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 های آن بیعت در اسالم سیاسی و تناقض
 

های گوناگونی  بیعت انواعی دارد، و بیعتی که مناقشه برانگیز است بیعت سیاسی است. این نوع از بیعت شکل
ت که باالترین شخص در ترین شکل آن بیعت مردم با شخصی به عنوان خلیفه، پادشاه یا حاکم اعلی اس دارد. مهم

 .رود نظام سیاسی به شمار می
در قرآن مجید و نیز در احادیث منسوب به پیامبر اسالم فصل و باب مشخصی در این باره وجود ندارد تا همه 
جوانب این موضوع به صورت آشکار و بدون ابهام نشان داده شده باشد. از این رو اشارات گذرا و مختصری که 

های متعدد، و احیانا متناقضی، را فراهم آورده است، و از این نظر، ما به  تلف آمده، زمینه برداشتهای مخ در سیاق
  .فقدان تئوری سیاسی روشنی که به اختالفات پایان ببخشد، دچار هستیم

 شود این است که جامعه چه از مجموع آیات و روایات مربوط به این باب، به صراحت یا به تلویح، دانسته می آن
هایی برخوردار باشد که او را شایسته این  اسالمی باید دارای رهبری باشد، و این رهبری باید از صفات و ویژگی

ای با این  مقام کند، و عالوه بر شایستگی باید مردم او را برای این منصب قبول داشته باشند، و هر گاه رهبری
نی تعهد مردم به فرمانبری از او مادامی که خالف حکم مشخصات پیدا شد، باید با او بیعت صورت بگیرد. بیعت یع

ها به حکم خرد  ها از امور بدیهی هستند که اگر بر زبان دین هم نیاید انسان خدا و پیامبر فرمانی صادر نکند. این
 .هم در چند و چونش گفتگو فراوان است دانند و قبول دارند، به استثنای قید اخیر که آن خود می

شایستگی برای بیعت این است که رهبر مورد نظر دارای قدرت اجرایی برای پیاده کردن احکام و  از جمله شروط
قوانین باشد. وقتی که چنین رهبری وجود داشته باشد همه مسلمانان مکلف به اطاعت از او هستند، و هر کس از 

 .شود وار سرکوب میاین کار سر بپیچد مرتکب گناه شده و در صورت شورش مسلحانه در برابر وی، سزا
 ً نقص اجرا نشد،  هیچ گاه به صورت کامل و بی این قاعده عمومی در تاریخ اسالم، جز در حیات پیامبر اکرم، تقریبا

ها باقی ماند. عملی نشدن این  ای انتزاعی در داخل کتاب نظریه  به ویژه بعد از دوره خلفای راشدین، و همواره
شمول و فراتاریخی  ای جهان این نظریه اساسا نظریهدهد که  نظریه در طول چهارده قرن تاریخ اسالم نشان می

نبوده، بلکه حکمی مقطعی و ناظر به شرایط حیات شخص پیامبر اسالم بوده است، و به عبارتی از عرضیات دین 
اسالم است نه از ذاتیات آن. یعنی اگر شرایط زندگی پیامبر اسالم از نظر سیاسی مانند برخی دیگر از پیامبران 

یافت.  های دینی نمی شد، و راهی به ورود به آموزه گرفت این نظریه مطرح نمی و سوی دیگری می پیشین، سمت
شوند که عمر شان با  اند عرضیات دین خوانده می احکامی که به تبع شرایط زمانی و مکانی بر دین تحمیل شده

شود از این دست از احکام  رسد. بیعت سیاسی و هر چه به سیاست مربوط می تغییر زمان و مکان به پایان می
است. یعنی از احکام ذاتی اسالم نیست، بلکه از احکام عرضی آن است که پس از سپری شدن عصر نبوت و 

فهمیم، در عمل امکان تطبیق نداشته است. توضیحش را اینک عرض  خالفت راشده، بدان گونه که در نظر می
 .کنم می

شود، اول عصر نبوت شامل بیست و سه سال، عصر خالفت  قسیم می، به چند مقطع عمده تتاریخ اسالم، اجماالً 
راشده شامل سی سال، عصر خالفت اموی در سرتاسر جهان اسالم شامل نود و یک سال، عصر خالفت عباسی، 

های وسیعی از جهان اسالم، شامل پنجصد و هشت سال، )یا هفتصد و شصت و هفت سال اگر تداوم   در بخش
الیک را هم به حساب آوریم(، عصر خالفت یا سلطنت عثمانی بیشتر از ششصد سال، سپس نمادین آن در عصر مم

 .های ملی، در قرن بیستم های جدید، یا به اصطالح دولت تشکیل دولت
ی قضیه است، اما واقعیت عملی به این سادگی نبوده است، و از  سازی شده بندی تاریخی صورِت ساده این تقسیم

یه بیعت سیاسی به شکلی که در نصوص دینی آمده است جز در زمان خود پیامبر اسالم همین رو گفتم که نظر
 .تطبیق نشده است

هایی خونین روی  اوال در زمان خالفت راشده، بخش هایی از مسلمانان خالفت خلیفه اول را قبول نکردند، و جنگ
ن دیگر شهرها و مناطق نقشی در انتخاب و داد. حتی بیعت با او نیز در جمع محدودی در مدینه انجام یافت و مردما

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Moheq_moh_bayat_tanaqz_ann.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Moheq_moh_bayat_tanaqz_ann.pdf


  

 

 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به نام مرتدین خوانده شدند، اما همه آنان مرتد نبودند، حد  بیعت با وی نداشتند. کسانی که از بیعت سر پیچیدند بعداً 
ای  های عدنانی رقابت قبیله های قحطانی بودند که با عرب اقل بخشی از آنان مخالفان سیاسی مدینه و از عرب

ای هم که در مدینه بودند همه با خلیفه اول بیعت نکردند، از جمله سعد بن عباده که رهبر یکی از  ابهداشتند. صح
های انصار بود، و تا آخر عمر از بیعت خودداری کرد. در زمان خلیفه سوم اختالفات میان بزرگان صحابه  جناح

جامید. در زمان خلیفه چهارم عمال جامعه اوج گرفت، و به بدنه جامعه نیز تسری یافت، و سرانجام به قتل او ان
اسالمی چند پارچه شد و هزاران نفر در دعوای دست یافتن به قدرت سیاسی به قتل رسیدند و امکان بیعت با رهبر 

 .واحد از میان رفت و چنین چیزی دیگر هرگز اتفاق نیفتاد. این از دوران خالفت راشده
های   ها و شورش تر شد، زیرا قیام  سیار گسترده شده بود وضعیت پیچیدهها که قلمرو جهان اسالم ب  در دوران اموی

مسلحانه و غیر مسلحانه ادامه یافت، از قیام امام حسین تا عبد الرحمن بن اشعث تا عبد هللا ابن زبیر که عمال 
بن علی مشهور به هایی از قلمرو اسالم برپا کرد و نُه سال ادامه داشت، و قیام زید  دستگاه خالفت خود را بر بخش

زید شهید، و قیام نفس زکیه و سرانجام قیام عباسیان به کمک خراسانیان که به سرنگونی امویان و روی کار آمدن 
 .خالفت عباسی انجامید

اما همزمان با حاکمیت عباسیان بر اکثریت جهان اسالم، امویان در بخشی دیگر به حکومت و خالفت خود ادامه 
ت از اندلس بود که تا چندین قرن دیگر نیز دوام کرد. یعنی عمال برای مدتی طوالنی جهان دادند، و آن عبار می

اسالم دو خلیفه و امیر المومنین داشت، در حالی که طبق نصوص دینی نباید همزمان دو خلیفه یا امیر المومنین 
 .وجود داشته باشد، و یکی از آن دو باید به قتل برسد

سیان، دستگاه خالفت دیگری در مصر و کشورهای شمال افریقا، به نام خالفت فاطمی، همچنان، در دوره دوم عبا
عرض اندام کرد، و دو صد و شصت و دو سال ادامه داشت. یعنی همزمان سه امیر المومنین وجود داشت یک 

 .عباسی، یک اموی و یک فاطمی
طین و ملو  قدرتمندی در جهان اسالم وجود های یاد شده، و همزمان با آنان، سال تنها این نبود. در کنار خالفت

نامیدند اما قدرت بعضی از آنان بسیار بیشتر از خلفا بود، و شماری از آنان  داشتند که هرچند خود را خلیفه نمی
های خاندانی مقتدری تاسیس کردند که خلفا زیر هیبت و قدرت آنان رنگ  هایی بزرگ و سلسله حکومت امپراطوری

 .د سامانیان، غزنویان، دیلمیان، مرابطین، موحدین، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و دیگرانباختند مانن می
های قدرتمند  ها و امپراطوری ها نیز همین ماجرا ادامه داشت، و همزمان با خلیفه عثمانی سلطنت در دوران عثمانی

ها را دستگیر و حبس  آمدند خلیفه می کردند بلکه هر گاه به خشم مستقلی وجود داشتند که نه تنها با خلیفه بیعت نمی
که پیش از آن در  کردند، مانند دستگیری سلطان بایزید ایلدرم، خلیفه عثمانی، به دست امیر تیمور گورکان، چنان می

ی  دوران عباسی، سلطان طغرل سلجوقی خواهر القائم بامر هللا، خلیفه عباسی، را به زور به زنی گرفت.. به عالوه
های طوالنی  ا خلفا کودکانی خردسال بودند و به جای آنان مادران شان یا افراد متنفذ دیگری برای مدتکه احیان این

 .ها در تاریخ فراوان است راندند. از این نمونه حکم می
های طوالنی، بیعت به معنای انتخاب آزادانه از سوی مردم وجود نداشت و مبنای  در هیچ یک از این دوره

که غلبه آنان با زور شمشیر بود. این در حالی است که غلبه به  و سالطین، نه انتخاب مردم بل مشروعیت این خلفا
های دینی منسوب به پیامبر اسالم که در صحاح سته آمده است، مبنای مشروعیت نیست. از جمله  زور، طبق روایت

اند، و هر پیامبری نیز   عنت کردهدر سنن ترمذی آمده است که شش نفر، یا شش گروه از افراد را خدا و پیامبر ل
 .(مستجاب الدعوه است، و یکی از این شش تا کسی است که با زور بر مردم مسلط شود )المتسلط بالجبروت
دهد که عمال  بنا بر این، تاریخ سیاسی اسالم شاهدی آشکار بر ناکارآمدی نظریه بیعت سیاسی است، و نشان می

بستند، و موانعی را  بود مسلمانان قطعا آن را به کار می ظریه از ذاتیات اسالم میزمینه اجرا نداشته است. اگر این ن
 .داشتند که در برابر آن وجود داشت به تدریج از سر راه بر می

این غلط است که کسی بگوید در طول بیش از یک هزار و چهار صد سال از تاریخ اسالم مسلمانان به دین خود 
های مشهور منسوب به پیامبر اسالم ارکان دین شمرده  دت شعایر دینی، که طبق روایتعمل نکردند. در تمام این م

اند، زیرا اینها از  ها پایبند بوده شود، مانند نماز، روزه، زکات و حج، همواره عملی شده است و مسلمانان به آن می
شد و مسلمانان در  و بیش اجرا میذاتیات دین بوده و ربطی به زمان و مکان نداشته است. دیگر احکام دین نیز کم 

 .کردند ها عمل می حد توان به آن
های بیشتری همراه شده است. از زمانی که خالفت سمبولیک  در عصر حاضر، نظریه بیعت سیاسی با تناقض

عثمانی به پایان رسید، راهی فراخ برای مدعیان خالفت در جهان اسالم گشوده شد. از یک سو حاکمانی که تالش 
ند این مقام به آنان تعلق بگیرد، مانند ملک فؤاد، و شریف حسین و شماری دیگر، که توفیقی نصیب شان نشد، داشت

خواستند نظام خالفت را خود شان به میل  دانستند و می هایی که این حاکمان را نامشروع می و از دیگر سو جماعت
 .التحریر، و پسانتر القاعده و داعش ی خود از نو پی افکنند، مانند اخوان المسلمین، حزب و سلیقه

ها از افرادی که در روند  تناقض و ناکارآمدی نظریه بیعت در این مرحله هویداتر از گذشته است. این جماعت
ها  گیرند، بیعتی که متضمن اطاعت عام و تام از تصمیم نهند عمال بیعت می سربازگیری به ایدئولوژی آنان گردن می
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ای که مشروعیت خود را از  هاست، درست مثل بیعت با امیر المومنین یا خلیفه ین جماعتهای رهبری ا و فیصله
 .نصوص دینی بگیرد

هایی هستند که  ها فقط در حد احزاب و گروه دهد این است که از نظر عملی این جماعت تناقضی که در اینجا رخ می
جرایی و تنفیذی در اختیارشان نیست، و توانایی های ا های حاکم قرار دارند، و صالحیت در مقام اپوزیسیون نظام

ترین مبنای مشروعیت شان است برای آنان تحقق نیافته و از  تطبیق احکام و قوانین را ندارند، و این شرط که مهم
دهد بیعتی را از افرادش  ها بپرسد که چگونه یک حزب و جماعت به خود حق می پایه ناپیداست. کسی نیست از این

 .طاعتی را بخواهد که متناسب حکومت و قوه اجرایی استبگیرد و ا
ها قدرت را  در این است که وقتی در جایی، مثال افغانستان یا موصل، یکی از این جماعت  سطح دیگری از تناقض

شود،  گزیند، و او دارای اختیارات اجرایی و تنفیذی می گیرد، و کسی را به عنوان امیر المومنین بر می به دست می
ها، با امیر المومنینی که از گروه خودشان نیست بیعت  ها، القاعده و تحریری های دیگر، مثال اخوانی ماعتج
کنند، در حالی که طبق فقه سنتی آنان مکلف به بیعت هستند. این پرسش دقیقا در زمان حاکمیت مجاهدین و  نمی

یر المومنین و نظام اسالمی وجود دارد چرا با هایی شد که وقتی ام سپس ط ا لبان در دهه نود متوجه چنین جماعت
ها از این کار خودداری  ها و تحریری کنید؟ در آن زمان تنها القاعده با مال عمر بیعت کرد، اما اخوانی وی بیعت نمی

ورزیدند. همین وضعیت متناقض در حکومت عمر البشیر در سودان هم وجود داشت که، طبق دیدگاه فقه سنتی، 
کردند، و به جایش بیعت با رهبری گروه خود را که فاقد  ها با آن بیعت نمی برپا شده بود، اما این گروه نظام اسالمی

  .دادند صالحیت اجرایی بود ادامه می
های موجود در  ها و دولت دار با سایر رژیم های امیر المومنین سطح دیگری از تناقض، در نوع رابطه این نظام

های غیر  توانند نظام ایران، سعودی، ترکیه، پاکستان، مالیزی و.. را نظام . مثال آنان نمیشود جهان اسالم نمایان می
ها از مشروعیت اسالمی برخوردار هستند، زیرا با  توانند بپذیرند که این نظام اسالمی بخوانند، اما همزمان نمی

خود مشروعیتی ویژه بدهند. حال اگر ماند که با تکیه بر آن به  پذیرش این امر برای خودشان امتیازی باقی نمی
های اسالمی هستند، بدون اینکه خلیفه و امیر المومنین داشته باشند، چرا در نظام، مثال  های این کشورها نظام دولت

کند که متضمن رهبری  خواند و لقبی فراگیر برای خود انتخاب می ط ا لبان یا داعش، حاکم شان خود را خلیفه می
سطح حاکمان  است، گویا او در مقام و مرتبتی باالتر از بقیه قرار دارد. اگر او خود را هم تمام جهان اسالم

داند در این صورت عنوان خلیفه و امیر المومنین دروغ و غلط است، زیرا الف المی که در  کشورهای یاد شده می
ای از آنان. اگر این امیر  ه پارهکند ن وجود دارد، طبق دستور زبان عربی، داللت بر همه مومنان می” المومنین“

کنند که تنها او خلیفه برحق مسلمانان است باید از دیگر حاکمان مسلمان بخواهند با  المومنین و پیروانش تصور می
گیرند، و نامشروع هستند، و بنا به حکم صریح  وی بیعت کنند، و اگر بیعت نکردند همه در مقام بغاوت قرار می

 .ران اعالن جنگ داده شودقرآن باید با بغاوتگ
ها و  ی بیعت وجود دارد، چه در کار امیر المومنین و گروهش، و چه در کار اخوانی های بیشتری در زمینه تناقض
کنم. این  ها خودداری می های اسالم سیاسی، که برای جلوگیری از درازی بحث از طرح آن ها و دیگر گروه تحریری

خواهند به این بهانه به قدرت برسند، اما  های سیاسی شده است که می از گروهنظریه امروزه ابزاری برای برخی 
ها به هیچ روی به معنای مخالفت  افزایند. نقد این نظریه ای سست تکیه دارند بر بحران این جوامع می چون به نظریه

د زدن نظرات سیاسی خود با خواهند با پیون ها مرعوب شویم. آنان می با اسالم نیست، و نباید از هیاهوی این گروه
 .های انتقادی نسبت به خود را بگیرند دین، جلو دیدگاه

ها پذیرفتن این واقعیت است که اسالم مدعی تئوری سیاسی نشده و شایستگی عقل  راه بیرون رفتن از این تناقض
 .انسانی را برای سامان دادن به امور دنیوی به رسمیت شناخته است

های سیاسی مدرنی که  ای سست و لرزان که پایه علمی ندارد، تئوری ارد که به جای نظریهعقالنیت علمی تقاضا د
های  شود به رسمیت شناخته شود. نظریه بیعت، که مورد پسند ط ا لبان و داعش و گروه ها تدریس می در دانشگاه

ای بدوی بوده و در جهان امروز  ای متناسب با جامعه ام، نظریه که در جایی دیگر هم نوشته اسالم سیاسی است، چنان
 .ای در پی نخواهد داشت کارآیی ندارد و جز واپس راندن جامعه به قهقرای سیاسی نتیجه

 
 پایان
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