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چکیده
میراث زمامداری در جهان اسالم مبتنی بر کالن نظریه «امت» شکل گرفته است و افق حاکمیت را در جوامع
اسالمی مشخص نموده است .از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن ،کشورهای اسالمی
همگی بر اساس ساختار دولت -ملت بوجود آمده و استقالل یافته اند .با توجه به عدم امکان چشمپوشی از این دو
مفهوم و الزامات آنها ،آینده حقوقی-س یاسی جهان اسالم را نحوه گذار از الگوی دولت ملی به ساختارهای نوین
امت اسالمی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد .این فرایند باید با اندیشه
ورزی مداوم و نظریه پردازی در باب محتوا و ساختار امت اسالمی در دوران معاصر و تدوین راهبردهای نظری و
عملی برای این گذار همراه باشد .به بگونه ای که نه از اصالت ایده امت اسالمی غافل ماند و نه اقتضائات دوران
معاصر را به یکباره نادیده گرفت .از این رو آشنایی با دو مفهوم دولت-کشور اسالمی و نظریه امت اسالمی همراه
با ارائه تحلیل و بیان الزامات تدوین راهبرد های نظری و عملی گذار از کشور اسالمی به امت اسالمی در نظام
حقوق اساسی کشورهای اسالمی محورهای اصلی این مقاله را تشکیل می دهند .در نهایت نیز تأثیر نظریه امت و
امامت بر ابعاد نظری و عملی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان تالشی در این جهت ارائه می گردد.
واژگان کلیدی :حاکمیت ،دولت اسالمی ،امت اسالم ،قانون اساسی.
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مقدمه
به طور کلي آموزههاي دين اسالم را مي توان در سه دسته اعتقادات ،احكام و اخالقيات جاي داد .مجموع احكام و
آموزههاي عملي اسالم شريعتي بزرگ و فراگير را تشكيل ميدهد که عرصههاي گوناگون زندگي مادي و معنوي ،فردي
و اجتماعي و ساير عرصهها را شامل شده و در دل خود اصول نظامهاي مختلف سياسي ،اخالقي ،عبادي ،حقوقي و
غيره را تدارک ديده است .از طرفي دولت -کشورهاي اسالمي معاصر نيز با گذر از دوران استعمار ،عمدتاً مبتني بر
عنصر مليت و فارغ از مباني مذهبي شكل گرفته اند .اين تغاير سبب گرديده تا همواره نسبت دين و دولت در شناسايي
مفهوم کشورهاي اسالمي مورد مناقشه باشد و رويكردهاي مختلف در اين زمينه ،نتايج و آثار متفاوتي را به بار آورد.
دولت-کشورهاي اسالمي که امروزه بيشتر با معيار «اکثريت جمعيت مسلمان و عضويت در سازمان همكاري هاي
اسالمي» شناخته ميشوند ،در يک قرن اخير عمدتاً مبتني بر الگوي نظري و عملي «دولت مدرن» و با ساختارهاي عرفي
رايج در جهان شكل گرفته اند .اما نگاهي هوشمندانه به ژرفاي تاريخ اجتماعي ،سياسي و حقوقي جوامع اسالمي نشان از
آن دارد که ماهيت خاص فردي و اجتماعي اسالم و نظريه بنيادين امت که افق حاکميت را در اسالم به لحاظ حقوقي،
سياسي و اجتماعي روشن ساخته است  ،اقتضاي نظريات و تجربيات منحصر به فردي را حتي در زمان معاصر براي
تعريف دولت-کشورهاي اسالمي و روش سازماندهي و عملكرد آنها در تشكيل امت اسالمي دارد که ميتواند آنها را در
فرايند دستيابي به نظامي جامع ،بومي و متناسب با انديشه سياسي و حاکميت در اسالم ياري رساند .بگونهاي که نه تضاد
و نه هضم شدن در الزامات زندگي در دوران مدرن را درپي داشته باشد.
لذا مسأله محوري در اين نوشتار پرسش از مفهوم اصيل «امت اسالمي» و «کشور اسالمي» مبتني بر شناسايي نظريه و
الگوهاي تاريخي نظامهاي سياسي و دولت در اسالم است؟ پاسخ به اين پرسش بر اساس مفروض اصلي مقاله يعني
جامعيت اسالم و لزوم وجود حاکميت و تعيين کيفيت آن در اسالم ارائه مي شود .از اين رو فرضيه اصلي آن است که
اسالم اقتضاي ويژهاي در تعريف کشور اسالمي ايجاب مينمايد که مبتني بر معارف ،احكام و الگوهاي تاريخي نظامهاي
سياسي و دولت در اسالم بوده و قابل شناسايي و الگوبردازي در نظام حقوقي-سياسي معاصر نيز ميباشد تا از اين
رهگذر مراحل تحقق زمينه هاي حقوقي-سياسي امت فراگير اسالم ايجاد شود .اين نوشتار تالشي در جهت کشف و
شناسايي اين معيارها و ارائه تعريفي از کشور اسالمي است که متناسب با نظريه «امت» و «اقتضائات دوران معاصر»
باشد  .بنا بر ادعاي فوق ،اين شناسايي برپايه مفاهيم اساسي نظام حقوقي دولت در اسالم و بررسي الگوهاي تاريخي-
نظري آن شكل ميگيرد .اين موضوع ميتواند در آينده نگري روابط کشورهاي اسالمي منطبق بر آرمان همگرايي و ايده
تشكيل «امت واحد» جايگاه مهم و تأثيرگذاري داشته باشد و حتي در فهم و تفسير بسياري از اصول و جهت گيريهاي
نظام حقوق اساسي کشور خودمان نيز مفيد فايده باشد.

در اين مقاله با مراجعه مستقيم به اسناد و بيان دادههاي معطوف به موضوع و سپس تحليل و مقايسه دادهها ،نتيجه
مطلوب و قابل قبول عرضه ميگردد .مقاله در دو فصل شامل تحليل بايستههاي فقهي-حقوقي کشور اسالمي و نسبت
دين و دولت در آنها از يكسو و آشنايي با مفهوم امت اسالمي از سوي ديگر تدوين گرديده است .در نهايت نيز تحليل
نظريه «امت-امامت» در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و نتيجه گيري ارائه مي گردد.
 -1مفهوم کشور اسالمی و نسبت دین و دولت در آن
آشنايي با مفهوم فقهي-حقوقي کشور اسالمي مهمترين مقدمه در طي فرايند تشكيل امت اسالمي و تأثير آن بر ساختار
حقوق اساسي کشورهاي اسالمي معاصر است.
 -1-1مفهوم فقهی-حقوقی کشور اسالمی
امروزه قدرت کشورها بر اساس معياري به نام دولت ملي يا دولت-کشور تعيين ميشود .درواقع اين دولت ملي است
که براي تأمين منافع ملي و نيازهاي شهروندان در داخل و در حوزه خارجي با ساير کشورها به تعامل ميپردازد .دولت
ملي يا دولت-کشور مفهومي برساخته از تحوالت پيچيده حقوق اساسي در دورههاي اخير و زاييدهي تحوالت اجتماعي
انسجام بخشي است که در اروپاي بعد از دوران نوزايي و ايجاد مليتها و رهايي آنها از نظام فئودالي حاصل شدهاست.
همين فرايند از قرن شانزدهم و درپي نظريات «ماکياول» و «ژان بُدن» مباني حقوق اساسي را به وجود آورده است.
(غمامي ،0931 ،ص )10دولت-کشور براي رسميت يافتن نيازمند شرايطي است که وجود آنها براي تحقق دولت
اجتنابناپذير است .در معروفترين تعبير از دولت-کشور گفته ميشود :جماعتي انساني و مستقر در سرزمين مخصوص
با سازماني که براي گروه مورد نظر و در رابطه با اعضا داراي نيروي برتر فرماندهي و اجبار است (کاره دومالبر0391 ،
به نقل :مدني ،0931 ،ص )45براي آشنايي با معيارها و تعاريف کشور اسالمي الزم است از دو دسته نظريات فقهي-
تاريخي (مفهوم داراالسالم) از يک سو و نظريات موجود در عرصه حقوق بينالملل معاصر از سوي ديگر به شكل
تلفيقي و توأمان استفاده شود .زيرا عليرغم آنكه درحالحاضر دولت-کشورهاي اسالمي همچون ساير کشورهاي جهان
بر اساس معيارهاي شكلي و معاهدات بينالمللي تعريف و شناسايي ميشوند ،اما ويژگي اسالميبودن به عنوان پسوند
ايدئولوژيک و معنوي که آنها را در اين پژوهش متمايز ميسازد ،مستلزم آن است که ديدگاههاي اسالمي و فقهي نيز در
نوع شناسايي آنها مورد توجه قرار گيرد .برخي معيارها در شناسايي مفهوم فقهي کشور اسالمي که با تعبير داراالسالم
شناخته مي شود ،عبارتاند از:
اول) اجرای احکام اسالمی و آزادی شعائر اسالمی :براساس اين معيار کشورهايي را ميتوان اسالمي ناميد (يا به تعبير
فقهي سرزمينهايي داراالسالم محسوب ميشوند) که زندگي در آن تحت نفوذ احكام اسالم بوده و آزادي در اجراي
شعائر اسالمي وجود داشته باشد (عميد زنجاني،0933 ،ص .)999شهيد اول «داراالسالم» را سرزميني ميداند که احكام

اسالم در آن اجرا ميشود به گونهاي که حتي در سرزميني که حكومت از آن کفار است ولي در آن مسلمانان (ولو يک
نفر) ساکن باشند و احكام اسالم را اجرا کنند نيز داراالسالم محسوب ميشود (محمد ابن مكي ،بيتا ،ص.)13
دوم) وجود اکثریت جمعیت مسلمان :با توجه به اين مالک ،کشور اسالمي سرزميني است که بيشتر مردم آن مسلمان
باشند و در انجام امور ديني و اقامه شعائر اسالمي آزادي عمل و امنيت جاني و مالي داشته باشند (محمد ابن مكي ،بيتا،
ص .)13امروزه بيشترين تعريف از کشورهاي اسالمي مبتني بر همين مالک ارائه ميگردد .به گونهاي که سازمان
همكاري هاي اسالمي به عنوان بزرگترين سازمان متشكل از کشورهاي اسالمي اين مالک را براي شناسايي اعضاي
خود مورد استفاده قرار ميدهد .هماکنون بر اساس مالک اکثريت جمعيت مسلمان -مندرج در بند دوم از ماده ()9
منشور سازمان همكاري هاي اسالمي 41 ،کشور اسالمي در سطح جهان وجود دارد.
سوم) مالکیت سرزمینی :اين نظر بر تعلّق سرزميني و مالكيت مسلمانان بر سرزمين داللت ميکند و به حكومت اسالمي
و قواعد اسالمي توجهي ندارد .در بيان برخي از فقها همچون شيخ طوسي داراالسالم عبارت است از شهرهايي که
مسلمانان به وجود آوردهاند ،مناطقي که مسلمانان آنجا را فتح کرده يا مالک شدهاند و حتي مناطقي که متعلق به
مسلمانان بوده و مشرکان برآن دست يافتهاند (شيخ طوسي 0931 ،ه ق ،ص.)959
چهارم) حاکمیت سیاسی و قلمرو حکومت :در اين ديدگاه معيار و ضابطهي مدنظر وجود و استقرار حكومت و
رياست مسلمين است .چه مسلمانان در اکثريت جمعيتي قرارداشتهباشند و چه در اقليت به سر برند (سرخسي،0310 ،
ص  .)01پس کشور اسالمي در اين تعبير عبارت است از کليه مناطقي که در قلمرو حكومت اسالمي بوده و اصطالحاً
تحت يد و واليت مسلمانان باشد (اسدي حلي ،بيتا ،ص .)914ديدگاه بسياري از فقهاي معاصر از جمله عالمه عاملي،
آيتاهلل بروجردي ،آيتاهلل مصباح يزدي و آيتاهلل محمد يزدي در اين گروه جاي ميگيرند (کرمي ،0933 ،صص-03
 .)01در حقيقت ميتوان اين نظريه را جامع ديدگاههايي دانست که جمعيت ،مالكيت سرزميني و اجراي احكام اسالمي
را مالک اسالميبودن يک کشور ميدانند.
معیار مورد پذیرش :لزوم «اجراي احكام اسالمي» توسط مسلمانان در همه ابعاد فردي و اجتماعي آن و نياز مبرم اين
موضوع به وجود «حاکميت و قدرتي» که ضمانت اجراي آن باشد و توسط «مسلمانان» اعمال گردد ،ما را به معياري
فراگير در شناسايي کشور اسالمي ميرساند که عبارتاستاز وجود و استقرار «حكومت اسالمي» در يک کشور به
منظور اسالمي دانستن آن کشور .در اين تعبير کشوري اسالمي تلقي ميشود که در آن حكومت اسالمي وجود داشته
باشد و در واقع ميتوان بيان داشت در اين کشور جمع سه عنصر جمعيت و اجراي احكام و حكومت مسلمين وجود
خواهد داشت (غمامي ،0930 ،ص .)093در نهايت الزمه اسالمي دانستن يک کشور در وضعيت آرماني وجود «دولتي

اسالمي» است که عالرغم توجه به ابعاد و اقتضائات الگوي دولت-کشورهاي ملي ،گرايش اصلي و ذاتي خود به اسالم
را همواره حفظ مينمايد .اين تعبير ميتواند ما را در فهم بهتر ايده همگرايي کشورهاي اسالمي و تشكيل «امت اسالمي»
نيز ياري نمايد .چرا که مهمترين عامل وحدت و پيوند اجتماعي ،حرکت مشترک مردم بر راه مشخصي است که آگاهانه
در جهت معيني انتخاب کردهاند (عميد زنجاني ،0934،ص.)919
 -2-1نسبت دین و دولت در کشورهای اسالمی معاصر
دولت-کشورها را همواره از جهات مختلف و با معيارهاي گوناگون تقسيمبندي کردهاند .يكي از اين تقسيم بنديها با
توجه به گرايشهاي ديني دولتها بوده است( .طاهايي ،0930،صص .)91-51در دوران معاصر با غالبشدن گرايشهاي
عرفي در دولت ها و از طرفي تجديد هويت کشورهاي اسالمي در بازگشت به مباني اسالمي ،از جمله تقسيم بنديهاي
مرسوم مربوط به کشورهاي اسالمي شامل کشورهاي داراي گرايشهاي عرفي (سكوالريستي) و کشورهاي با گرايش
اسالمي ميشود .اين نوع تقسيمبندي مبتني بر پيشفرضهاي کالني شكل ميگيرد که مهمترين آنها نوع نگاه به دين و
دولت و ارتباط آنها ميباشد .پرسش از اينكه چه دولتي ديني است و اصوالً آيا ميان دين و دولت ميتواند و يا بايد
ارتباط معناداري وجود داشته باشد؟ در اين زمينه از ديرباز نظريات متفاوتي از سوي انديشمندان مسلمان ابرازگرديده که
عمدتاً مبتني بر تحليل وقايع و الگوهاي تاريخي بوده است .اما در دوره معاصر ورود اين بحث را بايد همراه با مطرح-
شدن ايده مدرنيته و دولت مدرن و متأثر از نهضت اصالح ديني يعني «پروتستانيسم» دانست که در اروپا صورت گرفته
است که هسته معرفتي آن تفكيک امور عرفى از امور الهوتى و ديني است(فاضل ميبدي ،0913 ،صص .)91-51
اينكه کشورهاي اسالمي معاصر چه نسبتي ميان مباني نظري و ساختار اداره حكومت خود با اسالم از سويي و الگوهاي
رايج جهاني و اقتضائات دولت مدرن از سوي ديگر برقرار نمودهاند موضوع بسيار مهم و تأثيرگذاري است .چراکه اگر
در گذشته دولت ها داراي رسالتي محدود در تدبير امور جامعه بوده و تنها به تأمين امنيت داخلي و خارجي ملتها و
فراهم آوردن شرايط براي همزيستي مسالمتآميز آنها در محيط جغرافيايي خاص ميانديشيدند ،بيترديد چنين پنداري
در مورد دولتهاي مدرن روا نخواهدبود .دولتهاي کنوني آشكارا مدعي سرپرستي تكامل بشر هستند .حقيقت
حكومت در عصر جديد مرادف با واليت و سرپرستي فراگير جمهور مردم است .لذا اگر اضطرار بشر را به دين پذيرفتيم
نظر به اينكه دولت مدرن داراي رسالت حداکثري است و هيچ شعبهاي از شعبههاي حيات از سيطره دولت در عصر
جديد گريزي ندارند ،پس بايد هماهنگسازي امور بشر هم از سوي واليت ديني انجامپذيرد و رشد انساني سازگار با
آموزههاي قدسي اتفاق بيفتد .به عبارت ديگر تعطيلي دولت ديني در دنياي کنوني به منزله پذيرش سلطه کفر بر جوامع
اسالمي است (ميرباقري ،0935 ،ص  .)33از اين رو همواره تبيين نسبت نقشآفريني دين و دولت در اجتماع و ارتباط
آنها با يكديگر در قالب مفهوم «دولت ديني» موردتوجه انديشمندان و دولتمردان بوده است (شجاعيزند ،0911 ،ص
 .)93در يک تعريف کلي ميتوان گفت که معيار دينيبودن يک دولت «استناد» به دين و پذيرش مرجعيت دين در
زندگي سياسي است .دولتهاي ديني عموماً دولتهايي هستند که به درجات مختلف در هستي دولت و مكانيسم عمل

و غايت دولت ،به آموزههاي ديني استناد ميکنند .اين انديشه دقيقاً مخالف دولت سكوالر است که در اساس بر جدايي
دين و سياست استوار بوده ،هرگونه مرجعيت دين در زندگي سياسي را انكار ميکند .در دولت ديني حاکميت از آن خدا
و شريعت است و از اين حيث حكومت و حاکمان سهمي از قداست و معنويت دارند (فيرحي ،0930 ،صص.) 90-94
وجه عمومي الگوهاي ديني از دولت را ميتوان در زمره دولت هاي مشروطه به حساب آورد .چرا که دولت را مشروط
به اصول ديني مي دانند .در اين تعبيير دولت ديني معرف حضور اديان در عرصه سياست عملي براي حلوفصل مسائل
جامعه ميباشد (افتخاري ،0933 ،صص  04و  .)99البته گفتني است اينكه کشورهاي اسالمي تا چه حد به اين تعريف از
دولت ديني نزديک شده اند ،بستگي به عوامل مختلفي همچون ميزان خواست عمومي و نظريات انديشمندان و سوابق
تاريخي و مذهبي و  ...دارد .ما در بررسي اين موضوع در ساختار کشورهاي اسالمي معاصر از يک تقسيمبندي مبتني بر
حصر منطقي استفاده ميکنيم که در آن روابط ميان دين و دولت از چهار صورت خارج نيست و در دو دسته کلي قابل
تقسيمبندي است:
الف :الگوي واگرايي دين و دولت :شامل انفكاک ،معاندت
ب :الگوي همگرايي دين و دولت :شامل وحدت کامل ،معاضدت و همگرايي (شجاعيزند ،0911 ،صص )91-90

در رويكرد «انفكاک» از الگوي واگرايي ،هيچيک از مفاد دين و دولت حق مداخله در امور مربوط به ديگري را ندارد.
وظيفه دولت تضمين آزادي مذهبي و احتراز از ورود به امور ديني است .در الگوي «معاندت و ستيز» نيز حكومت نه
تنها از دخالت در امور ديني خودداري ميکند ،بلكه چنان برخورد ميکند که گويي اصالً واقعيتي بنام دين و مذهب در
جامعه وجود ندارد .برخي معتقدند اين نوع بيتفاوتيها گاه ميتواند حالت خصمانه به خود بگيرد .به عنوان مثال در
کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي سابق سعي بر اين بوده که اين موضع حاکم باشد (گرجي ،0931 ،ص .)043در
نظام حقوق اساسي کشورهاي اسالمي که داراي وا گرايي دين و دولت هستند ،عمدتاً وضعيت انفكاک موردتوجه بوده و
کمتر به الگوي ستيز پرداختهاند.

از طرفي در الگوي همگرايي ،دولت و نظام سياسي نسبت به دين بيطرف و بيگانه نبوده بلكه آنچه به چشم ميخورد
نزديكي دولت و دين است و حتي در برخي کشورهاي اسالمي بيانشده که دين رسمي کشور دين اسالم ميباشد .البته
در اين رابطه قرائت واحد و يكساني وجود ندارد و از لحاظ عملي هم رويه واحدي در اين کشورها اتخاذ نشده است.
آنچه بيش از ساير موارد در الگوي کشورهاي اسالمي وجود دارد الگوي معاضدت در همگرايي دين و دولت است و
وحدت کامل در عمل کمتر به چشم ميخورد .مبتني بر همين الگو در اين کشورها شخصيتها و نهادهاي ديني و
همچنين انجام امور ديني جايگاه خاصي در اداره کشور يافته اند.
البته گفتني است که در کشورهاي با الگوي واگرايي دين و دولت نيز با عنايت به اجتماعي بودن احكام اسالمي،
مطالبه عمومي براي اجراي امور خاص شرعي و همچنين پشتوانه مردمي شخصيتهاي ديني ،عمالً اين شخصيتها و
همچنين امور شرعي و نهادهاي ديني داراي اهميت خاصي بوده و دولتها مجبور به تعامل با آنها و برنامه ريزي در اين
زمينه بوده اند .نتيجه اين تعاملها پيدايش نسبت هاي مختلف در تعامل دين و دولت در کشورهاي اسالمي است.
 -9مفهوم حقوقي -سياسي امت
مفهوم امت را ميتوان يكي از مهمترين نظريات اسالمي در عرصه حقوقي و سياسي برشمرد .چرا که نظريه امت موجد
ساختاري نوين و منحصر به فرد در تدوين راهبردهاي کالن حاکميت اسالمي است و مفهومي جديد از مرزهاي
جغرافيايي و اعتقادي مبتني بر وحدت ايدئولوژيک مسلمانان ارائه مينمايد.
-0-9

مفهوم شناسي امت

براي آشنايي کامل با مفهوم امت بايد تعاريف لغوي و اصطالحي آن را در کنار مفاهيم مشابه مورد بررسي قرار داد.
 -0-0-9تعريف لغوي و اصطالحي امت
واژه امت در اصل و ريشه لغوي «أمم» به معناي قصد و آهنگ است و در وجوه و معاني از قبيل شريعت ،دين ،جماعت،
طريق ،مذهب ،زمان ،گروه همکيش و متحد بكار رفته (ابن منظور ،010 :0514 ،ابن دريد )11 :0313،و به گروهي اطالق
ميشود که وجه مشترکي مانند دين ،زمان ،يا مكان واحد داشته باشند ،خواه اين اشتراک اختياري يا غير اختياري باشد.
واژه امت و مشتقات آن شصت وچهار بار درقرآن به کار رفته است (عبدالباقي 0915 ،ق« )019-019 ،امت» همچنين به
معناي«راه» عزيمت ،آهنگ رفتن ،سفر ،هجرت ،حرکت به پيش و به خصوص راه مستقيم و آشكار و استوار است ولي
با حفظ همه اين معاني کلمه امت دراصل به معني«الطريق الواضح» است( .جوادي آملي)991 :0931 ،
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غالب شرقشناسان ريشه لغوي امت را غير عربي و از واژههاي دخيل در قرآن دانسته و اصل آن را أکدي ،عبري ،يا آرامي و سرياني

دانستهاند و در اين زبانها نيز به معناي «گروهي از مردم»« ،قوم و قبيله و نژاد» بكار ميرود(Jeffery,1984, 69, Schacht,1978,405) .

به لحاظ اصطالحي نيز تعاريف مختلفي براي «امت» با رويكردهاي حقوقي-سياسي در ادبيات اسالمي مطرح شده است
که آن را تبديل به کليدواژهاي اساسي و مهم در مباحث حقوق عمومي اسالم نموده است« .منظور از امت اسالمي ،مردم
جوامعي هستند که دين اسالم را بعنوان آيين و دين سعادت بخش در دو قلمرو مادي و معنوي پذيرفتهاند( ».جعفري،
 )09 :0914به تعبيري جامعه ياگروهي انساني که راه روشني را انتخاب کرده و بسوي مقصد و هدف مشترک در
حرکت اند و رسالت و مسؤليت جهاني خود را تحت رهبري سياسي -الهي به منصه ظهور برسانند و در قبال هدايت و
رستگاري جوامع ديگر احساس وظيفه ميکنند( .جوادي آملي )991 :0931 ،عدهاي نيز «امت» را به معناي مردم ،اجتماع،
گروه ،اجتماع مسلمانان ،جامعه مؤمنين ،اجتماعي که تسليم و مطيع خداست و دولت و حكومتي که تحت حاکميت خدا
قرار دارد بكار بردهاند( .احمدي )40 :0933 ،بر اساس چنين تفكر اصيل توحيدي هرگز عواملي چون نژاد ،زبان ،قوميت،
مرزهاي جغرافيايي و يا سنتها و فرهنگها نميتواند به عنوان وسلية تفرقه و تجزيه در ميان امت قابل قبول باشد .با
اين تعابير «امت جامعهاي است که در هيچ سرزميني ساکن نيست .امت جامعهاي است که براساس هيچ پيوندي خوني و
خاکي استوار نيست ،امت جامعهاي است که بر مبناي هيچ تشابهي در کار و شكل زندگي تشكيل نيافته است .بلكه
«امت» عبارتست از جامعهاي که افرادش تحت يک رهبري بزرگ و متعالي ،مسؤليت پيشرفت و کمال فرد و جامعه را با
خون و اعتقاد و حيات خود حس ميکنند( ».شريعتي )941 ،0939 ،در اصل خداوند حاکم اين جامعه است و قانون و
دستورات او در اين جامعه جاري است و فرمانبرداري و اطاعت افراد از قوانين و دستورات قرآن است.
) (Schacht,1978: 404در واقع دين اسالم با طرح جامعه ديني و تنظيم روابط اجتماعي بر اساس قوانين آسماني،
تقسيم بندي نويني را در جوامع بشري بوجود آورد و آن را به دو بخش «دار االسالم و دارالكفر» دسته بندي کرد .در اين
تقسيم بندي امت اسالم بدون لحاظ تقسيم بندي هاي جغرافيايي و نژادي در بخش داراالسالم قرار گرفته .لذا معيار اصلي
ايمان و اعتقاد به دين اسالم است( .هانتينگتون )599 :0913 ،لذا بايد گفت امت تنها يک جامعه ساده معنوي نيست،
بلكه بيشتر جنبه دولت آن مطرح است(Esposito,1987,1-3).

ايده امت اسالمي ميتواند با تعبير نظريه

«جهانوطنياسالم» بيان شود که مبتني بر اشتراک ايمان و عقيده در اسالم و نه مالک جغرافيا و نژاد و ...ميباشد.
(احمدي)45-49 :0933 ،
 -9-0-9مفاهيم مشابه
براي واژه امت مي توان چند مفهوم از جمله ملت ،جمعيت ،مردم و شهروند را به عنوان مفاهيم نويني که داراي ترادفي
با امت هستند نام برد .اما بايد توجه داشت که اين مفاهيم عمدتاً داراي رويكردي مدرن بوده و در برخالف مفهوم امت،

بيشتر در ادبيات معاصر حقوقي-سياسي مطرح شده اند بگونه اي که غالبا در نسبت با مفهوم ملت مورد مطالعه قرار
گرفته اند.
الف) ملت :کلمه ملت کلمه اي عربي است و به معني راه و روش است .در قرآن کريم نيز به همين معنا آمده است.
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ملت پديداري محصول تحول و تطور تاريخي مغرب زمين است که اغلب محققان ظهور آن را ناشي از تكوين
بورژوازي (خرده سرمايه داري) و شكافتن پوسته فئوداليسم در نتيجه انقالب صنعتي ميدانند و سمبل آن قرارداد
وستفالياست(5نقيب زاده )3 ،0931 ،ملت 1را ميتوان يک واحد بزرگ انساني تعريف نمود که عامل پيوند آن يک زبان،
قوميت يا فرهنگ و آگاهي مشترک است .مليت شامل وظايف فرمانگذاري از سوي فرد و حمايت از سوي دولت است
و عموماً حقي جدايي ناپذير براي هر فرد بشري شمرده ميشود .اعالميه جهاني حقوق بشر ( )0353اعالم ميدارد که
«هرکس حق داشتن مليتي را دارد» و لذا «هيچكس را نميتوان خودسرانه از حق داشتن مليتش محروم کرد( .آشوري،
 )911-901 :0919به تعبير ديگر ملت گروهي انساني است که نسبت به تشكيل اجتماع متعلق به خود آگاه بوده و مدعي
حاکميت مستقلي است(.سيمبر )0013 :0913 ،دولت-کشور نيز بروز حقوقي و سياسي مفهوم ملت است و در
معروفترين تعبير از دولت-کشور گفته ميشود :جماعتي انساني و مستقر در سرزمين مخصوص با سازماني که براي
گروه مورد نظر و در رابطه با اعضا داراي نيروي برتر فرماندهي و اجبار است 1.با اين تعبير عامل گروه انساني از
نخستين شرايطي است که الزمه دولت ـ کشور است .گروههاي انساني ابتدا به صورت تجمعات مردمي در کنار هم
مي زيستند و در طول زمان با تشكيل حكومت و نهادهاي سياسي ،به صورت يک ملت درآمدهاند .همبستگي و وحدت
پايه تشكيل گروههاي انساني و ملت محسوب مي شود .پديده ملت تجسم بخش انسجام گروه انساني است ،گروه انساني
که اعضاي آن در اثر عوامل پيوند دهنده مادي و معنوي به يكديگر وابسته هستند و نسبت به جماعت احساس تعلق و
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در اصطالح فارسي امروز اين کلمه معناي مغايري يافته و اصطالحي مستحدث و جديد است و در واقع يک غلط رايج است که از زمان

مشروطيت و بعد آن وارد شده است .اعراب در مواردي که ما امروزه کلمه ملت را بكار ميبريم ،کلمه قوم يا شعب را بكار ميبرند( .مطهري،
)41:0919
 5معاهدات وستفالي عبارت بودند از دو معاهدة «مونستر» و «اوزنابروک» که در پايان جنگهاي سي ساله مذهبي در منطقه وستفالي آلمان به
امضاء رسيد )0153-0103( .زمينه ساز اين معاهدات جنگهاي سي ساله مذهبي بود و دستاورد آن عالوه بر آزادي مذهبي که پيش از اين هم
به تأييد امپراتور امپراتوري مقدس رم -ژرمني و پادشاه فرانسه رسيده بود عبارت بود از تأييد حق شاهزادگان در امضاي آزادانةپيمانهاي صلح
يا اعالن جنگ .در اين پيمان حقوق برابر و يكسان کشورها به عنوان واحدهاي سياسي مستقل براي نخستين بار مطرح و مورد پذيرش قرار
گرفت .چنين بود که وستفالي سمبل و نماد عصر جديد و نقطه آغاز دولتهاي ملي و مدرن قلمداد شد.

Nation
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1رک :کاره دومالبر « »Carre de Malbergمشارکت در تنظيم نظريهٔ عمومي دولت ،جلد اول 0391 ،به نقل از مدني ،سيدجالل الدين،
کليات حقوق اساسي ،انتشارات پايدار ،تهران0931 .

وابستگي مينمايند .اين همبستگي ميتواند مبتني بر مالک هاي عيني همچون سرزمين ،نژاد و زبان بوده (ديدگاه آلماني)
و يا مبتني بر مالکهاي ذهني همچون هنجارهاي اجتماعي ،آرمانهاي مشترک و فرهنگ و تمدن باشد (ديدگاه
فرانسوي) (دوورژه )95 :0953 ،اگرچه در اروپا با طرح نظريهٔ مرزهاي طبيعي توسط فرانسويان و سپس آلمانيها،
مفهوم دولت بر مبناي شكل گيري مفهوم ملت بنا شده ،ولي کلمه ملت درگير با محدوديت مرزهاست .درحالي که
تصور يک جمعيت داراي يک فرهنگ واحد ما را از قالب مفهوم ملت به مفهوم دقيقتري ميرساند که از آن با عنوان
امت ياد ميشود .مثالً بر اين اساس جمعيت دولت اسالمي «امت اسالمي» است که در داراالسالم متجلي ميشود.
(غمامي)14 :0931 ،
ب) جمعيت و مردم :گاهي مفهوم امت و حتي ملت با مفهوم مردم مشترک فرض ميشود .بايد توجه نمود که جمعيت و
مردم همواره با مفهوم ملت و امت متناظر نيست .اشتباه گرفتن دو واژه امت و ملت با مردم از آن روست که مبناي
مشترک هردو افراد انساني است و بدون افراد انساني نه مردم وجود دارد و نه امت و نه ملت .مفهوم ملت گاهي از
مفهوم مردم وسيعتر و زماني از آن محدودتر است (Elie, 1960:13).مردم اسم عام براي هر اجتماع انساني و يک
پديده طبيعي-تاريخي است .در جريان قرن هاي متمادي انسان توانست سلطه خود را بر محيط برقرار سازد و مجهز به
تشكيالت و سازمان هاي اجتماعي ،اداري و سياسي گردد .اگر مردم يک واقعيت کهن به قدمت انسان است در مقابل
ملت پديده اي تاريخي-سياسي است يعني بر اساس عواملي که بيشتر سياسي بوده بوجود آمده است ( .ابوالحمد:0933 ،
 ) 131از طرفي نيز مي توان گفت که مفهوم جمعيت و مردم هرچند عنصر تعيين کننده در تشكيل مفهوم امت است اما
امت و ملت مفهومي ساختارمندتر و شكل يافته تر از عنصر جمعيت و مردم مي باشد که بيشتر نشان دهنده اعضاي
تشكيل دهنده و يا عضو جامعه و حكومت هستند.
ج) شهروند و تابعيت :از نظر اسالم "امت" مهمترين مالک تقسيمبندي جوامع بشري است و اين مفهوم با مفاهيمي
همچون "شهروند" که افراد را از طريق رابطه «تابعيت» به دولت حاکم در يک سرزميني معين مرتبط ميسازد متفاوت
است(زارعي .)019 :0931 ،ايده شهروندي بهطور جدي براي اولينبار با نقد وضعيت شهروندي قرون وسطي و با
برگشت به تجربه روم و يونان باستان در دوره رنسانس مطرح شد و در سال  0133ميالدي در جريان انقالب فرانسه
اعالميهاي نوشته و بهطور رسمي از عبارت «حقوق شهروندي» نام برده شد .البته ريشه حقوق شهروندي تا حدودي به
دوره باستان برميگردد بهطوري که براي اولينبار ارسطو در کتاب «سياست» از شهروند سخن به ميان ميآورد .در دوره
باستان مراد از شهروند کسي بود که توانايي حاکم شدن و حكومت کردن را داشت .در قرن هجدهم ميالدي مراد از
حقوق شهروندي بيشتر حقوق مدني و به ويژه حق آزادي بيان ،محاکمات منصفانه و دسترسي برابر به نظام قضايي بود.
در اين مفهوم حقوق شهروندي مترادف با مجموعهاي از حقوق و تكاليفي بود که رابطه ميان دولتهاي ملي و يكايک
شهروندانشان را معين ميکرد (.سيمور مارتين .)341-340 :0939 ،به تعبيري شهروند عضو يک اجتماع سياسي است که

داراي حقوق و وظايفي در ارتباط با اين عضويت است(.گيدنز )134 :0911 ،برخي از حقوقدانان در اينباره گفتهاند
«کليه افرادي که در محدوده جغرافيايي يک دولت -کشور زندگي ميکنند و نيز افرادي که بهعنوان تبعه در خارج از
مرزهاي آن کشور زيست مينمايند ،شهروند تلقي ميشوند .در اين تعبير تابعيت يک رابطه صرفاً سياسي است که فردي
را به دولتي مرتبط ميسازد به طوري که حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي ميشود( ».جعفري لنگرودي،
 )93 :0939تابعيت نيز رابطه اي است معنوي و ذاتاً سياسي که شخص را به کشور معيني مربوط ميسازد( .نصيري،
 )91 :0939در حالي که مليت و تابعيت دو حقيقتي هستند که هدف اجتماعي آنها يكي ولي در عين حال متفاوت
هستند .چرا که مليت يک کيفيت معنوي است که با نيروي روحي تحقق يافته در پيكر احساسات اجتماعي جلوه ميکند
ولي تابعيت ممكن است از روح بيرون و از احساسات ملي دور باشد .هرچند در ظاهر و از نظر حقوقي مليت و تابعيت
در يک رديف قرار دا رند ولي بعضي از دول استفاده از بعضي حقوق سياسي را منحصر به افرادي کردهاند که مليت
اصلي آن دولت را دارند( .فراسون)039: ،0951 ،
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امت و تأثير آن در نظريه حقوقي-سياسي اسالم

در قلب دکترين سياسي اسالم امت و جامعه اسالمي جاي دارد که صرفاً رشتههاي ايماني آنها را به هم پيوند ميدهد.
مرزهاي سياسي جز آنهايي که داراالسالم را از دارالحرب جدا ميکرد در ديدگاه اسالم اعتبار نداشته و تشكيالت
داخلي امت هم بر اساس ايمان ديني مشترک استوار است( .لمبتون )45 :0915 ،همانطور که بيان شد «در فقه سياسي
اسالم منظور از امت جماعتي داراي وحدت فكري-اعتقادي است و عنصر جمعيت دولت اسالمي را همين امت تشكيل
ميدهند که داراي رابطه اعتقادي مبتني بر اسالم هستند» (غمامي )095 :0930 ،اصوالً تا زمان دولت پيامبر اکرم در مدينه
واژه امت در ميان اعراب مفهوم جامعه شناختي نداشته بلكه بيشتر در معناي آيين و دين بكار ميرفت( .احمدي:0933 ،
 ) 53اگرچه در قرآن واژه امة براي غير مسلمانان نير اطالق شده و يا در منشور مدينه اين مفهوم براي يهوديان و
مسيحيان مدينه نيز اطالق شده است ولي بعدها دايره مفهومي و شمول معنايي آن محدود شد به جامعه ديني و معتقدين
مسلمان (Eliad, 1986:862) .پيامبر اسالم براي تحقق بخشيدن به شئون سه گانه خود يعني تبليغ ،قضاوت و
زعامت سياسي ناگزير به تشكيل حكومت و دولت بود و هجرت از مكه به مدينه نيز با هدف تشكيل حكومت بود که به
عنوان سرفصل تاريخ سياسي اسالم مطرح گرديد(.حاتمي )51: 0935 ،اولين گام در دولت سازي ايجاد اخوت ميان
مسلمانان بود ،چرا که ساخت جامعه اسالمي بر مبناي اتحاد مبتني بر دين است .تدوين تاريخ هجري و ساخت مسجد
برخي ديگر از اقدامات پيامبر اکرم(ص) در راستاي دولت سازي تلقي ميشود .تدوين قانون اساسي نيز آخرين مرحله

 8به عنوان مثال ايراني االصل بودن اين حق را براي فرد ايجاد ميکند که بتواند رييس جمهور گردد .قانون مدني ایران در مواد  311تا 330
ضوابط تابعيت را بيان نموده است.

دولت سازي پيامبر اسالم(ص) است(.کعبي )055 :0939،تدوين و امضاي پيمان مدينه بر مبناي ايمان و ايدئولوژي و
اراده آزاد و با آگاهي افراد امت جديد ميان قبايل و عشيرهها و گروههاي قومي و حتي مذهبي همچون يهوديان که به
عنوان نخستين قانون اساسي معروف شد در نوع خود در جهان بي نظير بود .اين امر مقدمه اتحاد سياسي براي اعراب
مدينه و سپس براي همه اعراب و مسلمانان شد(.حميداهلل )91 :0931 ،بر اساس اين قانون اساسي که متشكل از سازمان
اداري ،قضايي و دفاعي و قانونگذاري و حكومتي بود مسلمانان از هر قبيله و قشر و گروهي ،مبتني بر همبستگي الهي
يک امت را تشكيل ميدادند( .جعفريان )91 :0939 ،چرا که اسالم از آغاز به صورت يک جنبش ديني-سياسي گسترش
پيدا کرد و به صورت ديني که همگرا با دولت و جامعه است پديدار شد .از اينرو امت جامعه اي است سياسي که به
خداوند و روز جزا و نيز اخالق عمومي معتقد است (Esposito,1987,1-3) .به تعبير مقام معظم رهبري «نخستين
فرآورده سياسي-انساني اسالم ،امت اسالمي است( .خامنه اي )0911 ،پيامبر اسالم در جهت تأسيس جامعه اسالمي و
امت اسالمي با شكستن همه مرزها ،تنها مرز را اسالم قرار داد .دستههاي مختلف را دعوت کرد و يكي از طرق متحد
کردن آنها نيز انعقاد پيمانها بود همچون «پيمان عقبه».
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به اعتقاد شهيد بهشتي بين ملت ،عامه مردم و امت تفاوت وجود دارد« .بر اساس کتاب و سنت تمام نظر مكتب به عامه
مردم است و در ميان عامه مردم آنها که بر محور اين مكتب جمع ميشوند و شكل ميگيرند از تقدم و اولويت خاص
برخوردارند و آنها ميشون د امت .امت غير از ناس است .اسالم در خدمت ناس است .صالح همه را ميخواهد نه
صالح مسلمانان را .نظام اسالمي به سعادت کل بشر ميانديشد ولي در ميان ناس و کل بشر آنها که برپايه اعتقاد به
اسالم و التزام به اسالم يک مجموعه بوجود ميآورند ميشوند امت که نياز دارد به امام( .بهشتي )51-93 :0931 ،امام در
لغت به معني پيشوا و رهبر است و در اصطالح رهبر عموم مسلمانان در کارهاي ديني و دنيوي آنها است .امامت در
اسالم به جايگاهي اطالق ميگردد که هم مرجعيت ديني و هم مرجعيت اجتماعي و سياسي را شامل ميگردد و امت
گروهي هستند که اين مرجعيت و پيشوايي را پذيرفته و قبول نمودهاند 01.برخالف واژه "ملت" که با عنصر سرزمين و
قلمرو جغرافيايي خاصي همراه بوده و معنا و مفهوم پيدا ميکند و اينک در عرف حقوق داخلي و خارجي به رسميت
شناخته ميشود" ،امت" با عنصر عقيده و آرمان پيوند خورده است .اسالم براي مرزبنديهاي موجود اصالت قائل نيست
زيرا پيام آور حقيقتي است که ميخواهد همگان از اين حقيقت بهره مند گردند .عالمه طباطبايي معتقدند :اسالم اصل
انشعابات قومي و ملي را بدين صورت که مؤثر در تكوين و پيدايش اجتماع باشد ملغي ساخته است .امروزه انشعابات و

« 9هذا کتاب من محمد النبي(رسول اهلل) بين المومنين والمسلمين من قريش واهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ...انهم امة من
دون الناس» (ابن هشام ،بي تا)051 :
 10جهت تفصیل بیشتر رک :مطهري ،مرتضي ،والءها و واليتها ،انتشارات صدرا ،تهران0913 ،

مليتهايي بر اساس «وطن» تشكيل ميگردند و در نتيجه اين ملت از ملتهاي ديگر که در وطنهاي ديگر قرار دارند
روحاً و جسماً جدا ميگردد و با اين ترتيب ،انسانيت از وحدت و تجمع دوري گزيده و مبتال به تفرق و تشتّتي مي
گردد که فطرت انسانيش از آن فرار مينموده است  .در اين صورت برخورد يک جامعه جديد با ديگر جوامع به گونه اي
نظير برخورد انسان با ساير اشياء و موجودات طبيعت است که آنان را به استخدام ميگيرد ،استثمار ميکند و تجربه
قرنهاي طوالني از آغاز خلقت تا کنون به اين حقيقت گواهي ميدهد .به همين دليل است که اسالم اين قبيل انشعابات
و تميزات را ملغي ساخته و اجتماع انساني را بر اساس عقيده و نه نژاد و وطن و نظاير آن پايه ريزي نموده است .حتي
مالک در بهره برداريهاي جنسي (ازدواج) و ارث اشتراک در عقيده و توحيد است نه در منزل و وطن( .طباطيايي،
 )094 – 0941:091حاکميت نظريه دولت -ملت با انديشه حاکميت اهلل و تقدم امت سازگاري ندارد .انديشه امت،
مفهوم دولت -ملت را به خاطر وحدت جهان اسالم و به عنوان هسته مرکزي حاکميت نفي ميکند .مفهوم امت به
خودي خود نشان دهنده عدم محوريت دولت -ملت است( .هانتينگتون )913 :0913،البته فراملي بودن مفهوم امت به
مفهوم نفي کلي مفهوم و کارکرد ملّيت يا ضديت با آن نيست بلكه آن دسته از تعصبات ملي که با ارزشهاي ديني يا
انساني در تعارضاند نفي ميگردند .احياگران تفكر اسالمي همواره با اين مسئله مواجه بودهاند که چگونه حكومت
اسالمي را با الگوي دولت ملي سازگار کنند (فيرحي )41 ،0931 ،به تعبير امام خميني به عنوان يكي از بزرگترين
مصلحان معاصر جهان اسالم ،ناسيوناليسم و مليت گرايي يكي از موانع وحدت اسالمي و امت بوده است« .من مكرر
عرض ميکنم که اين ملي گرايي اساس بدبختي مسلمين است» (صحيفه نور ،ج )519 :90و مكرراً اشاره کردهاند که
ناسيوناليسم و محوريت دادن به نژاد يا به تعبير نژادبازي (صحيفه نور ،ج )913 :0ارمغان غرب بوده و با هدف ايجاد
تفرقه در بالد اسالمي القاء شده است .در حقيقت در دنياي دولت-ملت ها ،ناسيوناليسم به عنوان ايدئولوژي جاي
بسياري از کارکردهاي دين را ميگيرد :به عنوان نظام عقيدتي جهانبيني خاصي (که حاکي از برتري و اولويت قومي
مشخص است) به افراد القا مي کند و با ايجاد مقدساتي چون پرچم ،سرود ملي ،سمبلهاي قومي و مناسک دولتي و
نظاير اينها براي خود دستگاهي شبه ديني بوجود ميآورند (بيليگ )99 :9119 ،بدين ترتيب اعتقادات ديني به عقايد
درجه دوم تنزل داده ميشود .در حالي که در دوره ماقبل دولت-ملتها ،احساس همبستگي عمدتاً ناشي از عقايد ديني
بود .به اعتقاد دوکهايم ناسيوناليسم زماني در اروپا رشد نمود که مذهب رو به افول نهاد.
اما مذهب امت اسالمي نه تنها رو به افول نبوده است که در دهههاي اخير شاهد بازخيزي مجدد آن بودهايم .لذا بنظر
ميرسد يكي از داليل عدم توفيق کامل فرايند ملت سازي در جهان اسالم و تا حدودي بيگانه بودن مسلمانان با اين
پديده سياسي و فرهنگي ،تفاوت در نگرش مسالمانان نسبت به خاستگاه ملت و ويژگيهاي عرفي و غير ديني ملت
باشد( .قاسمي )014 :0939 ،در واقع نقش پرتأثير دين و ساخت چارچوبهاي فكري و ذهني مسلمانان تضادهاي عميق
و وسيع با باورهاي ناسيوناليسم در قلمرو جهان اسالم ايجاد ميکند( .سيد قطب )451 ،0311 ،از ديدگاه امام خميني

وضع اقوام و ملل همانند وضع آن ها در دوران قبل از هجوم استعمار خواهد بود .بدين معنا که اسالم تنوع فرهنگي و
هويتي را مادامي که در چارچوب اسالم باشد و نفي اخوت اسالمي را نكند پذيرفته است( .قاسمي )053 :0939 ،در
واقع برخالف دولتهاي فئودال يا پادشاهي در اروپاي مسيحي ،امت اسالمي گروههاي مقطع را بدون تخريب
ساختارهاي داخلي آنها به هم مرتبط ساخت( .بلک )04 :0931 ،جهان اسالم نيز با توجه به تجربه طوالني با هم زيستن
مسلمانان و داشتن اصول و ارزشهاي مشترک توحيدي وحدت بخش و نگرش پوياي امت محوري بين مسلمانان به
مرور ميتواند در عرصه حقوقي-سياسي هم به اين هدف آرماني دست مييابند.
تحليل و نظر
تحليل نهايي مطالب پيشگفته و نتيجه گيري و ارائه نظر در خصوص فرايند گذار از مفهوم کشور اسالمي به امت اسالمي
مبتني بر راهبردهاي نظري و الگوها و راهبردهاي عملي قابل بيان مي باشد .بدين معني که ايده هاي نظري دستيابي به
امت اسالمي در بستري از پراگماتيسم و عملگرايي مبتني معطوف بر هدف و خواست واقعي کشورهاي اسالمي قابل
تحقق مي باشد.
الف) الزامات راهبردهاي نظري
نزديكي مفهوم دولت -کشور اسالمي که برپايه هاي تفكر مدرن و در دوران معاصر شكل گرفته است با مفهوم امت که
ريشه در مباني اسالمي حكمراني دارد و افق حاکميت را براي جامعه مسلمانان ترسيم مينمايد ،نياز به طي کردن دوراني
دارد که از آن مي توان به دوران گذار از کشور اسالمي به امت اسالمي ياد کرد .دوران گذار از اقتضائات حقوقي-سياسي
دولت مدرن موجود به سوي حاکميت ايده امت اسالمي .اين امر هرگز به معناي ناديده انگاشتن قالب هاي موجود يا
مليت ها و سازوکارهاي دوران معاصر نيست .چه آنكه مبناي شكل گيري امت فراتر از نژاد و مليت و مرزهاست .اين
فرايند در مسيري تحول گرا مبتني بر انديشه ورزي دائم و به روزرساني ساختارهاي حقوقي -سياسي دولت به انجام مي
رسد .انقالب اسالمي در ايران ،بهار عربي يا بيداري اسالمي و نسل نو انديشمندان جوامع اسالمي که با بهره گيري از
ارتباطات فراگير در حال در نورديدن مرزهاي قديمي هستند نشانه هاي گذار به ساختارهاي نويني است که مي تواند در
جات تشكيل امت اسالمي به راهبردها و الگوهاي نويني دست يابد .اين فرايند از همبستگي دروني مسلمانان بر اساس
اصول و احكام اسالمي شروع شده و به تغييرات عملگرايانه ساختارهاي حقوقي -سياسي دولت در کشورهاي اسالمي
منتهي مي گردد .در اين راه مهمترين مولفهاي که ضامن سالمت اين جريان است نظريه پردازي بر اساس مباني اصيل و
مشترک اسالمي است که انتقال دهنده ميراث علمي و انديشه حاکميت در اسالم به دوران حاضر و ايجاد محتوا و
ساختار نوين براي دولت در جوامع اسالمي باشد.

با عنايت به تفاوت در مباحث کالمي و فقهي اهل تسنن و تشيع و همچنين نحله هاي گوناگون اسالمي و از طرفي
تجربيات عملي کشورهاي اسالمي مي توان به راهبردهاي نظري مختلفي در عالم اسالم دست يافت که الگوهاي گذار از
کشور اسالمي به امت اسالمي را به شكل فراگيري ارائه نمايند .در اين زمينه مي توان به نمونه اي از اين جريان اشاره
نمود و آن تأثير مفهوم امت در شكل گيري نظام حكومتي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به عنوان يک کشور
اسالمي معاصر است که در قالب نظريه «امت-امامت» بروز يافته است و و راهبرد نظري قالب در مسير گذار از کشور
اسالمي به امت اسالمي را با روش عملگرايانه به ظهور رسانده است .اين نمونه هرچند در نظام حقوق اساسي جمهوري
اسالمي ايران نمايان شده است اما مهمترين اثر آن در عرصه بين المللي کشورهاي اسالمي ان است که نشان مي دهد
اين ايده و تالش در جهت تحقق آن قابل دستيابي است.
مهمترين الزامات تدوين راهبردهاي نظري اين فرايند عبارتند از:
 گذار از سكوالريسم و اعتقاد راسخ به ابعاد اجتماعي و سياسي احكام اسالمي و اقتضائات اسالمي براي ساخت
دولت.
 اعتقاد به امت اسالمي ،لزوم تحقق آن و تبديل آن به خواست عمومي در ميان مسلمانان به عنوان مهمترين
آرمان سياسي و حاکميتي پيش روي اسالم و دوري از تعصبات قومي و مذهبي.
 مفهوم يابي و تعريف مشترک از امت اسالمي و اصول اساسي و مشترک آن در معارف اسالمي.
 شناخت جامع از مفهوم دولت مدرن و نسبت سنجي آن با اصول حاکميت و زمامداري در اسالم.
 تحليل درست از وضعيت ساخت دولت مدرن و نظام حقوق اساسي کشورهاي اسالمي در حال حاضر.
 اعتقاد به امكان گذار از اقتضائات حقوقي-سياسي دولت مدرن به سوي امت اسالمي با قوه اجتهاد و رعايت
اعتدال نظري و عملي.
 ايجاد همبستگي و گفتمان دروني مسلمانان بر اساس اصول و احكام اسالمي و تغييرات عملگرايانه ساختارهاي
حقوقي -سياسي دولت در کشورهاي اسالمي.
ب) راهبردهاي عملي
تدوين راهبردهاي نظري به تنهايي قابل اجرا نبوده و نياز به راهبردهاي عملي و اقدامات موثر اجرايي در سطح
کشورهاي اسالمي دارد .در يک منظر حتي راهبردهاي نظري و عملي حتي بر يكديگر تقدم و تأخر زماني و رتبي هم
ندارند .چه آنكه نظريه پردازي و الگويابي در مسير تحول از کشور اسالمي به امت اسالمي تحولي آرام و زمان بر است
و بستري از نظر و تجربه آن را شكل مي دهد .از اين رو تكميل راهبردهاي عملي اجرايي شده تاکنون و تدوين و تحقق

راهبردهاي عملي مورد نياز براي شكل گيري ساختارهاي امت اسالمي نيز الزامات قابل توجهي داشته و پيشنهاداتي در
اين زمينه قابل طرح است .از جمله:
 اصالحات الزم در قانون اساسي و اسناد باالدستي کشورهاي اسالمي و ابتناي آن بر اسالم به عنوان محور و
وجه اشتراک کشورهاي اسالمي.
 ذکر مباني و اصول اسالمي موثر در تشكيل امت در قانون اساسي و اسناد الزم االجرا مانند ابتناي قوانين بر
اسالم ،وجود حاکمان مسلمان ،تعاون اسالمي در روابط بين الملل و...
 ايجاد ساختار و ضمانت اجراي اصول اساسي اسالم در قانون اساسي کشورهاي اسالمي مانند قانونگزاري
اسالمي و نظارت بر آن ،نظام اجرا و قضاي شرعي و...
 تدوين و اجراي اصول و ساختار سياست خارجي کشورهاي اسالمي بر اساس تعاون و تعامل سازنده اسالمي.
 تقويت و ايجاد ساختارها و سازمان هاي بين المللي مسلمانان مانند سازمان همكاري هاي اسالمي ،سازمان
گفتگوهاي علمي و مذهبي و تقريب آنها ،سازمان دادگستري کشورهاي اسالمي ،نظامات اجرايي و نظارتي
حقوق بشر اسالمي و...
 کاستن از برخي مولفه هاي دروني دولت -کشور و تقويت ابعاد فراملي آن مانند قوانين تجارت ،ماليات و
ابزارهاي مالي ،واحد پول ،محدوديت هاي ديپلماتيک و رواديد و...
ج) نمونه :نظريه امت در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران
مهمترين نظريه حقوقي-سياسي مبتني بر مفهوم امت در زمان حاضر عبارت است از نظريه «امت-امامت» که در مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسالم ايران و اصول مختلف به آن اشاره شده است .طبق نظريه شهيد سيدمحمد باقرصدر
پيرامون حاکميت مطلق الهي و حاکميت امت در امتداد آن که با عنوان «استخالف» از آن ياد کرده است «امت حق تعيين
سرنوشت خود را دارد و در اين فرايند عالمان به نيابت از پيامبران شاهد و گواه بوده و جامعه را راهبري و هدايت
مينمايند( ».صدر 90 :0501 ،و  )99اين نظريه دو عنصر اصلي شامل مردم و رهبري دارد و هدف نهايي را نيز تشكيل
امت واحد اسالمي قرار ميدهد تا برپايه آن سعادت فردي و جمعي انسانها تأمين گردد.
در مقدمه قانون اساسي ،انقالب اسالمي ايران به عنوان حلقه اول فرايند تشكيل امت اسالمي و خواست قلبي همه ملت
اسالمي تلقي شده است .لذا اين انقالب تنها منتسب به کشور ايران نيست و در راستاي تشكيل امت اسالمي است.

اصل  00قانون اساسي نيز بيان ميدارد« :به حكم آيه کريمه "انّ هذه امتكم امّة واحدة و انا ربّكم فاعبدون" همه
مسلمانان يک امت اند و دولت جمهوري اسالمي موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمي
قرار دهد و کوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد» .اين اصل
در فصل کليات و به عنوان مباني نظام حكومتي آورده شده است تا دولت اسالمي را مبتني بر آن مستقر نمايد( .اداره کل
قوانين مجلس شوراي اسالمي )910 :0910 ،اولين جمله قانون اساسي نيز اين قانون را مبين نهادهايي ميداند که
انعكاس خواست قلبي امت اسالمي مي باشد .بگونه اي که حتي در تدوين قانون اساسي علمايي در خارج از کشور نيز
نظرات خود را اعالم مي نمودند .همچون شهيد سيدمحمدباقر صدر که جمعيت اين قانون را «تمامي امت اسالمي» عنوان
کردند .و با همين رويكرد اساساً عاليترين مقام سياسي اين دولت شرط ايراني بودن را ندارد و هر فرد با ويژگيهاي
اصل  013با هر مليتي که باشد مي تواند با کشف شرايط توسط مجلس خبرگان زمام امور اين دولت و رهبري امت
اسالم (اصل 41و بند 9اصل )013را بر عهده گيرد( .غمامي )004 :0930 ،در چنين تعبيري از حاکميت اسالمي ،عنصر
امت در واقع جمعيت انساني دولت را تشكيل مي دهد که با حضور رهبران ديني عمل مينمايد و رسالت نظري دولت
نيز تحقق و گسترش اسالم است .در اينجا يک زنجيره منطقي وجود دارد« :حلقه اول انقالب اسالمي است بعد تشكيل
نظام اسالمي است بعد تشكيل دولت اسالمي است بعد تشكيل جامعه اسالمي است و در نهايت تشكيل امت اسالمي»
(مقام معظم رهبري )0931/1/95 ،نظريه حقوقي-سياسي امت در واقع نظريه اصلي مسلمانان در گذار از قالبها و
نظريه هاي حاکميت در دوران معاصر است که همگي برپايه ناسيوناليسم و نظريه دولت-ملت شكل گرفتهاند .لذا در
راستاي تشكيل امت ،را بطه تابعيت ،عضويت و اقامت در کشور محوريت نداشته و بايد گفت که مبناي حاکميت اسالمي
عالوه بر حكومت احكام اسالمي و استقالل ،چشماندازي است که با استقرار مفهوم امت اسالمي مبتني بر مفهوم
داراالسالم و همبستگي منافع مسلمانان در قالب مفهوم برادري ميتواند موجبات تعالي و وحدت کشورهاي اسالمي را
فراهم آورد( .غمامي)091-090 :0930 ،
آيت آ ..شهيد بهشتي نظام سياسي شيعه را نظام «امامت و امت» مي داند و اين الگو را به هر دو دوره حضور معصوم و
عصر غيبت تعميم ميدهد و معتقد است که اين نظام با هيچيک از اين عناويني که در کتابهاي حقوق سياسي و يا
حقوق اساسي آمده قابل تطبيق نيست( .بهشتي )93: 0930 ،ترکيب امامت و امت در اصل پنجم قانون اساسي هم که متن
آن بوسله شهيد بهشتي تنظيم شده آمده است .در اين نوع از نظام سياسي امامت و رهبري در رأس همه امور قرار دارد.
شهيد بهشتي دريافتي خاص از مفهو م امت دارد که آن را مجموعه اي در پيوند با عقيده يا ايدئولوژي خاص تعريف
ميکند  .امت نسبتي با زمين و ملت به معناي مدرن امروز ندارد بلكه بر اساس عقيده و وحدت در عقيده تعريف

ميشود(.فيرحي ) 931 :0930 ،شهيد بهشتي قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي را مصداق نظام امامت و امت در
دوره غيبت معرفي کرده است« .امروزه در عصر غيبت امامت شناختي و پذيرفتني است .بنابراين رايطه امت و امامت يک
رابطه مشخص است» (بهشتي ) 0931:51 ،با توجه به اصول متعدد قانون اساسي از جمله بند 01اصل  9و اصول  00و
 049و  045ميتوان نتيجه گرفت که از نظر قانون اساسي چون «همه مسلمانان يک امتاند»« ،دفاع از حقوق همه
مسلمانان» و حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان» يكي از معيارهاي اسالم
است و به همين سبب يكي از اصول سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را تشكيل ميدهد .از سوي ديگر با توجه
به بداهت و قطعيت اصل اخوت اسالمي و وحدت امت اسالمي و وجوب دفاع از حقوق همه مسلمانان ،ميتوان در اين
زمينه به اصل چهارم قانون اساسي که اصل مربوط به حاکميت دين ميباشد استناد کرد که هرگونه قانونگذاري که در
تعارض با وحدت امت اسالمي و موجب بي تفاوتي نسبت به وضعيت مسلمانان باشد با روح حاکم بر قانون اساسي ما
سازگاري نخواهد داشت.
اسالم از آن جهت که ملي و محلي نيست ،منفعت حفظ مباني ديني را بر هرگونه منافع ملي ترجيح ميدهد .همانگونه
که در عين توجه و عنايت به منافع ملت و حمايت از آن ،براي امت وزن ويژه اي در نظر ميگيرد .در صورت تزاحم و
تعارض ميان منافع «امت و ملت» چه بر اساس مباني ديني و چه مطابق موازين حقوق اساسي جمهوري اسالمي ،ترجيح
با منافع امت است .تنها در صورتي که تقدم منافع امت اسالم و چشم پوشي از منافع ملي موجبات تزلزل در ارکان
حاکميت و اساس نظام اسالمي را فراهم آورد ،ديگر نمي توان منافع امت را بر منافع ملت ترجيح داد(.جوان آراسته،
 .)019-013 :0913در نهايت مي توان گذر از مفهوم کشور اسالمي به مفهوم امت اسالمي بر پايه مباني نظري گفته شده
که الگوي عملي آن در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به نوعي نمايان شده است را مهمترين راهبرد حقوقي-
سياسي کشورهاي اسالمي در وضعيت موجود و آرمان نظام حقوق اساسي آنها براي آينده پيش رو دارد.
جمعبندي
فلسفه سياسي اسالم که بر پايه شناخت واقع بينانه از جهان و بر محور آرمانهاي توحيدي شكل گرفته است حكم
ميکند که تمام کشورهاي اسالمي به عنوان جزئي از پيكره واحد امت اسالمي در يک تالش جهاني در راه تحكيم
وحدت اسالمي و اعتال اسالم در برابر کفر بكوشند .اين نظريه مبتني بر ايجاد مرزهاي عقيدتي و پيوندهاي ايدئولوژيک
بر اساس اسالم يكپارچگي جهان اسالم را با رعايت تنوع فرهنگي و قومي و سرزميني زمينه سازي ميکند .اين نظريه
فراتر از نظريه دولت-ملت به عنوان ايده اي مدرن ،سكوالر و معاصر ،با نزديكي به نظريه امت-امامت مذکور در قانون

اساسي جمهوري اسالمي ايران به خوبي ساختاري نوين و امروزين يافته است .لذا الزم است الگوي امت در اين قالب
نوين در نظام حقوق اساسي ساير کشورهاي اسالمي نيز گسترده شود .چنين فرايندي زماني کامل خواهد شد که
هوشمندانه قوانين و اصول راهبردي حاکميت و وحدت اسالمي در الزامات تقنيني کشورهاي اسالمي نمودار شده و
استراتژي تعاون و همبستگي کشورهاي اسالمي به عنوان يک راهبرد بنيادين در قانون اساسي اين کشورها لحاظ شود و
از ملي گرايي افراطي و ايده غير بومي «دولت ملي» با تواني سازمان يافته و داراي ضمانت اجراي مؤثر به مقابله پرداخته
شود .اگر مسلمانان از مرزهاي ملي عبور نموده به مرزهاي امي بيانديشند و همچنين مصالح کلي جهان اسالم را در
اولويت کاري خود قرار دهند با توجه به فرهنگ غني اسالم و موقعيت هاي سرزميني و راهبردي که در اختيار جهان
اسالم قرار دارد و ذخاير ومنابع طبيعي که مسلمانان در اختيار دارند ،ميتوانند در معادالت جهاني تعين کننده بلكه
تصميم گيرنده باشند .از تعمق در مفهوم امت و ورود اين انديشه درحوزه نظام حقوق اساسي کشورهاي اسالمي ،جهان
اسالم و مسلمانان ميتوانند به عنوان قدرت بالمنازع تبديل شوند و الگويي براي جامعه بشريت و زمينه ساز تشكيل
حكومت جهاني بر پايه اسالم شوند.
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