
 

 چکیده
بحث اهل حل و عقد از جمله مباحث عمده و مهم نظام سیایس اسالم است؛ 
 جانب احتیاط را در گزینش 

ی
اسالم با ارایۀ طریح به نام اهل حل و عقد به حد کاف

ی کشور اسالیم مد نظر   افراد در پستهای مهم دولتی از جمله مقام زعامت و رهبر
ان جامعه که وجود دارد؛  گرفته است. ناسازگاری موجود در شیوه های گزینش رهبر
در شیوه حل و عقد وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به حدی است که  
ین کاستتی را در پی نخواهد داشت. درگزینش رهبر از شیوه حل و عقد و یا سایر  کمبی
د؛  د، اگر مقایسه پی انجام گبی شیوه هاپی به خصوص انتخاباپی که صورت میگبی
اهمیت این شیوه به خوپر نمایان میگردد؛ زیرا در شیوه انتخابات عامه، عموم مردم  
 بر خوردار نیستند، مسؤوالن را انتخاب مینمایند؛ در حایل که 

ی
که اکبر آنها از علم کاف

در این شیوه توسط نخبه گان و قشر منور و تحصیل کردۀ جامعه انتخابات تحقق یم 
جامعه اند   نخبه گانیابد. همچنان اهل حل و عقد گرویه از مردمان تحصیل کرده و 
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 جایگاه اهل حل و عقد در نظام سیاسی اسالم

 پوهندوی عبدالمجید صمیم نویسنده:



 

ی آگاه اند و میدانند برای جامعۀ اسالیم  که از تغیبی و تطور جامعه و از اهمیت رهبر
ان باید چه خصوصیاپی داشته باشند.  اپی مناسب اند و این رهبر  چه اشخاص و رهبر

 حل، عقد، گزینش، سیاست. اهل، کلمات کلیدی: 
 مقدمه

به طور قطع میتوان گفت که از میان نظامهای سیایس رایج در دنیا، نظام 
ی حال  سیایس اسالم نظایم است متکامل و بر خاسته از ارزشهای واالی الیه و در عیی
انساپی که میتواند انسان رسگشته و گمراه را در تمام عرصه های مربوط به سیاست 
ی  ی میتواند، چنیی رهنماپی و هدایت کند؛ چنانکه سایر بخشهای این دین با عظمت نبی

 انجام دهد. 
ی

 هدایتی را در سایر بخشهای زنده گ
اینکه نظام سیایس اسالم متکامل است به این معناست که این بخش بر تمام 
ده است؛ طوری که آنها را از آتش سوزان پر   سیایس انسانها سایه گسبی

ی
ابعاد زنده گ

عدالتی نظامهای سیایس ساخته و پرداختة بشر حفظ میکند؛ چون اگر انسان رسگشته 
ین سعادتها   میتواند خود را به بهبی

ً
در عرصة سیاست به این ارزشها پایبند باشد، یقینا

ی در اسالم بعید نیست؛ زیرا این دین تمام ارزشهای  ی ی چبی و آسایشها برساند. چنیی
د، وحتی که متمثل  خود را به خصوص آنچه مربوط به سیاست است، از ویح میگبی
در دو منبع بزرگ و برجسته است: ییک قرآن کریم کالم خدداوند)ج( که هیچ باطیل در 

که حکمت این دین حنیف به شمار ص( (آن راه ندارد و دیگری سنت رسول هللا
ود و آنهم برخاسته از هدایت و رهنماپی پروردگار عالمیان است.   مبی

تمام ارزشهای سیایس این دین حنیف عادالنه و واقعبینانه است. جهت اثبات 
ده برریس شود؛ ویل برریس تمام  این امر الزم است هر بخش این نظام وسیع و گسبی
ابعاد آن به تألیف ده ها جلد کتاب نیاز دارد؛ جز اینکه ییک از جنبه های بسیار  
کوچک) نظام سیایس اسالم ( که به نام اهل حل و عقد یاد میشود به مطالعه گرفته 

 شود. 
 اهمیت موضوع

 انسانها به خوپر 
ی

ی ارزش سیاست در زنده گ اهمیت موضوع از خالل دانسیی
واضح و مشخص میگردد، به خصوص زماپی که دانسته شود، در عرصۀ سیاست 
عنرصی که از همه مهمبی و مؤثرتر است، عنرص حکومت و دولت است. شیک نیست  
ی زعمای دولت کلیدی است. از خالل این مسأله  که نقش اهل حل و عقد در تعییی
ی وجود دارد   میتوان به خوپر اهمیت موضوع را درک کرد؛ در کنار آن مطلب دیگری نبی
که نشان دهندة اهمیت موضوع اهل حل و عقد و جایگاه آن در نظام سیایس اسالم 

 است: 
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در نظام سیایس اسالم اهل حل و عقد ارزش و جایگاه بلندی دارد؛ ازین جهت 
د.   بسیار مهم است که از هر نگاه مورد برریس قرار گبی

 اهل حل و عقد کساپی اند که حاکم اسالیم را بر میگزینند. 
رأی و نظر اهل حل و عقد در سمت و سو بخشیدن رسنوشت مسلمانان بسیار 

 مهم و حیاپی اسایس است. 
ین  از نظر فقهای اسالیم انتخاب رئیس دولت از طریق اهل حل و عقد بهبی
و، این موضوع در فقه سیایس اسالم از اهمیت  روش و گزینه به شمار یم آید؛ ازیبی

 خایص بهره مند است. 
ی در  ین مرجع تصمیم گبی از نظر فقه سیایس اسالم ارگان حل و عقد بزرگبی

 عرصة عزل و نصب حاکم دولت اسالیم است. 
 منظور از اهل حل و عقد چیست؟

 تمام فقهای امت اسالیم و همچنان اندیشمندان علوم سیایس اسالیم در  
ً
تقریبا

ی  گذشته و حال به این نکته اتفاق نظر دارند که ییک از راه های انعقاد امامت و رهبر
ی آنها در تعریف اهل  ی از طریق اهل حل و عقد است؛ ویل بیی در اسالم، گزینش رهبر
 در وظایفی که دارند تمایز فکری وجود دارد، به 

ً
حل و عقد و در مواصفات آن و احیانا

 خصوص در مورد تعریف آن: 
ح المقاصد اندر باره آنها گوید: علما، رؤسا و وجهای مردم اند )- 2تفتازاپی در رسر

 /86.) 
ی علما، رؤسا و وجهای مردم هستند)-  (.01/ 81از نظر قشلقندی آنها نبی
به قول عالمه دمحم رشید رضا آنها رسان امت، زعما و رؤسای آنها اند، کساپی که -

در علوم و عمل صالح و طرف اعتماد مردم اند و مردم به آنها در امور دیتی و دنیوی 
 (.52/ 2اقتدا میکنند  )

رمیل گوید: آنها عبارت از علما، رؤسا و وجهای مردم اند که اجتماع آنها آسان -
 ((.287/ 3است       )

عبدهللا بن عمر الدمیجر صاحب اإلمامة العظیم در تعریف آنها میگوید:  -
گرویه از مردم اند که دارای درجات بلندی از دین، اخالق و علم به احوال مردم و 
تدببی امور آنها اند و به آنها اهل اختیار و اهل شوری و اهل رأی و تدببی هم میگویند )

838/0.) 
ی )عقد و فسخ  - عبدالقادر عوده گوید: آنها علما، فقها و صاحبان باز و بسیی

 (.022/ 5کننده گان( هستند )
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 آنها کساپی اند که امت به آنها اعتماد دارند،  -
ی

به گفتۀاحمد مصطفی المراغ
ان نظایم و مدیران مصالح عامه مانند تاجران و کشاورزان و  کساپی از علما، رؤسا، رهبر

ان کارگری و احزاب و مدیران جراید اند)  (.51/80رهبر
 مناقشه بر این تعریفها

قبل از مناقشه این نکته تذکر یم یابد که علما در تعریف اهل حل و عقد دو 
موقف متفاوت دارند: علمای معارص تالش کرده اند که این حل و عقد را تعریف  

کنند؛ اما علمای متقدم از تعریف مشخص اهل حل و عقد خودداری کرده اند.  
دانشمنداپی چون فراء و ماوردی که از جملة علمای طراز اول نظام سیایس اسالیم اند 

را به بحث و برریس گرفته اند، فقط «  احکام سلطانیه»و «  امامت عظیم»و موضوع 
به ذکر صفاپی از رجال اهل حل و عقد اکتفا نموده اند. از فحوای سخنان آنها بر یم 
آید که بیان صفات، در واقع خود نوغ تعریف است؛ البته نه بر اساس فرمولهاپی که 
ند؛  منطقیها برای تعریف اشیا مد نظر دارند و از حد، رسم، جنس و فصل کار میگبی

طوری که بر یم آید این علما، در تعریفات خود روی بریحی از صفات و اما 
ایط الزم در اهل حل و عقد تأکید نموده اند، و آن صفات را  خصوصیات و بریحی رسر

اند، با این تمایز که تعریف علمای  گنجانیده  -اهل حل و عقد -در تعریفات خویش 
قدیم مخترص و حاوی معدودی  صفاپی است از اهل حل و عقد؛ در حایل که علمای 
معارص در این زمینه توّسع به خرج داده، تعریفات طوالپی تری از اهل حل و عقد 

ی دارد؛ به عنوان مثال تفتازاپی و قشلقندی  ارایه داشته اند که قید و بندهای بیشبی
لت  ی روی این نکته تأکید میورزند که آنها از علما، رؤسا و کساپی اند که دارای مقام و مبی

ی عالوه بر ط را بر تعریف   و وجاهت در جامعه میباشند. رمیل نبی صفات فوق این رسر
خود عالوه مینماید که امکان جمع شدن آنها به سهولت و آساپی میش است؛ اما در 
، نمیتوان این تعریفهای کوتاه، مخترص و دارای قید و بندهای اندک را  ایط کنوپی رسر
ی تعریفاپی نمیتواند ضمانت الزم را برای انتخاب اشخاص شایسته  پذیرفت؛ زیرا چنیی
فراهم کند، و سبب میشود تا افراد زیادی در دایرة اهل حل و عقد داخل شوند که 
طهاپی چون عالم و رئیس و وجیه   الزم را ندارند؛ طور مثال اگر تنها به رسر

ی
شایسته گ

ی اشخایص اعتماد کرد یانه؟ چون بسیاری از علمای  بودن اکتفا شود؛ میتوان به چنیی
 الزم را برای رئیس شدن دولت ندارند؛ چون از سیاست و 

ی
امروزی اهلیت و شایسته گ

ند؛ ویل تعریفات علمای  اصالح امور مردم که اساس این موضوعات است پر خبر
ّ اهل حل و عقد باشد و ضمانتهای الزیم را برای انتخاب 

جدید بهبی میتواند معبر
 بهبی میتواند مردم این زمان را 

ً
اشخاص خوب و شایسته و مناسب فراهم نماید و یقینا

در این آشفته بازار سیاستها یاری رساند تا اشخاص صالح را برای ریاست دولت بر  
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 گزینند. 
از میان تعریفهای ارایه شده تعریف رشید رضا و عبدهللا بن عمر الدمیجر قابل 
ی  ایط علمای گذشته به مواصفات دیگری نبی قبول است؛ زیرا هردوی اینها عالوه بر رسر

اند که بسیار با ارزش است، از جمله آنچه عالمه رشید رضا گفته است  اشاره کرده
مبتی بر اینکه عضو کاندیدای شورای اهل حل و عقد باید در علوم مختلف و عمل به 
آنچه از علم دارد و در زمینة رعایت مصالح مردم طرف اعتماد باشد و مردم در امور 
دین و دنیا به آنها اقتدا نماید و یا بر اساس اظهارات دکتور عبدهللا بن عمر الدمیجر 
اینکه دارای درجات بلندی از دیانت، اخالق، علم به احوال مردم و تدببی امورشان 
باشد؛ ویل با تمام اینها آنچه که از این تعریفات بر یم آید، جامع و مانع نبودن این 
تعریفات و عدم تنظیم بر اساس جنس و فصلهای منطفی است. روی این اساس 
، تاحدی  نمیتوان نظر علمای قدیم را ارجح دانست و پذیرفت؛ ویل دو تعریف اخبی

 موضوع را مشخص میسازد. 
وعیت اهل حل و عقد  دلیل مشر

وعیت اهل حل و عقد و اینکه ییک از راههای انتخاب زعیم و رهبر  در قسمت مشر
وعیت  ی علما اتفاق نظر وجود دارد؛ ویل در مورد مشر  بیی

ً
دولت اسالیم است، تقریبا

وعیت اهل حل و  آن تفاوت نظرهاپی وجود دارد و هرکیس سیع نموده است تا بر مشر
غ دارد، دلییل ارایه کند.   عقد در پرتو فهم و درگ که از نصوص رسر

نشده، «  اهل حل و عقد»به هر حال در قرآن کریم اشاره پی به مصطلح 
ی برای آن گروه ذکر نگردیده است؛ ویل به صورت کل آیات قرآن کریم بر  صفاپی نبی
، جایگاه واالی علما و اندیشمندان اشاراپی دارد که نوغ امتیاز بخشیدن 

ی
فضل، بزرگ

 به خصوص در عرصۀ 
ی

به آن مردم است و اشاره به این نکته که در تمام امور زنده گ
 سیاست باید به آنها اقتدا شود. 

اند، این موضوع را به قرآن کریم  با این حال بریحی از مفشان و علما تالش کرده
ربط دهند و دلییل از قرآن کریم در این باره ارایه نمایند، از جمله فخر رازی در تفسبی  

 ، ی  37را در آیة مبارکة «  أویل األمر»کببی سورة نساء در مورد اهل حل و عقد چنیی
 تفسبی نموده است: 

 [.37]النساءٗٓا أَُّْٗٓا الَّذِٗيَ آهٌَُٓاْ أَطِ٘عَٔاْ اللِّٓ ٍٓأَطِ٘عَٔاْ الزَّسَٔلَ ٍٓإٍُٔلِٖ األَهٕزِ هٌِكُنٕ (

ای آنانیکه ایمان آورده اید از خدا و پیامبر و صاحبان امر خویش اطاعت  »
اویل األمر اهل حل و عقد از امت دمحم)ص( است »رازی در این مورد میگوید: «.  کنید

ی هست وعیت اجماع نبی ی 881/1« (و این خود دلییل بر مشر (؛ ویل سایر مفشان چنیی
ی را از  اویل »اند. به نظر جابر بن عبدهللا منظور از  ارایه نکرده«  اویل األمر»تفسبی
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ی بر این نظر است. ضحاک گفته که «  األمر اهل قرآن و علم است. امام مالک نبی
ت دمحم منظور فقها و علمای دین است. مجاهد گفته منظور اصحاب و یاران حرصی

(؛ اما  048/7است ) رض(و عمر) رض(است. عکرمه میگوید: منظور ابابکر) ص()
کیسان نظری دارد نزدیک به تعریف علما از اهل حل و عقد. وی میگوید: آنها 

دازند              صاحبان عقل و خرد و دارنده گان رأی در دین اند که به تدببی امور مردم میبی
(؛ اما با وجوی که قرطتر این نظریات به شمول نظر کیسان را نقل مینماید، 048/7)

اهل قرآن و علم و یا فقها و علمای دیتی «  اویل األمر»ترجیح میدهد، که منظور از 
(. این ترجیح نشان میدهد که تمسک رازی به تفسبی اویل األمر به اهل 048/7است)

اف او نیست؛ ویل کسان زیادی از معارصان به تبعیت از رازی  حل و عقد طرف اعبی
نظر او را پذیرفته اند و در کتابهای خویش ارایه کرده اند از جمله: رشید رضا در 

(اإلمامة العظیم»و دمیجر در «  الخالفة»  »838/0( 
ی

 در تفسبی المراغ
ی

( و مراغ
(؛ ویل واقعیتی که برای من از خالل این تحقیق نمایان شده اینست که این 51/80

موضوع در قرآن کریم ذکر نشده، هللا متعال این مسأله را به خود انسانها واگذاشته 
و ند؛ ازیبی آن را مسکوت گذاشته  ،است تا طبق مصالح خود در مورد آن تصمیم بگبی

 است. 
در مورد استدالل به حدیث که بریحی از علما در این زمینه به حدیث بیعت عقبه 

برای من »اشاره میکنند که در آن رسول هللا)ص( خطاب به اهل بیعت عقبه فرمود: 
 نمایید

ی
 (.216/4« (دوازده نقیب را معرف

وجه استدالل اینست که رسول هللا)ص( از مردم مدینه که جهت مالقات شان 
 نمایند و منظور 

ی
آمده بودند خواست تا دوازده تن را به عنوان بزرگان خویش معرف

از این بزرگان همان اهل حل و عقد است؛ ویل این استدالل آن اندازه قوی نیست که 
انسان را قانع سازد؛ زیرا در این خصوص رصاحت ندارد و به بسیار تکلف میتوان این 

 حدیث را به اهل حل و عقد نسبت داد. 
وعیت یا عدم  واقعیت اینست تحقیقاپی که انجام یافته است، احادیتر که بر مشر
وعیت اهل حل و عقد داللت نماید نمیتوان یافت؛ ویل در عملکرد اصحاب به  مشر
 در این زمینه دالییل هست و اکبر علماپی که به موضوع اهل حل و عقد اشاره  

ی
حدکاف

 اند.  اند به این عملکرد صحابه به عنوان دلیل استناد نموده کرده
به هر حال از صحابة کرام آثاری در دست است که میتوان متیک بر این آثار بر 
وعیت اهل حل و عقد استناد نمود، از جمله، آثار وارده در مورد سقیفة بتی  مشر
ساعده که در آن بزرگان و اهل حل و عقد صحابه جمع شدند و خلیفة مسلمانان را 
انتخاب نمودند و دیگران به تبعیت از آن بزرگان با خلیفة رسول هللا)ص( بیعت 
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ی شورای انتخاب خلیفه که توسط سیدنا عمر بن  نمودند. همچنان آثار وارده در تعییی
الخطاب بدین منظور منصوب شدند و اعضای آن را بزرگان صحابه و نخبه ها و اهل 
حل و عقد تشکیل میداد؛ مانند: عثمان بن عفان، عیل بن اپر طالب، عبدالرحمن بن 

 عوف، عبدهللا بن عمر بن الخطاب و دیگران. 
 مواصفات اهل حل و عقد

علما در تعریف اهل حل و عقد دیدگاههای متفاوپی دارند و بریحی از آنها تعریفی 
 اند.  اند، بلکه مواصفات اهل حل و عقد را بیان داشته ارایه نکرده

ی است با این تفاوت که در این بخش  ی چنیی در مورد مواصفات اهل حل و عقد نبی
تا جاپی که به دید یم آید هیچ کس سکوت نکرده است نه ماوردی و نه اپر یعیل فراء 
و دیگران؛ در حایل که این دو تن در هنگام ذکر تعریف از این امر خود داری نموده 

 بودند. 
« األحکام السلطانیه»به هرحال از علمای قدیم ماوردی در کتاب معروف خود 

ط را ذکرکرده است:   برای اهل حل و عقد سه رسر
وط و مواصفات عدالت باشد؛-  عدالتی که جامع تمام رسر
 دانیسر که بتواند با آن تشخیص دهد چه کیس مستحق امامت و پیشواپی است؛-
اینکه دارای رأی و حکمت باشد، رأی و حکمتی که بتواند او را به طرف تشخیص -

مستحق امامت و پیشواپی سوق دهد و بداند چه کیس به تدببی امور مردم و مصالح 
 (.2/ 6شان دانا تر و با ثبات تر است )

اییط را برای اهل حل و عقد ذکر   ی رسر از علمای جدید عبدهللا بن عمر الدمیجر نبی
اییط که فقط به ذکر نام آنها اکتفا میشود. اگر مقدار مخترصی اگر  کرده است. رسر
بر آن توضیح و دلیل ارایه میشود اجتهاد نویسنده و تعببی اوست. به هر حال این 

وط را در دو دسته تقسیم میکند:   دانشمند این رسر
وط والیت عامه که عبارت است از: -8  رسر
اسالم؛ چون خداوند)ج( برای غبی مسلمان هیچ رایه را بر مسلمانان قرار -

نداده، دیگر اینکه این پروسه، پروسة اسالیم است؛ پس باید توسط کیس ارایه شود  
 که دارای اسالمیت است. 

عقل؛ چون فاقد عقل نمیتواند در این زمینه تصمیم اتخاذ کند و حتی ترصفات -
 او در مورد خودش هم جایز نیست. 

ی کاری است. -  برای چنیی
ی

 اینکه مرد باشد؛ زیرا، زن فاقد اهلیت کاف
ط است، چه رسد به - اینکه آزاد باشد؛ زیرا آزادی در والیات کوچک هم رسر

ین والیات سیایس اسالیم باشد.  ی والیتی که از جملة بزرگبی  چنیی
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وط فوق: -0 وط خاص اهل حل و عقد به عالوه رسر  رسر
عدالت که نزد دمیجر عبارت از حالتی است پنهان در نهاد انسان که او را وا -

ی خود داری  ه اجتناب کند و حتی از بریحی مباحات نبی ه و صغبی میدارد تا از گناهان کببی
 (.838/0نماید )
 عالم باشد. البته از نظر -

ی
علم یعتی اینکه عضو اهل حل و عقد باید به حدکاف

بریحی از علما الزم است این علم در حد اجتهاد باشد؛ ویل دمیجر بر این نظر است که 
 

ی
ط نیست بلکه مطابق به همان عرص و زمان که علم داشته باشد، کاف اجتهاد رسر

 است. 
غ دارای نظر - رأی و حکمت یعتی اینکه عضو اهل حل و عقد عالوه بر علم رسر

دقیق و رأی حکیمانه باشد، بتواند خوب و بد روزگار را به خوپر تشخیص دهد و بر 
 اجتماغ آنها واقف باشد )

ی
 (.834-838/0طبیعت مردم و زنده گ

نظر به اینکه اصل موضوع اهل حل و عقد یک مسألة اجتهادی است، طبییع 
ی تعداد آنها هم نص رصیح و قاطیع وجود ندارد که ما را ملزم به  است در مورد تعییی
و علمای امت اسالیم در این زمینه دچار اختالف و چند دسته   رعایت آن نماید. ازیبی
 شده اند، هرکدام نظری را بر اساس اجتهاد و فهم عمویم خود از نصوص قرآپی و 

ی
گ

 حدیث مربوط به امامت عظیم، ابراز داشته اند. 
بریحی از علما به این باورند که باید اهل حل و عقد هر شهر و هر والیت در یکجا 
جمع شوند و آنچه جمهور آنها فیصله کنند همان صحیح است و با آن خالفت 
منعقد میشود. استدالل اینها به این است که تا رضایت مردم نسبت به آن حاکم و 
خلیفه از طریق عمومیت پیدا کند و نشود که بریحی ناراض باشند و از این طریق 
دست به مخالفت زنند، در نتیجه خالفت را رسنگون سازند و یا دچار مشکل دیگری 

 نمایند. 
گروه دیگری باوردارند که تعداد آنها حداقل باید پنج نفر باشد، به دلیل اینکه 
در سقیفة بتی ساعده ابتدا پنج تن با اپر بکر صدیق بیعت کردند، آنها عبارت بودند 
، بشر بن سعد، و سالم  از: عمر بن الخطاب، ابو عبیده بن الجراح، اسید بن حضبی
ت عمر فاروق)رض( بعد از زخیم شدنش شورای  مویل اپر حذیفه. دیگر اینکه حرصی

ی خلیفة جدید را منحرص به شش تن ساخت.   تعییی
 است. اینها موضوع 

ی
علمای کوفه بر این نظر اند که اگر آنها سه تن باشند کاف

امامت را به عقد نکاح قیاس کرده اند که در آن ویل و دو تن شاهد الزم است. 
 است تا ییک از آنها حاکم باشد و دو 

ی
ی باشد کاف همچنان معتقد اند که اگر سه نفر نبی

 تن دیگر به عنوان شاهد انعقاد امامت آن شخص. 
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 است؛ چون در زماپی که 
ی

وبعضیها هم بر این باورند که یک تن هم اگر باشد کاف
ت عیل گفت: دست خود را  رسول هللا)ص( وفات نمود، عباس)رض( خطاب به حرصی
دراز کن تا با تو بیعت کنم و مردم بگویند عموی رسول هللا)ص( با او بیعت کرد؛ لذا  
ی  کیس با تو مخالفت نمینماید. دیگر اینکه این عمل خود نوغ حکم است و حکم یکیی

 (.4: 88هم بر اساس احکام فقیه نافذ است )
( تعداد آنها حداقل باید چهل نفر باشد؛ زیرا 00/  81گرویه از علما میگویند )

ی را به امامت  نماز جمعه کمبی از چهل تن صحت نیم یابد. آنها موضوع امامت کبر
 صغری قیاس میکنند و این حکم را ابراز کرده اند. 

تعدادی میگویند باید حداقل چهار تن باشد؛ زیرا آنها موضوع امامت را به حد 
وری  زنا قیاس میکنند و میگویند در اثبات عملیة زنا حضور چهار شاهد الزم و رصی
ی است و باید ال اقل چهار تن باشد تا به آنها اطالق اهل  است؛ پس در اینجا هم چنیی

د )  (.842-841/ 0؛  00/ 81حل و عقد صورت گبی
ی وجود  ایط اهل حل و عقد که در یک رسزمیی الزم است جمهور واجدین رسر
ند و موافقت خود را اعمال نمایند.   دارند، جمع شوند و در این زمینه تصمیم بگبی
گرویه از علما از جمله امام احمد حنبل، ابن تیمیه، اپر یعیل فراء و ماوردی بر این 

 (.841/0نظر اند )
قشلقندی میگوید نظر صحیح در مذهب امام شافیع این است که تعداد آنها 
، همان تعداد الزم است که میتوانند در  وابسته به امکانیت گرد آمدن آنها است؛ یعتی

 (.01/81یکجا به گونة عاجل جمع شوند و خلیفه را انتخاب نمایند )
 انتخاب اهل حل و عقد

ی
 چگونه گ

و اما در مورد عملکرد آنها باید گفت که اهل حل و عقد وظیفه دارند بعد از 
ی خلیفه غور و برریس همه جانبه انجام  اینکه جمع شدند به دقت در موضوع تعییی
وط الزم برای خالفت است و چون این کار را   دهند و ببینند کدام شخص حاوی رسر
ایط  ی رسر کردند باید بیعت آنها با کیس باشد که از همه افضلبی و به لحاظ داشیی
ایط در میان بگذارند اگر  خالفت کامل تر باشد؛ سپس آنها موضوع را با آن واجد رسر
ی کردند بر تمام امت اسالیم  قبول کرد با او ابتدا خود آنها باید بیعت کنند؛ چون چنیی
وی از آنها با آن شخص بیعت نمایند و اگر آن شخص از قبول  الزم است به پبی
خالفت امتناع ورزید او را مجبور نسازند و به رساغ کیس دیگری بروند که در مرتبة 

(. البته بریحی از علما عالوه بر نکات فوق به مسایل دیگری 02/  6بعد از او قرار دارد )
ی اشاره کرده اند، از جمله اینکه: هرگاه تعداد زیادی از انسانها در یک حد از  نبی
ی حالتی باید مسن تر آنها را انتخاب کنند و  ایط و فضل قرار داشتند، در چنیی ی رسر داشیی
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همچنان کیس را به خالفت بر گزینند که اطمینان داشته باشند مردم خالفت و 
امامت او را میپذیرند و با او بیعت مینمایند و یا اینکه در صورت تساوی در علم، 
ببینند کدام یک شجاعبی است و سپس بر اساس نیاز همان وقت و زمان خلیفه را 
ایط ایجاب میکرد که عالم تر انتخاب شود او را برگزینند و اگر  ، اگر رسر برگزینند؛ یعتی
ایط ایجاب مینمود تا شجاعبی را انتخاب کنند این کار را باید انجام دهند. البته  رسر
ّ اند، با 

بریحی دیگری از علما بر این نظر اند که اهل حل و عقد در این زمینه مخبی
 نیستند )

ی
وط اضاف ط و رسر (؛ 5/  88هرکیس که میخواهند بیعت کنند و مقّید به رسر

ویل آنچه در عملکرد آنها مهم است این نکته میباشد که آنها باید این کار را با کمال 
اخالص به دین و امت اسالیم انجام دهند و هیچ ملحوظ دیگری جز سعادت اسالم و 
مسلمانان مد نظر نداشته باشند، نه ملحوظات قویم، نه منطقوی و نه سایر اموری  

ند.   انسانها تحت تأثبی آنها قرار میگبی
ً
 که معموال

ت و مطالعه انجام دهند و نهایت سیع 
ّ
دیگر اینکه این پروسه را با نهایت دق

ند؛ زیرا هرگونه اشتباه از سوی آنها  ی خود را در انتخاب اصلح و افضل به کار گبی بشر
رها و زیانهای بسیاری برای امت اسالیم میشود.   منجر به جلب رصی

 اهل پایتخت و نقش آنها در اهل حل و عقد
 ابواب التوحید والعدل»بریحی از علما از جمله اپر عیل جباپی در کتاب 

ی
 «المغتی ف

بر اساس نقل دمیجر از او بر این نظر است که ساکنان پایتخت در عضویت اهل حل 
و عقد بر دیگران مزیت و برتری دارند و نه تنها که مزیت دارند، بلکه بر آنها واجب 
است تا آنها به این کار اقدام کنند. او میگوید: نصب امام بر اهل مدینه پی که امام در 
آن مرده است واجب میباشد و بر این اساس آنها نسبت به دیگران به این کار اویل 

اند؛ ویل  (. البته صاحبان این رأی در تأیید نظر خود دلییل ذکر نکرده834/  0اند )
 میتوان در تأیید نظر آنها دالییل را ارایه کرد: 

بعد از فوت رسول هللا)ص( زماپی که مسلمانان در سقیفۀ بتی ساعده جمع 
شدند، تمام آنها اهل عاصمه و پایتخت کشور اسالیم و ساکنان مدینة منوره بودند و 
ی خلیفه جمع شوند. این امر  هرگز از سایر شهرها خواسته نشدند تا در جریان تعییی

ی خلیفه بزنند.  ساند که اهل پایتخت همان کساپی اند که باید دست به تعییی  مبی
بعد از وفات ابوبکر صدیق)رض( بازهم این اهل پایتخت بودند که ابتدا با عمر

 )رض( بیعت کردند و به تبعیت آنها سایر قبایل و شهرها با ایشان بیعت نمودند. 
این وضعیت همچنان در زمانهای عثمان)رض( و عیل)رض( هم صورت گرفت و 

 اهل پایتختهای آن دوران این کار را انجام دادند. 
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به لحاظ عقیل هم آنها همواره جمع اند و از دیگران زودتر در جریان فوت 
ی خلیفة جدید را فیصله   ند و خییل رسیعبی میتوانند موضوع تعییی خلیفه قرار میگبی

 کنند. 
 ندارد. 

ی
 جمع شدن آنها خییل آسان است و نیازی به ترتیبات و وقت اضاف

با همة اینها و شاید هم با دالیل دیگری میتوان بر امتیاز اهل پایتخت بر دیگران 
 استدالل جست. 

 وظایف اهل حل و عقد
علما در نقل وظایف اهل حل و عقد دو گونه تعامل دارند. بریحی از آنها این امر را 

 در دو نکته خالصه کرده اند: 
نصب حاکم: آن گونه که یط سطور گذشته توضیح داده شد نصب حاکم از 
ین وظایف و اهداف تشکیل اهل حل و عقد است و بر این اساس آنها  جملة بزرگبی
وظیفه دارند در این خصوص با دقت و بعد از غور و بررسیهای فراوان اقدام کنند و 
وط و مواصفات  ی مردم برگزینند و متوجه رسر اصلح را برای خالفت و زعامت و رهبر

 الزم در یک حاکم باشند. 
ی از جمله وظایف اصیل و اسایس اهل حل و عقد است؛  عزل حاکم: این امر نبی
، آنها وظیفه دارند در صورپی که مشکیل در کار حاکم و خلیفة مسلمانان بروز   یعتی
 از آحاد مردم نصب کردند، بازهم به نماینده  

ی
کند، او را همان گونه که به نماینده گ

 از عموم مردم عزلش کنند؛ ویل این عزل از خود احکایم دارد که اعضای اهل حل و 
ی

گ
 عقد باید متوجه آن باشند. این احکام در دو بخش  دسته بندی میشود: 

نخست، اسباب عزل: به این معتی که مسألة عزل حاکم یک امر تابع احساسات 
و عواطف اشخایص که در اهل حل و عقد عضویت دارند نیست، بلکه برای اینکه 
این صالحیت را پیدا کنند و زمینه های الزم برای این کار فراهم شود، باید یک سلسله 
اسباب فراهم گردد تا بتوان بر اساس این اسباب حاکم یا خلیفه عزل شود. بریحی از 
این اسباب عبارتند از: کفر حاکم و یا ارتدادش، اسبی شدن، ترک نماز، حکومت بر 
یعت اسالم، فسق و ظلم، نقص ترصف، نقص کفایت و سایر اسباپر که  خالف رسر

 عزل حاکم را توجیه میکند. 
دوم، وسایل عزل: طبییع است عزل حاکم کاری سخت و مشکل و بزرگ است. 
فقه سیایس اسالم برای این کار وساییل را مقرر داشته است، از جمله اینکه در آغاز 
باید از طریق نصیحت و توصیه و تذکر، حاکم را متقاعد به استعفاء نمایند و در 
د تا حاکم  ی دیگر باید استفاده صورت گبی صورپی که نشد از تمام وسایل صلح آمبی
عزل شود ورنه میتوانند با استفاده از جنگ و قیام مسلحانه دست به این کار بزنند و 
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ند. اینها نکاپی است که بسیاری از علمای امت  در قدم اول بیعت خود را پس بگبی
 (.01/ 88؛  268-247/ 0اسالیم نسبت به آنها اتفاق نظر دارند )

ی به اهل حل و  بریحی دیگر از علما عالوه بر دو مورد فوق وظایف دیگری را نبی
ی   عقد نسبت میدهند از جمله اینکه: آنها وظیفه دارند با خلیفه بیعت کنند و بیی
کساپی که مستحق امامت و خالفت اند اصلح را برگزینند و اینکه انفع به مصالح امت 

 (.841-835/ 0را انتخاب نمایند )
از نظر من عالوه بر وظایف فوق که بسیار مهم و از وظایف شورای اهل حل و 
ی بهره جست، به عنوان مثال الزم  عقد است، میتوان از این شوری در سایر امور نبی
نیست اهل حل و عقد فقط در هنگام عزل و نصب حاکم تشکیل جلسه بدهند و 
ند و بروند، خبی آنها باید در یک شورای داییم تنظیم شوند و  سپس راه خود را بگبی
همواره در پایتخت کشور اسالیم حضور داشته باشند و به عنوان مشاوران و خاّصان 
ی حال  خلیفه و حاکم اسالیم به او در اجرای وظایفش کمک و معاونت کنند و در عیی
یعت خداوند)ج( و  امش به رسر ی بر کار حاکم و صحت تصمیمها و عملکردها و البی
مصالح عامة مسلمانان نظارت داشته باشند و از این طریق او را وادار کنند درست 

د.   تصمیم بگبی
ی  نتیجه گیر

از خالل این مبحث و نظریات و دالییل که مطرح شد میتوان به نتایج زیر دست 
 یافت: 

منظور از اهل حل و عقد در نظام سیایس اسالم نخبه گان و دانشوران جامعۀ 
 اسالیم است. 

وظیفۀ نصب و عزل حاکم در نظام سیایس اسالم از جمله پی کارهای اهل حل و 
 عقد است. 

ین   ان جامعۀ اسالیم با استفاده از شیوه حل و عقد بهبی انتخاب زعما و راهبر
 گزینه برای این کار است. 

ی به رسمیت میشناسد.   اسالم راههای دیگر گزینش رهبر را نبی
ان جامعه  اسالم ضمن پذیرش انتخابات عامه به عنوان رایه برای انتخاب رهبر
مالحظات خود را هم بر این شیوه دارد و آن را به تمام معتی کامل و بدون عیب و 

 نقص نمیداند. 
ان آن را برگزییند.   عقل و خرد سیایس حکم میکند که باید نخبه گان جامعه رهبر

نظام سیایس اسالم مبتتی بر شعارهای توخایل نیست، بلکه مسایل را با دید 
 عمیق مینگرد. 
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اسالم آنچه را به خبی و صالح انسان است بر میگزیند و هیچگاه تحت تأثبی 
د.  ی قرار نمیگبی  شعارهای مغالطه آمبی

 سیایس 
ی

مسلمانان وظیفه داردتا استفاده از شیوه اهل حل و عقد را در زنده گ
 خود احیا کنند. 

تقلید کورکورانه از دیگران نمیتواند ضامن انتخاب درست، در مسایل عمده و 
 مهم سیایس باشد. 
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