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 اهداء

این ترجمه را به عاشقان به حق خالفت اسالمی، به آنانی که برای احیاای آن شاب و   

 .هراسند ورزند و در این راه از ایثار جان و مال نمی ز تالش میرو

اند با مفاهیم واال  رستی به جوانان مؤمنی که در تالشبه جانبازان مکتب توحید و یکتاپ

شان آشنا شوند، به آن عمل کنند و بدان دعوت نمایند، به بلبالن  و ارزشمند دین مقدس

وطن اسالمی که قرار دارند، متواضعانه  ، در هرکجایی از مرزهایبوستانی محمدی

 .نمایم تقدیم می



 
 

 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

ۡۡئَِكةَِۡمَلٰۡلِلۡ َۡرُّبَكۡۡقَاَلِۡۡإَوذۡ ﴿ ۡٱِۡفَۡۡجاِعلۡ ۡإِّنِ
َ  .[15: ةالبقر] ﴾َخلِيَفةۡ ِۡضۡۡرل 

ای قرار  و یاد کن زمانی را که گفت پروردگارت برای فرشتگان که همانا من در زمین خلیفه»

 .«...دهم می

مۡ َۡءاَمنهوا ََّۡۡلِينَۡٱّۡلَلۡهٱۡوََعدَۡ﴿ مۡ َتخۡ لََيسۡ ۡتِۡلَِحَۡلَصَۡٱۡوََعِملهوا ِۡۡمنكه ۡٱِۡفۡۡلَِفَنهه
َ  . [00: النور] ﴾ِضۡۡرل 

وعده نموده خداوند برای آنانی که ایمان آوردند از شما، کاار شایساته کردناد کاه هرآئیناه      »

 .«دارد ایشان را در زمین خالفت ارزانی می

وَۡوَۡ﴿ مۡ ََّۡلِيٱۡهه ۡٱۡئَِفَۡخَلَٰۡۡجَعلَكه
َ  .[230: األنعام] ﴾ِضۡۡرل 

 .«و اوست آن که شما را در زمین جانشینان قرار داد»



 
 

 

 مقدمه به قلم دکتر صالح الدین ناهی

ام دکتر رشدی علیان از من تقاضا نماود تاا بارای     هنگامی که دوست جوان و همسایه

های  نویسم، نتوانستم برغم صیق وقت و گرفتاریای ب او مقدمه« اإلسالم واخلالفة »کتاب 

 .بسیار از این عذرخواهی نمایم

نصةص  اننصنةة  و »توانستم از او معذرت بخواهم، در حالی کاه در کتاابم    چگونه می

به مسالله نظاام حکاومتی در اساالم پرداختاه و نظریاات برخای از دانشامندان          «رشعة 

ی بیان نموده بودم که از آن نظریات و ماذاهب  های مذاهب اسالم مان را با دیدگاه مسلمان

نظر ابن خلدون را پسندیدم که این موضوع را بنحوی جامع بررسی نماوده و صارف بار    

اصول اسالمی آن که ریاست دولت است، بسنده نکرده است توأم با آن که این موضوع را 

 .در اشکال مختلف و ادوار گوناگون آن مورد بررسی قرار داده است

ی که دکتر علیان خاصة این بحث را برایم فرستاد، مشااهده نماودم کاه او برخای     زمان

 .آیات قرآن را سرلوحه قرار داده و به آیات خالفت انسان در زمین اشاره نموده است

خواهد که به ژرفای موضوع خویش اشاره کند، و  شاید او با این کار می: با خود گفتم

خواهد خالفت خلیفه دار  اش در فلسفة اسالمی که میهای بدور از کنک بررسی آن بر پایه

ای برای خالفت انسان در زمین قرار دهد، بپردازد؛ لیکن در نهایات دیادم    اسالم را نمونه

گذارد و پا  از ایان باه پیوناد میاان ایان دو        که او تفسیر این موضوع را به خواننده می

ر زماین، جاز انادکی توجاه     خالفت، خالفت خلیفه در سرزمین اسالم و خالفت انسان د

 .نماید و شاید او روزی از روزها به این پیوند و برابری اهتمام ورزد نمی

های خالفت توجه نموده و دو عنصر مهم آن را پدیدار سااخته   استاد علیان به تعریف

 .باشد که مراد ما از آن نگهبانی دین و سیاست دنیا می

نیا را با ایان گفتاارش معاین ساازد کاه      او پ  از این سعی نموده تا مفهوم سیاست د
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او ایان  . «هدف از آن این است که امور و کارهای دولت با تعالیم دینی همآهنا  باشاد  »

گذارد در این که ادارة امور دولت  کند که جایی برای شک نمی عبارت را طوری تفسیر می

چه هادف از  . کند گرایی تجاوز نمی مطابق تعلیمات دینی هرگز پشیزی از واقعیت و واقع

هاای   اداره این نیست که یکسره بدنبال امور غیبای و نهاانی بادویم باا ایان کاه واقعیات       

 .اقتصادی و اجتماعی را نادیده بگیریم

بندی به شاعائر و آداب و   شود که وظیفة دولت فقط بر پای و از آن چنین استنباط نمی

 .گردد رسوم دینی و بخش عبادات منحصر می

شود که اساالم دینای اسات کاه میاان تئاوری و عمال         رداشت میلیکن از آن چنین ب

همآهنگی بوجود آورده با این که تئوری اسالمی صرف خیالی و واهی نیست، چه انساان  

دراسالم موجودی است که خداوند از آفرینش او این هدف را داشته که رسالتی بر دوش 

 .کند ر زمین نمودار میاو گذارد که تثبیت این رسالت شایستگی او را برای خالفت د

ای پاسداری و رهبری کند که همه در  از اینرو واجب است که جامعة اسالمی را خلیفه

برابر او فرمانبر باشند، و او امور و کارهای ملت و امت خود را باه پایش بارد، و تاالش     

ورزد که برای جهانیان رحمت و مهربانی باشد، با این کاه رساالت او در اماور کشاوری     

ها و امور زندگی  آن رسالتی که شامل تمام بخش. سته از شیرازة رسالت اسالمی باشدبرخا

 .باشد بوده و بر نظام شوری استوار می

اینک بنگریم که آیا خالفت این شوری را بوجود آورده و چنانچه شایسته است آن را 

 مراعات نموده است؟

 است؟و آیا اختیارات خلیفه از دیدگاه شریعت و واقعیت مقید 

و آیا اسالم یا دانشمندان مسلمان برای خلیفه و دولات اساالمی دساتورالعملی در چهاار     

 اند؟ ادی اسالمی و حقوق بشر وضع نمودهچوب اصول و مب

ها پیش از اسالم در مورد رعایت درست و راستین توجه به اماور   و این که آیا برای عرب

 ی تابع استبداد و زورگویی بوده است؟ای وجود دارد، یا آن که جامعة جاهل جامعه نمونه
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انگیزد که اهمیت  هایی است که موضوع خالفت در اسالم آن را برمی اینها همه پرسش

این امر از ناحیة آن که موضاوع آن بار ژرفاای اندیشاه و جامعیات فرهنا  اساالمی در        

 .گردد کند نمودار می های سیاست و قانونگذاری داللت می بخش

این نکته از این وجود ندارد که اسالم هرگونه تجازو و سرکشی و  و دلیلی روشنتر بر

کند، چنانکه آیات بسیاری از قرآنکریم گواه این مطلب است، مانند  طغیان را محکوم می

 :فرماید فرمودة خداوند که می

اۡ﴿ ِۡٱۡإِنَۡۡلََكَ َۡل  َٰ ن٦ََۡۡغََٰۡلَطۡ ۡنََۡسن
َ
  .[1-3: العلق] ﴾٧ََۡنَٰۡتغۡ سۡ ٱۡرََءاههۡۡأ

و ماا  « ای در بخاش حکومات دارد   این کاه اساالم نظاام ویا ه    »: گوید د علیان میاستا

توانیم به این موضوع این نکته را بیفزائیم که وحدت عناصر این فکر مانع آن نشده که  می

بسیاری در این مورد پدیدار گاردد، چنانکاه خاود خلفاات     های  های متعدد وگروه دیدگاه

همچناان عااملی   . نخستین از ناحیة بیعت و امور دیگرای بوده برای وحدت عناصر  زمینه

چنانکاه شارط   . بوده برای اختالفات نظری بسیاری که در ماورای آن پدیده آماده اسات  

اسالم »او صراحت دارد بر این که . نسب و عصمت و عدم عصمت، بیانگر این نکته است

و پاسداری نموده و  هم دین است و هم دولت و خلیفه وظیفه دارد از امور دینی نگهبانی

کند که برخی از آن را  او در این مورد به گفتاری استشهاد می. «سیاست دنیا را رهبری کند

سازد که اسالم بیش از این به اهمیت مقاام خلیفاه و سیاسات واالی او توجاه      روشن می

 .دارد

کند که اسالم در واقع و در صحنة زنادگی بالفعال باوده و حکومات      همچنان بیان می

 کرده، لیکن تمایال برخای از خلفاا و پادشااهان باه اساتبداد و خودمحاوری و متال ر         یم

شان از مصالح طبقة حاکم سبب شده که دولت خالفت ساحة کشامکش طبقااتی و    شدن

های خالفت یکای پا  از دیگاری     های اجتماعی و سیاسی شود، و این که دولت انقالب

هاا   هاا و امپریالیسات   تاتارها و صلیبیسقوط کند و این که مانع تجاوز خارجی و یورش 

هایی  شده نتواند و آنهم زمانی که خالفت از ملت و امت محکوم بر کنار ماند و بر گنیجنه
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انباشتند، روی آورد و از مبادی دین اسالمی کاه از   که خلفا و طبقة حاکم به رای خود می

 .رویگردان گردید داشت، گنجینه ساختن طال و نقره و منع استفاده از آن برحذر می

ونََۡۡلَۡۡك ۡ﴿ َۡۡدهولََۢةۡيَكه ۡٱَۡبي 
َ اۡغۡ ل  تا میان  رومندان شما دسات باه دسات    » .[1: الحشر] ﴾ءِۡنَِيا

 .«نگردد

موضوع بسیار مهمی را از موضوعات  «اإلسالم واخلالف »خالصة سخن این که کتاب 

شکش نمودن آراء کند که نویسندة آن در پی فقه عمومی و اندیشة سیاسی اسالم بررسی می

شاان ارزشامند و    هر مذهب و بیان دالیل هر فرقه و اعتماد به مراجعی که بارای هرکادام  

 .قابل اطمینان است، موفق بوده و با شایستگی از عهدة آن برآمده است

هایی را کاه قابالً یاادآور     آور نخواهد بود هرگاه نوشتة او تمام این پرسش پ  شگفت

خواننده از خود بپرسد که آیا خالفت وظایف خود را انجام داد شدیم، برانگیزد و این که 

ای را که شریعت اسالمی برایش ترسیم نموده بود که عدالت را برگزیند و فقط  و محدوده

 را انتخاب نماید، رعایت نمود؟

به هر ترتیبی که باشد این مطالب روشن است که اندیشاة اساالمی اطاعات خلیفاه و     

 .بندی نداشته باشد، الزم نگردانیده است و قوانین شرعی پایامیری را که به حدود 

آمیاز باود از دانشامندان     چنانکه ابن مقفع که از رهبریاان معارضاة سیاسای مساالمت    

کرده  ای است که این نکته سیاسی بزرگ را برای خلیفة زمانش با صراحت بیان می اسالمی

همچنانکه اندیشاة اساالمی در   نیز گواه بر این مطلب است،  که رسالت اصحاب پیامبر

هاای اجتمااعی و حفاظ نظاام از خلال و       برپایی دولات و خالفات براسااس نیازمنادی    

با آنهم برخی از مذاهب به این عقیاده  . پذیری و هرج و مرج، بر واقعیت متکی بود آسیب

بر خدا واجب است که بعضی این وجوب را از باب لطاف  ( نصب امام)شدند که امامت 

 .اند ت نموده و دالیل آن را باطل کردهعدة دیگری با این مذهب مخالفداند که  می

نظاری محادود   ( چارچوبه)اندیشة اسالمی تالش نموده تا خالفت را در یک چوکات 
اساتاد علیاان   . های متفااوتی در برابار آن پدیادار گردیاده اسات      گرداند و از اینرو روش
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های مختلف اشاره نماید که در  و مسلک ها ها را بیان کند و به روش خواسته که این تالش
نمودن تمام نظریات و اقوال موجود در این زمینه که در انادکی از اصاول عماومی     تقدیم 
های غیبی و پراتیاک   های دیگر باهم اختالف دارند و در تئوری نظرند و در شرط باهم هم

 .طرفی و امانت را رعایت نموده است و عمل باهم همآهن  اند، جانب بی
خود تمام این مطالب را مطالعه نماید، چه هادف از  ، از اینرو هرآن که بخواهد بایست

نوشتن این مقدمه آن نبوده که فشردة مطالب کتااب را باه خوانناده عرضاه کناد، و او را      
نیاز گرداند و هرگااه خوانناده نصایحت مارا      ازتلمل در آنچه در این کتاب نوشته شده بی

که این مقدمه را فراموش کند و به مطالعة کتاب آغااز کناد تاا از    خواهم  بپذیرد، از او می
آزادی تفکر و اندیشه و استفاده از تلمل در آفاق اندیشة اسالمی برخوردار شود، بدون آن 

 .که در دالیل دقت و کاوش ننماید، بلکه با کمال دقت و بررسی آن را بخواند
یا ریاست دولت در اسالم، بحثای  خواهم برای خواننده بیفزایم که موضوع خالفت  می

تاریخی نیست، همانگونه که تلمل و اندیشه در آن تلمل در موزة اندیشة اساالمی نیسات،   
چه اسالم در فراخنای تاریخ جا دارد که حاال و گذشاته و حاال و آیناده را بهام پیوناد       

 دهد و مسائل آن، مسائلی است نوین و متحول و آنچه در دیروزش گفتاه شاده بارای    می
حال و آینده اش نیز از اعتبار برخوردار است، این است رماز تسالیم مسالمین و علماای     

ای اسات   اسالم نظام قاانونی »: گویند شان در این مورد که می حق و مقایسه به آن، و گفته
 .«که از سوی خدا الهام گردیده است

ت کاه  صرف اسالم اس»: گویند همچنانکه دلیلی است روشن بر سخن دیگرشان که می
گیرد تا او را به راه راست هدایت نماید،  به زودی دست بشریت سرگردان و حیران را می

 .«ها و مذاهب فکری گوناگونی در جهان پدیدار گردیده است و آنهم پ  از آن که راه
مؤلف کتاب ایان حقاایق را درن نماوده و در بحاث خاویش فقاط نظریاات و آراء        

افکار علمای معاصر را نیز عرضه نموده و به رد یا تائیاد   دانشمندان قدیم را نیاورده، بلکه
 .بنابراین، در این کار خویش شایستة قدردانی و تمجید است. آن پرداخته است

 صالح الدین ناهی



 
 

 

 آغاز کتاب

 .ستایش و سپاس شایستة خداست

 نا و بزرگداشت خدا راست، و درود و سالم بر فرستادة خدا و آل پرهیزگاار و یااران   

ایتگرش، و همة آنانی باد کاه دوساتش داشاتند و مسایر هادایتش را پیاروی کارده و        هد

 .کنند می

های است در فقه عمومی و اندیشة سیاسی اساالم کاه    متحوی این کتاب سلسله بحث

 .است( ریاست دولت)موضوع آن 

من این موضوع را از دو جنباة سیاسای و قانونگاذاری آن بررسای کارده و نظریاات       

 .ام ها را بیان کرده نین متعلق به موضوع بحثسیاسی و قوا

است برخالف شابهات و  « اصل خالفت»در این مورد سند ممتاز دولت اسالمی را که 

چه من معتقادم نظاام   . ام هایی که از دیدگاه تاریخی برآن وارد شده است، برگزیده پرسش

است، و در واقع خالفت که جزئی از نظام حکومتی اسالم است، از تمام این موارد مبری 

شاان از قاوانین و    ها، انحراف بیشتر حکام از برخی مفاهیم اسالم و دوری انگیزة این شک

ها، بوده است که ایان   شان به استبداد و خودرأیی و سرکوب آزادی تشکیالت آن، و تمایل

اماار ساابب فاصااله بااین اماات و حکوماات، و ناااتوانی خلفااا از تحماال و برداشاات      

هاا،   ، و در نتیجه خالفت اسالمی در برابر جنگجویان بیگانه، مغولشان شده های مسئولیت

 .ها سقوط نمود ها و امپریالیست صلیبی

رساند که وظایف رئی  در رعایت امور مدنی ملات   غالباً این امر را می( ریاست)واژة 

 .منحصر است، زیرا که ریاست دولت بر اصولی واقعی استوار است

باشد و وظیفة  ای هردو، متکی می مان بر اصولی و نمونهدر حالی که خالفت در عین ز

 .شود خلیفه در یک زمان شامل رعایت امور مدنی و دینی امت یا مات می
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به هر صورت، هر حکومتی کاه براسااس شاوری متکای باشاد، و در قاانون اساسای        

ر خویش تصریح کند که دین کشور اسالم است، به تعالیم آن مؤمن بوده، و خود را ناگزی

به تطبیق آن بداند و رعایت مصالح دینی و دنیوی ملت را به دوش گیرد، رئی  آن نظاام  

 .رود اسالمی، خلیفه بشمار می

همچنین مراتب سپاس فراوانم را به خدمت استاد دکتار صاالا الادین نااهی تقادیم      

 .ای برآن نگاشت کنم که دست نوی  این کتاب را خواند، و مقدمه می

 لیانرشدی محمد عرسان ع



 
 

 

 پیشگفتارها

 انسان فطرتاً موجودی اجتماعی است

شاود و   شکی نیست که انسان فطرتاً موجودیست اجتماعی، زیرا او در اجتماع زاده می

کند، و روشن است که در ا ر زندگی با همنوع روابط و معامالتی بوجود  در آن زندگی می

 .آید می آید که از آن پیوندها و روابط و حقوق و تکالیفی پدید می

تواند در درون اجتماع از آزادی مطلب برخاوردار باشاد و    شکی نیست که انسان نمی

هاا و مصاالح    هاا، خواسات   چه این کاار باا آزادی  . خواهد عمل کند هرگونه که دلش می

 .نماید دیگران برخورد می

بنابراین، بایست جامعه تشکیالت و قوانینی داشته باشد که تماام ایان اماور را تنظایم     

 .نماید

همچنین جامعه به رئیسی نیازمند است تا این تشکیالت را زیار نظار داشاته باشاد، و     

قوانین را اجرا نماید، تا افراد طغیان نورزند و هرک  وظایف و حقوق خود را بشناسد، و 

 .این پیوندها و عالیق به شکلی نیکو و موافق با مصلحت همة افراد تنظیم گردد

اجتمااع  »: گویاد  مای ( 21 – 22ص )ناسی در مقدمه اش ش ابن خلدون مؤس  جامعه

انساان مادنی   »نمایند کاه   شان چنین تعبیر می ضروریست، و حکیمان این امر را در سخن

نمایناد کاه    یعنی نیاز به اجتماعی دارد که در اصطالا از آن به شهر تعبیر می« الطبع است

 .«همان معنای عمران و آبادیست

آیاد، داشاتن    ع امری ضروری و فطری برای انسان بشمار مای با توجه به این که اجتما

 .شود تشکیالت هم بدون شک برای یک اجتماع امری ضروری و طبیعی محسوب می

تواند تداوم یاباد، همانگوناه    ای از جوامع بشری بدون تشکیالت نمی زیرا هیچ جامعه

 .دار شودتواند از استقرار و آرامش برخور که بدون داشتن امنیت و قانون نمی
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وجود رئی  در یک جامعه برای بقاا و تشاکیالت آن ضروریسات، چاه او     »همچنین 

ای  تواند مردم را به پیروی از نظام وعدم رویااروئی باا آن وادارد و آناان را از زنادگی     می

 ...توأم با کشمکش و نگرانی برحذر دارد

مردم یاا باه رضاا و     ای بوجود نیامده، مگر آن که رئیسی داشته که از اینرو هیچ جامعه

در ایان ماورد   . (2)«نموده اند رغبت و اختیار و یاهم از روی زور و اجبار از او اطاعت می

کاه   –همانگونه که  ابت کردیم  –ای پدید آید  هرگاه جامعه»: گوید عالمه بان خلدون می

تجاوز  به وسیلة شان جهان آبادان شود، خواهی نخواهی به رهبری نیاز دارند که آنان را از

 .زیرا در سرشت حیوانی آنها غریزة تجازو و ظلم وجود دارد. به همدیگر باز دارد

البته این کار از موجودات دیگر ساخته نیست، زیارا حیواناات فاقاد عقال و بلاو  و      

 .مشاعر انسانی هستند

باشد که عمالً برایشان چیرگای و قادرت و تواناایی     این رهبر یک تن از خودشان می

 .(1)«احدی نتوانده به دیگری تجاوز کند که این خود معنی ملک و پادشاهایستدارد، تا 

کناد و   این پادشاهی یا زمامداری و ریاستی که نیاز اجتماعی وجود آن را ایجااب مای  

شاود، اماا    های مختلف نامیده می صاحب آن حکمروا و رئی  دولت است، هرچند به نام

مانان او را خلیفه یا اماام و یاا هام امیرالماؤمنین     بند قوانین اسالمی باشد، مسل هرگاه پای

 .(1)نامند می

 نظام حکومتی در اسالم

 .اسالم با داشتن یک نظام فراگیر و عمومی بر سایر ادیان آسمانی امتیاز دارد

                                           
 .211ابن تیمیه ص  – السةنس  الرشعة  – 202عبدالکریم زیدان ص  –د . أصصل الدعصة -2

 .242مقدمة ابن خلدون، ص  -1
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رغام   اسالم برای ملت خاصی نیامده، بلکه به عنوان رحمت برای هماة بشاریت علای   

 .ان آمده استاختالف ن اد و ملل و رن  و پوست آن

اۡ﴿ :فرماید خداوند می رۡ َۡوَما
َ
 .[11: سبل] ﴾اَونَِذيرۡ ۡابَِشيۡ ّۡلِلَناِسَّۡۡفةۡ َكٓاۡإَِلَۡۡكَۡنََۡسلۡ أ

 .«ای برای همه مردم دهنده دهنده و بیم و نفرستادیم ترا، مگر م ده»

اۡ﴿ :فرماید همچنان می رۡ َۡوَما
َ
َۡۡإَِلَۡۡكَۡنََۡسلۡ أ  .[251: ألنبیاءا] ﴾١٠٧ۡلَِميََۡعَّۡلِلۡ ۡةۡ رَح 

 .«و نفرستادیم ترا، مگر رحمتی برای جهانیان»
ها و شئون زنادگی اسات کاه     از اینرو احکام و قوانین آن عمومی و شامل تمام بخش

ای کاه   تنها به توضیح عقیدة صحیح اکتفا نکرده، و یا هم فقط به بیان نظام اخالقی نموناه 

ا توجه به همة جوانب، قانون عادالناه و  شود نپرداخته، بلکه ب جامعة بشری برآن متکی می

قانونی که در هماه حاال بار انساان، و     . ای را برای بشریت به ارمغان آورده است جاودانه

کند، چه در مسائل فردی و روابط خانوادگی، و چاه در   اعمال و معامالت او حکومت می

او باا کشاورهای   کند، و چاه در ارتبااط کشاور     ای که در آن زندگی می پیوند او با جامعه

 .(2)دیگر

روشن است که چنین قانونی، ضرورتاً مطالبی را با خود آورده که پایاداری دولتای را   

با اصولی درست و مبادیی معقول و کافی و براساس نیازهای هر امت یا هر ملت، در هار  

 .نماید وقت و زمان و در هر جای متضمین می

 :شواهد بر این امر

  :مورد امر به شوری آمده آنچه در قرآنکریم در -2

مۡ وََشاوِرۡ ﴿ ۡٱِۡفۡۡهه
َ  .«و با ایشان در کارها مشورت کن» .[204: عمران  آل] ﴾رِۡمۡ ل 

مۡ ﴿
َ
مۡ َوأ وَرىَۡۡرههه مۡ بَيۡ ۡشه و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت ». [11: الشوری] ﴾َنهه

 .«است

                                           
 .مراجعه نمائید 23 – 20محمد یوسف ص . د االسالم نظنم احلکم يفبه کتاب  -2
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مَيۡ ۡلَمۡ َۡوَمن﴿ اۡۡكه نَزَلۡۡبَِما
َ
َلّٰۡۡلَلۡهٱۡأ و 

ه
مۡهۡئَِكّۡفَأ ونَۡلَظَۡٱۡهه و در مورد حکم ». [20: ةالمائد] ﴾لِمه

 .«به ما انزل اهلل، و آن که حکم نکند به آنچه خداوند فرو فرستاده پ  آنان ستمکارانند
آنچه در سنت نبوی آمده از الفاظی مثل امیر و امام، و حقوقی که ایشان دارناد و  ( ب)

 .ها و تکالیفی که بر دوش ایشان است مسئولیت

ّلََلَا» ِ رِْضََبِفاالاةَ َياُكونُونَاَِِلاالاثاةَََِيا
ا
َاأل ّمُرواَإِلََِّمنا

ا
لايِْهمََْأ ُهمََْعا دا حا

ا
روا نیست برای » «أ

 .«سه فرد که در بیابانی باشند، مگر این که باید یکی را بر خود امیر نمایند

مَُ» ةَاَتالْزا ااعا ُهمََْالُْمْسِلِميَاََجا اما إِما  .«شان همراه باشی ن و اماماین که با جماعت مسلمی» «وا

امَُ» ََاَّّلِيَاإِلما ا ،َاّنّلاِسَََعا ََواُهوَاَرااع  ْسئُول  نََْما ِعّيِتهََِعا و امام که بر مردم زعامت دارد » «را

 .«شبان است و او مسئول رعیت خویش است
همه قواعد و احکامی که در مورد نظام حکومتی، در آراء فقهاا وجاود دارد کاه     :(ج)

تاب و سنت است، و نصوص و آراء دیگری کاه در ایان بحاث  کار     متکی بر نصوص ک

ای  خواهد شد، همه دال بر ایان اسات کاه اساالم از نظاام و تشاکیالت حکاومتی ویا ه        

 .(2)برخوردار است

ای دارد، بلکاه   هاای ویا ه   اسالم نه تنها اندیشه» :گوید دکتر محمد یوسف موسی می

دولت واجب است که حکمروای آن باشد  از اینرو تعیین رئیسی برای. دین و دولت است

و مطابق اصول و مبادیی که در قرآن و سنت آمده امور حکومت و سیاست و ادارة کشور 

 .(1)را به پیش برد

شریعت اسالمی وظیفة زمامدار را باا بیاانی   »: گوید می /استاد شهید عبدالقادر عوده

 .«ین نموده استهای او را با دقت تعی صریح تذکر داده و حقوق و مسئولیت

از این رو وظیفة زمامدار در شریعت اسالمی این است که در نگهبانی دین و سیاسات  

                                           
 .مراجعه شود 201عبدالکریم زیدان ص  –د  .أصصل الدعصةبه کتاب  -2
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 .(2)انجام وظیفه نماید دنیا، به عنوان جانشین و خلیفة رسول اکرم

ای از  عدة زیادی از مستشرقین هم به این حقیقت اعتراف کرده اناد کاه ایناک نموناه    

 .(1)شود شان در اینجا نقل می سخنان

در یک زمان دین و دولیت تلسی  نمود که مرزهای  محمد»: گوید استاد نل لینو می

 .«آن در طول زندگی اش باهم همآهن  بود

ورزد،  اسالم عالوه بر ایان کاه باه مساائل دینای اهتماام مای       »: گوید استاد شاخت می

ظاام  دارد، و خالصاة ساخن ایان کاه اساالم ن      نظریات سیاسی و قانونی را هم عرضه می

 .«شود فرهنگی کاملی است که دین و دولت را باهم شامل می

ای است دینی و سیاسی، زیرا کاه مؤسا  آن    اسالم پدیده»: گوید استاد ستروتمان می

 .«های حکومتی، اطالع کامل داشت ای بود که از روش پیامبر بود، او حکمروای نمونه

 .«ئی  دولت بودرئی  دین و ر پیامبر»: گوید استاد توماس ارنولد می

اسالم تنها شامل عقائد دینی فردی نبود، بلکه جامعة مساتقلی را  »: گوید استاد جب می

 .«ای بود به وجود آورد که روش حکومتی معینی داشت، و دارای قوانین و تشکیالت وی ه

که اسالم فقط دین نیست، بلکه تشکیالتی است سیاسی، و »گوید  استاد فتروجرالد می

ای از مسالمین کاه خاود را متجادد و      ه در روزگار اخیر روی داده که عاده برخالف آنچ

جدایی قائال   –دین و سیاست  –کنند که بین این دو بخش  نامند، تالش می روشنفکر می

شوند، در صورتی که باید گفت که مبنای اندیشة اسالمی بر این اصل متکی است که این 

 .«ایی یکی از دیگری ممکن نیستدو بخش الزم و ملزوم یکدیگرند، چنانکه جد

 

 

 

                                           
 .21ص  2ج  سالماإل الترشیع اجلننئی يف -2

 .21و  21محمد ضیاء الدین الری  ص  –د . سالیة النظرینت السةنس  االنقل از کتاب  -1
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 تعریف خالفت و امامت

اند کاه از نظار لفظای بهام      هایی کرده ز خالفت و امامت تعریفبزرگان امت اسالمی ا

 .نزدیک بوده و از نظر مضمون و معنی همآهن  است

خالفات، جانشاینی از   »اش آن را چنین تعریف نموده است کاه   ابن خلدون در مقدمه

 .(2)«حفظ دین و سیاست دنیاست در صاحب شریعت

امامت برای جانشینی مقام نبوت، در پاسداری دین و »: گوید ماوردی در تعریف آن می

 .(1)«سیاست دنیا وضع گردیده است

امامت سرپرستی عامة مردم است در امور دین و »: گوید عالمه محلی در تعریف آن می

 .»(1)دنیا برای فردی از افراد، به نیابت از پیامبر

خالفت عبارت است از جانشاینی فاردی از افاراد از    »: گوید شم  الدین اصفهانی می

در بپاداشتن قوانین شریعت و حفظ حقوق ملت، بنحاوی کاه پیاروی او بار      رسول اهلل

 .(2)«همة امت واجب است

خالفت، سرپرستی عموم است در امور دین و »کند که  قوشچی آن را چنین تعریف می

 .»(0)بت از پیامبردنیا، به نیا

های دیگری برای خالفت یا امامت یا امارت مسلمین وجود دارد  در این مورد تعریف

باشد، و نیازی به  کر  شان بهم نزدیک است و تقریباً دارای یک معنی و مفهوم می که الفاظ

 .بسیاری از آنها نیست

                                           
 .242مقدمه ص  -2

 .1ص   األحکنم السلطننة -1

 .311ص  رشح جترید االعتقند راد يفمةتصضةح ال -1

 .311ص  رشح جترید االعتقند مراد يفةتصضةح ال -2

 .طبع  حجری  112ص  رشح التجصید -0
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 وظائف خالفت

از خالفت کرده اند، به این نتیجاه   هایی که دانشمندان امت خواننده با توجه به تعریف

و هدف و مقصد بزرگ خالصاه  رسد که آنها اتفاق نظر دارند که وظایف خالفت در د می

 :شود می

 .پاسداری و حفاظت از مرزهای دین و عقیده -2

 .سیاست دنیا به وسیلة آن -1

 ست، زیرا رسول انسانیت حضرت محمدطبعاً منظور از دین، دین مقدس اسالم ا

دین را برای بشریت به ارمغان آورده و خداوند هم این دین را آخرین ادیان آسمانی  این

ۡتَغِۡيَبۡ َۡوَمن﴿ و. ها فرض گردانیده است قرار داده و پیروی و متابعت از آن را بر تمام انسان
َۡ ِۡٱَۡغي  قۡ ّۡفَلَنۡادِينۡ ۡمَِۡلَۡسۡ ل  وَۡۡهۡهمِنۡ َۡبَلۡيه آن که » .[10: عمران آل] ﴾٨٥ِِۡسِينََۡخَۡلۡ ٱۡمِنَِۡۡخَرةِۡٓأۡلٱِۡفَۡۡوهه

 .«شود و او در آخرت از زمرة زیانکاران است جز اسالم دینی بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی
 .حراست و نگهبانی از دین، به معنای حفظ و اجرای آنست

یعناای )حفااظ آن از تحریااف و تباادیل، و نگهااداری آن از انحااراف و تعطیاال،      

، تطبیق احکام، عمل به تعالیم، وادارساختن مردم باه  (لدورنگهداشتن از ساحة اجرا و عم

 .شده اش، و اطاعت از فرامین و پرهیز از منهیات آن توقف در برابر مرزهای تعیین

اما سیاست دنیا به وسیلة دین به این معناست که امور مملکت مطابق تعالیم دینی اداره 

و دفع مفاسد از آنان است که شود، زیرا هدف از تشکیل حکومت سامان یافتن کار مردم 

شن در برابر حادود خادا،    این کار جز با عمل به دین، اجرای تعالیم، تطبیق احکام، تسلیم

و مناع شاان از   ( کارهای پساندیده )شان به معروف  دورنمودن ایشان از منهیات، امرکردن

 .یابد تحقق نمی( کارهای زشت)منکرات 

اسالمی را در امور دینی به آنچه شریعت خدا و  از این رو زمامدار و ظیفه دارد، جامعة

فرض نموده، از قبیل اجرای عدالت در بین مردم، تعیین کارمندان باا کفایات،    رسول او
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های مردم، استفاده از منابع مالی کشاور،   گسترش امن و آرامش، تهیة مایحتاج و نیازمندی

ای را برای آنها فراهم  رومندانهاداره کند، به نحوی که رفاه و آسایش اقتصادی و زندگی آب

 .(2)نماید

هدف نخست از امامت برپاداشتن و اقامة دین »آمده که « رشحهة ومسنیرةال»در کتاب 

کاردن   بر وجهی است که به وسلیة آن اماوری مانناد اخاالص در طاعاات، احیاا و زناده      

ه و تعاالی  بردن بدعت انجام پذیرد، تا مردم برای طاعات ماولی سابحان    ها و از میان سنت

 .آمادگی کامل پیدا کنند

 .کردن آنست هدف دوم از امامت توجه به امور دینا، و اداره

های مشروع آن، و رساندن آن به نیازمنادان و   آوردن مال و  روت از راه مانند به دست

 .دفع ظلم و ستم، برای آن که بندگان خدا فرصت پرداختن به امور دینی را داشته باشند

کند و هرک  بر جان  امور اقتصادی تنظیم گردد، کسی بر کسی تجاوز نمیزیرا هرگاه 

گردد، و هر شخصی که در بیت الماال یاا جاز آن حقای دارد باه       و مال خویش ایمن می

شان فراغات   رسد، و اینجاست که تمام مردم برای رسیدگی به کار دین حقوق خویش می

 .(1)«ازندپرد کنند، و بنحو مطلوبی به انجام آن می حاصل می

ما در این مرحله مجبوریم  ابت کنیم که اسالم قانونی است برای اجتماع انساانی کاه   

افراد جامعه در محور احکام آن متحد گردیده، در سایة آن زندگی نماوده و همآهنا  باا    

شاود و   این شریعت شامل تمام جوانب زندگی مای . نمایند اصول آن با یکدیگر معامله می

 .کند ان را برآورده میتمام نیازهای انس

این قانون برای یک نسل نیامده و برای امتی بخصوص وضاع نگردیاده اسات، بلکاه     

ها برقرار شده است، تا زمانی که خداوند زمین و همة کساانی را   ها و امت برای همة نسل

                                           
 .21ص  2عبدالقادر عوده ج  الترشیع اجلننئیو 245و  210عبدالکریم زیدان ص  -د. أصصل الدعصة -2

 سالماإل نظنم احلکم يفو  130محمد ضیاء الدین الری  ص . تللیف د سالیة النظرینت السةنس  اإلنقل از  -1

 .231محمد یوسف موسی ص . تللیف د
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کنند، به نزد خود برگرداند و تا زمانی که همة کائنات به سوی ماوالی   که برآن زندگی می

 .شان باز گردند یحقیق

 :یابیم از مطالب گذشته، نکات زیر را درمی

 .این که اجتماع برای انسان ضروری است -2

 .این که داشتن تشکیالت برای هر جامعه ضروری است -1

 .این که برای بقا و حفظ نظام و تشکیالت جامعه وجود رهبری ضروری است -1

ا امیرالماؤمنین نامیاده   این که این رهبر در نزد مسلمین بناام خلیفاه یاا اماام و یا      -2

 .شود می

 :این که هدف حکومت اسالمی تثبیت و تحقق دو هدف بزرگ است -0

 .نگهبانی و حراست از دین -اول

 .سیاست دنیا -دوم



 
 

 

 خلیفه یا امام

چون یکی از ارکان مهم نظامی حکومتی اسالم، وجود خلیفه یا امام است، ایان بحاث   

 :شود تقسیم می بخش 1را به این مورد اختصاص دادم که به 

 .تعریف خلیفه از نظر لغوی و اصطالحی و حکم تعیین و نصب او -2

 .شرایطی که باید در یک خلیفه موجود باشد -1

شیوة تعیین خلیفه، مقام قانونی ا و، رابطه و پیوند او با امت، وظایف و حقوق او،  -1

 .و حکم عزل و کیفیت برکناری او



 
 

 

 مبحث اول

 :تعریف خلیفه -1

گردد که دیگری او را جانشین خویش قرار  فظ خلیفه بر کسی اطالق میاز نظر لغوی ل

 .(2)داده باشد، و بر آن که دیگری را در کاری از کارها، خلیفه و جانشینش قرار دهد

هرگاه که به جای او به انجام کاری بپردازد، خاواه   «فالنةن   فالن   َخَلَف »: شود گفته می

 .همراه با او باشد یا پ  از او

اَۡۡولَوۡ ﴿ :فرماید ند میخداو مَۡناََلََعلۡ ۡءۡهَسنََشا ۡٱِۡفۡۡئَِكةۡ َمَلِٰۡۡمنكه
َ ونََۡيۡ ِۡضۡۡرل   .[35: الزخرف] ﴾٦٠ۡلهفه

 .«دهیم که جانشین شما شوند اگر بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی را قرار می»
بات  به علت غی. شود که نمایندة فرد دیگری است همچین این واژه بر کسی اطالق می

 .یا نبودن و یا به سبب بیماری و مرگ شخصی که این فرد نمایندة اوست

 .خَلَائَف جمع خَلِیفَه و خُلَفَاء جمع خَلِیف است

بر رهبر بزرگ دولت  –همانگونه که در تعریف خالفت  کر شد  –لیکن در اصطالا 

شاود کاه    مای شود که این رهبر بزرگ به نام امام یاا امیرالماؤمنین نیاز نامیاده      اطالق می

 .اند لقب داده( فرمانروای برتر)اعظم  متلخرین به او سلطان

. اما دلیل نامیدن او به امام، به خاطر شباهت به امام نماز، در پیروی و اقتداء به اوسات 

والساالم باه شامار     ةشود که او جانشین پیامبر علیه الصاال  و به این سبب خلیفه گفته می

 .شود رسول اهلل گفته می خلیفةت دنیا که به او خلیفه یا رود در نگهبانی دین و سیاس می

ای به اقتباس از خالفت  اختالف است، عده –اهلل  خلیفة –لیکن در نامیدن او به 

 .اند دارد، آن را مجاز دانستهای که برای نوع انسانی وجود  عامه

                                           
 .211ص  2ابن تیمیه ج  – ینهنج السن  النبصی  -2
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 :آنهم در فرمودة خداوند

ۡۡئَِكةَِۡمَلٰۡلِلۡ َۡرُّبَكۡۡقَاَلِۡۡإَوذۡ ﴿ ۡٱِۡفَۡۡجاِعلۡ ۡإِّنِ
َ  .[15: ةالبقر] ﴾َخلِيَفةۡ ِۡضۡۡرل 

 .«ای را دهم در زمین خلیفه همانا من قرار می»

وَۡ﴿ :و فرمودة خداوند مۡ ََّۡلِيٱۡهه ۡٱِۡفۡۡئَِفَۡخَلَٰۡۡجَعلَكه
َ  .[14: فاطر] ﴾ِضۡۡرل 

 .«کند او آن  اتیست که شما را در زمین قیام می»
نکاردن   ممنوع قرار داده اند، به دلیل داللات  لیکن جمهور علماء این نامگذاری اخیر را

این دو آیه برآن و به سبب آن که طلب تعیین خلیفه و جانشین، برای کسی است که خود 

 .(2)...غایب باشد نه در حق آن که حاضر است

مان  : هنگامی که به این نام خوانده شاد، آن را مناع نماود و گفات     حضرت ابوبکر

 .باشم می رسول اهلل فةخلیاهلل نیستم، بلکه  خلیفة

مرسوم گردید کاه   از زمان تصدی خالفت توسط حضرت عمر( امیرالمؤمنین)لقب 

رفت که این ناام باا گذشات     نامیدند، و انتظار می –رسول اهلل  خلیفة خلیفة –مردم او را 

روزگار درازتر شود و تلفظ آن سخت و دشاوار گاردد، زیارا آن کاه جانشاین حضارت       

 .شد نامیده می –رسول اهلل  خلیفة خلیفةاً شد، حتم می عمر

به فکر افتاد که لقب دیگری را پیدا کند کاه خلیفاه باه آن     از این رو حضرت عمر

: گفات  نامیده شود، و چون از یکی از نمایندگانی که به مدینة منوره آمده بود، شنید که می

روز خلیفاه باه ناام     آن را پساندید و باه آن رضاایت داد و از هماان     -یا امیرالماؤمنین،  

 .امیرالمؤمنین یاد شد

متلخرین او را سلطان اعظم نامیده اند، زیرا او در میان امت از باالترین سلطه و قدرت 

 .برخوردار است

 

                                           
 .22تللیف ابویعلی، ص السلطننة   األحکنمو  242مقدمه ابن خلدون، ص  -2
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 :حکم تعیین خلیفه -2

 :این بحث شامل دو مطلب است

 .دانند بیان دیدگاه کسانی که تعیین او را واجب می -2

گویناد کاه خالفات     دانناد، و مای   تعیین او را واجاب نمای  بیان دیدگاه کسانی که  -1

 .هیچگونه پیوندی با اسالم ندراد

 :در بیان دیدگان کسانی که اعتقاد به تعیین امام دارند: مطلب اول
با توجه به این که اسالم اصول و مبادی عمومی نظام حکومتی را وضع نموده، بادیهی  

ست تا در رأس حکومت قرار داشته باشاد،  است که تعیین خلیفه را هم واجب گردانیده ا

 .امور آن را اداره کند، و از مصالح دینی و دنیوی امت پاسداری نماید

شاان بارآن اتفااق     ای است که دانشمندان مسلمان علی رغم اختالف مذهب این نظریه

های مختلف تاریخ خود بدان معتقد بوده و کسی جز نجده  دارند، و امت اسالمی در دوره

 .یر از خوارج و ابوبکر اصم از معتزله، با آن مخالفت نورزیده استبن عم

. گویند که تعیین خلیفه نه از دیدگاه شرع واجب است و نه از دیدگاه عقال  این دو می

« اإلسةالم وأصةصل احلکةم»شیخ علی عبدالرزاق یکی از دانشامندان معاصار در کتاابش    

 .نظرشان را تائید نموده است

تمام اهل سنت، مرجئه و شیعه و خوارج بر وجاوب  »: گوید د میابن حزم در این مور

امامت اتفاق نظر دارند، و این که بر امت واجب است که از امام عادل اطاعت نمایاد، تاا   

آورده، ایشان  احکام خدا را در میان آنها اجرا کند، و مطابق احکام شریعتی که رسو اهلل

گویند فریضة امامت بر مردم الزم نیست،  می را رهبری نماید، جز خوارج نجدات که آنان

و آنان خودشان باید حق را در میان خویش به یکدیگر برسانند، از این گروه اکنون کسی 

 .شوند باقی نمانده و آنان به نجده بن عمیر نسبت داده می

نظر این گروه باطل است و بارای رد نظریاة   »: گوید او سپ  در رد نظر آنها چنین می
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 .کند ابطال آن اجماع نظر تمام کسانی که یادآور شدیم، کفایت میآنان و 

 :کند، به عنوان نمونه قرآن و سنت به وجوب تعیین امام حکم می

وا ۡ﴿ :فرماید خداوند می ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  از » .[04: النساء] ﴾ِمنكه
 .«برداری کنید از رسول او و اولی االمری که از خودتان استخدا فرمانبرداری کنید، و فرمان

همراه با احادیث صحیح بسیاری که در مورد اطاعت از ائمه و وجاوب امامات آماده    

 .(2)است

الزم است دانساته شاود کاه والیات امار ماردم، از       »: گوید شیخ االسالم ابن تیمیه می

شود، زیرا مصلحت آدمی جاز   میچون دین بدون آن برپا ن. بزرگترین واجبات دین است

یابد و آنم به علت نیاز برخی از ایشان به بعضی دیگر، و در هنگاام   در اجتماع تحقق نمی

 .(1)«اجتماع هم ناگزیر باید رئیسی داشته باشد

 .«تعیین و نصب امام واجب است»: گوید ابویعلی می

را سار و ساامان    هرگاه امامی نباشد که کاار ماردم  »: گوید می /امام احمد بن حنبل

 .(1)«شود دهد، فتنه بر مردم حاکم می

که این اندیشه از حقیقات  )با توجه به اندیشة وجوب تعیین رئی  بزرگ برای دولت 

هر نامی که بر او گذاشته شود، خلیفه یا امام یا امیر یا پادشاه، این امر از ( برخوردار است

 :سه حالت خارج نیست

است یا تنها عقل است و یا هردو، ما معتقاد باه نظار     یا منبع این وجوب تنها شریعت

یعنی تعیین امام از نظر شرع و عقل هردو واجب )دانیم،  باشیم و آن را به حق می اخیر می

نسبت داده  (2)که شارا مواقف این نظر را به جاحظ و کعبی و ابوالحسن از معنزله( است

                                           
 .11ص  2ج  ملل والنحلةال الفصل يف -2

 .211ص  السةنس  الرشعة  -1

 .1ص األحکنم السلطننة   -1

 .351مواقف و شرا آن ص  -2
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ند و میان آنچه عقل به آن حکام  ک است، زیرا تعارضی میان آنچه شریعت به آن حکم می

 .کند وجود ندارد، چون احکام و اهداف شریعت اسالمی همه معقول است می

عقد امامت برای کسی کاه مسائولیت آن را باه دوش    »: گوید ماوردی در این مورد می

 .«گیرد، به اجماع امت واجب است، هرچند اصم به تنهایی با آن مخالفت کرده است می

 وب آن اختالف پدید آمده است که آیا شرعاً واجب است، یا عقالً؟اما در مورد وج

عقیده اند  گروهی گفته اند که این وجوب عقلی است، به این معنی که عاقالن همه هم

که باید کارها را به رهبری بسپارند که آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد، و در منازعات و 

معناای و   گار چناین نباشاد در هارج و مرجای بای      ها میان آنها حکم نمایاد، و ا  درگیری

 .ای وحشیانه به سر خواهند برد که پایانی جز نابودی نخواهد داشت زندگی

 :گوید است، می( پیش از اسالم)أفوه أودی که شاعری از دوران جاهلیت 

اَة ََلُم  ال ُیْصلُِح النَنَس َفْصََض ال ُُسَ
 

ُْم َسنُدو  اَة إَِذا ُجَهنَُل  اَوال ُُسَ
 

و هرگاه جاهالن رهبری را  -کند  نظمی و نبودن بزرگان مردم را اصالا نمی بی»: یعنی

 .«به عهده بگیرند، چنان است که گویی بزرگ و سروری ندارند

 .وجوب این امر شرعی است، نه عقلی: گویند گروه دیگری می

مقبولیات   کند کاه چاه بساا از دیادگاه عقال از      زیرا امام اموری از شریعت را بیان می

کند که  باشد، از این رو عقل مجوز آن نیست، لیکن عقل واجب می چندانی برخوردار نمی

هریک از عاقالن و هشیاران خود را از ظلم به همدیگر و قطع رابطه باز دارند، و براساس 

تقاضای عقل و انصاف، عدالت را در میان همدیگر رعایت نمایند، و به عقل خود به عقل 

 .یر و اندیشه کننددیگران تدب

سپارد، چنانکه  لیکن شریعت مقدس در امور دینی کارها را به ولی امر و زمامدار می

 :فرماید خداوند می

ُيَهاَيٰۡ﴿
َ
وا ۡۡا َۡءاَمنهوۡاََّۡلِينَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل   .[04: النساء] ﴾ِمنكه
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فرمانبرداری کنید از خدا و فرمانبرداری کنید از فرساتاده اش  ! ده ایدای کسانی که ایمان آور»

 .«و فرمانروایی که از جن  شماست
از این اطاعت و فرمانبرداری از کسانی را که در میان ما اولی االمر و صاحبان قدرت و 

 .(2)«گردند زعامت اند، فرض نموده که آنان امیرانی اند که بر ما مسلط می

بودن تعیین خلیفه چه منبع شرعی داشته باشد و چه منباع    قاد به واجبدر صورت اعت

یاا ایان کاه بار بنادگان واجاب اسات یاا بار          : عقلی این امر از دو حالت بیرون نیسات 

 .خداوند

واجب اسات  )جمهور متفکرین و اندیشمندان همة مذاهب اسالمی نظریة نخست  -2

 .را پذیرفته اند( بر بندگان

 .معتقدند( تعیین امام بر خدا واجب است)دوم امامیه به نظر  -1

در مورد این که پ  از اتمام زمان نباوت تعیاین اماام    »: گوید قوشچی در این باره می

 .واجب است یا نه؟ اختالف وجود دارد

 و با فرض وجوب تعیین آن بر خدا یا بر مردم، از دیدگاه عقل یا از دیدگاه شرع؟

 (.نقلی)مردم واجب است به دالیل سمعی اهل سنت معتقدند که این کار بر 

 .معتزله وزیدیه معتقدند، این کار از دیدگاه عقل بر ما واجب است

 .امامیه معتقدند که این امر از دیدگاه عقل بر خداوند واجب است

 .گویند که این امر مطلقاً واجب نیست خوارج می

آرامش تعیاین اماام    و ابوبکر اصم از معتزله معقد است که در صورت وجود امنیت و

شود، و وجوب آن فقط در حالات تارس و    واجب نیست، زیرا نیازی به آن احساس نمی

 .(1)هاست پدیدارشدن فتنه

                                           
 .201ص  األحکنم السلطننة  -2

 .112ص  رشح التجرید -1
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 دالئل هر مذهب
 .دلیلی آنانی که معتقدند تعیین و نصب امام از دیدگاه شریعت بر امت واجب است -2

ع و عقال اساتدالل   سانت و اجماا   اینان که اکثریت مطلق مسالمین اناد، باه کتااب و    

 .اند جسته

 :کریم به فرمودة خداوند از قرآن -1

وا ۡ﴿ ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  فرماانبرداری کنیاد از   » .[04: النسااء ] ﴾ِمنكه

 .«خدا و فرمانبرداری کنید از پیامبر و از فرمانروایانی که از خودتان هستند
باا  . (2)اند باشند که اکثریت مفسرین بر این عقیده مر، امراء و خلفاء میمنظور از اولی اال

به . )(1)اند در مفهوم اولی االمر داخل نموده توجه به این که برخی دانشمندان، علماء را نیز

رسد این نظریه که رئی  مفسرین قرآن عباداهلل بان عبااس باه آن معتقاد اسات،        نظر می

 (.مترجم: باشدترین نظریات  بهترین و صائب

بهترین و نزدیکترین سخنان به حق در این ماورد، ساخن   : گوید ابن جریری طبری می

گوید مراد از آن امیران و والیان امراند، به دلیل صاحت روایااتی کاه از     کسی است که می

در مورد امر به فرمانبرداری از امامان و زماماداران آماده، در ماواردی کاه      رسول اکرم

 .(1)«عت به شمار رود و برای مسلمانان مصلحتی در آن وجود داشته باشدانجام آن طا

که حمل اولواالمر بار امیاران و پادشااهان باه صاورت      »گوید  امام فخرالدین رازی می

مادامی کاه  . نبودند، به پذیرش نزدیکتر است می بر کسانی که در زمان رسول خداعمو

 .(2)«جز به طاعت خدا و مصلحت مردم حکم ننمایند

                                           
 .201 تللیف واحدی ص سبنب نزول القرآنأو  021ص  2تفسیر ابن کثیر ج  -2

 .201تللیف واحدی ص  سبنب نزول القرآنأو  021ص  2تفسیر ابن کثیر ج  -1

 .240ص  1ج  جنیع البةنن عن تأویل آی القرآنو  21ص  نظنم احلکم فی االسالم -1

 .23ص  نظنم احلکم فی االسالم -2
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هاا را باه    هنگامی که خداوند زمامداران را ملمور نمود کاه امانات  : گوید زمخشری می

صاحبان آن بسپارند و به عدالت در بین مردم حکم کنند، به مردم نیز فرمان داد تا از آناان  

( او االمار )شان گاردن نهناد، و ماراد از     های صادره از سوی فرمانبرداری کنند و به فرمان

از امیران ستمگر بیزارند و ماردم در وجاوب    ند، زیرا خداوند و رسول ازبرحق اامرای 

 .گردید عطف نمی برداری از آنها به خدا و رسول اوفرمان

موافاق   خادا و رساول او   شود که با و امرایی یکجا آورده می نام خدا و رسول او

از ضاد ایان دو    شان عدالت را رعایت نموده، جانب حق را برگزینند، و بوده، در کارهای

و کسانی که خط مشی آنان را به  برحذر دارند، مانند خلفای راشدینصفت دیگران را 

 .(2)«نمایند نیکی و درستی پیروی می

 :نحوة استدالل از آیه چنین است

دارانای را   –با توجه به این که خداوند بر ما اطاعت و فرمانبرداری از حکاام و زماام   

ها را به صاحبان آن بسپارند و امور دینای و   نمایند، و امانت فرض نموده که عادالنه حکم

رساد کاه تعیاین حااکم بلندپایاة       دنیوی امت را به خوبی رعایت کنند، بدیهی به نظر می

دولت نیز بر ما فرض و الزم است، تا حاکمان و والیان هم دست با او در سایة نگرانای و  

رسایم کاه    ورت در نهایت به این نکته مای مراقبتش کارها را به پیش برند، در غیر این ص

باید به وجوب اطاعت کسی قائل شویم که تعیین او بر ما واجب نیسات کاه ایان ساخن     

رسد و در حقیقت سخنی است کاه عقال و منطاق سالیم آن را تائیاد       معنی به نظر می بی

 .(1)کند نمی

 :از سنت نبوی -2

نَْ...»: فرماید که می به فرمودة آن حضرت -2 ما ََوا اتا ََما لايْسا هةَ َُعنُِقههََِِفََوا ََبايْعا هاتا َما

                                           
 .115ص  2و کشاف زمخشری ج  نظنم احلکم فی االسالم -2

 .21ص  نظنم احلکم فی االسالم -1
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اِهِلّيةَ َِميتاةَ  و آن که بمیرد و در  مة او بیعت و پیمانی نباشد، همچون مرگ جاهلیات  ... » .(2)«جا

 .«مرده است
 :وجه استدالل از حدیث چنین است

کند، از ایان رو تعیاین او بار     این حدیث به روشنی بر وجوب بیعت با امام داللت می

رسایم کاه بیعات باا      لمین به طور اولی واجب است، و گرنه در نهایت به این نظر میمس

شود که این خود سخنی نادرست و غیر قابال   کسی که تعیین او واجب نیست، واجب می

 .پذیرش است

 :گرداند به احادیثی که اطاعت امراء و والیان و خلفا را وجب می( ب

ُعوا»: فرمود داروایت شده که رسول خ از ان : از جمله ِطيُعواَاْسما
ا
إِنََْواأ ِمرَاَوا

ُ
َأ

لايُْكمَْ بْدَ َعا باِِشََّعا نََّحا
ا
أ هََُكا سا

ْ
بِيباةَ َراأ بشوید و فرمان برید هرچند غالمی حبشی بر » .(1)«زا

  .«شما امیر شود که سرش گویا دانه کشمشی است

اوَِ...»: فرمود شنید که در حجت الوداع می همچنین ام حصین از رسول اهلل ل َاْستُْعِملاََوا
لايُْكمَْ بْدَ َعا باِِشََّعا ُقوُدُكمََْحا ُعواَاّلّلََِبِِكتااِبََيا ََُفااْسما ِطيُعواَلا

ا
و هرگاه غالمی بر ... » «واأ

 .(1)«کند، از او بشنوید و فرمان برید شما امیر شود که شما را به وسیلة کتاب خدا رهبری می

ياِليُكمَْ»: فرمود است که پیامبر و از جمله حدیث ابوهریره َُولة ،َباْعِديَسا
ياِلياُكمَُ ََّفا اِجرََُبَِِبِهِ،َالَْبا ُعواَبُِفُجورِهِ،َواالْفا اُهمََْفااْسما ِطيُعواَل

ا
ََِفََواأ اَُُكِ قاََما افا لّْواَاْْلاّق،َوا َواصا

ُهْم، رااءا نُواَفاإِنََْوا ْحسا
ا
اُهْم،َفالاُكمََْأ ل إِنََْوا اُءواَوا سا

ا
لايِْهمََْفالاُكمََْأ به زودی پ  از من کسانی » «واعا

شان و بدکاران را به دلیل  زمامداران شما خواهند شد که پرهیزگاران را به علت تقوای

شان به خود نزدیک خواهند نمود، پ  از ایشان بشنوید و فرمان برید در هرچه که با  بدکاری

                                           
 .مسلم -2
 .مسلم -1

 .رواه البخنری -1



 11  خلیفه یا امام مبحث اول

 

مودند، به سود شما حق موافق است و در پشت سرشان نماز بگزارید، پ  هرگاه آن را نیکو ادا ن

 .«و آنان است و اگر آن را به نحوی نادرست ادا کردند، به سود شماست و بر زیان آنان
وجه استدالل از این احادیث و احادیث دیگاری کاه در هماین معنای آماده از شایوة       

باودن   باودن اطاعات از ایشاان واجاب     استدالل به قرآنکریم خارج نیست، زیرا از واجاب 

انجاماد کاه    گردد، و گرنه این کار به وجوب اطاعت کسی مای  یافت میانتخاب ایشان در

 .تعیین او واجب نیست که این سخن معنا و مفهومی ندارد

ساازد،   به احادیثی که تعیین و نصب امیر را در کوچکترین اجتماعات واجاب مای  ( ج

 .!!پ  چگونه است در بیشتر از آن

ّلََلَا»: فرمود امبرروایت شده که پی باز جمه از عبداهلل بن عمرو ِ َِِلاالاثاةَََِيا
الاةَ بََِياُكونُونَا رِْضََفا

ا
َاأل ّمُرواَإِلََِّمنا

ا
لايِْهمََْأ ُهمََْعا دا حا

ا
جایز نیست برای سه نفر که در بیابانی » «أ

 .«بسر برند، مگر آن که باید یکی از آنان برایشان امیر گردانیده شود

رَاَإِذاا»همچنان در روایت دیگری آمده که  رَ َِفََثاالاثاةَ َجَاخا
فا ِمُرواَسا ُهمََْفالْيُؤا دا حا

ا
هرگاه » «أ

 .«شان یکی را بر خود امیر سازند سه نفری به سفر رفتند، باید دو تن
امیر گردانیدن یاک   آنحضرت»: گوید د میابن تیمیه در شرحی که بر این حدیث دار

تیاب باه اناواع    ماؤقتی در سافر واجاب گردانیاده، تاا بادین تر       نفر را در اجتماع کوچک

 .(2)«اجتماعات دیگر اشاره فرماید

، زیارا ایشاان نخساتین دولات اساالمی را پا  از       بر فعال و عمال رساول اهلل   ( د

دولت بودند، زیارا   اولین رئی  آن( )مدینه منوره تلسی  نمودند و خود سازی در زمینه

ز سلطة سیاسای  های بار شانهبا یهودیان مدینه و سپ  با دیگران، از ن پیمان آن حضرت

است که به عنوان رئی  دولت اسالمی آن را عمالً بکار بستند که فقهاا هام    آنحضرت

درن نماوده، و   را با صفت نبوت در شخص پیاامبر ( تریاس)توأم بودن صفت امامت 

                                           
 .151و  151ص  2تللیف قرافی ج  الفروق -2
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شاود، بیاان    صادر می( نبوت)یا آن صفت ( ریاست)حکم آنچه را از ایشان به این صفت 

 .(2)داشته اند

 :جماعبه ا -2 

( به جز عادة انگشات شاماری   )شان  دانشمندان امت اسالمی با وجود اختالف مذاهب

بودن تعیین رهبر بزرگ دولت اسالمی اجماع نموده اند، تا امت را متحد سازد و  بر واجب

امات  »: گوید عبدالجبار بن احمد میامور دینی و دنیوی آن را سرپرستی و رعایت نماید، 

که موجودیت امامی کاه باه    –اختالف آنها در مورد شخص امام  با وجود –اتفاق نموده 

 .«این احکام تمسک جسته و آن را اجرا نماید، الزم و ضروری است

لايُْكمَْ»: ماع امت هم براساس فرمودة آنحضرتاج همََِبِالّسواادََِعا ْعظا
ا
باا گاروه   » «األ

َ»: اش و فرموده .«اکثریت همراه باشید ْتاِمعََُلا ّمِتَََتا
ُ
ََأ ا لَ ََعا

هالا اماتم بار گمراهای بااهم     » «ضا

 .حجت و دلیل است. (1)«کنند اجتماع نمی

 :رود و از چند جنبه نیز معقول به شمار می -2

شود، و آنچه که واجب بدون آن  این که امور واجب جز با تعیین خلیفه انجام نمی -2

 .انجام نشود واجب است، پ  دانسته شد که تعیین و نصب خلیفه واجب است

کبرای این دلیل روشن است و صغرای آن این است که شارع مقدس به اقامة حدود و 

سازی لشکرها برای جهاد و امور بسیاری که باه حفاظ نظاام ارتبااط      حفظ مرزها و آماده

 .(1)دارد، امر نموده است

تعیین و نصب اماام ضاامن از میاان    » کر نموده که « ألربعةنا»امام رازی در : از جمله

و دفع ضارر از جاان در حاد امکاان     . رود ریست که جز با تعیین او از میان نمیرفتن ضر

                                           
 .151و  151ص  2تللیف قرافی ج . الفروقو  201عبدالکریم زیدان ص . تللیف د. أصصل الدعصة -2

 .112ص  قوشچی و رشح التجرید 4ص  رشح أصصل اخلمس  -1

 .314ص  1ج  مراد علی رشح جترید االعتقندةتصضةح ال -1
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کند که به عاقالن واجب است، تا برای خویش اماامی را   واجب است و این امر اقتضا می

 .(2)«نصب نمایند

در نصاب اماام جلاب مناافعی اسات کاه از       »گوید که  قوشجی در توجیه این نظر می

ایی که برای هیچک  پوشیده نیست، و هرچاه چناین   شمارش بیرون است و دفع ضرره

 .(1)«باشد، واجب است

شاید مالحظه کرده باشید آنانی که معتقدند تعیین خلیفه بر امت شارعاً واجاب اسات    

 .بدالیل نقلی توأم با دالئل عقلی استدالل کرده اند

ب رهبار  گردد که منبع وجوب تعیاین و نصا   از دیدگاه بنده این امر به این نکته باز می

بناابراین، همچنانکاه   . بزرگ دولت، نه صرفاً عقل است و نه فقط شارع بلکاه هاردو اناد    

عاقالن درن کرده اند که نصب رهبر بزرگ امت یا دولت برای بقای جامعه و حفظ نظاام  

و تشکیالت دولت ضروری است، نصوص قرآن و سنت نیز به نصب خلیفه امر فرماوده،  

مسلمین را سرپرستی و رعایت و جامعه را باا حاق و عادل    تا دین را حفظ نماید و امور 

 .رهبری کند

گویند نصب امام از دیدگاه عقل بر خداوند واجب اسات ناه    دلیلی کسانی که می: دوم

 :اند امیان و اسماعیلیان و موسویانبر امت که ایشان ام

الصة آن این اند که نتیجه و خ برای ا بات نظریة خود دلیل آوردهآنان : دلیل اسماعیلیان

 :است

آوردن معارف فقط نظر کافی نیست، بلکه به معلمی الهی نیاز اسات کاه    برای به دست

شود، زیرا او فقط یگانه کسی است  به وسیلة او شریعت و همة علوم و معارف شناخته می

تواند باطل نصاوص شارعی را تشاخیص داده و حاق را از باطال و هادایت را از        که می

 .گمراهی، جدا کند

                                           
 .مصدر مذکور -2

 .112ص  رشح جترید االعتقند -1
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ای تعیین نماید که مردم را به شاناخت شاریعت    از این رو خداوند واجب است خلیفه

 .(2)«رهنمائی نموده و آنان را به راه راست هدایت نماید

شان باه   استدالل جسته اند، لیکن اکثریت (1)گروهی از موسویه به دلیل سابق اسماعیلیه

است، و هر لطفای بار خداوناد    قانون لطف استدالل کرده و گفته اند که نصب امام لطف 

 .شود که نصب و تعیین امام بر خداوند واجب است واجب است، پ   ابت می

صغرای دلیل روشن است از این مطلب که هرگاه مردم رئیسی داشته باشند که در امور 

 .دین و دنیای خویش به او مراجعه نمایند، به طاعت نزدیکتر و از گناه دورتر خواهند بود

ی آن این است که هرگاه تعیین امام بر خداوند واجب نباشد در غرض او از لیکن کبرا

 .باشد تکلیف بندگان نقص می

امام لطف است، از این رو نصب او بر خداوند واجب »: گوید طوسی در تجریدش می

 .«است، تا مقصود حاصل شود

وند مصنف به وجوب نصب امام بر خدا»گوید که  عالمة حلی در شرا این عبارت می

 .«استدالل جسته، بر این که امام لطف است و لطف هم واجب است

اما صغرای آن برای عاقالن معلوم است، زیرا روشان اسات کاه هرگااه خردمنادان و      

عاقالن رئیسی داشته باشند که آنان را از درگیری و گالویزشدن با یکدیگر منع نموده و از 

ورتر خواهند بود که این خود امری اسات  معاصی باز دارد به صالا نزدیکتر و از فساد د

 .(1)«کند ضروری که هیچ خردمندی در آن شک نمی

 –یعنی لطف بر خدا  –دلیل بر وجوب آن »: گوید او بر کبرای دلیل استدالل جسته می

شود، از ایان رو واجاب اسات، ورناه نقاص       این است که غرض مطلق به آن حاصل می

                                           
تللیف داعیة اسماعیلی، کرمانی  راح  العقلو  11تللیف نویسندة این بحث ص  العقل عند الشةعههای  به کتاب -2

 .مراجعه شود 121تللیف گولدزیهر ص  والعقةدة والرشیع  011و  242، 211ص 

 .مراجعه شود ینمال بنإلإال یعرف  نهأباب  -« التصحةد» - به کتاب او. شان صدوق است از جلمة -1

 .110ص  رشح جترید االعتقند مراد يفةکشف ال -1
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 .«آید غرض الزم می

 .(2)لطف مستلزم تحصیل غرض استاز این رو وجوب 

بر خداوند واجب است تا مردم باه   –خالصه این که تعیین و نصب امام در نزد امامیه 

خادای  »وسیلة او و شریعتش راه حق را بشناسند، و هرگاه او را نصاف ننمایاد بارای او    

 .گردد بر مردم حجتی قائل نمی« تعالی

 .اند شان را بیان داشته ده و ضعف دلیلر داجمهور علماء این دیدگاه را مورد بررسی قرا

امامیه معتقدند که نیاز به امام برای آن است که شرایع و »: گوید عبدالجبار بن احمد می

کند، این است کاه   شان داللت می قوانین به وسیلة او شناخته شود، و آنچه بر بطالن نظریه

 .بیان شده است... اع امتدالئل و قوانین، در کتاب و سنت و اجماع اهل بیت و اجم

برخی از ایشان گفته اند که نیاز به امام به این دلیل است که این امر لطف در دیان باه   

 .رود و این امر از زمرة اموری است که دلیل برای آن وجود ندارد شمار می

رود سالیانی  باید گفت چگونه رواست امام با وجود  این که لطف در دین به شمار می

 .(1)باشد والنی از امت غائب شود؟ در حالی که نیاز شدیدی به وجود او میدراز و ط

 :اند امامیه را از چند جهت ضعیف شمردهدیگران نیز دالئل 

رود که وجود داشته باشاد و قدرتمناد باشاد و ماانع      امام زمانی لطف به شمار می -2

ای احکاام را  مردم از ارتکاب اعمال زشت شود و نیز قادرت و صاالحیت تنفیاذ و اجار    

داشته باشد، امامیه خود به این مسلله پای بند نیساتند، زیارا آناان وجاود اماامی را جاایز       

بنابراین، امامی که آنان ادعای وجاوب او را  . دانند که مغلوب و از نظرها پوشیده است می

 .رود، و آنچه که لطف است واجب نیست نموده اند لطف به شمار نمی

کناد، زیارا ماا     ف، برای وجوب آن بر خداوناد کفایات نمای   اشتمال امامت بر لط -1

دانیم که این مطلب در نزد خداوند مفاسدی ندارد، زیرا ممکن است ماذهب امامات    نمی

                                           
 .101کتاب مذکور ص  -2

 .152ص  رشح أصصل اخلمس  -1
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 .داند مشتمل بر مفاسد و عیوبی باشد که خداوند آن را می

لیکن در حق بندگان شناخت و فهم این مطلب که تعیاین و اقاماة اماام برایشاان واجاب      

 .کند کفایت میاست، 

 .(2)زیرا این کار در گمان ایشان مفاسدی ندارد

گویند وجوب تعیین امام بر بندگان امریست عقلی و بر خادا   دلیل کسانی که می: سوم

 :اند معتزله و زیدیهالزم نیست که ایشان 

شان این است که تعیین امام متضمن جلب مصالح بسیاری برای جامعه و  خالصة دلیل

ز آن است، مانند امر به معروف، نهی از منکار، دفااع از اساالم، باه پاداشاتن      دفع مفاسد ا

و . بردن اسباب ترس و نگرانی عدل، دفع ظلم، پخش و گسترش امن و آسایش، و از میان

 .شود هرچه چنین باشد از دیدگاه عقل واجب شمرده می

 .رود معلوم شد که نصب خلیفه بر بندگان واجب عقلی به شمار می ،بنابراین

در بیان طرز فکر کسانی که نصب خلیفه را شرعاً و عقالً از : مطلب دوم

کنند که آنان چند تن از متقدمین و یکی هم  طرف خدا و بندگانی نفی می

 .باشند از علمای معاصر می
پ  از آن که روشن شد که اسالم نصب امام یا خلیفه را واجب نموده تا امور جامعاه  

مة ادارات دولتی اشراف و سرپرستی داشته باشد که عقل هم این امر را اداره نموده و بر ه

نماید، تا اماور امات    را تائید نموده و به ضرورت وجود رهبر بزرگ برای جامعه حکم می

اینک به گروه اندکی توجاه  . شان برپا دارد را رعایت نموده، عدالت و مساوات را در میان

ان بوده اند و معتقد به این نظار باوده اناد کاه     کنیم که از حکومت و تعهدات آن گریز می

 .اسالم نصب رهبر بزرگ جامعه را واجب نکرده است

                                           
 .110تللیف حلی ص  مرادةرشح الو  110ص  رشح األصصل اخلمس  -2
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بودن نصب خلیفاه را    دانستید که برخی از ایشان مانند نجده بن عمیر خارجی، واجب

مطلقاً نفی نموده و بعضی هم مانند ابوبکر اصم معتزلی گفته که نصب و تعیاین خلیفاه از   

نبودن نصب او را به حالت امان و آراماش معتقاد     باشد و واجب جائز میاموری است که 

دانسته است که در غیر این صورت بر بندگان واجب است خلیفه و زماماداری را نصاب   

 .شان را به عهده گیرد کنند که امورشان را اداره نموده و رعایت مصالح

تالف عقیدة شان در مورد ها و با وجود اخ همچنین دانستید که مسلمانان در تمام دوره

بودن تعیاین خلیفاه یاا اماام یاا        شان بر واجب شخص امام و صفات و شرایط و تکالیف

 .رئی  وحدت نظر دارند

فقط این نکته را باید یادآوری کنیم که رأی فاردی از افاراد امات کاه از نظریاة فاوق       

یان انحاراف و   منحرف شده، مانند نجده و أصم و قوطی در قدیم و رأی آن که خواسته ا

، به حجیت و اعتبار ایان  (2)تکروی را احیاء کند مثل شیخ علی عبدالرزاق در زمان حاضر

 .رساند اجماع زیان نمی

شود که اسالم فقط دین است و نه دین و دولت، و تعیاین   نظر شیخ چنین خالصه می

این  حاکم عامه برای دولت واجبی شرعی نیست، و اسالم تشکیالت حکومتی ندارد، بلکه

ها و اصول سیاست  های ملت امر به مردم گذاشته شده که در آن به احکام عقل و به تجربه

حقیقت این است که دین اسالم جدا از خالفتای  »: مراجعه کنند، این است متن عبارت او

شناسند، و بیزار است از تمام آنچه پیرامون آن از ترس و میل،  است که مسلمانان آن را می

 .اند و عزت و قدرت به وجود آورده رهبترغبت و 

های دینی نیست، و هرگز قضا و تکالیف دیگر از وظایف  خالفت در هیچیک از برنامه

                                           
آن  21محمد ضیاء الدین الری  که در ص . للیف دت سالم اخلالف  فی العرص احلدیثاإلمراجعه کنید به  -2

کامالً شا  و ناشناخته  –کسی که از علمای ازهر و قاضی شرعیست  –نظری که شیخ به آن رسیده »: گوید می

شان برآن اجماع نموده است که در عین  بوده و مخالف چیزیست که مسلمانان به آن معتقدند و آنچه علمای

 .«المی و انتقاد برآن را نیز متضمن استزمان انکار همة تاریخ اس
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های سیاسی خاصی است که باه   های دولتی نیست، بلکه اینها صرفاً برنامه حکومتی و مقام

ده و ناه هام از   نه به آن دستور دا. دین ارتباطی ندارد و دین آن را تائید یا رد نکرده است

ها و  آن منع کرده، بلکه آن را برای ما گذاشته تا در مورد آن به احکام عقل و تجارب ملت

 .(2)«اصول سیاست مراجعه کنیم

کند به این که نامی از خالفت در قرآن نیامده و  شیخ برای ا بات نظر خود استدالل می

 .کردند یغ نمیداشت علماء در تائید و اشاره بدان در هرگاه یک دلیل می

وا ۡ﴿: او  ابت نموده که آیة ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل   .[04: النساء] ﴾ِمنكه

ولِۡٱۡإَِلَۡۡرُدوههۡۡۡ َولَو﴿: و آیة ِلِۡۡإَوَلٰۡۡلَرسه و 
ه
ۡٱۡأ

َ مۡ ِمنۡ ۡرِۡمۡ ل  ونَهۡهَتۢنيَسۡ ََّۡلِينَۡٱۡلََعلَِمهۡهۡ هه مِمنۡ ۡۥبِطه . [11: اءالنس] ﴾هه

 .کند داللت به چیزی از امر خالفت نمی

اسات   امرای مسلمین در زمان رسول اکارم  -زیرا مراد از اولی االمر در آیة نخست 

شوند، و مراد به اولی االمر در آیة دوم، بزرگان صحابة  ها و قاضیان شامل آن می که خلیفه

 .شدند آگاه به امور است، یا افرادی که از جانب ایشان ملمور می

به هر صورت در این دو آیاه چیازی وجاود نادارد کاه دلیال بار        »: گوید او سپ  می

تاوان باالجباار    نمایند، و در نهایت تنها چیزی را که می خالفتی باشد که از آن صحبت می

کنادبر ایان کاه در     از این دو آیه درن کرد، این است که گفته شود، این دو آیه داللت می

تار   کند که این به مراتب گسترده ند که کارها به ایشان بازگشت میمیان مسلمین گروهی ا

بلکه این مطلب کامالً با آن اختالف داشته و . کنند و عامتر از خالفتی است که آنان یاد می

او همچنین ادعا نموده که سانت نباوی مساللة خالفات را     . هیچگونه پیوندی با آن ندارد

، او بر این استشهاد نموده که علماء نتوانسته اناد  مبهم گذاشته و بدان توجهی نکرده است

یافتناد،   دلیلی از سنت بر فرضیت خالفت بیاورند، و هرگاه برای آن دلیلای از سانت مای   

 .دادند حتماً آن را بر استدالل به اجماع، ترجیح می
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او همچنین ادعا نموده که اجماع به خاطر مسلله خالفت منعقد نشده، و ساندی بارای   

 .ه به آن استدالل کرده اند نقل نشده استاجماعی ک

دانستی که قرآنکریم منزه است از  کر خالفات و اشااره باه آن و    »: گوید او سپ  می

این که سنت نبوی آن را مبهم گذاشته و اجماع برآن منعقد نشده، پ  آیا برای شان دلیلی 

دلیل دیگری بااقی   شان در دین، غیر از کتاب و سنت و اجماع باقیمانده است؟ بلی، برای

آورناد، ایان دلیال     دانیم و آن آخرین دلیلی است که به آن پناه می مانده که جز آن را نمی

 .رود ها به شمار می ترین دلیل پایه ترین و بی سست

و پ  از . (2)بر خالفت است گفته اند که برپاساختن شعائر دینی و صالا رعیت متکی

ی خواه صاحب دین باشد یاا نباشاد، خاواه مسالمان     هر امت -آن اقرار نموده اند که امت 

خواهی نخواهی به حکومتی نیاز دارد که  -باشد یا مسیحی یا یهودی و یا هم ادیان دیگر 

 .امور آن را تنظیم نموده و کارهای ان را سرپرستی نماید

همچنین هرگاه مسلمانان را اجتماعی جدا از دیگران به حساب آوریم، آنان نیز مانناد  

شان را  های دیگر جهان، نیاز به حکومتی دارند که امورشان را تنظیم نموده و کارهای امت

 .سرپرستی کند

بنابراین، هرگاه خواستة علمای مسلمان از امامت و خالفت، آن چیزیست کاه علماای   

گویند حق است، زیرا برپاداشتن شعائر دینی و  سیاسیت از حکومت انتظار دارند، آنچه می

بر امامت و خالفت، به معنای حکومت تکیه دارد، به هر صورت و شاکلی  صالا رعیت، 

 .که باشد

ای از حکومت است کاه آن را   شان از امامت و خالفت، همان شکل و ی ه هرگاه هدف

شاان نادرسات و غیار     تار اسات و حجات    شان ناقص شان از ادعای شناسند، پ  دلیل می

 .(1)اصولی است

                                           
 .212ص  اإلسالم وأصصل احلکم -2

 .210مصدر سابق ص  -1
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کاه از کتااب   « أصصل احلکماإلسالم و»ق در کتابش این است نظر شیخ علی عبدالرزا

 .مذکور برایت بیان کردیم

شاید بر اجماع همة مذاهب اسالمی مبنی بر وجوب تعیین خلیفه یا امام از دیدگاه 

شان از قرآنکرییم به  اطالع یافته باشید، و بر دالئل ا خداوندشریعت و عقل بر بندگان ی

وا ۡ﴿: وی ه آیة ِطيعه
َ
وا ۡوَّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱۡأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  که جمهور  .[04: النساء] ﴾ِمنكه

ط بر کسانی را بر امیران و خلفا بطور عامه اطالق نموده اند و نه فق« أولی األمر»مفسرین 

 .اند ودهب که در زمان رسول اکرم

صراحت بر  شان از سنت نبوی و استداللی که بدان کرده اند که به همچنین بر دالئل

کند، تا  وجوب تعیین رهبر بزرگ برای امت و وجوب اطاعت و همیاری او داللت می

شان به فعل و  اللوقتی که جز بر طاعت خدا و مصلحت امت امر ننماید، و همچنین استد

که دولت کاملی را در مدینه تلسی  نمود که قدرت دینی و سیاسی  عمل شخص پیامبر

 :فرماید و این که خداوند میجامعه در اختیارشان بود 

مۡ ﴿  ولِِۡۡفۡۡلَكه سۡ ّۡلَلِۡٱۡرَسه
ه
 .[12: األحزاب] ﴾َحَسَنة َۡۡوة ۡأ

ما کسی را ندیادیم کاه   »: گوید یابید که می را درمی - عفا اهلل عنه -ارزش سخن شیخ 

 .(2)«ای از قرآنکریم را برای فرضیت امامت اقامه نماید کوشیده باشد آیه

و ایان کاه اجمااع    ... ی آن را فرو گذاشته و به آن نپرداختهسنت نبو»و از سخنش که 

مورد شیخ را مبنای بار طارا اندیشاه اش،      اصرار و پافشاری بی. «برآن منعقد نشده است

میزان مخالفت او  یابید، و هم ها دور بوده است، درمی هرچند که از حق و حقیقت فرسن 

شتگان امت روایات شاده اسات،    را با گفته و مفهوم نصوص کتاب و سنت و آنچه از گذ

اسالم فقط یاک دیان نیسات،    »: گوید اینک سخن وتز جرالد را بشنوید که می. یابید درمی

علی رغم این که برخی از افراد مسلمان در دوران اخیر . بلکه تشکیالتی سیاسی نیز هست

                                           
 .211ص  اإلسالم وأصصل احلکم -2



 11  خلیفه یا امام مبحث اول

 

ین دو نمایند، میان ا کنند و کوشش می پیدا شده اند که خود را عصری و متمدن قلمداد می

 .(2)«بخش جدایی و فاصله قائل شوند

                                           
خواست خود را متمدن و روشنفکر قلمداد کند و خواهان این نبود که دیگران او  حقیقت آنست که شیخ نمی -2

 –ننوشته « احمد فؤاد»را بدین صفت توصیف نمایند، و این نوشته را برای معاوضه با حاکم آن وقت مصر 

م آرزوی رسیدن به خالفت  2412که پ  از عزل و طرد آخرین خلیفة عثمانی در سال  –چنانکه گفته شده 

 - خواستند ی  ننوشته که میپرورانید، و همچنین آن را برای مبارزه و معارضه با انگل مسلمین را در سر می

 .خالفت اسالمی را احیا نموده و پادشاه مصر را به این مقام برسانند - چنانکه گفته شده

شان و برای نابودی خالفت اسالمی نوشته است، دلیل  پیمانان بلکه این کتاب را برای خدمت به انگلی  و هم

 .سر نداشته و در زمان او به تللیف کتاب نپرداخت آن این است که شیخ این اندیشه را در دورة ملک فؤاد در

لیکن او در روزهای جن  جهانی اول به نوشتن آن اقدام نمود، یعنی پیش از آمدن ملک فؤاد، چنانکه خود در 

که او این کتاب را در زمان سلطان »: گوید مقدمة کتابش و همچنین در البالی کتاب بدان تصریح نموده، می

 .«ترکیه نوشته استمحمد خام  خلیفة 

م از وقت مناسب به تلخیر افتاد و ممکن بود چندی پ  از آغاز  2410در واقع ظاهرشدن کتاب در سال 

 .تللیف یعنی در روزهای جن  جهانی اول پایان یابد

های متعددی را در نوشتن آن صرف نموده، چنانکه  او سال -لیکن همانگونه که شیخ در مقدمه  کر نموده 

یک روز . هایش بسیار زیاد بود آمد و گرفتاری ها در آن پیاپی می هایی بود که سختی سال: هخودش گفت

داشت، ماهی به ادامة  ماندم و حوادث مرا از آن باز می توانستم کار کنم و سپ  چندین روز از آن باز می می

 .«ماندم ها از نوشتن آن باز می گشتم و باز سال کار آن باز می

های طوالنی کتاب خود را که بیش از صد صفحه نبود، چاپ کرد که از بدشانسی شیخ،  الاو پ  از این س

کتاب زمانی به بازار آمد که اوضاع تغییر کرده بود، و هدفی که کتاب برای آن نوشته شده بود، در عمل تحقق 

 (.41و  41ص ، اإلسالم واخلالف  فی العرص احلدیث. )یافته بود که آن هدف نابودی خالفت اسالمی بود

از زمانی که تصمیم گرفت در مسیر استعمار گام  –داند که انگلی   هرکسی که تاریخ را خوانده باشد، می» -1

 /گری و شرارت قصدی نداشته است، چنانکه سید جمال الدین افغانی نسبت به مسلمین جز فتنه –بردارد 
ستی با دولت عثمانی پیوسته برای از هم خالف تظاهرش به دو او را دشمن شماره یک اسالم دانست، و بر

 .ورزید پاشیدن آن تالش می

 .م بر مصر یورش آورد 2111انگلی  بود که فرانسه را تشویق کرد تون  را اشغال نماید و خود در سال 

 .های سری را برای تقسیم کشورهای عربی امضا نمود و عراق و فلسطین را اشغال کرد و هم او بود که پیمان
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برای آن که دوری و انحراف شیخ را از حق و راه صواب و غلو او را در طرا اندیشه 

اش دریابید باید خاطرنشان کنم که این اندیشه با معارضة سختی روبرو شد و خود شایخ  

 .های سنگینی را تحمل کرد از این جریان مشکالت زیادی دید و زیان

شاان   او را از ردیف خویش خارج ساختند که عبارت حکم( علمای طراز اول)که چنان

عالمی که همراه ما است از هیئات علماای    12ما شیخ جامع ازهر به اجماع »: چنین است

بزرگ، به اخراج شیخ علی عبدالرزاق یکی از علماای جاامع ازهار و قاضای شارعی در      

 .«حکم نمودیم« صصل احلکمأسالم واإل»محکمة شرعیة ابتدائیة منصوره و مؤلف کتاب 

همچنین کمیتة تلدیبی در وزارت عدلیه به ریاست آقای علی ماهر معاون وزیر عدلیاه  

: نمودن شیخ از وظیفاه اش حکام نماود کاه عباارت آن چناین اسات        دائر شد و به خلع

 2122محرم  11مجل  به اتفاق آراء عزل شیخ علی عبدالرزاق را از وظیفه اش از تاریخ »

 .«، تثبیت نمود(حقوق)با رعایت عدم محرومیتش از معاش ( م 2410آگست  21)

در همان زمان عدة زیادی از علماء و دانشمندان به رد آراء و بررسای دالئال و ابطاال    

های متعددی نگاشتند، حتی برخای از ایشاان    ها و مقاله حجت و برهان او پرداخته، بحث

شان شیخ محمد بخیت مطیعی حنفی بود که کتابی باه  هایی تللیف نمودند که اولین  کتاب

                                                                                                             
ها تسلیم نماید و بدین  ها توطئه نمود تا فلسطین را غصب کند و سپ  آن را به یهودی ود که با یهودیو او ب

 .ترتیب مرتگز بزرگترین جرم نسبت به اسالم و عرب شد

 .همچنین دولت انگلی  پیوسته با دولت عثمانی، حتی پ  از پایان جن  جهانی اول جنگید

جاز نموده و اراضی آن را اشغال کند، و بدین ترتیب شب و روز تالش و نیز یونان را واداشت که به ترکیه ت

 .نمود تا خالفت را یکسره نیست و نابود کند

 خواهد خالفت اسالمی را به مصر باز گرداند؟ آیا کسی که سابقة تاریخش چنین است می

 د؟آور او که در ترکیه برای نابودی آن کوشیده، آیا دوباره در مصر آن را به وجود می

 خواهد اسالم را دوباره قدرتمند سازد و وحدت مسلمین را دوباره تجدید نماید؟ آیا انگلی  می

 آیا این کار با سیاست استعماری صهیونیزم همآهن  است؟

 (.31، 31، ص سالم واخلالفه فی العرص احلدیثاإل
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در مقدمة این کتاب آمده کاه  . صفحه نوشت 202در « صصل احلکةمسالم أحقةق  اإل»نام 

پیدا شده که بارآن اطاالع یاافتم و     «صصل احلکمأسالم واإلدر این زمان کتابی به نام ... »

برآن دلیل اقامه نماید، بلکه تمام مشاهده کردم که او در کتابش نظر مثبتی را  کر ننموده تا 

مطالبی را که او در این کتاب آورده افکاری سلبی شده و انکاار محاا اسات، در آنچاه     

مسلمانان برآن اجماع نموده اند و در کتاب و سنت باه صاراحت نصوصای در ماورد آن     

آمده است، او در افکارش به سفسطة عقلی و نظریاتی مبتنی بر گماان و وهام و دالئلای    

 .(2)خیالی و شاعرانه استناد جسته است

مهمترین کتابی که در رد شیخ نوشته شده و نظریات او را نقا نماوده تحات عناوان    

شیخ )است که شیخ بزرگوار محمد الخضر حسین « صصل احلکمأسالم ونقض کتنب اإل»

 .نوشته است( جامع االزهر

کناد، و   یک بیک نقل میمطالب را  «صصل احلکمأسالم واإل»نامبرده در بررسی کتاب 

نماید، او در این بررسی اش فقط بیانگر حقیقت بوده ناه غیار    سپ  هریک را بررسی می

 .آن

علما نکوشیدند بار فرضایت امامات    »او پ  از نقل گفتة شیخ علی عبدالرزاق که  -2

برخی از دانشمندان برای ا باات فرضایتی   »: گوید می. «دلیلی از کتاب یا سنت اقامه نمایند

ای کسانی کاه ایماان آورده   »: فرماید کنند که می مامت به این فرمودة خداوند استدالل میا

اید فرمان برید از خداوند و فرمان برید از پیامبر او و فرمان برید از فرمانروایی که از خود 

 .«شماست

شیخ استدالل به این آیه را از ابن حزم نقل نموده است، همچنانکه سعدالدین تفتازانی 

شود به این فرمودة  همانا تمسک می»: گوید آن را آورده و می« مقنصدةرشح ال»در 

وا ۡ﴿: خداوند ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  و این فرمودة  .[04: النساء] ﴾ِمنكه

                                           
 .44تالیف محمود عوض ص  أفکنر ضد الرصن  -2
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نَْ»که  رمرسول اک ََما اتا امََْما ل ْعرِْفََوا امَاَيا ََةَ إِما اتا يْتاةَ َما اِهلََِما آن که بمیرد، و امام » «ّيةَ جا

زیرا وجوب اطاعت و شناخت، . «خویش را نشناسد همچون مرگ جاهلیت مرده است

 .کند وجوب تعیین را تقاضا می

بودن امامت آورده  پ  از آن که دلیل نظری را بر واجب« یطنلع األنظنر»صاحب 

باشد و کبرای آن  گفته شده که صغری این دلیل از باب حسن و قبح عقلی می»: گوید می

از دیدگاه عقل از صغرای آن روشنتر است، لیکن بهتر آنست که در این مورد بر فرمودة 

وا ۡ﴿ :خداوند ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل   .اعتماد شود .[04: النساء] ﴾ِمنكه

کسای را  »: یاد گو بودن سخن شایخ را کاه مای    ارزش این نصوص بی»: گوید سپ  می

نماودار  « کاریم اقاماه نمایاد    ندیدیم که بکوشد تا برای فرضایت امامات دلیلای از قارآن    

 .سازد می

نهایت آنچه که ممکن است تکلفاً از دو آیه »: او پ  از نقل عبارت شیخ مؤلف( ب

را ( تکلف)او کلمة ارهاق »: گوید این مطلب را بررسی نموده و می. «الخ... استنباط شود

نموده تا برایت این گمان را به وجود آورد که حمل و توجیة أولی االمر در این دو تعبیر 

شود به خاطر بزرگردانیدن لفظ به سوی  آیه بر گروهی که امور به ایشان برگشت داده می

یعنی توجیهی است که بعید به نظر . )چیزی است که در آن دشواری و تکلف است

ۡإَِلَۡۡرُدوههَۡۡولَوۡ ﴿ :بهتر که مناقشة او را در مورد آیة پ  چه(. رسد و قابل پذیرش نیست می
ولِۡٱ ِلِۡۡإَوَلٰۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱۡأ

َ حقیقت آنست که »: ویدگ کنار گذاریم که می .[11: النساء] ﴾رِۡمۡ ل 

مور برخوردارند اند که از بصیرت و بینایی در ا اند مراد از آن بزرگان صحابه محققین گفته

وا ۡ﴿ :و با او در مورد آیةاند  و از آگاه و مطلع ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ ۡرِۡمۡ ل 
مۡ   .به بحث پردازیم .[04: النساء] ﴾ِمنكه

 :تر است گوییم حمل آیه بر امیران و خلفا به چند دلیل برتر و شایسته ما می

ِطي﴿ آمده کاه  بدر صحیح بخاری به روایت ابن عباس : سبب نزول -2
َ
ووا ۡأ ّۡلَلَۡٱۡعه
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وا ۡ ِطيعه
َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  در مورد عبداهلل ابن حذافه ابن قی  بن  .[04: النساء] ﴾ِمنكه

 .ای فرستادند او را به همراه سریه ل شد و آن هم زمانی که رسول اکرمعدی ناز

َۡۡتهمَحَكمۡ ِۡإَوَذا﴿ :ورود آن پ  از آیة -1 نّۡنلَاِسۡٱَۡبي 
َ
وا َۡتۡ ۡأ مه ِۡۡكه ٱب

. [01: النساء] ﴾لَِۡعدۡ لۡ 

وا ۡ﴿: از زید بن  ابت در مورد آیة مبارکة: گوید ابن عینیه می ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ۡلَرسه

ِلۡ و 
ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  پرسیدم، در حالی که در مدینة منوره کسی پ  از  .[04: النساء] ﴾ِمنكه

چند آیه پیشتر آن را بخوان : ر کند، او گفتتوانست مانند او تفسی محمد بن کعب نمی

ّۡۡلَلَۡٱۡإِنَۡ﴿ :فهمی می
 
مۡ يَأ رهكه نۡمه

َ
ۡٱۡتهَؤُدوا ۡۡأ

َ هۡ ۡإَِلِٰۡۡتَۡنََۡمَۡل 
َ
َۡۡتهمَحَكمۡ ِۡإَوَذاۡلَِهاأ نّۡنلَاِسۡٱَۡبي 

َ
ۡأ

وا َۡتۡ  مه ِۡۡكه ٱب
 .«این آیه در مورد والیان و زمامداران است»: سپ  گفت .[01: النساء] ﴾لَِۡعدۡ لۡ 

ُدوههۡۡء َۡشۡ ِۡفۡۡتهمۡ زَعۡ تََنَّۡۡفَإِن﴿: تعقیب آن با فرمودة خداوند که -1 ولِۡٱوَّۡۡلَلِۡٱۡإَِلّۡۡفَره ۡإِنۡلَرسه
نتهمۡ  ِِۡۡمنهونَۡتهؤۡ ۡكه َۡٱوَّۡۡلَلِۡٱب خطاب در این آیه برای تمام مؤمنان است و از جمله  ﴾ِخرِۡٓأۡلٱۡمِۡوۡ َل 

 .اهل حل و عقد از علماء

مامداران در بعضی امور منازعه و کشمکش کنند، لایکن  توانند با ز زیرا عموم مردم می

چون مراد از آن علمای . نمایند به ستیز برخیزند توانند یا فتواهایی که علماء صادر می نمی

تواند باا ایشاان در تائیاد و تثبیات و اباراز حکمای        مجتهد است، و چگونه عوام امت می

 .مخالفت و ستیز نماید

امراء و زمامداران ترجیح یافت، داللت آن بار ایان کاه در     بنابراین، چون اطالق آیه بر

که مسلمانان در امورشان به آناان مراجعاه   ( زمامداران)میان مسلمانان گروهی وجود دارد 

 .نمایند، شایسته نیست که تکلف و ارهاق نامیده شود می

از  او پ  از آن که دلیل قرآنی بر فرضیت خالفت و امامت آورده، در بیاان دلیلای  ( ا

 :سنت توجه نموده، و چندین حدیث را در این مورد آورده است، از جمله

آنچه در حدیث آمده در مورد این که امام از کوتاهی و قصوری که در مورد  -2

ل»: شود، مانند حدیث می دارد، بازخواست رعیت روا می
ا
ََلُُكُّكمََْإِنََّأ لُُكُّكمََْرااع  ْسئُول ََوا َما
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نَْ ِعّيِتهََِعا اُمَاَّّلِيَْفااَ،را ََإِلما ا ََواُهوَاَاّنّلاِسَََعا ْسئُول  نََْما ِعيِّتهََِعا همة شما شبانید و همة » «الخ..را

بنابراین، امامی که زعامت مردم را بدوش دارد بان است، . شوید شما از رعیت خویش پرسیده می

 .الحدیث .«....شود و از رعیت خویش پرسیده می

همراهی و همکاری با امام و عدم خروج از از آن جمله احادیثی که در مورد  -1

مَُ»: اطاعت وی آمده است، مانند حدیث ةَاَتالْزا ااعا ُهمََْالُْمْسِلِميَاََجا اما إِما این که با جماعت » «وا

نَْ»و حدیث  .«شان همراه باشی مسلمین و امام عَاَما اما ََباايا اهََُإِما ْعطا
ا
ةَاَفاأ ْفقا ةَاَياِدهََِصا را ثاما َقالْبِهََِوا

اَفالْيُِطْعهَُ اعَاَما رََُِجاءَاََاإِنََْاْستاطا ُبواَُيناازُِعهََُآخا اْْضِ
رََُِعنُقاََفا  .«اآلخا

کسی که با امامی بیعت نماید، و با او پیمان بندد، و  مرة دلش را به او بدهاد بایاد در حاد    »

توان از او اطاعت نماید، و هرگاه دیگری باا او دعاوا و کشامکش نمایاد پا  گاردن دومای را        

 .«بزنید
شکنی و این کاه مسالمان بمیارد و در  ماه اش      ثی که در مورد تهدید پیماناحادی -1

نَْ»: مانند حدیث. بیعتی نباشد، آمده است لاعَاَما اَخا ةَ َِمنََْياد  اعا هةََِياهْومَاَاّلّلَاَلاهِ َاَطا لَاَالِْقيااما َوا
ََُُحّجةَا نََْلا ما ََوا اتا ََما لاهيْسا هةَ َُعنُِقههََِِفََوا ََبايْعا هاتا اِهِلّيهةَ َِميتاهةَ َما کسای کاه دساتی را از    » «جا

شود که دلیلی ندارد، و کسی که  فرمانبرداری بکشد، در روز قیامت در حالی با خداوند روبرو می

 .«بمیرد و در گردنش پیمانی و بیعتی نیست همچون مرگ جاهلیت مرده است
مانند . احادیثی که در ستایش امامان خوب و نکوهش امامان ناشایست آمده است -2

ئِّمِتُكمََُِخياارَُ»: این حدیث
ا
ينَاَأ بّوناُهمََْاَّّلِ ّبوناُكْم،َُُتِ َُيِ لّونَاَوا تُصا لايِْهمََْوا لّونَاَعا يُصا َوا

لايُْكْم، ارََُعا ِِشا ئِّمِتُكمََُوا
ا
ينَاَأ ُيبِْغُضوناُكْم،َُتبِْغُضوناُهمََْاَّّلِ نُوناُهمََْوا تالْعا نُوناُكمََْوا يالْعا  «وا

دارید و آنان شما را دوست  ما آنان را دوست میبهترین امامان شما کسانی هستند که ش»

کنید، و بدترین امامان شما کسانی  کنند و شما برای آنان دعا می دارند، آنان برای شما دعا می می

فرستید، و آنان بر شما  هستند که از آنان بیزار هستید و آنان از شما بیزارند، شما بر آنان لعنت می

 .«فرستند لعنت می

ةَ »: که در مورد فضیلت امام عادل آمده است، مانند این حدیث احادیثی -0 بْعا َسا
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ای جز سایة  خداوند هفت نفر را در روزی که سایه» «...ِظلّهََُإِلَِظّلََلَياْومَاَِظلِهََِِفََاّلّلََُيُِظلُّهمَُ

امَ »: فرماید دهد، در صدر ایشان امام عادل را  کر نموده می او نیست، در سایة خود قرار می َِإما
َ ِدل   .«امامی که عادل باشد» «َعا

پ  ایان  »: گوید کند می پ  از آن که این احادیث و احادیث هم معنای آن را  کر می

احادیث که با سندهای مختلف و برای اغراضی گوناگون آمده و همه در محور اماام دور  

نماید و به  و امر میکند، به بیعت و اطاعت و همراهی با ا زند، مسئولیت او را بازگو می می

نمایناد و اماماان را    دهد که نسبت به أمیر طغیان و سرکشای مای   کشتن کسانی دستور می

 .شود توصیف نموده میان نیکان و بدان آن فرق قائل می

هرگاه این احادیث در دسترس مجتهد قرار گیرد که به حکمت امر و نهی و وصف آن 

نصب اماام اماری حتمای، و قاانونی پایادار      کند که  آگاه است، هیچ شکی و تردیدی نمی

 .است

 .پ  درست نیست این امر قطعی جز از نوع واجب باشد

« سانت قضایة خالفات را مابهم گذاشاته     »بنابراین، سخن شیخ علای عبادالرزاق کاه    

خواهاد حقاایق را از    کند که می پروایی است که فقط کسی آن را عنوان می گستاخی و بی

 .مسیر خود منحرف کند

آورد و    از آن جریان اجماع را در موضوع خالفت بیان کرده و دلیال آن را مای  او پ

 .(2)انددر این موضوع بر سنت مقدم داشته  کند که چرا علماء استدالل به آن را بیان می

رسیم که قرآنکریم و سنت نبوی، انتخااب رهبار    از مجموع این بحث به این نتیجه می

نیاده، تاا در میاان شاان عادالناه حکومات نماوده،        بزرگ امت را بر مسلمین فرض گردا

 .شان را سرپرستی نماید ها را به صاحبانش بسپارد و امور دینی و دنیوی امانت

                                           
 .14 – 12ص  ماإلسالم وأصصل احلکنقا کتاب  -2

 .، نوشته شده استاإلسالم وأصصل احلکمترین ردیست که بر کتاب  احدیث که تازه العرص اإلسالم واخلالفه يف -و
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از ایان رو  . شاان ایان حقیقات را درن نماوده اناد      مسلمانان در ادوار مختلف زندگی

ل م درست قرآنکریم و سانت رساو  شان بر سندی قوی متکی است، و آن نتیجة فه اجماع

 .باشد می اهلل

به هر ترتیبی که باشد، شیخ علی عبدالرزاق خود در کتاابش اظهاار داشاته هار امات      

ناچار نیازمند حکومتی است کاه   –هر نوع دین و زبان و ن ادی که داشته باشد  –متمدن 

 .(2)امور آن را سرپرستی نموده و کارها را در مسیر درست آنها هدایت کند

 .بودن تعیین رهبر بزرگ امت کافی و بسنده است اجباین توضیحات در مورد و

                                           
 .210ص  اإلسالم وأصصل احلکم -2



 
 

 

 «شرایط خلیفه»: مبحث دوم

در بحث سابق، تعریف خالفت یا ریاست دولت، حکم نصب رئی  و خلیفاه را بیاان   

داشتیم، در این بحث شرایطی را که الزم است در خلیفه موجود باشاد بررسای خاواهیم    

 .کرد

و اهتماام بسایاری   ای مباذول داشاته    ویا ه دانشمندان مسلمان به مقام خالفت توجاه  

 .اند نموده

آنان کمال کوشش را به خرج داده اند تا صفاتی را که واجب است، در فردی که ایان  

 .کند موجود باشد، بیان نمایند مقام بزرگ را احراز می

ای برای خود دارند، الزم دیدم که شارایط   چون هریک از مذاهب اسالمی شرایط وی ه

 . کر کنم و سپ  به شرایطی که در آن اتفاق یا اختالف دارند اشارت نمایم هر مذهب را

 اهل سنت -اول

عموم اهل سنت و جماعت وجود شرایط، زیرا در کسی کاه مقاام خالفات را احاراز     

 :دانند کند، الزم می می

 .داری باشد دانا به احکام شرعی و آشنا به امور سیاسی و حکومت -2

 .کدامن، عاقل و بالغ باشدعادل، پرهیزگار، پا -1

از حسن رأی و تدبیر برخوردار بوده، توان بدوش کشیدن باار خالفات را داشاته     -1

باشد، همچنین باید در تطبیق احکام شاریعت اساالمی شاجاع باوده و در مسایر حاق از       

سرزنش مالمتگران نترسد، و نیز باید از سالمت اعضل و حواسی که در رأی و عمل او ا ر 

 .، برخوردار باشدگذارد می

 .قریشی باشد -2
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ترین شرایطی است که عموم اهل سنت بارای کسای کاه مقاام خالفات را       ها مهم این

کند، الزم دانسته اند که برخی از دانشمندان به داشتن علم تقلیدی اکتفاا ننماوده    احراز می

 .(2)دانند اجتهاد را نیز برای او جزء شرایط می

 معتزله و خوارج -دوم

در مورد خلیفه صفات بلو ، عقل، علم، فضال، پرهیزگااری، پارساائی عادالت،     اینان 

شجاعت، نظر صائب، سالمت اعضاء و حواسی را کاه در نظار و عمال ا ار دارد، شارط      

بناد   دانند هر فرد مسلمانی که پاای  دانند، بلکه مجاز می بودن را شرط نمی دانسته و قریشی

ود، خواه قریشی باشد یا غیار قریشای، عارب    کتاب و سنت باشد، به این مقام انتخاب ش

 .(1)باشد یا غیر عرب

 امامیه -سوم

 :دانند امامیه شرایط زیر را در امام الزم می

 .به نص تعیین شده باشد -2

 .از خطای عمدی و سهوی معصوم باشد -1

 .قریشی باشد -1

و سپ  فرزناد، حسان پا  از او در     مامت را در حضرت علی بن ابی طالبآنان ا

 –رضاوان اهلل علایهم جمیعاا     –برابرش حسین و سپ  در تعاداد معینای از فرزنادانش    

 .دانند منحصر می

 .در علم، دین، کرم، شجاعت و همه فضائل جسمی و روحی، بهترین امت باشد -2

دانند که محقق طوسای در   ترین شرایطی که امامیه در مورد امام الزم می این است مهم

                                           
 .213تللیف امام الحرمین ص  رشنداإل -2

 .14ص  2تللیف ابن حزم ج  ملل والنحلةالفصل فی ال -1
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شاان نیاز آن را    های دیگار کالمای    کر نموده، همچنین در کتاب «جترید االعتقند»کتابش 

 .(2)یابید می

دیادگاه امامیاه را در   « رشح جترید االعتقند مراد يفةکشف ال»عالمة حلی در شرحش 

 .مورد هر شرط به طور مفصل بیان داشته است

ظ و امامیه و اسماعیلیه معتقدند که امام بایاد معصاوم باشاد، زیارا حااف     »: گوید او می

 .«...نگهبان شریعت است

 .«به وی ة امامیه معتقدند که امام باید منصوص علیه باشد»: گوید و می

دلیل ناص آشاکاری    دارد، به عصمت و نص اختصاص به علی»: گوید او سپ  می

 .«وجود دارد که از رسول اکرم

ل بار  امام باید از رعیت خویش برتر باشد، زیارا تقادیم مفضاو   »: گوید او همچنین می

 .(1)«فاضل عقالً زشت و نادرست است

 زیدیه -چهارم

 :دانند ها شرایط زیر را در امام الزم می این

 .قریشی و فاطمی باشد، چه سید حسنی باشد یا حسینی -2

کاه ماردم را باه کتااب و سانت فارا        هرک  از فرزندان علی بن ابای طالاب  از اینرو 

 .باشد یخواند، اطاعت و نصرت دادنش بر امت فرض م می

 .عالم و مجتهد باشد -1

کنند که بتواند به نظریاات علمااء    آنان در مورد اجتهاد نسبت به امام، به این حد اکتفا می

 .مراجعه نموده، برخی را بر بعضی دیگر را ترجیح دهد

                                           
 .، مراجعه شود42قزوینی ص  اصصل العقنئد االئد اخلرائد يفو  30ف شیخ مظفر ص تللی  عقنئد االینیةبه  -2

 .، تحقیق دکتر ناهی33ص  2ج  روض  القضنةو  114و  111و  113ص  مرادةکشف ال -1
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این امر مستلزم آنست که بر زبان عربی تسلط کامل داشته باشد، تا بتواند به قرآن نظر 

این امر اقتضاا  . خواستة حق است از آنچه خواستة او نیست تشخیص دهد کند و آنچه را

کند که به توحید و عدل خداوند و آنچه از صفات که نسبت به خداوند جواز دارد یاا   می

نین باید دانا جواز ندارد، و آنچه برای او واجب است یا واجب نیست، آگاه باشد، و همچ

 .باشد به نبوت حضرت محمد

و پارسا بوده و به سخنش اعتماد شود و از شر او در اماان باوده و باه او     پاکدامن -1

 .اطمینان شود

 .دلیر و کوشا و دارای قوت قلب و  بات در کارها باشد -2

 .این است مهمترین شرایطی که زیدیه آن را برای امام الزم دانسته اند

شاان را   دیدگاه « صصل اخلمسرشح األ»قاضی القضات عبدالجبار بن احمد در کتابش 

 .ها بیان داشته است در مورد هریک از این شرط

ای دارد، و  اما نخست این مطلب باید پذیرفته شود کاه اماام قاوام ویا ه    »: گوید او می

هنگامی که در برابر جماعات ادعاا    کند، زیرا حضرت ابوبکر داللت می اجماع هم برآن

، اما این شرط که عالم باشد در حدی کسی بر او اعتراض ننمود« ئم  ین اریشألا»: نمود

که بتواند به نظریات علماء مراجعه کند و میان اقوال ضعیف و قاوی فارق گاذارد، بارای     

تواند به احکامی که مورد نیاز است مراجعه کناد و آن را   آنست که هرگاه عالم نباشد نمی

ف  پیروی کند به عملی سازد، اما پارسایی و پاکدامنی برای آن است که هرگاه از هوای ن

حکم اجماع جایز نیست که وظیفة قضاوت و داوری و اجرای حدود و نگهداری مرزهاا  

 .به او سپرده شود

تواناد لشاکرها را    اما شجاعت و قوت قلب برای آنست که هرگاه چنین نباشاد، نمای  

ور شاود،   فرماندهی کند و مرزها را حفظ نماید و برای جهااد باه سارزمین کفاار حملاه     



 11 شرایط خلیفه: ام مبحث دومخلیفه یا ام

 

تماام  . (2)ساازد  نه که  کر کردیم این مسائل است که نیاز باه اماام را واجاب مای    همانگو

 .اند بودن امام را فرض دانسته مسلمان مذاهب اسالمی عالوه بر شرایطی که  کر شد

 .همچنین امام باید مرد باشد، تعیین زن جائز نیست

سن تمییز رسیده باشد یا  بنابراین، تعیین دیوانه یا نابالغ خواه به. باید عاقل و بالغ باشد

 .نه، جواز ندارد

 .(1)دانند که امام کودن باشد امامیه در این مورد مخالفت نموده و جایز می

الزم است در ماورد شارایطی کاه اگار کسای واجاب آن نباشاد،        »: گوید ابن حزم می

 :تواند وظیفة امامت را بدوش گیرد، دقت شود که عبارت است از نمی

روایت شده کاه   لیل احادیثی است که از رسول اکرمباشد، به د این که از قریش -2

 .امامت به ایشان اختصاصی دارد

لامََُُرفِعَا»که  بالغ باشد به دلیل فرمودة آنحضرتو این که  -1 نََْالْقا رَاثاالاثاََعا كا ،َفاذا َة 
ّّتََالّصِِبَِ ،َحا ْتاِلما ْجنُونَََِيا ّّتََالْما ک  برداشته شده است، از از سه ( مسئولیت)قلم » «يِفيقاََحا

 .«پسر تا زمانی که بالغ شود و از دیوانه تا هوشیار شود

ْفلُِح  الَ »: فرماید می این که مرد باشد، زیرا رسول اکرم -1 ْسنَُدوا َاْصم   ُی َیَرُهمْ  أَ  إَِل  أَ

 .«شود قومی که کارشان را به زنی سپردند هرگز رستگار نمی» «اْیَرَأة  

َۡلِلۡ ّۡلَلۡهٱَۡعوَلَۡيۡ َۡولَون﴿ :فرمایاد  اشد، زیرا خداوند مای این که مسلمان ب -2 ۡۡفِورِينََۡك ََۡعَ

                                           
 .101ص  رشح أصصل اخلمس  -2

ز پنج سال وظیفة امامت را به دوش گرفت، در حالی که بیش ا ه 135در سال  گفته شده که محمد مهدی -1

 .بوده است ه 100نداشت، زیرا تولدش شب نیمة شعبان 

گردد و دنیا را پ  از آن که از ظلم  اند که تا امروز زنده است و در آخر الزمان برمی عموم امامیه بر این عقیده

علی ی، های الغیبة تللیف طوسی، اإلمام مهد نماید، در این مورد به کتاب و ستم پر شده، پر از عدل و داد می

تللیف سید محمد موسوی، مراجعه  اإلینم الثننی عرشو  21از نویسندة این کتاب ص  دخةل، العقل عند الشةعه

 .شود
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ؤۡ ل ۡٱ و هرگز خداوند برای کافران بار مؤمناان راهای قارار ناداده      » .[222: النساء] ﴾َسبِيًلِۡۡمنِيَۡمه

 .هاست و خالفت بزرگترین راه. «است

بار او واجاب اسات    این که در کارش پیشتاز باشد و به آنچه از فرائا دینی کاه   -0

 :فرمایاد  عالم باشد، پرهیزگار بوده و اشاکارا باه فساادکاری نپاردازد، زیارا خداوناد مای       

َۡۡوَتَعاَونهوا ۡ﴿ ِۡلۡ ٱََۡعَ َۡۡتَعواَونهوا َۡۡوَلَۡۡوَىّٰۡتَلقۡ ٱوَِۡۡبّ ِۡٱََۡعَ ودۡ لۡ ٱوَۡۡمِۡث ول  در نیکای و  » .[1: ةالمائاد ] ﴾نَوَۡعه

زیارا کسای کاه     .«وز بااهم همکااری مکنیاد   تقوی با یکدیگر همکاری کنید و بر گنااه و تجاا  

ناپرهیزگار را مقدم دارد و یا آن را که در هیچ چیزی تقوی ندارد یا آشکارا در زمین فساد 

کناد یاا از دیانش چیازی را      کند و امین نیست و یا کسی را که حکمی را جاری نمای  می

 .داند نمی

 .تقویهمانا او بر گناه و تجاوز همکاری نموده و نه بر نیکی و 

نَْ»: نیز فرموده است رسول اکرم  ََما ِملا ماالَ َعا ََعا لايْهََِلايْسا ْمرنااَعا
ا
ُهوَاَأ کسی که » «رادََّفا

 .«کند، آن عمل مردود است کاری را انجام دهد که شریعت ما آن را تائید نمی

بااَياا»: فرماید همچنان می
ا
َإِنََّذارََّأ اَكا ِعيف  نََّلَاَضا ّمرا

ا
ََتاأ ا لَاَاثْناْيَََِعا ََّوا لّيا ََتاوا الا ای » «ياتِيمَ َما

خداوند . «همانا تو ناتوانی، هرگز بر دو تن امیر مشو و سرپرستی مال یتیم را بدوش مگیر! ابا ر

وۡ َۡسفِيًهاۡقُۡل َۡٱۡهَِۡعلَيۡ ََّۡلِيٱََۡكنَّۡۡفَإِن﴿ :فرماید هم می
َ
پ  اگر آن که » .[111: ةالبقر] ﴾َضعِيًفاۡأ

 .«د یا ناتوانخرد بو بر او حق است بی
خرد و ناتوان و کسی که قادر به انجام کاری نیسات و بایاد    مسلم است که سفیه و بی

سرپرستی داشته باشد، تا اماور او را سرپرساتی و اداره نمایاد، جاایز نیسات کاه چناین        

قیم و ولی امر مسلمین باشد، از این مسلم است که والیت کسی ( سفیه و ناتوان)شخصی 

 .باشد در او موجود نیست، باطل میکه این هشت شرط 

سپ  مستحب است که به آنچه از امور دین که جنبة شخصی دارد از عباادات گرفتاه   

تا سیاست و احکام عالم باشد، همة فرائا را ادا کند و در هیچکدام آن اخالل ناورزد و  
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ی ا در آشکارا و نهان از همة گناهان کبیاره دوری گزیناد و هرگااه مرتکاب گنااه صاغیره      

 .شود آن را نهان دارد می

بنابراین، مکروه است که به این چهار صفت پایبند نیست، والیات را بادوش گیارد و    

اگر چنانکه والیات را بادوش گرفات، والیات او صاحیح اسات هرچناد آن را مکاروه         

شماریم، و اطاعت او در مواردی که از خداوند اطاعت نمود واجب است و مناع او از   می

 .اعت خدا را ننمود نیز واجب استآنچه در آن اط

برد که آنچه در نهایت از امام انتشار  ابن حزم بحث خویش را با این سخن به پایان می

رود، این است که بدون ضعف و سستی نسبت به مردم مهربان بوده و در انکاار منکار    می

نکناد،  بدون این که راه عنف در پیش گیرد، سختگیر باشد و از آنچه واجب است تجاوز 

هوشیار باشد و غافل نباشد، شجاعت نفسی داشته باشد و ماال را در ماواردی کاه جاایز     

رسایم کاه    است مصرف نماید و در راه باطل مصرف نکند که در مجموع به این نکته مای 

 .(2)کند امام باید احکام قرآن و سنت را عملی نماید که این صفت فضائل را جمع می

 شرایطی که همه برآن اتفاق دارند

رسیم که شرایطی که باید در ولی امار مسالمین    از توضیحات گذشته به این نتیجه می

 :موجود باشد و همة مذاهب اسامی برآن اتفاق دارند عبارتند از

 به دلیل فرمودة خداوند که –اسالم  -1

وا ۡ﴿ ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  فرمانبرداری کنید از » .[04: النساء] ﴾ِمنكه

 «خدا و فرمانبرداری کنید از پیامبر و فرمانبداری کنید از فرمانروایانی که از جن  شما هستند
و به دلیل فرمودة . پ  واجب است که خلیفه مسلمان باشد. یعنی از شما مسلمانان

َۡلِل ّۡۡلَلۡهٱَۡعَلَۡيۡ َۡولَن﴿ :خداوند ۡۡنَۡفِرِيَك ؤۡ ل ۡٱََۡعَ و هرگز خداوند ». [222: النساء] ﴾َسبِيًلِۡۡمنِيَۡمه

                                           
  احکنم السلطننةو  0و  2ماوردی ص  – األحکنم السلطننة   – 231و  233ص  2 ملل والنحلةالفصل فی ال -2

 .241و مقدمه ابن خلدون ص  0و  2ابویعلی ص 
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مسلم است . هاست ترین راه و خالفت بزرگ .«است  افران بر مؤمنان راهی قرار ندادهبرای ک

که این امانت باید به دست کسی سپرده شود که به این دین ایمان دارد، و به کسی واگذار 

 .(2)نگردد که بدان ایمان ندارد

َۡۡلرَِّجالهۡٱ﴿ به دلیل فرمودة خداوند –مردبودن  -1 ۡۡمهونَۡقََو اۡٱََۡعَ  .[12: النساء] ﴾ءِۡلنَِّسا

لّْواَقاومَ َُيْفِلحَاَلانَْ»که  و به دلیل فرمودة آن حضرت. (1)«مردان قیم زنانند» ْمراُهمََْوا
ا
 .«اْمرأةَأ

بسپارند چون مشکالت ریاست دولت شان را به زنی  شود قومی که والیت هرگز رستگار نمی»

ها  دادن همة آن خواسته از به پاداشتن و انجام –غالباً  –سخت و دشوار و بسیار است و زنان 

 .«باشند ناتوان می
اند،  ودهکند که زنان معدودی در انجام وظیفة  دولت موفق ب اگر تاریخ برای ما بیان می

د به تعداد مردانی که این کار را بدوش ای بوده و هرگاه عد این امر تحت شرایط وی ه

ترین دلیل است که مردم  گرفته اند، مقایشه شود خیلی کم و نادر است که این خود واضح

 .درن کرده اند که جز مردان، کسی شایستگی این مقام را ندارد

به صورتی که در استقامت و رستگاری مشهور بوده و از پیروی هوای  -عدالت -1

ند و حریص باشد به این حق را به صاحبش برساند، و با دقت کامل نف  دروری گزی

والیان و کارمندان و کارگزاران خود را زیرنظر داشته باشد، بنحوی که آنان را به انجام 

 .(1)شان و ادای حقوق به صاحبان آن وادار  کند وظیف

نجام این که دارای رأی و تدبیری نیکو بوده، سیاست ا -کاردانی و شایستگی -2

یعنی از دین حمایت و نگهبانی کند، سیاست امت را به پیش . های خالفت براید مسئولیت

                                           
مراجعه کنید، برخی از خوارج امامت زن را جواز  232و  231عبدالکریم زیدان ص . د الدعصة أصصلبه  -2

 .صالا الدین الناهی، مراجعه شود. تحقیق د 31ص  2سمنانی ج  روض  القضنةدهند، به  می

مراجعه کنید، برخی از خوارج امامت زن را جواز  232و  231عبدالکریم زیدان ص . د أصصل الدعصةبه  -1

 .صالا الدین الناهی، مراجعه شود. تحقیق د 31ص  2سمنانی ج  روض  القضنةدهند، به  می

 .31محمد یوسف ص . تللیف د نظنم احلکم فی االسالم -1
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شان را رعایت نموده و در اجرای قوانین و اقامة حدود، دوراندیش بوده، در  مصالح. برد

جهاد با دشمنان دلیر باشد، به مسائل سیاسی دانا و به امور جنگی و فرماندهی سپاه وارد 

 .باشد

در حدی که از فرهن  و معارف زمان خود آگاه بوده و عالم به احکام  -معل -0

است و در صورت عدم اطالع ( احکام شریعت)شرعی باشد، زیرا او مکلف به اجرای آن 

 .(2)از آن ممکن نیست آن را به مرحلة اجرا درآورد

تواند  اما شرط نیست که به درجة اجتهاد در اصول و فروع دین رسیده باشد، زیرا می

 .(1)در این زمینه از فقهاء و علمای متخصص یاری جوید

یعنی سالمتی حواس و اعضاء از نقصی که در اندیشه و عمل او ا ر  -سالمت -3

گذارد، مانند دیوانگی، کوری، کری، گنگی و قطع دو دست و دو پا، زیرا این نواقص  می

گذارد، و هرگاه  حول شده ا ر میدر اندیشه عمل و آمادگی او در انجام کارهایی که به او م

دادن یکی از این  عضوی از این اعضاء را از دست داده که فقط بدقیافه شده مانند از دست

 .(1)(عقل و فکر سالم)اعضاء که در این صورت شرط سالمت، کمال است 

 شرایطی که در آن اختالف است

برآن اجماع نموده اند، ترین شرایطی بود که همة مذاهب اسالمی  آنچه تذکر دادیم مهم

پردازیم کاه ماذاهب اساالمی در آن بااهم اخاتالف       و اینک به  کر مهمترین شرایطی می

 :دارند

                                           
 .231و اصول الدعوه ص  241مقدمه ابن خلدون ص  -2

 .31ص  نظنم احلکم فی االسالم -1

حزم معتقد است که وجود نقص در حواس یا جسم  ابن. مراجعه شود 242و  241به مقدمه ابن خلدون ص  -1

 .رساند در صورتی که از عقل کامل و سالمت فکر برخوردار باشد او زیان نمی

 .مراجعه کنید 231ص  2به الفصل ج 
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بر این عقیاده اناد    (2)در مباحث گذشته دانستید که معتزله و خوارج: نسب قریشی -2

شود، شرط نیست و جائز دانسته  که قریشی بودن برای کسی که به مقام خالفت تعیین می

به دلیل فرمودة . ن شودکند، به این مقام تعیی ند هر مسلمانی که به کتاب و سنت عمل میا

بشنوید و فرمان برید، هرچند غالمی حبشای زمامادار شاما شاود کاه      »که  رسول اکرم

 .«سرش گویی دانة کشمشی است

ن دانند، به دلیل فرماودة آ  یلیکن اکثر مذاهب قریشی بودن را در خلیفه یا امام شرط م

حقیقت این است که حدیثی که عماوم علمااء و ائماة    . «ائمه از قریش اند»که  حضرت

مذاهب به آن استدالل نموده اند حدیث صحیحی است که جای طعن در آن وجود ندارد 

 .کند بر این که نسب قریشی در خلیفه یا امام شرط است و به وضوا داللت می

اند، و صحابة قریشی هم در روز سقیفه  فقها هم از این حدیث همین برداشت را کرده

بیعات نمایناد، باه ایان      –بزرگ قبلیاة خازرج    –خواستند با سعد بن عباده  که انصار می

حدیث استدالل جستند و آنان هم بدون چون و چارا آن را پذیرفتاه و زماماداری را باه     

 .قریش تسلیم نمودند

دانناد باه تلویال     یفه الزم نمیاز این رو کسانی که شرط قریشی بودن را در امام یا خل

شارایط را دارا باشاد، تطبیاق     حدیث یا بیان هدف آن پرداخته و آن را بر هرکسی که این

 .اند داده

گویند که نص بر قریشی بودن در حادیث، باه اعتباار افضالیت اسات ناه        ای می عده

 .صحت

ز آن دو مثالً یکی ا –به این معنی که هرگاه شرایط خالفت در دو شخص موجود بود 

تر تعیین قریشی اسات   در این صورت افضل و شایسته. قریشی بود و دیگری غیر قریشی

 .و تعیین شخص دیگر هرچند بدون شک صحت دارد، اما از افضلیت برخوردار نیست

                                           
 .اند دانشمندان معاصر هم به این عقیدهاز اهل سنت ابوبکر باقالنی به این نظر است و بسیاری از متلخرین و  -2
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بنابراین، به این »: گوید اما محمد ابوزهره دالئل این دو گروه را  کر نموده و سپ  می

وص در مجموع، مستلزم آن نیست که امامت فقط باید در رسیم که این نص نتیجه می

لیکن والیت غیرشان بدون . قریش باشد و والیت غیر قریشی اصالً صحت نداشته باشد

ْمرَا»شک صحت دارد و حدیث 
ا
ََِفََاأل يْش   مانند فرمودة. از قبیل اخبار به غیب است «قُرا

اَُملْك ََِصْيَُتاََُثمََّثاالثُونَاَباْعِديَاْْلِالفاةَُ»که  آن حضرت ُضوض  خالفت پ  از من سی » «عا

و ازباب افضلیت است نه  .«سال است و سپ  پادشاهی گزنده به وجود خواهد آمد

 .(2)صحت

پرسند که حکمت شرط بودن نسب قریشی  از خود می –مانند ابن خلدون  –برخی 

فت با هدف خال»: گوید چیست؟ و آیا این شرط هنوز هم باقیست یا خیر؟ او سپ  می

آید، و این  اجتماع و وحدت کلمه و ترن نزاع و اطاعت امت از رئی  آن به دست می

ها بدان آرامش یابد و مردم به  یابد که خلیفه از کسانی باشد که دل کار زمانی تحقق می

شان اعتراف داشته باشند که این اعتراف و آرامش، در کسی که از قریش  فضیلت و سبقت

یافته است، زیرا قریش دارای قدرت و  گرفته، تحقق می دست میزمام حکومت را به 

شان اعتراف داشتند و با ایشان در  ها به تقدم و فضیلت و زعامت شوکت بودند و عرب

مسللة ( تعیین قریشی)این مورد اصالً کشمکش و منازعه نکردند که به این ترتیب این امر 

 .نموده است شان را آسانتر از دیگران میاجتماع مردم و وحدت کلمه و فرمانبرداری از ای

به این دلیل است که در حدیث به ایشان اشاره شده، و این ائمه از آنان است، تا 

 .(1)ائتالف و همبستگی به وجود آید، اطاعت حاصل گردد، و هدف خالفت تحقق یابد

گیرد که شرط گذاشتن نسب قریشی  ابن خلدون از این بحث خویش چنین نتیجه می

و بردن اختالف و کشمکش بوده و آنهم به دلیل قدرت و شوکت و غلبه  ای از میانبر

                                           
 .43ص  2ج  مذاهب االسالیة ةلتنریخ ا -2

 .232ص  ةأصصل الدعصو  240ص   مقدیةال -1
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 .اند زعامتی که قریش بر قبائل داشته

اما چون احکام شرعی اختصاص به یک نسل و زمان و امت ندارد، دانستیم که این 

 .گردد نکته به شرط کفایت و صالحیت باز می

غلبه و سبقت بود، از زمرة شرایط حذف از این رو شرط قریشی بودن را که به علت 

گیرد، باید از گروهی  نموده و شرط گذاشتیم کسی که زمام امور مسلمین را بدوش می

قوی باشد که مردم به قدرت و زعامتش اعتراف داشته باشند، تا این کار آنان را به اطاعت 

 .ان گرداندخلیفة شان واداشته، طغیانش را فرو نشانده و کار حکمروایی شان را آس

در حقیقت این توجیه بسیار درست و صحیح بوده و برداشت بسیار جالبی از حادیث  

ئِّمةَُ»
ا
ََِمنََْاأل يْش  هام ایان نظریاه را پساندیده و      (2)یکی از دانشامندان معاصار  . است «قُرا

داده و  ترکیب جامعه در آن زمان قریش را در مقام صدارت و قیادت قرار می... »: گوید می

 .کند بیش از آن که به کاری واجب اشاره نماید به حقیقتی موجود اشاره می این امر

بنابراین، هرگاه علت همان باشد که  کر شد، امروزه فقط به قریش اختصااص نادارد،   

ای کااه ساابب   زیارا قریشاایان امااروز در کشااورهای مختلااف پراکناده شااده، و آن رابطااه  

اجتماعی برایشان باقی نمانده اسات، و ایان   شده از میان رفته و آن نیروی  شان می اجتماع

وی گی اسالمی هم برایشان محفوظ نیست، ممکن است این وی گی امروز در آنان و یا در 

 .غیرشان موجود باشد

 .کنیم که علت از معلول جدا گردیده است بنابراین، مشاهده می

ت دولات  شرط قریشی بودن برای کسی که باه ریاسا   –از دیدگاه من  –به این دالئل 

 .شود، باقی نمانده است کاندید و تعیین می

اند که برای کسی که به امامت و خالفت  همة مذاهب اسالمی بدین عقیده: متعص -1

 .شود معصومیت شرط نیست مسلمین انتخاب می

                                           
 .تللیف محمد عبداهلل عربی، به قلم محمد مبارن 21ص  سالمنظنم احلکم فی اإلمقدمة کتاب  -2
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لیکن امامیه و موسویه معتقدند که واجب است امام از خطای قصدی و سهوی معصوم 

عت است و هرگاه برای او جائز باشد که مرتکب اشتباه گردد، باشد، زیرا که او حافظ شری

اند که اماام باه شاخص     موم، این دلیل را چنین پاسخ دادهع. (2)شود حافظ آن شمرده نمی

خود حافظ شریعت نیست، بلکه به وسیلة کتاب و سنت و اجماع است و اجتهاد صاحیح  

 .باشد خود که حافظ آن می

راه خطااا بپیمایااد، مجتهاادین او را بااه راه صااواب  بنااابراین، هرگاااه در اجتهااادش  

گردانند و اشخاصی که وظیفة امر به معروف را به دوش دارناد، ماانع عملای شادن      برمی

 .شوند اجتهاد نادرست او می

کنند که هرگاه از او خطایی سر زند بر امت واجاب اسات    امامیه همچنین استدالل می

ووا ۡ﴿ :بودن اطاعت او که به فرمودة خداوند جبکه بر او انکار نمایند، و این امر با وا ِطيعه
َ
ۡأ

وا ّۡۡلَلَۡٱ ِطيعه
َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل   .باشد  ابت است، در تضاد می .[04: النساء] ﴾ِمنكه

گویند که وجاوب اطاعات از اماام در اماوری اسات کاه        عموم به این نکته پاسخ می

شریعت باشد رد نظر او و انکار و مخاالفتش   مخالف شریعت نباشد، لیکن هرگاه مخالف

 .(1)گردد واجب می

مۡهۡهَِبَِۡلهذۡ ّۡلَلۡهٱۡيهرِيدۡهۡإَِّنَما﴿: کنند به فرمودة خداوند امامیه همچنین استدالل می َۡعنكه
هۡ َۡسۡلرِّجۡ ٱ

َ
َۡٱَۡلۡأ مۡ ِۡتۡيۡ ل   .[11: األحزاب] ﴾اِهيۡ َتطۡ َۡويهَطّهَِركه

 .«اهل بیت، از میان ببرد و شما را نیکو پان نمایدخواهد که پلیدی را از شما  خداوند می»
وجه استدالل از آیه چنین است که خداوند پلیدی را از اهل بیت دور نموده و آنان را 

گاردد،   پان ساخته است، و هرگاه پلیدی از ایشان نفی شود، اشتباه هم از ایشان منتفی می

                                           
 .113تللیف حلی ص  مراد فی رشح جترید االعتقندةکشف ال -2

 .تللیف سید حسن مکی عاملی 251ص   ئماینم الصندق وسنئر األعقةدة الشةعه فی اإلو 

 .102لیف عبدالجبار بن احمد ص لت رشح االصصل اخلمسهو  113قوشچی ص  رشح التجرید -1
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 .(2)باشند و از این رو آنان معصوم می

که مراد از اهل بیت در اینجا همة شان به اعتبار مجموع به واسطة أئماة   گویند آنان می

شان است، و همة شان بر سبیل استغراق و شمول مراد نیستند، زیرا این منزلت فقط برای 

های خداوند و به خصوص آنانی که امر خدا را بپای دارند، براساس حکم عقال و   حجت

 .(1)باشد نقل  ابت می

 :را به چند صورت پاسخ گفته اندعموم، این مطلب 

از آنجمله این که رج  در آیه، معنایش معنویست، و آن هرکاری است که به تهمات  

 .شود و شک و گناه و عذاب کشانده می

در قاموس آمده که رج  پلیدی و گناه و هر عملی است که پلید باشد، و هر کاری 

در چندین آیة دیگر هم به این شود که  که به عذاب و شک و مجازات و خشم کشانده می

ۡٱِۡمنََۡۡسۡلرِّجۡ ٱۡتَنِبهوا ۡجۡ ٱّفَۡ﴿ :فرماید خداوند می. معنی آمده است
َ پ  » .[15: الحج] ﴾نَِۡثَۡوۡ ل 

 .«ها دوری گزینید از پلیدی از بت

َۡۡسۡلرِّجۡ ٱَۡعلهَۡويَجۡ ﴿ :فرماید و می دهد  و قرار می» .[255: یون ] ﴾قِلهونََۡيعۡ َۡلََّۡۡلِينَۡٱََۡعَ

 .«یابند را بر کسانی که ایمان درنمیپلیدی 

َۡۡسۡلرِّجۡ ٱّۡلَلۡهٱَۡعلهَۡيۡ ۡلَِكَۡكَذَۡ﴿ :فرماید و می و » .[210: األنعام] ﴾ِمنهونَۡيهؤۡ َۡلََّۡۡلِينَۡٱََۡعَ
 .«آورند دهد خداوند پلیدی را بر آنانی که ایمان نمی همچنین قرار می

ۡٱوَِِۡۡسۡهَمي ۡل ۡٱوَۡۡرۡهمۡ ل َۡٱۡإَِّنَما﴿: فرماید و می
َ ۡٱوَۡۡنَصابهۡل 

َ ۡرِجۡ ۡمۡهَلَۡزۡ ل   .[45: ةالمائد] ﴾نَِۡطَۡلَشيۡ ٱَۡعَملِّۡۡمِنۡ ۡس 

 .«ها و تیرهای قرعه پلیدیست، از عمل شیطان است همانا شراب و قمار و بت»

مۡهۡهَِبَِۡلهذۡ ّۡلَلۡهٱۡيهرِيدۡهۡإَِّنَما﴿ :فرماید و می هۡ َۡسۡلرِّجۡ ٱَۡعنكه
َ
َۡٱَۡلۡأ  .[11: األحزاب] ﴾ِتۡيۡ ل 

 .«خواهد که پلیدی را از شما اهل بیت دور کند میهمانا خداوند »
 .یعنی پلیدی معنوی را عبارت از تهمت و شک است، از شما دور نماید

                                           
 .101ص  2ج  تفسری الطربسی -2

 .22مراجعات تللیف عبدالحسین شرف الدین ص  -1
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بردن پلیدی از ایشان دلیل نفی اشتباه از آنان نیست، با توجه به آن که  بنابراین، از بین

 .شود اشتباه و خطا در اجتهاد رج  شمرده نمی

مَاَإِذاا»که  به دلیل فرمودة آنحضرت كا دَاَاْْلااِكمََُحا ََُثمََّفااْجتاها ابا صا
ا
اِن،َفالاهََُأ ْجرا

ا
َأ

إِذاا مَاَوا كا دَاَحا ََُثمََّفااْجتاها
ا
أ ْخطا
ا
ْجرَ َفالاهََُأ

ا
هرگاه حاکم حکم نموده و اجتهاد نماید و به حق » .«أ

او یک رسد، برای او دو مزد است، و اگر حاکم حکم نموده و اجتهاد نماید و اشتباه کند، برای 

 .«مزد است
در این که معنی خطا رج  باشد، ناه  : از نظرت پوشیده نماند»: گوید امام شوکانی می

کند و نه هم لغت و زبان، زیرا معنای آن در لغت پلیادی اسات و    شریعت برآن داللت می

همانا واقع شد بر شاما  »: چنانکه در فرمودة خداوند. شود در شریعت بر عذاب اطالق می

 .«وردگارتان عذابی و خشمیاز سوی پر
َِلمۡ ۡزۡ رِّجۡ ّۡمِن﴿ :اش و فرموده

َ
 .«از عذابی دردنان» .[0: سبل] ﴾أ

 .(2)رج  است= و رجز 

گروهی از مذاهب مختلف اسالمی معتقدند شرط است که امام اهل اجتهاد : اجتهاد -1

د و در موارد در اصول دین و فروع آن باشد، تا بتواند برای به پاداشتن امور دین قیام نمای

مختلف دلیل ارائه نماید و شبهات مربوط به عقاید دینی را حل نموده و قادر باه صادور   

 .(1)فتوی در حوادث و وقایع باشد

تواناد در   بنظر بنده حق با کسانی است که این شرط را معتبر ندانسته اند، زیرا امام می

ای متخصص یاری جوید، خواه کند از فقهاء و علم قضایا و مشکالتی که با آن برخورد می

 .این قضایا دینی باشد یا دنیوی

تمام مذاهب اسالمی شرط کرده اند که امام باید بالغ و هوشیار باشاد، زیارا   : بلو  -2

امامت حکمی شرعی اسات و شاخص کوچاک و خردساال مکلاف باه احکاام شارعی         

                                           
 .11ص  رشند الفحصلإ -2

 .102ص   صصل اخلمسرشح األو  113قوشچی ص  رشح التجرید -1
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 .نیستبنابراین، او برای سرپرستی این مقام بزرگ کافی و شایسته . باشد نمی

جائز است که امام طفل و کودن باشد که منشاء ایان امار ادعاای    : گویند اما امامیه می

 .(2)ایشان مبنی بر موجودیت نص در تعیین امام است

این بود مهمترین شرایطی که دانشمندان اسالمی در مورد شخصی که مقام خالفت یاا  

 .کند، در آن باهم اختالف دارند امامت را احراز می

پیش از آن که این مبحث را به پایان بریم ضروری است اشاره کنیم که مهمتارین   البته

ای است در مورد افرادی معاین   شرایط وی ه... شرایط مورد اختالف مانند عصمت و نص

اما پ  از آن این شارایط پابرجاا نیسات، و    . زیستند که در قرن نخست تاریخ اسالمی می

د آن در فردی که مقام خالفت یا امامت یا ریاسات  هیچیک از دانشمندان مسلمان به وجو

 .اند گیرد، سخن نگفته لت را به دوش میدو

                                           
: گوید که در مورد استدالل برای رأی امامیه می 251تللیف سید محمد سعید موسوی ص  ینم الثننی عرشإلا -2

داند که خداوند یکی را ولی گرداند یا نبی یا وصی و یا امام برای مردم، در حالی که او  عقل بعید نمی»

 .پسریست که هنوز به بلو  نرسیده است



 
 

 

 مبحث سوم

در دو مبحث گذشته تعریف خالفت یا ریاست دولت و حکم تعیین خلیفه یا رئی  و 

ایناک در ایان   . شرایطی را که باید در او موجود باشد مورد بحث و بررسای قارار دادیام   

هاا و حقاوق و حکام عازل و      و نصب خلیفه، مقام شارعی، مسائولیت  بحث شیوة تعیین 

 .کنیم برکناری او را بررسی می

 :این بحث شامل سه مطلب است

 .در روش انتخاب و گزینش خلیفه و مقام شرعی او و پیوندش با امت: مطلب اول

 .ها و حقوق خلیفه در مورد مسئولیت: مطلب دوم

 .در عزل و برکناری خلیفه: مطلب سوم

در روش انتخاب و گزینش خلیفه و مقام شرعی او و پیوندش با : مطلب اول

 .امت

 :پیشگفتار
نمایاد، باه    کسی که نظریات اندیشمندان مسلمان را در موضوع مقام خلیفه مطالعه می

 :شوند رسد که آنان در این مورد به دو گروه تقسیم می این نتیجه می

سلطه و نیرو و اراده و امر و نهی خاود   این که خالفت منصبی است الهی و خلیفه -2

 .کند را از سلطه و نیرو و اراده و امر و نهی خداوند کسب می

ای جز اجرای اوامر و پرهیز از منهیااتش را نادارد، و در ساختی و     بنابراین، امت چاره

آسانی، خوشی و ناخوشی، مکلف به شنیدن و فرمانبرداری از او اسات، زیارا اطاعات او    

 .رود وند و معصیت او معصیت خداوند به شمار میاطاعت خدا

بنابراین، هیچیک از افراد امت یا همه امت حاق ندارناد باا خلیفاه مجادلاه و مناقشاه       
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کند مانند این است که فرماان   نمایند یا نظر او را رد کند، زیرا کسی که فرمان او را رد می

بنابراین، وقتی چنین باشد، امت . تر است خدا را رد نموده باشد و او به مقام شرن نزدیک

حق گزینش و انتخاب خلیفه را ندارد، همچنین قادرت عازل او و تعیاین دیگاری را باه      

 .جایش ندارد

کناد،   خالصه با توجه به این نکته که خلیفه سالطة خاود را از خداوناد دریافات مای     

باشاد،  دهد که از تصرف و عملکرد مطلق در مورد امت برخاوردار   خداوند به او حق می

از این رو امت مجباور اسات از او   . «سایة خدا در زمین است»زیرا او بنا به تعبیر برخی، 

فرمانبرداری نموده در برابر اراده اش تسلیم مطلق باشد، و اوامر و نواهی او را مو باه ماو   

 .رعایت نماید

در این صورت امت نه حق اعتراض دارد و نه هم حق گزینش، زیرا تعیاین خلیفاه از   

ای که پیش از او بوده است که پرچم این اندیشه را شیعة  سوی خداست یا از سوی خلیفه

 .کشد امامیه بدوش می

ما معتقدیم که أئمه، اولواالمرهایی هساتند کاه   »: گوید شیخ مظفر در عقاید اإلمامیه می

هاای   خداوند به اطاعت از ایشان امر فرماوده اسات، و آناان گواهاان بار ماردم و دروازه      

 .باشند های رسیدن به او و دلیل و راهنما به سوی او می مت خدا و راهرح

های معرفت اویند، از ایان   آنان  خائر علوم و مترجمان وحی و ارکان توحید و گنجینه

رو پناهگاه اهل زمین اند همانگونه که ستارگان پناهگااه اهال آسامان اناد، همچناین ماا       

شاان   شان اطاعت خدا و معصیت هی خدا، اطاعتشان ن معتقدیم که امرشان امر خدا و نهی

شان دوست خدا و دشمنشان دشامن خادا    معصیت حضرت اوست، همانگونه که دوست

 .باشد می

 کناد،  پذیرد و رد مای  بنابراین، رد امرشان جائز نیست و کسی که نظر و امرشان را نمی

را رد  اهلل ساول را رد نموده باشد، و آن کاه امار ر   مانند کسی است که امر رسول اهلل

 .کند، مانند کسی است که امر خداوند را رد کرده باشد
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شدن به ایشان و پذیرش فرمان و امرشان و عمل به گفتارشان واجاب   از این رو تسلیم

 .(2)است

ای که باید بدان اشاره شود این است که کسانی که خلیفه یا اماام را بلنادتر از    اما نکته

های مطلقه را داده اناد، ایان    های فراوان و قدرت ین صالحیتمقام بشری دانسته و به اوا

قدرت و صالحیت را برای هر خلیفه و امام قائل نشده اناد، بلکاه ایان قادرت عاالی را      

باه بعاد در سالک     ه 120اناد کاه از تااریخ     دانسته مخصوص تعداد معینی از آل بیت

 - اماام علای   –یشان اند و در عمل فرصت حکومت جز برای یکی از ا مردگان درآمده

 .مساعد نشد

هاا   اما در سوای این نکته در مورد خلیفه، مقام شرعی، شیوة تعیین، حقوق و مسئولیت

 .و حکم برکناری او، با جمهور مسلمین موافقت دارند

بناابراین، امات   . کناد  این که خلیفه قدرت و سلطة خود را از سوی امت کسب می -1

گزیناد و از   ای است کاه امات او را برمای    یل و نمایندهمنبع قوت او هست و او صرفاً وک

شود، تا زمانی که جز باه آنچاه کاه خیار و حاق       دیدگاه شریعت ناگزیر به اطاعت او می

 .مصلحت است حکم ننماید

لیکن هرگاه از راه حق منحرف شود، امت وظیفه دارد او را نصیحت و راهنمایی کناد،  

ماند، و گرنه عزل او و تعیین دیگری باه   باقی میهرگاه راه راست را برگزید، بر مسندش 

 .شود جای او بر امت واجب می

 .ای که عموم مسلمین بدان معتقدند این است نظریه

خلیفه در نزد مسلمین معصوم نیست و در ارتبااط باا   »: گوید شیخ امام محمد عبده می

 .«هدتواند تفسیر کتاب و سنت را به خود اختصاص د باشد و نمی وحی هم نمی

پ  اطاعت او واجب است، مادامی که بر راه صواب و در مسیر کتااب و سانت گاام    

                                           
 .12و  15ص   ینیةعقنئد اإل -2
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بردارد، و مسلمین در کمین اویند تا هرگاه از روشی کاه او را بارای حفاظات آن نصاب     

کرده اند منحرف گردید و کجروی اختیار نمود، او را با نصیحت هدایت نمایناد و بار او   

َِ»گیری کنند  بهانه َل ةا اعا ْعِصهياِةَاْْلاهاِلِقَلَطا َما َِفْ  ٍ ْخلُهْو فرماان بردنای بارای مخلاوق در     » «ما

 .«معصیت خالق نیست
لیکن اگر از قرآن و سنت در عمل طفره رفت، بر ایشان واجب است کا  دیگاری را   

 .به جای او برگزینند، مشروط بر آن که این کار به فسادی برتر از مصلحت کشانیده نشود

کند، و امت صاحب اختیار در سیطره  نب امت امام را نصب میپ  امت یا نایبی از جا

کناد، و از   و قدرت اوست و امت است که هرگاه مصلحتش تقاضا نمود، او را برکنار مای 

 .(2)رود این رو  او از هر جهت حاکمی مدنی به شمار می

 گزیند؟ امت چگونه خلیفه را برمی
ای را از بین خاود   است که خلیفه دانستیم که از دیدگاه شریعت و عقل بر امت واجب

برگزیند، تا همه اماور دینای و دنیاوی امات را رعایات نماوده و تماام دوائار دولتای را          

سرپرستی و مراقبت کند، همچنین دانستیم که جمهور مسلمین بر این عقیده اند که امات  

د و کنا  رود، و همین امت است که خلیفه را راهنمایی مای  مصدر سلطة خلیفه به شمار می

 .مراقب اعمال اوست

 اینک باید بدانیم که امت چگونه باید به این وظیفه اش عمل کند؟

 امت چگونه خلیفه را انتخاب نماید؟: و به عبارت دیگر

 :به نظر من ممکن است این کار به یکی از دو شیوة زیر انجام شود

                                           
مراجعه  122دکتر محمد یوسف موسی ص ، سالمنظنم احلکم فی اإلو به کتاب  31ص   النرصانةسالم واإل -2

گرفتن قدرت قائل  نظام اسالمی برای رئی  دولت یا امام صفت الهی یا حق الهی در بدست»: گوید شود که می

گزیند، او  به این مقام بزرگ برمیآورد و آنهم زمانی که او را  نیست، بلکه او قدرت خود را از امت به دست می

 .«باشد تر می سنگین های او ها مانند یکی از ایشان است، هرچند بار او دشوار و مسئولیت در حقوق و مسئولیت
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رناد، اعام از   انتخاب آزاد با شرکت تمام افراد مکلفی که در امت وجاود دا  :شیوة اول

که این کار پ  از مرحلة کاندیدشادن باه یکای از ایان دو شایوه انجاام        (2)مردان و زنان

 :شود می

این که هرکسی که در خود شایستگی این کاار و قادرت تحمال مشاکالت آن را      -2

 .نماید کند، خود را کاندید می مشاهده می

ساتاد  ( اشاته باشاد  در صورتی که در کشور وجود د)این که اعضای مجل  شورا  -1

کناد یاا ملات در انتخاباات عماومی اعضاای ساتاد انتخاباات را          انتخابات را تعیین مای 

هاا و کفایات و میازان     گزیند که این ساتاد شخصایت کاندیدشاده را از نظار ارزش     برمی

 .دهد شرایطی که باید در او موجود باشد مورد ارزیابی قرار می

رایط دو یا سه شخص را کاه بیشاتر واجاد شا    پ  از این تحقیق دقیق توأم با امانت، 

 .(2)شود شان برای ملت اعالن می های گزیند و نام هستند برمی

                                           
 .گفته نشود که زن حق شرکت در انتخاب خلیفه را ندارد -2

شود،  ت خلیفه بر زن هم الزم میبنابراین، اطاع. شود زیرا امر به تعیین و نصب خلیفه عام است شامل زن هم می

وا ۡ﴿ :زیرا فرمودة خداوند ِطيعه
َ
وا ّۡۡلَلَۡٱۡأ ِطيعه

َ
وَلۡٱَۡوأ ِلۡۡلَرسه و 

ه
ۡٱَۡوأ

َ مۡ ۡرِۡمۡ ل  مۡ ﴿ :و آیة مبارکة [.04: النساء] ﴾ِمنكه
َ
مۡ َوأ ۡرههه

وَرىَۡ مبَي ۡۡشه  .باشند عام می. [11: الشوری] ﴾َنهه

مادامی  –و فرمانبردداری از اوامر او بر وی واجب است از این رو زن حق دارد در انتخاب کسی که اطاعت 

 .شرکت نماید –که به آنچه طاعت و حق و عدل است حکم کند 

وجه به با ت. بر ایمان و فضیلت و طاعت است بخشد بیعت زنان با رسول اکرم می آنچه این نظریه را قوت

هرگاه زنان مسلمان ! ای پیامبر»د که بیعت شان را پذیرفتند، به موجب فرمودة خداون این که آن حضرت

نزدت آمدند تا با تو بیعت نمایند، به این که به خداوند چیزی را شریک نیاورده، دزدی ننموده، زنا نکنند و 

هایشان و پاهایشان و نافرمانی نکنند ترا در  پسران خود را نکشند و نیارند دروغی را که ببندند آن را میان دست

« بیعت کن و از خداوند برای شان آمرزش بخواه که همانا خداوند آمرزنده و مهربان است خوبی، پ  با ایشان

 .21سورة ممتحنه، آیة 

 ای از زنان بودند که همراه با مردان، بر نصرت و همچنین در بین نمایندگان انصار در بیعت عقبة دوم عده

 .شان را پذیرفتند بیعتنیز  بیعت کردند، و آنحضرت کمک و فرمانبرداری با رسول اکرم
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 .به وسیلة انتخاب غیر مستقیم: شیوة دوم

( اهال حال و عقاد   )به این صورت که کار انتخاب و گزینش به عهدة نمایندگان ملت 

 .شود، مانند مجل  شورا و مجال  نمایندگی دیگر گذاشته می

به هرحال هرگاه امت خلیفه را به طور مستقیم برگزیند، دلیل و سند ایان شایوه را در   

مۡ ﴿ یابد که فرمودة خداوند می
َ
مۡ َوأ وَرىَۡۡرههه مبَيۡ ۡشه  .[11: الشوری] ﴾َنهه

شان اهمیت دارد بااهم   ظاهر این نص دال بر این است که مسلمین در اموری که برای

ه گزینش خلیفه از مهمتارین مساائلی اسات کاه     پردازند، و شکی نیست ک به مشورت می

 .(1)شان اهمیت دارد برای

 -لیکن هرگاه امت خلیفه را از طریق انتخاب غیر مستقیم، یعنی از طریق نمایندگانش 

برگزید برای این شیوه هم سندی از سوابق اسالمی قادیم در انتخااب    - اهل حل و عقد

و . صاحب حاق اسات در انتخااب خلیفاه     یابد، و به دلیل آن که امت خلفای راشدین می

بنابراین، حق دارد کسی را از جانب خود وکیل قرار دهد که ایان وظیفاه را مساتقیماً باه     

 .نیابت او انجام دهد

 .یعنی به نمایندگی و نیابت از او خلیفه را انتخاب نماید

 :مقام شرعی خلیفه و پیوند او با امت
ا و باه مقتضاای شاریعت خلیفاه را     با توجه به این که امات باه موجاب حکام خاد     

گزیند که بر تمام امور سرپرستی داشته کارها را تنظیم و مصالح دینی و دنیوی آناان   برمی

 .را رعایت کند

رود و خلیفه فقط وکیل و نایب امات   پ  خود امت منشل سلطه و قدرت به شمار می

 .بیش از این بوده و مقام او در میان امت فقط در حد وکیل و نماینده است و نه

                                                                                                             
 .011محمد عبداهلل العربی ص . تللیف د سالمنظنم احلکم فی اإل -2

 .201ص  ةصصل الدعصأ -1
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ماوردی در ضمن بحث از مرگ خلیفه یا وزیر و ا رات این امر بر سلطة امیار شاهر و   

هرگاه تعیین امر به وسیلة خلیفه صورت گرفته باشد با مرگ او برکنار ... »: گوید ناحیه می

شود، لیکن هرگاه از سوی وزیر تعیین شده باشاد باا مارگ او از وظیفاه اش برکناار       نمی

 .گردد می

زیرا تعیین خلیفه به نمایندگی از مسلمین است در حالی که تعیین وزیر باه نماینادگی   

 .(2)«باشد از خودش می

بنابراین، امت حق کنترل و راهنمایی خلیفه و حتی برکناری او و تعیین دیگاری را باه   

جای او در صورت لزوم دارد، زیرا خلیفه وکیل نمایندة اوست، و امات او را باه وکالات    

برگزیده، تا شریعت خدا را اجرا نماید، البته مسلم است که تثبیت و تحقیق مصاالح  خود 

از مرزهاا و حادود   ( خلیفاه )شود ورنه هرگاه او  مشروع او وفق حدود شریعت انجام می

این وکالت و آنچه که در آن و برای آن وکیل گردیده تجاز کناد، امات کاه مؤکال او باه      

 .نار نمایدتواند او را برک رود می شمار می

رسیم که خلیفه یا امام فردی است که امت به اعتقاد و  از مطالب فوق به این نتیجه می

عدالت و شایستگی او اعتماد نموده، و او را به عنوان نماینده و نایب خویش برگزیده تاا  

همچنین او در میدان قدرت خویش باید . شان را رعایت نماید امورشان را تنظیم و مصالح

. شاود  د شریعت مقید بوده و از آن تخطی ننماید، همانگونه که از او خواساته مای  به حدو

راهای کاه روشان و درسات     . مسلمانان را به راهی معین و صحیح و درست رهبری کند

 .است و شبهه و انحرافی در آن وجود ندارد

و اجمااع مسالمین آن را    یست که کتاب خدا و سنت رسول اکارم این راه همان راه

 .نموده استمعین 

با توجه به این که این مقام برای او تقدس شخصیت و یا عصمت  اتی دربر ندارد که 

با آن از دیگران امتیاز یابد، اما و انسانی است مانند دیگران کاه در روش حکومتاداری او   
                                           

 .14ص  األحکنم السلطننة   -2
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مانند زندگی شخصی اش احتمال اشتباه و خطا و حاق و صاواب وجاود دارد و مساتلزم     

 .ستمحاسبه و مجازات ا

 .(2)روش او در این مانند روش شخصی هر فردی از افراد ملت است

 های و حقوق خلیفه مسئولیت: مطلب دوم

 :های خلیفهمسئولیت -الف
درگذشته یادآور شدیم که هدف از تشاکیل حکومات در اساالم تثبیات دو هادف و      

 :مقصد بزرگ و ارزشمند است

 .نگهبانی و حراست دین -2

 .سیاست دنیا -1

کردیم که حراست دین به معنای حفظ آن از تحریف، بیاان آن بارای ماردم اجارای     بیان 

هاای شارعی در    احکام، پایداری در برابر حدود و مرزها و کوشش برای ایجااد راه حال  

مشروط بار  . شوند هایی است که مسلمین با آن روبرو می زمینة تمام مشکالت و گرفتاری

 .قطعی از نصوص کتاب و سنت برخورد ننماید ها و فتواها با نصی این که این راه حل

این که هدف از سیاست دنیا، تحقق هرچیزی که در آن خیر و مصالحت امات باشاد،    

ها، تلمین وسائل زندگی، تهیة زمینة  سازی لشکرها، تضمین آزادی مانند حفظ مرزها، آماده

خواساتن از افاراد    کار برای افراد توانمند، همکاری و امداد با ناتوان و متسضعفین، یااری 

گران، اعتماد بر افراد امین در ادارة اماور کشاور، اساتفاده از     کاردان، پذیرش نظر نصیحت

، (هاا  شفاخانه)ها  های ملت و ایجاد مؤسسات عام المنفعه مانند مدارس، بیمارستان سرمایه

 .باشد ها و مساکنی برای بینوایان و ناتوانان می داراالیتام

کشور، تقویت زراعت و کشاورزی، راهسازی، بهبود وساائل   همچنین صنعتی ساختن

                                           
 .10ص  سالم فی احلکمینهنج اإل، و 15دکتر محمد عبداهلل العربی ص  سالمنظنم احلکم فی اإلبه  -2

 .مراجعه شود 122و  211محمد یوسف موسی ص . تللیف د سالمنظنم احلکم فی اإلو 
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 .های گروهی ، ارتباطات، انتشارات و رسانه(ترانسپورتی)راه و ترابری 

به طور خالفه وظایفی که خلیفه با رئی  دولت ملازم باه اجارای آن باوده و وظیفاة      

یعت خادا و  گردد که آن تطبیق و اقامة شار  تطبیق آن را به دوش دارد به یک فریضه برمی

نگهبانی اهداف ضروری آن مانند حفظ دین، جان، نسال، عقال، ماال و اماور ضاروریی      

 .باشد که هدف از آن رفع مشقت از مردم است می

 ....ها و معاهدات مانند احکام معامالت و عقد پیمان

ای که غرض کلی از آن عمل به اخالق و عادات نیاک و دوری از هار    و کارهای شایسته

 .دارد، مانند دوری از اسراف که  وق سلیم و عقل کامل آن را ناپسند میعملی است 

دهد  اهدافی که به اندیشة دولت اسالمی مفهوم و معنی می»: گوید استاد محمد اسد می

شود که شریعت اساالمی را قاانونی    کند، در این امر منحصر می به پاداشتن آن را تائید می

حق و خیر و عدالت حاکم شاود، باا ایان کاه رواباط      حاکم بر امور زندگی قرار دهد، تا 

اجتماعی و اقتصادی را به شکلی تنظیم نماید که به تمام افراد جامعه فرصت دهاد کاه از   

شان با کمتارین   های آزادی و امن و کرامت برخوردار شوند، و این که در تحول شخصیت

 .دمانع برخورد نکنند و از بیشترین تشجیع و تشویق برخوردار باشن

ای را  فرصت داده شود تا آن اهاداف اخالقای   –مردان و زنان  –همچنین به مسلمانان 

که اسالم بدان فراخوانده نه تنها در میدان عقیده، بلکه در میدان عملی زنادگی نیاز پیااده    

 .(2)«نمایند

 :حقوق خلیفه -ب

بایاد  های خلیفه یا رئی  دولات باود، اکناون     آنچه تذکر داده شد وظایف و مسئولیت

بررسی شود که حقوق او کدامند؟ آن که آراء دانشمندان مسالمان را ماورد بررسای قارار     

 :گردند رسد که این حقوق به دو حق اساسی برمی دهد، به این نتیجه می

                                           
 .11مصدر سابق ص  -2
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 .اطاعت و فرمانبرداری -2

 .نصرت و یاری و مددکاری -1

 :حق اطاعت -1

تخاب و برگزیده شود بر هماة  به محا آن که خلیفه از سوی امت یا نمایندگان آن ان

کردن از او در سختی و آسانی و در شادی و ناخوشی واجاب   افراد امت شنیدن و اطاعت

 .گردد می

اند و اقلیتی که از رأی دادن امتناع ورزیده اناد   زمینه اکثریتی که به او رأی دادهدر این 

 .یا بر ضد او رأی داده اند، برابرند

فرماانبرداری کنیاد از خادا و    »: فرمایاد  اسات کاه مای    اساس این امر فرمودة خداوند

 .«فرمانبرداری کنید از رسول او و فرمانروایان از جن  خویش
نَْ»: و فرمودة رسول اکرم لاعَاَما اَخا ةَ َِمنََْياد  اعا ةََِياْومَاَاّلّلَاَلاِ َاَطا لَاَالِْقيااما ََُُحّجةَاَوا  «..لا

شود، در حالی  وز قیامت با خداوند روبرو میبکشد در ر( زمامدار)کسی که دستی را از اطاعت »

نَْ»: و فرمودة شان. «که دلیلی ندارد عَاَما اماَباايا اهََُإِما ةَاَفاأْعطا ْفقا ةَاَياِدهِ،َصا اَفاليُِطعهََُقالِْبِه،َوثامرا َما
کسی که با امامی بیعت کند و به او عهد دست و میوة دلش را بدهد باید در حد » .«..استطاعَا

عَاَاّلّلََِيادَُ»شان که و فرمودة. «نماید توان از او اطاعت ةََِما اعا َاْْلاما نَْ، ما ذََّوا  «ِ  اّنّلارَِفََذَّشََُشا
ای از جهنم انداخته  روی کند به گوشه خدا با جماعت است کسی که تک( بالکیف)دست »

 .«شود می
 :شود از این حق نتایج زیر حاصل می

شان باشند آن را تائید  مت شرعیاین که تمام افراد امت باید متحد و پشتوانة حکو -2

 .و تقویت کنند، و با همة توان در راه آن قربانی دهند

کند  ای که مصلحت امت و امنیت دولت ایجاب می حکومت حق دارد در هر لحظه -1

دست گذارد، به این معنی که  –مال و متاع و زندگی افراد  –بر تمام دار و ندار ملت 

رد ضروری، عالوه بر زکاتی که شریعت آن را تعیین و حکومت اسالمی حق دارد در موا
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داند، وضع  فرض نموده، مالیاتی اضافی در حدی که آن را برای مصالح ملت الزم می

 .نماید

حکومت حق سربازگیری اجباری را از همة افراد شایسته برای خدمت سربازی در  -1

 .(2)موارد ضروری دارد

 :حد و مرز اطاعت

تی که بر هر فرد در برابر دولت واجب است و در رئی  آن باید دانست حق اطاع

استطاعت  -2: گردد، مطلق و بدون حد و مرز نیست، بلکه دو حد و مرز دارد خالصه می

یعنی هر فرد بتواند تعهدات خود را نسبت به دولت انجام دهد و قادر به انجام : و توانایی

 .دشو اعمالی باشد که از جانب دولت به او سپرده می

 :اساس این تعریف فرمودة خداوند است که

َۡۡلۡ﴿  خداوند مکلف نساخته احدی را مگر » .[113: ةالبقر] ﴾َعَهاوهسۡ ۡإَِلًۡۡساَّنفۡ ّۡلَلۡهٱۡيهَكّلِفه

 .«به اندازة توان او
از ایشان روایت نموده که  بدر آنچه که عبداهلل بن عمر و فرمودة رسول اکرم

ََْعنااباايَاَإِذااَُكّنا»: فرمودند َََاّلّلََِراُسولا ا ةََِالّسْمعَََِعا ُقوُلََواالّطاعا ااَيا اَّنلا ْعتََُِفيما هرگاه » «مَْاْستاطا

 .(1)«در آنچه توانستید»فرمود که  بستیم، برای ما می بر شنیدن و اطاعت پیمان می با پیامبر
 اطاعت در آنچه که حق و خیر است -1

تعارض و ضدیت پیدا کند، هرگز شنیدن اما هرگاه امر مورد نظر با نص کتاب و سنت 

 .و اطاعت لزومی ندارد

ةَاَل»است که  اساس آن فرمودة رسول اکرم اعا ْعِصياةَ َِفََطا َما ا، ةََُإِّنما َِفََالّطاعا
ْعُروِفَ نیست، لیکن اطاعت در کار پسندیده و معروف ( خدا)اطاعتی در نافرمانی » «الْما

                                           
 .211ص   سالم فی احلکمینهنج اإل -2
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ةَاَلَا»: شان و فرمودة .(2)«است اعا امََْلِمانََْطا کسی که اطاعت خدا را ننماید، » «اّلّلَاَيُِطعََِل

 .«بردن از او الزم نیست فرمان
 .(1)«فرمانبرداری از کسی که در برابر خداوند نافرمانی نماید الزم نیست»: شان و فرمودة

دهد، مسلمانانی نخساتین چگوناه ایان     آوریم که به ما نشان می اینک برایتان مثالی می

ای خواناد و   بارای ماردم خطباه    حضرت عمار . نمودند یده و تطبیق میهمنصوص را ف

مردی از عامة مسالمین برخاسات و   ... ای دیدید مرا راست کنید اگر در من کجی»: فرمود

. «رمان راسات خاواهیم کارد   ای دیادیم آن را باا تیازی شمشای     هرگاه در تو کجی»: گفت

دی را که در رعیت عمر ماردی را   نا باد مر خداون»: تبسم نمود و فرمود حضرت عمر

 .«کند قرار داده که او را با تیزی شمشیرش راست می

از یمن به غنیمت گرفتند کاه مقاداری   ( دار هایی سیاه خط جامه)هایی  مسلمانان پارچه

 .و مقداری هم به پسرش عبداهلل رسید به حضرت عمر بن خطاب پارچه

از داشت، پسرش هم سهم خاود را  به جامة بلندتر و کاملتری نی چون حضرت عمر

ای ساخت، لیکن چاون ایساتاد تاا بارای      به او داد و او از هردو پارچه برای خویش جامه

 .!ای مردم بشنوید و اطاعت کنید: گفت: مردم خطبه گوید

ناه شانیدن حارف تاو بار ماا الزم اسات و ناه هام          »: ایستاده و گفات  مان فارسیسل

 .«فرمانبرداری از تو

 چرا؟: تگف حضرت عمر

این جامه را از کجا درست کردی در حالی که به تو فقط یک تکه پارچه : گفت سلمان

 رسیده بود و تو مردی بلندقد هستی؟

 .!شتاب مکن: فرمود حضرت عمر

 .کسی پاسخ نداد! عبداهلل: بعد فریاد زد

                                           
 .بخاری و مسلم -2
 .مسند احمد -1



 11  خلیفه یا امام مبحث سوم

 

 .!ای عبداهلل بن عمر: گفت

 .!بلی یا امیرالمؤمنین: گفت

 ام جامة تو نیست؟ ای که پوشیده دهم که آیا جامه ند میترا به خداوند سوگ: گفت

 .آری: گفت

 .«کنیم شنویم و اطاعت می اکنون می: گفت سلمان

 :حق نصرت و همکاری

شود که حق نصرت و همکاری در ضمن حق اطاعتی کاه در باارة آن    ظاهراً تصور می

و الزم اسات،   بحث کردیم داخل است، و دانستیم که این حق در دولت بر هر فرد فرض

مشروط بر این که کاری که اطاعت در آن مطلوب است با نصی قطعی از نصوص کتااب  

و سنت در تضاد نباشد، همچنین بیان نمودیم هر حکمی را که دولت و حکومت قاانونی  

کناد، هار فارد مکلاف باه       و شرعی برای مصلحت ملت و تلمین امنیت کشور صادر مای 

 .از هیچگونه ایثار و قربانی دریغ نورزد اجرای آنست، و باید در این راه

دادن دو حق به هم پیوسته اند که عمالً  بنابراین، اطاعت و نصرت، فرمانبرداری و یاری

 .تفکیک میان آن دو ناممکن است

ای از کاوشگران و نویسندگان معاصر این دو مورد را باهم یکی دانساته   از این رو عده

 .اند مورد بررسی قرار داده (2)(حق اطاعت و فرمانبرداری)و زیر عنوان بحثی واحد به نام 

شاان   ذشته در هنگام بحثلیکن باید دید که چه حکمتی وجود داشته که دانشمندان گ

 اند؟ قرار داده

شاید این کاه  »: گوید یکی از دانشمندان معاصر حکمت این مطلب را توضیح داده، می

طاعت یاد کارده اناد، باه مفهاوم دیگاری      آنان حق نصرت را برای زمامدار، جدا از حق ا

 .کند که شرایط جهان معاصر آن را به صورت خاصی پدیدار نموده است اشاره می
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این مفهوم دوستی و محبت همة هموطنان به رئی  دولت اسالمی ایست که تعیاین او  

 .از طریق بیعت همة ملت با اکثریت آن انجام یافته است

معتقد است که برآن اقلیتی که با رئی  دولت بیعات   - از دیدگاه فقه ما - یعنی اسالم

نکرده و به او رأی مخالف داده اند واجب است، در صاورتی کاه او رأی اکثریات را باه     

 .دست آورده باشد، به دوستی و محبت او ادامه دهند

گویی اسالم از تعقیب اصول و روش احزاب سیاسی که در دموکراسی غارب وجاود   

زیرا در غرب از افترا بار حکومات موجاود و واروناه نشاان دادن هار       کند،  دارد، منع می

 .(2)«آید آید، هیچگونه کوتاهی به عمل نمی فعالیتی که از سوی آن به عمل می

 عزل و برکناری خلیفه: مطلب سوم

در گذشته اشاره نمودیم که خالفت یا ریاست دولت، در نزد عماوم مسالمین در ساه    

امت یا ملت و : طرف اول. استثناء پیمانی بود میان دو طرف قرن اول، و در نزد همه بدون

 .خلیفه یا رئی  دولت منتخب: طرف دوم

و متذکر شدم که انجام این عقد مطاابق آرزو و خواسات مطلاق هاردو طارف انجاام       

شود، بلکه همة محتویات خود را از یگانه منبع پایدار کاه شاریعت خادای عزوجال      نمی

 .کند است دریافت می

ها و حقاوق هریاک از دو جاناب را نسابت باه       اسالمی به روشنی، مسئولیت شریعت

ها و حقوق هماه در محاور اجارای شاریعت الهای       همدیگر بیان نموده که این مسئولیت

 .متمرکز است

های خلیفه در تطبیق احکام و اجرای شریعت متمرکز اسات،   زیرا واجبات و مسئولیت

تائید و استقرار و همکاری با او در ایان ماوارد   های امت بر محور  همانگونه که مسئولیت

 .چرخد می

                                           
 .محمد عبداهلل العربی. د 11، ص سالمنظنم احلکم فی اإل -2
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ها و تعهدات خاود   در پیمان( امت)لیکن باید دید که هرگاه خلیفه در برابر طرف دوم 

 هایش کوتاهی کرد، حکمش چیست؟ اخالل نموده و در ادای مسئولیت

، یاا  به طور مثال از راه روشن شریعت منحرف گشته و فسق ورزید، یا معصیبت نمود

ستم کرد، به طور کلی احکام شریعت را معطل قرار داده و اجرا نکرد، خواه این تغییار در  

 رفتار شخصی یا رفتار رسمی اش باشد؟

آیا امت باید صبر کند؟ و در ادامة اطاعت از او و اجرای دستوراتش استمرار ورزد، یاا  

وده دیگری را باه جاایش   این که بیعت خود را پ  بگیرد و او را از وظیفه اش برکنار نم

 تعیین نماید؟

توان گفت که آناان   یافته و می (2)در این مورد اختالف میان دانشمندان مسلمین شدت

 .اند ر این مورد به دو گروه تقسیم شدهد

... شود معتقدند که خلیفه یا رئی  دولت با فسق و انحراف و ستم عزل نمی: گروه اول

ر او مطیع و تسلیم مطلق بوده و صبر کناد تاا خداوناد    و امت یا ملت وظیفه دارد در براب

 .فرج و گشایشی حاصل کند

امام با فسق یا خروج از اطاعت خداوند و جور یعنی ساتم بار   : گوید یکی از اینان می

گردد، زیرا پ  از خلفای راشدین جور و ستم و فسق و فجور در  بندگان خدا، برکنار نمی

از آناان   ج گرفت لایکن باا وجاود آن سالف صاالح     وامراء و پادشاهان پدیدار شد و ا

داشتند، و قیاام و مخالفات باا     شان برپا می اطاعت نموده نماز جمعه و عیدین را به اجازة

 .(1)دادند ایشان را جواز نمی

                                           
لیکن در برکناری او به ... ر صورتی است که از احکام شریعت انحراف ورزداختالف در حکم عزل خلیفه د -2

  دادن کفایت و اهلیت مثالً دیوانگی یا نقص مؤ ر در رأی و عمل مانند کوری، گنگی، و فلج واسطة از دست

 .شدن، یا اسیرشدن او در دست دشمن که امکان رهائیش متصور نباشد، اختالفی نیست

ین از این رأی سوء استفاده نموده و حکم کرده اند که در اسالم راهی برای عزل حاکم ای از مستشرق عده -1

 .ستمگر وجود ندارد، هرچند طغیان و ستم و جور و ظلم و معصیت بنماید
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نماید و به عمل صحابه و تابعین و عقل  این گروه به احادیثی که امر به صبر می

 :دکن استدالل می

نَْ»: فرماید می رسول اکرم( لفا -2 :احادیث -1  ىَما
ا
ِمِيهََِِمنََْراأ

ا
يْئ اَأ َُينِْكُرهََُشا

َفالْياْصَِبَْ إِنّهَُ،
ََفا دَ َلايْسا حا

ا
ٍََُأ اِر ةَاَُيفا اعا ياُموُتََاْْلاما اِهِلّيةَ َِميتاةَ َإِلَفا کسی که از امیرش » .«جا

شود و  جدا می چیزی را دید و آن را نپسندید، باید صبر نماید، زیرا که یک وجب از جماعت

 .«میرد، همچون مرگ جاهلیت مرده است می
! ای پیامبر خدا»: به مسلمه بن یزید جعفی است که پرسید پاسخ رسول اهلل( ب

هرگاه زمام امور ما را امیرانی به دست گیرند که از ما حق خویش را مطالبه نمایند، لیکن 

ُعوا»: به او فرمود حضرتدهید؟ آن ما را چه فرمان می حق ما را از ما بازدارند، َاْسما
ِطيُعوا،

ا
اَواأ إِّنما

لايِْهمََْفا اَعا لايُْكمََْمُُحِلُواَما اَواعا بشنوید و فرمان برید، زیرا برایشان الزم » «مُُحِلْتُمََْما

آنچه که بر دوش شما نهاده ( ادای)شان نهاده شده و بر  مة شماست  آنچه بر دوش( ادای)است 

 .(2)«شده است

لايْك»که  آن حضرتفرمودة ( ج ةََِبِالّسْمعََِعا يُْْسِكَُعْْسِكَِفََواالّطاعا ِطكَوا نْشا ما َوا
ْكراِهك ما ةَ َوا ثْرا

ُ
لايْكَواأ بر تست شنیدن و فرمانبرداری کردن در سخنی و آسانی و خوشی و » «عا

 .«ناخوشی و خودگزینی بر تو
 

                                                                                                             
کند، رعایای مسلمان هیچگونه حقی بر  به هرحال زمامداری که آراء عمومی به او اعتراف می»: گوید مرجلیوث می

 .«جامعه ندارندضد رئی  موجود 

خالفتی که بدین شیوه به آن اعتراف صورت گرفته، نوعی از حکومت استبدادی ایست »: گوید توماس ارنولد می

خواهد بدون چون  که حاکم در آن از سلطة مطلق برخوردار و مقید به هیچگونه قیدی نبوده و از رعایایش می

 .«و را از او اطاعت نمایند

 .«دانیم حاکمی قانونی به شمار رود  ممکن نیست که امام با معنایی که ما میاصالً»: گوید ماکدونالد می

 .121محمد عبداهلل العربی و دکتر محمد یوسف موسی ص . تللیف د 251ص  سالمنظنم احلکم فی اإل: به نقل از

 .بخاری و مسلم -2
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 :عمل صحابه و تابعین -2

و فسااد برخای زماماداران پا  از خلفاای      اند که فسق و فجور و جاور و ساتم    گفته

راشدین به وقوع پیوست، با این حال بسیاری از صحابه و تابعین از قیام بار ضاد ایشاان    

 .کنندگان بر امیر و خلیفه را یاری نکردند پرهیز نموده و از فتنه دوری گزیده، و قیام

 :معقول -3

هاا   امت را برهم زده، رنج اند که خروج و قیام بر خلیفه در بسیاری موارد وحدت گفته

 .سازد گرداند و آن را با سختی، مصیبت، و دشواری روبرو می ها را دامنگیر آن می و فتنه

ای بار بعضای از زماماداران اماوی و      آنچه بر این امر گواه است، خروج و قیاام عاده  

 های شدید و مفاسد بسیاری را سبب شد که به این های بزرگ و رنج عباسی است که زیان

آوردن مصلحتی که از قیام و انقالب عاید  ترتیب دفع فساد با صبر و عدم قیام، از به دست

 .شود، بهتر است می

معقتدند که قیام و انقالب مسلحانه بار ضاد خلیفاه یاا رئای  دولات، در       : گروه دوم

صورت فسق و خروج او از امر خداوند، و ستم بر رعیتش، و پافشاری اش بر گمراهی و 

روی و راست رفتااری، و   دوری از حق، و نشنیدن نصیحت و ارشاد، ترن میانهضالل، و 

 .بازگشت به راه خدا، و حکم طبق احکام الهی، واجب است

در صورتی که از امام جور »: گوید می( که در نظر من حق با ایشان است)یکی از اینان 

ز آن کاار بازداشاته   باید با او در این مورد صاحبت شاود و ا   (2)و ستم اندکی مشاهد شود

پ  هرگاه حق را پذیرفت و از آن کار باز ایستاد، دلیلی برای برکنااری او وجاود   ... شود

ای از  لایکن هرگااه در اجارای پااره    . ندارد و او همچنان امام است و خلع او جائز نیست

واجباتی که بر دوش اوست ممانعت ورزید، و به راه صواب بازنگشت، برکنااری و خلاع   

                                           
از رئی  یا خلیفه سر زد، برای  شود که هردو گروه متفق اند که هرگاه لغزشی اندن و اشتباهی کم دیده می -2

هیچکدام از افراد امت و یا برای گروهی از آنان جائز نیست که از اطاعت او سرباز زنند، یا آن که به فکر 

 .انقالب مسلحانه باشند و به عزل او نظر نداده اند، هرگاه به طور عام به احکام شریعت پایبند باشد
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 .«باشد عیین فرد دیگری به جای او واجب میاو و ت

او پ  از آن که نام تعداد بسیاری از صحابه و تابعین را که بر این عقیده بوده اند،  کر 

این نظریست که سخنان فقهایی مانند ابوحنیفه، حسن بن حی، شریک، »: گوید کند می می

شان را یادآورد  کسانی که نامکند، و تمام  مالک، شافعی، داود و یاران شان برآن داللت می

شدیم از گذشته و حال یا در فتوای خود این مطلب را بازگو نماوده اناد و یاا آن کاه در     

 .(2)اند یدهبردن مفسد شمشیر کش عمل برای از بین

 :اند گروه به کتاب و سنت استدالل کردهاین 

مۡ ۡإَِلٰۡۡءَۡتَِفۡاَۡحَتََِۡۡغَۡتبۡ َۡلِتۡٱۡتِلهوا ّۡفََقَۡ﴿ :فرماید خداوند می: شان از قرآنکریم دالیل -2
َ
ۡرِۡأ

. «کند تا این که به امر خدا بازگردد پ  بجنگید با کسی که سرکشی می» .[4: الحجرات] ﴾ّلَلِۡٱ

عهد و پیمان من به ستمکاران » .[212: ةالبقر] ﴾لِِميَۡلَظَۡٱِۡديَعهۡ َۡيَنالهَۡۡلۡ﴿ :فرماید می و

 .«رسد نمی
 :آیهشیوة استدالل از این دو 

کند که با گروه ستمگر بجنگند، خاواه حااکم    در آیة نخست خداوند مؤمنان را امر می

 .باشد یا محکوم، تا به امر خدا و رسولش برگشته حق را شنیده و از آن فرمان برند

دهد که نباید به ستمگر هیچ  خبر می لیکن در آیة دوم خداوند به پیامبرش ابراهیم 

 .ای کسی شایسته نیست که او را در ظلمش اطاعت کندای سپرده شود و بر وظیفه

ایان کاه پیماان و    »: کند که در معنی این آیه گفت روایت می بعوفی از ابن عباس

 .(1)«عهده برای ستمگر در برابرت نیست، تا از او در ظلمش پیروی کنی

 :شان از سنت نبوی بسیار است از جمله دالیل( ب

نَْ»: فرماید می رسول اکرم -2 ىَما
ا
اَِمنُْكمََْراأ ر  ِيْهََُُمنْكا امََْفاإِنََْبِياِدهََِفالْيُغا اْستاِطعََْل َي

                                           
 .251و  213و  210و  121ص  2 ابن حزم ج ملل والنحلةالفصل فی ال -2

 .231ص  2تللیف ابن کثیر ج  القرآن العظةمتفسری  -1
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انِهَِ امََْفاإِنَْ،َفاِبِلسا اْستاِطعََْل لِْبهََِي ْضعافَواذالِكاَ،َفابِقا
ا
انَأ يما آن که از شما کار زشتی را دیدی » .«اإْلِ

ت پ  به دلش، و باید آن را به دستش تغییر دهد، و اگر نتوانست، پ  به زبانش و اگر نتوانس

 .«این ضعیفترین درجة ایمان است

منكرَأوَيلعمنكمَهمعروفَوتلنهونَعنَالهتلأمرونَبال»: فرماید می آنحضرت -1
و همانا به کارهای خوب امر نموده و از کارهای زشت منع خواهد » «اهللَبعذابَمنَعنده

 .«واهد کردگرفتار خ( فراگیر)نمود یا آن که خداوند شما را به عذابی همگانی 

َ»: فرمودة آن حضرت -1 ةَاَلا اعا ْعِصيةَ َِفََطا اَما ةََُإِّنما ةََِِفََالّطاعا َوَاَالّطاعا ا هِدُكْمَََعا حا
ا
أ

ةََُالّسْمعَُ امََْواالّطاعا َل ا رَاَما ْعِصياةَ َيُْؤما ِمرَاَفاإِنََْبِما
ُ
ْعِصياةَ َأ ْمعَاَفاالَاَبِما لَاَسا ةَاَوا اعا فرمانبرداریی در » «طا

اطاعت در طاعت است، و بر هریاک از شاما شانیدن و فرماانبرداری الزم     معصیت نیست، همانا 

 .«ای که به گناه امر نشود، و هرگاه به گناه امر شد شنیدن و اطاعتی وجود ندارد است تا لحظه

َ»: فرماید می که رسول اکرم حدیث ان  -2 اهس  ن
ا
اه َأ اَراوا ََما ّنَالّرُسهْولا

ا
ََأ :َقاهالا

الِمَ  َظا اكا خا
ا
َأ ها َانُُْصْ الِم  ُهَظا نُُْصُ

ا
َأ يْفا ا،َفاكا لُوم  ظ  تُُهَما ْ اَناُصا ذا َها َاّلّلِ ا،َقُلُْتَيااَراُسولا ْظلُوم  ْوَما

ا
اَأ

َ َإِيّاهَُ:َقاالا َناُْصُكا لِكا َالّظلِْم،َفاذا ! برادرت را خواه ظالم باشد یا مظلوم، یاری کن» .«تاْمناُعُهَِمنا

گاه مظلاوم باشاد، لایکن هرگااه ظاالم باشاد چگوناه        دهم هر او را یاری می! یا رسول اهلل: گفتم»

 .«دادن توبه او داری، این است نصرت او را از ظلم بازمی»: یاریش دهم؟ فرمود
 :وجه استدالل از سنت

باودن انقاالب و    بودن امر به معروف و نهی از منکار و واجاب    این احادیث بر واجب

ز ظلمش باز ایساتد و راه گمراهای را   مخالفت با حاکم ستمگر و ایستادن در برابر او، تا ا

 .کند رها کند و به حق و عدل بازگردد، داللت می

روی خویش ادامه داده و بر گمراهی اش پافشاری کارد،   لیکن هرگاه به استبداد و تک

 .راهی به جز برکناری او و تعیین دیگری به جایش وجود ندارد

کنناد   به صبر و سازش امر می شود که میان دالیل گروهی که در ظاهر چنین تصور می

 .نمایند، تعارض و تضاد وجود دارد و گروهی که به انقالب دعوت می
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 اکنون باید دید که آیا واقعاً چنین تعارضی موجود است؟

 پذیر است؟ و هرگاه چنین است چگونه میان آنها توافق و همآهنگی امکان

رو اظهار نموده که احادیثی ابن حزم معتقد است که این تعارض وجود دارد، و از این 

کناد توساط احاادیثی کاه باه قیاام و انقاالب فارا          طلبی حکم می که به صلح و مسالمت

 .خواند، منسوخ گردیده است می

ظاهر این اخبار با همدیگر متعارض است، پ  »: اینک به اصل عبارت او توجه نمائید

ایان امار، راه دیگاری     صحت دارد که یکی از این دو عقیده ناسخ دیگری است و به غیر

 .وجود ندارد

از این رو الزم است دیده شود کدامیک ناسخ است، و دیدیم احادیثی که در آن جن  

و قیام ممنوع گردیده بدون شک موافق با حالتی است که در صادر اساالم مشاهود باوده     

 .است

 .لیکن این احادیث بدون شک قانون زائدی را تشریع نموده است

بدون شک منسوخ گردیده و حکام  ( اولی)ارد که معنی آن احادیث بنابراین، صحت د

را بیاان  ( دومای )آن از میان برداشته شده است، و آنهم در زمانی که این احادیاث دیگار   

 .فرموده است

از این رو محال و حرام اسات کاه باه منساوخ عمال شاود و ناساخ متارون بماناد،          

 .ترون گرددهمانگونه که درست نیست به شک عمل شود و یقین م

کند که این اخبار پ  از آن که ناسخ بوده اینک منسوخ گردیاده   پ  کسی که ادعا می

 .(2)است، بدون شک ادعای باطلی نموده است

که نسخی در میان این دو مورد نیست، ( ام من هم به این عقیده)برخی دیگر معتقدند 

روشی است که باید در هر اما هر نظریه حالت و مرحلة خاصی را تمثیل نموده و بیانگر 

خواند، به مرحلة آغاز  بنابراین، دالئلی که به صبر و سازش فرا می. مرحله عملی شود

                                           
 .211و  211ص  1ج  ملل والنحلةالفصل فی ال -2
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ای صبر و  گردد که وظیفة امت در چنین مرحله انحراف خلیفه یا رئی  دولت برمی

و آن هم به مصداق پایداری است و این که کار را با حکمت و اندرز حل و فصل نماید، 

ُلَ»که  آن حضرت فرمودة فْضا
ا
ادََِأ ها ةََُاْْلِ ِما ّقََلُكا انَ َِعنْدَاَحا ائِرَ َُسلْطا برترین جهاد سخن » .«جا

که در روایت  و فرمودة آنحضرت. «شود حقیست که در برابر زمامدار سمتگر گفته می

ناا»: آمده که فرمود عباده بن صامت نااَاّلّلََِراُسوُلََداَعا عا باايا اَفا َِفيْما الا قا ََفا
ا
ذَاأ لايْنااَخا ْنََعا

ا
أ

َ ا ْعنااََعا ةَاَالّسْمعَاَباايا ِطنااَِفََواالّطاعا نْشا ْكراِهنااَما ما نااَوا نااَواُعْْسِ يُْْسِ ةَ َوا ثارا
ا
لايْنااَواأ نََْعا

ا
َُننااِزعَاَلَاَواأ

ْمرَا
ا
ْهلاهََُاأل

ا
ََأ نََْإِلََّقاالا

ا
ْواَأ اَتارا اَُكْفر  ُكمََْباوااح  انَ َِفيهََِاّلّلََِِمنَاَِعنْدا ما را فرا  پیامبر» .«بُْرها

خواند و ما با ایشان بیعت نمودیم و در آنچه از ما پیمان گرفت این نکته بود که با ایشان به 

شنیدن و فرمانبرداری در خوشی و ناخوشی، دشواری و آسانی و خودگزینی برما بیعت نمودیم، 

آن که کفری آشکارا را  کشمکش و منازعه نکنیم، مگر( خلفاء و امیران)و این که با صاحبان امر 

 .«مشاهده کنید که در نزد شما از سوی خداوند در آن مورد دلیلی وجود دارد
لیکن هرگاه نصیحت و اندر برای او سود نکرد و او برخالف ارادة خداوند همچنان به 

فساد و تجاوز خویش ادامه داد، راهی به جز از استفاده از دالیلی که به خاروج و قیاام و   

مشروط بر آن که امت وسائل این کار را تهیه نموده و تماام  . خواند، نیست را میانقالب ف

مقدمات الزم برای انقالب را فراهم کند، بنحوی که گمان جامعه بیشتر بر ایان باشاد کاه    

توانند وضع موجود را تغییر دهند، ورنه برایشان واجب است که صابر و دقات و    آنها می

ها گرفتاار   ها و مصیبت الکت نینداخته و امت خود را به رنجدرن  نمایند، تا خود را به ه

 .نسازند

کاه معتقدناد انقاالب بار      (2)این نظریه نزدیک است با رأی معتزله و زیدیه و خاوراج 

 .حکومت ستمگر در صورت توانایی و قدرت واجب است

 ای را برای عزل خلیفه یا رئای  دولات،   جویانه برخی از دانشمندان معاصر شیوة صلح

                                           
تللیف   رشح أصصل اخلمس، و 214، 222ریال  122ص  2تللیف ابوالحسن اشعری ج  یقنالت اإلسالیةن -2

 .مراجعه شود 213ص  2ج  ل والنحلملةو الفصل فی ال 221قاضی عبدالجبار بن احمد ص 
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و آنهام باه    –در صورتی که مستحق برکناری باشد، پیش از آمادگی و اقدام باه انقاالب   

های مسلحانه و جلوگیری از تفرقاه و   منظور حظ وحدت امت و پرهیز از عواقب انقالب

 .(2)نمایند پیشنهاد می –ها  ها و مصیب رنج

 :طلبانه که پیشنهاد گردیده به شرا زیر است شیوة اجرای این روش صلح

از قانوندانان بزرگ و قاضیان برجستة دولت ( محکمة عالی)اول تشکیل هیئت داوری 

که در قضایای قانونی، کار بررسی و حکم را بر عهده داشته باشد که صالحیت آنان ایان  

 :است

مجلا   )حل و فصل تمام مسائل اختالفی که میان رئی  دولت و نمایندگان ملت  -2

 .گردد سوی یکی از این دو طرف به آن محول میپیوندد و از  بوقوع می( شوری

تواند از اجرای هر قانونی کاه مجلا  تصاویب و تائیاد نماوده، یاا        این هیئت می -1

هرگونه دستورالعمل اداری رئی  جمهور، در صورتی که با نصی قطعی از نصوص کتاب 

 .و سنت برخورد نماید جلوگیری کند

ای قائم شده از سوی مجلا  شاوری   این محکمه حق دارد در صورت  بوت دعو -1

در مورد رئی  دولت و پافشاری او در اجرای کارهای اداری برخالف حکم دادگاه عاالی  

 .و مخالفت او با قانون اساسی، برای عزل رئی  دولت به آراء عمومی متوسل شود

 :اقدامات برکناری و عزل: دوم
سوی رئی  دولت کاه   این هیئت موظف است در هنگام صدور حکم یا فرمانی از -2

اسات، باه رئای  دولات      را مخالف احکاام شاریعت تشاخیص داده   آن ( مجل  شوری)

 .مراجعه و اشتباه بودن این حکم را به او گوشزد کند تا آن را لغو یا تعدیل نماید

هرگاه رئی  دولت از پذیرفتن حکم مجل  شاوری سارباز زده و بار گمراهای و      -1

  وظیفه دارد این موضوع را به محکمة عاالی ارجااع   انحراف خود پافشاری ورزد، مجل

                                           
 .253تللیف دکتور عربی مراجعه شود، ص  نظنم احلکم فی االسالم، و 220ص  ینهنج اإلسالم فی احلکمبه  -2
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ای مبنی بر اجرای نظرخواهی عمومی در عازل رئای     نماید و از سوی آن خواهان فیصله

 .شود

هرگاه برای دادگاه عالی  ابت شد که کاری که رئی  دولت انجام داده یاا حکمای    -1

ام قطعی شاریعت اسات،   ای که را که وضع نموده مخالف احک را که صادر کرده یا الیحه

 .بودن آن قوانین و لوایح صادر نماید در آغاز وظیفه دارد دستورالعملی مبنی بر باطل

اما هرگاه رئی  دولت حکم محکمه را در نظر نگرفت و بر اجرای دساتورالعملی کاه   

محکمه وظیفه دارد درخواست مجل  . محکمه آن را باطل اعالن نموده، پافشاری ورزید

 .رفته و دستورالعملی مبنی بر اجرای نظرخواهی عمومی صادر نمایدشوری را پذی

هرگاه نتیجه آراء و نظرخواهی عمومی عزل او را تائیاد نماود، بار رئای  دولات       -2

 .گیری کند واجب است که از مقام خویش کناره

زیرا ملتی که او را زمامدار خویش ساخته، اعتماد خود را از او سلب نموده و وکالات  

بناابراین، او پا  از ایان دارای وظیفاه و منصابی      . از او بااز پا  گرفتاه اسات     خود را

 .باشد نمی

به فرض آن که رئی  دولت، از برگزاری نظرخواهی عمومی که دادگاه عالی بدان  -0

حکم نموده ممانعت نمود، محکمه وظیفه دارد از جانب خود دستورالعملی عزل و 

رتیب حق اطاعت و حق نصرت او که بر همگان به برکناری او را صادر نماید و به این ت

 .گردد های دولتی واجب بود، از عهدة همه ساقط می وی ه دستگاه



 
 

 

 خاتمه

را بار دیگار    خداوند انسان را گرامای گردانیاده، مقاام و منازلش را بلناد کارده و او      

 .است مخلوقاتش فضیلت داده

 .«و همانا بزرگ ساختیم فرزندان آدم را» .[15: اإلسراء] ﴾َءاَدمَۡۡبََِنۡاَۡناَكَرمۡ َۡولََقدۡ ﴿
 .همچنین زمین را برای اقامت و زیستن آماده نموده است

لَمۡ ﴿
َ
ۡٱَۡعلَِۡنۡ ۡأ

َ  .«آیا زمین را فرشی قرار ندادیم» .[3: النبل] ﴾٦ۡادۡ ِمَهََۡۡضۡۡرل 

مۡهَۡجَعَلََّۡۡلِيٱ﴿ ۡٱۡلَكه
َ مۡ ۡوََسلََكۡۡادۡ َمهۡ َۡضۡۡرل  ۡۡفِيَهاۡلَكه بهل  آن که گردانید » .[01: طه] ﴾سه

 .«ها برای شما زمین را فرشی و روان کرد برای شما در آنجا راه
 .و تمام آنچه را که در آن وجود دارد برای وی مسخر گردانیده است

مۡوََسَخرَۡ﴿ َۡلَسَمَۡٱِۡفَۡۡماۡلَكه ۡٱِۡفَۡۡوَماۡتَِۡو
َ و مسخر ». [22: اجلنثة ] ﴾هۡهّمِنۡ ۡاََجِيعۡ ِۡضۡۡرل 

 .«ها و زمین است ة آنچه را که در اسمانگردانید برای شما هم

مۡهۡوََسَخرَۡ﴿ و مسخر گردانید برای شما ». [21: النحل] ﴾َقَمرَۡل ۡٱوََۡۡسۡلَشمۡ ٱوَّۡۡنلََهارَۡٱوََۡۡلََۡلۡ ٱۡلَكه

 .«شب و روز و آفتاب و مهتاب را

وَۡ﴿ َۡٱَۡسَخرَََّۡۡلِيٱَۡوهه  .«نیدو اوست که دریا را برای شما مسخر گردا» .[22: النحل] ﴾رَۡحۡ ل 
مۡهۡوََسَخرَۡ﴿ ۡٱۡلَكه

َ  .«ها را و مسخر گردانید برای شما جوی». [11: ابراهیم] ﴾رََۡهَۡن ۡل 
خداوند انسان را طوری سرشته که دوست دارد با همجنسان خویش یکجا زندگی کند 

و با ایشان همکاری و پیوند داشته باشد، و آنهم برای تلمین نیازهای ضاروری و مصاالح   

 .بقای نوع و استمرار ن اد اوستاساسی اش که ضامن 

وجود غریزة اجتماعی انسان را به ارتباط با دیگران از راه همگانی »: گوید مکدوگل می

 .«دارد اجتماعی وامی
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او باه تنهاایی   »دارد، ایان اسات کاه     دهد که آنچه او را به ایان امار وامای    او تذکر می

و هماراه باا وجاود دیگاران     ا. تواند زندگی کند و از همنوعان خویش دوری گزیناد  نمی

تواند آرزوها و اهاداف   سازد و می کند و خود را با ایشان همآهن  می احساس آرامش می

او بدون وجود افراد بسیاری که با . خود را در زندگی براساس وجود ایشان برآورده سازد

از  تواناد  کنناد، نمای   او پیوند دارند و برای تحقیق مصلحت او اجتماع با او همکاری مای 

 .(2)«پیوندد، تفسیرهای معقولی بنماید محیط خود و حواد ی که در آن به وقوع می

شادن، در   شدن بر دیگران و غریزة مالاک  لیکن غرایز انسان مانند غریزة دوستی، چیره

هاای سانگینی باه مصاالح      گاذارد و زیاان   بسیاری موارد به مصالح دیگران ا ر منفای مای  

 .سازد اجتماعی وارد می

رو انسان به تنظیم این روابط اجتماعی، به شکلی که خیر و مصالحت را بارای    از این

همه تحقق بخشد، حقاوق هار فارد را در اجتمااع تضامن نماوده، وظاایف او را باه او         

 .رسانیدن به دیگران باز دارد، احساس ضرورت نمود شناسانده و او را از تجاوز و زیان

ای  یین سلون و رفتارش را در محدودهخالصه آن که انسان اهمیت، بلکه ضرورت تع

معین درن نموده، از این رو نیاز به تشکیالت و قوانین، نیازیست انسانی که وجود خاود  

این تشکیالت و قوانین یا از . گرداند انسان و برخورد او با دیگر همنوعانش آن را الزم می

امان آن، آن را یشاگ سوی خود انسان وضع شده و اندیشامندان جامعاه و دانشامندان و پ   

 .اند پیشنهاد نموده

یا آن که وحی الهی است که به وسیلة یکی از افراد اجتماع که خداوند او را برای این 

ملمولیت برگزیده و به قوت و نیروی خویش او را تائید کرده است، بار انساان فارض و    

وضاعی   قاوانین نخسات باه ناام قاوانین     (. که این واسطه پیامبر است)الزم گردیده است 

شود که هدف آن فقط برآورده ساختن نیازهای دنیوی و امور  می نامیده( ساختة فکر بشر)

 .زندگی انسان است

                                           
 .احسان محمد الحسن /11ص  معنرصةمجتمع الةفی ال  در اسنت حتلةلة -2
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 .باشد های تئوریکی استوار می بنابراین، این قوانین بر پایه

شاود کاه هادف آن بارآورده      و نوع دوم بنام قوانین دینی یا شریعت الهی نامیاده مای  

انسان است که این قوانین بر اصول تئاوریکی و پراتیکای    ساختن مصالح دینی و اخروی

 .استوار است( نظری و عملی)

و . از این رو این قوانین برای انسان مفیدتر باوده و در تعیاین رفتاار او ماؤ رتر اسات     

خالفات در  . همین برتری آن را ب  که سعادت دنیا و آخرت انساان در آن نهفتاه اسات   

در  (2)یرا خالفت در حقیقات نیابات از صااحب شاریعت    اسالم نیز از این جمله است، ز

 .باشد نگهبانی دین و سیاست دنیا می

بنابراین، ضمن این که خلیفه یا رئی  دولت در اسالم مؤظاف اسات مصاالح دنیاوی     

ها و مفاسد را از ایشان بازدارد، در عین حال وظیفه دارد  افراد امت را تلمین نموده و زیان

 .ساختن مصالح اخروی شان کار نماید برآورده که برای نگهبانی دین و

ساختن این اهداف و اغراض نه تنها خلیفه مسئول است، بلکه هار فارد در    در برآورده

همة »دولت اسالمی به اندازة طاقت و بر حسب مقام خویش در تحقق آن مسئولیت دارد، 

 .«شما شبانید و همة شما از رعیت خویش مورد سؤال قرار خواهید گرفت

شان ندارد، و جامعه هم جز اجراکنندة  از این رو خلیفه مقامی جز نمایندة اجتماع و نائب

دهندة ارادة خداوند در آفرینش انسان و آبادانی زمین به  ارادة خداوند و نائب او، و تحقق

 .باشد وسیلة او و خالفتش بر زمین نمی

                                           
 .الرسصل -2



 
 

 

 مصادر کتاب به ترتیب مراجعه به آن

 /طبعة  یطبعة  الکشةنف /الةرنن بةن دمةد بةن خلةدون عبةد /یقدی  ابةن خلةدون -2

 .بریوت

یطبعة  العةنب باةداد  /الطبعة  األوي /الةدکتصر عبةد الکةریم ایةدان /أصصل الدعصة -1

 .م 0391 ه 0931

أبص العبنس اند بن عبد احللةم الشةهری  /السةنس  الرشعة  يف أصالح الزاعي والرعة  -1

 .بریوت /بنرك طبع  دار الکتب العربة الةمنذ دمد ادم له األست ه 927تصىف الةمبنبن تةمة  

الطبعة  الثننةة  دار الکتةنب  /الدکتصر دمةد یصسةف یصسة  /نظنم احلکم يف اإلسالم -2

 .العريب للطبنع  والنرش بنلقنهرة

تعلةق اند بةن احلسةن ابةن أيب هنشةم،  /عبد اجلبنر بن اند /رشح األصصل اخلمس  -0

 ه 0937طبعة  أوي یطبعة  االسةتقالل بنلقةنهرة  /یم عةثننحققه وادم له الدکتصر عبد الکةر

 .م 0391

طبعةة   ه 311تصىف الةةةمورد  الةةةنأبةةص احلسةةن عةةم بةةن دمةةد  /األحکةةنم السةةلطننة  -3

 ..حمصدی  التجنری  بمرصالةمطبع  الةم

 /السةةد هنشةم احلسةةني الطهةراب /راد تعلةقه عىل رشح جترید االعتقةندالةمتصضةح  -1

 .إیران /صطفص الةمبمطبع   ه 0970الطبع  األوي 

الطبع  الثنلث   /عبد القندر عصدة /الترشیع اجلننئي اإلسالیي یقنرنن بنلقننصن الصضعي -1

 .دب بمرصالةمم یطبع   0399 ه 0979

الطبعة  الثننةة   /الةدکتصر دمةد ضةةنل الةدین الةری  /النظرینت السةنسة  اإلسةالیة  -4
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 .0319بمطبع  الرسنل  

 .بمطبع  بصالق األیریی  بمرص ه 0920طبع  أوي  /ابن تةمة  /نبصی ینهنج السن  ال  -25

 /ه 709تصىف الةةمجمةد الةدین دمةد بةن یعقةصب الفةریوا أبةند   /حةطالةمالقنیصس   -22

 .م بمطبع  یصطف  ألبنيب احللبي وأوالده بمرص 0319 ه 0990طبع  ثننة  

ندل ية الظةنهر  أبةص دمةد عةىل بةن حةزم األ /لل واألهصال والنحةلالةمالفصل يف  -21

 .ثني ببادادالةمأعندت طبع  بنال فست یکتب   ه 319تصىف الةم

طبعة  سةن   ه 917تصىف الةةمأبص یعم دمةد بةن احلسةن الفةرال  /األحکنم السلطننة  -21

 .بمطبع  احللبي 0919

طبعة   ه 793تصىف الةةمعالل الدین عم بةن دمةد القصشةجي  /رشح جترید االعتقند -22

 .ه 0293حجری  إیران 

 993تصىف الةةمأبص الفدال إسنعةل بن کثری القريش الدیشقي  /تفسری القرآن العظةم -20

 .ه 0977بریوت  /دار أحةنل الرتاث العريب ه

الطبعة  األوي دار الکتةنب اجلدیةد  /عةم بةن انةد الصاحةد  /أسبنب نةزل القةرآن -23

 .م 0393بنلقنهرة 

  الطبعةة  الثننةة  بمرصةة دمةةد بةن جریةةر الطةرب /جةنیع البةةنن يف تأویةةل أ  القةرآن -21

 .م 0313

دمةصد بةن عمةر الز رشة  طبعة  یطمعة   /الکشنف عن حقةنئق وةصایض التنزیةل -21

 .ه 0939االستقنی  

 –عروف بفخةر الةدین الةراا  الةةمأبةص عبةد احم دمةد بةن احلسةن  /التفسری الکبری -24

 .طبع  یطبع  البهة  بمرص 919تصىف الةم
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طبع  یطبعة   ه 290تصىف الةمم القشری  أبص احلسن یسلم بن احلجن /صحةح یسلم -15

 .دمد عم صبةح وأوالده بمرص

دار  ه 219تصىف الةةةمأبةةص عبةةد احم دمةد بةةن إسةةنعةل البخةةنر   /صةحةح البخةةنر  -12

 .بریوت /أحةنل الرتاث العريب

یطبعةة  دار السةةالم باةةداد  /الةةدکتصر رشةةد  علةةةنن /العقةةل عنةةد الشةةةع  األینیةةة  -11

 .م 0399

تقةدیم وحتقةةق یصةطف   ه 300تصىف الةةمنةد الةدین الکریةنب  اند /راح  العقل -11

 .بریوت –م بدار األندل  للطبنع  والنرش  0399طبع  أوي  /ونلب

أجنةةنس جصلةةد ا ةةر ( العقةةةدة والرشةةیع  يف اإلسةةالم)دةةنتات يف اإلسةةالم أو  -12

طبع   /نقله إل العربة  وعلق علةه الدکتصر دمد یصسف یصس  وآخران( م 0320 – 0711)

 .م 0399 ه 0979بمطنبع دار الکنتب النجف  0339أول 

أبةص جعفةر دمةد بةن عةىل ابةن بنبصیة  القمةي  /(عقنئد الصةدوق)کتنب التصحةد أو  -10

 0399 ه 0979ادم له الشةخ دمد یهد  اخلرسنن طبع  النجف  ه 970تصىف الةمبنلصدوق 

 .م

بةن یصسةف بةن یطهةر  مجةنل الةدین احلسةن /راد يف رشح جترید االعتقندالةمکشف  -13

 .إیران /طبع  العلمة  بقمالةمطبع   ه 929تصىف الةمعروف بنلعالی  الةم

دمةد عةنرة طبعة   /دراسة  ووثةنئق /عةىل عبةد الةرااق /اإلسالم وأصةصل احلکةم -11

 .بریوت /ؤسس  العربة  للدراسنت والنرشالةم

لفة  طبع  السةالةةمطبعة   /طةعيالةةمدمد بخةةت  /حقةق  اإلسالم وأصصل احلکم -11

 .ه 0933بمرص 



 خالفت اسالمی  91

 

 .م 0392أکتصبر  917سلسل  اارأ رام  /دمصد عصض /أفکنر ضد الرصن  -14

طبع  السةلفة  الةمطبع   /دمد اخلرض حسن /نقض کتنب اإلسالم وأصصل احلکم -15

 .ه 0931بمرص 

الةدکتصر  /اإلسالم واخلالف  يف العرص احلدیث، نقد کتنب اإلسالم وأصصل احلکةم -12

 .م ینشصرات العرص احلدیث 0399 ه 0939الطبع  األول  /دمد ضةنل الدین الری 

لقب الةةمعبد احم بن یصسف اجلةصیني  /اإلرشند إل اصاطع األدل  يف أصصل االعتقند -11

 .م 0311یطبع  السعندة بمرص « إینم احلرین»

 ه 0911تصىف الةةمالسةةد دمةد یهةد  القزوینةي  /االئد اخلرائد يف أصصل العقنئةد -11

 .م 0392جصدت کنظم القزویني یطبع  اإلرشند بباداد حققه وعلق علةه 

أبص القنسم عىل بن دمةد بةن انةد الرحبةي لسةمننب  /روض  القضنة وطریق النجنة -12

 ه 0973یطبع  اسعد بباةداد  /حتقةق وتقدیم الدکتصر صالح الدین الننهي /ه 933تصىف الةم

 .م 0391، 

الطبع  « أون بزرك»م له الشةخ اد( ه 391 – 979)أبص جعفر الطصيس  /کتنب الاةب  -10

 .ه 971الثننة  یطبع  النعنن بنلنجف 

الطبعة  األول بمطبعة  ااداب بةنلنجف  /عةىل دمةد عةىل دخةةل /هد الةةماإلینم  -13

 .م 0399 ه 0917

ادم له وعلق علةه عم احلسةةني  /صسص الةمالسةد دمد سعةد  /اإلینم الثنب عرش -11

 .ه 0939م  0399یطبع  القضنل بنلنجف  /ةالبالةم

 .طبع  دار الثقنف  العربة  /الشةخ أبص اهرة /ذاهب اإلسالیة الةمتنریخ  -11
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السةد حسن یصسةف یکةي ألعةنیم  /عقةدة الشةع  يف اإلینم الصندق وسنئر األئم  -14

 ..طبع  دار األندل  بریوت

تصىف الةةمالشةخ أبص عم الفضل بةن احلسةن الطةربيس  /جممع البةنن يف تفسری القرآن -25

 .طبع  دار أحةنل الرتاث العريب بریوت /ه 137

(. ه 0999 – 0231)صسص  الةةمالسةةد عبةد احلسةن رشف الةدین  /راجعنتالةم -22

 .ه 0939النجف  /طبع  یطبع  ااداب

 –الشةخ دمد ابن عةم الشةصکنب  /إرشند الفحصل إل حتقةق احلق ین علم األصصل -21

یصةةطفي البةةنيب احللبةةي وأوالده بمرصةة  الطبعةة  األوي یطبعةة ( ه 0211 – 0999)الصةنعنب 

 .م 0399 ه 0919

النجةف  /یطبعة  الةنعنن /دمةد یهةد  األصةف  /اإلینی  يف الترشةیع اإلسةالیي -21

 .ه 0979 –م  0392

 .إیران /طبع  ام /السةد دمد بنار الصدر /بحث حصل الصالی  -22

ذ دمةةد اةةدم لةةه األسةةتن /الةةدکتصر دمةةد عبةةد احم العةةريب /نظةةنم احلکةةم يف اإلسةةالم -20

 .الطبع  األول بمطبع  دار الفکر /بنركالةم

نقله إل العربة  األستنذ ینصصر دمد  /األستنذ دمد أسد /ینهنج اإلسالم يف احلکم -23

 .دار العلم للمالین بریوت /الطبع  الثنلث  /ینيض

 ه 939تصىف الةةمیسعصد بن عمر بةن سةعد الةدین التفتةنااب  /رشح العقنئد النسفة  -21

 .ثن  بباداد طبع  بنال فستالةمتب  أعندت یک

اإلینم أبص احلسن بن إسنعةل األشةعر   /صلنالةمیقنالت اإلسالیةن واختالف  -21

 .م 0393حققه الشةخ دمد دي الدین عبد احلمةد الطبع  األول  ه 991تصىف الةم
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 .ننر بمرصالةمطبع  یطبع   /األستنذ الشةخ دمد عبده /اإلسالم والنرصانة  -24

م دار  0399 /الطبعة  العةنرشة /عفةف عبد الفتةنح طبةنرة /دین اإلسالیيروح ال -05

 .الکتب بریوت

الطبعةة  األول  /إحسةةنن دمةةد احلسةةن /عنرصالةةةمجتمع الةةةمدراسةةنت حتلةلةةة  يف  -02

 .م 0392یطبع  دار اإلسالم بباداد 



 
 

 

 :آثار دیگر مؤلف

 2411                  العقل عند الشةع  األینیة                   یطبع  دار السالم -2

 (كتاب)       

 2411                جلد الثنبالةمصرد، الةماإلمجنع يف الرشیع  اإلسالیة  جمل   -1

 العدد األول(                              بحث)       

 العقل ویکننته يف الرشیع  جمل  الرسنل  اإلسالیة  -1

 2411                          91، 13، 17د ألعدا( بحث)               اإلسالیة      

 جنیع  /جمل  کلة  ااداب                  اإلینی  واخلالف  -2

 2412                            (07)باداد العدد (                            بحث)       

 دینن  العرب ابل اإلسالم        جمل  کلة  الدراسنت السالیة  -0

 2412                                     «9»العدد (                            بحث)       

 (3)رصی  القدیم           جمل  الرابط  األدبة  العدد الةمالدینن   -3

 2410                              ین السن  األوي(                            بحث)       

 (0)جمل  الرابط  األدبة  العدد                          أصل الدین -1

 2410                              ین السن  الثننة (                             بحث)      

 (2)الدینن  البنبلة                      جمل  الرابط  األدبة  العدد  -1

 2410                             الثنلث ین السن  (                            بحث)       

 2410                       اخلالف  واإلینی                   ین کلة  أصصل الدین -4

 العدد األول(                            بحث)       



 خالفت اسالمی  98

 

 2413                             الصنبئ                            جمل  کلة  ااداب -25

 (03)العدد (                           بحث)           

 ملل جمل  الرابط  األدبة  العددین األول والنحل العربة ةالصنبئصن يف یصندر ال -22

 2413                     والثنب ین السن  الثنلث (                           بحث)           

 (021)بةنن الکصیتة  العدد الصنبئصن يف القرآن الکریم جمل  ال -21

 2413آب                                            (                           بحث)           

 (023)الدینن  الةصنننة                  جمل  البةنن الکصیتة  العدد  -21

 2413                                             متصیه(                          بحث)          

 2413                                 دراس  تنرخية  دار احلری  باداد –األدینن  -22

 (كتاب)مقارنة                         

 2413                      اإلسالم واخلالف               یطبع  دار السالم باداد -20

 (كتاب)           

 2413                 ویندائةن یطبع  دار السالم بادادحرانن –الصنبئصن  -23

 (كتاب)           

 أصصل الدین اإلسالیي -21

 (كتاب)           



 
 

 

 آثار مترجم

 طبع شدهترجمه و شرا                                                  رینض الصنحلن -2

 ))    ))رجمه                      ت   های پیامبران برای کودکان                 داستان -1

 ))    ))))                                                           سیرت خاتم النبیین -1

 ))    ))  ))                                                       فرهن  دعوت اسالمی  -2

 ))    ))  ))                               جهاد افغانستان فرصتی طالئی برای امت اسالمی      -0

 ))    ))                  ))                                     گانه    شرا اصول بیست -3

 ))    ))))                                                       خشوع و نیایش در نماز  -1

 ))    ))))                                                               عقائد               -1

 ))    ))))                          گران                   رای دعوتهای الزم ب دانستنی -4

 ))))          ))                                        خالفت اسالمی  -25

 ))    )) ))                                  (     زندگانی حضرت محمد) الرحیق المختوم -22

 ))    )) )                       )     و دعوتگران                    مشکالت دعوت  -21

 ))    ))  ))                           های نجات در زندگی دعوتگران            قایق -21

 ))    ))                         ))                                      اندرزهای جاوید -22

 

 حق چاپ محفوظ است


