
 

   

 

99-83 /1399پژوهی/ سال چهارم/ شماره هفتم/ بهار و تابستان مطالعات دین  

 بررسی مشروعیت حكومت اسالمی از دیدگاه امامیه و اهل سنت

 1زهرا حلیمی

 چكیده

بر ترین اختالف در میان امت اسالمی بزرگ بعد از رحلت پیامبر اکرم   

سر مسئله جانشینی و خالفت ایشان پدید آمد. در این میان گروهی از 

گفتند که خالفت ایشان می ن معتقد به خالفت حضرت علیمسلمانا

در مواقع مختلف ایشان را از جانب  مشروعیت الهی دارد و رسول خدا

ای دیگر نیز وجود الهی به عنوان امام بعد از خود منصوب کرده است. عده

 کردند و بالفاصله بعد از رحلت پیامبرباره انکار مینه نصی را در اینهرگو

با تشکیل شورای سقیفه به انتخاب خلیفه پرداختند و معتقد بودند  اکرم

باره ندارد و که این امر بر عهده مردم واگذار شده است و خداوند نقشی در این

نی در این زمینه مشروعیت را مردمی تلقی کردند. این گروه نظرات گوناگو

مطرح کردند از جمله استیالء، استخالف و اجماع اهل حل و عقد و دالیلی را 

نیز ارائه دادند. مقاله حاضر با بیان نظرات اهل سنت، آنها را نقد و بررسی 

 کند. می

 مشروعیت، حکومت، شیعه، اهل سنت. واژگان کلیدی:

 . مقدمه1

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به حکومت و جامعه از ضروریات حیات او است. در اسالم 

گذار حکومت اسالمی، اولین پایه جه قرار گرفته است و پیامبر اکرمنیز این مسئله مورد تو

ز ناحیه خداوند بود و حتی بعد از وفات ایشان نیز درصدد ایجاد حکومتی مشروع و قانونی ا

مسلمانان با شتاب برای انتخاب خلیفه اسالمی به تشکیل سقیفه پرداختند، پس وجود حاکم و 

حکومت اسالمی از ضروریات عقلی است که هیچ گروهی از مسلمانان به غیر از خوارج با آن 

بودن آن اختالف حاکم اسالمی و قانونی مخالف نیستند، ولی در بین مسلمانان درباره انتخاب

ایجاد شد. به همین دلیل این مسئله سبب ایجاد اختالف تاریخی بزرگ در جامعه اسالمی شد.

 

                                                                    
 غانستان.العالمیه، اف. دانش پژوه کارشناسی ارشد کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی1
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 ضرورت وجود حكومت. 2

نیاز به حکومت، نیازی اجتماعی است که در افراد بشر نهادینه شده است. این نیاز همواره در 

شود. انسان از هرگونه هرج و مرج و به زمان حال نمیمیان بشر وجود داشته است و مربوط 

دنبال رسیدن به یک نظام منظم و منسجم آشفتگی در قوانین و مقررات اجتماعی بیزار است و به

کند. اصل وجود حکومت و دولت حتی مورد توجه اش تالش میبرای دستیابی به اهداف عالیه

دولت از »نویسد: و فلیسوف بزرگ میفالسفه و اندیشمندان قدیم هم بوده است. ارسط

صورت اجتماعی مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان سرشت مدنی دارد و ناگزیر است که به

کند یا انسان وحشی است یا موجود برتر از انسان زندگی کند و کسی که وجود دولت را نفی می

با طرح بحث مدینه فاضله  ( افالطون نیز96، ص1384)ارسطو، «. است که نیازی به دولت ندارد

کند. در اندیشه سیاسی و جامعه آرمانی، وجود دولت و حکومت را نیاز طبیعی انسان بیان می

گذار حکومت اولین پایه و پیامبر اکرماسالم نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته است 

قوانین و  اسالمی است. حضرت بعد از هجرت به مدینه نخستین حکومت اسالمی را با وضع

مقررات سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بنا نهاد. اجرای این قوانین نیز بدون 

خود به عنوان اولین حاکم  تصور است. بنابراین، پیامبر اکرموجود حاکم امری غیر قابل 

نیز مسئله سرپرستی  ت داشت. بعد از رحلت پیامبر اکرماسالمی بر اجرای قوانین نظار

را به  بارها و در موارد مختلف حضرت علیکه حضرت شد درحالی حکومت اسالمی مطرح

 عنوان جانشین خود معرفی کرده بود. 

 . حكومت اسالمی در طول حاکمیت الهی1-2

بینی توحیدی، حاکمیت و والیت منحصر در خداوند متعال است مگر با اذن و براساس جهان

ِه »فرماید: می قرآنکند. این حق را به افراد دیگری نیز واگذار می اجازه او که
َّ
 ِلل

َّ
ُم ِإال

ْ
ُحک

ْ
ِإِن ال

َحقَّ وَ ی
ْ
َفاِصلِ یُهَو َخ  ُقصُّ ال

ْ
کند و او بهترین دست خدا نیست که حق را بیان می؛ فرمان جز بهَن یُر ال

َمَر »(. 57)انعام: « داوران است
َ
ِه أ

َّ
 ِلل

َّ
ُم ِإال

ْ
ُحک

ْ
 إِ ِإِن ال

َّ
 َتْعُبُدوا ِإال

َّ
ال

َ
؛ فرمان جز برای خدا نیست، اُه ی أ

صورت (. با توجه به آیات فوق، حاکمیت به40)یوسف: « دستور داده که جز او را نپرستید

نیز به این مورد  قرآن طور غیر استقاللی از آن غیر خداست.استقاللی تنها از آن خداست و به

َناَك َخلِ ا َداُووُد ِإنَّ ی»کند: اشاره می
ْ
ْم بَ  یَفًة فِ یا َجَعل

ُ
اْحک

َ
ْرِض ف

َ ْ
َحقِّ یاْل

ْ
اِس ِبال ای داوود ما تو ؛ َن النَّ

(. وقتی 26)ص: « ان مردم به حق داوری کنیپس م ،میدیگردان (نیو جانش)فه ین خلیرا در زم
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اگر ترین حاکم )فرمانده کل( نیز تنها حق او است، ولی که حاکمیت از آن خدا باشد تعیین بزرگ

کند و یا اینکه اگر صالح بداند فقط به ذکر مصلحت اقتضا کند شخص حاکم را با نام تعیین می

که پیامبر  باره اتفاق نظر دارندکند چنانکه تمام مسلمانان در اینصفات کلی حاکم اکتفا می

 (.101، ص1362از طرف خداوند به عنوان حاکم منصوب شده بود )سبحانی،  اکرم

نیز این مسئولیت به جانشینان حضرت که آنها نیز از جانب الهی  پیامبر بعد از رحلت

منصوب شده بودند، واگذار شد و اطاعت از آنان واجب شد و این منافاتی با حاکمیت خداوند ندارد 

 ی»بلکه شأنی از شئون حاکمیت الهی است. 
َ
ذِ یا أ

َّ
ِط یَها ال

َ
ِط یَن آَمُنوا أ

َ
َه َوأ

َّ
ولِ ُعوا یُعوا الل

ُ
 َوأ

َ
ُسول ْمِر  یالرَّ

َ ْ
اْل

ْم 
ُ
ز[ یای امر خود را ]نیو اول امبرید و پید خدا را اطاعت کنیامان آوردهیای کسانی که ا؛ ِمْنک

بخشیدن به حکومت (. با توجه به مباحثی که مطرح شد مالک مشروعیت59)نساء: « دیاطاعت کن

او با اجازه خداوند به تدبیر جامعه  کردن را به شخص اعطا کند واین است که خداوند حق حکومت

ت با او مخالفت با خداوند و و مخالف او مانند اطاعت از خداوند و رسولبپردازد و اطاعت از 

 است. رسول

 مشروعیت. 3

 . مفهوم مشروعیت1-3

( این کلمه 1/788، 1375مشروعیت از ماده شرع و به معنی راه روشن و درست است. )سیاح، 

بودن است. در زبان التین و در فلسفه سیاست مرادف قانونی« Legittimmacy»معادل واژه 

کردن است؛ یعنی حاکم در اندیشه سیاسی اسالم، مشروعیت به معنای حقانیت و حق حکومت

بر چه اساسی و با چه مجوزی حق تصرف در شئون مردم و هدایت مقدرات عمومی را دارد. 

که حق حاکمیت و فرمانروایی بر مردم را دارد و همواره  بنابراین، حکومت مشروع، حکومتی است

 (69، ص1384در مقابل حکومت غاصب جای گرفته است )حاتمی، 

 . معیار و مالک مشروعیت حكومت اسالمی2-3

بودن حکومت است. از دیدگاه از مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد معیار و مالک قانونی

بودن، رأی و نظر مردم نیست بلکه مشروعیت امری الهی نونیعلمای شیعه مالک مشروعیت و قا

هم نیست و پذیرش و رأی مردم فقط در  م برگزیده مردم و حتی شخص پیامبراست و اما

گونه که فعلیت و عدم فعلیت حکومت وی تأثیرگذار است و شرط تحقق حکومت است. همان
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کند مت از طرف خود اعالم میساز پذیرش حکوحضور مردم در صحنه را زمینه حضرت علی

َحاِضِر َو قِ »فرماید: و می
ْ
 ُحُضوُر ال

َ
ْو ال

َ
 یل

َّ
ال

َ
َماِء أ

َ
ُعل

ْ
ی ال

َ
ُه َعل

َّ
 الل

َ
َخذ

َ
اِصِر َو َما أ ِة ِبُوُجوِد النَّ ُحجَّ

ْ
وا یاُم ال َقارُّ

َق 
ْ
ل
َ َ
وٍم ْل

ُ
ل

ْ
 َسَغِب َمظ

َ
ِة َظاِلٍم َو ال

َّ
ی ِکظ

َ
اِرِبَها وَ یَعل

َ
ی غ

َ
َها َعل

َ
َسَق  ُت َحْبل

َ
ِلَهایل وَّ

َ
ِس أ

ْ
أ
َ
گر ا؛ ُت آِخَرَها ِبک

 یکردند و اگر خداوند از علمااران حجت را بر من تمام نمییکنندگان نبود و عتیحضور فراوان ب

بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند مهار مان نگرفته بود که برابر شکمیعهد و پ

راب یساختم و آخر خالفت را به کاسه اول آن سمیش یشتر خالفت را بر کوهان آن انداخته، رها

 (.3، خطبهالبالغهنهج)« کردممی

هاست. چنین براساس اعتقاد مسلمانان، خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسان

کند که تصرف در مخلوقات خدا باید با اذن خداوند صورت بگیرد و این حق اعتقادی ایجاب می

هاست و شود؛ زیرا او مالک و رب انسانه دیگران واگذار میتصرف فقط از سوی خداوند ب

( بعد از 2/47، 1391 تواند به حکومت اجازه دهد که در مخلوقات او تصرف کنند. )مصباح،می

قق مشروعیت را در حکومت ای تحمسلمانان به دو دسته تقسیم شدند: عده وفات پیامبر

گانه تن دادند. به عبارت دانستند و گروهی دیگر به خالفت خلفای سهمی حضرت علی

دیگر، مشروعیت در نزد اهل سنت با مقبولیت مردمی آغاز شد. پذیرش واقعه تاریخی چگونگی 

های مشروعیت در نزد اهل سنت رسیدن این سه خلیفه بعدها موجب پیدایش نظریه به قدرت

و عقد، نظریه استخالف و نظریه شورا که سه نظریه عمده اهل شد؛ یعنی نظریه انتخاب اهل حل 

های مشروعیت که متأخرتر از آن سه است سنت در باب مشروعیت هستند. یکی دیگر از نظریه

های عباس و سپس ظهور سلسلهامیه و بنینظریه استیالست که پس از روی کارآمدن بنی

نتیجه از نظر اندیشمندان امامیه رأی و  (. در26، ص1385پادشاهی محلی ارائه شد )روزبه، 

رسیدن حکومت اسالمی تأثیرگذار است نه در اصل نظر مردم )مقبولیت( در کارآمدی و به فعلیت

مشروعیت. بعد از تعیین امام بر مردم واجب است که از او اطاعت کنند چه والیت او را قبول 

 داشته باشند و چه نداشته باشند.

 روعیت بخشی. نقش بیعت در مش3-3

بخشیدن به شود که آیا بیعت مردمی نقش اساسی در مشروعیتاکنون این سؤال مطرح می

براساس وقایع تاریخی که رخ داده است از جمله بیعت رضوان و ...  حکومت دارد یا نه.

کردن مردم تأثیری در مشروعیت حکومت و حق والیت و رهبری حاکم اسالمی ندارد؛ زیرا بیعت
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ار بل از این ماجرا حق والیت و حاکمیت داشت و این بیعت فقط موجب اظهق پیامبر

و تقویت بنیه نظامی آنها شد. همچنین با مراجعه به آیات  وفاداری مؤمنان به شخص پیامبر

گونه نقشی در ایجاد حکومت شود که بیعت هیچخوبی روشن مینیز این مسئله به قرآنمتعدد 

ذِ »اسالمی ندارد. 
َّ
َما یَبایَن یِإنَّ ال َه یَبایُعوَنَك ِإنَّ

َّ
 یُعوَن الل

َ
ْوَق أ

َ
ِه ف

َّ
َما  ِهْم یدِ یُد الل ِإنَّ

َ
 ف

َ
ث

َ
َمْن َنک

َ
 یف

ُ
ث

ُ
ْنک

 
َ
ی ِبَما َعاَهَد َعل

َ
ْوف

َ
ی َنْفِسِه َوَمْن أ

َ
َس یَعل

َ
َه ف

َّ
ْجًرا َعِظ یْؤتِ یُه الل

َ
عت یقت کسانی که با تو بیدر حق؛ ًمایِه أ

پس  ،های آنان استخدا باالی دستدست  .کنندعت مییخدا بست که با ین نیکنند جز امی

شکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته مان مییان خود پیشکنی کند تنها به زمانیهر که پ

تواند در بیعت درصورتی می (.10)فتح: « بخشدزودی خدا پاداشی بزرگ به او میوفادار بماند به

باشد که در آغاز ثابت شود که مردم چنین حق و نقشی را دارند  ایجاد والیت و مشروعیت آن مؤثر

کردن مردم با او حق والیت پیدا کند، ولی وقتی ثابت شد که مردم چنین نقشی تا حاکم با بیعت

 (.260، ص1380آفرین باشد )دارابکالیی، تواند مشروعیتندارند بیعت نمی

 مشروعیت حكومت اسالمی از دیدگاه شیعه. 4

 مشروعیت در دوران حضور معصوم. 1-4

از جانب خداوند  تعیین و نصب امام و ائمه معصومین در دوران حضور پیامبر اکرم

اِس ِإَماًما یِإنِّ »گرفته است. متعال صورت َك ِللنَّ
ُ
(. خواجه نصیرالدین طوسی 124)بقره: « َجاِعل

وجود امام »کند: تدالل میاز جانب خداوند چنین اس متکلمان امامیه درباره نصب امام از

، 1409)حلی، « لطف است، پس نصب او از جانب خداوند برای تحصیل غرض واجب است

 (.388ص

 . مشروعیت در دوران غیبت2-4

برعهده  مقام نیابت و جانشینی امام 260ل در سا ا آغاز دوران غیبت کبری حضرت حجتب

مان شیعی نسبت به این مسئله طور که همه عالالشرایط قرار گرفت همانفقهای جامع

اند اگرچه در برخی از زوایای این بحث میان آنان اختالفاتی وجود دارد. در دوران القولمتفق

ترین فرد به توانند رهبری و زعامت جامعه اسالمی را برعهده بگیرند که نزدیکغیبت کسانی می

 یغالب متفکران و فقها بت امام معصومیدر زمان غمعصوم از همه جهات مختلف باشند. 

 یفقها یه نصب الهیاست قائل به نظر نکـه حکومـت حق امام معصومیعه با اعتقـاد بـه ایش
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د. انرا غاصب قلمداد کرده یگریاند و هر حاکم دط به عنوان نواب عـام معصوم شدهیواجد شرا

ن یـام جامعـه مسلمـه انتخـاب حـاکم و امیـز قائـل بـه نظریر نیدو سده اخ یاز فقها یگروه

ز قائل به نصب ین یگریـه دی. نظراستمعروف و مـشهور  یت مردمیه مشروعیهستند که به نظر

 یجا یمردم -یت الهیعنوان مشروع بااست که  همزمانطور مردم به یعام فقها و انتخاب از سو

 (.71، ص1384د )حاتمی، ر یگیم

 . ادله اثبات والیت فقیه1-2-4

 عقلی. ادله 1-1-2-4

دهد. طور طبیعی در هر اجتماع، تنازع و اختالف رخ میانسان موجودی اجتماعی است و به -

 رو اجتماع بشری نیازمند نظم و انضباط است.از این

ای باشد که کمال و سعادت فردی و اجتماعی گونهنظم حیات اجتماعی بشر باید به -

 دنبال داشته باشد.ها را بهانسان

ای که هم عاری از اختالفات و تنازعات ناروا باشد و هم گونهاجتماعی بهتنظیم حیات  -

کننده سعادت معنوی و غایی آدمیان باشد جز از راه وجود قوانین مناسب و مجری شایسته تأمین

 شود.محقق نمی

 تنهایی و بدون دخالت الهی، قدرت تنظیم حیات اجتماعی مطلوب را ندارد.بشر به -

طور کامل و بدون نقص و دخل و تصرف به بشر برسد وانین و معارف الهی بهبرای اینکه ق -

 آورنده و حافظ آن باید معصوم باشد.

 است. مام معصومتبیین دین کامل و اجرای آن نیازمند نصب وصی و ا -

تأمین هدف فوق یعنی، حیات اجتماعی مطلوب  در صورت فقدان نبی و امام معصوم -

شود )واعظی، شناس و عامل به آن میسر میو منطبق بر قوانین الهی تنها از راه وجود رهبر وحی

 (.171، ص1381

 . والیت فقیه، مقتضای لطف الهی1-1-1-2-4 

عه حکومت در جامعه امری ضروری است و حکومت صالح در رشد، تعالی و هدایت معنوی جام -

 کننده و منفی است.کن کردن عوامل گمراهکننده دارد و موجب مهار و ریشهنقشی تعیین

کند که آنچه در ایجاد زمینه رشد جامعه و طرد عوامل لطف و حکمت الهی اقتضا می -

 گمراهی مؤثر است در اختیار بشر قرار گیرد.
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راض و نفوس مردم به اع در عصر حضور به مقتضای لطف و حکمت الهی، والیت بر اموال و -

اند، واگذار شده است، اما در عصر که از جانب خداوند متعال منصوب شده امامان معصوم

نظر کند و یا باید سیاسی اسالم صرف–غیبت یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی

دیگران و  قرار دارد و اصلح از تری از امامان معصوماجرای آن را به کسی که در حد نازل

برخوردار از علم و تقوا و مدیریت است، واگذار کند تا ترجیح مرجوح، نقض غرص و خالف لطف 

شود؛ یعنی انسان به بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میو حکمت الزم نیاید که با توجه به باطل

لیای ز طرف خدای متعال و اوای ایابد که چنین اذن و اجازهمقتضای عقل و لطف الهی درمی

الشرایط تنها مصداق و در حقیقت همان فرد اصلحی صادر شده است و فقیه جامع معصوم

تر در تأمین مصالح جامعه را است که علم به احکام اسالم، صالحیت برتر اخالقی و تدبیر بیش

 (.179، ص1380دارد )نوروزی، 

  . ادله نقلی2-1-2-4

 توقیع شریف. 1-2-1-2-4

پاسخی است از  بیان کرده است. توقیع در حقیقت الدیناکمالاین روایت را شیخ صدوق در 

َحَواِدُث »بن یعقوب فرمود: است که در پاسخ به نامه اسحاق جانب حضرت ولی عصر
ْ
ا ال مَّ

َ
َو أ

ْم 
ُ
ْیک

َ
ِتی َعل ُهْم ُحجَّ ِإنَّ

َ
ی ُرَواِه َحِدیِثَنا ف

َ
اْرِجُعوا ِفیَها ِإل

َ
َواِقَعُه ف

ْ
ِه  ال

َّ
ُه الل َنا ُحجَّ

َ
یْ  َو أ

َ
؛ در رخدادهایی ْم ِه َعل

افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت که اتفاق می

 (.18/101، 1412)حرعاملی، « خدا بر آنان هستم

 . بررسی داللت توقیع1-1-2-1-2-4

َواِقَعهُ » -
ْ
َحَواِدُث ال

ْ
بیان احکام شرعی نیست؛ زیرا برای مردم واضح بود که  مراد از این جمله«: ال

مردم  طورکه در زمان حضور معصومدر برخورد با مسائل شرعی به فقها مراجعه کنند همان

و یا علمای دین مراجعه  خود در این زمینه به ائمه اطهار هایآوردن پاسخدستبرای به

ها مسائل اجتماعی  است که در زندگی انسانالواقعه، حوادث و کردند، پس مراد از حوادثمی

افتد مانند حکومت، والیت، برقراری امنیت، رفع منازعات و رسیدگی به امور اجتماعی اتفاق می

 و فردی افراد جامعه.

منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی »فرماید: باره مینیز در این مام خمینیا

طور کلی و سربسته سؤال داده است. بهدم و مسلمین روی میهایی بوده که برای مر و گرفتاری
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رسد در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه کرده اکنون که دست ما به شما نمی

چیست؟ یا حوادثی را ذکر کرده و پرسیده در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم. آنچه به نظر 

اند که در ضرت طبق سؤال او جواب فرمودهطور کلی سؤال کرده و حآید این است که بهمی

 (80، ص1385)خمینی، «. حوادث و مشکالت به روات احادیث ما یعنی، فقها مراجعه کنید

ِه » -
َّ
ُه الل َنا ُحجَّ

َ
ْم َو أ

ُ
ْیک

َ
ِتی َعل ُهْم ُحجَّ ِإنَّ

َ
یْ  ف

َ
این جمله بر این مسئله داللت دارد که «: ْم ِه َعل

مردم است و همه  بر مردم است فقیه نیز حجت امامد بر حجت خداون طور که امامهمان

را دربردارد که از جمله آنها زمامداری جامعه اسالمی است. امروز فقهای  شئون امام معصوم

حجت خدا بود و همه امور به  طور که حضرت رسولاسالم، حجت بر مردم هستند. همان

حجت  شد. فقها از طرف اماممیکرد بر او احتجاج او سپرده شده بود و هر کس تخلف می

بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، 

تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی. هر کس تخلف کند خداوند بر او احتجاج 

 (82، ص1385خواهد کرد. )خمینی، 

 حنظلهمقبوله عمربن. 3-1-2-4

حاللنا وحرامنا وعرف  ینظر ف ثنا ویمن کان منکم ممن قد روی حد»فرماید: می قامام صاد

قبله منه فإنما یکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقد جعلته عل یرضوا به حکما فإنیأحکامنا فل

؛، هر کس از نا الراد علی الله وهو علی حد الشرك باللینا رد والراد علیاستخف بحکم الله وعل

نظر باشد و احکام ما را بشناسد وی حدیث ما باشد و در حالل و حرام ما بنگرد و صاحبشما که را

و او را به عنوان داور بپذیرد همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس هرگاه حکمی کرد و از او 

را رد اند و آن کس که ما را رد کند خدا اند و ما را رد کردهقبول نکردند حکم ما را سبک شمرده

( با توجه 1/67، 1363)کلینی، « کرده است و ردکردن خدا در حد شرک به خدای متعال است

هرگونه مراجعه به قضات و سالطین را مراجعه به طاغوت بیان فرموده و  به این روایت، امام

 ه آنها مراجعه کنند. ازفقها را به عنوان حاکم معرفی کرده است تا مردم در حل اختالفات خود ب

توان بر وجوب مراجعه مردم به فقها پی برد. همچنین در مراجعه به طاغوت می نهی امام

« کم حاکمایقد جعلته عل یفإن»مراجعه به فقها فقط در امور مربوط به قضاوت نیست؛ زیرا جمله 

 حکومت است. در غیر این صورت امامکلی و مطلق است و مشتمل بر امور قضاوت و 

 کرد.عبیر حاکما از تعبیر قاضیا استفاده میجای تبایست بهمی
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 خدیجهمشهوره ابی. 4-1-2-4

دبن عل» د، عن الحسیمحمدبن الحسن بإسناده عن محمَّ بن نیبن محبوب، عن أحمدبن محمَّ

إلی أصحابنا، فقال: قل  اللهبوعبدا یقال: بعثن  ه،جیخد یالجهم، عن أب ید، عن أبیسع

إلی أحد  ء من اْلخذ والعطاء، أن تحاکموایش یف خصومة، أو تدارینکم یاکم إذا وقعت بیلهم: إ

اق، اجعلوا ب ، یکم قاضیقد جعلته عل یحرامنا، فإنِّ  قد عرف حاللنا و، نکم رجالً یمن هؤالء الفسَّ
ً
ا

 إلی السلطان الجائریاکم أن یإ و
ً
مرا  گوید: امام صادق؛ ابوخدیجه میخاصم بعضکم بعضا

فرستاد و فرمود به آنان بگو مبادا هنگامی که میان شما خصومت واقع سوی اصحاب و شیعیان به

شود یا اختالفی در داد و ستد اتفاق افتد برای دادخواهی به یکی از این فاسقان مراجعه نمایید. 

شناسد قاضی قرار دهید؛ زیرا من او را قاضی قرار مردی را از میان خود که حالل و حرام را می

)حر عاملی، «. از شما علیه بعضی دیگر به سلطان ستمگر شکایت نماید دادم و مبادا بعضی

1412 ،27/139) 

 این روایت بر امور زیر داللت دارد:

اند: امور قضایی و امور حکومتی )مربوط به سلطان امور مورد نیاز و مراجعه مردم دو دسته -

 یا حاکم(؛

 سالطین جائر حرام است؛مراجعه شیعیان در امور یادشده به قضاوت فاسق و  -

نکم یاجعلوا ب»دار در امر قضاوت، فقیه آشنا به حالل و حرام الهی است مرجع صالحیت -

 ؛«قد عرف حاللنا وحرامنا، رجالً 

 یفإنِّ »به والیت در قضاوت نصب شده است.  رجع صالح برای قضاوت از سوی امامم -

 یکم قاضیقد جعلته عل
ً
 ؛«ا

همان مرجع صالح در امر قضاوت است؛ زیرا  ر نظر امامرجع صالح برای حکومت دم -

در مقام بیان بوده است و با توجه به اینکه  ز شئون والیت و حکومت است و امامقضاوت ا

قرار گرفته است و مراجعه  ارد مورد عنایت امامحکومت نسبت به قضاوت اهمیت بیشتری د

 (.154ص ،1388به سلطان ستمگر نهی شده است )جوان آراسته، 

نصب عام  ت و ولی فقیه از جانب امام معصومبنابراین والیت فقیه، منصبی انتصابی اس

 شده است و مراجعه به آنان در امور حکومتی و قضایی بر مردم واجب است.
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 مشروعیت حكومت اسالمی از دیدگاه اهل سنت. 5

ی مردم است و این برعهده معتقدند که انتخاب خلیفه یا اماماهل سنت برخالف شیعیان 

 علمای اهل سنت شیوه انتخاب امام مسئله امری الهی نیست. در این زمینه نیز هر یک از

دانند. بعضی معتقدند که انتخاب خلیفه از طریق شورا و یا استخالف و یا اجماع را مختلف می

 شود.تعیین میاهل حل و عقد و افرادی مانند غزالی معتقدند که خلیفه از طریق زور و غلبه 

 . نصب و نص1-5

از جانب  اق نظر دارند که حکومت حضرت رسولفقهای امامیه و اهل سنت بر این امر اتف

نت به خداوند نصب شده است، پس ایشان حق حاکمیت دارند. وجه اختالف امامیه و اهل س

خودشان ه پیامبر بعد از گردد که امامیه معتقدند کبرمی رهبری حکومت بعد از پیامبر

اهل سنت معتقدند که  را به عنوان امام و خلیفه مسلمانان معرفی کردند، ولی حضرت علی

بعد از خود کسی را انتخاب نکرد و این امر را برعهده مردم قرار داد و بر مردم  پیامبر اکرم

ص ز اسـت کـه امامت با نیجـا»د: یگویم یابوالحسن اشعرواجب است که امام را تعیین کنند. 

ار یه امامت به اختلمـسئ ، پسامده استین یچون نص درباره کس یول ،هم منعقد ثابت شود

(. ابن عابدین از جمله فقهای حنفی 1/117، 1990)شهرستانی، « مردم واگذار شده است

امامت کبری عبارت است از حق تصرف عام در امور مردم و از آن در »مذهب نیز معتقد است: 

شد و باد، ولی نصب امامت عظمی رهبری جامعه از اهم واجبات میشوعلم کالم بحث می

و قبل از دفن آن حضرت، امامت عظمی را که همان خلیفه  صحابه بعد از رحلت رسول خدا

 (.4/203، 1421)ابن عابدین، « باشد، تعیین کردند

 . نقد و بررسی1-1-5

( و حدیث 214شعرا: )« اوندانانذار خویش»در موارد متعددی از جمله ماجرای  پیامبر اکرم

را به عنوان ولی و جانشین پس از خود معرفی کرده بود و این ماجرا در  غدیر حضرت علی

هایی که خلفا ضکتب اهل سنت بیان شده است، ولی بعد از رحلت پیامبر و با توجه به کینه و بغ

  جانب پیامبرند و به انکار نص از داشتند فرصت را غنیمت شمرد نسبت به حضرت علی

این امر را بر عهده مردم قرار داده است و امامت مفضول  پرداختند و مدعی شدند که پیامبر

که ابوحنیفه از علمای بزرگ اهل سنت بر افضلیت با وجود افضل را جایز شمردند درحالی
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(. اهل سنت 114 -113، ص 2011بر عثمان روایت کرده است )ابوحنیفه،  حضرت علی

اند و کرد صحابه را در انکار نصب و نص و تشکیل شورای سقیفه امری قانونی تلق کردهنیز عمل

 پردازند.باره میبه ارائه یک نظریه و تئوری در این

 . استخالف یا انتصاب امام قبلی2-5

های مشروعیت حکومت از نظر اهل سنت، استخالف یا انتصاب امام قبلی است. یکی دیگر از راه

عمر را  ،ابوبکراساس عمل خلیفه اول ابوبکر در انتخاب خلیفه دوم صورت گرفت. این نظریه بر 

 یکه ابوبکر به هنگـام یمکتوب ین انتصاب طین کرد. ایین پـس از خود تعیفه جانشیبه عنوان خل

ن قرار است که در هنگام یافت. اجمال واقعه از ایت یمنجـر بـه موت امال کرده بوده، رسم یمـاریب

 دیفـه برگزیر حکم، ابوبکر از هوش رفت عثمان که کاتب بود نام عمـر را بـه عنـوان خلیقرت یامـال

ا یآ» :گفت یـد خطـاب بـه ویعمل عثمـان را د یوقت و ابوبکر نوشت. ابوبکر به هوش آمد و

(، 3/428، 1939 ،ی)طبـر «رم کـار مـسلمانان بـه اخـتالف کـشد؟یبم یهوشیکه در ب یدیترس

از  یابوبکر دستور داد عهدنامه را بر مردم بخوانند خود بـه مـردم متذکر شد که کسسپس 

د. بر همین اساس فه نکرد از آنان خواست که از عمر اطاعت کننیشاوندانش را بر آنها خلیخو

اگر حاکم و خلیفه فعلی شخصی را به عنوان خلیفه بعد از خود »گوید: ابوالحسن ماوردی می

مردم اعالن کند که این شخص جانشین من بعد از من است آن شخص به عنوان  تعیین کند و به

خلیفه و امام و رهبر مسلمین شناخته خواهد شد و با همین استخالف، مقام امامت برای او 

 (.4، ص1410)ماوردی، «  گردداستوار می

 . نقد و بررسی1-2-5

اند و از کتاب و سنت و عقل ارائه نداده قائالن به این نظریه برای اثبات ادعای خود هیچ دلیلی -

 تنها دلیل آنها عملکرد خلیفه اول در انتخاب عمر بوده است؛

گاه به او در صورت پذیرش انتخاب ابوبکر توسط مردم و داشتن حق حاکمیت، مردم هیچ -

 اند؛حق انتخاب خلیفه بعد از خود را نداده

قبلی ابالغ الهی و از جانب خداوند بوده  در مذهب شیعه، انتخاب امام بعدی توسط امام -

اسامی ائمه  از جمله حدیث جابر، پیامبر اکرم است. همچنین در احادیث متعددی

 را ذکر کرده بودند و امام حاضر حق انتخاب امام بعد از خودش را نداشته است. اطهار
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 . اجماع اهل حل و عقد3-5

مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اهل سنت اجماع اهل حل و عقد یکی دیگر از مبانی 

شود: یکی انتخاب اهل حل امامت به دو صورت منعقد می»گوید: است. ابوالحسن ماوردی می

(. فخررازی و رشیدرضا در تفسیر آیه 6، ص1410)ماوردی، « و عقد و دیگری نصب امام سابق

 ی»شریفه: 
َ
ذِ یا أ

َّ
ِط یَها ال

َ
 یَن آَمُنوا أ

َ
َه َوأ

َّ
ولِ یِط ُعوا الل

ُ
 َوأ

َ
ُسول ْم  یُعوا الرَّ

ُ
ْمِر ِمْنک

َ ْ
( مراد از 59)نساء: « اْل

دانند. اکنون این سؤال مطرح است که اهل حل و عقد شامل االمر را اهل حل و عقد میاولی

شود. برخی از علمای اهل سنت معتقدند که مراد از اهل حل و عقد، علمای چه افرادی می

« إما ببیعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأی و التدبیر»صاحب تدبیر و درایت هستند. 

نویسد: الله روزبهان خنجی درباره اهل حل و عقد می(. فضل4/207، 1421)ابن عابدین، 

اهل حل و عقد عبارتند از علما، قضات، رؤسا و سایر بزرگان امت که امکان حضور داشته باشند، »

بالد اسالمی الزم نیست و بلکه رسیدن خبر امام منتخب برای ولی حضور اهل حل و عقد از سایر 

 (.43، ص1386)خنجی، « آنان کافی است که از او اطاعت کنند

اجماع اهل حل و عقد شامل اجماع بزرگان امت، سران حکومتی، قضایی و علمای باتدبیر و 

با اجتماع  رمفاست که بعد از رحلت پیامبر اکدرایت است. دلیل بر این مبنا نیز سیره خل

در سقیفه، ابوبکر را به عنوان خلیفه تعیین کردند. قاضی عبدالجبار ایجی نیز با ذکر عمل شورای 

امامت با بیعت اهل حل و عقد »گوید: سقیفه به عنوان دلیل بر این مبنا در انتخاب خلیفه می

م نیست؛ زیرا بر این که حصول امامت با انتخاب و بیعت ثابت شد اجماع الز شود و زمانیثابت می

« مطلب دلیل عقلی و نقلی نداریم بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است

 (. 3/59، 1997)ایجی،

 . نقد و بررسی1-3-5

برد نحوه انتخاب ابوبکر در شورا و توسط کسانی که عصمت ندارند این مسئله را زیر سؤال می -

 توان به آن استدالل کرد؛و نمی

گوید: طور ناگهانی و بدون فکر قلمداد کرده است و میعمر، انتخاب ابوبکر را فلته و به -

چنین انجام شد، ولی ای بود و تمام شد. اینهمانا بیعت و انتخاب ابوبکر امر حساب نشده»

( در نتیجه این نوع انتخاب 4/180، 1407)بخاری، « خداوند مردم را از شر آن مصون نگه داشت

 قبول او نبوده است؛ مورد 
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اند. عبدالکریم خطیب در کتاب ای از علمای اهل سنت نیز با این روش مخالفت کردهعده -

 -ابوبکر-تردید دریافتیم آنان که با اولین خلیفه مسلمانان ما بی»نویسد: می الخالفه و االمامه

کردند و بسا چند نفر از اهل مکه نیز بودند، اما همه مردم بیعت کردند از اهل مدینه تجاوز نمی

أی نداشتند العرب در این بیعت مشارکت نداشتند و شاهد و ناظر آن نیز نبودند و در آن ر جزیره

گونه بیعت و این جا به آنها رسید. آیا اینبا خبر خالفت ابوبکر یک ات پیامبر اکرمخبر وف

، 1975)خطیب، « تواند حاکی از رأی و نظر مردم در انتخاب رهبران خود باشداسلوب می

 (.272ص

دهند در ماجرای انتخاب ابوبکر، تمام با توجه با تعاریفی که اهل سنت از اجماع ارائه می -

که آنها معتقدند که باید ، سلمان، ابوذر و ... نبودند درحالیعلیاز جمله حضرت صحابه 

تمام مهاجر و انصار در اجماع حضور داشته باشند. اهل سنت هیچ دلیل عقلی و نقلی را در 

 تواند مورد تأیید قرار گیرد. اند، پس این نوع شیوه نمیحجیت اجماع ارائه نداده

 به(. استیالء )زور و غل4-5

که قدرت  یکسان یعنیهای انعقاد خالفت و امامت از نظر اهل سنت غلبه و زور است؛ از جمله راه

 و دارند حق خواهند داشت که بر جامعه حکومت کنند یشتریب یروان یبـدن یـروین یجـسم

 ،ن روشیهمـ براساس .ـستیا اهل حل عقد نین یعت از طرف عامه مسلمیهم به عقـد ب یازین

( با نگاهی به تاریخ در دوران 72، ص1384. )حاتمی، قاعـده الحق لمن غلب شکل گرفته است

ها بود. حکمای اموی و کارآمدن حکومتهای رویامویان و عباسیان، این شیوه از جمله راه

 کردند.کردند و بر آنها تسلط پیدا میعباسی با استفاده از زور مردم را بر اطاعت از خود مجبور می

امامت با زور »کند: قاضی ابویعلی از علمای بزرگ حنبلی قرن پنجم از احمدبن حنبل نقل می

شود و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست هر چند که آن حاکم فاجر و غلبه هم ثابت می

 (.24، ص1406)ابویعلی، « باشد

زور و شمشیر به که به غزالی نیز معتقد است اطاعت از سلطان ظالم و جاهل درصورتی

شود که کسی به نظر من اگر سلطانی ظالم باشد مانع آن نمی»حکومت بنشیند، اشکال ندارد: 

حقی از او قبول نکند؛ زیرا سلطان ظالم و نادان اگر دارای شوکت و اقتدار شود، واجب است او 

از امرا واجب است، گونه که اطاعت را به حال خود واگذارد و از او اطاعت و فرمانبرداری کرد همان

نفوذی با کسی بیعت کند آن شخص خلیفه خواهد بود و هر کس پس هرگاه صاحب قدرت و ذی
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(. ابوالحسن 2/130تا، )غزالی، بی« از راه زور سلطه پیدا کند والیت و حکم او نیز نافذ خواهد بود

حتی اگر »کند: میگونه بیان در پذیرش این شیوه ایناالحکام السلطانیه ماوردی نیز در کتاب 

امیر متغلب فاقد شرایط الزم برای تصدی این مقام باشد، حاکمیت او مجاز و مشروع و برای مردم 

اطاعت او واجب است و خلیفه نیز مجاز است برای فراخوانی مردم به اطاعت از او و ایجاد تضمین 

« هار و اعالم نمایدمعنوی برای عدم مخالفت مردم با او خود نیز تبعیتش را از حکومت وی اظ

 (.40، ص1410)ماوردی، 

در این  الفقه االسالمی و ادلتهدکتر وهبه الزحیلی از اندیشمندان سیاسی معاصر در کتاب 

نظر فقهای مذاهب اربعه »گوید: کند و میرابطه نظریه فقهای مذاهب اربعه اهل سنت را بیان می

شود؛ زیرا شخصی که با ی و غلبه منعقد میوسیله قدرت نظامو دیگران بر این است که امامت به

ناخواه بدون بیعت مردم و یا تعیین از سوی امام قبلی با استیالء بر جامعه غلبه تسلط یافت خواه

)الزحیلی، « دنبال داردامامت یافته است البته در برخی موارد پس از تسلط، بیعت مردم را نیز به

ه نیز پیروی از صحابه است. صحابه بعد از خلفای بار (. ادله اهل سنت در این8/682، 1428

دانستند معاویه برحق نیست و معاویه حکومت را با ثالثه با معاویه بیعت کردند با وجودی که می

اند که از نظر امامیه هیچ اعتباری ندارد. دست آورده است. آنها نیز به روایاتی استدالل کردهزور به

زند ل سنت، فردی که با غلبه بر منصب خالفت تکیه میدر نتیجه براساس نظر علمای اه

 االطاعه است، حتی اگر آن شخص فردی فاجر و فاسق باشد.واجب

 . نقد و بررسی1-4-5

ایجاد حکومت از طریق زور و غلبه برخالف حکم عقل و از مصادیق ظلم است. تمام عقال بر این  -

مردم بدون رضایت آنها و از طریق زور، قبیح است مسئله اتفاق نظر دارند که تصرف در امور اجتماعی 

به  قرآنپذیرد. از نظر شرعی نیز نصوص دینی بر این امر تأکید دارند و در و وجدان بشری آن را نمی

 ِإْکَراَه فِ »شده است: آن اشاره 
َ

نیز در مخالفت با هرگونه  (. پیامبر اکرم256)بقره: « ِن یالدِّ  یال

وأعوانهم!؟  الظلمة نیأ مناد نادی امةیالق ومی کان إذا حکومت استبدادی و طاغوتی فرمودند:

؛ هرگاه روز قیامت فرارسد سا أو مد لهم مدة قلم ، فاحشروهم معهمیمن الق لهم دواة أو ربط لهم ک

و کارگزاران آنان؟ هر کسی زند: کجایند ظالمان و ستمگران کسی )از سوی خداوند( صدا می

افزار( را )هر کاری برای آنان انجام دهد و یا قدمی برای آنان بردارد حتی( دوات )و دیگر نوشت
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برای آنان بدوزد و یا خطی برای آنان بنویسد، پس با ای را آنان آماده و فراهم سازد و یا کیسه برای

 (.75/372، 1403)مجلسی، « ظالمان محشورشان نمایید

یابد با پذیرش این شیوه، هرج و مرج و نابسامانی در جامعه، کشتار مردم و ... رواج می -

در آیات متعدد بارها مردم را به مبارزه با حکومت های استبدادی از جمله  قرآن کریمکه درحالی

 کند؛حکومت فرعون دعوت می

روش، مقبولیتی از حکومت باید از دو عنصر مشروعیت و مقبولیت را داشته باشد. این  -

که از جانب خداوند منصوب شده  معصوم دنبال ندارد. از این رو حتی امامجانب مردم به

گیرد. )ر.ک.، دارابکالیی، است هرگز از طریق قهر و غلبه و زور، رضایت جامعه را در دست نمی

 (؛158، ص1380

علمای سلف اشاره  اهل سنت در بیشتر موارد در توجیه خود به عملکرد صحابه و سیره -

 که صحابه مقام عصمت ندارند و عمل آنها نیز نیازمند دلیل متقن است؛کنند درحالیمی

اکثر متفکران اهل سنت از جمله بزرگان حنفیه معتقدند که سلطان متغلب کسی است که  -

 (.6/49، 1421فاقد شرایط امامت باشد و با زور بر جامعه اسالمی سلطه یابد )ابن عابدین، 

 گیرینتیجه. 6

گذار اولین بنیان همین دلیل پیامبرایجاد حکومت اسالمی از ضروریات عقل است به  -

 حکومت اسالمی در مدینه بود.

و ائمه  ز آن خداوند است و حاکمیت پیامبرصورت استقاللی احاکمیت و والیت به -

 در طول حاکمیت الهی و با اذن او بوده است. اطهار

بخشیدن یک جامعه بودن و حق حاکمیت است که برای تحققمعنای قانونیمشروعیت به  -

 اسالمی مشروعیت الهی الزم و ضروری است.

از جانب  شروعیت حکومت در زمان حضور معصومبراساس نظریه علمای شیعه، م -

رساندن فعلیتبخشی نقشی ندارند و تنها نقش آنها در بهخداوند است و مردم در مشروعیت

 اسالمی و یا همان مقبولیت است. حکومت

براساس نظر علمای شیعه، مشروعیت حکومت فقها در عصر غیبت زاییده نصب عام آنان  -

از سوی معصومان است که آنها نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه 
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یز و ن مشروعیت دارد حکومت امامان معصوم ه همان معیاری که حکومت رسول خداب

گاه مشروط والیت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت؛ یعنی مشروعیت حکومت هیچ

 ست. نیست بلکه امری الهی و با نصب اوبه خواست این و آن 

دانند و معتقدند که علمای اهل سنت برخالف امامیه، مشروعیت را از جانب مردم می -

های گوناگونی را برای به همین دلیل شیوهخداوند این امر را برعهده مردم قرار داده است 

کنند مانند نظریه انتصاب امام قبلی، استیالء )زور و غلبه(، اجماع مشروعیت حکومت بیان می

 اهل حل و عقد، شورا و ... .

دلیل عمده اهل سنت در این مورد عملکرد صحابه و روایات جعلی است و هیچ پشتوانه  -

 عقلی و نقلی معتبری ندارد. 

 هرست منابعف

 ای، مهدی. قم: اسوه.(. مترجم: الهی قمشه1388) قرآن کریم     *

 )بی تا(. فیض االسالم، علی نقی. تهران: چاپخانه سپهر. نهج البالغه  * 
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 المعرفه.. بیروت: دار الملل و النحل(. 1990شهرستانی، محمدبن عبدالکریم ) .18

 . قاهره: مطبه االستقامه.تاریخ الطبری(. 1939طبری، محمدبن جریر ) .19
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. قم: منشورات کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد(. 1409بن مطهر اسدی )بن یوسفعالمه حلی، حسن .20

 شکوری.

 بیروت: دار القلم. احیاء العلوم.تا(. غزالی، ابوحامد محمد )بی .21

. تصحیح و تحقیق: غفاری، علی اکبر. تهران: دار اصول کافی(. 1363اق )بن اسحکلینی، محمدبن یعقوق .22

 الکتب االسالمیه.

 . بیروت: دار الکتب العربی.االحکام السلطانیه(. 1410بن محمد )الحسن علیماوردی، ابی .23

 جا: مؤسسه الوفا.بی بحاراألنوار.(. 1403مجلسی، محمد باقربن محمدتقی ) .24

. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام نظریه سیاسی اسالم(. 1391مصباح یزدی، محمدتقی ) .25

 .خمینی

. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام نظام سیاسی اسالم(. 1381نوروزی، محمدجواد ) .26

 .خمینی

. قم: انتشارات مرکز مدیریت حکومت اسالمی: درسنامه اندیشه سیاسی اسالم(. 1381واعظی، احمد ) .27

 علمیه.حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


