم ـ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺻﺮﻳﺤﺎً اﻇﮫﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻧﺎن را اﻣﺎم زﻣﺎن
در ﺷﺐ ﻗﺪر اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﺼﺐ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« ـ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ـ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﻟﻮده ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻳﮏ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺪﺳﯽ  /ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ« اﺳﺖ.
ﻳﻌﻨﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﺳﻼﻣﯽ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺮار دارﻧﺪ ،ﻓﺮﻳﺒﮑﺎراﻧﻪ ،ﺑﻪ
ھﻤﮕﺎن ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ از »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ﮐﻪ از
»ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آراء ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن آﻳﺖ
اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدی را ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺌﻮری وﻻﻳﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ«
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮ آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ از اﺑﺘﺪا ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺻﻔﺎﺗﯽ
ھﻤﭽﻮن »ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« و »ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا« ﻣﺨﺪوش ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ از ﺧﻮد
ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻔﮫﻮم »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ«در ﻟﻔﺎف واژه »ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ« اﻳﻦ
ﺷﺒﮫﻪ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺎن دارای »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺸﺮ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ را ھﻢ ﻧﻪ از ﺑﺎﺑﺖ رأی ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ وراﺛﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ رﺳﻮل اﷲ ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﻳﮏ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺳﮑﻮﻻر ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از
»ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﻨﯿﺎدی اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺪ؟ اﮔﺮ
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را آﺧﻮﻧﺪ و ﻓﮑﻠﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ دﻳﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮاﻧﺪ ،ﺑﺮ او اﻳﺮادی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﻞ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی او ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ھﻤﯿﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﮐﺎری ھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ ،ﺑﺪون
دوری ﮔﺰﻳﻨﯽ از »ﺷﺮع« و ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن« ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﺎل ﺧﻮد راه ﻳﺎﺑﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ )و ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ اھﻞ »ﻋﻠﻢ« ـ ﺑﺎز ﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﻳﻦ واژهء اﺧﯿﺮ( ﻣﺬھﺐ
زداﺋﯽ از ﻣﻔﮫﻮم »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ« و ﻧﯿﺎﻓﺘﺎدن در داﻣﭽﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ واژه
ھﺎ در ﺳﺮ راه آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم اﺳﺖ .آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ« و
»ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« در را ﺑﺮوی اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ھﻤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ را در ﭘﺴﺘﻮی »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ« ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« را ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﻣﻌﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﻼم دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﯿﻢ و ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ را از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
***
ﺑﮕﺬارﻳﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻳﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ در ﻣﮑﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ )ﮐﻪ
ﺑﺼﻮرت ﭘﺮده داری ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ( ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ زادﮔﺎن »ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف« ﺑﻮد ﮐﻪ در دو
ﺷﺎﺧﻪ »ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ« و »ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ« ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .در آن روزﮔﺎر »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ« را روش
ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺘﺼﺎب و ﺧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻳﻦ »ﭘﺮده داری« ،ﺳﻨﺘﺎً ،در ﺧﺎﻧﺪان »ﺑﻨﯽ
اﻣﯿﻪ« ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﺑﻨﯽ
ھﺎﺷﻢ ،راھﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
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از ﺟﻤﻠﻪ راه ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﮫﻢ زﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
ﻣﻨﺸﺎء »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﺑﻮد .و اﻳﻦ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﮑﻪ رخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ ،در ﭘﺲ اﻋﺘﮑﺎﻓﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻏﺎر ﺣﺮا ،از
ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻋﻈﻢ »اﷲ« ،ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺎم داﺷﺖ،
در آن ﻏﺎر ﺑﺮ او ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و او را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ او از ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﻓﺮود
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎم رھﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ راھﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﷲ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ رھﻨﻤﻮن ﺷﻮد .اﻳﻦ رھﺒﺮی ،ﺧﻮدﺑﺨﻮد اﮔﺮ ﺟﺪی و ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ )ﮐﻪ ده
ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﺪ( ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد
را ﻧﻪ از ﺳﻨﺖ ﮐﻪ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ روش ھﺎی اﻧﺘﺼﺎب و
راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﺪازد و ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺸﺎﺋﯽ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.
اﻳﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺷﮫﺮک »ﻳﺜﺮب« )ﮐﻪ ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر ﻳﮫﻮدﻳﺎن دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻟﻨﺒﯽ« ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ( ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ دوﻟﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را از ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻟﮫﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﻨﺖ و رأی ﻣﺮدم ﺑﺮی ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪ »ﺑﯿﻌﺖ« ﻣﯽ ﮐﺮد او را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺰﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﻟﮫﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او
را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎ روزی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دﻳﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ )ﺑﺎ ﺣﺪود  10ھﺰار
ﺳﮑﻨﻪ( ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻈﮫﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﻟﮫﯽ و ﻟﺰوم اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ،
ﺑﺤﺚ در ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »از ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ« .دو ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺣﺮف واﺿﺢ ﺑﻮد .آﻧﮏ ﻧﻪ ﺧﺪا و ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﯿﭽﮑﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪی
دﻳﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آﻧﺎن ـ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد »ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد« ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ .و ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﺮ
ﺣﻮادث ﻧﺸﺎن داد ،اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ـ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوﻋﯽ ﺗﺎزه ـ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻳﻌﻨﯽ ،از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ،ھﻤﮕﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
»ﺳﻨﺘﯽ« ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ورودی ﺑﻪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﻟﮫﯽ« ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »ﺧﻠﯿﻔﻪء رﺳﻮل اﷲ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﷲ«( ﺑﺼﻮرﺗﯽ
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﺷﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ )از ﻣﮫﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر( ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﻳﺶ ﺳﻔﯿﺪ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ،رأی دادﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از دﻳﮕﺮان ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺟﻌﻠﯿﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﻌﺖ ھﻢ ،در آن روزﮔﺎر آﻏﺎزﻳﻦ ،ھﻤﭽﻨﺎن در درون ﺗﺼﻮر
»ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺟﺎی داﺷﺖ و آﻧﺎن ـ در ﺑﺮاﺑﺮ آن »اﻧﺘﺨﺎب« ـ ﺑﻪ اﺻﻞ »اﻧﺘﺼﺎب«
)ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺷﻖ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ« اﺳﺖ( ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ھﻤﻪء اھﻤﯿﺖ
واﻗﻌﻪء »ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ« در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ
دھﻨﺪ .در آن روزﮔﺎران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮﮔﺶ و در اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ،در آﺑﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ« ،ﻋﻠﯽ
اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد »ﻣﻨﺼﻮب« ﮐﺮده و از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای اﻳﻦ »اﻧﺘﺼﺎب« ﺑﯿﻌﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻋﮫﺪ اﻣﻮی ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ،
از ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺸﺎﺋﯽ اﻟﮫﯽ دارد .ﻃﺮﻓﺪاران او
»ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ« اﺑﻮﺑﮑﺮ در »ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه« را ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ« ﻋﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﻳﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺮﻳﺎن
ﻧﮫﺎدﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
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ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ھﺮ دو از ﻃﺮﻳﻖ ھﻤﺎن روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺎ آﻧﺎن
در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر داری ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ و ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮد .در ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪ ھﺎی »ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ« )ﮐﻪ ﻇﺎھﺮاً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻄﺒﻪ ھﺎ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯽ ـ و ﻧﻪ ﺳﻨﯽ ھﺎ ـ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه( ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﻋﻤﺮ را رھﺮو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﺧﻮدرا ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻣﯿﺪ اﺳﻼم« ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺟﺮﻳﺎن »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ« اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﮑﻠﯽ در ھﻢ
ﺷﮑﺴﺖ .اﻋﺮاب )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻋﺮاب آﻣﺪه از ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻳﻤﻦ( ﮐﻪ دﻳﺮﺗﺮ
ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮫﻪ ﺟﻨﮓ در اﻳﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻳﻮاﻧﯽ ـ ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ـ در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﮫﻢ را از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﺢ اﻳﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﻮرﻳﺪﻧﺪ ،او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪی روﺑﺮو ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول
را اﺷﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎﺑﺮھﻨﻪ »ﺟﻨﺪ اﺳﻼم« ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﮐﺸﺘﻪ
و ﺧﻮد ﺑﻪ راﻳﺰﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﮫﺎرم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﻦ راﻳﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﻈﺮ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای آن »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ« ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ھﻢ از اﻳﻦ رو
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻳﺸﻪ ،ھﻤﺴﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ
از ﻳﮑﺴﻮ و ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮرﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻳﻌﻨﯽ ،ﭘﺴﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ،رﺋﯿﺲ
ﻣﮑﻪ در زﻣﺎن آﻏﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ و دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﻳﮏ او ﮐﻪ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
آورد( ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ »ﺣﮑﻤﯿﺖ« رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن
ﻋﻠﯽ از ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻊ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ھﻢ ﻋﻠﯽ از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ھﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ھﺎ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ« اﻣﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ھﻨﻮز ﺗﺼﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم از ذھﻦ ﮐﺴﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻧﻪ از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ
اﻳﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ او ھﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ھﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺮﻋﯽ
داﺷﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﺮی ﭼﮫﺎرﻣﯿﺨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ـ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ـ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻠﯽ ،ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ زور
ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی روی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد؛ ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻣﻔﮫﻮم »اﻣﺎﻣﺖ« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺧﻼﻓﺖ« ﺳﺮ ﺑﺮﮐﺸﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﺧﺎﻧﺪان اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﯿﺮوان«( ﻋﻠﯽ ،ﮐﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ »اﻧﺘﺼﺎب ﻋﻠﯽ« را ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او ﮐﺎرا ﻧﻤﯽ دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ »وراﺛﺖ
ﺧﻮﻧﯽ« رو ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮﺷﺎن »اﻣﺎم« ﮐﺴﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ اش ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .در اﻳﻦ ﺳﺎﺣﺖ ،ﺧﻮن ﺟﺎی ﻧﺼﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﮏ ﻧﻮع ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ
را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪ و در
واﻗﻊ ﻣﺒﺘﮑﺮ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﻈﺮﻳﻪ »ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ« ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﺮدﻳﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﮫﻮر ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺷﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ او داد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ،در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺮﺷﺎر
از رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،از ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ »ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از دﻳﮕﺮان ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ـ
ﻳﺰﻳﺪ ـ ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
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ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،در ھﺮ دو اردوی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﻧﻮع ﺧﻮﻧﯽ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎﻧﻢ ﮐﻪ ده ھﺎ
ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻢ ﻣﮑﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻋﺜﻤﺎن ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎرت داده اﺳﺖ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻖ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻮرﺷﯽ و ﻋﻠﯽ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪه ام و از
اﻳﻦ ﭘﺲ ﻧﯿﺰ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ھﻤﺨﻮﻧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺣﺴﻦ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ
ﻋﻠﯽ و ﻧﻮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺴﺘﻢ و ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ھﺎ و ﭘﺎداش ھﺎی ھﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ .و ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﻼﻓﺖ را از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻌﺎوﻳﻪ و آﻏﺎز ﺗﻨﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﻳﺰﻳﺪ ،ادﻋﺎی
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ﻓﺮزﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﯽ( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺰﻳﺪ )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از دﻻﻳﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ( و ادﻋﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﻨﻔﯿﻪ )ﺑﺮادر دﻳﮕﺮ
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ( ھﻤﻪ از ھﻤﯿﻦ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﺧﻮﻧﯽ« ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ھﯿﭻ
ﮐﺪام از اﻳﻦ ادﻋﺎ ھﺎ راه ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺒﺮدﻧﺪ و ﺧﻼﻓﺖ در ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ
»اﻣﻮﻳﺎن« ﺗﺎ ﺳﺪه ای دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ دوران ،ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ« ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ رھﺒﺮی »اﭘﻮزﻳﺴﯿﻮن اﻣﻮی« ﻣﯽ ﺷﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اش ﺷﻮرش زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﭘﺪرش )زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ( را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ،ﻓﺮﻗﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن زﻳﺪی ﭘﻨﺞ اﻣﺎﻣﯽ را
اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺸﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻣﺪﻋﯿﺎن )ﮐﻪ رھﺒﺮان
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ( ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﻮﻧﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ھﺮ دو از ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ﻣﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،دﻋﻮا در ﻣﯿﺎن دو
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﮑﯽ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ.
در اواﺧﺮ ﻋﮫﺪ اﻣﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺸﺪت ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻨﯽ
ھﺎﺷﻢ )ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( وارد ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﺎر
ﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ای از درﺧﺖ ﺑﺸﺪت رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪهء »ﻏﻠﻮ« در
دل ھﻤﻪ ﻓﺮﻗﻪ ھﺎی ﺷﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ،دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮع اﻳﻦ ﻏﻠﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
اﻧﺪ .ﻳﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺸﺎورز و زﺣﻤﺖ ﮐﺶ اﻣﺎ ﺑﯽ ﺳﻮاد و ﺑﺸﺪت ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﻳﺸﻪ ھﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ اﺳﻼم اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎ
ورود دھﻘﺎﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺎزارھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻪ در دل ﻓﺮﻗﻪ ھﺎی ﺷﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و
در ﮔﻮھﺮ ﺧﻮد دارای ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ھﺎی دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،ﺻﻮرت ھﺎی
ﻣﺒﺘﺬل و ﻋﺎﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪﻳﺸﻪ »ﻓﺮه اﻳﺰدی« ﮐﻪ ﺷﺎھﺎن اﻳﺮاﻧﯽ را از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮد ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮر ﺗﺎزه از اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﺮوزی اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در ﺳﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﺪﻋﯿﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻮاﺳﻄﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﻧﺎم داﺷﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ )ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق( ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ،ﮐﻪ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﺮ اﻣﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪ .ﺑﺎری ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر اﻣﺮوزی ﺳﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ از
ﻳﮑﺴﻮ از اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻤﺨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ
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ﻓﺮض ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ )ﻣﺴﻨﺪ »ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﮐﻪ در ﻟﻘﺐ »اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ« ﺗﺠﻠﯽ
ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ( اﺳﺎﺳﺎً دارای ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﺮ ﺑﺎد
ﻣﯽ داد ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد و ﻋﺪم ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس
را از راه ﺗﺎزه ای ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ دﻳﮕﺮ از راه اﺗﺼﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮد .اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﺒﺎره ﻳﮏ ﭼﮫﺮه ﮔﻤﺸﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﭘﺲ از ﻗﺮﻧﯽ ،از
ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ای ﻣﺮﮐﺰی ﻳﺎﻓﺖ .در واﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻮﻳﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را از ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ـ و ﻳﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﺻﺎﺣﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ دﻳﮕﺮی ـ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺼﺎل از
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﻃﻤﻪ )دﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺮدن ﭼﮫﺮه ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ« ،ھﻢ ﻣﺪﻋﯿﺎن دﻳﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان دﻳﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ از زﻧﺎن دﻳﮕﺮش( را ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ
ﮐﺮد و ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ادﻋﺎی ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،در دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ادﻋﺎی رھﺒﺮان ﻣﻌﺎﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﻪ
از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ از »ﻓﺎﻃﻤﯽ« ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن،
ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻠﯽ »ﺳﯿﺎدت« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻗﺎﺋﯽ( ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻋﺮاب ﻓﺎﺗﺢ اﻳﺮان اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﺪ
)ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﻨﺪی ھﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ را »ﺻﺎﺣﺐ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ( ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮن ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﺋﯽ ﺷﺎھﺰاده ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﮫﺪ آل ﺑﻮﻳﻪ روزﮔﺎر ﺳﺎدات ﺳﺨﺖ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺘﻮای ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﯽ آﻧﮫﺎ
وارث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﺑﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﯽ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻳﻦ ﺳﺎدات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﺗﺸﯿﻊ اﻣﺎﻣﯽ در ﻋﮫﺪ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ـ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ـ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺟﺪ اﻧﺪر ﺟﺪ ﺳﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻳﮑﺒﺎره دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺳﺎدات ﺷﺪ ،از ھﺮ روزﻧﯽ ﺳﯿﺪی ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ،و ﻓﻘﮫﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ و آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪء ﺳﯿﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺮ از آﺧﻮﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ،اﺑﺘﺪا در ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ و ﺳﭙﺲ در ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ ،ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ھﺮ
ﻳﮏ ـ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ـ ﺧﻮد را واﺟﺪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ« داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را »ﻧﺎﻣﺸﺮوع«
ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ھﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ »ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ« ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی
اﷲ و رﺳﻮﻟﺶ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .در ﺗﺴﻨﻦ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ را اﻣﺮ »اﻧﺘﺨﺎب« و
ﺳﭙﺲ »اﻧﺘﺼﺎب« و »ھﻤﺨﻮﻧﯽ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺗﺸﯿﻊ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ »اﻧﺘﺼﺎب« و
ﺳﭙﺲ »ھﻤﺨﻮﻧﯽ« و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻮدن« ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ھﺎی ﻇﺎھﺮی ﮐﻪ در »ﺟﻤﮫﻮری« ﺑﻮدن آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ،از
ﻳﮑﺴﻮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ در »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ،از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ اﺻﻠﯽ را »اﻣﺎم« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و او را از ﻣﯿﺎن »ﺳﺎدات ﻓﺎﻃﻤﯽ« ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﻳﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻳﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه و
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮد ،وﺿﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﻳﺮان اﮐﻨﻮن ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮی داﺷﺖ.
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و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ ـ ﺧﻮﻧﯽ ـ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﺸﺴﺘﻦ آن ﺑﺮ ﺟﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻮﻧﯽ ـ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ھﻨﻮز ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دوران ﻣﺪرن و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﻪ دور اﺳﺖ.
esmail@nooriala.com
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﻳﻪ »اﻳﺮاﻧﯿﺎن« ،ﭼﺎپ واﺷﻨﮕﺘﻦ
آرﺷﯿﻮ »ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺮدی ھﺎ«:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes1.htm
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