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 بررسي و نقد مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنت
 
 

 
 
 دكتر محمدرضا حاتمي
 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

 
 
 

 چكيده
    هاي  در اين مقاله ضمن تأكيد بر اهميت مسأله مشروعيت و نقش آن در بقا و دوام نظام                  

حق حاكميت  «ترين تعريف براي اين واژه يعني              ترين و صحيح     مناسب    سياسي،
ترين سئوال نيز بر اين پايه استوار است كه             مهم.  ارائه و تبيين شده است     »  فرمانروايان

. كند  عبارتي حق امر و نهي پيدا مي         حاكم بر چه مبنائي حق حكومت و اعمال قدرت و به             
بودن منشأ ذاتي مشروعيت حكومت در اسالم بر اختالف مسلمانان               سپس با تأكيد بر الهي    

شيعيان عموماً بر مشروعيت    .  شود  اشاره مي )  ص(بر منابع مشروعيت حكومت پس از پيامبر      
ورزند و در مقابل اهل سنت منابع گوناگوني را           اعتقاد مي )  ص... (ا    الهي حكومت بعد از رسول    

استخالف امام سابق و استيال و زور و غلبه را در               از جمله اجماع اهل حل و عقد و بيعت مردم،         
تفصيل مورد نقد و بررسي قرار        دانند كه در اين نوشتار به       انعقاد حكومت و امامت معتبر مي     

 .گيرد مي
 

 .مشروعيت، حكومت، اهل سنت، حق حاكميت: هاي كليدي ه واژ

 
 

 مقدمه
ها و    يك از فرقه      اصل حكومت در اسالم يك ضرورت عقلي است و درباره اين موضوع هيچ             

در اين مورد در    )  ع(اند حضرت علي    نداده    جز خوارج ترديدي به خود راه       يا دانشمندان مسلمان به   
: دادند فرمود   سر مي »  ال حكم اال هللا   «پاسخ به خوارج كه منكر اصل حكومت شده بودند و شعار            

جريان سقيفه و شتاب مسلمانان اعم از انصار و مهاجر            .  »انه البد للناس من امير بر او فاجر        «
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خود ناشي از وجوب     )  ص(براي انتخاب زمامدار جامعه مسلمين بعد از رحلت حضرت پيامبر               

 .تشكيل حكومت نزد قاطبه مسلمانان بود
مبحث مشروعيت حكومت و         رغم اجماع مسلمانان بر ضرورت حكومت،        با اين حال علي     

اما پس از رحلت     .  نظري برخوردار نيست    منابع آن در ميان مسلمين از چنين اجماع و اتفاق              
اين مبحث براي نخستين بار مطرح و براساس آن دو مكتب عمده               )  ص(اكرم    حضرت رسول 

هاي اهل    آيد ديدگاه   وجود آمد، آنچه در اين نوشته مي        هاي ويژه خود به     تشيع و تسنن با ديدگاه    
طور   سنت و فتاواي برخي از فقها و علماي عامه در باب منشا مشروعيت حكومت است كه به                   

 .گيرد اجمال مورد نقد و بررسي قرار مي
 

 مفهوم مشروعيت
دانشمندان علوم سياسي و         بحث مشروعيت حكومت و مباني آن از ديرباز توجه فالسفه،             

ترين مباحث فلسفه سياسي      عنوان يكي از اساسي     شناسان را به خود معطوف داشته و به          جامعه
عمدتاً نيز محور تحقيقات    .  هاي كالسيك قرار گرفته است      همواره در كانون تحقيقات و پژوهش     

بر اين پايه بوده تا نشان دهند حاكم بر چه مبنائي حق حكومت و اعمال قدرت سياسي پيدا                       
عبارتي در پي پاسخگويي      اند و به    كرده و مردم با چه مجوزي اين حق را مورد پذيرش قرار داده             

اين .  اند كه حاكم از كدامين منبع و منشا مشروعيت خود را اخذ كرده است                 به اين پرسش بوده   
موضوع از اين جهت مهم است كه اصوالً بقا و دوام هر حكومت و يا نظام سياسي بستگي تام به                 

 .كيفيت و ميزان مشروعيت آن نظام داشته و خواهد داشت
ها و بنيادهاي حكومتي ناچار به        ها براي بقا و استمرار و نيز تحكيم پايه          بنابراين همه حكومت   

اند تا با پشتيباني از آن بتوانند حق فرمانروايي را            بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش     
منظور   از آن خود قرار داده و استفاده از نمادهاي زور و قدرت را به حداقل كاهش دهند و به                       

پيشگيري از هر گونه بحران مشروعيت به تقويت و گسترش دايره حقانيت و مقبوليت خود در                   
 .جامعه بپردازند

لذا مفهوم مشروعيت يعني حاكم براي اعمال قدرت چه مجوزي دارد و مردم براي اطاعت و                  
 .دهند پيروي از حاكم چه توجيه عقلي و شرعي ارائه مي

گويد، مشروعيت باور به اين امر است         انديشمند معروف فرانسوي مي  ) Mattie Dogan(دوگان  ماتيه
اند به آن     كه اقتدار حاكم بر هر كشور مفروض، محق است فرمان صادر كند و شهروندان موظف              

 )34، ص 1374دوگان، (. گردن نهند
طوري كه  .  يابي در همه ادوار تاريخ حائز اهميت بوده است            مسئله مشروعيت و مشروعيت    

شكلي حاكميت خود را با       اند تا به    هاي غاصب و غيرمشروع نيز همواره در تالش بوده           حكومت
 .نوعي از مشروعيت كاذب و دروغين بيارايند
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كه بر  »  تيراني«هاي    عالم و مورخ يونان باستان معتقد بود كه حتي درحكومت           »  گزنفون« 
: شود و به قول روسو      نيز همه چيز به نيروي مادي صرف ختم نمي            اند  بنياد اجبار و زور برپا گرديده     

گاه تا بدان حدي قوي نيست كه بتواند براي هميشه آقا و فرمانروا باشد                 مقتدرترين فرد هم هيچ   
 )14، ص1374هانتينگتون، (. كه زور را به حق بدل كند مگر اين

 
 مشروعيت و منابع آن در اسالم

وابسته و مستند به    «گرفته شده و در بيشتر موارد به معناي          »  شرع«از  »  مشروعيت«واژه   
در انديشه سياسي   .  است و با كلمات تقنين، قانوني و حقانيت هم ريشه است             »  شرع يا شارع  

يعني حاكم بر چه اساسي و با       .  اسالم، مشروعيت به معناي حقانيت و حق حكومت كردن است          
چه مجوزي حق تصرف در شئون مردم و هدايت مقدرات عمومي را دارد؟ لذا حكومت مشروع                  
حكومتي است كه داراي حق حاكميت و فرمانروايي بر مردم است و همواره در مقابل حكومت                  

 .غاصب جاي گرفته است
آميختن سره و ناسره و آراستن         يابي و به ويژه نوع كاذب آن يعني در            حتي مسأله مشروعيت   

به آن اشاره شده        البالغه نيز به نوعي،     حكومت باطل به زينت حق در اسالم مطرح بوده و در نهج            
جو آن را شناسد و داند، و         اگر باطل با حق درنياميزد، حقيقت     «:  فرمايد  مي)  ع(جا كه حضرت    است آن 

ليكن اندكي از اين و اندكي از       .  اگر حق به باطل آميخته نگردد دشمنان را مجال طعنه زدن نماند            
آن گيرند و با هم درآميزند و اينجاست كه شيطان فرصت و حيلت برانگيزد تا بر افراد خود چيره و                      

 )43، ص1380شهيدي، (» .استيال يابد
بر همين اساس بوده است كه هر حاكم مستبدي در طول تاريخ به حكومت خود رنگ و                      

حكام مسلمان نيز با استخدام علماي درباري تالش گسترده عقيدتي و             .  زده  لعاب خداوندي مي  
از اين رو اگر به     .  اند  عمل آورده   هاي خود به    دادن حكومت     اي را براي مشروع جلوه      ايدئولوژيكي

جاي بيان حقيقت به      بينيم كه غالباً به     كتب فقهي و تاريخي علما و فقهاي عامه مراجعه شود مي          
آرايي   ويژه مبناي زور و غلبه و تثبيت زمامداران غاصب و مشروعيت                توجيه وضع موجود به    

 .اند هاي متغلب وقت پرداخته حكومت
زماني »  حق حاكميت فرمانروايان  «به هر حال در اسالم مساله مشروعيت يعني پرسش از              

دهد كه به     يابد و برجستگي خود را در ميان مباحث علوم سياسي نشان مي              اهميت مضاعف مي  
كس بر ديگري تسلط و واليت نداشته         كند كه هيچ    دليل تساوي ابناي بشر، اصل اولي اقتضا مي       

و از دخالت در سرنوشت و شئون اجتماعي و سياسي ديگران برحذر باشد و اين اصلي است كه                    
لذا زمامداران و     .)185تا، ص     نراقي، بي (باشد    مورد حمايت و تاييد شرع نيز مي           عالوه بر عقل،  

براي اثبات محق بودن خود نسبت به امر حكومت و اعمال قدرت سياسي بر                        فرمانروايان،
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ديگران بايد توجيه عقالني و وحياني براي مردم داشته باشند و شرع مقدس آن را تأييد و مأذون                  

 .دانسته باشد
در اين      هاي مسلمان،   قابل ذكر است كه در مبحث منشاء ذاتي مشروعيت ميان تمام گروه              

ها حاكميت    باره كه خداوند متعال مافوق بشر است و باالصاله بر جهان هستي و از جمله انسان                 
از ).  40يوسف، آيه   (مطلق دارد و منشاء و مصدر اصلي مشروعيت است اتفاق نظر وجود دارد                 

بخش   عنوان يگانه ذات مشروعيت     كند لذا به    ها حكومت نمي    جا كه خداوند مستقيماً بر انسان       آن
حضرت امام  .  ها تفويض كرده است     اي از واليت خود را از طريق پيامبرانش به انسان           حتماً مرتبه 

مخصوص ذات باري است، تنها اوست          واليت به حكم عقل،   ”:  گويد  خميني هم در اين باره مي     
. “توانند متصدي امر واليت گردند      ديگران تنها با جعل و نصب او مي       ...  كه حاكميت بالذات دارد     

 )106، ص 2امام خميني، ج (
طور مستقيم به حاكم       نظرها در اين است كه آيا مشروعيت از خداوند به              ذلك اختالف   مع 

رسيده است و آيا حق حكومت را مستقيماً به صنف يا فرد خاص واگذار كرده يا اين حق كالً به                     
 مردم محول شده است؟

خداوند حق حاكميت و واليت را به       )  ص(غالب مسلمانان معتقدند كه در زمان حضور پيامبر         
است )  ص(واگذار كرده است ولي جدال عمده در مشروعيت حكومت پس از پيامبر             )  ص(پيامبر

طوري كه اين موضوع باعث انشعاب در اسالم و پيدايش و ظهور دو گروه بزرگ شيعه و سني                    به
 .در تاريخ اسالم شد

هجري قائل به     260تا سال   )  ص(اكثر قريب به اتفاق شيعه در فاصله زماني بعد از پيامبر             
و لذا  .  باشند  گانه با دو ويژگي عصمت و علم ذاتي از سوي خداوند متعال مي                نصب ائمه دوازده  

در زمان غيبت امام معصوم     .  باشد  ها مبتني بر مشروعيت الهي بالواسطه مي        امامت و حكومت آن   
كه حكومت حق امام معصوم است، قائل به           هم غالب متفكران و فقهاي شيعه با اعتقاد به اين          

اند و هر حاكم ديگري را        عنوان نواب عام معصوم شده      نظريه نصب الهي فقهاي واجد شرايط به      
 .اند غاصب قلمداد كرده

گروهي از فقهاي دو سده اخير نيز قائل به نظريه انتخاب حاكم و امام جامعه مسلمين هستند                  
نظريه ديگري نيز قائل به نصب      .  باشد  معروف و مشهور مي   »  مشروعيت مردمي «كه به نظريه    

مشروعيت الهي ـ   «طور توامان است كه تحت عنوان           عام فقها و انتخاب از سوي مردم به          
 .گيرد جاي مي» مردمي

امر حكومت كالً به اختيار و       )  ص(اهل سنت معتقدند كه پس از پيامبر           و ليكن در مقابل،    
زور و      انتخاب امت سپرده شده است و منابع گوناگوني را از جمله اجماع اهل حل و عقد و بيعت،                 

اند كه در ادامه به       غلبه، واليتعهدي و نصب امام قبلي را براي مشروعيت حكومت در نظر گرفته             
 .گيرد تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي
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 نصب و نص: مبناي اول
هاي مشروعيت حكومت     از نظر اهل تسنن يكي از راه        )  ص(نصب و نص از جانب پيامبر       
عنوان امام و رهبر مسلمين نصب كند و آن را اعالم              كسي را به  )  ص(يعني اگر رسول خدا   .  است

ليكن اهل سنت     و.  عنوان امام و رهبر مسلمين مشخص و معين خواهد شد            نمايد، آن شخص به   
. معتقدند كه چنين نصبي اتفاق نيفتاده و پيامبر امر حكومت را به خود امت واگذار كرده است                    

جايز است كه امامت با نص هم منعقد و ثابت شود ولي چون نص               «:  گويد  ابوالحسن اشعري مي  
، ج  1990شهرستاني،  (»  درباره كسي نيامده است لذا مسئله امامت، به اختيار مردم واگذار شده است            

بن     در مواضع و موارد متعددي حضرت علي       )  ص(قابل ذكر است كه پيامبر اسالم        .)117، ص   1
ترين   ترين و صريح    عنوان جانشين و ولي بعد از خود تعيين و نصب كرده كه روشن               ابيطالب را به  

» تجريد االعتقاد «عالمه حلي »  الفين«طور مفصل در      اين مبحث به  .  آن حديث غدير خم است    
 .عالمه اميني آمده است» الغدير«طوسي و   خواجه نصير

 
 استيال و زور و غلبه: مبناي دوم

زور و غلبه و تسلط بر مراكز قدرت يكي از عواملي است كه اهل سنت آن را منشأ پيدايش                      
يعني كساني كه قدرت جسمي و نيروي بدني و رواني بيشتري              .  دانند  مشروعيت حكومت مي  

دارند حق خواهند داشت كه بر جامعه حكومت كنند و نيازي هم به عقد بيعت از طرف عامه                      
شكل »  الحق لمن غلب  «مسلمين و يا اهل حل و عقد نيست و مطابق همين روش قاعده                  

 .گرفته است
. گويد  قاضي ابويعلي از علماي بزرگ حنبلي قرن پنجم در مورد مشروعيت حكومت مي                  

 :شود امامت به دو صورت منعقد مي
گويد از احمد حنبل نقل       سپس مي .  جانشين ساختن امام قبلي     -2.  انتخاب اهل حل و عقد    -1 

شود و در اين صورت احتياج به عقد بيعت نيست هر             امامت با زور و غلبه هم ثابت مي       «:  شده كه 
 )24ق، ص  1406ابويعلي، ( ».چند كه آن حاكم فاجر باشد

اگر «:  كند كه احمد گفته است      وي اين فتوا را از قول عبدوس ابن مالك عطار چنين نقل مي             
كسي با شمشير بر مردم غلبه پيدا كند و خليفه و اميرمومنان ناميده شود بر هر فردي كه به خدا                     

چه امير  .  و روز آخرت ايمان دارد جايز نيست كه شب را به صبح بياورد و او را به امامت نشناسد                   
اگر كسي در   «:  الحرث از قول احمد چنين آمده است        و نيز در روايت اين    »  .نيكوكار باشد يا فاسد   

اي ديگر با شورشگر، نماز جمعه       اي با امام بودند و عده       طلب حكومت بر امامي شورش كرد و عده    
حنبل براي اثبات اين ادعا       ابن.  شود  با امامت فرد پيروز برگزار مي     )  كه يكي از وظايف امام است     (

دليل ديگري آورده است كه عبداهللا عمر در زمان جنگ حره در مدينه نماز جماعت برگزار كرد و                  
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 46 دانشنامه
 )23-24ابويعلي، صص ( ».ما با كسي هستيم كه غالب شود«: گفت
تنهايي موجد مشروعيت حكومت است و نيازي         نظر قاضي ابويعلي، قهر و غلبه به        بنابراين به  

اطالق روايت ابن عمر كه        -1.  كند  به عقد و بيعت نيست و براي اين نظر دو دليل اقامه مي               
اگر امامت و خالفت همانند بيع و          -2.و مقيد به بيعت مردم نيست      »  نحن مع من غلب   «گفته

دست   ساير عقود نياز به عقد و ايجاب و قبول مردم داشته باشد بايد فسخ و عزل خالفت هم به                    
ها چنين حقي ندارند پس در وضع خالفت          و چون ثابت شده كه اين     .  مردم و يا خود خليفه باشد     

 .باشد و خليه شدن نيازي به عقد نيست و تنها قهر و غلبه كافي در مشروعيت آن مي
در المغني كه كتاب فقه استداللي        )  ق.  ه  540-620(الدين عبداهللا بن قدامه حنبلي       موفق 

اگر كسي بر امام خروج كرد و او را سرنگون كرد و              «:  حنبلي است در بحث بغات آورده است       
پيروز شد و مردم را با زور و شمشير تحت فرمان خويش درآورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداري                   

گردد و جنگ عليه وي و        او گردن نهادند و تبعيت كردند و از او پيروي كردند او امام جامعه مي               
زبير شوريد و او را كشت و بر           بن]  عبداهللا[چرا كه عبدالملك مروان بر      .  خروج بر او حرام است    

كه در اين   .  كشور و مردمش استيال يافت تا جايي كه مردم خواه و ناخواه با او بيعت كردند                    
 )52، ص 1929قدامه حنبلي،  ابن(. صورت وي امام و خروج عليه وي حرام است

زماني كه امام بميرد و كسي كه جامع شرايط امامت است بدون              «  :  نويسد  تفتازاني هم مي   
خالفت براي او       بيعت و جانشيني متصدي مقام امامت گردد و با زور و شوكت بر مردم غلبه يابد،               

شود و اظهر اين است كه اگر او فاسق يا جاهل باشد نيز چنين خواهد بود و او فقط در                       منعقد مي 
باشد و اطاعت امام واجب است تا زماني كه با حكم شرع مخالفت نكند                  عمل خود گناهكار مي   

 )271-272ق، صص  1305تفتازاني، (» .چه عادل باشد و چه جائز
پردازان   نظر از حاميان ايدئولوژيك و تئوري         به هر حال حكومت مبتني بر زور و استيال، صرف       

 .وجود آمد ويژه بعد از خالفت راشدين، به اين نظريه، واقعيتي است كه به
 :گويد ابوالعال معرّي شاعر معروف سده چهارم هجري نيز با عنايت به اين واقعيت تاريخي مي 

 والناس كالناس و الدنيا لمن غالباً          ةالدهر كالدهر و االيام واحد
 

 نقد و بررسي
 .شويم اين نظريه با اشكاالت و ايراداتي مواجه است كه ذيالً متذكر مي 
اصوالً تحقق حكومت و اعمال واليت از طريق زور و سركوب و تحميل خود بر ديگران                  )  1 

 .هم خالف عقل و وجدان بشري است و هم خالف شرع و دين
عمومي را، بدون رضايت افراد آن جامعه           از نظر عقلي، عقال و انديشمندان، تصرفات در حوزه         

دانند و طبيعتاً حكومت مبتني بر زور و تغلب هم نزد عقال و وجدان                 قبيح و از مصاديق ظلم مي     
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و »  حسن و قبح  «جا كه در احكام عقلي حكم دائر مدار          لذا از آن  .  بشري محكوم و مردود است    
است فقط كافي است كه عقل يا عقالء با مقدماتي به قبيح بودن عملي                 »  مصالح و مفاسد  «

بنابراين در خصوص حكومت مبتني     .  در آن صورت حكم عقل صادر خواهد شد           يقين پيدا كنند؛  
ها ارزشي قائل نيست، از نظر عقل مسأله دائر مدار نفي و               بر زور كه براي مردم و حق راي آن         

شود و چون طريق عدم رضايت مردم از نظر           ها مي   اثبات يعني رضايت مردم يا عدم رضايت آن       
عقل قبيح و باطل است لذا حكومت تغلبيه كه رضايت مردم را در برندارد نيز باطل و مردود                       

 .خواهد بود
عنوان يك منبع شرع و يكي از ادله اربعه            عالوه عقل انسان كه در شرع مقدس اسالم به           به 

مورد شناسايي واقع شده همواره وقوع هرج و مرج، فتنه و آشوب و خونريزي را قبيح و زشت                      
حفظ نظم و     -1دانسته و آن را محكوم كرده است و از طرف ديگر براي تحصيل اهدافي چون                 

حراست از مرزها و      -4گسترش عدالت اجتماعي      -3ايجاد رفاه و توسعه        -2امنيت اجتماعي   
بر ضرورت اقامه       نيل به اهداف معنوي و سعادت بشر؛        -5دفاع از جامعه در مقابل هجوم اجانب        

شود مگر با همكاري       اين امر حاصل نمي    .  و ايجاد حكومت مقتدر و صالحه حكم كرده است          
بنابراين حكومتي  .  ها از دستورات و فرامين قدرت حاكمه          عموم مردم و خضوع و اطاعت آن        

موفق و كارآمد خواهد بود كه بتواند رضايت و اطاعت عموم مردم را جلب كند و همفكري،                      
بديهي است كه با زور و        .  همدلي و همكاري خاص بين حكومت و آحاد ملت برقرار باشد               

تواند در دل مردم جاي گيرد و رضايت و            كس نمي   سركوب و اعمال قوه قهريه و خشونت هيچ        
و عقل نيز به وجوب خضوع و اطاعت از چنين            .  دست آورد   ها را به    خوشنودي و همكاري آن   

سبب عدم همكاري و تعاون مردم عمالً حكومت تغلبيه در تأمين               و به .  كند  حكومتي حكم نمي  
الذكر با ناكامي روبرو خواهد شدكه اين موجب نقض غرض خواهد بود و صدور آن از                  اهداف فوق 

 .شارع حكيم قبيح است
كند و    از لحاظ شرعي نيز مسلم است كه شريعت، بناي عقال و حكم عقل سليم را امضا مي                   

شود كه نه تنها حكومت بلكه اساس           اگر به متون و نصوص ديني مراجعه شود مشخص مي            
گونه اكراه و اجباري در پذيرش دين وجود            و هيچ .  پذيرش دين هم بر اختيار و انتخاب است         

خاطر دلسوزي و ترحم بر مردم قصد اجبار و             رود پيامبر به    حتي در جايي كه گمان مي      .  ندارد
 :فرمايد خداوند مي  تحميل بر مردم را دارد،

و لو شاء ربك آلمن من في االرض كلهم جميعاً، افانت تكره الناس حتي يكونوا                         « 
خواست اهل زمين همه يكسره       اگر خداي تو مي   ]  اي رسول ما  : [يعني)  99يونس، آيه   (»  .مومنين

. خواهي كه با جبر و اكراه همه مردم را مؤمن و خداپرست كني                  آيا تو مي  .  آوردند  ايمان مي 
احاديث و رواياتي نيز موجود است كه بر نفي استيال و تغلب و لزوم جلب رضايت مردم در اعمال                   

 :قدرت سياسي داللت دارد
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كه بر مردم حق واليت داشت، در همين رابطه به نقل از پيامبر                رغم آن   علي)  ع(حضرت علي  
كه پيامبرخدا با من پيماني بست و فرمود اي پسر ابيطالب زمامداري امت             «:  فرمايد  مي)  ص(اكرم

من در حقيقت مال تو است، پس اگر مردم با رضا و رغبت تو را به واليت خويش برگزيدند و با                      
آنان     گير و اگر در خالفت تو اختالف كردند،           واليت آنان را بر عهده        خشنودي به گرد تو آمدند،    

را به آنچه در آن هستند واگذار، خدا هم براي تو گشايشي قرار خواهد داد كه مسئوليت نداشته و                   
 )180ق، ص 1412طاووس،  ابن( ».مثاب باشد

، ص  32مجلسي، ج   (»  ان يؤم الرجل قوماً اال باذنهم     )  ص(نهي رسول اهللا  «:  نقل شده است كه    
ها   كه مردي امامت قومي را بدون اجازه و رضايت آن             نهي فرمود از اين   )  ص(رسول خدا   )358

 .برعهده گيرد
توان در    روايت فوق گرچه در مورد امامت جماعت وارد شده است ليكن به طريق اولي مي                  

 .رابطه با رهبري جامعه نيز آن را تعميم و مورد استناد قرار داد
عنوان حاكم جامعه، زماني كه ابوسفيان خواست با            بعد از جريان سقيفه و انتخاب ابوبكر به          

شهر را عليه ابوبكر از سواره و            بيعت نمايد قسم ياد كرد اگر آن حضرت بخواهد،         )  ع(حضرت علي 
پيشنهاد وي  )  ع(اما امام علي      بسپارد؛)  ع(  پياده و مردان جنگاور پر خواهد كرد تا حكومت را به علي            

 )222، ص1959الحديد،  ابي ابن(. كند پذيرد و او را مالمت مي را نمي
كسي كه به نزد شما بيايد و در نظر         «:  فرمايد  مي)  ص(نيز از قول پيامبر   )  ع(حضرت امام رضا   

داشته باشد جماعت شما را متفرق و امر امت را غصب كند و بدون مشورت بر مردم حكومت                      
 )107، ص 2، ج 1373صدوق،  شيخ(» .قتل برسانيد كند او را به

بنابراين با توجه به مطالب فوق روشن و مشخص شد كه اعمال قوه قهريه و سركوب و                       
 .باشد استيال راه شرعي و عقلي تحقق واليت و حكومت نمي

غالب فقها و علماي اهل سنت در ارائه نظريات و فتاواي خود در خصوص مشروع دانستن              ) 2 
ارائه )  ص(اهللا  گونه دليلي از عقل و يا از كتاب و سنت رسول                استيال و حكومت تغلبيه، هيچ     

اند كه كسي قائل به       استناد جسته ]  اي همچون عبدالملك  [  بلكه صرفاً به عمل صحابه        اند،  نكرده
دليل متقن از عقل و شرع          ها نيست و لذا خود عمل صحابي محتاج و مفتقر به                عصمت آن 

 .شود تواند مورد قبول واقع مي باشد و بنابراين چنين استداللي نمي مي
جا كه خلفا و سالطين اموي و عباسي عالوه بر نداشتن شرايط رهبري و امامت،                    از آن )  3 

را )  ع(  اند؛ و همواره شيعيان بدين امر اعتراض داشته و اهل البيت                غاصب امر حكومت بوده    
اند؛ لذا    مستحق واليت و حكومت بر مسلمين و منصوب و منصوص از جانب خداوند دانسته                 

نويسندگان و فقها و محدثين سني مذهب غالباً درصدد توجيه ايدئولوژيك وضع موجود و                     
هايي نظير    هاي وقت برآمده و در مقابل نظريه نصب الهي شيوه               مشروعيت آرايي حكومت   
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را مطرح و در انعقاد امامت جامعه       »  بيعت اندك «يا  »  عهدي  واليت«يا  »  تسلط به قهر و غلبه    «
ها به پيامبر     كافي و وافي دانسته، و با تمسك به احاديث و روايات جعلي و ساختگي و انتساب آن                

 . اند در اثبات نظريات خود كوشيده) ص(اكرم
بعد از من اماماني خواهند آمد      «:  گويد  نظير اين روايت صحيح مسلم كه پيامبر به حذيفه مي          

ها مرداني قيام     كنند و در بين آن      شيوه من عمل نمي     كه به مسير و راه من، هدايت نشده و به          
پرسد   مي...  ا  بعد حذيفه از رسول   .  هاي شيطان است در پيكره انسان       ها دل   كنند كه قلوب آن     مي

حرف امير را بشنو و از او اطاعت كن           :  كه اگر آن زمان را درك كردم چه كنم؟ پيامبر فرمود            
پس به حرف او گوش ده و از او اطاعت           .  زور تصاحب كند    هرچند بر پشتت بكوبد و مالت را به        

 ) 1476، ص 3، ج 1992نيشابوري، ص (» .كن
شايان ذكر است كه عالوه بر اين دسته از محدثين اهل سنت كه با هدف تطهير خلفاي                      

گروهي ديگر از دانشمندان كه بيشتر          اند؛  غاصب به جعل و انتشار چنين روايات و فتاوايي پرداخته         
رسم معمول فريفته جاه و مقام و ثروت و مطامع مادي و زر و زور                    نويس هستند به    سياستنامه
ها را    هاي تغلبيه را مشروع دانسته و اطاعت از آن           اند و با آراي سياسي خود حكومت         حكام شده 

 .اند واجب دانسته
شدت تحت تأثير حكام زورگو و ستمگر وقت            اين گروه از انديشمندان در شرايطي كه به          
اند و به بيان احكام واقعي        خواهانه از حكومت ارائه نكرده      اند، روشن است كه برداشتي آرمان       بوده

آرايي حكام غاصب و بهترين شيوه        ها مشروعيت   بلكه محور اصلي بحث آن    .  اند  شريعت نپرداخته 
 .حفظ قدرت سياسي بوده است

نويسان عموماً به     سياستنامه:  نويسد  دكتر سيد جواد طباطبائي در وصف اين دسته از علما مي            
توان از    كه چگونه مي    اند و اين    داري آن پرداخته    هاي نگه   بحث در اكتساب قدرت سياسي و شيوه      

وي در ادامه   .  جلوگيري كرد و سر رعايا را در چنبر اطاعت ملك نگاه داشت             »  خروج خوارج «
ها را به مسامحه      هاي سياسي كه شايد بتوان آن       هاي مربوط به انديشه     نوع ديگر نوشته  :  گويد  مي
پردازند   ها به توجيه ايدئولوژيك خالفت مي       نامه  ناميد در حالي كه مانند سياست     »  نامه  شريعت«

گيرند و شريعت را در كانون تفسير خود           اما در تاسيس نظريه خود از انديشه سلطنت فاصله مي          
 )20-27، صص 1368طباطبايي، (. دهند قرار مي

علماي سياسي معموالً براي پادشاهان     :  گويد  دكتر حسين بشيريه نيز در همين خصوص مي         
عبارت ديگر    ها از سياست داشتند مفهومي تجويزي بود، به          گوياني بودند و مفهومي كه آن       اندرز

. توان دولت را استوار نگه داشت       اين بود كه چگونه مي        كردند،  ها از سياست مراد مي      چيزي كه آن  
-7، صص   1366بشيريه،  (.  شان از خطر سقوط رهايي يابد       توان به حكام داد تا دولت       چه اندرزها مي  

6( 
هاي مشروعيت حكومت     عنوان يكي از راه       اگر نظريه تغلب و حكومت مبتني بر زور به          )  4 
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صورت هرج و مرج درآمده       آنگاه حكومت در اسالم به        گويند پذيرفته شود؛    چنانكه اهل سنت مي   

يعني هر كس كه از قدرت بيشتري برخوردار        .  و قانون جنگل بر جامعه مسلمين حاكم خواهد شد        
او حاكم      باشد و در ميدان زور و ظلم و ستم و كشتار مردم مهارت و چيرگي بيشتري داشته باشد،                 

شد كه اين روش دقيقاً همان منطق فرعوني كه             مشروع اسالمي و زمامدار مطاع معرفي مي        
هر كس كه امروز برتري يافت رستگار       «يعني  )62طه، آيه   (»  قد افلح اليوم من استعلي    «گفت    مي

... ا  روشي كه مورد غضب خداوند و رسول      .  سازد  را در جامعه دوباره احيا و مشروع مي       »  شده است 
بود، و خداوند بارها در قرآن كريم علو و استكبار فرعوني را مورد نكوهش و سرزنش قرار                  )  ص(

خاطر استكبار و زورمداري با فرعون مبارزه          دهد كه به    داده است و حتي به موسي ماموريت مي        
 .كند
ثم ارسلنا موسي و اخا هرون باياتنا و سلطان مبين الي فرعون و مالئه فاستكبروا و كانو                    « 

پس «:  يعني  )45-  47مومنون، آيه   (.»قوماً عالين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا و قومهما لنا عابدون           
سوي فرعون و اشراف      آنگاه موسي و برادرش هارون را با آيات و معجزات و حجت روشن به                

ها هم تكبر و نخوت ورزيدند زيرا آنان مردمي سركش و خواستار علو و                   آن:  قومش فرستاديم 
استكبار بودند و از اين رو گفتند چرا ما به دو بشر مثل خودمان ايمان بياوريم در صورتي كه قوم                    

 ».اين دو مرد پرستندگان ما بودند
اند كه از حديث      تمسك كرده »  الضرر«قاعده    كه اهل سنت به     نكته قابل توجه ديگر اين    )  5 

قاعده ضرر    تقرير استدالل به  .  الضرر و الضرار في االسالم گرفته شده است       )  ص(معروف پيامبر 
 : چنين است كه

اگر مقاومت و مخالفت با نظام حاكم باعث ضرر زياد براي مومني گردد قاعده ضرر حكم                     
زيرا مبارزه و مقاومت سبب اضرار به        .  كند  تحريم اعتماد به ظالم و وجوب مقاومت را رفع مي           

و )  و التركنوا الي الذين ظلموا     (پس قاعده ضرر حكم حرمت را از اطالق آيه              .  مومن است 
زيرا بدون شك   .  كند  را رفع مي  )  و التطيعوا امرالمسرفين  (همچنين نهي از طاعت مسرفين در آيه        

اين قاعده بر اطالقات احكام اوليه حكومت دارد بدين معنا كه محمول اين اطالقات را به                       
موجب   اما اگر ضرري در ميان باشد حكم به        .  سازد  موردي كه ضرري نباشد مضيق و مقيد مي        

چنانكه حكم وجوب نماز و وضو و روزه در اطالقات نماز و وضو و               .  شود  دليل اين قاعده رفع مي    
 .شود مقتضاي اين قاعده در حاالت ضرري دفع مي روزه به

توان در    دليل قاعده ضرر فقط رافع است نه واضع و لذا با قاعده ضرر نمي             :  گويند  لذا فقها مي   
 .شود اثبات ضمان كرد معامالتي كه بر عدم ضمان ضرر مترتب مي

توان بيشتر از اين استدالل كرد كه حكم به             دليل قاعده ضرر نمي      بنابر آنچه گفته شد به      
وجوب از موضوع مخالفت با حاكم ستمگر متغلب و نهي از منكر و مقاومت در برابر گروه ظالم                    
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طور   دار اثبات مشروعيت نظامي كه به        لذا اين دليل هرگز عهده     .  شود  مسلط بر نظام رفع مي     
تواند امامت را براي حاكمي كه با كودتاي نظامي و             وجود آمده نيست و قطعاً نمي       غيرمشروع به 

بنابراين قاعده ضرر در حالت ضعف ملت       .  ها مسلط شده منعقد و منشا مشروعيت باشد         زور بر آن  
. فقط رافع وجوب مبارزه با حاكم ظالم و زورگو است نه واضع و منشأ مشروعيت حاكم ظالم                     

 )141- 142، صص 1995آصفي، (
كه اكثر فقها و علماي اهل سنت بر صحت انعقاد حكومت و امامت براي حاكم                 عليرغم آن )  6 

  اند؛  اند و اطاعت از او را واجب دانسته          متغلب و غاصب ولو آنكه فاجر و فاسق باشد تاكيد كرده            
هاي   ليكن بايد متذكر شويم كه اساسًا موضع شرع مقدس و دين مبين اسالم نسبت به گروه                   

ستمگر و غاصب قدرت تسليم و قبول نيست بلكه قرآن كريم و سنت صحيحه بر حرمت اطاعت                 
ها تصريح داشته و حتي بر نفي و رد زمامدار فاسق             از سالطين جابر و فاسق و عدم اعتماد بر آن         

در ادامه به برخي از آيات و روايات در          .  ورزد  و مقاومت و مبارزه عليه چنين حكومتي تأكيد مي         
 .شود اين باره اشاره مي

 » و التركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار« -
 )13هود، آيه (

آيه فوق بر اين امر اشعار دارد كه جايز نيست ظالمين و ستمگران متصدي امر حكومت و                     
سازد   خاطر نشان مي  .  ها اعتماد كنند و از آنان پيروي نمايند         خالفت شوند و مردم نيز نبايد به آن       

ترين تفسيرهاي قرآن ركون را در اين آيه به معني محبت             كه علي ابن ابراهيم در يكي از قديمي       
 )338ق، ص  1402ابن ابراهيم، (. و پيروي و اطاعت از ظالمين دانسته است

 » .و التطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في االرض و اليصلحون« -
 )150و  151شعراء، آيات (

التتركوا االمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم           «:  فرمايد  مي)  ع(حضرت علي   - 
 )317و  406تا، صص  االسالم، بي فيض(» اشراركم في تدعون فاليستجاب

لتأمرنّ بالمعروف و لتنهن عن      «:  كند كه   نقل مي )  ص(در حديثي مشابه ابوالدرداء از پيامبر       
، 1939غزالي،  (»  المنكر او ليسلطان اهللا عليكم سلطاناً ظالماً اليحل كبيركم و اليرحكم صغيركم            

 )237ص 
امر به  «  اين حديث كه تسلط و چيرگي سالطين شرور و ستمگر بر ملت را نتيجه ترك                     

داند بيانگر ضرورت امر به معروف و نهي از منكر              از طرف مردم مي   »  معروف و نهي از منكر     
مردم در مقابل سلطان ظالم و ستمگر است كه نهايتاً مفهومي جز قتال و مبارزه در برابر حاكم                    

حاكم نيشابوري حديث زير را كه بر اين معنا داللت دارد در              .  ستمگر و فاسق را نخواهد داشت     
يا رسول اهللا اي اشهداء اكرم      :  قال ابوعبدي بن حراج رضي اهللا عنه قلت       «:  مستدرك آورده است  

عن المنكر فقتله علي      ءرجل قام الي وال جائر فامره بالمعروف و نها          :  علي اهللا عز و جل قال      

 بررسي و نقد مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنت
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 )237، ص 1939غزالي، (. »ذلك فذلك الشهيد منزلته في الجنه بين حمزه و جعفر

در مقابل سلطان   »  امر به معروف و نهي از منكر      «حديث فوق نه تنها بر حساسيت و اهميت          
كند بلكه خطرات جاني و مالي و حتي قتل و خونريزي كه بر آن مترتب                   ظالم و جائر تأكيد مي    

بايست متحمل آن شد و كساني كه در اين راه جان              كند كه در هر حال مي       است را گوشزد مي   
بنابراين تغلب و استيالي    .  شوند  بازند به فضيلت شهادت كه بهترين فضايل است نائل مي             مي

حاكم فاسق و ستمگر نه تنها منشأ مشروعيت حكومت وي نيست بلكه منشأ و باعث جواز و                     
 .باشد حتي وجوب مبارزه و مقاومت و خلع وي از حكومت مي

 
 استخالف يا انتصاب امام قبلي: مبناي سوم

هاي   نظر اهل سنت استخالف يا انتصاب امام سابق يكي ديگر از طرق انعقاد امامت و راه                  به 
استدالل اهل تسنن بر صحت اين طريق، عمل ابوبكر خليفه اول              .  مشروعيت حكومت است  
و .  عنوان خليفه و جانشين پس از خود تعيين كرد          كه ابوبكر عمر را به        نسبت به خليفه دوم است؛    

هنگامي بيماري منجر به موت، امالء كرده بوده، رسميت            اين انتصاب طي مكتوبي كه ابوبكر به      
اجمال واقعه از اين قرار است كه در هنگام امالء و تقرير حكم، ابوبكر از هوش رفت و                     .  يافت

هوش آمد و     ابوبكر به .  عنوان خليفه برگزيده ابوبكر نوشت       عثمان كه كاتب بود، نام عمر را به         
آيا ترسيدي كه در بيهوشي بميرم و كار مسلمانان             وقتي عمل عثمان را ديد، خطاب به وي گفت،   

سپس ابوبكر دستور داد عهدنامه را بر مردم بخوانند و            )  428، ص   1939طبري،  (به اختالف كشد؟  
ها خليفه نكرده و از آنان خواست كه          خود به مردم متذكر شد كه كسي از خويشاوندانش را بر آن           

 .از عمر اطاعت كنند
ترين سرمشق و اسوه تاريخي در        اين روش يعني انتخاب عمر از سوي ابوبكر خليفه اول، مهم        

 :گويد  ايجاد حق انتخاب خلفا نسبت به خليفه قبلي بود و بر همين اساس ابوالحسن ماوردي مي
ماوردي، (نصب امام سابق      -2انتخاب اهل حل و عقد         -1:  شود  امامت به دو صورت منعقد مي      

 )6، ص 1973
و حتي از نظر ماوردي نصب امام قبلي بر انتخاب مردم نيز مقدم و مرجح است چرا كه در                       

هاي استثنايي هستند و خليفه بهتر از         كننده شخصيت   استخالف، هم انتخاب شونده و هم انتخاب      
نزديكتر     تر و به مصلحت     دهد و تصميمش مطمئن     هر كسي شخص شايسته را تشخيص مي       

 .تواند خليفه يا خلفاي بعدي خود را نصب كند است و بنابراين يك خليفه مي
. طريق دوم استخالف است    :  گويد  فضل اهللا روزبهان خنجي در طرق مشروعيت حكومت مي          

كسي را كه شرايط امامت در او جمع شده باشد برگزيند و               ]  در حيات خود  [امام سابق   ]  يعني[
اهللا عنه بدين طرق ثابت شد كه حضرت صديق در حيات خود او را                    امامت عمر فاروق رضي   
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خليفه ساخت و كتاب استخالف او نوشت و سربسته بيرون فرستاد كه بيعت كنند كسي را كه در                  
 )80، ص    1362اصفهاني،  خنجي(. اين كتاب نام او مذكور است و جميع اصحاب بيعت كردند

فشرده «:  نويسد  در اين خصوص مي   )  ق.  ه  541-620(الدين عبداهللا بن قدامه حنبلي        موفق 
كه كسي را كه مسلمانان بر امامتش اتفاق و اجماع نمايند امامتش ثابت و تصرف او                     كالم آن 

يا امام سابق   )  ص(وسيله نصب پيامبر    و به همين گونه است كسي كه امامتش به        ...  شود  واجب مي 
شود و عمر     وسيله اجماع و بيعت صحابه با وي ثابت مي           پس امامت ابوبكر به   .  ثابت شده باشد  

، 1929قدامه حنبلي،     ابن(.  شود  امامتش با نصب ابوبكر و اجماع صحابه بر قبول اين نصب ثابت مي             
 )52، ص 10ج 

بعد از انتصاب عمر به خالفت توسط ابوبكر شهرت          )  استخالف(چنانكه گفته شد اين روش       
. عباس تثبيت شد    اميه و بني    ترين روش انتخاب خليفه در بين خلفاي بني          عنوان رايج   يافت و به  

خصوص و    هاي به   هرچند كه بعداً روش استخالف و واليتعهدي با تحديد آن در خاندان                 
 .هاي سياسي ايرانيان در مجموع حالت موروثي يافت پذيري از سنت تأثير
قابل ذكر است كه خلفاي عباسي براي مشروعيت دادن به موروثي شدن حكومت و انحصار                 

كردند كه اين ميراثي است كه از          استناد مي )  ص(آن در عباسيان بعداً به احاديثي از پيامبر اكرم         
مثابه شايستگان تصدي     جاي مانده است و لذا وراثت بود كه آنان را به             ها به   براي آن )  ص(پيامبر

 .ساخت گر مي خالفت جلوه
روايتي است كه پيامبر به عباس عموي خود و عده               مهمترين روايت مورد استناد عباسيان،     

 .آن را داده بود كه خالفت به اخالف وي خواهد رسيد
 

 نقد و بررسي 
كه در مبحث گذشته گفته شد قائالن به اين نظريه براي اثبات مدعاي خود                    همچنان  -1 
عنوان مالك و برهان      كنند بلكه آنچه به     گونه دليلي از كتاب و سنت و يا از عقل ارائه نمي              هيچ

است در صورتي كه عمل و      )  ص(شود، عمل و سيره خليفه اول و دوم و صحابه پيامبر             بيان مي 
سيره صحابه و خالفت عمر مسلم و مورد قبول نيست بلكه اصل اختالف در همانجا است و                     

 .دليلي از عقل و نقل نيازمند است براي درستي و اثبات صحت خود به
بر فرض مشروع بودن زمامدار حاكم و حقانيت او براي اداره جامعه شرعًا و عقالً چنين                    -2 

حقي به وي واگذار نشده كه براي پس از خود نيز شخص ديگري را مشخص كند و نصب وي                     
ما ينطق عن الهوي    (باشد كه   )  ص(كه منصوص از طرف پيامبر      مگر اين .  گونه حجيتي ندارد    هيچ

مردم مقام      يعني اگر خالفت او با اختيار و انتخاب مردم انعقاد يافته باشد،           )  ان هو اال وحي يوحي    
و .  اند  اند و به او راي موافق داده         زعامت و امامت را براي خود او و در زمان حياتش پذيرفته              

 بررسي و نقد مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنت
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گاه راي مردم براي حكومت و امامت بعد از او نبوده است و چنين اختياري را نيز به او                           هيچ
اند و    گونه كه به او راي داده       بلكه همان .  اند كه براي مردم بعد از خود جانشين تعيين كند            نداده

. انتخاب و تعيين خواهند كرد        حاكم بعدي را نيز با راي خود،          اند،  باعث مشروعيت حكومت او شده
و اگر خالفت و حكومت اين شخص با زور و غلبه بوده است كه اساساً خود وي نيز نامشروع                       
بوده و حق انتخاب خليفه را نخواهد داشت بنابراين حاكم حق تعيين خليفه بعد از خود را ندارد                    

آيات و  .  هاي خاص رهبري نباشد     ويژه در شرايطي كه فرد تعيين شده واجد شرايط و ويژگي             به
االمر داللت دارد، اينگونه نيست كه در تمام                  رواياتي هم كه بر وجوب اطاعت اولي            

بلكه مقصود در   .  باشد  عـةها حاكم حتي در تعيين خليفه پس از خود واجب االطا              گيري  تصميم
آيه اطاعت از كسي است كه حق واليت براي او ثابت شده باشد و آن هم در خصوص مواردي                     

 . است كه امر آن به وي واگذار شده است
ممكن است گفته شود كه در مذهب شيعه نيز هر امامي بعد از وفاتش امام و جانشين                      -3 

كنند در پاسخ بايد گفت استخالف در شيعه با              بعد از خود را انتخاب و به مردم معرفي مي             
 :شود كلي متفاوت است كه ذيالً به برخي از نكات اشاره مي استخالف در ديدگاه اهل سنت به

كند و تعيين آنان      در شيعه اساساً امام قبلي براساس ابالغ الهي امام بعدي را معرفي مي              )الف 
 .بيانگر تعيين امام بعدي از جانب خداند تبارك و تعالي است

در روايات مختلف از طريق شيعه و سني با نام و نشان            )  ع(گانه  طبق عقيده شيعه، ائمه دوازده     
آنان از طرف خداوند براي امامت        .  اند  يكجا اعالم و معرفي شده     )  ص(از طرف پيامبر اسالم    

اند و هر امامي نيز در موقع وفاتش ضمن ابالغ حكم الهي امام بعد از خود را معرفي                        منصوب
كنيد كه هر كس از ما امامان كه وصيت              شما گمان مي  «:  گويد  مي)  ع(امام صادق .  كند  مي
لرجل )  ص(كند؟ ال واهللا و لكن عده من اهللا و رسوله            خواهد وصيت مي    كند به هر كسي مي      مي

بلكه امر امام عهد و فرماني است           چنين نيست،     نه به خدا،  .  فرجل حتي ينتهي االمر الي صاحبه     
، 2تا، ج     كليني، بي (.  »تا به صاحبش برسد   )  از خانواده ما  (براي مردي )  ص(از جانب خدا و رسولش    

 )25ص 
» عهد من اهللا  «اسالم اهل تسنن    »  واليتعهدي«لذا در متون مقدس روائي شيعه در مقابل          

: فرمايد  مي)  ع(طور كه امام صادق     همان.  باشد و اين از ضروريات مذهب شيعه است          مطرح مي 
عهد من اهللا عزوجل معهود الرجال مسمين، ليس لالمام ان يزوبها عن الذي يكون                ةان االمامـ «

يعني امامت عهد و پيماني است از جانب خداي عزوجل كه             )25و    26، صص   2كليني، ج   (.»من بعده 
 .امام حق ندارد آن را از امام بعد از خود دور دارد و بگرداند  براي مرداني نامبرده بسته شده است،

روشن است كه در اين ديدگاه مشروعيت رهبري و حكومت به واليتعهدي نيست بلكه از                   
 .جانب خداوند و در گرو تعيين و نصب ذات مقدس اوست
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سخن از اوصيا به ميان آمد      )  ع(در خدمت امام صادق   :  گويد  در حديثي ديگر هم ابوبصير مي      
: عنوان جانشين امام ششم بردم حضرت فرمودند        را به )  ع(من نام اسماعيل پسر بزرگ امام صادق      

دست خداست كه درباره هريك        تعيين امام به اختيار ما نيست اين كار تنها به           !  اي ابا محمد  «
پس وصيت امامان از ديدگاه تشييع جعل        )  25، ص   2كليني، ج   (.  »فرستد  پس از ديگري فرو مي    
 .كند بدين صورت كه عهد خداوند را با وصيت به مردم ابالغ مي. نيست بلكه كشف است

شيعه براي اين ادعا به نص صريح        .  بنابراين واليتعهدي از نظر شيعه هيچ مشروعيتي ندارد         
اي وجود ندارد كه منشأ مشروعيت امامت تنها          جويد كه هيچ جاي شك و شبهه        قرآن تمسك مي  

 . از جانب خداوند است
واذا ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماماً قال و من ذريتي قال «

 )124بقره، آيه ( ».الينال عهدي الظالمين
 

در اين آيه به صراحت امامت را عهد و پيماني الهي دانسته است كه خود خداوند براي افراد                     
 .كند جعل مي

معصوم از خطا و مصون از هر عيب و لغزشي هستند              )  ع(كه ائمه طاهرين    از باب آن  )  ب 
ها استناد و استدالل كرد و عمل آنان را براي خود حجت شرعي                  روش و عمل آن     توان به   مي

عباس كه به اعتقاد خود اهل         اميه و بني    اما روش و عمل خليفه اول و يا خلفاي بني           .  دانست
خطا   سنت معصوم نبوده و راه هر گونه خطا و اشتباه به روي آنان گشوده و ممكن است راه را به                    

 .توان حجت دانست و به آن تمسك كرد رفته باشند چگونه مي
و اگر كساني انتقال حكومت از حاكمي به حاكم بعدي و واليتعهدي را نوعي ميراث                     -4 
زيرا خالفت و امامت، نوعي مالكيت       .  دانند، در اين باره نيز حكم شرع كامالً روشن است              مي

بلكه نوعي مسئوليت و    .  نيست كه به ارث برسد و به شخص منتسب به خليفه انتقال پيدا كند               
انجام وظيفه براي شخص واجد شرايط است و پذيرش تعهدي دو جانبه است كه ميان مردم از                   

شود و تا پايان عمر والي ـ با فرض وجود              يك طرف و شخص والي از طرف ديگر برقرار مي           
 .گردد  خود ملغي مي باقي شروط ـ استمرار دارد و پس از مرگ وي خود به

 
 )بيعت(انتخاب و اجماع اهل حل و عقد: مبناي چهارم

يكي ديگر از منابع مشروعيت امامت و حكومت در انديشه سياسي اهل سنت انتخاب مردم                  
صورت   دانشمندان و فقهاي اهل سنت بر اين باورند كه امامت و حكومت براي حاكم به                .  است

بخش وسيعي از امت هستند و        فعلي و قطعي با بيعت جمعي از اهل حل و عقد كه نماينده ارادة                
اي كه در چنين       يا با بيعت مستقيم بخشي بزرگي از امت با كيفيت و كميت قابل مالحظه                  
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 .شود مواردي شارع آن را به اراده عامه مردم مرتبط دانسته منعقد مي

يكي توسط انتخاب اهل حل     :  گردد  امامت به دو گونه منعقد مي     :  نويسد  ابوالحسن ماوردي مي   
گويند امامت توسط اهل      اما در بين كساني كه مي      .  و ديگري توسط امام قبلي    )  خبرگان(و عقد 

به چند نفر بايد برسد؟      )  خبرگان(شود اختالف است كه تعداد اين افراد          حل و عقد منعقد مي     
كه تمام افراد و جمهور اهل حل و عقد از              گردد مگر اين    امامت منعقد نمي  :  گويند    اي مي   دسته

گير   شهرهاي مختلف بر امامت فردي اجتماع كنند و اين بدان جهت است كه رهبري او همه                   
اما اين نظريه با كيفيت انعقاد بيعت       .  باشد و امت از سر رضا و به اتفاق، تسليم دستورات او باشند            

چرا كه افراد حاضر در سقيفه يا در مدينه، منتظر افراد غايب                .  گردد  مردم با ابوبكر نقض مي     
 .نماندند

شود پنج    كمترين تعدادي كه امامت با رأي و بيعت آنان منعقد مي           :  گويند  اي ديگر مي    دسته 
يا يكي از آنان با رضايت و نظر         .  نفر است كه هر پنج نفر همگي در انعقاد امامت دخالت نمايند            

و براي صحت اين نظريه به دو مطلب استدالل          .  چهار نفر ديگر انعقاد امامت را برعهده بگيرد        
يكي به بيعت ابوبكر كه با بيعت پنج نفر محقق گرديد و آنگاه ديگران از آن پنج نفر                     :  اند  كرده

بشير بن سعد و        ابوعبيده ابن جراح، اسيد بن حضير،       متابعت كردند و آن پنج نفر عمر بن خطاب،        
و ديگري عمل عمر كه شوراي خالفت را بين شش نفر قرار داد تا              .  مولي ابي حذيفه بودند       سالم

ها استقرار يابد و اين نظر اكثر فقها و متكلمين            با رضايت پنج نفر ديگر، خالفت براي يكي از آن         
 .بصره است

امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد كه يكي            :  گويند  اما علماي ديگري از اهل كوفه مي       
يكي     شود كه در اين صورت،      ها با رضايت دو نفر ديگر خالفت را به عهده بگيرد محقق مي              از آن 
چنانكه عقد نكاح نيز با حضور ولي و دو شاهد صحت               ها حاكم است و دو نفر ديگر شاهد،         از آن 
 .يابد مي
) ع(  شود، چرا كه عباس بن علي       امامت با بيعت يك نفر نيز منعقد مي       :  اند  گروهي ديگر گفته   
با پسر عموي خود    )  ص(دستت را بده با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموي رسول خدا              :  گفت

بيعت كرد و در اين صورت حتي دو نفر نيز در امامت تو اختالف نخواهند كرد و بدان جهت كه                      
. باشد  بيعت خود يك نوع قضاوت است و قضاوت با حكم يك نفر نيز نافذ و مورد قبول مي                      

 )6 - 7، صص 1973ماوردي، (
 :گويد مي) ه 671وفات (ابوعبداهللا قرطبي  
اجماع اهل حل و عقد است و اين زماني است كه امام جماعتي                  راه سوم براي اثبات امامت،     

در شهري از شهرهاي مسلمين بميرد و امام قبلي هم كسي را جانشين خود قرار نداده باشد،                     
گزينند در اين صورت بر       اهل آن شهر اجتماع نموده و با رضايت كامل كسي را به امامت برمي               
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و .  بقيه مسلمين نيز الزم است كه در اطاعت آن امام اگر فسق و فساد او علني نباشد داخل شوند             
. گردد  البين مي   كس حق مخالفت ندارد، چون وجود دو امام باعث اختالف كلمه و فساد ذات                هيچ

اگر يك نفر از اهل حل و عقد امامت را منعقد ساخت، امامت ثابت                   :  گويد  وي همچنين مي  
گويند   اي ديگر مخالف اين نظرند و مي        شود و بر ديگران الزم است كه بيعت كنند البته عده             مي

كسي كه  :  شود و امام ابوالمعالي گفته است        امامت با بيعت جمعي از اهل حل و عقد منعقد مي            
امامت او با عقد يك نفر منعقد شده الزم االطاعه است و بدون تغيير و تحولي، خلع او جايز                        

 )268 -269، صص 1، ج 1376القرطبي، (. نيست و اين امري اجماعي است
 

 نقد و بررسي 
ها گرفتار    آن    گردد،  ها استفاده مي    طوري كه از كلمات فقهاي اهل سنت در كتب آن             همان 

وضع موجود بوده و تمام همشان اين است كه خالفت خليفه اول را كه بدين صورت منعقد شده                  
 :اثبات كرده و شرعي قلمداد نمايند، در صورتي كه

طور مطلق با     ها عين مدعا است و اصل بحث در اين است كه امامت و خالفت به                دليل آن )  1 
گردد حتي خالفت خلفا؟ آنان خالفت خلفا را مسلم گرفته و              چه كيفيتي براي شخص منعقد مي     

كه اشكال و     حال آن .  كنند  سپس براي امامت و رهبري ديگران به خالفت آنان استدالل مي             
ولي فقهاي اهل سنت در مقام استدالل به        .  اي در همان خالفت اوليه است       بحث اصلي و ريشه   

كه آنان را     با توجه به اين     )170  -  175، صص   1372طاهري،  (كنند    واقعه خالفت ابوبكر استدالل مي    
كننده   وقتي انتخاب شونده و انتخاب      .  دانند  معصوم ندانسته و از اشتباه و خطا مصون نمي            

كدام معصوم نبودند چگونه فقهاي اهل سنت عمل آنان را حجت دانسته و مسئله امامت و                    هيچ
اند و همه جا بدان استناد        العين خود قرار داده     عددي كه در انعقاد آن دخالت داشته است را نصب         

طور عموم و وفور      عبارت ديگر آنچه در استدالل علماي اهل سنت به            به.  كنند  و استدالل مي  
. باشد  بنفسه مي   شود وجود دور و مصادره به مطلوب و به قول منطقيون اثبات شئ                  مشاهده مي 

ها براي بيان مشروعيت و حجيت اجماع اهل حل و عقد به وقوع آن در بيعت ابوبكر استناد                      آن
كنند در حالي كه قبالً مشروعيت بيعت ابوبكر را           كنند و بدان وسيله مشروعيت آن را احراز مي          مي

مستند به مشروعيت بيعت و اجماع اهل حل و عقد كرده بودند و براي مشروعيت آن نيز دليلي                    
 .باشد كه عقالً باطل است مي» دور«از منابع فقه ارائه نكرده بودند كه اين همان 

تواند   درباره استدالل علماي اهل سنت به بيعت ابوبكر بايد گفت كه چنين استداللي نمي              )  2 
طور   و به )  فلته) (خليفه اول (،  بيعت با ابوبكر    )خليفه دوم (مورد قبول باشد زيرا طبق اعتراف عمر        
همانا بيعت و انتخاب ابوبكر امر      «:  وي باالي منبر گفت   .  حساب نشده و بدون فكر انجام گرفت      

اي بود و تمام شد؛ اينچنين انجام شد و ليكن خداوند مردم را از شر آن مصون نگه                     نشده  حساب
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گيريم كه اين نوع بيعت كه         از اين كالم نتيجه مي       .)180ص    -4ق، ج     1407بخاري،  (»  .داشت

خواست   اي بنا نشده بود و خود وي نمي         خداوند جلو شر آن را گرفت در نزد وي براساس و قاعده           
اند   پنداشته  صورت يك قاعده و سنت مورد قبول، برخالف آنچه كه اينان مي             گونه بيعت به    كه اين 

 .چنين خليفه انتخاب كنند پابرجا بماند و حتي تكرار شود و مسلمين، ديگر حق ندارند اين
لم تكن  «  گويد  گونه بيعت را قبول نداشت و لذا در برابر اصحابش مي            نيز اين )  ع(حضرت علي  

يعني بيعت شما با من ناگهاني و بدون فكر و انديشه نبود بلكه همه اجتماع                »  بيعتكم اياي فلته  
كرده از روي فكر و انديشه درست اقدام بر اين امر نموديد، پس نبايد هيچ يكي از شما نقض                      

. انديشه انجام داديد     بكر نبود كه بي      بيعت كرده يا پشيمان شويد و اين مانند بيعت با ابي               
 )417 -418االسالم، صص  فيض(

اين موضوع نه تنها مورد طعن و اعتراض دانشمندان شيعه قرار گرفته است بلكه بعضي از                )  3 
دانشمندان اهل سنت نيز بدان اعتراض داشته و آن را مخالف دموكراسي بلكه نوعي استيال يا                   

 :گويد دانند علي عبدالرازق مي قهر و غلبه مي
بكر تمام يافت و امر حكومت وي استقرار            اگر مالحظه كني كه چگونه بيعت براي ابي         « 

شود كه اين بيعت يك بيعت سياسي از نوع شاهنشاه بود كه بر آن                 براي تو روشن مي   .  پذيرفت
ها براساس زور و      گونه حكومت نظير ساير حكومت      مارك دولت و روش نو پديد خورده شد و اين         

 )111، ص 1988عبدالرازق، ( ».شمشير بنا شد
 :نويسد چنانكه عبدالكريم خطيب در كتاب الخالفه و االمامه مي 
ترديد دريافتيم آنان كه با اولين خليفه مسلمانان ـ ابوبكر ـ بيعت كردند، از اهل مدينه                  ما بي « 

العرب در اين بيعت      ةاما همه مردم جزير   .  كردند و بسا چند نفر از اهل مكه نيز بودند            تجاوز نمي 
) ص(مشاركت نداشتند و شاهد و ناظر آن نيز نبودند و در آن رايي نداشتند خبر وفات پيامبر اكرم                 

تواند واقعاً حاكي     گونه بيعت و اين اسلوب مي       با خبر خالفت ابوبكر يك جا به آنان رسيد، آيا اين          
 )272، ص 1975خطيب، (» .از رأي و نظر مردم در انتخاب رهبران خود باشد

جا كه انتخاب را با چند نفر ولو يك نفر جايز و معتبر                نظر از اصل انتخاب آن      حال صرف )  4 
نفوذ نظر تعدادي اندك نظير پنج نفر       .  گذارد  گونه توجيه و منطقي را باقي نمي        دانند جاي هيچ    مي

تواند مورد    و سه نفر و حتي يك نفر در حق مردم و وجوب متابعت از آنان عقال و شرعاً نمي                      
تواند حاكي از راي و نظر جمهور           گونه بيعت و اين اسلوب واقعاً نمي          قبول باشد چرا كه اين     

 . مسلمين در انتخاب رهبران خود باشد و به حكومت مشروعيت ببخشد
نيز دقيقاً همين ايراد را بر نحوه انتخاب ابوبكر وارد دانسته و از قلت                     )  ع(حضرت علي  
كنندگان با ابوبكر و عدم حضور مهاجر و انصار و اصحاب راي و مشورت در هنگام انتخاب                    بيعت

فان كنت بالشوري ملكت    «:  فرمايد  چنين مي )  ع(ميان آورده است حضرت     خليفه اول سخن به   
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 )1173االسالم، ص  فيض(» امورهم فكيـف بهـذا و المشيـرون غيـب
دست گرفتي پس     سبب شوري و اجماع امت زمام كارهاي مردم را به           به]  ابوبكر[يعني اگر تو     

 .غايب بودند) مهاجر و انصار(چگونه به اين رسيدي كه اصحاب راي و انديشه 
قابل ذكر است كه هيچ يك از سخناني كه از بزرگان اهل سنت در مورد تئوري انتخاب                   )  5 

در .  باشد  نقل شد مبناي عقلي و نقلي نداشته و مستند به نص صريح قرآن و سنت پيامبر نمي                   
يابيم كه واليت كسي را كه مسلمين وي را با             هيچ نمي )  ص(كتاب خدا و سنت صحيحه پيامبر     

شوراي اهل حل و عقد آنان يا بيعت پنج يا سه يا يك نفر از اهل حل و عقد و انتخاب كرده                          
بنابراين عالمان و فقهاي اهل سنت عموماً براي بيان علت و                  باشند اذن و اجازه داده باشد،      

به سيره خلفاي       هاي تعيين حاكم و خليفه اسالمي از ديدگاه خود،             مشروعيت طرق و شيوه    
كردند نه به قرآن، سنت يا         و عمل و قول ايشان استناد مي       )  ص(راشدين و حتي صحابه پيامبر    

قول و سيره خلفاي راشدين و يا           و اين در حالي است كه مشروعيت عمل،       )  يعني منابع فقه  (عقل
مخصوصاً موقعي كه   .  سنت، عقل و يا اجماع است          صحابه پيامبر خود محتاج دليل از كتاب،        

معصوم از خطا، اشتباه و گناه        )  ص(نظر ايشان هيچ كدام از خلفا و صحابه پيامبر             دريابيم به 
 :گويد محسن كديور در همين رابطه مي. نيستند

خورد و بايد بدان توجه نمود        چشم مي   هاي اهل سنت به     نكته اساسي كه همواره در نظريه     « 
اگر تحليلي بيان شود    .  جاي استنتاج رأي شرعي و تحليل آن است          تجليل از سياست حاكم به     

هاي   هاي اهل سنت نظريه     از اين رو نظريه   .  تحليلي تجليلي در توجيه عملكرد زمامداران است       
 ) 76، ص 1376كديور، (» .اند باشند و پس از پياده شدن در جامعه نگاشته شده پس از وقوع مي

لذا در مكتب اهل سنت شكل خالفت واحد نبوده و از پيش هم معلوم نبود، خالفت و تئوري                   
گرايي فراهم آمده و نظام خالفت توجيه ماوقع و حوادث گذشته بود و از قبل                   آن براساس واقع  

سازي   هاي اجتماعي اين چهار نوع خالفت را اختراع كرد و بعد واژه             ضرورت.  طراحي نداشته است  
 .شده است

كه ما در صورتي حق داريم به انتخاب امام بپردازيم كه دستور               نكته قابل توجه ديگر اين    )  6 
يك نفر ـ   (صريحي برخالف آن از مقام وحي نرسيده باشد و در غير اين صورت هيج نوع انتخابي           

تواند در برابر نص الهي موثر واقع گردد،          نمي)  پنج نفر ـ اجماع اهل حل و عقد، شورا يا اكثر امت           
بنابراين در صورت تعيين امام از جانب خدا براي مردم، چنين انتخابي مصداق سبقت و                        

 )1حجرات، آيه (. كند گرفتن بر خدا و پيامبر او خواهد بود كه قرآن از آن نهي مي پيشي
و اما در خصوص اجماع اهل حل و عقد و لفظ اجماع بايد گفت اهل سنت براي استناد به                   )  7 

  . شوند حجيت اجماع متوسل به روايت التجمع امتي علي خطاء مي
كه امت    اوالً اين سؤال مطرح است كه اين روايت بر فرض صحت سند داللت دارد بر آن                   
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در كدام آيه يا روايت يا      .  كند  كه اهل حل و عقد اجتماع بر خطا نمي         كند نه آن اجتماع بر خطا نمي

 . توان مطلبي پيدا كرد كه بحث امت به اهل حل و عقد تفسير و تعبير شده باشد كتاب مي
در صورت  .  نمايد نه نفي خطا را از اجتماع امت         ثانياً اين روايت نفي اجتماع امت را بر خطا مي          

اول بدان معناست كه تمام امت اتفاق بر امري كه آن امر خطا باشد نخواهند نمود و اين قول                      
شود كه در     و بر فرض دوم معنا چنين مي      .  شيعه است زيرا در تمام ازمنه امام معصوم وجود دارد          

 -53ق، صص     1401طهراني،    حسيني(.  رسد  نظر نمي   ها خطايي نيست و اين معنا صحيح به         اجتماع آن 
52( 

: گويد  محمدرضا مظفر مي  .  ثالثاً اجماعي معتبر است كه كاشف از قول و رأي معصوم باشد              
اي نزد اماميه مادام كه       راستي اجماع از آن جهت كه اجماع است هيچ قيمت و ارزش علمي               به«

پس هنگامي كه از روي قطع و يقين كاشف از قول معصوم             .  كاشف از قول معصوم نباشد ندارد     
يعني (است نه كاشف  )  يعني سنت (بود در آن صورت در حقيقت آنچه حجت است، همانا منكشف          

كه دليلي مستقل در مقابل آن         شود، نه آن    پس در آن هنگام اجماع داخل در سنت مي         )  اجماع
 .باشد
رابعاً در خصوص امامت و جانشيني حضرت رسول آيات و احاديث زيادي از جمله حديث                    

) ع(ابيطالب    بن  اي را بر واليت بالفصل علي       گونه شك و شبهه     غديرخم وجود دارد كه جاي هيچ     
 .لذا اجماع معنايي ندارد و دليلي براي تمسك به اجماع وجود ندارد. گذارد باقي نمي

نظر تمامي امت اسالمي و       شود اتفاق   خامساً آنچه از تعريف اهل سنت درباره اجماع فهميده مي          
يا تمامي مجتهدين صاحب فتوا و متخصصين علوم ديني حداقل در يك عصر الزم است تا اجماع                 

اجماع عبارت است از اتفاق امت       «:  گويد  امام محمد غزالي مي    .  تحقق يابد و حجيت پيدا كند      
دكتر صبحي صالح در تعريف      )  180، ص 1، ج   1937غزالي،  (»  بر امري از امور ديني     )  ص(محمدي

است از اتفاق نظر تمامي دانشمندان اسالمي در يك عصر بر               اجماع عبارت «:  گويد  اجماع مي 
اجماع عبارت است از    «:  و در تعريف ديگر آمده است      )  46، ص   1977صالح،  (»  يك حكم شرعي  

بر يك حكم شرعي كه      )  ص...(ا  اتفاق نظر تمامي مجتهدان امت اسالمي، بعد از زمان رسول           
 )236ق، ص  1396صالح، (» .قابل اجتهاد باشد

از اين اتفاق خارج    )  امت يا مومنين امت   (بنابراين طبق اين تعاريف اگر حتي يك نفر از ايشان          
لذا     از اين رو تحقق اجماع چيزي در حد محال عادي است،          .  كند  شد، ديگر اجماع تحقق پيدا نمي     

عنوان يك طريقه درست مطرح باشد و از طرفي با              توان به   پذير نيست، نمي    آنچه عادتاً امكان  
 .گيرد اي معدود از امت و يا اهل حل و عقد نيز لفظ اجماع تعلق نمي نظر عده اتفاق
بنيادي اجماع خواهيم     سادساً اگر به ريشه تاريخي اجماع نظري بيفكنيم متوجه سستي و بي             
كه به ريشه تاريخي و علت اتخاذ اجماع از           براي آن :  نويسد  چنانچه شيخ محمدرضا مظفر مي    .  شد
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عنوان يكي از منابع فقه پي ببريم الزم است ابتدا به گذشته بازگرديم               طرف علماي اهل سنت به    
عنوان دليل اتخاذ شد، رجوع كنيم و آن اجماعي             و به اولين اجماعي كه در تاريخ مسلمين به          

كه   پس از آن  .  عنوان خليفه مسلمين صورت پذيرفته است       است كه ادعا شود بر بيعت ابوبكر به        
بيعت او تحقق يافت اهل سنت براي تصحيح مشروعيت آن چون از قرآن، سنت و عقل داليل                   

سپس پا را از اين فراتر      ...  كافي نداشتند به اجماع روي آوردند و آن را مستند به اجماع ساختند               
. عنوان يك دليل در جميع مسائل شرعي فرعي معتبر دانستند           طور مستقل به    گذاشته اجماع را به   

 )89 -90، صص 2، ج 1405مظفر، (
. خورد  چشم مي   سابعاً در نظريه كلي اهل سنت اجماع اهل حل و قد نقاط ابهام فراواني به                  
عالمان ديني و تخصصاً فقه است و يا ريش سفيدان جامعه و يا                  كه مراد از اهل حل و عقد،        اين

همه مردم در تمام شهرهاي جامعه اسالمي و يا در مركز اجماع و اتفاق وجود ندارد و اختالف آرا                   
نوعي   بسيار است، و از آن رو كه بر منبع ديني استواري بنا نشده است در مقام عمل هر كس به                    

 .طبق سليقه خود عمل كرده است
نشان )  ع(جز بيعت مردم با حضرت علي        به)  ص(هاي پس از پيامبر     سابقه تاريخي بيعت  )  8 
بيعت امري اختياري نبوده و مردم       .  دهد كه با رضايت و انتخاب مردم همراه نبوده است              مي

اند نزد فرد منتصب يا حداكثر منتخب چند نفر از مهاجر و انصار سر تسليم فرود                      موظف بوده 
 .آورند
شود و در     آميز در گرفتن بيعت ديده مي       هايي از برخورد تحكم     حتي در شوراي سقيفه هم رگه      

روايات تاريخي آمده است كه در سقيفه، سعد بن عباده كه راضي به واگذاري خالفت به ابوبكر                   
ما :  گويد  عمر در خطبه معروفش در اين باره مي        .  نبود، در هجوم جمعيت مورد آزار قرار گرفت        

بعد از  .  گفتم خدا سعد را بكشد    .  سعد را كشتيد  :  مردي از ايشان گفت   .  طرف سعد هجوم برديم     به
و پيروانش كه در خانه وي گرد آمده بودند براي بيعت با ابوبكر تحت فشار                 )  ع(سقيفه هم علي  

 )11، ص 6ق،  ج  1378الحديد،  ابي ابن(. قرار گرفتند
هاي منعقده در تاريخ اسالم عموماً رضايت آحاد ملت را دربر نداشت و فاقد                   بنابراين بيعت  

نحوي كه ماوردي از فقهاي نامور سياسي اهل سنت در              ويژگي آزادي و انتخاب واقعي بود؛ به       
وي .  شود اساساً شرط رضايت را از مفهوم بيعت حذف كند             كتاب االحكام السلطانيه مجبور مي    

 :نويسد مي
باشد و بيعت اهل حل و عقد با          شرط رضايت در بيعت معتبر نمي     :  قول صحيح آن است كه    « 

كه بيعت عمر متوقف بر        شود و داراي اعتبار است براي اين          امام بدون رضايت هم منعقد مي      
 )10ماوردي، ص (» .رضايت صحابه نبود

كلي از مفهوم     در دوران پس از خلفاي راشدين نيز معناي بيعت و اجماع اهل حل و عقد به                  
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بن     هاي بزرگي همچون حسين     خود تهي شد تا جايي كه نه تنها مردم عادي بلكه شخصيت              

را بطور علني با زور شمشير و سالح و ارعاب و وادار به بيعت و                 )  ص(فرزند رسول اهللا  )  ع(علي
 :نويسد بر همين مبنا است كه عبدالرحمن خليفه مي. كردند اطاعت از سالطين جور مي

باشد و بيعت ديگر بيعت اطاعت        ما يك بيعت انعقاد داريم و آن توسط اهل حل و عقد مي             « 
در تئوري خالفت مهاجر و      .  كنند  است كه مردم فقط با بيعت خويش اطاعت خود را ابراز مي              

بنابراين بيعت مردم آن هم آن تعدادي كه          .  اند ولي وظيفه مردم بيعت است        حق  انصاري ذي 
) ع(فقط در مورد خالفت علي    )  188، ص   1990خليفه،  (»  .حضور دارند نقش تاييدي دارد نه تعييني      

هاي مردم از جمله اكثر مهاجر و انصار و همچنين نمايندگاني از سراسر جهان اسالم با                   كه توده 
 . بيعت كرده و امامت مسلمين را بر عهده ايشان گذاردند؛ بيعت نقش تعييني داشت) ع(امام
در اسالم باالصاله حاكميت و واليت چه در تكوين و چه در تشيع منحصر به ذات پاك                   )  9 

دست   خداوند است و هيچ كس در اين حاكميت شريك او نيست، هدايت همه موجودات به                   
تواند در تمام شئون مخلوقات خويش تصرف نمايد و يا قانونگذاري              اوست و تنها اوست كه مي     

نياز و شريعت آسماني و دستورات عادالنه و           و بر انسان است كه در مقابل اين خالق بي           .  كند
حكيمانه وي، در تمام مراحل زندگي سر تسليم فرود آورد و اين چيزي است كه بر صحت آن                     

 )112-113، صص 1، ج 1367منتظري، (. كند عقل فطري انسان همواره حكم مي
دهد برخالف منطق توحيدي است و اصوالً          ها مي   و لذا نظرياتي كه اين حق را به انسان           

ها داراي حق ذاتي براي حاكميت نيستند كه آن را از طريق قرارداد اجتماعي يا بيعت به                     انسان
آنان اگر حقي داشته باشند حقي است كه خداوند به ايشان عطا فرموده                .  ديگري واگذار كننند  

 .است
 :نويسد عالمه طباطبايي در خصوص حاكميت خداوند مي 
معناي استقاللي حكم مختص خداوند است چه حكم در حقايق تكويني و چه در شرايع و                     

اما در عين حال چه بسا كه خداوند حكم را مخصوصاً حكم تشريعي را               .  احكام وضعي و اعتباري   
از سوره ص يا داود انا جعلناك خليفه في           26در قرآن به غير خدا هم نسبت داده است مانند آيه             

داد،   االرض فاحكم بين الناس بالحق، آياتي كه حكم را به اذن خداوند تعالي به غير خدا نسبت مي                 
اي كه آن را به غير خدا نسبت          اختصاص به حكم وضعي و اعتباري دارند واال در حكم تكويني آيه           

 )117-118، صصص  7، ج 1363طباطبايي، (. دهد وجود ندارد
ها چه    اصل اساس سياست اسالمي اين است كه انسان         :  گويد  ابواالعلي مودودي نيز مي     
صورت جمع بايد از وضع خودسرانه قانون و اعمال قدرت بر ديگران دست               صورت فرد و چه به      به

كس نبايد اجازه داشته باشد از پيش خود احكامي را تصويب و يا فراميني را صادر                    هيچ.  بردارند
بايد تعهد اجراي چنين احكامي را بپذيرد و چنين دستوراتي را اطاعت                كس نمي   كند و نيز هيچ   
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 )27تا، ص  بي  مودودي،(. نمايد تنها اهللا است كه حق وضع قانون را دارد
مخصوص خداوند است و      )  تكويني و تشريعي   (بنابراين حق حاكميت و واليت مطلقه         
پس هر نوع   )  مگر در مواردي كه در قرآن آمده      (كس واليت و حاكميتي بر كسان ديگر ندارد         هيچ

 .واليتي بدون اذن خداوند، واليت حرام بوده و از طرف خداوند ممنوع است
 :فرمايد خداوند مي

و ان الحكم اال «، )17بقره، آيه (»و ما لكم من دون اهللا من ولي و النصير«
 )57و انعام، آيه  40يوسف، آيه (» اهللا

كس غير از خداوند بر خود و بر ديگران واليت و حاكميت                  بنابراين طبق آيات فوق هيچ      
و لذا از آنجا كه واليت و حكومت تنها در خدا متصور است و از آن اوست تنها او                     .  شرعي دارند 

اي از واليت خود را با نصي صريح به ديگران              تواند آن را به ديگران تسري دهد و مرتبه            مي
توانند و حق ندارند واليت را به كسي اعطاء كنند و اگر چنين كنند آن                   و مردم نمي  .  واگذار كند 

 .واليت حرام و غيرمشروع است
اي از اين واليت را به برخي از پيامبران              براساس كتاب و سنت، ذات باري تعالي مرتبه           

واگذار نموده است كه ذيالً در آيه شريفه اشاره         )  ع(و به ائمه معصومين   )  ص(گذشته و پيامبر اكرم   
 :شود مي

و هم  ةو يؤتون الزكو ةانما وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون اصال
 )55مائده، آيه (. راكعون

اند و در حال ركوع هستند ـ كه          جز خداوند به رسول وي و كساني كه ايمان آورده            واليت به  
 .باشد ـ اعطاء شده است ابيطالب مي بن منظور حضرت علي

خداوند بالصراحه  )  6احزاب، آيه    (همچنين در آيه كريمه النبي اولي بالمومنين من انفسهم               
 .اعالم كرده است) ص(واليت و حكومت را به پيامبر اسالم

بر اراده مؤمنين تقدم دارد و اين       )  ص(اهللا    در اين آيه معناي اولويت اين است كه اراده رسول          
اين تقدم  .  شود  طور واضح از صيغه افعل التفضيل كه در آيه آمده، يعني اولي استفاده مي                تقدم به 

در صورتي صحيح است كه هر دو اراده يعني اراده حاكم و اراده محكوم تزاحم كنند و در اين                      
بنابراين اولويت همان واليتي    .  شود  هنگام است كه اراده رسول اهللا بر اراده مومنين مقدم مي            

بر مردم آمده است و هيچ كس تاكنون براي           )  ص(است كه از جانب خداوند براي رسول اهللا         
اهللا بر امت معنايي غير از اولويت ذكر نكرده            اولويت معنايي غير از واليت و براي واليت رسول         

 )72، ص 1955آصفي، (. است
اين اولويت، جوهر و حقيقت حاكميت است و حاكميت كسي بر ديگري، معنايي جز اين                     

اين نوع واليت   .  حاكم بر اراده محكوميت مقدم داشته شود           ها،  ندارد كه در موقع تزاحم اراده      
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در )  ص(موجب نص صريح غدير ثابت شده است پيامبر             براي امامان بعد از پيامبر هم به         

من كنت مواله   :  بلي قال :  الست اولي بكم من انفسكم؟ قالو      ”:  الوداع از مسلمانان پرسيد     حجه
 .“فهذا علي مواله

هر كس من موالي    :  پس پيامبر گفت  .  بلي:  آيا من براي شما بهتر از خود شما نيستم؟ گفتند          
 .موالي اوست) ع(او هستم اين علي

بعد از خود جعل و اثبات      )  ع(آن را براي علي   )  ص(اهللا  روشن است كه اين واليت كه رسول        
كند همان واليتي است كه خداوند متعال در آيه النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم آن را براي                   مي

 .بخشيده است) ص(حضرت پيامبر
پس اگر بخواهيم واليت و حكومت انساني را بر ديگري و يا مردم ثابت كنيم بايد حجت و                     

كه واليت و حكومت از جانب خداوند و يا پيامبرش از طريق                 دليل قطعي داشته باشيم بر اين      
نص عام يا نص خاص، براي شخص جعل شده است زيرا اگر اين واليت مستند به خداوند                      

واليت و حكومت غير خدايي است كه خداوند آن را تحريم كرده و بندگانش را از قبول                       نباشد،
 .آن منع كرده است

 
 گيري نتيجه

ترين مسائل حكومت و      ترين مفاهيم علوم سياسي و بنيادي       مفهوم مشروعيت يكي از اساسي     
محور تحقيقات و   .  خود جلب كرده است     رود كه از ديرباز توجه دانشمندان را به         شمار مي   دولت به 
نام دولت و حكومت      ها نيز حول اين پرسش اساسي بوده است كه چگونه اعمال قدرت به              بررسي

باشد و اصوالً حكومت بر چه مبنايي حق دارد به مردم امر و نهي كند و در                     موجه و بر حق مي    
 ها تصرف و مقدرات عمومي را هدايت نمايد؟  شئون اجتماعي و سياسي آن

در اين نوشتار عليرغم تعاريف زيادي كه از مشروعيت ارائه شده است نگارنده به اين نتيجه                   
و از نكات مهم    .  باشد  رسد كه مسأله مشروعيت همان پرسش ازحق حاكميت فرمانروايان مي           مي

جا كه    كه خداوند متعال منشاء ذاتي مشروعيت حكومت در اسالم است و از آن               و قابل تأكيد آن   
اي از واليت خود را       ها درآيد و بر آنان حكم راند حتماً مرتبه          چنين نيست كه خود به جامه انسان      

غالب مسلمانان  .  ها تفويض كرده است      از طريق پيامبرانش به خود پيامبر و به ديگر انسان             
واگذار كرده است   )  ص(معتقدند كه در زمان حضور پيامبر خداوند حق حاكميت را به پيامبر                

. باشد  مي)  ص(وليكن اختالف عمده بر سر منبع يا منابع مشروعيت حكومت پس از پيامبر                  
طوري كه اين موضوع باعث انشعاب در اسالم و پيدايش دو گروه شيعه و سني در تاريخ                        به

شيعه اعتقاد به مشروعيت الهي حكومت و نصب امام طي نص از جانب خداوند دارد                .  اسالم شد 
  هاي گوناگوني از جمله زور و غلبه،         و ليكن اهل سنت معتقد است كه امامت و حكومت از راه             
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 .شود بيعت و انتخاب مردم، واليتعهدي و استخالف امام سابق منعقد مي
در اين مقاله همه منابع و مصادري كه فقها و علماي اهل سنت در خصوص مشروعيت                      

دليل   نگارنده بر اين باور است كه به      .  اند به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت          حكومت آورده 
كه واليت مطلقاً و بالذات از آن خداوند است اگر بخواهيم               دليل آن   تساوي ابناي بشر و نيز به      

كه واليت و     واليت انساني را بر ديگري و يا مردم بپذيريم بايد دليل منطقي داشته باشيم بر اين                
حكومت از جانب خداوند و يا پيامبرش از طريق نص عام يا نص خاص براي شخصي جعل شده                  

ها و    جا كه نظريه    و از آن  .  بنابراين حكومت و واليت بدون استناد به خداوند نامشروع است         .  است
عنوان     كدام مستند به آيات قرآن و سنت پيامبر نيست بلكه آنچه به                آراي فرق اهل تسنن هيچ    

است كه اصل   )  ص(شود، عمل و سيره خليفه اول و دوم و صحابه پيامبر            مالك و برهان بيان مي    
ها   هاي آن   توان استدالل   اختالف نيز در همان جا است و به تعبيري دليل عين مدعا است لذا نمي              

هاي مبني بر زور و يا واليتعهدي و يا مردمي را مورد قبول                را پذيرفت و هر كدام از مشروعيت      
 .قرار داد
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