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  طرح مسئله
عباسي، اهل سنت با بحران عظيمي  ةخليفمغول و قتل المستعصم باهللا آخرين  ةحملپس از 

 پاسخ در پيانديشمندان و علما در عصر خلفا تنها  .كردند حتي تصور نميمواجه شدند كه 
هاي شيعي  اسماعيليه و نهضت  خالفت، يعني خلفاي فاطمي در مصر،هاينظري براي تهديد

كردند، ليكن با از ميان رفتن خالفت و تشكيل  ها خطر ايشان را رفع مي رديه ةارائبودند كه با 
سياسي مذهبي خود در ميان  ةانديشظ وحدت جهان سنت و هاي سلطنتي، براي حف حكومت

نظام سياسي اهل  بتوانند تا برآمدند ها حكومت شرعي و نظري توجيه پي مسلمين، در ةعام
دواني  تيميه، ابنامام فخر رازي،   غزالي، ابن جماعه،مانندورزاني  انديشه. سنت را تداوم بخشند

با در نظر گرفتن لزوم حكومت  اسالمي، ة ميانةدوراهللا بن روزبهان خنجي در طي  و سپس فضل
با پذيرش واقعيت انحالل خالفت، تالش كردند براي حفظ نهاد حكومت، بدون  در جامعه و

بيان قواعد شرعي حكومت و حدود الهي، فرمانروايي حكومت  در نظر گرفتن ماهيت آن، با
عنوان آخرين  اهللا روزبهان خنجي به اما در ميان ايشان فضل ؛كنندپذير  اسالمي سنيان را امكان

برقراري ياي ؤراز پايان كار خلفاي عباسي، همچنان  سدهميانه با گذشت دو  ةدورپرداز  نظريه
 كه شيعيان در حال گسترش زماني پروراند، در خلفاي صدر اسالم را در سر مي مانندخالفتي 

اد تركان و بدون داشتن اصالت و امپراتوري عثماني از نژ قدرت سياسي خويش در ايران بودند
خالفت مسلمين و  ةداعيو  يافت ميهاي غربي اسالم تسلط  عربي و نسب از قريش، بر سرزمين

 امت ميان شكاف و مذهبي كرد و اختالفات ميمطرح اجراي احكام شريعت در اين قلمرو را 
ذهب در م سني عاملي براي وحدت بخشيدن امت اسالمي در پيبود، وي  شده عميق اسالم

نگاري  نويسي بيشتر براي تاريخ نامه خنجي كه قبل از شريعت .تقابل با امت اسالمي تشيع بود
قدرت شيعيان، برخالف عرف پيشكسوتان  گرفته بود، در مبارزه با توجه قرار خويش مورد

 به فارسيش را هاي بانامه به زبان فارسي كرد و كت شريعتنويسي، اقدام به نگارش  نامه شريعت
 وي مورد ةانديش رسد در قياس با غزالي و ابن تيميه، نظر مي بههمه   اين با آورد؛ به نگارش در

» زمين فرهنگ ايران ةنشري«در » محمدامين خنجي «نخستين بار. گرفته است عنايت كمتري قرار
حال وي را در  پروفسور مينورسكي خاورشناس بنام نيز شرح نوشت؛از زندگي روزبهان خنجي 

اهللا نجفي  آيت «در ميان علما مرحوم .آرا به انگليسي منتشر كرد خالصه عالم ةترجماي ابتد
كرده و اطالعات بسيار مفيدي  عنوان يك عالم شافعي و عارف و محدث ياد از او به» مرعشي

» سيد جواد طباطبائي «هاي اخير، در كتب منتشرشده در سال . استعرضه داشتهاز آثار خنجي 
 بن اهللا فضلانديشة  به بررسي سياسي در ايرانانديشة درآمدي بر تاريخ  كتابدر آخرين فصل 
 و داوود فيرحي سياسي در اسالم و ايرانانديشة حاتم قادري در كتاب  . استروزبهان پرداخته

هايي را براي بازگو كردن نظر اين متفكر   بخشنظام سياسي و دولت در اسالمدر كتاب 
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تواند حائز اهميت باشد  جهت مي  اين  خنجي ازيعيان بررسي آرابراي شي. اند اختصاص داده
 ارادت خاص داشت) ع (معصومين ةائمتمامي    زيرا به،اند امامي دانسته دوازدهكه وي را سني 

او در پاسخ به كتاب  ةرديحال   عين در .قبول داشت امامت ايشان را در وضعيت بدون واليت و
كه وي  است  اين پژوهش  اينةمسئل .ن در عصر حاضر استعالمه حلي، مورد استناد وهابيا

با توجه به . است چگونه همزمان ضمن دشمني با تشيع داراي اعتقاد به امامان شيعه بوده
 جامعه وي مسائل ةنام شريعت وي، پرسش اين است كه ةنام شريعتاهللا خنجي و  فضلة انديش

 از پرسشاين  پاسخبراي يافتن  است؟ كدام مسائل آن از رفت برون حل راه و داند چه مي را
است  اين ،از آنم همل ةفرضي .گيريم هاي سياسي بهره مي توماس اسپريگنز در فهم نظريه ةنظري
 هاي فرقه گسترش را هجري دهم و نهم هاي سده ةجامع اساسي بحران خنجي روزبهان كه

 هاي سرزمين در شريعت اجراي به توجهي بي و غيرمذهبي سالطين رسيدن قدرت به مختلف،
 آن تبع به و )امام/خليفه ( رهبر مذهبينبود بحران، اين بروز  دليل،نظر وي از داند و اسالمي مي

 خالفت دوران شكوه و جالل به بازگشت بنابراين اسالم است، الهي حقيقي حدود اجراي عدم
 آشنا و امرا هدايت بحران، از رفت نبرو حل راه و جامعه  آرمان،امام زمانيا ظهور  اسالمي
آوري  روش جمع. است فرمانروايي براي شرعي و شريعت حدود احكام، با ايشان كردن

  .تفسيري است  و روش تحليل آنها،؛اي  كتابخانه،اطالعات
  

  الگوي نظري
هاي  انديشه اي، معتقد است در هر دوره ،مريكاآسياسي در  ةفلسفاستاد  توماس اسپريگنز

علت  به براي پاسخگويي به مسائل محيط سياسي انديشمندان سياسي آن دوران است و سياسي
 .شرايط روزگار ايشان است برعملي و منطبق  هاي سياسي، نظريه گرايي اين انديشمندان، واقع

آن  ةوسيل بهروش جستاري را مطرح كرده است تا  ،هاي سياسي فهم نظريهاسپريگنز در كتاب 
 اين روش جستاري، .متفكران سياسي ممكن شود ةانديش ي مسائل سياسي ومنطق فهم و مطالعه

  :ندك ميعنوان  ظريهنچهار مرحله را براي ايجاد 
به اين درك از محيط رسيد  بايداساساً  .است» شناسي مشكل«گيري يك نظريه  آغاز شكل

 بايداول و فهم مشكل،  ةمرحلپس از طي . وجود آمده است بهو مشكلي  داده  نظمي رخ كه بي
 زيرا تا ،يابي مشكل بسيار حائز اهميت است دليل .كرد توجه» نظمي يافتن دليل ايجاد بي«به 

 .حل مناسبي ارائه كرد توان راه  نظم شناخته نشوند نميةزنند برهمساز و  عامل يا عوامل مشكل
ا الگو گرفتن از آن بتوان ل و مطلوب است تا بآ هترسيم شرايط ايد مسير، ةادامسومين قدم در 

در دنياي  است،» شناسي آرمان« ةمرحلسوم كه  ةمرحلايجادشده در  ةنظري. نظم را برقرار كرد
پرداز  نظريه« .را داردشود و صرفاً نقش راهنما براي رفع مشكل  پذير نمي بيرون از ذهن امكان
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 ةنظرينهايي  ةمرحل .)48: 1383 ر،برزگ( »رسد مي» بايدها «به گذر كرده،» ها هست «در اين مرحله از
نظمي پيشنهاد و راهكارهاي  آنچه براي رفع بي .است» حل  راه ةارائ «سياسي ازنظر اسپريگنز،

، مشكل موجود را رفع و نظم را هاكار بردن آن بهشود تا با  عملي كه صراحتاً يا تلويحاً توصيه مي
آرمان خويش  ضعيت و امكانات پيرامون خود،پرداز با در نظر گرفتن و نظريه .)همان( برقرار كرد
 ةانديشدر اين نوشتار براي فهم . تا در دنياي واقعي بتوان آن را عملياتي كرد دهد ميرا صيقل 

 .شود  وي از اين روش جستاري استفاده ميةنام شريعتسياسي روزبهان خنجي و 
  

  اهللا بن روزبهان خنجي  فضلةشرح احوال و زمان
نلو وقوي آقهاي پايان كار شاهان  در سالش اوزون حسن و جانشينان  هجري،نهم سدةدر پايان 

؛ آنان شدندبودند،  شده ي كه مليي اروپايدولت ها  و عثماني ،، ونيزوارد مناسبات جديدي با 
آغازگر دوران جديدي در  وضعيتاين  .ناگزير بودند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند

ناچار منطق جهاني بر آنها  نلو پاسخگوي آن نبود و بهوقوي اي آق كه نظام قبيله ني بودتاريخ جها
هاي تركمانان بودند كه توانستند در ايران حكومت تشكيل  ها قبيله نلووقوي آق .شد تحميل مي

  خواجه ةانديشالدين دواني بود كه در آن دوران به بازنويسي  پرداز ايشان جالل نظريه .دهند
خالفت در حكومت  ةانديشحكمت عملي ايراني آميخته به  .الدين طوسي پرداخته بودنصير
شد و   ميروز بر ضعف ايشان افزوده   روزبه؛ اما راهگشاي آنها نبود،نلوها جريان داشتوقوي آق

نلوها به وآق قوي ةسيطرهاي تحت  سرزمين شاه اسماعيل صفوي با استفاده از اين موقعيت،
 . متحد برمبناي مذهب مشترك را فراهم كرديايجاد سرزمين ةزمين تصرف و انضمام خراسان را

به  اما ،زيست كه مخالف سرسخت شيعيان صفوي بود  شافعي مييها در ايران عالم در اين سال
، خود را آراي اميني عالماهللا خنجي كه در ابتداي كتاب  فضل ؛نهاد امامان شيعيان بسيار ارج مي

  :ندك گونه معرفي مي اين
اهللا الخنجي االصفهاني الملقب باالمين  فضل خادم علوم ديني و طالب معارف يقيني، ...«

  )الف: 1379 خنجي،(»...معروف به خواجه مال 
تحصيالت مقدماتي را  ؛دنيا آمد به در خنج اصفهان .ق 860 در حدود سالاو شود  گفته مي

 كرد را آغاز ش سالگي سفرهاي17و در الدين اردستاني گذراند  در شيراز زير نظر شيخ جمال
المقدس، بغداد و  بيت  در قاهره،.ق 877تا قبل از سال . تا در مراكز علمي به تحصيل بپردازد

زندگي خنجي  ةدرباراطالعاتي كه . حتي چند ماهي در مدينه شاگرد امام محمد سخاوي بود
اما آنچه سبب  سخاوي است؛ الضوء الالمعهاي خود او و كتاب   از خالل كتاب،آمده دست به

معرفي خود و  براي است كه بديع الزمان في قصه حي بن يقظانشهرت وي شد، كتاب 
 . به سلطان تقديم كرد.ق 892 نلو نوشت و در سالوقوي آقنزديكي به دربار سلطان يعقوب 
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زمان نگاري وقايع  آن مشغول تاريخ از  پس .اي از اين كتاب در دست نيست البته امروزه نسخه
اما اين كتاب، پس از   نام گرفت؛آراي اميني عالمصل اين تالش انلو شد و حوقوي آقدولت 

و به  كردآذربايجان را ترك  با خلع بايسنقرخان جانشين يعقوب،. مرگ يعقوب به پايان رسيد
 را در رد كتاب ابطال نهج الباطلدر ده سال دوري از دربار، كتاب . زادگاهش اصفهان بازگشت

زماني كه شاه اسماعيل صفوي در حال تصرف   عالمه حلي نوشت، درست درالحق نهج
ابطال  ةمقدمدر  .كرددر اين ايام وي مهاجرت خويش را آغاز  .هاي مركزي ايران بود سرزمين

 علت مهاجرت خويش را به قدرت رسيدن شيعيان و دوري از سروصداي قزلباشان نهج الباطل
 زيرا در كتاب ،برد او به دربار محمدخان شيباني در ماوراءالنهر پناه  .)11: 1362 خنجي،( كند ذكر مي

 خود مدافع قتل پدران شاه اسماعيل بود و ضمن بازگو كردن سرنوشت ايشان، از آراي عالم
هاي شرق  شيباني به قزاق ةحملدر . )12 :همان(ه بود برچيدن صوفيان و كشتار آنها حمايت كرد

. آورد  به نگارش دربخاراخانة  مهمانعنوان  باو گزارش اين سفر را سيحون او را همراهي كرد 
 روزبهان نزد حاكم رسيد؛دست شاه اسماعيل به قتل  به محمدخان شيباني .ق 913 در سال

 سلوك الملوكمحمدخان شيباني رسيد و به درخواست وي كتاب  ةبرادرزادبخارا عبيداهللا خان 
است تدوين   فقهاي حنفي و شافعيي و آراهاوي نظررا كه يك دوره حقوق عمومي اسالم حا

حكومت اسالمي در  ةرابطبه  ي،يبر حقوق اساسي، اداري، مالي و جزا كه در آن عالوه كرد
شد  آغاز .ق 919 ةالحج ذينگارش كتاب از  .پرداختها  حالت جنگ يا صلح با ديگر حكومت

االول  ان تا پايان عمر خود در جمادياهللا روزبه فضل .رسيد به پايان .ق 920 االول و در ربيع
  .جا درگذشت و در همان كرد در بخارا زندگي .ق 927

  
  طرح مشكل

 متعدد هاي خليفه حكومت سال ششصد شاهد اسالم جهان ،)ص (اكرم پيامبر رحلت از پس
 در حتي. بودند رسمي تسنن ةبرپادارند و اسالم دنياي وحدت و يگانگي نماد كه بود قريشي
اشپلر، ( »اسالم دنياي وحدت رمز مظهر «عنوان به ،داشتند ظاهري وجود صرفاً خلفا كه زماني

پس از فروپاشي . بودند مسلمانان اكثر نزد احترام و حرمت  دارايشدند و  ميشناخته )157: 1354
خالفت شرعي  ةنظريكه كوشيد  بودايراني  ةنويسنداهللا روزبهان نخستين  خالفت عباسي، فضل

 متأخر را تركيب كند تا اهل سنت براي پيكار با صفويان ايدئولوژي مناسبي در هاي و سلطنت
 م(»امام محمد غزالي«مذهبي نظير  سنيپيش از او علماي  )252: 1393 طباطبائي،( اختيار داشته باشند

در ) ق 732 م( »ابن جماعه«و ) ق 707 م( »ابن تيميه «،).ق 606 م( »امام فخر رازي «،).ق 505
 خنجي در. نظام سياسي زمان خود داشتند  بخشي به ساماناحياي خالفت سعي در  ةنديشا

پروراند كه نزديك به سيصد سال از مرگ  تجديد دوران خالفت را در سر مي ةانديشزماني 
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  گذشت و در خارج از جهان اسالم در غرب، تحوالت مذهبي شكل عباسي مي ةخليفآخرين 
جديد براي دوران جديد اروپا  ةانديشلوتر و ماكياولي در پي  انندمو انديشمنداني بود گرفته 
بدانيم چه امري سبب برانگيخته شدن و ابراز تفكرات  بايدخنجي ابتدا  ةنظريبراي درك . بودند

هاي  به بحران هويت در عقايد و جريان آراي اميني عالمخنجي در ابتداي كتاب  .وي بوده است
هاي كالمي تشيع و تسنن بر  اختالفات عميق مذهبي و مجادله .كند مياشاره مذهبي دوران خود 

شايد بتوان با نگاهي به  .هاي روزبهان بود سر موضوع مشروعيت حاكم جهان اسالم از دغدغه
  .كردتاريخ، مشكل عهد خنجي را بازشناسي 

ماندگي در شرق نزديك و ميانه  هاي ارتجاع فكري و عقيدتي و عقب پنجم نشانه سدةاز 
هجوم  .متكلمان و فقيهان عليه فيلسوفان به همين سبب شكل گرفت ةمبارز. خود را نشان داد

 سدةمغوالن در  ةحملطرف و   يك پنجم و ششم از هاي سدهفرمانروايان صحرانشين ترك در 
هاي صليبي كه سبب انحطاط عمومي و اقتصادي  ديگر و همچنين وقوع جنگ طرفهفتم از 

 تكه شود ق مختلف تكهرَدست هم دادند تا اسالم در ميان ف به  همه دستايران شده بود، همه و
 شايد اولين انحراف مسلمانان ترويج تقديس اوليااهللا بود كه شيوخ، .)249: 1363 پطروشفسكي،(

كردند و برايشان كرامات و معجزاتي قائل   اوليااهللا محسوب ميءمربيان صوفيه و دراويش را جز
هاي ايشان را نيز  آثار و يادگاري بر قبور ائمه و شيوخ صوفيه، عالوه در ايران .)252 :همان( بودند

  .)253 :همان( پرداختند ميو به خريدوفروش آنها  دانستند ميمتبرك 
 رو شيعيان ميانه بويه و محروم شدن خلفاي عباسي از قدرت سياسي، لآبا آغاز حكومت 

تشيع پس از  ةآزادانسبب آغاز تبليغ و ترويج  و همين امر ندحكومت را در دست گرفت) زيديه(
 سنيان سلجوقي شيعه را مجدداً به دوران تقيه ،بويه پس از سقوط آل. ها شكنجه و آزار شد قرن

ناچار  كه مردم به  طوري  به،نشان دادند آناناي عليه  رحمانه هاي بي و واكنش ندكشاندو محنت 
ردند و اين روند تا اوايل حكومت مغوالن تداوم را پنهان كشان و عقايدخواندند سني خود را 
و تساهل و گرفتند گري خويش فاصله   هفتم مغوالن از خوي وحشيسدةدر اواخر  .داشت

حتي برخي از حكام ايشان مذهب  سالطين مغول اسالم آوردند و ؛شد  برقرارتسامح مذهبي
 .)278 :همان( و آزار رها شدند شيعيان از قيد تقيه ،ها سالاز تشيع را برگزيدند و مجدداً پس 

در برخي مقاطع حمايت يان يبودا حتي از مسيحيان و  ومغوالن روي به مدارا با مذاهب آوردند
شدت مقاومت  ه شافعي و حنفي در مقابل گسترش تشيع بدر آن زمان فقهاي .)همان( كردند
الدين حسن بن  لجما در آن زمان،. كردند و مانع رسمي شدن اين مذهب در ايران بودند مي

منهاج الكرامه في  «نام بهامامت  موردكتابي در ) ق 727( »عالمه حلي«المطهر حلي ملقب به 
و در زمان حكومت  كه موجب شيعه شدن ايلخان الجايتوخان مغول شد نوشت» معرفه االمه

  . الهيات و فقه بود صفويه راهنماي اصلي در شريعت،
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 ديگر فرق مختلفكه از نظر اهل سنت از دين منحرف شده بودند،   شيعيان اماميه،بر عالوه
، از كردند پيش وحدت اسالمي را تهديد مي از  در ايران شكل گرفتند كه بيش ،منشعب از شيعه

  :جمله
تناسخ علويان اعتقاد شدند و به  الوهيت قائل مي) ع (كساني بودند كه براي علي» غالت« - 
  ؛داشتند
 .نام فاطميان در مصر حكومت تشكيل دهند  توانستند با آن ها ،يا اسماعيليه» باطنيان« - 

  ؛و ظهور كرده است فاطمي، مهدي بوده ةخليفايشان معتقد بودند عبداهللا نخستين 
فارابي، اما در امور ديني  ةفلسفمتأثر از » الصفا اخوان «وابسته به محفل فلسفي ،»قرامطه« - 
  د؛آزادفكر و مداراگر بودن انگار، سهل
  ؛پنداشتند حاكم را حلول خدا مي ةخليف ،»دروزها« - 
 را خويش الدعاه داعي گري بودند و صوفي، نواسماعيليان كه تحت تأثير عرفان »نزاريان« - 

  ؛دانستند مي امام جانشين
 درباره آن ها در اين  است و توضيح  بسيار زيادطريقت هاي ايجاد شده و ها فرقهتعداد  - 

   .مقال نمي گنجد و موضوع بحث ما نيز نمي باشد
 از ميان رفتن وحدت ةايران، نشان ويژه به اين تعداد فرقه و طريقت در جهان اسالم وجود

ت شد و با شكسمنجر نهايت به ضعف اهل سنت در هاي اسالمي است كه  كلمه در سرزمين
. آمدآزادي شيعيان و به قدرت رسيدنشان فراهم  ةزميناسماعيليان نزاري و سقوط دولت ايران، 

 ةطبق نهم هجري نيمي از مردم ايران سني بودند كه البته بيشترشان از شهرنشينان و سدةتا آغاز 
از اواسط . كردند خويش را پنهان مي ةشيع مذهب ،بيشتر مردم از ترس .بودند اعيانحاكمان و 

ترينشان نهضت   ايران شكل گرفت كه از مهمجاي جايهاي شيعه در   هشتم نهضتسدة
 ، سبزوار)ق 775(در خراسان است و سپس در شهرهايي نظير كرمان ) ق 738-783(سربداران 

كه . ه 845مهدي در  ةطاليي نهم و قيام سدة، نهضت حروفيه در )ق 809 (مازندران ،)ق 808(
هجري سيد  845در سال . ت گرفته بودندأ عقايد و فرق مختلف شيعه آميخته به تصوف نشاز

اما  ظهور امام غايب، مهدي خواند؛ ةمقدممحمد مشعشع در خوزستان قيام كرد و اين قيام را 
نظر خنجي در جهت  فعاليت اين فرقه از. قيام خاندان صفويان است ها، ترين اين قيام مهم

» اهللا ابن«را » حيدر«و فرزند او » اهللا«رهبر خود را » جنيد «را اين تركان شيخكفرآميز بود، زي
دليل نفرت از  بهمردم  ةتوداصلي اين بود كه  ةمسئلاما  ،)386: 1363 پطروشفسكي،( خواندند مي

شيعي همراه شدند و  ةطريقمذهب با اين  سنيعثمانيان و نارضايتي تاريخي خود از حكام 
در وظايف ديني » جنيد«به نظر خنجي، آنكه  باحتي .  را بر خود پذيرفتندرهبري شيوخ صفوي
و شيخ را  دانستند ميبزرگ  كرد، هوادارانش او را همچون معبود خويش، خويش مسامحه مي
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جنيد و  ةنو با اعالم شاهنشاهي اسماعيل اول، .)390 :همان( شمردند قبله و مسجود خود مي
آميزتر از  نزد سنيان اهانت (عام مأل اول در ةخليفامام و لعن سه  دوازدهخواني وي به نام  خطبه

سوي مرزها   شد و فقيهان سني به آن  تشيع مذهب رسمي ايران اعالم ،)اين امر وجود ندارد
 ةشكنججمعي و  هاي دسته اعدام .هاي عثماني و ازبك پناهنده شدند به حكومت ند وگريخت

و تدريس فقه شيعه در سراسر ايران آغاز  ندزدد امور تكيه ، فقيهان شيعه بر مسنشدسنيان آغاز 
  .بودعين مشكل  اهللا بن روزبهان خنجي، و اين جريانات در نظر فضل شد

 به نست؛دا  جدي براي اسالم اهل تسنن مييها و رسوم تشيع را خطر  او بروز بدعت
 شدند و محمدخان كه روميان تهديدي براي مرزهاي اسالم شمرده مي هنگامي در دليلهمين 

واجب  قزل بورك را ةبيگانشيباني قصد قتال با قزاقان مسلمان را داشت، وي محاربه با كفار 
  :برشمردتر از هر اقدامي  دانست و دفع ضرر كفر آنها را ضروري

حال تارك ...نمايند اين كافران قزل برك در اذهاب حرمت حضرت پيغامبر مبالغت تمام مي«
ايد كه از ايشان نسبت به شما  ت عزم خود را تعرض جمعي ساختهتعرض ايشان شده و جه

شيخ جغتايي به  ... «:نويسد در ادامه مي. )21: 1362 خنجي،( »...مخالفتي و تعرضي ظاهر نيست
ارباب دين سوخته گشت  ةستار...امداد و معونت مرتدان طاقيه سرخ به سمرقند و بخارا درآمد

ه شد، در دين و دول و ملك و ملل انواع فساد و خلل ملحدين افروخت ةطائفو آتش بدعت 
زودي از رسم و رسوم ايمان و  كه اگر دولت شيعيان ادامه يابد به« )50: 1362 خنجي،( »...روي نمود

  .)همان( »ماند دار اسالم چيزي باقي نمي
احكام الهي حقيقي و  اجرا نشدن منحرف سبب به اعتقاد روزبهان، ظهور دولت شيعيِ

عامل تمام مشكالت جهان اسالم را اين بحران او  .شد مياسالمي  ةجامع شكاف در ايجاد
بود و با رشد روزافزون تفكر شيعي در  ديني جامعه نگران شدت از بي روزبهان به. دانست مي

  .ايران اين نگراني افزايش كرد
  
  يابي مشكل دليل

   .وع مشكل از ديد وي باشيم دليل وقدر پي بايد خنجي در اين مرحله يبراي فهم بهتر آرا
مذهب صفوي، حتي در زمان مغوالن، اين اهل  پيش از گسترش قلمرو حكومت شيعي

و براساس احكام اهل سنت و جماعت رفتار  داشتندسنت بودند كه قدرت را در دست 
هاي مختلفي سر  علت تساهل مذهبي ايشان فرقه بهحكومت مغوالن  ةدوردر . كردند مي

 ، بيان شدپيشترطوركه در  همان .اي رواج يافت صورت گسترده نين تصوف بهو همچ ندبرآورد
گذشته شيعيان در  در. نهادمغوالن تربيت ديني رو به كاهش  ةحملروزبهان معتقد بود پس از 

 اما در زمان حكومت مغوالن، امكان حضور در جامعه با ابراز آشكار ،بردند تقيه به سر مي
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رفته پيوندي ميان تصوف و تشيع  رفته.  به تبليغات گسترده زدندمذهب خود را يافتند و دست
مذهب بر قلمرو و اقتدار خويش  سني انهمزمان در بيرون از مرزهاي ايران ترك. ايجاد شد

شدند، شيعيان و صوفيان كه  افزودند و خطري جدي براي مرزهاي ايران محسوب مي مي
در  .تر كردند يوند ميان خود را مستحكمپ ةحلقدانستند  عثماني را دشمن مشترك خويش مي

نلوها و تصرف قلمرو ايشان و وقوي آقالدين اردبيلي با شكست  اين ميان خاندان شيخ صفي
مذهب عثماني با   سني با يك مذهب رسمي ايجاد و در مقابل خالفت  متحدي سرزمين،خراسان

هاي   ميان سرزمينبنابراين شكاف عميقي آرايي كردند؛ خالفت شيعه صف شبهيك حكومت 
با شعار  خورده از امپراتوري عثماني هاي اروپايي زخم از طرفي دولت. وجود آمد  هاسالمي ب

ايرانيان و تركان عثماني  .دشمن دشمن من دوست من است با صفويان وارد ائتالف شدند
  يكديگر ضربات اساسيپيوسته بهاي و تاريخي و تعصبات مذهبي،  دليل اختالفات ريشه به

در جهان اسالم صفويان . كردند هاي سياسي غرب را فراهم مي وارد و موجبات تقويت قدرت
و نسبت دانستند  ميو منتسب به اعراب  مكان امامتخود را وارث خالفت مرتضوي و دودمان 

در مصر نيز سلطان  ؛رساندند) ع (الدين را به امام هفتم شيعيان يعني امام موسي كاظم صفي
تح بغداد خطبه به نام سلطان عثماني خوانده بود، بنابراين وحدت اسالمي زمان سليم بعد از ف

خلفا توسط دو قدرت بزرگ با دو مذهب متفاوت از ميان رفت و عمالً مسلمان در برابر 
كشورگشايي و  . بدون آنكه اجراي شريعت اولويت اين حكام قرار بگيرد،مسلمان قرار گرفت

 ةاداردر   اجراي حدود الهيرو ؛ ازاينها بود  اين امپراتوريافزايش قدرت سياسي اولين هدف
دليل حضور  بهگرد مسلمانان را، خنجي  اين انحطاط و عقب. تر شد جامعه كمرنگ و كمرنگ

 .)55: همان( »...اند اعداء دين و دولت كه بر مملكت و اموال ما مستولي شده... «داند صفويان مي
هاي  گرد به دوران جاهليت هستيم كه عمالً آموزه  عقبپس از روي كار آمدن امويان شاهد

گردد و  اي برمي سمت رسوم قبيله بهواحده   امتشده و   به پشت گوش انداخته) ص( پيامبر
 ةخليفكه در زمان ) ص(نظر پيامبر عدالت موردبه اعتقاد خنجي،  ،شود بندي مي جامعه باز طبقه

دهد كه خلفا بر مبناي  رفته و جاي خود را به عدالتي مي  نميا از ،چهارم به اوج خود رسيده بود
خالفت امويان و  تمامي متفكران اسالمي، ه هاينظري در ميان  ؛كنند مصالح خويش تعريف مي

عباسيان جايگاه وااليي ندارد و ايشان تمامي مشكالت جامعه را نبود رهبري فقيه و عادل در 
 وجود خالفت بدون شرايط فقهي و شرعي و اطاعت از آن را صرفاً و دانستند ميميان امت 

  .بودنداسالمي پذيرا  ةجامعبراي انسجام 
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   آرمانيةترسيم جامع
اول است كه به خلفاي راشدين  ةخليفرياست چهار  ةدور نويسان، نامه شريعتعصر آرماني 

خلدون سال چهل  ابن. است) ص( حكومت پيامبر ةدوردوران حكومت آنها همانند . اند معروف
انتقال خالفت به سلطنت  ةدورگيرند، آغاز  هجري قمري را كه امويان حكومت را در دست مي

حكومت از حقيقت اسالمي  در نظر اهل سنت، با حكومت امويان) 25: 1393 طباطبائي،( داند مي
آرماني تالش  ةوردعباسيان نيز براي تجديد  .شدخود فاصله گرفت و از جنبه آرماني آن كاسته 

سيد جواد طباطبائي . خالفت جاري نشد ةنظري و در عمل بودندو صرفاً مبلغ آن دوران  نكردند
از نمدمالي خليفه از شمار زنان «. فساد است ةدورهايي از حكومت عباسيان،  معتقد است دوره

ساير علماي اهل  خنجي نيز مانند .)همان( »آمد بيوه و فرزنداني كه يتيم شدند لشگري فراهم مي
بر بازسازي بنياد خالفت  ةانديش  بود وگرو دوران طاليي حكومت اسالم نهاده تسنن دل در

  .را در سر داشتبراساس موازين صدر اسالم 
شكل گرفت كه مسلمانان كوشيدند قواعد احكام زندگي خود را از  هنگاميفقه سياسي 

اند تا اين قواعد  اهل سنت همواره كوشيدهفقهاي  .كنند سازگارنص استنباط و با وضعيت زمانه 
 آرمان تمامي رو ؛ ازاينرا حداقل نزديك به دوران طاليي خلفاي راشدين بازسازي كنند

فقه . و خلفاي ايشان است) ص( پيامبر ةدوراي با مختصات  نويسان ساخت جامعه نامه شريعت
 اختصاصات خليفه، گرفته است و وضعيت و سياسي اهل سنت بر محور خالفت صحابه قرار

شايد بتوان كتاب  .كنند همچنين شرايط عزل و نصبش را با استنباط از آن دوره تدوين مي
چراكه با ترسيم قواعد حكومتي از منظر  هاي او بدانيم، خنجي را بيان آرمان» الملوك سلوك«

خويش و همچنين ايجاد الگوي ثابت  مطلوبشريعت، وي درصدد برقراري نظام سياسي 
  .فقه دو مذهب شافعي و حنفي براي تمامي اعصار بوده است ]پايحكومتداري بر 

است تا وضعيت مطلوب را » آنچه بايد باشد «در پيپرداز  در بحث آرمان، نظريهكه  ازآنجا
 خويش مشخص كند، خنجي نيز براي تحقق اين امر به سراغ تبيين و تعريف ةجامعبراي 

آرماني اسالمي  ةجامعمفاهيم اصلي حكومت رفت تا از اين طريق نشان دهد كه در يك 
توجه خاص و  آنچه موردبراساس در آن عصر  .حاكمان و نهادهاي حكومت چگونه بايد باشند

ترين  عنوان مهم به» امامت «خصوص با گسترش مذهب تشيع و فرق منشعب از آن، به ،عام بود
 يا دانستند ميو تمامي مدعيان حكومت يا خود را منتسب به امام  شدركن امت اسالمي مطرح 

وضعيتي، با توجه به اعتقاد خنجي به امامان شيعه و قبول   در چنين.ردندك ادعاي امامت مي
سبب رقابت با فقهاي شيعه خصوصاً كتب عالمه حلي، خنجي به  بهعصمت ايشان و همچنين 

نظري چون  كه گذشتگان صاحب  راداري از خالفتو سنت طرف پرداختامامت  ةنظريتبيين 
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صراحتاً و مستقيماً به امامت   وتيميه بدان پرداخته بودند، كنار گذاشت ابنغزالي و  ماوردي،
  :نويسد وي در ابتداي كتاب مي .پرداخت

 زيرا كه نصب امام به مذهب اهل حق بر امت ،امامت از علم فروع فقيه است ةمسئل«
  .)77: 1362 نجي،خ( »...واجب است و

 عظمي رياست «را امام امر ابتداي در بنابراين ؛است حكومت نمودار مخروط رأس در  امام
 او در قضايي و اجرايي اختيارات كليد كه است كسي امام. دكن مي تعريف »مسلمانان عامه بر

  :كه كند مي نقل نسفي عمر از سخن اين براي و است جمع
 و لشگرها گردانيدن روان و اسالم بالد به كفار مداخل سد و حدود ةاقام و احكام تنفيذ«

 خنجي،( » ...و طريق قاطعان و دزدان و متغلبان كردن قهر و فريضه ةصدق و زكات فراگرفتن
1362 :78(.  

را براي  آن مورد هفت تر قبل ماوردي كه كند مي ذكر را امامت براي الزم شروط سپس
 به استناد با را شروطاو . دهد مي ارتقا شرط دوازده به  آن راخنجي لكن ،بود برشمرده خليفه
  :نويسد مي و ندك مي تعيين كالم اهل كتب
 شرع احكام تا باشد مجتهد .2 قريش؛ من االئمه فرموده) ص (پيامبر زيرا ،باشد قريشي .1«
 والام وجوه در تا باشد مال مصالح به علم و كفايت خداوند .4 تدبير؛ و رأي خداوند .3  داند؛

 تميز عقل قوت به تا عاقل .8 بالغ؛ .7عادل؛  .6  قويدل؛ و شجاع .5 .كند اليق وجه بر تصرف
 سميع .11 .نيستند واليت اهل زنان كه زيرا ،باشد مرد .10 .باشد آزاد .9 .كرد تواند امور ميان
  .)همان( »كرد تواند تلفظ احكام به تا باشد ناطق. 12 بصير؛ و

  :نويسد پردازد و مي ويش به شرح كيفيت حفظ شريعت ميمباحث خ ةاداموي در 
مردمان آن است كه بر محافظت احكام اقدام نمايند و  ةعاممراد از حفظ شريعت نسبت با «

بر حاكم است كه قوانين او در ميان امت ...به اوامر او خود را مأمور سازند و عمل نمايند و
 الطبع است، مدنيآدمي ...يچ نوع خلل نيايدمرعي و محفوظ باشد و در اصول و فروع او به ه

و چون قوت  يعني در تعيش خود محتاج به اجتماع بني نوع كه ايشان متعاون و متشارك باشند
 :همان(» ...البد است از عادلي كه رفع جور كند و اند، شهوي و غضبي داعي به جور و اختالف

92(.  
ست كه در رأس آن امام با  ااي امعه ج،كند آرماني خويش مطرح مي ةجامعآنچه خنجي در 

ده كراسالمي  ة جامعةادارگيري از اصول فقه اقدام به  بهره گرفته است كه با گانه قرار شرايط نه
  .ندك ميو از هرگونه خرافه و بدعت پرهيز 

حل وي براي   حال كه وضعيت مطلوب از ديد خنجي را دريافتيم بهتر است به بررسي راه
  .ها بپردازيم فع بحرانها و ر تحقق آرمان
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  راه درمان مشكل
پرداز با در  راه درمان مشكل است، يعني نظريه ةارائسياسي  ةنظريآخرين مرحله در تبيين يك 

حل را براي رفع مسئله  بهترين راهد كن مينظر گرفتن شرايط و امكانات واقعاً موجود سعي 
رداز در اين زمان خود را نشان پ  در حقيقت راهكار عملي نظريه وتشخيصي خود بيان كند

  .دهد مي
در عهد خنجي كه به نظر وي تكثر مذاهب صورت گرفته و شريعتمداري كمرنگ شده 

هاي اجتماعي  توانست اقوام مختلف از ترك و تاجيك را با تشكل  تنها راه عالج كه مي،بود
ن ازبك نيز در سلطا. بود» دين«گوناگون از صحرانشين و كشاورز و بازرگان گرد هم آورد 

اي عمل كند كه در مجامع و مساجد  گونه آرزوي رياست بر كل جهان اسالم تصميم داشت به
به نام وي خطبه بخوانند و اطاعت از او را اطاعت از خدا و رسول و مخالفت با او را مخالفت 

رصدد اهللا د در حقيقت عبيداهللا در هوس تجديد خالفت بود و فضل. خدا و رسول تلقي كنند با
 در فقهي كتابي خواست وي از خان عبيداهللا كه هنگامي .)24 :همان( ياري وي براي تحقق اين امر

 نگارش داستان. برد  قلم  به دس و شمرد منتغم را فرصت بنويسد حكومتداري و حكومت زمينة
 و حكومت كسب صورت در بود كرده عهد خان عبيداهللا كه است شرح اين به الملوك سلوك
 تمامي و نكند تجاوز شريف شرع احكام از سلطنت امور كل در عمر جميع بخارا رب تسلط
 داد اهللا فضل به را يياستفتا صورت وي سبب همين به ؛كند اجرا فتوا و شرع وجه بر را احكام

 هرچه كه بود آن در پي ازبك خان. شد نگاشته الملوك سلوك كتاب ،ااستفت اين جواب در و
 در استفتا اين متن .)48 :همان( باشد موافق شرع به سلطنت، به متعلقه عمالا از او از گردد صادر
 و امام به متعلقه ةشرعي احكام كه كتابي است اين و است آمده الملوك سلوك كتاب ةديباچ
 در اسالم، سياسي انديشه ةگان سه جريان ميان كه در الملوك سلوك. است آمده آن در سلطان
محورها و مختصات شرعي حكومت و روابط  ةدهند نشان گيرد، مي جاي ها نامه شريعت ميان

  .آنچه بايد باشد .قدرت است
نظر خويش، با در نظر گرفتن شرايط زمانه،  پيشتر خنجي براي برقراري امامت مورد

  :دكن ميگونه توجيه  بخارا تفسير و اين ةخان همانماهللا را در كتاب  ظلاصطالح سلطان 
  ؛خداوندي بدانيم ةنشانت و اقتدار پادشاه را در شوك .1
كنندگي و دفع نمايندگي ايذاء از مردمان شايسته چنين خطاب و  رفعدليل نقش  به .2

 او يعني رفع ايذا توجه ةويژ كارسلطان به  ةسلطبنابراين با اشاره به اقتدار و  شعاري است؛
ن دفع توسط سلطان داند و معتقد است اگر اي عدل حاكم مي ةنشانكند و اين عمل را  مي

: 2535خنجي، ( بايست صبر نموده و براي عزل او هيچ اقدامي انجام ندهند  مردم مي،صورت نگيرد
18(. 
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 وي اين است كه آرمان ةنام شريعتخنجي و روح حاكم بر  ة انديشةدربارترين نكته  مهم
آرمان خويش او براي برقراري امامت، واقعيت موجود را بر  .پندارد شده مي محققخويش را 

را امام زمان و » محمدخان شيباني«اهللا،  فضل. كند سوار، سلطنت و خالفت را در هم ادغام مي
 ةمسئل خويش را با بحث ةنام كه شريعت  به همين سبب هنگامي وخليفه الرحمن خطاب كرده

 اهللا  فضلةنام شريعت آن بر واقعيت است؛ انطباق در فكر ،كند امامت و شخص امام آغاز مي
مسائل فقهي حكومت اسالمي، بر مبناي دو مذهب شافعي و حنفي است، زيرا  زمينةكتابي در 

 ةشاخ يعني سالطين و امرا و لشگريان حنفي بوده و ؛خانات آسياي ميانه مذهب حنفي داشتند
دو مذهب مالكي و حنبلي در . اداري يا ديواني يعني وزيران و مستوفيان و دبيران شافعي بودند

، بنابراين روزبهان ذكري از فقه اين دو مذهب نداشتندنفوذ و اعتبار   ماوراءالنهرايران و
السلطانيه ماوردي و احياءالعلوم غزالي به نگارش  احكاماين كتاب با تأثير از دو اثر . آورد نمي

اصل مطلب روزبهان امامت و معناي امامت است همچنين طرز تعيين و . درآمده است
االسالم، مفتي، قاضي  اركان حكومت از امام و سلطان، وزير و امير تا شيخاختيارات و وظايف 

اختيارات و وظايف امام در ارتباط با  پرداخته، بدان روزبهان مسائلي كه ديگر از. و مجتهد
مسلمانان است كه حق واليت ايشان ناظر بر جان مردم يا دارايي يا هم جان و هم  ةجامع

گيري مجدد وحدت مسلمين  حل شكل  بر دين حقيقي را راه  هخنجي تنها تكي .استدارايي 
نظر خود را  هاي فقهي خويش حكومت اسالمي مورد كوشد با دستورالعمل بنابراين مي ؛داند مي

و با استفاده از قدرت اين حكومت، بحران به قدرت رسيدن شيعيان صفوي را پايان  ندكبرقرار 
  .دهد

دوران طاليي اسالم، در عمل شكل نگرفت و دنياي  برآنجاكه خالفت واقعي منطبق  از
  بود وكرد، خنجي سلطنت واقعاً موجود را پذيرفت اسالم را خطر گسترش تشيع تهديد مي

 ماوردي و ةنام شريعت وي از ةنام شريعتبه همين سبب . كردغلبه و فسق سالطين را توجيه 
خالفت اولويت خنجي باشد، تقابل با توان گفت بيشتر از آنكه تجديد  مي. شدتيميه متمايز  ابن

به همين سبب بيشتر از آنكه از نهاد خالفت صحبت . شيعه و دفع ضرر ايشان مدنظر وي بود
 .پردازد ميكند، به تعريف امام و جايگاه وي 

ترين قسمت تبيين حكومت اسالمي در نزد فقهاي اهل  ترين بحث و حساس شايد مهم
 ةنظري سنت و جماعت برخالف شيعيان كه اصل كلي اهل. انتخاب امام است ةمسئلسنت 

اند، اجماع كلي بر سر انتخاب  پذيرفتهرا ) ع (از نسل حضرت علي) ص( امامت خاندان پيامبر
، سه )ص(انتخاب جانشينان پيامبر ةشيوايشان با مراجعه به دوران صدر اسالم و . امامت ندارند

 اما با در نظر گرفتن اند، كامالً پذيرفتهرا  قسم انتخاب اهل حل و عقد، استخالف و شورا
چهارمي به نام استيال را اضافه  ةشيوناچار  شرايط انتخاب جانشين پس از خلفاي راشدين به
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راه حل   چهارم انعقاد امامت را پس از سه ةشيوخنجي نيز با پيروي از فقهاي پيشين، . كنند مي
وجه تمايز ديگر روزبهان با گذشتگان در . داند استياليي مي ةنظرياول، زور و غلبه يا همان 

از اسباب  «:نويسد الملوك مي سلوككتاب  در. امامت است ةواژپادشاه در كنار  ةواژاستفاده از 
  : آورد در توضيحات خود مي )82: 1362 خنجي،( »انعقاد پادشاهي و امامت استيال و شوكت است

به تسلط خود درآورد و سلطه خود نظامي مردم را  ةشيوريان و كشخصي كه با داشتن لش
  .)همان( »سلطان گويند و امام و خليفه بر او اطالق توان كرد« او را ،گستراند را مي

 تأسيس حكومت مقتدر سني براي مقابله با گسترش ،ذهني خنجي ةدغدغكه تمام  ازآنجا
 به و گرفترديف با امامت و خالفت در نظر  ناچار سلطنت را هم  به،حكومت شيعه است

 اما تفاوتي ،شرط آنكه مخالف شرع نباشد  به،همين جهت اطاعت از سلطان را واجب دانست
  .)همان(نبود براي عادل بودن يا جائر بودن او قائل 

به  ةشيونه شخصيت حاكم يا بود و  هاي حكومت كارويژه داشت،آنچه براي وي اهميت 
فاع از مرزها، اجراي حدود، قضاوت انسجام جامعه، حفظ دين، داز نظر او، . قدرت رسيدن او

شكل حكومت در اصل  رو ازاين ،گرو وجود حكومت است و مديريت امور مالي مسلمين در
علت آنكه مصداقي براي شرايط  به.  خواه خالفت باشد يا سلطنت،آن تأثير ندارد ةويژكار

  :نوشت آن زمان وجود نداشت، خنجي از آرمان خويش عقب نشست و امام در ةگان دوازده
قريشي  مثالً هيچ ،اند اگر كسي كه اين شرايط در او موجود باشد يافت نشود فقها گفته«

و به استيال كسي فراگيرد، او سلطان  اند به امام كه در او اين شرايط باشد و مردم محتاجت سين
  .)78 :همان(»باشد

  :آورد كه از ابو حفص نسفي ادله مي
 چنانكه شيعه گويند كه او مختفي و منتظر ،د نه پوشيدهسزاوار است كه امام ظاهر باش«

شرط است كه از اهل واليت ... است و بايد كه از قريش باشد و جايز نيست كه از غير ايشان و
 يعني صاحب سياست باشد و قادر بر تنفيذ احكام باشد و حفظ حدود دار ،و سائس باشد باشد

  .)79: همان( »گردد امام به فسق و منعزل نمياسالم نمايد و انصاف مظلوم از ظالم ستاند 
رديف سه  خنجي با ديگر فقها اين است كه زور و استيال را هم ةانديشاز تمايزات ديگر 

شرط . پذيرد داند و شرط بيعت را نمي قبول مي  ديگر انعقاد امامت راه صحيح و قابل ةشيو
 ،يابد تن نيز تحقق مي  با بيعت يكگويد اجماع  كند و مي پذيرش حداكثري در اجماع را نقد مي

 ولي درواقع ،يك تن آدم متنفذي باشد كه مردم به مخالفت با او برنخيزند  شرط آنكه آن به
كلفتي  زور و اقتدار و گردن ةنتيج فرمان برداريچنين حالتي بسيار نادر است و معموالً نفوذ و 

گويد اگر علم و عدالت در خليفه  و مي نهد ميبعد از قبول زور و غلبه پا فراتر . افراد است
 زيرا حكومت ناقص بهتر از نبودن حكومت ؛توان آن را پذيرفت  از باب ضرورت مي،نباشد
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ومرج و ويراني و قحطي و عدم امنيت و از ميان رفتن صنعت  نبود حكومت سبب هرج. است
 خنجي اولين كسي است ،يساننو نامه ويژه شريعت ميانه و به ةدوردر ميان انديشمندان . شود مي

كند و سلطان و امام را در يك  و خود را تسليم زور مي شكند ميكه حريم حرمت امامت را 
  :گويد او مي. دهد شأن و مرتبه قرار مي

حكم شوكت و قوت  سلطان در عرف شرع كسي است كه بر مسلمانان مستولي باشد به«
هر چه امرونهي كند مادام كه مخالف شرع اند اطاعت امام و سلطان در  و علما گفته لشكر

حسب قدرت و جايز است كه  نباشد، خواه عادل باشد خواه جائر و واجب است نصيحت او به
  .)32: 1362 خنجي،( »...اهللا گويند او را خليفه و امام و اميرالمؤمنين و خليفه رسول

 لذا ،ت بود نهادهاي قديمي حكومت داراي اهمي،آرماني فقهاي اهل سنت ةجامعدر 
يشتر ذكر شد، پطوركه  همان. كردند هاي خويش را براساس اين چارچوب تنظيم مي نامه شريعت

ها را به خود اختصاص  نامه شريعتخليفه يا امام در رأس حكومت اسالمي نخستين فصول 
. شد كه در ديد اهل سنت نيابت سلطنت و خالفت است ازآن به وزارت پرداخته مي پس. داد مي

او را در  واليت عامه است و خليفه يا سلطان   معتقد است وزير كسي است كه صاحبخنجي
. كند با او در مصالح جامعه مشورت مي كرده ووفتق مهمات كشور نايب و جانشين خود  رتق

وي اصل . دو وزير تنفيذ نصب نمايد و يك وزير تفويض بايدوي معتقد است پادشاه 
واجعل  «:فرمايد داند كه از زبان موسي مي طه مي ةسور 29 ةيآمشروعيت وزارت را برگرفته از 

  .)84: 1362 خنجي،( »لي وزيراً من اهلي
دهد كه نايب سلطان است در اياالت و بالد  پس از وزارت، امارت و امير را توضيح مي

پردازد كه چهارمين عنصر  ميهاي دولتي   به ديوان نامه شريعتبخش چهارم  سپس در. حكومت
  .)108: 1392فيرحي، ( شود ري در خالفت اسالمي محسوب ميساختا

بعد از ركن اداري و . هاي پراهميت ديگر نهادهاي قضايي حكومت اسالمي است از بخش
نظامي كه پادشاه و وزير و اميرند، ركن دوم در نظر خنجي ركن قضايي و قانوني است كه 

االسالم  شيخ. االسالم قرار دارد شيخ يا »صدر«قضات و مجتهدان و روحانيون و در رأس ايشان 
. به امور عرف آشنا و به مصالح و مفاسد امور خبير باشد بايداعلم علماي ملك پادشاه است كه 

زيرا احتياج علما موجب  «،خاصي در نظر گرفت تا استقالل داشته باشد ةبودجبراي او بايد 
 اما شاه در اين ، توسط شاه انتخاب شوددباي قاضي نيز . )35: 1362خنجي، ( »گردد ايشان مي ةمداهن

ها كه در قلمرو حكومت اسالمي  مرزهاي قدرت يا همان سرزمين. انتخاب آزادي عمل ندارد
شود و همچنين مرزهاي ميان جهان اسالم و كفر در  هستند و احكام اسالم در آنها به پا مي

 در ذيل باب جهاد و كيفيت بحث مرزهاي قدرت را. گيرند توجه قرار مي ها مورد نامه شريعت
هاي  اسالم به نام بندي وي جهان اسالم و غير دستهدر . ندك قتال با اهل حرب مطرح مي
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خنجي سه شرط را موجب تبديل دارالسالم . شود دارالسالم، دارالكفر و دارالحرب شناخته مي
 اتصال و اول رواج عقايد و احكام غيراسالمي در يك منطقه، دوم. داند ميبه دارالحرب 

 و )395 و 394: 1362 خنجي،( مجاورت منطقه با دارالكفر و سوم نبود مسلمانان يا ذمي در آن منطقه
وتاز سلطان، بالد خراسان و عراق عرب و عجم را  براي حفظ سرزمين مادري خويش از تاخت

ه و گيرد، جزء داراالسالم برشمرد دربرميكه از بغداد و اصفهان تا فارس و آذربايجان را 
او براي نجات . اند نامد كه بر آن مستولي شده سرخان مي ة باغية طاغيةطايفصفويان را 

  :آورد كه وطنانش از مرگ بر طبق قواعد فقه حنفي و شافعي دليل مي هم
اند و اقامت جمعه و اعياد و نصب قضات بر  هاي اسالم اماميه از فرقه ةشيعشك نيست كه «

سرخان است دارالحرب نيست  ةطاغي ممالكي كه اليوم در تصرف ...نمايند طريق اهل اسالم مي
سرخ قتال بايد كرد بنابرآن كه ايشان سجده صنم  ة طاغيةطايفو با ... و غارت ايشان حرام است

  .)40: 1362 خنجي،( »اند و به سب شيخين مرتد شده
را بدون حق  زيرا وي امامان معصوم شيعيان ،دانند  خنجي را سني دوازده امامي نيز مي

و تنها  كندخويش محافظت  ةشيع بنابراين جاي تعجب نيست كه از هموطنان ؛پذيرد واليت مي
وتاز صفويان و افكار انحرافي ايشان بداند كه بر سرزمين مادري وي  مشكل جامعه را تاخت

بينيم كه در عمل  بنابراين مي انحرافي خويش دارند؛ ةانديشاند و سعي در گسترش  مسلط شده
ناگزير از انتخاب واقعيت است و اين حقيقتي است كه  وي در ميان انتخاب آرمان و واقعيت،

  .اند پردازان با آن دست به گريبان تقريباً تمامي نظريه
  
  نتيجه
كردند جامعه از شريعت   احساس ميهااند كه نويسندگان آن زماني نگاشته شده ها در نامه شريعت

كند، آنان با نگاهي به دوران شكوه اسالمي،  هي را اجرا نميفاصله گرفته و حكومت حدود ال
 اما با توجه به ،پروراندند روياي بازگشت به عصر خلفا و احياي نهاد خالفت را در سر مي

كردند با  سعي مي سبببه همين  ؛ديدند ميتحقق اين آرمان را نشدني  وضعيت زماني خويش،
ها را با شريعت  و حكومت شوندعصر خويش  تدوين متون فقه سياسي راهگشاي امراي هم

پس از گذشت سيصد سال از فروپاشي خالفت . ديني رهايي يابند آشتي دهند تا از بحران بي
اهللا روزبهان خنجي همچنان معتقد بود جوامع اسالمي  عباسيان و انحالل نهاد خالفت، فضل

ته و عرصه براي گسترش خليفه رو به انحطاط و تباهي گذاش سبب نبود امام و بهاهل سنت 
آرمان خنجي ايجاد  .تصوف صفويان مهيا شده است –قدرت و رواج افكار انحرافي نظير تشيع 

و بتوان در   گيرد حكومتي به رهبري امام بود تا وحدت مسلمين بر محوريت او دوباره شكل
از الگوي با استفاده . مقابل صفويان ايستادگي و دست ايشان را از داراالسالم كوتاه كرد
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روي كار آمدن يك  وي با گونه بيان كرد كه سياسي خنجي را اين ةانديشتوان  اسپريگنز مي
هاي  حكومت شيعه در ايران پي به وجود مشكل در ميان اهل سنت برد و با توجه به فرقه

از ميان رفتن وحدت مسلمانان را مشكل زمان  مختلفي كه در جهان اسالم ايجاد شده بودند،
 ايران در تشيع سريع گسترش و انحرافي و گوناگون هاي فرقه وجود. ستدان ميخويش 

وي دليل بروز اين مشكل در امت اسالمي را فاصله گرفتن از  .فكري او بود ةدغدغترين  مهم
 زيرا انشعاب ميان امت پس از فروپاشي ؛كند سبب نبود خليفه يا امام ذكر مي بهاحكام الهي 

در  .بودبخش  عنوان عامل وحدت  دچار نقصان در امر رهبري بهخالفت شتاب گرفت و جامعه
 ةجامعخنجي نيز  ؛پردازد  آرماني مييپرداز به ترسيم الگوي نظريه گام سوم الگوي اسپريگنز،

فردي امام براي رسيدن به حكومت و مشخص كردن  ةگان دوازدهآرماني خود را با ذكر شرايط 
دليل آنكه اجراي  به .كرد ترسيم الملوك سلوكب احكام و حدود فقهي حكومتداري در كتا

براي عملياتي كردن  بايدانديشمند  شود، پذير نمي امكان عالم واقع هاي انديشمندان در آرمان
بنابراين خنجي  ؛حلي ارائه كند كه با وضعيت زماني وي سازگاري داشته باشد  خود راه ةنظري

عمل پوشاند و اتحاد اهل  ةجام را خويش ةشاندي ،درصدد برآمدتا با تركيب سلطنت و خالفت
اطاعت از او را بر همه و وي سلطان زمان خويش را امام زمان . كندسنت عليه تشيع را برقرار 

 سلطان پذيرش بحران به نظر خنجي در آن زمان، از عبور حل  راه  بنابراينست،دان واجب مي
 كمك و اسالمي قوانين دادن اننش با وي هدايت و اسالمي ةجامع پيشواي عنوان به فعلي
داند كه مشكلي   ميهنگامياسپريگنز موفقيت يك نظريه را . بود حكومت امر در فقها از گرفتن

 ؛شود حقيقتاً مشكل جامعه باشد و صرفاً تصورات وي نباشد پرداز شناسايي مي نظريهكه در نظر 
و كاربردي نخواهد  كردنخواهد او دردي از آن جامعه دوا  ةنظري ،چراكه اگر چنين باشد

يعني رسيدن به آرزوي خود  و وي در نبردجايي  او راه به ةنظريخنجي نيز  ةزماندر  .داشت
هرچند آثار وي  .ميانه است ةدورنويس  نامه خنجي آخرين شريعت. ماند شكست صفويان ناكام 
 برآرماني  ةجامعسبب انطباق  بهتيميه و غزالي اهميت كمتري دارد،  ابن در مقايسه با ماوردي،

ش از آنها هايجاي خالفت، نظر امامت به قرارگيريو همچنين  واقعي در افكار وي ةجامع
او فقيهي است كه به حكومت با غلبه نه از سر ناچاري، بلكه قانوني و صحيح  .متمايز است
  .داند سلطان زمان را امام و حكومت او را حقه مي بخشد و رسميت مي
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