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در اين مقاله ضمن تأکيد بر اهميت مسأله مشروعيت و نقش آن در بقا و  :چکيده
حق «ي اين واژه يعني اترين تعريف بر ترين و صحيح  مناسب  سياسي،  هاي دوام نظام

ترين سئوال نيز بر اين پايه استوار  مهم. شده استارائه و تبيين » حاکميت فرمانروايان
است که حاکم بر چه مبنائي حق حکومت و اعمال قدرت و به عبارتي حق امر و نهي 

سپس با تأکيد بر الهي بودن منشأ ذاتي مشروعيت حکومت در اسالم بر . کند پيدا مي
شيعيان .شود ياشاره م) ص(اختالف مسلمانان بر منابع مشروعيت حکومت پس از پيامبر

ورزند و در مقابل اهل  اعتقاد مي) ص(عموماً بر مشروعيت الهي حکومت بعد از رسول اهللا
 استخالف امام  سنت منابع گوناگوني را از جمله اجماع اهل حل و عقد و بيعت مردم،
دانند که در اين  سابق و استيال و زور و غلبه را در انعقاد حکومت و امامت معتبر مي

  .گيرد ه تفصيل مورد نقد و بررسي قرار مينوشتار ب
  
  

  

                                              
  علوم سياسيدكتراي  ∗

  مشروعيت، حكومت، اهل سنت، حق حاكميت: هاي کليدي ه واژ
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  مقدمه
 يـک از     عقلي است و درباره ايـن موضـوع هـيچ          ضرورتاصل حکومت در اسالم يک      

انـد حـضرت       نـداده   ها و يا دانشمندان مسلمان به جز خوارج ترديـدي بـه خـود راه                فرقه
ال «دنـد و شـعار      در اين مورد در پاسخ به خوارج که منکر اصل حکومت شده بو            ) ع(علي

 جريان سـقيفه و     .»د للناس من امير بر او فاجر      بانه ال «: دادند فرمود   سر مي » حکم اال هللا  
شتاب مسلمانان اعم از انصار و مهاجر براي انتخاب زمامدار جامعه مسلمين بعد از رحلت      

  .خود ناشي از وجوب تشکيل حکومت نزد قاطبه مسلمانان بود) ص( حضرت پيامبر
 حکومـت   تعيشرو مبحث م   عليرغم اجماع مسلمانان بر ضرورت حکومت،     ل  با اين حا  

امـا پـس از     . نظري برخوردار نيست    و منابع آن در ميان مسلمين از چنين اجماع و اتفاق          
اين مبحث براي نخستين بـار مطـرح و براسـاس آن دو             ) ص( اکرم  رحلت حضرت رسول  

ود آمد، آنچـه در ايـن نوشـته     مکتب عمده تشيع و تسنن با ديدگاههاي ويژه خود به وج          
آيد ديدگاههاي اهل سـنت و فتـاواي برخـي از فقهـا و علمـاي عامـه در بـاب منـشا                مي

  .گيرد  طور اجمال مورد نقد و بررسي قرار مي مشروعيت حکومت است که به
  

  مفهوم مشروعيت
 دانـشمندان علـوم      بحث مشروعيت حکومت و مباني آن از ديـر بـاز توجـه فالسـفه،              

تـرين   شناسان را به خود معطـوف داشـته و بـه عنـوان يکـي از اساسـي                   جامعهسياسي و   
مباحث فلسفه سياسي همواره در کانون تحقيقات و پژوهـشهاي کالسـيک قـرار گرفتـه                

 حـق  ئيانعمدتاً نيز محور تحقيقات بر اين پايه بوده تا نشان دهند حاکم بر چه مب         . است
 بـا چـه مجـوزي ايـن حـق را مـورد              حکومت و اعمال قدرت سياسي پيدا کرده و مـردم         

انـد کـه حـاکم از         اند و به عبارتي در پي پاسخگويي به اين پرسش بـوده             پذيرش قرا داده  
اين موضوع از اين جهـت مهـم        . کدامين منبع و منشا مشروعيت خود را اخذ کرده است         

است که اصوالً بقا و دوام هر حکومت و يا نظام سياسي بستگي تام به کيفيـت و ميـزان                    
  .مشروعيت آن نظام داشته و خواهد داشت
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ها و بنيادهـاي حکـومتي        بنابراين همه حکومتها براي بقا و استمرار و نيز تحکيم پايه          
اند تا با پشتيباني از آن بتوانند         ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش       

 و قـدرت را بـه حـداقل    حق فرمانروايي را از آن خود قرار داده و استفاده از نمادهاي زور          
کاهش دهند و به منظور پيشگيري از هر گونه بحران مشروعيت بـه تقويـت و گـسترش                 

  .دايره حقانيت و مقبوليت خود در جامعه بپردازند
مشروعيت يعني حاکم براي اعمال قدرت چه مجوزي دارد و مـردم بـراي              مفهوم  لذا  

  .دهند مياطاعت و پيروي از حاکم چه توجيه عقلي و شرعي ارائه 
گويـد، مـشروعيت بـاور     انديشمند معروف فرانسوي مي) Mattie Dogan(دوگان ماتيه

محـق اسـت فرمـان صـادر کنـد و           مفروض،  بدين امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور          
  )٣٤، ص ١٣٧٤دوگان، (.شهروندان موظفند به آن گردن نهند
طوري . اهميت بوده استيابي در همه ادوار تاريخ حائز  مسئله مشروعيت و مشروعيت

اند تا به شـکلي حاکميـت         که حکومتهاي غاصب و غير مشروع نيز همواره در تالش بوده          
  .خود را با نوعي از مشروعيت کاذب و دروغيون بيارايند

» تيرانـي «هـاي     عالم و مورخ يونان باستان معتقد بود که حتي درحکومت         » گزنفون«"
 شود   نيز همه چيز به نيروي مادي صرف ختم نمي          اند  که بر بنياد اجبار و زور بر پا گرديده        

گاه تا بدان حدي قـوي نيـست کـه بتوانـد بـراي        مقتدرترين فرد هم هيچ   :  به قول روسو   و
  )١٤ص،١٣٧٤هانتينگتون،( .هميشه آقا و فرمانروا باشد مگر اينکه زور را به حق بدل کند

  
  مشروعيت و منابع آن در اسالم

وابـسته و   « گرفته شـده و در بيـشتر مـوارد بـه معنـاي               »شرع«از  » مشروعيت«واژه  
در . ، قانوني و حقانيت هم ريـشه اسـت        قنيناست و با کلمات ت    » مستند به شرع يا شارع    

يعنـي  . انديشه سياسي اسالم، مشروعيت به معناي حقانيت و حق حکومت کـردن اسـت       
رات حاکم بر چه اساسي و با چه مجوزي حـق تـصرف در شـئون مـردم و هـدايت مقـد                     

عمومي را دارد؟ لذا حکومت مشروع حکومتي است که داراي حق حاکميت و فرمانروايي              
  .بر مردم است و همواره در مقابل حکومت غاصب جاي گرفته است
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آميخـتن سـره و ناسـره و     يابي و به ويژه نوع کـاذب آن يعنـي در         حتي مسأله مشروعيت  
 بـه    البالغه نيز به نـوعي،      و در نهج  آراستن حکومت باطل به زينت حق در اسالم مطرح بوده           

جـو   ا حق درنياميزد، حقيقتباگر باطل «: فرمايد مي) ع(آن اشاره شده است آنجا که حضرت      
. ال طعنـه زدن نمانـد     جآن را شناسد و داند، و اگر حق به باطل آميخته نگردد دشمنان را م              

است که شيطان فرصـت و      ليکن اندکي از اين و اندکي از آن گيرند و با هم درآميزند و اينج              
  )٤٣ص،١٣٨٠شهيدي، (».حيلت برانگيزد تا بر افراد خود چيره و استيال يابد

بر همين اساس بوده است که هر حاکم مستبدي در طول تـاريخ بـه حکومـت خـود                 
حکام مسلمان نيـز بـا اسـتخدام علمـاي دربـاري تـالش              . زده  رنگ و لعاب خداوندي مي    

 دادن حکومتهاي خود بـه عمـل          را براي مشروع جلوه    اي  گسترده عقيدتي و ايدئولوژيکي   
 فقهـي و تـاريخي علمـا و فقهـاي عامـه مراجعـه شـود        تـب از اين رو اگر بـه ک      . اند  آورده
بينيم که غالباً به جاي بيان حقيقت به توجيه وضع موجود بويژه مبناي زور و غلبه و                   مي

  .اند ت پرداختهو مشروعيت آرايي حکومتهاي متغلب وقغاصب تثبيت زمامداران 
» حق حاکميت فرمانروايـان   «به هر حال در اسالم مسئله مشروعيت يعني پرسش از           

يابد و برجستگي خود را در ميان مباحث علوم سياسـي نـشان               زماني اهميت مضاعف مي   
کس بـر ديگـري       کند که هيچ    دهد که به دليل تساوي ابناي بشر، اصل اولي اقتضا مي            مي

از دخالت در سرنوشت و شـئون اجتمـاعي و سياسـي ديگـران              تسلط و واليت نداشته و      
 مـورد حمايـت و تاييـد شـرع نيـز             برحذر باشد و اين اصلي اسـت کـه عـالوه بـر عقـل،              

 براي اثبات محق بودن خود       لذا زمامداران و فرمانروايان،   ) ١٨٥ تا، ص   نراقي، بي .(باشد  مي
توجيـه عقالنـي و وحيـاني       نسبت به امر حکومت و اعمال قدرت سياسي بر ديگران بايد            
  .ه باشدنستبراي مردم داشته باشند و شرع مقدس آن را تأييد و مأذون دا

   ذاتي مشروعيت ميان تمام گروههـاي مـسلمان،        ءقابل ذکر است که در مبحث منشا      
در اين باره که خداوند متعال مافوق بشر است و باالصـاله بـر جهـان هـستي و از جملـه              

 و مصدر اصلي مشروعيت اسـت اتفـاق نظـر وجـود             ءرد و منشا  انسانها حاکميت مطلق دا   
كنـد لـذا بـه        ها حكومت نمي    از آنجا كه خداوند مستقيماً بر انسان      ) ٤٠يوسف، آيه   .(دارد

واليت خود را از طريق پيامبرانش به اي از  عنوان يگانه ذات مشروعيت بخش حتماً مرتبه  
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واليت به حکم   «گويد  اين باره مي  حضرت امام خميني هم در      . انسانها تفويض کرده است   
ديگران تنهـا بـا     ...  مخصوص ذات باري است، تنها اوست که حاکميت بالذات دارد             عقل،

  )١٠٦، ص ٢امام خميني، ج .(»توانند متصدي امر واليت گردند جعل و نصب او مي
نظرها در اين است که آيا مشروعيت از خداوند به طـور مـستقيم بـه      ذلک اختالف   مع
رسيده است و آيا حق حکومت را مستقيماً به صنف يا فرد خاص واگذار کـرده يـا                  حاکم  

  اين حق کالً به مردم محول شده است؟
خداونـد حـق حاکميـت و       ) ص(غالب مسلمانان معتقدند که در زمان حـضور پيـامبر         

واگذار کرده است ولي جدال عمده در مشروعيت حکومت پس از ) ص(واليت را به پيامبر
است به طوري که اين موضوع باعث انشعاب در اسالم و پيدايش و ظهـور دو               ) ص(پيامبر

  .گروه بزرگ شيعه و سني در تاريخ اسالم شد
هجـري   ٢٦٠تـا سـال     ) ص(اکثر قريب به اتفاق شيعه در فاصله زماني بعد از پيـامبر           

گانه با دو ويژگي عصمت و علم ذاتي از سـوي خداونـد متعـال                 قائل به نصب ائمه دوازده    
در . باشـد   و لذا امامت و حکومت آنها مبتني بر مشروعيت الهي بالواسـطه مـي             . باشند  مي

زمان غيبت امام معصوم هم غالب متفکران و فقهاي شيعه با اعتقـاد بـه اينکـه حکومـت       
 قائل به نظريه نصب الهي فقهاي واجد شرايط به عنوان نواب عـام           ،حق امام معصوم است   

  .اند ي را غاصب قلمداد کردهاند و هر حاکم ديگر معصوم شده
گروهي از فقهاي دو سده اخير نيـز قائـل بـه نظريـه انتخـاب حـاکم و امـام جامعـه                       

نظريـه  . باشـد   معروف و مـشهور مـي     » مشروعيت مردمي «مسلمين هستند که به نظريه      
ديگري نيز قائل به نصب عام فقها و انتخاب از سوي مردم به طور توامان است که تحـت                   

  .گيرد جاي مي»  مردميـيت الهي مشروع«عنوان 
امـر حکومـت کـالً بـه        ) ص( اهل سنت معتقدند که پس از پيـامبر         و ليکن در مقابل،   

اختيار و انتخاب امت سپرده شده است و منابع گوناگوني را از جمله اجماع اهـل حـل و                   
 زور و غلبه، واليتعهدي و نصب امام قبلي را بـراي مـشروعيت حکومـت در                  عقد و بيعت،  

  .گيرد اند که در ادامه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي ر گرفتهنظ
  



 .۱دانش سياسي شماره/  ٧٢ 

  نصب و نص: مبناي اول
از نظـر اهـل تـسنن يکـي از راههـاي مـشروعيت              ) ص(نصب و نص از جانب پيـامبر      

کسي را به عنوان امام و رهبر مـسلمين نـصب           ) ص(يعني اگر رسول خدا   . حکومت است 
عنوان امـام و رهبـر مـسلمين مـشخص و معـين      آن شخص به و آن را اعالم نمايد،  کند  

ليکن اهل سنت معتقدند کـه چنـين نـصبي اتفـاق نيفتـاده و پيـامبر امـر                     و. خواهد شد 
جـايز اسـت کـه      «: گويد  ابوالحسن اشعري مي  . حکومت را به خود امت واگذار کرده است       

له امامت با نص هم منعقد و ثابت شود ولي چون نص درباره کسي نيامده است لذا مـسئ                 
قابل ذکر  ) ١١٧، ص   ١، ج ١٩٩٠شهرستاني،  ( .»امامت، به اختيار مردم واگذار شده است      

 بـن ابيطالـب را بـه     در مواضع و موارد متعددي حضرت علـي ) ص(است که پيامبر اسالم 
تـرين آن     ترين و صـريح     عنوان جانشين و ولي بعد از خود تعيين و نصب کرده که روشن            

تجريـد  «عالمـه حلـي   » الفـين « طـور مفـصل در       اين مبحـث بـه    . حديث غديرخم است  
  .عالمه اميني آمده است» الغدير« طوسي و  خواجه نصير» االعتقاد

  
   استيال و زور و غلبه:مبناي دوم

زور و غلبه و تسلط بر مراکز قدرت يکي از عواملي است که اهـل سـنت آن را منـشأ                     
و نيـروي بـدني و   يعني کساني که قدرت جـسمي  . دانند پيدايش مشروعيت حکومت مي   

رواني بيشتري دارند حق خواهند داشت که بر جامعه حکومت کنند و نيازي هم به عقـد   
بيعت از طرف عامه مسلمين و يا اهل حل و عقد نيـست و مطـابق همـين روش قاعـده                     

  .شکل گرفته است» الحق لمن غلب«
قاضي ابويعلي از علماي بـزرگ حنبلـي قـرن پـنجم در مـورد مـشروعيت حکومـت                   

  :شود امامت به دو صورت منعقد مي. گويد مي
گويـد از احمـد       سپس مي .  جانشين ساختن امام قبلي    -٢. انتخاب اهل حل و عقد    -١

شود و در اين صورت احتيـاج بـه           امامت با زور و غلبه هم ثابت مي       «: حنبل نقل شده که   
  )٢٤ ق، ص ١٤٠٦ابويعلي، ( ».عقد بيعت نيست هر چند که آن حاکم فاجر باشد
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کنـد کـه احمـد گفتـه      اين فتوا را از قول عبدوس ابن مالک عطار چنين نقل مي           وي  
اگر کسي با شمشير بر مردم غلبه پيدا کند و خليفه و اميرمومنان ناميده شود بر                «: است

هر فردي که به خدا و روز آخرت ايمان دارد جايز نيست که شب را به صبح بيـاورد و او                     
و نيز در روايت اين الحرث از قـول         » .کوکار باشد يا فاسد   چه امير ني  . را به امامت نشناسد   

اي بـا     اگر کسي در طلب حکومت بر امامي شورش کـرد و عـده            «:احمد چنين آمده است   
با امامـت   ) که يکي از وظايف امام است     (اي ديگر با شورشگر، نماز جمعه       امام بودند و عده   

 آورده اسـت کـه      يعا دليـل ديگـر    حنبل براي اثبات اين اد      ابن. شود  فرد پيروز برگزار مي   
ما بـا کـسي     «عبداهللا عمر در زمان جنگ حره در مدينه نماز جماعت برگزار کرد و گفت             

  )٢٣-٢٤ابويعلي، صص ( ».هستيم که غالب شود
بنابراين به نظر قاضي ابويعلي، قهر و غلبه به تنهايي موجد مشروعيت حکومت اسـت               

 اطـالق روايـت     -١. کند  ر دو دليل اقامه مي    و نيازي به عقد و بيعت نيست و براي اين نظ          
 اگـر امامـت و      -٢.و مقيد به بيعـت مـردم نيـست        » نحن مع من غلب   «ابن عمر که گفته   

خالفت همانند بيع و ساير عقود نياز به عقد و ايجاب و قبول مردم داشته باشد بايد فسخ 
 اينهـا   و چـون ثابـت شـده کـه        . و عزل خالفت هم به دست مردم و يا خود خليفه باشـد            

چنين حقي ندارند پس در وضع خالفت و خليه شدن نيازي به عقد نيست و تنها قهـر و                   
  .باشد غلبه کافي در مشروعيت آن مي

در المغنـي کـه کتـاب فقـه         ) ق. ه ٥٤٠-٦٢٠(موفق الدين عبداهللا بن قدامـه حنبلـي       
را اگر کسي بر امام خـروج کـرد و او           «: استداللي حنبلي است در بحث بغات آورده است       

سرنگون کرد و پيروز شد و مردم را با زور و شمشير تحت فرمان خويش درآورد و مـردم                 
به اطاعت و فرمانبرداري او گردن نهادند و تبعيت کردنـد و از او پيـروي کردنـد او امـام                     

چـرا کـه عبـدالملک مـروان        . گردد و جنگ عليه وي و خروج بر او حرام است            جامعه مي 
د و او را کشت و بر کشور و مردمش استيال يافت تـا جـايي کـه                  زبير شوري    بن ]عبداهللا[بر

که در اين صورت وي امام و خروج عليه وي حرام           . مردم خواه و ناخواه با او بيعت کردند       
  )٥٢، ص ١٩٢٩قدامه حنبلي،  ابن( .است
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زماني که امام بميرد و کسي که جامع شرايط امامـت اسـت             « :نويسد  تفتازاني هم مي  
  انشيني متصدي مقام امامت گردد و با زور و شوکت بر مردم غلبه يابـد،              بدون بيعت و ج   

شود و اظهر اين است که اگر او فاسق يا جاهل باشد نيز چنين            خالفت براي او منعقد مي    
باشد و اطاعت امام واجب است تـا زمـاني            خواهد بود و او فقط در عمل خود گناهکار مي         

 ق، صـص    ١٣٠٥تفتـازاني،   (».اشد و چه جـائز    که با حکم شرع مخالفت نکند چه عادل ب        
٢٧١-٢٧٢(  

به هر حـال حکومـت مبتنـي بـر زور و اسـتيال، صـرفنظر از حاميـان ايـدئولوژيک و                      
  .پردازان اين نظريه، واقعيتي است که بويژه بعد از خالفت راشيدن، به وجود آمد تئوري

واقعيـت تـاريخي    ابوالعال معّري شاعر معروف سده چهارم هجري نيز با عنايت به اين             
  :گويد مي

  والناس كالناس و الدنيا لمن غلباً   ةالدهر كالدهر و االيام واحد
  

  نقد و بررسي
  .شويم اين نظريه با اشکاالت و ايراداتي مواجه است که ذيالً متذکر مي

اصوالً تحقق حکومت و اعمال واليت از طريق زور و سـرکوب و تحميـل خـود بـر                   . ١
  .وجدان بشري است و هم خالف شرع و دينديگران هم خالف عقل و 

 عمومي را، بدون رضـايت افـراد          از نظر عقلي ،عقال و انديشمندان ،تصرفات در حوزه        
دانند و طبيعتاً حکومت مبتني بر زور و تغلب هـم             آن جامعه قبيح و از مصاديق ظلم مي       

قلي حکم دائر   لذا از آنجا که در احکام ع      . نزد عقال و وجدان بشري محکوم و مردود است        
 بـا   ءاست فقط کافي اسـت کـه عقـل يـا عقـال            » مصالح و مفاسد  «و  » حسن و قبح  «مدار

 در آن صورت حکـم عقـل صـادر خواهـد      مقدماتي به قبيح بودن عملي يقين پيدا کنند؛      
 يبنابراين در خصوص حکومت مبتني بر زور که براي مردم و حـق راي آنهـا ارزشـ                 . شد

 دائر مدار نفي و اثبات يعني رضايت مردم يا عدم رضايت            قائل نيست، از نظر عقل مسأله     
شود و چون طريق عدم رضايت مردم از نظر عقل قبيح و باطل است لذا حکومت                  آنها مي 

  .تغلبيه که رضايت مردم را در برندارد نيز باطل و مردود خواهد بود
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 از ادله به عالوه عقل انسان که در شرع مقدس اسالم به عنوان يک منبع شرع و يکي        
همواره وقوع هرج و مـرج، فتنـه و آشـوب و خـونريزي را      اربعه مورد شناسايي واقع شده  

قبيح و زشت دانسته و آن را محکوم کرده است و از طرف ديگر بـراي تحـصيل اهـدافي                    
 گـسترش عـدالت     -٣ ايجـاد رفـاه و توسـعه         -٢ حفظ نظم و امنيت اجتمـاعي        -١چون  

 نيل به اهداف    -٥اع از جامعه در مقابل هجوم اجانب         حراست از مرزها و دف     -٤اجتماعي  
 بر ضرورت اقامه و ايجاد حکومـت مقتـدر و صـالحه حکـم کـرده                  معنوي و سعادت بشر؛   

شود مگر با همکاري عمـوم مـردم و خـضوع و اطاعـت آنهـا از                   اين امر حاصل نمي   . است
د بود که بتواند    بنابراين حکومتي موفق و کارآمد خواه     . دستورات و فرامين قدرت حاکمه    

رضايت و اطاعت عموم مردم را جلب کند و همفکري، همـدلي و همکـاري خـاص بـين                   
بديهي است که با زور و سرکوب و اعمال قـوه قهريـه و              . حکومت و آحاد ملت برقرا باشد     

تواند در دل مردم جاي گيرد و رضايت و خوشـنودي و همکـاري                کس نمي   خشونت هيچ 
ل نيز به وجوب خـضوع و اطاعـت از چنـين حکـومتي حکـم                و عق . آنها را به دست آورد    

و به سبب عدم همکاري و تعاون مردم عمالً حکومت تغلبيه در تـأمين اهـداف                . کند  نمي
الذکر با ناکامي روبرو خواهد شدکه اين موجب نقض غرض خواهد بود و صدور آن از                  فوق

  .شارع حکيم قبيح است
ناي عقال و حکـم عقـل سـليم را امـضا            از لحاظ شرعي نيز مسلم است که شريعت، ب        

شود که نه تنها حکومت       کند و اگر به متون و نصوص ديني مراجعه شود مشخص مي             مي
گونـه اکـراه و اجبـاري در          و هـيچ  . بلکه اساس پذيرش دين هم بر اختيار و انتخاب است         

رود پيـامبر بـه خـاطر دلـسوزي و            حتي در جايي که گمان مي     . پذيرش دين وجود ندارد   
  :فرمايد  خداوند مي حم بر مردم قصد اجبار و تحميل بر مردم را دارد،تر

و لو شاء ربک آلمن من في االرض کلهم جميعاً، افانـت تکـره النـاس حتـي يکونـوا                    «
خواست اهل زمين همه       اگر خداي تو مي    ]اي رسول ما  [يعني  ) ٩٩يونس، آيه   (».مومنين

 جبـر و اکـراه همـه مـردم را مـؤمن و      خـواهي کـه بـا     آيا تو مي  . آوردند  يکسره ايمان مي  
احاديث و رواياتي نيز موجود است که بر نفـي اسـتيال و تغلـب و لـزوم                  . خداپرست کني 

  :جلب رضايت مردم در اعمال قدرت سياسي داللت دارد



 .۱دانش سياسي شماره/  ٧٦ 

عليرغم آنکه بر مردم حق واليت داشت، در همين رابطه بـه نقـل از               ) ع(حضرت علي 
يامبرخدا با من پيماني بست و فرمود اي پسر ابيطالب          که پ «: فرمايد  مي) ص(پيامبر اکرم 

زمامداري امت من در حقيقت مال تست، پس اگر مردم با رضا و رغبت تو را بـه واليـت                    
 گيـر و اگـر در         واليت آنان را بر عهـده       خويش برگزيدند و با خشنودي به گرد تو آمدند،        

واگـذار، خـدا هـم بـراي تـو           آنان را بـه آنچـه در آن هـستند             خالفت تو اختالف کردند،   
ق، ص  ١٤١٢طاووس،    ابن( ».گشايشي قرار خواهد داد که مسئوليت نداشته و مثاب باشد         

١٨٠(  
مجلـسي، ج   (»ان يؤم الرجل قوماً اال بـاذنهم      ) ص(نهي رسول اهللا  «:نقل شده است که   

نهي فرمود از اينکه مردي امامت قومي را بـدون اجـازه و   ) ص(رسول خدا) ٣٥٨، ص   ٣٢
  .آنها برعهده گيردرضايت 

روايت فوق گرچه در مورد امامت جماعـت وارد شـده اسـت لـيکن بـه طريـق اولـي                     
  .توان در رابطه با رهبري جامعه نيز آن را تعميم و مورد استناد قرار داد مي

بعد از جريان سقيفه و انتخاب ابوبکر به عنوان حاکم جامعه، زماني که ابوسفيان خواست               
 شـهر را عليـه ابـوبکر از          نمايد قسم ياد کرد اگر آن حضرت بخواهد،       بيعت  ) ع(با حضرت علي  

 اّمـا امـام    بـسپارد؛ ) ع( سواره و پياده و مردان جنگاور پر خواهد کرد تـا حکومـت را بـه علـي       
  )٢٢٢،ص١٩٥٩الحديد، ابي ابن( .کند پذيرد و او را مالمت مي پيشنهاد وي را نمي) ع(علي

کسي که به نزد شما بيايـد و  «: فرمايد مي) ص(مبرنيز از قول پيا) ع(حضرت امام رضا 
در نظر داشته باشد جماعت شما را متفرق و امر امت را غصب کند و بـدون مـشورت بـر      

  )١٠٧، ص ٢، ج ١٣٧٣صدوق،  شيخ(».مردم حکومت کند او را به قتل برسانيد
 بنابراين با توجه به مطالب فوق روشن و مشخص شد که اعمال قوه قهريه و سرکوب               

  .باشد و استيال راه شرعي و عقلي تحقق واليت و حکومت نمي
 غالب فقها و علماي اهل سنت در ارائه نظريات و فتاواي خود در خصوص مـشروع                 .٢

 از عقـل و يـا از کتـاب و سـنت             دانستن استيال و حکومـت تغلبيـه، هـيچ گونـه دليلـي            
 اسـتناد   ]همچون عبـدالملک  اي  [ بلکه صرفاً به عمل صحابه      اند،  ارائه نکرده ) ص(اهللا رسول
اند که کسي قائل به عصمت آنها نيست و لذا خود عمل صحابي محتاج و مفتقر به                   جسته
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تواند مورد قبول واقع      باشد و بنابراين چنين استداللي نمي       دليل متقن از عقل و شرع مي      
  .شود 

  از آنجا که خلفا و سالطين اموي و عباسي عـالوه بـر نداشـتن شـرايط رهبـري و                    .٣
اند؛ و همواره شيعيان بدين امـر اعتـراض داشـته و اهـل                امامت، غاصب امر حکومت بوده    

را مستحق واليت و حکومت بر مسلمين و منصوب و منصوص از جانب خداوند           ) ع( البيت
انــد؛ لــذا نويــسندگان و فقهــا و محــدثين ســني مــذهب غالبــاً درصــدد توجيــه  دانــسته

ي حکومتهاي وقت برآمده و در مقابـل نظريـه          ايدئولوژيک وضع موجود و مشروعيت آراي     
را » بيعت اندک«يا » عهدي واليت«يا » تسلط به قهر و غلبه«هايي نظير  نصب الهي شيوه

مطرح و در انعقاد امامت جامعه کافي و وافي دانسته، و با تمسک بـه احاديـث و روايـات                    
  . اند ت خود کوشيدهدر اثبات نظريا) ص(جعلي و ساختگي و انتساب آنها به پيامبر اکرم

بعـد از مـن امامـاني       «: گويـد   نظير اين روايت صحيح مسلم که پيامبر به حذيفه مـي          
کنند و در بين      خواهند آمد که به مسير و راه من، هدايت نشده و به شيوه من عمل نمي               

بعد حذيفه  . کنند که قلوب آنها دلهاي شيطان است در پيکره انسان           آنها مرداني قيام مي   
حرف اميـر   : پرسد که اگر آن زمان را درک کردم چه کنم؟ پيامبر فرمود              اهللا مي  از رسول 

پـس  . را بشنو و از او اطاعت کن هر چند بر پشتت بکوبد و مالت را به زور تصاحب کنـد                   
  ) ١٤٧٦، ص ٣، ج ١٩٩٢نيشابوري، ص (».به حرف او گوش ده و از او اطاعت کن

حدثين اهل سنت کـه بـا هـدف تطهيـر           شايان ذکر است که عالوه بر اين دسته از م         
 گروهـي ديگـر از       انـد؛   خلفاي غاصب به جعل و انتشار چنين روايات و فتـاوايي پرداختـه            

نويس هستند به رسـم معمـول فريفتـه جـاه و مقـام و                 دانشمندان که بيشتر سياستنامه   
ه اند و با آراي سياسي خود حکومتهاي تغلبيـ   ثروت و مطامع مادي و زر و زور حکام شده         

  .اند را مشروع دانسته و اطاعت از آنها را واجب دانسته
اين گروه از انديشمندان در شرايطي که به شدت تحت تأثير حکام زورگـو و سـتمگر    

اند و بـه بيـان        اند، روشن است که برداشتي آرمانخواهانه از حکومت ارائه نکرده           وقت بوده 
آرايـي حکـام      حـث آنهـا مـشروعيت     بلکه محور اصلي ب   . اند  احکام واقعي شريعت نپرداخته   

  .غاصب و بهترين شيوه حفظ قدرت سياسي بوده است
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نويـسان    سياستنامه: نويسد  دکتر سيد جواد طباطبائي در وصف اين دسته از علما مي          
انـد و اينکـه       هاي نگهداري آن پرداخته     عموماً به بحث در اکتساب قدرت سياسي و شيوه        

يري کرد و سر رعايا را در چنبـر اطاعـت ملـک             جلوگ» خروج خوارج «توان از     چگونه مي 
هاي سياسي که     هاي مربوط به انديشه     نوع ديگر نوشته  : گويد  وي در ادامه مي   . نگاه داشت 

ها بـه      نامه  ناميد در حالي که مانند سياست     » نامه  شريعت«شايد بتوان آنها را به مسامحه       
خـود از انديـشه سـلطنت       پردازند امـا در تاسـيس نظريـه           توجيه ايدئولوژيک خالفت مي   

، ١٣٦٨طباطبـايي،   .(دهنـد   گيرند و شريعت را در کانون تفسير خود قـرار مـي             فاصله مي 
  )٢٠-٢٧صص 

علماي سياسـي معمـوالً بـراي       : گويد  دکتر حسين بشيريه نيز در همين خصوص مي       
گوياني بودند و مفهومي که آنها از سياست داشتند مفهومي تجويزي بود،              پادشاهان اندرز 

تـوان     اين بود کـه چگونـه مـي         کردند،  عبارت ديگر چيزي که آنها از سياست مراد مي        به  
توان به حکام داد تا دولتشان از خطـر سـقوط             چه اندرزها مي  . دولت را استوار نگه داشت    

  )٦-٧، صص ١٣٦٦بشيريه، .(رهايي يابد
ت عنـوان يکـي از راههـاي مـشروعي           اگر نظريه تغلب و حکومت مبتني بر زور بـه            .٤

 آنگاه حکومت در اسـالم بـه صـورت           گويند پذيرفته شود؛    حکومت چنانکه اهل سنت مي    
يعني هـر کـس     . هرج و مرج درآمده و قانون جنگل بر جامعه مسلمين حاکم خواهد شد            

که از قدرت بيشتري برخوردار باشد و در ميدان زور و ظلم و ستم و کشتار مردم مهارت                  
شـد    حاکم مشروع اسالمي و زمامدار مطاع معرفي مي        او    و چيرگي بيشتري داشته باشد،    

طـه،  (»قد افلح اليوم من اسـتعلي     «گفت    که اين روش دقيقاً همان منطق فرعوني که مي        
را در جامعـه دوبـاره      » هر كس كه امروز برتري يافت رستگار شده اسـت         «يعني) ٦٢آيه  

ـ ) ص(اهللا  روشي که مورد غضب خداوند و رسـول       . سازد  احيا و مشروع مي    ود، و خداونـد    ب
بارها در قرآن کريم علو و استکبار فرعوني را مورد نکوهش و سرزنش قـرار داده اسـت و                   

  .دهد که به خاطر استکبار و زورمداري با فرعون مبارزه کند حتي به موسي ماموريت مي
ثم ارسلنا موسي و اخا هرون باياتنا و سلطان مبين الي فرعون و مالئه فاسـتکبروا و                 «

) ٤٥- ٤٧مومنون، آيه   (». عالين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا و قومهما لنا عابدون         کانو قوماً 
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پس آنگاه موسي و برادرش هارون را با آيات و معجزات و حجـت روشـن بـسوي                  «: يعني
آنها هـم تکبـر و نخـوت ورزيدنـد زيـرا آنـان مردمـي         : فرعون و اشراف قومش فرستاديم    

و از ايـن رو گفتنـد چـرا مـا بـه دو بـشر مثـل                  سرکش و خواستار علو و استکبار بودنـد         
  ».خودمان ايمان بياوريم در صورتي که قوم اين دوم مرد پرستندگان ما بودند

انـد کـه از       تمسک کـرده  » الضرر« نکته قابل توجه ديگر اينکه اهل سنت به قاعده         .٥
ل تقرير اسـتدال  . الضرر و الضرار في االسالم گرفته شده است       ) ص(حديث معروف پيامبر  

  : به قاعده ضرر چنين است که
اگر مقاومت و مخالفت با نظام حاکم باعث ضرر زياد براي مومني گردد قاعـده ضـرر                 

زيرا مبارزه و مقاومت سبب . کند حکم تحريم اعتماد به ظالم و وجوب مقاومت را رفع مي
ين و الترکنوا الـي الـذ     (پس قاعده ضرر حکم حرمت را از اطالق آيه        . اضرار به مومن است   

را رفـع   ) و التطيعـوا امرالمـسرفين    (و همچنين نهـي از طاعـت مـسرفين در آيـه           ) ظلموا
زيرا بدون شک اين قاعده بر اطالقات احکام اوليه حکومت دارد بدين معنـا کـه                . کند  مي

امـا اگـر    . سـازد   محمول اين اطالقات را به موردي که ضرري نباشد مـضيق و مقيـد مـي               
چنانکه حکم وجـوب    . شود   دليل اين قاعده رفع مي     ضرري در ميان باشد حکم به موجب      

نماز و وضو و روزه در اطالقات نماز و وضـو و روزه بـه مقتـضاي ايـن قاعـده در حـاالت                        
  .شود ضرري دفع مي
دليل قاعده ضرر فقط رافع است نه واضـع و لـذا بـا قاعـده ضـرر                  : گويند  لذا فقها مي  

  .شود اثبات ضمان کرد  ميتوان در معامالتي که بر عدم ضمان ضرر مترتب نمي
توان بيـشتر از ايـن اسـتدالل کـرد کـه              بنابر آنچه گفته شد به دليل قاعده ضرر نمي        

حکم به وجوب از موضوع مخالفت با حاکم ستمگر متغلب و نهي از منکـر و مقاومـت در                   
دار اثبـات     لـذا ايـن دليـل هرگـز عهـده         . شـود   برابر گروه ظالم مسلط بر نظـام رفـع مـي          

تواند امامـت را      امي که به طور غيرمشروع به وجود آمده نيست و قطعاً نمي           مشروعيت نظ 
براي حاکمي که با کودتاي نظامي و زور بر آنها مسلط شده منعقـد و منـشا مـشروعيت                   

بنابراين قاعده ضرر در حالت ضعف ملت فقط رافع وجوب مبارزه با حـاکم ظـالم و      . باشد
  )١٤١- ١٤٢، صص ١٩٩٥آصفي، .( ظالمزورگو است نه واضع و منشأ مشروعيت حاکم
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 عليرغم انکه اکثر فقها و علماي اهل سنت بر صحت انعقاد حکومت و امامت بـراي                 .٦
اند و اطاعت از او را واجب         حاکم متغلب و غاصب ولو آنکه فاجر و فاسق باشد تاکيد کرده           

اسـالم   ليکن بايد متذکر شويم که اساساً موضع شـرع مقـدس و ديـن مبـين                   اند؛  دانسته
نسبت به گروههاي ستمگر و غاصب قدرت تسليم و قبـول نيـست بلکـه قـرآن کـريم و                    
سنت صحيحه بر حرمت اطاعت از سالطين جابر و فاسق و عدم اعتماد بـر آنهـا تـصريح                  
داشته و حتي بر نفي و رد زمامدار فاسق و مقاومت و مبارزه عليه چنين حکومتي تأکيد                 

  .شود يات و روايات در اين باره اشاره ميدر ادامه به برخي از آ. ورزد مي
  )١٣هود، آيه ( »و الترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار« -

آيه فوق بر اين امر اشعار دارد که جـايز نيـست ظـالمين و سـتمگران متـصدي امـر                     
. حکومت و خالفت شوند و مردم نيز نبايد به آنها اعتماد کنند و از آنـان پيـروي نماينـد                   

ترين تفسيرهاي قرآن رکـون       سازد که علي ابن ابراهيم در يکي از قديمي           مي خاطر نشان 
ابـن ابـراهيم،    .(را در اين آيه به معني محبت و پيروي و اطاعت از ظالمين دانسته اسـت               

  )٣٣٨ ق، ص ١٤٠٢
آيات ، ءشعرا(».و التطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في االرض و اليصلحون«-
  )١٥٠   و ١٥١
التترکوا االمر بالمعروف و النهي عـن المنکـر فيـولي           «: فرمايد مي) ع(ي حضرت عل  -

  )٣١٧ و ٤٠٦، صص تا  بياالسالم، فيض( » تدعون فاليستجابثمعليکم اشرارکم 
لتأمرّن بالمعروف و لتنّهن    «:کند که   نقل مي ) ص(در حديثي مشابه ابوالدرداء از پيامبر     

ــلطاناً ظال    ــيکم س ــسلطن اهللا عل ــر او لي ــن المنک ــرحکم   ع ــرکم و الي ــل کبي ــاً اليح م
  )٢٣٧، ص ١٩٣٩غزالي، (»صغيرکم

امـر  « اين حديث که تسلط و چيرگي سالطين شرور و ستمگر بر ملت را نتيجه ترک          
داند بيانگر ضرورت امر به معروف و نهـي از            از طرف مردم مي   » به معروف و نهي از منکر     

 مفهومي جز قتال و مبارزه در منکر مردم در مقابل سلطان ظالم و ستمگر است که نهايتاً
حاکم نيشابوري حديث زير را کـه بـر ايـن           . برابر حاکم ستمگر و فاسق را نخواهد داشت       

يا : قال ابوعبدي بن حراج رضي اهللا عنه قلت       «: معنا داللت دارد در مستدرك آورده است      
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 بالمعروف  رجل قام الي وال جائر فامره     :  اکرم علي اهللا عز و جل قال       ءرسول اهللا اي اشهدا   
 عن المنکر فقتله علـي ذلـک فـذلک الـشهيد منزلتـه فـي الجنـه بـين حمـزه و                       ءو نها 
  )٢٣٧، ص ١٩٣٩غزالي، (»جعفر

در مقابـل   » امر به معروف و نهي از منکر      «حديث فوق نه تنها بر حساسيت و اهميت         
کند بلکه خطرات جاني و مالي و حتي قتل و خونريزي که              سلطان ظالم و جائر تأکيد مي     

بايست متحمل آن شد و کساني        کند که در هر حال مي       بر آن مترتب است را گوشزد مي      
. شـوند   بازند به فضيلت شهادت که بهترين فضايل است نائـل مـي             که در اين راه جان مي     

بنابراين تغلب و استيالي حاکم فاسق و ستمگر نه تنهـا منـشأ مـشروعيت حکومـت وي              
جوب مبارزه و مقاومـت و خلـع وي از حکومـت            نيست بلکه منشأ و باعث جواز و حتي و        

  .باشد مي
  

  استخالف يا انتصاب امام قبلي: مبناي سوم
به نظر اهل سنت استخالف يا انتصاب امام سابق يکي ديگر از طرق انعقـاد امامـت و                  

استدالل اهل تسنن بر صحت اين طريق، عمل ابـوبکر          . راههاي مشروعيت حکومت است   
 که ابوبکر عمر را به عنوان خليفه و جانشين پـس             دوم است؛ خليفه اول نسبت به خليفه      

و اين انتصاب طي مکتوبي که ابوبکر به هنگـامي بيمـاري منجـر بـه                . از خود تعيين کرد   
 ءاجمال واقعه از اين قرار است که در هنگام امـال          . کرده بوده، رسميت يافت    ءموت، امال 

 بود، نام عمـر را بـه عنـوان خليفـه     و تقرير حکم، ابوبکر از هوش رفت و عثمان که کاتب      
ابوبکر به هوش آمد و وقتي عمل عثمـان را ديـد، خطـاب بـه وي                 . برگزيده ابوبکر نوشت  

طبـري،  ( آيا ترسيدي که در بيهوشي بميرم و کـار مـسلمانان بـه اخـتالف کـشد؟                  گفت،
سپس ابوبکر دستور داد عهدنامه را بر مردم بخوانند و خود بـه مـردم               ) ٤٢٨، ص   ١٩٣٩

ذکر شد که کسي از خويشاوندانش را بر آنها خليفه نکرده و از آنان خواست که از عمر   مت
  .اطاعت کنند

تـرين سرمـشق و اسـوه       اين روش يعني انتخاب عمر از سوي ابوبکر خليفه اول، مهـم           
تاريخي در ايجاد حق انتخاب خلفـا نـسبت بـه خليفـه قبلـي بـود و بـر همـين اسـاس                        

  :گويد  ابوالحسن ماوردي مي
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 نـصب امـام     -٢ انتخـاب اهـل حـل و عقـد           -١: شـود   امامت به دو صورت منعقد مي     
  )٦، ص ١٩٧٣ماوردي، (سابق

و حتي از نظر ماوردي نصب امام قبلي بر انتخاب مردم نيز مقدم و مرجح است چـرا                  
کننده شخصيتهاي استثنايي هستند و       که در استخالف، هم انتخاب شونده و هم انتخاب        

تر و بـه   دهد و تصميمش مطمئن سي شخص شايسته را تشخيص ميخليفه بهتر از هر ک    
تواند خليفـه يـا خلفـاي بعـدي خـود را              نزديکتر است و بنابراين يک خليفه مي        مصلحت
  .نصب کند

طريق دوم استخالف   : گويد   خنجي در طرق مشروعيت حکومت مي      فضل اهللا روزبهان  
ط امامـت در او جمـع شـده     كسي را كـه شـراي  ]در حيات خود  [ امام سابق    ]يعني[. است

اهللا عنه بدين طرق ثابت شد که حـضرت صـديق    باشد برگزيند و امامت عمر فاروق رضي   
در حيات خود او را خليفه ساخت و کتاب استخالف او نوشت و سربسته بيـرون فرسـتاد                  
که بيعت کنند کسي را که در اين کتاب نـام او مـذکور اسـت و جميـع اصـحاب بيعـت                       

  )٨٠، ص    ١٣٦٢اني، اصفه خنجي.(کردند
: نويـسد   در ايـن خـصوص مـي      ) ق. ه ٥٤١-٦٢٠(موفق الدين عبداهللا بن قدامه حنبلي     

فشرده کالم آنکه کسي را که مسلمانان بر امامتش اتفاق و اجماع نمايند امامتش ثابـت    «
و به همين گونه است کسي کـه امـامتش بـه وسـيله نـصب      ... شود و تصرف او واجب مي    

پس امامت ابـوبکر بـه وسـيله اجمـاع و بيعـت             .  سابق ثابت شده باشد    يا امام ) ص(پيامبر
شود و عمر امامتش با نصب ابوبکر و اجماع صحابه بـر قبـول ايـن                  صحابه با وي ثابت مي    

  )٥٢، ص ١٠، ج ١٩٢٩قدامه حنبلي،  ابن.(شود نصب ثابت مي
کر بعد از انتصاب عمر به خالفـت توسـط ابـوب          ) استخالف(چنانکه گفته شد اين روش    
اميـه و     تـرين روش انتخـاب خليفـه در بـين خلفـاي بنـي               شهرت يافت و به عنوان رايـج      

هر چند که بعداً روش اسـتخالف و واليتعهـدي بـا تحديـد آن در             . عباس تثبيت شد    بني
پذيري از سنتهاي سياسي ايرانيان در مجموع حالت مـوروثي            خاندانهاي بخصوص و تأثير   

  .يافت
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سي براي مشروعيت دادن به موروثي شدن حکومـت و          قابل ذکر است که خلفاي عبا     
كردنـد کـه ايـن        استناد مـي  ) ص(انحصار آن در عباسيان بعداً به احاديثي از پيامبر اکرم         

براي آنها به جاي مانده است و لذا وراثت بود کـه آنـان را        ) ص(ميراثي است که از پيامبر    
  .ساخت گر مي به مثابه شايستگان تصدي خالفت جلوه

 روايتي است که پيامبر به عباس عموي خـود            روايت مورد استناد عباسيان،    مهمترين
  .و عده آن را داده بود که خالفت به اخالف وي خواهد رسيد

  
  نقد و بررسي 

که در مبحث گذشته گفته شد قائالن به اين نظريه براي اثبـات مـدعاي                همچنان. ١
کنند بلکـه آنچـه بـه عنـوان           ه نمي گونه دليلي از کتاب و سنت و يا از عقل ارائ            خود هيچ 

اسـت  ) ص(شود، عمل و سيره خليفه اول و دوم و صحابه پيـامبر             مالک و برهان بيان مي    
در صورتي که عمل و سيره صحابه و خالفت عمر مسلم و مورد قبول نيست بلکـه اصـل                   
اختالف در همانجاست و براي درستي و اثبات صـحت خـود بـه دليلـي از عقـل و نقـل                      

  .ستنيازمند ا
بر فرض مشروع بودن زمامدار حاکم و حقانيت او براي اداره جامعه شـرعاً و عقـالً                 . ٢

چنين حقي به وي واگذار نشده که براي پس از خود نيز شخص ديگري را مشخص کند                 
باشـد  ) ص(مگـر اينکـه منـصوص از طـرف پيـامبر     . و نصب وي هيچ گونه حجيتي ندارد    

يعني اگر خالفت او بـا اختيـار و انتخـاب           ) وحيما ينطق عن الهوي ان هو اال وحي ي        (که
 مردم مقام زعامت و امامت را براي خـود او و در زمـان حيـاتش                  مردم انعقاد يافته باشد،   

گاه راي مردم براي حکومت و امامت بعـد از            و هيچ . اند  اند و به او راي موافق داده        پذيرفته
د که براي مردم بعد از خـود جانـشين          ان  او نبوده است و چنين اختياري را نيز به او نداده          

  انـد،   اند و باعث مشروعيت حکومت او شـده         بلکه همانگونه که به او راي داده      . تعيين کند 
و اگـر خالفـت و حکومـت        .  انتخاب و تعيين خواهند کرد      حاکم بعدي را نيز با راي خود،      

و حـق انتخـاب    اين شخص با زور و غلبه بوده است که اساساً خود وي نيز نامشروع بوده                
خليفه را نخواهد داشت بنابراين حاکم حق تعيين خليفه بعد از خـود را نـدارد بـويژه در             
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آيـات و   . شرايطي که فرد تعيين شده واجد شرايط و ويژگيهـاي خـاص رهبـري نباشـد               
اينگونـه نيـست کـه در تمـام       . االمـر داللـت دارد      رواياتي هم که بر وجوب اطاعـت اولـي        

بلکـه  . باشـد عـة   تي در تعيين خليفه پس از خـود واجـب االطـا           ها حاکم ح    گيري  تصميم
مقصود در آيه اطاعت از کسي است که حق واليت براي او ثابت شده باشد و آن هـم در                    

  . خصوص مواردي است که امر آن به وي واگذار شده است
ممکن است گفته شود که در مذهب شيعه نيز هر امـامي بعـد از وفـاتش امـام و                    . ٣

کنند در پاسخ بايد گفت اسـتخالف          از خود را انتخاب و به مردم معرفي مي         جانشين بعد 
در شيعه با استخالف در ديدگاه اهل سنت به کلي متفاوت است کـه ذيـالً بـه برخـي از                     

  :شود نکات اشاره مي
کنـد و     در شيعه اساساً امام قبلي براساس ابالغ الهي امام بعـدي را معرفـي مـي               : الف

  .عيين امام بعدي از جانب خداند تبارک و تعالي استتعيين آنان بيانگر ت
در روايات مختلف از طريق شـيعه و سـني بـا            ) ع(گانه  طبق عقيده شيعه، ائمه دوازده    

آنان از طرف خداوند    . اند  يکجا اعالم و معرفي شده    ) ص(نام و نشان از طرف پيامبر اسالم      
بالغ حکم الهي امام بعـد از       براي امامت منصوبند و هر امامي نيز در موقع وفاتش ضمن ا           

کنيد که هر کـس از مـا          شما گمان مي  «: گويد  مي) ع(امام صادق . کند  خود را معرفي مي   
د مـن  هکند؟ ال واهللا و لکن ع       خواهد وصيت مي    کند به هر کسي مي      امامان که وصيت مي   

   چنـين نيـست،     خـدا، نه به   . لرجل فرجل حتي ينتهي االمر الي صاحبه      ) ص(اهللا و رسوله  
) از خانواده ما  (براي مردي ) ص(بلکه امر امام عهد و فرماني است از جانب خدا و رسولش           

  )٢٥، ص ٢تا، ج  كليني، بي.(»تا به صاحبش برسد
عهد من  «اسالم اهل تسنن    » واليتعهدي«لذا در متون مقدس روائي شيعه در مقابل         

) ع(همانطور کـه امـام صـادق      . عه است باشد و اين از ضروريات مذهب شي        مطرح مي » اهللا
عهد من اهللا عزوجل معهود الرجال مسمين، ليس لالمام ان يزوبها           مة  ان االما «: فرمايد  مي

يعنـي امامـت عهـد و پيمـاني         ) ٢٥ و   ٢٦، صص   ٢كليني، ج   .(»عن الذي يکون من بعده    
ارد  امـام حـق نـد       است از جانب خداي عزوجل که براي مرداني نامبرده بسته شده است،           

  .آن را از امام بعد از خود دور دارد و بگرداند
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روشن است که در اين ديدگاه مشروعيت رهبري و حکومت بـه واليتعهـدي نيـست                
  .بلکه از جانب خداوند و در گرو تعيين و نصب ذات مقدس اوست

سـخن از اوصـيا بـه       ) ع(در خدمت امام صادق   : گويد  در حديثي ديگر هم ابوبصير مي     
را به عنـوان جانـشين امـام شـشم          ) ع(م اسماعيل پسر بزرگ امام صادق     ميان آمد من نا   

تعيين امام به اختيار ما نيست ايـن کـار تنهـا بـه          ! اي ابا محمد  « : بردم حضرت فرمودند  
) ٢٥، ص   ٢كلينـي، ج    .(»فرسـتد   دست خداست که درباره هريک پس از ديگري فرو مي         

بدين صورت که عهـد  . ف استپس وصيت امامان از ديدگاه تشييع جعل نيست بلکه کش  
  .کند خداوند را با وصيت به مردم ابالغ مي

شيعه براي اين ادعا به نـص       . بنابراين واليتعهدي از نظر شيعه هيچ مشروعيتي ندارد       
اي وجـود نـدارد کـه منـشأ           جويد که هيچ جـاي شـک و شـبهه           صريح قرآن تمسک مي   

  . مشروعيت امامت تنها از جانب خداوند است
 ابراهيم ربه بکلمات فاتمهن قال اني جاعلک للناس اماماً قال و من ذريتـي               واذا ابتلي 

  )١٢٤بقره، آيه .(قال الينال عهدي الظالمين
در اين آيه به صراحت امامت را عهد و پيماني الهي دانسته اسـت کـه خـود خداونـد                    

  .کند براي افراد جعل مي
ز هر عيب و لغزشي هستند معصوم از خطا و مصون ا) ع(از باب آنکه ائمه طاهرين: ب
توان به روش و عمل آنها استناد و استدالل کرد و عمـل آنـان را بـراي خـود حجـت                        مي

عباس که به اعتقاد      اميه و بني    اما روش و عمل خليفه اول و يا خلفاي بني         . شرعي دانست 
خود اهل سنت معصوم نبوده و راه هر گونه خطا و اشتباه به روي آنان گـشوده و ممکـن    

  .توان حجت دانست و به آن تمسک کرد  راه را به خطا رفته باشند چگونه مياست
 و اگر کساني انتقال حکومت از حاکمي بـه حـاکم بعـدي و واليتعهـدي را نـوعي                    .٤

زيـرا خالفـت و امامـت،       . دانند، در اين باره نيز حکم شرع کامالً روشـن اسـت             ميراث مي 
. منتسب به خليفـه انتقـال پيـدا کنـد    نوعي مالکيت نيست که به ارث برسد و به شخص   

 دو  يبلکه نوعي مسئوليت و انجام وظيفه براي شخص واجد شرايط است و پذيرش تعهد             
شود و تـا      جانبه است که ميان مردم از يک طرف و شخص والي از طرف ديگر برقرار مي               
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 استمرار دارد و پس از مرگ وي خـود بـه   ـ با فرض وجود باقي شروط  ـپايان عمر والي  
  .گردد  خود ملغي مي

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

از منابع مشروعيت امامت و حکومت در انديشه سياسي اهل سنت انتخاب            ديگر  يکي  
دانشمندان و فقهاي اهل سنت بر ايـن باورنـد کـه امامـت و حکومـت بـراي            . مردم است 

بخـش   ل و عقد که نماينده ارادة حاکم به صورت فعلي و قطعي با بيعت جمعي از اهل ح      
وسيعي از امت هستند و يا با بيعت مستقيم بخشي بزرگي از امت بـا کيفيـت و کميـت                    

اي که در چنين مواردي شارع آن را بـه اراده عامـه مـردم مـرتبط دانـسته                قابل مالحظه 
  .شود منعقد مي

وسط انتخـاب   يکي ت : گردد  امامت به دو گونه منعقد مي     : نويسد  ابوالحسن ماوردي مي  
گوينـد    اما در بين کـساني کـه مـي        . و ديگري توسط امام قبلي    ) خبرگان(اهل حل و عقد   

) خبرگـان (شود اختالف است که تعداد اين افراد        امامت توسط اهل حل و عقد منعقد مي       
گردد مگر اينکه تمام افـراد        امامت منعقد نمي  : گويند    اي مي   به چند نفر بايد برسد؟ دسته     

ل و عقد از شهرهاي مختلف بر امامت فردي اجتماع کنند و ايـن بـدان                و جمهور اهل ح   
گير باشد و امت از سر رضا و به اتفاق، تسليم دسـتورات او       جهت است که رهبري او همه     

چرا کـه افـراد     . گردد  اما اين نظريه با کيفيت انعقاد بيعت مردم با ابوبکر نقض مي           . باشند
  .فراد غايب نماندندحاضر در سقيفه يا در مدينه، منتظر ا

کمترين تعدادي کـه امامـت بـا رأي و بيعـت آنـان منعقـد                : گويند  اي ديگر مي    دسته
يـا يکـي از   . شود پنج نفر است که هر پنج نفر همگي در انعقاد امامت دخالت نماينـد       مي

و بـراي صـحت ايـن    . آنان با رضايت و نظر چهار نفر ديگر انعقاد امامت را برعهده بگيـرد         
يکي به بيعت ابوبکر که با بيعـت پـنج نفـر محقـق     : اند دو مطلب استدالل کردهنظريه به   

ــن      ــر ب ــر عم ــنج نف ــد و آن پ ــت کردن ــر متابع ــنج نف ــران از آن پ ــاه ديگ ــد و آنگ گردي
 مـولي ابـي حذيفـه      بشير بـن سـعد و سـالم        ابوعبيده ابن جراح، اسيد بن حضير،       خطاب،
 شش نفر قرار داد تا با رضايت پـنج          و ديگري عمل عمر که شوراي خالفت را بين        . بودند
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نفر ديگر، خالفت براي يکي از آنها استقرار يابد و اين نظر اکثر فقهـا و متکلمـين بـصره                    
  .است

امامت با حضور سه نفر از اهل حـل و عقـد   : گويند  اما علماي ديگري از اهل کوفه مي      
شـود کـه در       ق مـي  که يکي از آنها با رضايت دو نفر ديگر خالفت را به عهده بگيرد محق              

 چنانکه عقد نکاح نيز با حـضور     يکي از آنها حاکم است و دو نفر ديگر شاهد،           اين صورت، 
  .يابد ولي و دو شاهد صحت مي

شود، چرا که عبـاس بـن        امامت با بيعت يک نفر نيز منعقد مي       : اند  گروهي ديگر گفته  
بـا  ) ص(ي رسـول خـدا    دستت را بده با تو بيعت کنم تا مردم بگويند عمو          : گفت) ع( علي

پسر عموي خود بيعت کرد و در اين صـورت حتـي دو نفـر نيـز در امامـت تـو اخـتالف                        
نخواهند کرد و بدان جهت که بيعت خود يک نوع قضاوت است و قضاوت بـا حکـم يـک            

  )٦ - ٧، صص ١٩٧٣ماوردي، .(باشد نفر نيز نافذ و مورد قبول مي
  :گويد مي)  ه٦٧١ت افو(ابوعبداهللا قرطبي

 اجماع اهل حل و عقد است و اين زماني اسـت کـه امـام                  سوم براي اثبات امامت،    راه
جماعتي در شهري از شهرهاي مسلمين بميرد و امام قبلي هم کـسي را جانـشين خـود                  
قرار نداده باشد، اهل آن شهر اجتماع نموده و با رضـايت کامـل کـسي را بـه امامـت بـر                 

يز الزم است که در اطاعت آن امام اگر فسق          گزينند در اين صورت بر بقيه مسلمين ن         مي
و هيچ کس حق مخالفت ندارد، چون وجود دو امـام           . و فساد او علني نباشد داخل شوند      

اگـر يـک نفـر از       : گويد  وي همچنين مي  . گردد  البين مي   باعث اختالف کلمه و فساد ذات     
زم اسـت کـه   شود و بر ديگران ال اهل حل و عقد امامت را منعقد ساخت، امامت ثابت مي   

گويند امامت بـا بيعـت جمعـي از           اي ديگر مخالف اين نظرند و مي         البته عده  .بيعت کنند 
کسي که امامـت او بـا عقـد         : شود و امام ابوالمعالي گفته است       اهل حل و عقد منعقد مي     

يک نفر منعقد شده الزم االطاعه است و بدون تغيير و تحولي، خلع او جايز نيست و اين                  
  )٢٦٨ -٢٦٩، صص ١، ج ١٣٧٦القرطبي، .( استامري اجماعي
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  نقد و بررسي
 آنها گرفتار  گردد، همانطوري که از کلمات فقهاي اهل سنت در کتب آنها استفاده مي       

وضع موجود بوده و تمام همشان اين است که خالفت خليفـه اول را کـه بـدين صـورت                    
  :منعقد شده اثبات کرده و شرعي قلمداد نمايند، در صورتي که

 است و اصل بحث در اين است که امامت و خالفت بـه طـور                ادليل آنها عين مدع   . ١
گردد حتي خالفت خلفا؟ آنان خالفت خلفـا      مطلق با چه کيفيتي براي شخص منعقد مي       

. کننـد  را مسلم گرفته و سپس براي امامت و رهبري ديگران به خالفت آنان استدالل مي              
ولي فقهـاي اهـل     . ي در همان خالفت اوليه است     ا  حال آنکه اشکال و بحث اصلي و ريشه       

، صـص   ١٣٧٢طاهري،  (کنند  سنت در مقام استدالل به واقعه خالفت ابوبکر استدالل مي         
با توجـه بـه اينکـه آنـان را معـصوم ندانـسته و از اشـتباه و خطـا مـصون                      ) ١٧٠ - ١٧٥
ونـه فقهـاي   کدام معصوم نبودنـد چگ  کننده هيچ وقتي انتخاب شونده و انتخاب  . دانند  نمي

اهل سنت عمل آنان را حجت دانسته و مسئله امامت و عددي که در انعقـاد آن دخالـت                
. کننـد   اند و همه جا بدان استناد و استدالل مـي           العين خود قرار داده     داشته است را نصب   

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

بيان مشروعيت و حجيت اجماع اهل حل و عقد بـه وقـوع آن در بيعـت ابـوبکر اسـتناد                     
کنند در حالي که قبالً مشروعيت بيعت  کنند و بدان وسيله مشروعيت آن را احراز مي  مي

هـل حـل و عقـد کـرده بودنـد و بـراي        ابوبکر را مستند به مـشروعيت بيعـت و اجمـاع ا           
باشد کـه   مي» دور«مشروعيت آن نيز دليلي از منابع فقه ارائه نکرده بودند که اين همان          

  .عقالً باطل است
درباره استدالل علماي اهل سنت به بيعت ابوبکر بايد گفت که چنـين اسـتداللي               . ٢
خليفـه  (،  بيعت بـا ابـوبکر      )خليفه دوم (تواند مورد قبول باشد زيرا طبق اعتراف عمر           نمي
همانـا  «وي باالي منبـر گفـت       . و بطور حساب نشده و بدون فکر انجام گرفت        ) فلته)(اول

اي بود و تمام شد؛ اينچنـين انجـام شـد و لـيکن                نشده  بيعت و انتخاب ابوبکر امر حساب     
از ايـن    )١٨٠ ص   -٤ ق، ج    ١٤٠٧بخاري،  (».خداوند مردم را از شر آن مصون نگه داشت        
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گيريم که اين نوع بيعت که خداونـد جلـو شـر آن را گرفـت در نـزد وي                      نتيجه مي کالم  
خواست که اينگونه بيعت به صورت يک         اي بنا نشده بود و خود وي نمي         براساس و قاعده  

انـد پابرجـا بمانـد و حتـي           پنداشته   برخالف آنچه که اينان مي     ،قاعده و سنت مورد قبول    
  .ند اينچنين خليفه انتخاب کنندتکرار شود و مسلمين، ديگر حق ندار

« گويـد  نيز اينگونه بيعت را قبول نداشت و لذا در برابر اصحابش مـي       ) ع(حضرت علي 
يعني بيعت شما با من ناگهاني و بدون فکـر و انديـشه نبـود               » لم تکن بيعتکم اياي فلته    

نبايـد  بلکه همه اجتماع کرده از روي فکر و انديشه درست اقدام بر اين امر نموديد، پس                 
بکر نبود که     هيچ يکي از شما نقض بيعت کرده يا پشيمان شويد و اين مانند بيعت با ابي               

  )٤١٧ -٤١٨االسالم، صص  فيض.(انديشه انجام داديد بي
اين موضوع نه تنها مورد طعن و اعتراض دانشمندان شيعه قرار گرفته است بلکـه               . ٣

 و آن را مخالف دموکراسي بلکـه        بعضي از دانشمندان اهل سنت نيز بدان اعتراض داشته        
  :گويد ق ميزدانند علي عبدالرا نوعي استيال يا قهر و غلبه مي

بکـر تمـام يافـت و امـر حکومـت وي              اگر مالحظه کني که چگونه بيعت بـراي ابـي         «
شود که اين بيعت يک بيعت سياسي از نوع شاهنشاه           براي تو روشن مي   . استقرار پذيرفت 

 روش نو پديد خـورده شـد و اينگونـه حکومـت نظيـر سـاير       بود که بر آن مارک دولت و  
  )١١١، ص ١٩٨٨ق، زعبدالرا( ».حکومتها براساس زور و شمشير بنا شد

  :نويسد چنانکه عبدالکريم خطيب در کتاب الخالفه و االمامه مي
 بيعـت کردنـد، از   ـ ابـوبکر   ـترديد دريافتيم آنان که با اولين خليفه مسلمانان   ما بي«

اما همه مـردم جزيـره   . کردند و بسا چند نفر از اهل مکه نيز بودند          تجاوز نمي  اهل مدينه 
العرب در اين بيعت مـشارکت نداشـتند و شـاهد و نـاظر آن نيـز نبودنـد و در آن رايـي                      

با خبر خالفت ابوبکر يک جـا بـه آنـان رسـيد، آيـا               ) ص(نداشتند خبر وفات پيامبر اکرم    
واقعاً حاکي از رأي و نظر مردم در انتخـاب رهبـران            تواند    اينگونه بيعت و اين اسلوب مي     

  )٢٧٢، ص ١٩٧٥خطيب، (».خود باشد
 حال صرفنظر از اصل انتخاب آنجا که انتخاب را با چند نفر ولو يـک نفـر جـايز و                     .٤

نفـوذ نظـر تعـدادي    . گـذارد  گونه توجيه و منطقي را باقي نمـي  دانند جاي هيچ   معتبر مي 
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و حتي يک نفر در حق مردم و وجوب متابعت از آنان عقال             اندک نظير پنج نفر و سه نفر        
توانـد    تواند مورد قبول باشد چرا که اينگونه بيعت و اين اسـلوب واقعـاً نمـي                 و شرعاً نمي  

حاکي از راي و نظر جمهـور مـسلمين در انتخـاب رهبـران خـود باشـد و بـه حکومـت                       
  . مشروعيت ببخشد

 نحوه انتخاب ابوبکر وارد دانسته و از قلت         نيز دقيقاً همين ايراد را بر     ) ع(حضرت علي 
کنندگان با ابوبکر و عدم حضور مهاجر و انصار و اصحاب راي و مـشورت در هنگـام          بيعت

فـان كنـت    «:فرمايـد   چنين مي ) ع(انتخاب خليفه اول سخن به ميان آورده است حضرت        
  )١١٧٣االسالم، ص  فيض(»بـرون غيـذا و المشيـف بهـفكي بالشوري ملكت امورهم

 به سبب شوري و اجمـاع امـت زمـام کارهـاي مـردم را بدسـت                  ]ابوبکر[يعني اگر تو  
  .غايب بودند) مهاجر و انصار(گرفتي پس چگونه به اين رسيدي که اصحاب راي و انديشه

بزرگان اهل سنت در مـورد تئـوري        از   قابل ذکر است که هيچ يک از سخناني که           .٥
شته و مستند به نص صريح قرآن و سنت پيامبر          انتخاب نقل شد مبناي عقلي و نقلي ندا       

يابيم که واليـت کـسي را         هيچ نمي ) ص(در کتاب خدا و سنت صحيحه پيامبر      . باشد  نمي
که مسلمين وي را با شوراي اهل حل و عقد آنان يا بيعت پنج يا سه يا يک نفـر از اهـل                       

المان و فقهـاي اهـل       بنابراين ع   حل و عقد و انتخاب کرده باشند اذن و اجازه داده باشد،           
سنت عموماً براي بيان علـت و مـشروعيت طـرق و شـيوههاي تعيـين حـاکم و خليفـه                     

و عمـل و    ) ص( به سيره خلفاي راشدين و حتـي صـحابه پيـامبر            اسالمي از ديدگاه خود،   
و ايـن در حـالي      ) يعني منابع فقه  (کردند نه به قرآن، سنت يا عقل        قول ايشان استناد مي   
 قول و سيره خلفاي راشدين و يا صحابه پيـامبر خـود محتـاج                ل،است که مشروعيت عم   

مخصوصاً موقعي که دريابيم به نظـر ايـشان         .  سنت، عقل و يا اجماع است       دليل از کتاب،  
محـسن  . معصوم از خطا، اشتباه و گنـاه نيـستند        ) ص(هيچ کدام از خلفا و صحابه پيامبر      

  :گويد کديور در همين رابطه مي
خـورد و بايـد بـدان     هاي اهل سنت به چـشم مـي   واره در نظريه نکته اساسي که هم   «

اگـر  . توجه نمود تجليل از سياست حاکم به جاي استنتاج رأي شرعي و تحليل آن است              
از ايــن رو . تحليلـي بيــان شـود تحليلــي تجليلـي در توجيــه عملکـرد زمامــداران اسـت     
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اده شـدن در جامعـه      باشند و پس از پي      هاي پس از وقوع مي      هاي اهل سنت نظريه     نظريه
  ) ٧٦، ص ١٣٧٦كديور، (».اند نگاشته شده

لذا در مکتب اهل سنت شکل خالفت واحد نبوده و از پيش هم معلوم نبود، خالفـت                 
و تئوري آن براساس واقعگرايي فـراهم آمـده و نظـام خالفـت توجيـه مـاوقع و حـوادث                     

هار نوع خالفـت را     ضرورتهاي اجتماعي اين چ   . گذشته بود و از قبل طراحي نداشته است       
  .سازي شده است اختراع کرد و بعد واژه

 نکته قابل توجه ديگر اينکه ما در صورتي حق داريم به انتخاب امام بپـردازيم کـه                  .٦
رسيده باشد و در غير ايـن صـورت هـيج نـوع     ندستور صريحي برخالف آن از مقام وحي    

تواند در برابر  نمي)  اکثر امت اجماع اهل حل و عقد، شورا ياـ پنج نفر  ـيک نفر  (انتخابي
نص الهي موثر واقع گردد، بنابراين در صورت تعيين امام از جانب خدا براي مردم، چنين     
انتخابي مصداق سبقت و پيشي گرفتن بر خدا و پيامبر او خواهد بود که قرآن از آن نهي                  

  )١حجرات، آيه .(کند مي
  :اع بايد گفت و اما در خصوص اجماع اهل حل و عقد و لفظ اجم.٧

 ءاهل سنت براي استناد به حجيت اجماع متوسل به روايت التجتمع امتي علي خطـا  
اوالً اين سؤال مطرح است که اين روايت بر فرض صحت سـند داللـت دارد بـر     . شوند  مي

در . کنـد   کند نه آنکه اهل حل و عقد اجتماع بر خطا نمـي             آنکه امت اجتماع بر خطا نمي     
توان مطلبي پيدا کرد که بحث امت به اهـل حـل و عقـد                 ا کتاب مي  کدام آيه يا روايت ي    

نمايـد نـه نفـي     ثانياً اين روايت نفي اجتماع امت را بر خطا مي  . تفسير و تعبير شده باشد    
در صورت اول بدان معناست که تمام امت اتفاق بر امري کـه آن              . خطا را از اجتماع امت    

ه است زيرا در تمام ازمنه امام معصوم وجود         امر خطا باشد نخواهند نمود و اين قول شيع        
شود که در اجتماع آنها خطايي نيـست و ايـن معنـا               و بر فرض دوم معنا چنين مي      . دارد

  )٥٢ – ٥٣ ق، صص ١٤٠١طهراني،  حسيني.(رسد صحيح به نظر نمي
محمدرضـا مظفـر   . ثالثاً اجماعي معتبر است که کاشف از قـول و رأي معـصوم باشـد         

اي نـزد   تي اجماع از آن جهت که اجماع است هيچ قيمت و ارزش علمـي        براس«: گويد  مي
پس هنگامي که از روي قطع و يقين        . اماميه مادام که کاشف از قول معصوم نباشد ندارد        
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ــا     ــود در آن صــورت در حقيقــت آنچــه حجــت اســت، همان ــول معــصوم ب کاشــف از ق
جمـاع داخـل در     پس در آن هنگـام ا     ) يعني اجماع (است نه کاشف  ) يعني سنت (منکشف
  .شود، نه آنکه دليلي مستقل در مقابل آن باشد سنت مي

رابعاً در خصوص امامت و جانشيني حضرت رسول آيات و احاديـث زيـادي از جملـه                 
اي را بـر واليـت بالفـصل          حديث غديرخم وجود دارد که جاي هيچ گونه شـک و شـبهه            

ارد و دليلـي بـراي تمـسک بـه          لذا اجماع معنايي ند   . گذارد  باقي نمي ) ع( ابيطالب  بن  علي
  .اجماع وجود ندارد

نظر تمـامي امـت    شود اتفاق خامساً آنچه از تعريف اهل سنت درباره اجماع فهميده مي     
اسالمي و يا تمامي مجتهدين صاحب فتوا و متخصصين علوم ديني حداقل در يـک عـصر                 

اجمـاع  «: ويـد گ امام محمد غزالـي مـي  . الزم است تا اجماع تحقق يابد و حجيت پيدا کند     
) ١٨٠،ص١ج١٩٣٧غزالي (»بر امري از امور ديني    ) ص(عبارت است از اتفاق امت محمدي     

 است از اتفـاق نظـر تمـامي         اجماع عبارت «:گويد  دکتر صبحي صالح در تعريف اجماع مي      
و در  ) ٤٦، ص   ١٩٧٧صـالح،   (»دانشمندان اسالمي در يک عـصر بـر يـک حکـم شـرعي             

ت است از اتفاق نظر تمامي مجتهدان امت اسـالمي،   اجماع عبار «:تعريف ديگر آمده است   
 ق، ١٣٩٦صـالح،  (».بر يک حکم شرعي که قابل اجتهاد باشد) ص(بعد از زمان رسول اهللا 

  )٢٣٦ص 
از ايـن   ) امت يـا مـومنين امـت      (بنابراين طبق اين تعاريف اگر حتي يک نفر از ايشان         

 تحقق اجماع چيزي در حـد       از اين رو  . کند  اتفاق خارج شد، ديگر اجماع تحقق پيدا نمي       
ـ   پذير نيـست، نمـي    امکان لذا آنچه عادتاً محال عادي است،  عنـوان يـک طريقـه    ه تـوان ب

اي معدود از امت و يا اهل حل و عقد نيـز      نظر عده   درست مطرح باشد و از طرفي با اتفاق       
  .گيرد لفظ اجماع تعلق نمي

بنيادي اجمـاع   ستي و بي  اگر به ريشه تاريخي اجماع نظري بيفکنيم متوجه س         سادساً
براي آنکه به ريشه تاريخي و علت       : نويسد  چنانچه شيخ محمدرضا مظفر مي    . خواهيم شد 

اتخاذ اجماع از طرف علماي اهل سنت به عنوان يکي از منابع فقه پي ببـريم الزم اسـت                   
ابتدا به گذشته بازگرديم و به اولين اجماعي که در تاريخ مسلمين به عنوان دليل اتخـاذ                 
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شد، رجوع کنيم و آن اجماعي است که ادعا شـود بـر بيعـت ابـوبکر بـه عنـوان خليفـه                       
پس از آنکه بيعت او تحقق يافت اهل سنت براي تصحيح           . مسلمين صورت پذيرفته است   

مشروعيت آن چون از قرآن، سنت و عقل داليل کافي نداشتند به اجماع روي آوردنـد و                 
پا را از اين فراتـر گذاشـته اجمـاع را بـه طـور               سپس  ... آن را مستند به اجماع ساختند       

، ١٤٠٥مظفر،  .(مستقل به عنوان يک دليل در جميع مسائل شرعي فرعي معتبر دانستند           
  )٨٩ – ٩٠، صص ٢ج 

سابعاً در نظريه کلي اهل سنت اجماع اهل حل و قد نقـاط ابهـام فراوانـي بـه چـشم                   
 تخصـصاً فقـه اسـت و يـا ريـش             عالمان ديني و    اينکه مراد از اهل حل و عقد،      . خورد  مي

سفيدان جامعه و يا همه مردم در تمام شهرهاي جامعه اسالمي و يـا در مرکـز اجمـاع و                  
 و از آن رو که بر منبـع دينـي اسـتواري بنـا              ،اتفاق وجود ندارد و اختالف آرا بسيار است       

  .نشده است در مقام عمل هر کس به نوعي طبق سليقه خود عمل کرده است
) ع(به جز بيعت مردم با حـضرت علـي        ) ص(يخي بيعتهاي پس از پيامبر     سابقه تار  .٨

بيعت امري اختياري نبوده . دهد که با رضايت و انتخاب مردم همراه نبوده است   نشان مي 
اند نزد فرد منتصب يا حداکثر منتخب چند نفر از مهاجر و انصار سر                و مردم موظف بوده   
  .تسليم فرود آورند

آميـز در گـرفتن بيعـت ديـده           هايي از برخورد تحکم      رگه حتي در شوراي سقيفه هم    
شود و در روايات تاريخي آمده است که در سقيفه، سـعد بـن عبـاده کـه راضـي بـه                        مي

عمـر در خطبـه     . واگذاري خالفت به ابوبکر نبود، در هجوم جمعيت مورد آزار قرار گرفت           
سعد :  از ايشان گفت   مردي. ما به طرف سعد هجوم برديم     : گويد  معروفش در اين باره مي    

و پيروانش که در خانه وي ) ع(بعد از سقيفه هم علي. گفتم خدا سعد را بکشد. را کشتيد 
 ق،  ١٣٧٨الحديـد،     ابـي  ابـن .(گرد آمده بودند براي بيعت با ابوبکر تحت فشار قرار گرفتند          

  )١١، ص ٦ج 
ربـر نداشـت و     بنابراين بيعتهاي منعقده در تاريخ اسالم عموماً رضايت آحاد ملت را د           

از فقهاي نامور سياسي اهل ماوردي فاقد ويژگي آزادي و انتخاب واقعي بود؛ به نحوي که 
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شود اساساً شرط رضايت را از مفهوم بيعـت           سنت در کتاب االحکام السلطانيه مجبور مي      
  :نويسد وي مي. حذف کند

حل و  باشد و بيعت اهل       شرط رضايت در بيعت معتبر نمي     : قول صحيح آن است که    «
شود و داراي اعتبار است براي اينکه بيعـت عمـر             عقد با امام بدون رضايت هم منعقد مي       

  )١٠ماوردي، ص (».متوقف بر رضايت صحابه نبود
در دوران پس از خلفاي راشدين نيز معناي بيعت و اجماع اهل حل و عقد به کلي از                  

اي بزرگـي همچـون     مفهوم خود تهي شد تا جايي که نه تنها مردم عادي بلکه شخصيته            
را بطور علني با زور شمشير و سالح و ارعـاب و           ) ص(فرزند رسول اهللا  ) ع( بن علي   حسين

 بر همين مبنا است كـه عبـدالرحمن         .کردند  وادار به بيعت و اطاعت از سالطين جور مي        
  :نويسد خليفه مي

ت باشد و بيعت ديگر بيعـ       ما يک بيعت انعقاد داريم و آن توسط اهل حل و عقد مي            «
در تئـوري  . کننـد  اطاعت است که مردم فقط با بيعت خويش اطاعـت خـود را ابـراز مـي              

بنابراين بيعت مـردم آن  . حقند ولي وظيفه مردم بيعت است   خالفت مهاجر و انصاري ذي    
) ١٨٨، ص ١٩٩٠خليفه، (».هم آن تعدادي که حضور دارند نقش تاييدي دارد نه تعييني

هاي مردم از جمله اکثر مهاجر و انصار و همچنين            هکه تود ) ع(فقط در مورد خالفت علي    
بيعت کرده و امامت مـسلمين را بـر عهـده           ) ع(نمايندگاني از سراسر جهان اسالم با امام      
  . ايشان گذاردند؛ بيعت نقش تعييني داشت

 در اسالم باالصاله حاکميت و واليت چه در تکوين و چه در تشيع منحصر به ذات                 .٩
چ کس در اين حاکميت شريک او نيست، هدايت همه موجـودات       پاک خداوند است و هي    

تواند در تمام شئون مخلوقات خويش تصرف نمايد و           به دست اوست و تنها اوست که مي       
نياز و شـريعت آسـماني و         و بر انسان است که در مقابل اين خالق بي         . يا قانونگذاري کند  

سـر تـسليم فـرود آورد و ايـن          دستورات عادالنه و حکيمانه وي، در تمام مراحل زندگي          
، ١٣٦٧منتظـري،   .(کند  چيزي است که بر صحت آن عقل فطري انسان همواره حکم مي           

  )١١٢-١١٣، صص ١ج 
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دهد برخالف منطق توحيدي است و اصوالً  و لذا نظرياتي که اين حق را به انسانها مي
جتمـاعي يـا    انسانها داراي حق ذاتي براي حاکميت نيستند که آن را از طريـق قـرارداد ا               

آنان اگر حقي داشته باشند حقي اسـت کـه خداونـد بـه              . بيعت به ديگري واگذار کننند    
  .ايشان عطا فرموده است

  :نويسد عالمه طباطبايي در خصوص حاکميت خداوند مي
معناي استقاللي حکم مختص خداوند است چـه حکـم در حقـايق تکـويني و چـه در       

عين حال چه بسا که خداوند حکـم را مخـصوصاً           اما در   . شرايع و احکام وضعي و اعتباري     
 از سـوره ص يـا       ٢٦حکم تشريعي را در قرآن به غير خدا هم نسبت داده است مانند آيـه                

 انا جعلناک خليفه في االرض فاحکم بين الناس بـالحق، آيـاتي کـه حکـم را بـه اذن          دداو
ري دارند واال در    داد، اختصاص به حکم وضعي و اعتبا        خداوند تعالي به غير خدا نسبت مي      

. دهـــد وجـــود نـــدارداي کـــه آن را بـــه غيـــر خـــدا نـــسبت  حکـــم تکـــويني آيـــه
  )١١٧-١١٨صصص ٧،ج١٣٦٣طباطبايي،(

اصل اساس سياست اسالمي اين است که انسانها چه         : گويد  ابواالعلي مودودي نيز مي   
به صورت فرد و چه به صورت جمع بايد از وضع خود سـرانه قـانون و اعمـال قـدرت بـر                

کس نبايد اجازه داشته باشد از پيش خود احکامي را تـصويب     هيچ. ران دست بردارند  ديگ
بايد تعهد اجراي چنين احکامي را بپـذيرد          کس نمي   و يا فراميني را صادر کند و نيز هيچ        

  ،مـودودي ( .و چنين دستوراتي را اطاعت نمايد تنها اهللا است که حق وضع قانون را دارد              
  )٢٧تا، ص  بي

مخصوص خداوند اسـت و     ) تکويني و تشريعي  (حق حاکميت و واليت مطلقه    بنابراين  
پس ) مگر در مواردي که در قرآن آمده    (کس واليت و حاکميتي بر کسان ديگر ندارد         هيچ

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

 »و ان الحکـم اال اهللا     «،  )١٧بقـره، آيـه     (» و النـصير   و ما لکم من دون اهللا مـن ولـي         «
  )٥٧ و انعام، آيه ٤٠يوسف، آيه (
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کس غيـر از خداونـد بـر خـود و بـر ديگـران واليـت و                    بنابراين طبق آيات فوق هيچ    
و لذا از آنجا که واليت و حکومت تنها در خدا متـصور اسـت و از                 . حاکميت شرعي دارند  
اي از واليـت خـود را بـا            به ديگران تسري دهد و مرتبـه       تواند آن را    آن اوست تنها او مي    

توانند و حق ندارنـد واليـت را بـه کـسي              و مردم نمي  . نصي صريح به ديگران واگذار کند     
  .اعطاء کنند و اگر چنين کنند آن واليت حرام و غيرمشروع است

امبران اي از اين واليت را به برخي از پي براساس کتاب و سنت، ذات باري تعالي مرتبه
واگذار نمـوده اسـت کـه ذيـالً اشـاره           ) ع(و به ائمه معصومين   ) ص(گذشته و پيامبر اکرم   

  .شود مي
 و يؤتـون    ةدر آيه شريفه انما وليکم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الـذين يقيمـون اصـال                

  )٥٥مائده، آيه .( و هم راکعونةالزکو
انـد و در حـال رکـوع          واليت به جز خداوند به رسول وي و کـساني کـه ايمـان آورده              

  . اعطاء شده است–باشد  ابيطالب مي بن  که منظور حضرت عليـهستند 
خداونـد  ) ٦احـزاب، آيـه     (همچنين در آيه کريمه النبي اولي بالمومنين من انفـسهم         

  .اعالم کرده است) ص(بالصراحه واليت و حکومت را به پيامبر اسالم
بـر اراده مـؤمنين تقـدم       ) ص(سول اهللا در اين آيه معناي اولويت اين است که اراده ر         

دارد و اين تقدم به طور واضح از صيغه افعـل التفـضيل کـه در آيـه آمـده، يعنـي اولـي                        
اين تقدم در صورتي صحيح است که هـر دو اراده يعنـي اراده حـاکم و                 . شود  استفاده مي 

منين مقدم  اراده محکوم تزاحم کنند و در اين هنگام است که اراده رسول اهللا بر اراده مو               
بـر  ) ص(بنابراين اولويت همان واليتي است که از جانب خداوند براي رسول اهللا           . شود  مي

مردم آمده است و هيچ کس تاکنون براي اولويت معنايي غيـر از واليـت و بـراي واليـت             
  )٧٢، ص ١٩٥٥آصفي، .(رسول اهللا بر امت معنايي غير از اولويت ذکر نکرده است

يقت حاکميت است و حاکميت کسي بر ديگري، معنايي جز          اين اولويت، جوهر و حق    
ايـن  .  حاکم بر اراده محکوميت مقدم داشـته شـود          ها،  اين ندارد که در موقع تزاحم اراده      

نوع واليت براي امامان بعد از پيامبر هم به موجب نص صـريح غـدير ثابـت شـده اسـت                     
  : الوداع از مسلمانان پرسيد در حجه) ص(پيامبر
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  .من کنت مواله فهذا علي مواله: بلي قال: کم من انفسکم؟ قالوالست اولي ب
هـر کـس    : پس پيامبر گفـت   . بلي: آيا من براي شما بهتر از خود شما نيستم؟ گفتند         

  .موالي اوست) ع(من موالي او هستم اين علي
بعد از خود جعل و     ) ع(آن را براي علي   ) ص(روشن است که اين واليت که رسول اهللا       

همان واليتي است که خداوند متعال در آيه النبـي اولـي بـالمؤمنين مـن                کند    اثبات مي 
  .بخشيده است) ص(انفسهم آن را براي حضرت پيامبر

پس اگر بخواهيم واليت و حکومت انساني را بر ديگري و يا مـردم ثابـت کنـيم بايـد                
حجت و دليل قطعي داشته باشيم بـر اينکـه واليـت و حکومـت از جانـب خداونـد و يـا                       

برش از طريق نص عام يا نص خاص، براي شخص جعل شـده اسـت زيـرا اگـر ايـن                     پيام
 واليت و حکومت غير خـدايي اسـت کـه خداونـد آن را                واليت مستند به خداوند نباشد،    

  .تحريم کرده و بندگانش را از قبول آن منع کرده است
  

  گيري نتيجه
تـرين مـسائل      يترين مفاهيم علوم سياسـي و بنيـاد         مفهوم مشروعيت يکي از اساسي    

رود که از دير باز توجه دانشمندان را به خـود جلـب کـرده                 حکومت و دولت به شمار مي     
حول اين پرسش اساسـي بـوده اسـت کـه چگونـه             نيز  ها    محور تحقيقات و بررسي   . است

باشد و اصـوالً حکومـت بـر چـه            اعمال قدرت به نام دولت و حکومت موجه و بر حق مي           
مر و نهي کند و در شئون اجتماعي و سياسـي آنهـا تـصرف و          ي حق دارد به مردم ا     يانمب

  مقدرات عمومي را هدايت نمايد؟ 
در اين نوشتار عليرغم تعاريف زيادي که از مشروعيت ارائه شده است نگارنده به اين               

. باشـد     رسد که مسأله مشروعيت همان پرسش ازحق حاکميت فرمانروايان مي           نتيجه مي 
يد آنکه خداوند متعـال منـشاء ذاتـي مـشروعيت حکومـت در              و از نکات مهم و قابل تأک      

اسالم است و از آنجا که چنين نيست که خود به جامه انسانها درآيد و بر آنان حکم راند                   
 ديگـر انـسانها   بـه اي از واليت خود را از طريق پيامبرانش به خـود پيـامبر و             حتماً مرتبه 

مـان حـضور پيـامبر خداونـد حـق          غالب مسلمانان معتقدند که در ز     . تفويض کرده است  
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واگذار کرده است وليکن اختالف عمده بر سر منبع يـا منـابع             ) ص(حاکميت را به پيامبر   
بطوري که اين موضوع باعث انشعاب در       . باشد  مي) ص(مشروعيت حکومت پس از پيامبر    

شيعه اعتقاد بـه مـشروعيت      . اسالم و پيدايش دو گروه شيعه و سني در تاريخ اسالم شد           
 حکومت و نصب امام طي نص از جانب خداوند دارد و ليکن اهل سنت معتقد است                 الهي

.  بيعـت و انتخـاب مـردم        که امامت و حکومت از راههاي گوناگوني از جمله زور و غلبـه،            
  .شود واليتعهدي و استخالف امام سابق منعقد مي

در اين مقاله همـه منـابع و مـصادري کـه فقهـا و علمـاي اهـل سـنت در خـصوص                        
نگارنده بـر ايـن     . گرفتاند به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار           روعيت حکومت آورده  مش

باور است که به دليل تساوي ابناي بشر و نيز به دليل آنکه واليت مطلقاً و بالـذات از آن                    
بايـد دليـل    بپـذيريم   خداوند است اگر بخواهيم واليت انساني را بر ديگـري و يـا مـردم                

نکه واليت و حکومت از جانب خداوند و يا پيامبرش از طريـق             منطقي داشته باشيم بر اي    
بنـابراين حكومـت و واليـت بـدون         . نص عام يا نص خاص براي شخصي جعل شده است         

کدام   ها و آراي فرق اهل تسنن هيچ        و از آنجا که نظريه    . استناد به خداوند نامشروع است    
نـوان مـالک و برهـان بيـان          ع  مستند به آيات قرآن و سنت پيامبر نيست بلکه آنچه بـه           

است که اصل اختالف نيـز      ) ص(ره خليفه اول و دوم و صحابه پيامبر       يشود، عمل و س     مي
تـوان اسـتداللهاي آنهـا را        در همان جا است و به تعبيري دليل عين مدعا است لذا نمـي             

پذيرفت و هر کدام از مشروعيتهاي مبني بر زور و يا واليتعهـدي و يـا مردمـي را مـورد                     
  . قرار دادقبول
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   و مآخذمنابع
  ١٣٧٤ واليت فقيه، مکتبة قم،   واليت فقيه از ديدگاه فقهاي اسالم،  احمد، قمي، آذري .١
شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهـران، آمـوزش     مراحل اساسي انديشه در جامعه      ريمون،  آرون،  .٢

 ١٣٦٤ انقالب اسالمي،
 .١٣٧١ني، نشر هاي دولت، حسين بشيريه، تهران آندرووينست، نظريه  .٣
الدين اسحق محمد بن همداني، تهران، انتـشارات           ترجمه رفيع  ،هشام، سيرت رسول اهللا     ابن  .٤

 بنياد فرهنگ ايران
 ١٣٧٣   قم، دفتر تبليغات اسالمي،  رسول، تاريخ تحول دولت و خالفت، جعفريان، .٥
   االسـالميه،  قـم، دار الکتـب   جمعي از نويسندگان زير نظر آيت اهللا مکـارم، تفـسير نمونـه،              .٦

١٣٦٣ 
خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران، انتشارات علمـي          جونز، ويليام تامس،      .٧

 ١٣٧٦و فرهنگي، 
 ١٣٦٤ بنيان حکومت در اسالم، تهران، وزارت ارشاد  کاظم، حائري، سيد حسيني .٨
مـه  ي، تهران، موسسه ترج   فقيه در حکومت اسالم      واليت  طهراني، سيدمحمدحسين،   حسيني .٩

 ١٤١و نشر 
اصغر، تاريخ انديشه سياسي در ايران و جهان اسالم، تهران، انتشارات بهبهاني،  حلبي، علي  .١٠

١٣٧٠ 
 ١٣٦٢  خوارزمي،  تهران،  سلوک الملوک، اهللا،  فضل اصفهاني، خنجي .١١
   تهــران،  تفــسير ابــوالفتح رازي، مقدمــه و ترجمــه ابوالحــسن شــعراني، رازي، ابوالفتــوح، .١٢

 ١٣٩٨  ميه،کتابفروشي اسال
 ١٣٧٨  دفتر تبليغات اسالمي،  ،  قم  دين و دولت در انديشه اسالم،  محمد، سروش، .١٣
 ١٣٧٣ نشر صدوق،  اکبر غفاري، تهران، رضا، ترجمه عليلا  عيون اخبار  ابن بابويه، صدوق، .١٤
 ١٣٦٩  انتشارات جامعه مدرسين،  قم،  تحقيقي پيرامون واليت فقيه،  حبيب اهللا، طاهري، .١٥
 بنيـاد علمـي و        ترجمه گروهي از نويـسندگان،       تفسير الميزان،   حسين،   محمد  ايي،طباطب .١٦

 ١٣٦٣  فکري عالمه طباطبايي،
 دفتـر     تهـران،    درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسـي در ايـران،           جواد،   سيد  طباطبايي، .١٧

 ١٣٦٨  نشر و فرهنگ اسالمي،
 ١٣٦٢  اميرکبير، ارمي، تهران، ترجمه ابوطالب ص  تفکر نوين سياسي،  حميد، عنايت، .١٨
 ١٣٧٦هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني،   نظريه  محسن، کديور، .١٩



 .۱دانش سياسي شماره/ ١٠٠ 

 نـشر     تهران،  مهدي فقيهي،    ترجمه محمد    دولت و حکومت در اسالم،      اس،.کي. ان  لمبتون، .٢٠
 ١٣٧٤  عروج،

 ١٣٧٧   انتشارات التمهيد،  قم، فقيه،  واليت هادي،  محمد معرفت، .٢١
 انتشارات    تهران،   ترجمه محمد مهدي صدرپور،      تئوري سياسي اسالم،    بواالعلي، ا  مودودي، .٢٢

 تا   بي بعثت،
 .تا البالغه، بي االسالم، ترجمه وشرح نهج فيض .٢٣

  
  منابع عربي

   م١٩٩٥ مرکز عالمي للبحوث و التعليم االسالمي   تهران، االمر،ية  وال  محمدمهدي، آصفي،  .١
  م١٩٨٤ منشورات مکتبه الصادق  ،  تهران  الفقيه،لغةب   سيدمحمد، آل بحر العلوم،  .٢
 تا  بي  داراحياء التراث العربي،  بيروت، المعاني في تفسير القرآن،  روح  محمود، آلوسي بغدادي،  .٣
 درالکتـاب للطباعـه و        قـم،    تصحيح طيب موسوي جزايـري،      ، تفسير قمي،     علي  ابن ابراهيم،   .٤

 ١٣٨٧  النشر،
 ١٣٨٦ داراحياء الکتب العربيه  البالغه، الدين بن عبدالحميد، شرح نهجالحديد، عز ابن ابي .٥
 ١٣٢١   مطبعه الکبري االميريه،  مصر،  النبويه،لسنة منهاج ا ابن تيميه، احمد،  .٦
 ١٩٦٥   دارصادر،  بيروت،  الکامل في التاريخ، الدين،  عز اثير، ابن   .٧
دارالجليـل،      بيـروت،    االهـواء و النحـل،      الفصل في الملل و      ابومحمدعلي،  ابن حزم اندلسي،    .٨

 تا بي
 ١٣٦٢   دفتر تبليغات اسالمي،  قم،  االحکام السلطانيه، ،ءفرا  بنحسين  ابويعلي محمد   .٩
 ١٩٧٢   بيروت، دارالکتب العربي،  المغني، الدين، قدامه حنبلي، موفق ابن .١٠
 ١٩٨٣  ،الکتاب العربي  دار  بيروت،  الغدير،  عبدالحسين، نجفي، اميني .١١
 ١٩٨١   دارالکتب العلميه،  بيروت،  اصول الدين،  ابومنصور عبدالقاهر، بغدادي، .١٢
 ١٤٠٧  القلم،  دار  بيروت،  ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل، الصحيح، بخاري، .١٣
 تا  بي  موسسه اسماعيليان،  قم،  البرهان في التفسير القرآن،  هاشم بن سليمان، بحراني، .١٤
 ١٣٠٥   مطبعه الحاج محرم افندي، جا،  بي  شرح المقاصد، ن،الدي  سعد تفتازاني، .١٥
   موسسه المحمودي للطباعه و النـشر،        بيروت،   فرائد السمطين،    ابراهيم بن محمد،    جويني، .١٦

١٩٧٨ 
 تا  بي  دارالمعرفه،  بيروت، حاکم نيشابوري، ابوعبداهللا، مستدرک علي الصحيحين، .١٧
 ١٢٩٨ يز، دارطباعه فخر الحاج حاج ابراهيم،  االلفين، تبر يوسف،  حلي، حسن]عالمه[ .١٨
 ١٩٧٥   بيروت، دارالمعرفه،  الخالفه و االمامه،  عبدالکريم، خطيب، .١٩
 ١٣٩   نجف، مطبعه اآلداب،  المکاسب المحرمه،  روح اهللا، خميني، ]امام[ .٢٠



 

 

١٠١   .../نقد و بررسي مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه 

 ١٩٩٠   دارالمعرفه،  بيروت،  الملل و النحل، شهرستاني، محمد بن عبدالکريم، .٢١
 ١٩٩٣   دارالعلم،  بيروت،  النظم االسالميه، ي، صبح صالح، .٢٢
 )١١٩٧صالح صبحي، المبادي الشريعه و القانونيه، بيرون، دارالعلم للمالئين،  .٢٣
 ١٩٣٩  مطبه االستقامه،   قاهره،  تاريخ الطبري،  محمد بن جرير، طبري، .٢٤
 ١٤٠٣   مجمع البحرين، بيروت، دار احياء تراث العربي،  فخرالدين، طريحي، .٢٥
الدين، المغني في شرح المختصر الخرقي، تعـداد جلـد ؟، قـاهره،      قدامه، حنبلي، موفق    ناب .٢٦

 )۱۹۲۹ناشر ؟، 
 ١٩٨٨   االسالم و اصول الحکم، الجزاير، موقم للنشر، ق، علي،زعبدالرا .٢٧
 ١٩٣٩   مطبعه مصطفي البابي،  قاهره،  احياء علوم الدين، غزالي، ابوحامد محمد، .٢٨
 تا  اصفهان، انتشارات مهدوي، بي  کشف الغطاء، شيخ جعفر، کاشف الغطاء، .٢٩
 ١٤٠٥  اسالمي،   قم، نشر دانش  محمدرضا، اصول الفقه، مظفر، .٣٠
 ١٤٠٩ قم، مرکز العالمي للدراسات،   الفقيه،ية دراسات في وال، حسينعلي منتظري، .٣١
  ١٤٠٤و هبه زحيلي، الفقه اسالمي و ادلته، بيروت، دارالفکر،  .٣٢

  
  مجالت و نشريات

 بهـار   ١٣ محمدرضا، دين و دموکراسي، فصلنامه علوم سياسي، شماره           کني،   مهدوي اهللا  آيت  .١
١٣٨٠  

 ٦٢مهدي آصفي، بيعت از منظر فقه تطبيقي، کيهان انديشه، شماره  اله محمد آيت .٢
، ٨مهدي آصفي، دو قرائت از انديشه سياسي اسالم، فصلنامه سـراج، شـماره                اهللا محمد   آيت  .٣

 سال دوم
 مجلـه اطالعـات     ترجمـه پرويـز پيـران،       سنجش مفهوم مشروعيت و اعتماد،       ماتيه،  دوگان،  .٤

 ١٣٧٤ ٢ و ١ شماره  سياسي و اقتصادي،
  ١٨ شماره  ليپست، مشروعيت و کارآمدي، مجله فرهنگ و توسعه،. م.سيمو ر  .٥

 


