
 

 چکیده
امامت عامه و رهبری سیاسی جامعه انسانی جایگاه شریان خون را در بددن اندسان 
دارد که اگر این شریان دستخوش آسیب گردد بدن سالمتی خود را ازدست میدهد؛ پد  
این رهبری وزعامت در اسالم تضمین کننده دین داری انسانها و حافظ کرامدت بدشری 
در زنده گی روزمّره جامعده بدشری میباشددن بنیداد بدرین اهمیدتز ند ب زعیدم سیاسدی 
برامت اسالمی فرض گردیده استن اما این فرضیت و اهمیت آن در میان فرق بدزر  
وکوچک اسالمی دستخوش بگو مگوهایی است که گاه و بی گاه ذهن حقیقت یداب اهد  
مطالعه و پدووهش را دچدار سدرگیجه و خ دسه هدای ندا تمدام میگرداندد کده خدستگیهای 
کسالت آور را دراندیشه اجتماعی در پی داردن چه بدسا اندیدشه هدای پویدا کده در دنبدا  
پووهشهای خسته کن از میدان ع م و تحقیدق مند رش شدده وان روزگدار را بده سدوی 
اسباب معاش زنده گدی مدادی سدوق داده انددن بنددهز در نگدارش ایدن مقدا ز سدعی بدران 
کردم تا اهمیت و حکمت ن ب زعیم از بهر امت را توضدی  دهدم و دلید  شدرعی از 
کتاب هللا وسنت رسو  هللا و اجماع و نظریات  الحین ایدن امدت را فدراهم کندمز بددان 
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امید که این موضوع اساسی زندده گدی جامعدۀ اسدالمی بهدر همده گدان روشدن و هویددا 
گردد و اه  معرفت تشویق شود تدا در ند ب زعامدت و ا دالم جامعدهز شدادان و بدا 

 نشاط قدم بردارندن
اماا  ا ام ماام ، مااما ر،یاا ا مهااامک ، مااسا ام ماام  ی  ااما   واژه هاا ک یدیاادک 

 خدیفس و خالفم.
 مقدمس

برانند که ن ب امدام یدا زعیدم سیاسدی از بهدر  -امت اسالمی  –سواد اعظم مس مین 
مس مین واجدب و لزم اسدت و هیدم جمداعتی از مدس مین خدالش ایدن نرفتده اندد؛ مگدر 

 که عدد شان از شمار انگشتان نمیگذردن 8و معتزله 1افراد شاّذی از خوارج

 درین باب گوید:  3ابن حزم اندلسی

" همده اهد  سدنتز تمدام مرجتدهز تمدام شدیعهز وهمده خدوارج اتفداق دارندد بدرین کده 
امدام –رهبری و زعامت سیاسی برهمه امت واجب و لزم اسدتز و اطاعدت از زعیدم 

که حدود هللا را میان مردم تطبیق و مردم را بدر اسدا  شدریعت محمددی      -عاد 
رهبری کندز برهمه گان واجب استن تنها شدمار کوچکدی از خدوارج خدالش ایدن نظدر 
اند و گویند که ن ب زعیم سیاسی یا امام برمردم لزم نیست؛ ب که لزم ایدن اسدت کده 
مردم حق را در میان خود و در داد و ستد و معامالت رعایت کنندد  الفد   فدی الم د  

 ( 162/7و الحواء والنح   ــ 

قرطبی گوید: "در وجوب امامت و زعامت سیاسدی هیدم خالفدی میدان امدت و اتمده 
ددّم ازمعتزلدده کدده خددالش ایددن بدداور اسددت  الجددام  لحکددام  مددس مین نیددست مگددر اا ا

پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 451 1393، ت2ش    

یکی از متع ب ترین فرقه های اسالمی  در اسالم درشمار است که اواخر خالفت عثمان واوای  خدالفدت عد دی  خوامج  -1

پدید آمدندن دعوت این فرقه نخست در انتقاد از مدیریت سیاسی واداری خ یفه سوم عثمان بن عفان بودز سپ  با عد دی بدعدیدت 
کردند و در جنگ  فین عضوسپاه خ یفه چهارم ع ی  رض  بودندن هنگام تشکی  هیتت داوری  تدحدکدیدم  مدیدان مدعداویده و 
ع یز از سپاه ع ی خارج و سه ک : ع یز معاویه وعمرو بن العا  را مبام الدم و قیام راع یه حدکدومدت امدوی هدا واجدب 

ماه رمضان ق دجان این سه تن را کردند که ع ی شهیدز عمروبن العا  زخمی و مدعداویده جدان سدالدم بددر   10دانستندن در 

که بده عضدویدت دوندفدر: ابدو مدوسدی اشدعدری و عدمدروبدن  -تحکیم  –رد هیتت داوری  -1بردن دعوت خوارج دو چیز بود: 

قیام ضد حکومت اموی برهبری معاویه بن ابی سفیان؛ اما خ یفه چدهدارم اسدالم عد دی بدن  -8العا زو ردنتاتج این داوری ن 

 ابیطالبز خواسته آنها رد کرد وخالش م  حت امت اسالمی دانستن   
   پددیدد آمددن از بداورهدای هـ131  و اوت  قرن دوم   هـ29از فرقه های کالمی است که در اواخر قرن او   یکی معترلس  -8

کالمی شان این بود که مرتکب گناه کبیره از ایمان خارج میشود و در کفر داخ  نمی گدردد؛  درمدندزلدی بدیدن دومدندز  مدی 
ماند؛ اگر توبه کرد پ  مومن میمیرد و اگر توبه نکردز به سبب آن گناه از دنیا بی ایمان می رودن در بداور خدود بدرتدوحدیدد 
خال    یگانه گی خدا در عالم ع یا وسف ی   و عد  اجتماعی  تطبیق حکمت   تاکدیدد  فدراوان دارنددن ازعد دمدای بدرجسدتده 

    (http://ar.wikipedia)معتزله جاحظ بود و از امراء و حکام مامون الرشید خ یفه عباسین  انظر: الموسوعة الحرة:  
م ن فقیهز محدثز فی سوشز عدالدم ادیدان و ۴۶۴۳-۹۹۳هـق    ۳۵۴-۴۸۳سعید   احمدبن بن ز ابومحمد ع یان حر  اندل ما -3

کهن و  احب داترة الدمدعدارش فدقدهدی"  های فرهنگ اسالمی در اندل  ترین چهره مذاهبز ادیب و شاعر و یکی از درخشان
المح ّی" در مذهب فقهی ظاهرین گویند که ابن حزم ازجم ه کسانی بود که ق مش ب  زننده بود و مخالفیدن ندظدریدات خدودرا 
سخت می کوبید؛ ضرب المث  در باره وی گفته اند: سیش الحجاج و لسان بن حزم یشمیان معاً:  شمشیر حجاج بن یدوسدش و 

 زبان ابن حزم همسفراند!  



 

 (168/1القرآن

کسانی که زعامت سیاسی امت را لزم و فرض میدانندز در طرز استدال  خود بر 
 یک شیوه نرفته اند:

جمعی وجوب زعامت یا امامت را بر مردم وجوب شرعی دانسته اند؛ یعدنیز  -الش
شریعت برامت لزم گردانیده تا زعیمی را از بهر خویش ن ب کنندد تدا امدور دیدنی و 
دنیوی آنها را سرپرستی و موان  اجرای شریعت و مفاسد حد و  مد ال  امدت را از 

 سر راه برداردن 
جمعی را باور برین است که وجوب ن ب زعیم یا امام سیاسدی وجدوب عق دی  -ب

 استن این گروه نیز دودسته اند:
دسته او : اقامۀ خالفت را از نگاه عق ی بر خداوندد متعدا  لزم داندسته اندد؛ بدیدن  

معنی که بر خدا لزم میدانند که از بهر اندسانیت امدامی ند ب کنددن ایدن اندیدشه از آن 
 تشی  استن

دسته دوم: ن ب امام راز از نگاه عق ز بر مردم لزم میدانندد؛ یعدنیز مدردم مک دش 
اند تا جهت ن ب زعیم سیاسی تدالش و سدعی ب یدن کننددن ایدن اندیدشه از بدرۀ معتزلدۀ 

 عراق استن
 دالیل وجوب نصب ر،ی   ی  م دم ا ال 

اه  سنت و جماعت برانند کده زعامدت سیاسدی  ند ب امدام  واجدب اسدت و لزم 
است مؤمنین زعیمی داشته باشند تا حدود هللا و شریعت را تطبیق کندد؛ حدق مظ دوم را 
بگیرد و ظالم را تنبیه و ا الم کندن دانشمندان اسالمی به دلی  مخت فی استدل  کدرده 
اندددد: کتددداب هللاز سدددنت رسدددو  هللاز اجمددداع امدددتز قواعدددد شدددرعی  قواعدددد فقهدددی  

 (17 المامة؛ن

 نخ م  دالیل و شواهد ار یت ب هللا

دمم قو  خداوند: " -1 ُْ دِر ِمنم امم َم أُولِدا ا ُسدو ا وا أاِطیُعوا الرَّ ا وا ُنوا أاِطیُعوا هللاَّ ا الَِّذینا آما ها ا أایُّ یا

ِخدرِ  ِم ا م دوم المیا ِ وا ِمُندونا ِبداوَّ ُتدمم ُتؤم نم ُْ ُسدوِ  إِنم  الرَّ ِ وا وهُ إِلاى هللاَّ ٍء فاُردُّ ُتمم ِفا شاام عم ازا نا لِد ا  ذا فاإِنم تا

أمِویاًل  ُن تا سا أاحم ٌر وا یم  ( 90"  النساءزخا

ترجمدده: ای کددسانی کدده ایمددان آورده ایددد اطاعددت کنیددد از خددداز اطاعددت کنیددد از  
کده از شماسدتن اگرتندازع  - داحب اختیدار  –رسو ز و اطاعدت کنیدد از اولدی المدر 

کردید در چیزی پ  آن را به سوی خدا و رسو  راج  کنیدز اگدر ایمدان بده خددا و بده 
 روز رستاخیز داریدن  

امام طبری از ابوهریدرة  رض  آورده اسدت کده گویدد: "اُولِدی المدر همدان فرمدان 
 (76107 جام  البیان؛ روایان اند"ن

امام طبری خود گوید: "نظر  واب دریدن موضدوع بدرین اسدت کده "اُولدی المدر" 

 سال سوم  455 وجوب و شرایط قیام به آن  8زعامت سیاسی در اسالم 



 

عبارت است از فرمان روایان در اموری که در آن طاعت خدا ج  و م  حت از بهدر 

 ( 9 -768مس مین باشدن"  جام  البیان؛ 

چنیددن مینمایددد کدده "اُولددی المددر"  -وهللا اع ددم -امددام ابددن کثددیر گویددد: "درظدداهر امددر

 ( 86393عبارت است از امراء و ع ماء   تفسیرالقرآن العظیم؛ 

زعیدم سیاسدی  –وجه استدل  درین آیه برین است که: خدا  ج  اطاعت اُولی المر 
را واجب گردانیده استن خود دستور به اطاعت از اولی المر و زعیدم سیاسدی دلید   -

بر وجوب ن ب آن است؛ خدا اطاعت کدسی را امدر نمیکندد کده وجدود نداشدته باشدد و 
در آن   –ند بش   –نیز خداوند متعا  اطاعت کدسی را فدرض نمیگرداندد کده وجدودش 

 مقام مستحب باشدن
بربنیاد امر خداوند  ج  فرمان برداری از زعیم جامعۀ اسالمی ایجاب ن ب آن را 
میکندن لذا ایجاد مقام امامت و ن ب زعیم مناسب درین مقام و اطاعت از اوز بدر همده 

 مس مین بنا به دستور الهی واجب و بایستنی گردیده استن

داءا ا ِمدنا قو  خداوند  ج : "ننن -2 دا جا مَّ ُهمم عا اءا دوا ِبد م أاهم تَّ لا تا ُ وا زا ا هللاَّ ا أانم ُهمم ِبما نا یم مم با ُْ فااحم

نننن قِّ  (12"  الماتدة؛المحا

ترجمه:نن پ  حکم کن میان ایشان به آنچه خدا نداز  کدرده اسدتز و پد  از آمددن  
 بیان حقز ازهوای نف  شان پیروی نکنن

ُهمم أانم قددو  خداوندددج: "-3 رم ددذا احم ُهمم وا اءا ددوا ِبدد م أاهم تَّ لا تا ُ وا ددزا ا هللاَّ ددا أانم ُهددمم ِبما نا یم ددمم با ُْ أاِن احم وا

نننن ُ إِلایم ا زا ا هللاَّ ا أانم ِض ما عم نم با ِتُنو ا عا فم  (10"  الماتدة؛یا

ترجمه: "حکم کن میان شان با آنچه خدا وحی کرده استز پیروی نکدن هدوای شدان 
 راز پرهیز کن از ایشان تا ُترا من رش نکنند از آنچه به تو وحی شده است "

این خطاب به پیامبر    است تا میان مردم شریعت را تطبیق کندن گرچده خطداب 
در ظاهر خا  به آن حضرت     است؛ اما مورد خطاب امت است؛ مگدر ایدن کده 
دلی  مخ   وارد شود و آن را خا  حضرت رسو      گرداند  مانندد نکدام بده 
بیش از چهار همسرز  وم و ا ننن ؛ اما درین موضدوع هیدم دلید  ُمخد ِّ  وجدود 

 نداردن
خطاب بده کافدۀ امدت توحیدد اسدتن  -بما انز  هللا  –پ  خطاب خا  حکم خدا ج  

اقامۀ حکم هیم مح دی از اعدراب نمیتواندد داشدته باشدد تدا زمدانی کده زعدامتی نباشدد و 
زعیمی در رأ  امت قرار نگیرد؛ زیراز حکم اقامه و تطبیق شدریعت خددا از وظاِتدش 
زعیم و امام امت است؛ هرگز اقامۀ حکم خدا ج  و شریعت الهی کامد  نخواهدد شدد تدا 
زمانی که ن ب امام و زعیم شایان اطاعتز  ورت نگیرد؛ پ  بایدد داندست کده تمدام 
آیات قرآن کریم که دستور بده تطبیدق حکدم "بمدا اندز  هللا" داده اسدت دلید  بدر وجدوب 

1393، ت2ش 451 پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    



 

ن ب زعیم است که رهبری جامعۀ اسالمی راز در چوکات امر به معروش و نهدی از 
منکرز عهده دار است و شریعت خدا را برهمۀ افراد امت تطبیق و از عددالت حراسدت 

 کندن
قُدوما قو  خداوندج: "  -4 انا لِیا ِمدیزا الم دابا وا تا ِْ ُهدُم الم عا دا ما لمنا زا أانم داِت وا یِّنا با ا ِبالم ا ُرُس انا سا منا لاقادم أارم

دُ ُرهُ  نم دنم یا ُ ما عم ادما هللاَّ لِیا داِ  وا داِفُ  لِ نَّ نا ما ِدیٌد وا أمٌ  شا ِدیدا ِفیِه با ا المحا لمنا زا أانم ِط وا ُرُسد اُه وا  النَّاُ  ِبالمِقسم

ِزیزٌ  ا قاِويٌّ عا ِب إِنَّ هللاَّ یم  (89"  الحدید:ِبالمغا

ترجمه: "براستی که رسولن را فرسدتادیم بدا امدر و نهدیز و برایدشان توسدط پیدک 
وحی کتاب ناز گردانیدیم که در آن میزان عدالت اسدتز تدا مردمدان عددالت را اسدتوار 
گردندز و آهن را آفریدیم  که ب  سخت است جدز آتدش ندرمش نکندد  کده دران جنگدی 

م ال  مبرمی از بهر انسانهاسدت؛ ایدن ابدزار جندگ بددان  -در آن –ب  شدید است و 
سبب آفریده شدد تدا حدضرت دادار ج  ببیندد کده چده کدسی دیدن او و پیدامبرانش راز بدا 
سرکوبی دشمن شانز یاری میکند؛ خدا پرتوان است در یداوری دوسدتان خدود و غالدب 
است از بهر انتقام خ وم خویش؛ پ  مهمه یا وظیفۀ پیدامبران و ا دحاب رسدالت و 
نیز کسانی که بعد ایدشان آمدنددز هماندا اقامدۀ عدد  بدوده اسدت بیدن مدردم وز بدر اسدا  

 کتاب منز  ن رت این حکم با تمام نیرو و توانن
باید دانست که این موضوع   یاری اه  ایمان و سدرکوب خد وم  ندسبت بده اتبداع 
ُرُس  و انبیای میسور نیست؛ مگر این که زعیم یا امامی ن ب کنند تا عد  را اقامده و 
در  ورت نیاز سپاه و لشکری بیاراید و مخربین عدالت را سرکوبز تنبیده و ا دالم 
کند تا جامعه از سیر طبیعی و آرامش لزم برخوردار باشدن هم برین اسا ز امدام تقدی 
الدددین ابددن تیمیدده گویددد: "دیددن حددق را دو چددیز بایددد: یکددی کتدداب هدددایت گددر و دیگددری 
شمشیر قاط ز کتاب بیان امر و نهی خدا  ج  کندز و شمشیر یاوری و تأییدد آن امدر را 

 ( 16118نماید"ن  منهاج السنة؛

در نتیجه باید گفت: تمام آیات قرآنی متع ق به تشری  احکام که پیوند به وجوب امدر 
 –به معروش و نهی از منکدر داردز و آیداتی کده متع دق بده حددود هللاز قد ا ز دیدت 

و ا الم جرم و مجرمین در جامعه است؛ همه و همه دلی  است بر وجدوب  -خون بها
ن ب زعیم از بهر امت اسالمی؛ زیدراز تطبیدق مفداد ایدن احکدام تدشریعیز بدی امدام و 
زعیم واجب الطاعت ممکن نیست؛ پ  زعیمی مطداع المدر بایدد تدا حکدم خددا را در 

 بین انسانها تطبیق و به اجراء گزاردن
 دالیل وشواهد ار  نم م ول هللا -دو 
 سنت قولی رسو  هللا -الش

و سدنن (    12961172حدیث مس م: ومعجم الطبرانی: باب المرب زوم الجماعة؛ م: -1
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 :( 26879بیهقیز ب: لزوم الجماعةز 

د ا ِفدى ُعُنِقدِه »   لایم داتا وا دنم ما ما دةا لادُه وا دِة لا ُحجَّ اما ِقیا ما الم وم ا یا ٍة لاِقىا هللاَّ اعا ًدا ِمنم طا نم خا ا ا یا ما
ًة  اِه ِیَّ ًة جا اتا ِمیتا ٌة ما عا یم  »با

ترجمه: "کسی از طاعت رهبر سرپیچی کند هنگام رسدتاخیز در حدضور خددا هیدم 
 دلی ی نداردز کسی بمیرد و بیعتی در گردن او نباشد مرگش مر  جاه ی استن"

مراد از بیعت همان بیعت زعیم سیاسی و امام استن خود بیعت با زعیم فرع وجود 
 زعیم است؛ پ  ن ب زعیم برهمۀ مس مین واجب استن

مسند احمدز مسند بدزارز سدنن   –( 768/7)عون27جهادز ب: حدیث ابوداودز باب ا -2

 طبرانی:
ُهمم »   ددا دُروا أاحا مِّ دفاٍر فا مُیؤا ٌة ِفى سا جا ثاالاثا را ا خا ترجمده: "چدون سده تدن بده سدفر بدیرون  إِذا

روند باید یکی را امدیر سدفرکنند"ن بددین معدنی کده جدایز نیدست سده نفدر در سدرزمینی 
 باشند؛ مگر این که یکی را امیر کنندن

  -سده نفدر  –ابن تیمیده گویدد: "هرگداه کده رسدو  خددا ج  از بهدر کمدترین جماعدت 
واجب گردانیده تدا از بهدر خدویش امدیر گزینندد؛ پد  در بیدشتر از آن بده طریدق اولدی 

 (11واجب است"  الحسبة؛ ــ 

 حدیث  ترمذیزز مسند احمدز ابن ماجهز سنن الدارمی:
ِعددشم »"  ددنم یا ددُه ما إِنَّ از فا ددِشّیً با ددًدا حا بم ددانا عا ْا إِنم  ددِةز وا اعا الطَّ ِ  وا مم الددسَّ ِز وا ِ هللاَّ ددوا قم مم ِبتا ُْ أُوِ ددی

د ما ز فاتا دِدیِّینا هم اِشدِدینا المما داِء الرَّ ِة المُخ افا ُسدنَّ مم ِبُسنَِّتاز وا ُْ ِثیًراز فاعا ایم ْا ًفا  ِتالا ِ اخم یارا ِديز فاسا عم ُْوا سَّ با

د َّ  ُْ دٌةز وا عا ٍة ِبدم ثا دا ُْ َّ ُمحم ُُموِرز فاإِنَّ  َم اِت ا ثا دا ُمحم مم وا ُْ ا إِیَّ اِجِذز وا ا ِبالنَّوا ها وا عا ایم ضُّ عا از وا دٍة ِبدم ِبها عا

لاةٌ  الا  (/8/7، ح:/1سنن الترمذیز ک: الع مز ب:  (  ")ضا

ترجمدده: "هددان شددما را سددفارش میکنددم بدده پارسدداییز گددوش دادن بدده امددر و فرمددان 
بدردۀ سدیاه حبدشی باشددن کدسانی کده بعدد از  -این امیر  –برداری از فرمان امیر گرچه 

من زیست کنند اختالش بسیار بیند؛ پ   از بهر ح  مشک   روش مدن و شدیوۀ خ فدای 
راشد رهیاب بعد از من را استوار گیرید با چنگ و دندانز و زنهدار داریدد از ندوآوری 

 در دین؛ زیراز هر نوآوری در دین بدعت و هر بدعت گمراهی آشکار استن"
درین حدیث حضرت رسو      تأکید بر پیروی از سنت خ فدای راشددین داردن   

آنچه از خ فای راشدین بهر ما رسیده استز به تواتر ثابت میکند که امت بعدد از وفدات 
بدده عنددوان  (رض)و قبدد  از تجهددیز وتکفیددن آن حددضرت    ز بددا ابوبکرالدد دیق 

جانشین رسو  هللا بیعت کردند تا به حیث زعیم امت خالفت سو  هللا را به پیدش بدبردز 
و سپ  ابوبکر عمربن الخطاب را پیشنهاد کرد و همه امت بعد از مر  ابوبکدر بدا او 
بیعت کردندن عمدر امدر خالفدت را بده شدورای شدش نفدره واگدزار کدرد و آنهدا بعدد از 
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و بعدد از شدهادت  دنددمر  عمر بعد از شور و مشورهز با عثمان بدن عفدان بیعدت نمدو
 عثمان همۀ حاضرین با ع ی بن ابوطالب بیعت کردندن

این عم کردز تعیین خ یفه و گزینش زعیم از بهر مس مینز سدنت زعمدای راشدد و   
رهیاب امت است که رسو  خدا به پیروی از آن امدر فرمدوده اسدت و خ فدای راشددین 
کدده از مقددربین بارگدداه نبددوت بودنددد تعییددن خ یفدده را بعددد از رسددو  هللا در رأ  امددور 

 خویش قرار دادند و در آن هیم تهاون و کوتاهی را روا نداشتندن
 سنت فع ی رسو  هللا  -ب

سددا ز از آغدداز بعثددت تددا لحظددات هجددرت ازمکددهز   13رسددو  هللا     در حدددود  

افرادی را از بهر نظام اسالمی تربیه و پرورش نموده و در آغدازین لحظدات ورود بده 
مدینهز پایه های نظام اسالمی را استوار کردند و نخدستین حکومدت اسدالمی را تأسدی  
کردند و خود شخ اً به عنوان زعیم نظام اسالمی مسؤولیت را عهده دار شددند؛ چدون 
خداوند  ج  قدوت ایمدان و ندیروی اندسانی را از بهدر مدس مین مهیدا کدردز آن حدضرت 
    ا و  یک نظام سیاسدی را بده مند ه اجدرا گذاشدت؛ مدسجد را تأسدی  و نمداز 
جمعه را به عنوان نخستین همایش سیاسی عبدادی از بهدر مدس مینز اقامده کردندد و در 
خدال  خطبده هدای جمعده عمدالا مددردم را متوجده مدسؤولیتهای عبدادی و حد  مددشکالت 
سیاسی و اجتماعی آنها نمودندن بدا پدا در میدانی در حد  کشمکدشهای اجتمداعی سیاسدی 
جامعهز خ ومتهای  دساله قبای  مدینه راز که در اثر آن خونهای فراوان ریخته شدده 
 –بودز ح  کرندن نظام اجتماعی موآخات  برادری  را میدان مهداجرین مکده و اند ار 

کده مرکدب از   –ایجاد کردن پیمان سیاسی امنیتی میان اه  مدینده  -مس مین ساکن مدینه
یهودز ن اریز مشرکین و مس مانان بودند منعقدد کرنددن قدانون اساسدی  دسدتورالمدینة  
را تدوین کردند که تمام باشنده گان یثرب راز با قط  نظر از اعتقدادات دیدنیز قومدی و 
جایگاه اجتماعیز شام  ق مرو نظام اسالمی ساخته که همه توانستند در سایۀ این قدانون 
و تحت زعامت آن حضرت     به عنوان شهروند مساوی الحقوق از حقوق مدساوی 
انسانی برخور دارباشندن  دعوت نامه ها بده سدوی م دوک و سدران کدشورهای همدسایه 
فرسددتاده و آنهددا را بدده اسددالم و ا ددالم ا ددو  طرزالعمدد  زنددده گددی انددسانی دعددوت 
نمودندن پیمان نامه با یهود امضاء کردن حکم اسیران جنگی را میدان اطدراش نظدامی و 
سیاسی درگدیر اساسدگذاریز ا دو  جندگ و  د   و حقدوق اهد  ذّمده را پایده ریدزی 
کردندن  نخستین گامها را جهت تدبیر بیت الما  مس مین بدا جمد  آوری  ددقاتز طبدق 

  فرمانده هان و قضات را جهدت تددبیر شدتون مدس مین 19ز توبة؛1امر خداوندز برداشتند

تعییددن ومقددرر کرندددز حدددود شددریعت و نظددام عقوبددات جنددایی را تطبیددق کردندددز در 
مناسبتهای مخت ش سپاه و لدشکر را آراسدته و یدا خدود و یدا هدم افدراد شایدسته راز بهدر 
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یِهمم بِهاا نننننن توبه: -1 ِّْ ُتزا هُِّرُهمم وا قاًة ُتطا دا الِِهمم  ا وا   (193ُخذم ِمنم أامم

  مانند تعیین ع ی بن ابوطالب و معاذبن جب  در من ب قضاء در یمن و تعیین اسامه بن زید به سپه سالری  سپاه شامن -8



 

   8دفاع از حریم دولت اسالمیز در رأ  آن قرار دادندن

همه اینها مظاهر یک نظدام سیاسدی اجتمداعی اسدت کده از یدک زعامدت خردمندد   
برخورداربوده است و ایدن خدود میرسداند کده آن حدضرت    ایجداد نظدام سیاسدی و 
تعیین زعامت یا خالفت را از  میم  دعدوت اسدالمی و رسدالت نبدوی داندسته اسدت و 

 خود آن را بنیاد نهاده و برای امت طرز العم  را به یاد گار گذاشته اندن  
امام شاطبی گوید: "ثابت شده که حضرت رسو      وفات نکدرده الّ کده قبد  از 

 (1610وفات تمام نیازمندیهای دین و دنیا را بیان کرده است "  العت ام؛ 

قاب  ذکر است که تأسی  دولت و نظام سیاسی و زعامدت آن حدضرت     مدر   
این دولت راز مق د اساسی آن حضرت نبوده است؛ ب کده ایدن از مدست زمات ایدن دیدن 

بوده است که بدون آن به کما  نمیرسدن اگر هدش چنیدن نمیبدودز قریدش  -اسالم  –الهی 
همه نمونه های زعامت و منا دب اجتمداعی را بده آن حدضرت پیدشنهاد کردندد بددون 
تحم  مشقت در میدان  معارک و جهاد؛ فقط در بد  اند راش از تدوهین خددایان خدود 
سدداخته آنهددا؛ اّمددا آن حددضرت     نپددذیرفت؛ زیددراز یگاندده هدددش آن حددضرت     
ابالغ این رسالت و پیغام الهی به کافه بشریت بوده استز و نیز اتخاذ تدابیر و اسدتخدام 
وسای  لزمه را از بهر این هدش که یکی ازین وسای  مهم که در ابدالغ پیغدام خددا بده 
بشریت نقش بنیادی داردز هماندا قیدام دولدت و ند ب زعیدم سیاسدی اسدت کده براسدا  
فرمان الهی و کاربرد تجارب خردمندانۀ انسانی استز بنیاد یافته باشدن لذا بنیاد و اقامدۀ 
دولددت و ندد ب زعیددم از بهددر آن واجددب اسددت؛ زیددراز ایجدداد رهددبری عامدده و دولددت 

 اسالمی از مست زمات این کیش الهی استن دین اسالم بدون دولت قوام نمی یابدن
عبدددالقادرعوده گویددد: "پیددامبر اسددالم     از ق مددرو مددس مین یددک واحددد سیاسددی 
تشکی  داد و از مجموع آن دولدتی سداخت کده خدود زعیدم و رهدبر بدزر  آن بدودن آن 
حضرت     در رأ  این کارز دو وظیفه را پی گرفت: نخستز ابالغ پیدام خددا  ج  
به کافۀ بدشریتن دومز قیدام بده امدر خددا  ج  و رهدبری دولدت در حددود اسدالمن بدا در 
گذشت آن حضرت     و انقطداع وحدی الهدیز زمدان ابدالغ رسدالت و پیدام بده پایدان 
رسیده است؛ زیراز کتاب هللا و سنت رسدو  هللا بده عندوان دسدتور العمد  زندده گدی در 
میان مردم به معنای کام  وجود دارد و مردم نیازمند کسی اند تدا بدا اسدا  قدرار دادن 
کتاب و سنتز رهدبری آنهدا را عهدده دار شدود و طبدق روش سیاسدی کده آن حدضرت 
    در شرق وغرب گیتی از بهر انسانیت نهاده است در چوکات رضدای خددا و در 
مسیر سعادت دنیا و آخرت زندده گدی خدود را سدپری کننددن ب دیز مزیدد بدرین رفتدن بده 
نقش قدم و حرکت در مسیر رسو  هللا ایجاب میکندد تدا مدس مین از مجمدوع آحداد امدت 
یددک واحددد سیاسددی ایجدداد و نظددام رهددبری را تددشکی  دهنددد و براسددا  آن یددک زعیددم 
شایسته را برگزینند تا منحیدث خ یفدۀ رسدو  هللا وظیفدۀ آن حدضرت راز در اقامدۀ دیدن 
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 السدالم و اوضداعنا السیاسدیة؛ توحید و رهبری سیاسیز به عهده گرفته و به انجام رساند" 

 (187 ـ 

از نگاه ا و  فقهز عم کرد رسو  هللا    ز تا زمدانی کده دلید  بدر اختد ا     
دلید  بدر وجدوب و لدزوم   –مانند نکام بیش از چهار زن   –به آن حضرت وارد نشود 

آن بر امت استن منظور برین است که تشکی  واحد سیاسی و عهدده داری زعامدت آن 
توسط آن حضرت     دلی  واجب بودن این مسؤولیت بر امت است؛ بیان احکدام کده 
توسط پیامبرخدا     در قو ز در عم  و در تأیید  دورت گرفتده اسدت همده و همده 
اقتضای وجوب برامت را دارد و خداوند  ج  در کالم پاک خدویشز بارهدا مدس مین را 

 به پیروی از نقش قدم پیامبر    امر نموده است؛ چند نمونۀ آن حسب زیر است:
دددددمم  - ُْ ِبُعدددددوهُ لاعا َّ اتَّ ددددداِّ ننننن وا ُمِّ َم ِبددددداِّ ا ُسدددددولِِه النَّ را ِ وا قدددددو  خداوندددددد:"فااِمُنوا ِبددددداوَّ

"  اعراش؛  ُدونا تا هم  ( 192تا

پ  ایمان بیاورید به خددا و رسدو  اّمدی خددا پدیروی کنیدد از رسدو  خددا ترجمه: "
 تاکه رهیاب شویدن"

ُهوا "  حشر؛  - تا انم ُه فا نم مم عا ُْ ا ها ا نا ما ُسوُ  فاُخُذوهُ وا ُم الرَّ ُْ ا ا آتا ما  (7قو  خداوند: "وا

ترجمه: "آنچه پیامبر خددا بده شدما داد بگیریدد و از آنچده شدما را نهدی کدرد پرهیدز 
 کنید"
ِمِنینا  -  ُمدؤم دونا عا ادى الم ُْ دام لا یا ْا دا لِ ها ْا ا نا جم وَّ ًرا زا طا ا وا ها ٌد ِمنم یم ى زا ا قاضا قو  خداوند: "فا امَّ

ُعوًل"  احزاب؛  فم ِ ما ُر هللاَّ انا أامم ْا ًرا وا طا ُهنَّ وا ا ِمنم وم ا قاضا اِتِهمم إِذا ِعیا اِج أادم وا ٌج ِفا أازم را  (3حا

ترجمدده: "چددون کددار زیددد از آن  همددسرش  بپرداخددت او  زینددب  را بدده نکددام تددو 
درآوردیم تا که مؤمنینز پیرامون زنان طدالق شدده فرزندد خواندده هدای شدان در حدرج 

 نیفتندن"
درین آیۀ کریمه خداوند رسو  خود را مجبور کدرده اسدت تدا سدنت نداروای جاه دی 
عرب  عدم ازدواج با مط قده فرزندد خواندده  را بدشکند تدا مدشک  امدت هدم حد  شدود؛ 

 چون پیروی شان از وی واجب استن
ابن نّجار گوید: "اگر پیروی از رسو      واجدب نمیبدودز ازداواج رسدو  هللا بدا 
زینب  مط قه فرزندخوانده اش زید  حرج امت را در امر ازدواج مط قه فرزند خواندده 

 (86120های شان رف  نمیکرد"  نگاه کن: شرم الکوکب المنیر؛ 

ما  دوم المیا ا وا ُجدو هللاَّ رم دانا یا ْا نم  ٌة لِما نا سا ةٌ حا وا ِ أُسم ُسوِ  هللاَّ مم ِفا را ُْ انا لا ْا قو  خداوند  ج  : لاقادم 
"  احزاب؛ ِخرا  (81ا م

ترجمه: همانا در رسو  خدا بهر شدما اُلگدوی نیدک اسدتز بهدر کدسانی کده بده خددا 
  ج  و به آخرت امید دارندن"
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  و   دالیل و شواهد ار اجم ع امم
یکی از دلی  وجوب ن ب زعیم از بهدر امدتز هماندا اجمداع امدت و در رأ  آن 
اتفاق ا حاب رسو  هللا     اسدت کده حدتی بعدد از درگذشدت آن حدضرت     و 
قب  از دفنشز جمعاً اقدام به تعیین زعیمی کردند تا مدسؤولیت خالفدت رسدوو را عهدده 

 دار شودن
 حدیث بخاری از عاتشه: 

ترجمدده: "عاتددشه  رض  گویددد: چددون حددضرت پیددامبر    درگذشددتنعمر رض  
سوگند یاد کرد که رسو  هللا نُمرده استز به خدا که رسو  هللا برخواهد خواست دسدت 
و پای خالش کاران را خواهد برید؛ چون ابوبکدر  رض  از سدفرآمد روی رسدو  هللا 
را کشش و پیشانی اش را بوسیده گفت: سوگند به ذاتی که جدانم در اختیدار اوسدت خددا 
ُترا دو بار مر  نمیدهدن هان ای مردمز کسی که محمد را عبادت میکردز محمدد ُمدرده 

اّندک مّیدُت و  -است و کسی که رّب محمد را عبادت میکدرد او زندده اسدت و نمیمدیرد 
مردم در هم پیچیدده فریداد و نالده اشدکبار را سدردادندن در همیدن هنگدام  -انهم مّیتون ثم

مردم ان ار در سقیفه انجمن کردندد تدا سدعد بدن عبداده را بده عندوان خ یفدۀ رسدو  هللا 
برگزینند؛ اما هنگامی که به سوا  مهاجرین مواجه شدند در پاسخ گفتندد: مدا را امدیری 

 (7610 ز فت  الباری؛ 9باید و شمارا امیرین"  بخاریز ک: مناقب ال حابهز ب: 

این حکایت میرساند که ا دحاب رسدو  هللا هنگدام شدنیدن درگذشدت آن حدضرت  
را گذاشته به کدار جدای ندشینی و تعییدن زعیدم  -تجهیز و تکفین –    مهم ترین امر 

مشغو  شدندن گرچه در نخست در باره شخ ی که زعامت و جدای ندشینی رسدو  هللا 
را عهده دار شود اختالش نظر داشتند؛ اما قطعاً اجماع کردند کده ند ب زعیدم و جدای 
نشین رسو  هللا از بهدر امدت واجدب و ضدروری بده شدمار مدیرود؛ احددی از  دحابه 
نگفت که ن ب خ یفه از بهر مس مین ضرورت ندداردن حدتی آن دسدته از ا دحاب کده 
در سقیفه حضور نداشدتند بدا آنچده در سدقیفه شدده بدود موافقدت کردنددز فدردای آن روز 

 بیعت در مسجد جریان یافتز همه حاضر شدند و با ابوبکر رض  بیعت کردندن
همه کسانی که در سقیفه و یا در مسجدالنبی با ابوبکدر بیعدت کردندد از جم ده نخبده 
گان ا حاب رسو  هللا بودند؛ آنها بودند که جا نشین رسدو  هللا را بده عندوان زعیمدی 
که وظیفه او را پیش ببردز بر تکفین و تجهیز ودفن آن حضرت   اولویدت بخدشیدندن 
این عم کرد نخبه گدان ا دحاب رسدو  هللا میرسداند کده مدسأله دولدت و زعامدت امدت 

 واجب شرعی استن
امام قرطبی گوید: بعد از اختالفی که میدان مهداجرین و اند ار در سدقیفه پدیرامون 
شخ  مورد نظر به عنوان خ یفۀ رسو  هللاز رخدادز که برخدی اند ار ابدراز داشدتند: 
ما را امیری باید و شما را امیرینز اگر ن ب زعیم و تعییدن خ یفده واجدب نبدودین نده 
در ان ار و نه در قریش و نه هم غیر آننهرگز این مناظره رۀ نمیداد؛ ب کده کدسی یدا 
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کسانی میگفتند که هیم زعیم یا رهبری هدم ضدرور نیدستن نده در قدریش و نده هدم در 
-1القـرآن  غیر آن هیم نیازی به این کشمکشهای بی فاتده هم نیستن   الجدام  لحکدام 

8/1) 

محمدبن عبدالکریم شهرستانیز فقیهز ا ولیز متک م و فی سوش قدرن شدشم خراسدان 
 بزر  و  احب الم   والنح  گوید:

" چون ابوبکر فرا رسیدن مر  خویش را دریافتز به ا حاب گفت: رایزنی کنیدد 
و چددیزی در بدداره خ یفدده از بهددر مددن بگوییددد؛ چددون او دداش و خ و ددیات عمربددن 
الخطاب بیان گردیدز امر به او محو  ونظریات بر او فراهم آمدن نه در ق دب ابوبکدر و 
نه هم در ق ب هیم یک از ا حاب نگشت که خالی بودن زمین از امدام یدا زعیدم امدت 
جایز است و ن ب آن فرض نیست! چون در گذشدت عمدر فدرا رسدید موضدوع ند ب 
زعیم امت را به شورای شش نفره سپرد کده اتفداق نظدر بدر عثمدان بدن عفدان  دورت 
گرفتن بعد از شهات عثمان اتفاق نظر بر ع ی ابن ابوطالب  ورت پذیرفتن همدۀ مدا 
حدث فوق برین استز  حابه کده هدم  دحبتانز هدم سدفران رسدو  هللا بودندد و داندش 
اسالم را نزد آن حضرت     آموختنددز متفدق بودندد بدرین کده مدس مین را از امدام و 
زعیم چاره نیستن بناًء این اجماع برین  ورتش دلی  قاط  اسدت بدر وجدوب زعامدت 

 (129و امامت از بهر امت اسالمی " نهایة القدام فی ع م الکالم؛  ـ 

ابن حجر الهیثمی گوید: "بدانید که ا حاب رسو  هللا اجماع برین کردند کده ند ب 
امام و خ یفهز بعد از اختتام عهد نبدوت واجدب اسدت؛ ب کده از ازهدم واجبداتش داندستند؛ 
زیراز دفن و تجهیز و تکفین  رسو  هللا را گذاشدتند کندار و مدشغو  رایزندی و مباحثده 

 (7پیرامون جانشین آن حضرت شدند " ال واعق المحرقة؛  ـ 

شماری دیگر از دانشمندان امت اسالمی این اجمداع  دحابه را تقد  و نظرخویدش  
 را بر الزامی بودن آن بیان داشتند:

ق  گویدد: "عقدد هــ 199-3/1فقیه بزر  امت اسالمی ابوالحسن ع دی مداوردی   -1

امامت از بهر کسی که به آن قیام کندز بدا اجمداع امدت واجدب اسدتن کدسی خدالش ایدن 
اجمدداع نیددست؛ مگددر آن کدده رایددش بددی ارزش اسددت؛ ماننددد اّ ددم از فرقدده معتزلدده 

 (9"  الحکام الس طانیه؛  ـ 

محدث شهیرز امام نووی گوید: "ا حاب  رض  اجماع کردندد بدرین کده ند ب  -8

 (186899خ یفه واجب و لزم استن"  شرم المس م؛ 

عالمه ابن خ دون گوید: "ن ب امام واجب است؛ وجوب آن در شرع بدا اجمداع  -3
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 دحابه  رض  و تدابعین ثابدت اسددت؛ زیددراز ا ددحاب در لحظددۀ درگذشدت رسدو  هللا 

 (101    اقدام به بیعت با ابوبکر کردند " المقدمة؛  ــ 

 دلی  از قاعده شرعی -چهارم
از قواعد شرعی "مالیّتم الواجب اّل به فهدو واجدب" اسدتن منظدورش: "آنچده ادای 

 واجب بدان مقید باشد آن چیز خود واجب استن"
باید دانست که خداوند به اموری امر کرده اسدت کده اقددام بده آن مقددور آحداد امدت 
نیست؛ مانند اجرای حدود هللاز تهیه و تجهیز سپاه مجاهد بهر دفاع و ندشر اسدالمز جمد  
آوری زکات و  دقات و م رش آن در مواقد  معییدن آنز حفاظدت از حددود و ثغدور 
کشور اسالمیز تطبیق عدالت و دف  ظ مز قط  منازعات بین مردمنز اینها همده امدوری 
اند که افراد امت منحیث فرد توان رسیده گی بده آن راندارندد؛ ب کده یدک سد طه و قدوه 
باید که واجب الطاعت باشد تا به تنفیذ آنهدا اقددام نمایدد و ایدن سد طه هماندا زعامدت و 

 خالفت مس مین میتواند باشد و ب ن
ابن تیمیه گوید: "باید دانست که ولیت امر مردم از اعظم واجبات دیدن اسدت؛ ب کده 
هیم وجودی برای دین بدون ولیت امر نمی تواند باشدد؛ بدرآورده شددن مد  حت بندی 
آدم بدون اجتماع با یکدیگر ممکن نیستن خداوند امدر بده معدروش و نهدی از منکدر را 

ر و واجدب الطاعدت امکدان پدذیر نمینمایدد و نیدز مدسیطواجب گردانیده کده بددون قدوه 
دیگر امور مانند رهدبری جهدادز اجدرای عددالتز اقامده حدجز جمعدهز عیدد هداز  تطبیدق 
حدود هللا مانند قط  سارقز ق ا  قات ز تازیانه شارب خمدرن هدر گدز ممکدن نیدست؛ 

 (1/8-1/1مگر با قوتی واجب الطاعتن"  السیاسة الشرعیة؛  ـ 

با دراحت عقد  و بدداهت رای داندستیم کده قیدام مدردم بده   ابن حزم اندلدسی گویدد: "
احکام خداوند در امور اموا ز جنایاتز دماءز نکام وطدالقز و سدایر احکدام مانندد مند  
ظالمز اند اش مظ دوم و اخدذ قد ا  برمدردم واجدب اسدتز در عیدن زمدان مدردم در 
فا دد ه هددای دوری از هددم قددرار دارندددز در مددشغ ه هددای متفدداوت گرفتددار و در افکددار 
مخت ش دچار هستند و به همۀ مردم مقدور نیست تا به تمام این امدور رسدیده گدی کنندد؛ 
درحالی که از این امور چاره هم نیست و این دشدواریها بدا مدشک های طاقدت فرسدا در 
سرزمینهایی که زعیم واحدی ندارندد مدشهود اسدت؛ هرگدز حکدم حدق و حددود شدرعی 
تطبیددق نمیددشودز و چدده بددسا کدده دیددن و دیددن داری ازان سددرمینها رخددت بددر بددسته 

 ( 1627استن"  الف   فی الم   و الهواء و النح ؛  ـ 
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 دالیل دفع اضمام و آشوب -پنج 
یکی از دلی  عمده که ن ب امام و زعیم را از بهر مدس مین لزم میگرداندد دفد    

مفاسد از جامعه و ج ب م ال  از بهر انسان استز آن م الحی که سدالمت زندده گدی 
انسانها بدان وا بسته استز و در نبود زعیم از دست مردم خواهید رفتز و آن مفاسددی 
که در نبود امام مطاع ب دوای عدام کدردهز همده گدیر و زندده گدی اندسانیت را دسدتخوش 
آشوب خواهد نمود و در نتیجه مقا د پنجگانده شدریعت اسدالم بدرآورده نمیدشود؛ ب کده 
از دست مدیرودز کده آن را ضدروریات خمدسۀ شدریعت "حفدظ دیدن اندسانز حفدظ جدان 
انسانز حفظ آبرو و شرش انسانز حفظ ما  انسانز و حفظ عق  انسان" گویندد کده حفدظ 
آن از مقا د اساسی شریعت اسالم است و این مامو  بدون امام و زعیم ممکن نیدستن 

 لذا ن ب زعیم واجب الطاعت لزم استن
امام احمد گوید: فتنه آنگاه بود که زعیمی نباشد تا قیدام بده امدر الندا  کندد" انظر:   

 ( 10صـالحکام الس طانیةز ابویع یز 

"امر دنیا و امدن بدر انفد  و امدوا  بددون سد طان مطداع   امام ابوحامد غزالی گوید:
سامان نمیگیرد؛ دلی  مشهود حوادثی است که در روزگار فتدن و هنگدام مدر  زعمداز 
ولت امور و سالطین رۀ میدهدن ایدامی کده اختیدار ازدسدت مدیرود آشدوب عدام شدودز 
شمشیر برهنه گرددز قحط عام مستولی گرددز مواشی نابودز کار  دنعت بداز مانددز آن 
که غالب است فرش دیگران را جم  کندز اگر کسانی از ایدن آشدوب زندده بمانندد وقتدی 
از بهر عبادت نداشته باشندز بسی جانها در سایۀ شمشیر هالک گرددز از آن جاست کده 
گفته اند: دین و س طان توامان اند: دین بنیان اسدت و حارسدش سد طان؛ آنچده بدی بنیدان 

"هیم عاقد  نمیپدسندد کده مدردم بدا همده ایدن   1است مهدوم و آنچه بی حار  باشد ضای 

اختالش طبای  و پراکنده گی آراء که دارند برحا  خود رها شدوند تدا امدور شدان منظدم 
شود؛ چون در چنین حالتی اگر نظری مطاع در میان نباشد تا رشدتۀ شدان را بده دسدت 
گیرد حتمی مسیر به سوی هالکت خواهدد رفدتن ایدن بیمداری اسدت کده جدز بدا زور و 

و س طه سیاسی قداهر کده اجدزاء پراکندده را جمد  کنددز هیدم عالجدی ندداردن   –س طان 
بناًءز س طه و قوت مدافوق افدرادز از بهدر نظدام دنیدا و دیدن نیدازمبرم اسدت؛ نظدام دنیدا 
ضروری از بهر نظام دین است و نظام دین ضروری از بهر فوز و سعادت رسدتاخیز 
که مق ود تمام انبیاء است؛ پ  ند ب زعیدم و خ یفده در اسدالم از ضدروریات شدرع 

ز 100اسددت کدده تددرک آن هیددم توجیدده و راه ح ددی ندددارد"  القتدد اد فددی العتقدداد؛  ـدد 

 ( 8/هـ ق   المامة؛ 1303

باید گفت حالت ت دخ موجدود در امدت اسدالمی گدواه اسدتوار اسدت بدراین کده هیدم  
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قاتمه بهر اسالم برپا نمیگردد؛ مگر اینکه امت به سوی خدا باز گردد و سدعی ب یدن در 
اقامه خالفت اسالمی کند که به دست دشمنان اسالم فرشش جم  و آنچده راز در سدقوط 
آنز میخواستند بددان رسدیدندن از لحظده یدی کده خالفدت برچیدده و اسدالم از زعامدت و 
رهبری بشریت کنار زده شددز حددود شدرعی معطد  مانددز محرمدات مدورد دسدت بدرد 
قرار گرفتز پرچم جهاد بر زمین افتادز کشور اسالمی به حکومتهای مح ی و متخا م 
تقسیم شد که پیوسته در گیر نزاعهای ذات البینی هستند؛ سرمایه هدای مدادی و معندوی 

ع یه آنها متحد شددند  -غیرایمان -امت از دست شان گرفته شدز  همه م تهای غیر اسالم
تداهر مد یبت ممکددن را بدر آنهدا تحمید  کنندددز و در نتیجدده میبینیدم کده تمدام  جنگهددای 

در سدر زمیدن مدس مانان اسدت و یدا %  02خانمان سوز که در سراسر جهان جریان دارد 

در خانددۀ امددت اسددالمی کدده در اطددراش دنیددا قددرار دارد؛ افغانددستانز عددراقز ف ددسطینز 
کشمیرز نیجریدهز سدومالیز مد رز سدوریهز لیبیداز یمدنز قفقدازز چچدنز ترکدستان چیدنز 
افریقای مرکزیز میانمار  برمه  همه م یبتها یدا در سدرزمین مدس مین اسدت و یدا در 
خانۀ مس مانان که به طور اق یدت در کدشورهای غدیر اسدالمی زندده گدی میکنندد؛ مانندد 
میان مارز افریقای مرکزیز این ذلتها که بر آسمان تدیره امدت خیمده زده اسدت تمدام آن 
نتیجۀ عدم اهتمام مس مین بر اقامۀ خالفت یا ند ب امدام مطداع از بهدر مدس مین اسدتن 
زعامدت سیاسدی کده مانندد نمدازز روزهز حدج از واجبدات اسدت؛ نده اینکده یدک عبددادت 
است؛ ب که نظدام عبدادت و اجدرای حددود هللا بددون آن سدامان نمدی یابددن ند ب خ یفده 
فریضه است که دیگر فرایض بدون آن به انجام نمیرسد؛ از جم ه نظدم و آرامدش میدان 
مس مینز اقامۀ حجز اقامۀ اعیادز تطبیق حدود هللاز ادای وجیبده امدر بده معدروش و نهدی 
از منکددرز ج وگددیری از ظددالمز اندد اش در حددق مظ ددوم و نننز بندداًء خددال  امددت از 
خواری و ذلت مسیرش در باز گشت به سوی خداست؛ سپ  هم اقامدۀ خالفدت خددا در 

 روی زمینن
 و مهامک ج معس مقتض ک فطمم و طایعم ا م ر، مم -شش 

گی  خداوند در سرشت انسان نهاده است به طورگروهی و تحت قیادت واحدی زنده 
خدود را تنظیددم کندددن انددسان را خداونددد مدددنی الطبدد  آفریددده کدده نمیتوانددد تنهددا و دور از 
انسانهای دیگر زیست کند؛ زیراز فطرتاً مجبور است تا با گروه هم ندوع خدود محدشور 

زنده گی اش سامان یابد و م ال  وی تحقدق پدذیردن سرشدت  (3/باشد تا  المامة؛  ـ 

انسان وی را بران میدارد تا در جستجوی مناف  باشدن گاه و بی گاه مناف  انسانها دچدار 
برخورد و کشمکش میشود که در نهایدت هدر کددام میخواهدد تدا منفعدت بیدشتری را بده 
دست آورد و گاهی هم بده منداف  دیگدران دسدت مدی انددازد کده سدبب درگدیریز قتد  و 
خون ریزی و در انجام نظم و انتظام جامعۀ انسانی دستخوش هرج مدرج و ب دوای عدام 
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میشودن بناًء از یک زعیدم کده مدردم بده سدوی آن تظ دم و ازوی دادخواهدی کنندد چداره 
نیستن برین بنیاد در اسالم ن ب زعیم و رهبر جامعه واجدب گردیدده تدا امنیدت مدردم 

 (1/را حفظز حدود هللا را تطبیقز ظالم را تنبیه و مظ وم را یاری کندن  المامة؛ 

اگر نیک نگریسته شود پیروی از رهبر معین تنها فطدرت اندسان نیدست؛ ب کده ایدن 
سرشت حیات و زنده گی است؛ همه حیواناتز پرنده ها و حدشرات دریدن امدر شدریک 
اند: زنبور عس  هنگام پرواز و هنگام اقامت از قاید اطاعدت میکننددن رمدۀ گوسدفندانز 
گ ّۀ اشدترانز جماعدت شدیران در جنگ هدا و همچندان گدروه میمونهدا همده از یدک نظدم 
اجتماعی پیروی میکنند؛ پ  انسان که مورد وحی الهدی قدرار گرفتده اسدت و فرسدتاده 
شده تا زمین را آبادانی کند به طریق اولی باید تاب  نظم و پیرو زعامت واحد اجتماعدی 

 و گروهی باشدن
 من قشس آماک مخ لف

ازدلی  متذکره دستیاب میگردد کده اهد  سدنت و جماعدت و جمد  کثدیری از فرقده 
کالمی معتزله معتقد به وجوب زعامت در امت و خالفت اسدالمی انددن البتده بدا تفداوت 
استدللت و استنباطات که از مناب  شرعی کرده اند نتیجه آن بدرین اسدت کده زعامدت 
سیاسی و خالفت به دلی  متعدد شرعی مانند کتاب هللاز سدنت رسدو  هللاز اجمداع امدت 
و قواعد شرعی ثابت اسدت و جدای هیدم گمانده زندی در خدالش آن نیدست؛ ازیدن نظدر 

از امدت را %   19کسی کنار نرفته است؛ مگر گروه کوچکی از معتزله و شدیعه  حددود 

تشکی  میدهند  که در وجوب زعامت و عددم وجدوب آن و یدا هدم در نحدوه اسدتدل  و 

امدت را تدشکی  میدهدد  متفداوت انددن ایدن مجموعده بدا %  09اثبات آن با اه  سدنت  کده 

 ( 9/تفاوت استدل  در آراءز طبق زیر دسته بندی گردیده است:  المامة؛  ـ 

او :کسانی که خالفت و زعامدت را بهدر امدت ازنگداه عق دی واجدب داندسته اندد نده 
 شرعی؛ایشان دوگروه اند:

کسانی که ن ب زعیم را از نگاه عق ی بدر اندسان هدا لزم داندسته انددن یعندی  -الش
خرد ایجاب میکند انسان ها زعیمی را ند ب کنندد تدا امورشدان انتظدام یابددن ایدن نظدر 
منسوب به جاحظ معتزلی استن محور استدللش برین است که: به حکم  دری  عقد ز 
ا   دف  مضرت از انسان ها واجب اسدتن هدم چندان مدضرت مظندون واحتمدالی نیدز 

 (8/1  العثمانیة ل جاحظ:  ـ دف  آن از دیدگاه خرد واجب و تحت حکم قطعی داخ  میشودن 

 پاسخ به این دیدگاه:
باور برین که دلی  بر وجوب خالفت و امامت عق ی است نه شرعیز مس م ندیدسدت؛ 
زیرا؛ اه  سنت به همین دلی  معتزله  دف  مضرت  استدل  کرده اند که دف  مضدرت 

 وجوب و شرایط قیام به آن  8زعامت سیاسی در اسالم  سال سوم  411



 

ةِ "  به دلی  شرعی ثابت استن خداوند فرموده است ْا هم ُ مم إِلاى التَّ ُْ ِدی لا ُت مقُوا ِبأایم وا
  

ترجمده:  " 
 خویشتن را به دست خود به هالکت نیندازید  و نیز حضرت پدیدامدبدر    فدرمدودندد: 
"لضررولضرار" ترجمه:  نه ضرررساندن است و نه هم ضرر پذیری  مزیدد بدرآن 
چه ذکر شدز عق  انسان مستق  نیست تا آنچه را خواهد حال  کند و آندچده را ندخدواهدد 
حرام؛ چون تح ی  و تحریم از خ ای  شرع است نه عق ن اگر تحد دید  و تدحدریدم یدا 
جواز و عدم جواز در اختیار عق  انسدان مدیدبدود؛ پد  چده ندیدازی بدود بده فدرسدتدادن 

 پیامبران و نزو  کتب آسمانی؟
دانددشمندان اسددالمی براننددد: حجددت عق ددی  ددحی  هیددم تعددارض و تددضاد باحجددت   

 شرعی  حی  ندارد؛ هر آنچه را شرع اثبات کرده است عق  س یم نیز موافق آن اسدت
و آنچه را سم  و نق   روایت   حی  پسندیده عقد  سد یم ندیز پدسندد و آنچده را شدرع 
 حی  رد کند عق  سد یم ندیز مدردودش میدانددن اگدر گداهی تعدارض میدان عقد  و نقد  
رخداده است از دو حا  خالی نیست یانق  شرع به  حت نرسدیده اسدت و یدا هدم عقد  
دچار بیماری استن بسی مدوارد کده بده  دری  عقد  درک میدشود و اهد  خدرد بدر آن 
اتفاق دارندز ت ور تعارض شرع در آن نیستن اگر دقت شودز آنچه عقدالء در بعدضی 
مدسای  بدزر  در آن اختدالش گردندد کدده بدا ندد و   دری  شددرع در تعدارض بددوده 
استز همانا نتیجۀ شبهات باط ی بوده که بطالن آن با عق  س یم ثابت بدوده اسدت؛ ب کده 
عق  س یم نقیض آن را به اثبات رسانیده است؛ مانند مسای  توحید خداوندد  ج ز  دفات 
خداوندز مسای  قدرز نبوتز معداد و رسدتاخیرن هرآنچده  دری  عقد  بدر آن مهدر تاییدد 

نقد  مخدالفش نیدست؛ ب کده نقدِ  کده مخدالش عقد  آمدده اسدت یدا حدیدث  -نهاده هیم سم 
 موضوع است و یا هم مخالش نیست؛ ب که دللت آن درست درک نگردیده استن

 ( 87رسات  فی العق  والرومز بن تیمه؛ ج او ز  ـ     

بناًء تعارض میان عق  س یم و نق   حی  منتفدی اسدتن اگدر تعدارض میدان عقد  و 
نق  در نظدر آیدد بده ند  رجدوع بایدد کدرد و چدون  دحتش ثابدت شدد آن را بدر آنچده 

 (   7/معقو  دانسته شده استز ترجی  بایددادن  المامة؛

کسانی که ن ب امام را ازنگاه عق ی برخدا واجب می دانندن مانند شیعۀ امامیده  -ب
و شیعۀ اسماعی یه که ن ب امام را برخدا واجب عق ی میدانند نه شرعین ایدشان برانندد 

بدرین کده  فرندودکه ن ب امام و زعیم امتز از نگاه عق  س یم بر خداوند واجب اسدت 

    322" امامت لطش است و لطدش بدر خداوندد  ج  واجدب اسدت"  کدشش المدراد؛  ـد 

گفته اند مق ود از لطش واجب بر خدا آن باشدد کده بندده راز بددون اکدراه و اجبدارز بده 

، 32طاعت خدا نزدیک و از مع یت و نافرمانی او دور گرداندن  عقاتد المامیدة؛   
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 ( 173انظر: الفرق السالمیة ل غرابی؛  ـ 

 در جواب باید گفت:
خداوند بالتر از آن است که عق  و خدرد اندسانی بدروی چدیزی را لزم گرداندد یدا 
ِزیٌز" ترجمده: تعظیدم نکردندد خددا را  ا لاقاِويٌّ عا ِرِه إِنَّ هللاَّ قَّ قادم ا حا ُروا هللاَّ ا قادا تحمی  کندن "ما

 آنچه شایسته عظمت اوستز خداوند توانا و غالب استن
را برخداوند لزم گردانددن خداوندد متعدا    –حکمی   –بنده مخ وق حق ندارد چیزی 

أالُونا " ُهدمم ُیدسم دُ  وا عا فم دا یا مَّ أاُ  عا ترجمده:   با انسانها فرق دارد و قاب  مقایسه نیستن "لا ُیدسم
 خدا سوا  نمیشود از آنچه میکند؛ اما بندگان سوا  میشوندن"

اگددر خداونددد کددسی را هدددایت ندد یب کنددد از کددرم اوسددت و گددر کددسی را گمراهددی 
اُءن"  دشا دنم یا دِدي ما هم یا اُء وا دشا دنم یا ن یب نماید از عدالت و حکمدت بیکدران اوسدت "ُیدِض ُّ ما
ترجمه: خداوند گمراه کند کسی را کده خواهدد و هددایت کندد کدسی را کده خواهددن ایدن 
خداوندد اسدت کده آنچدده را لزم بداندد برخدود واجدب میگرداندد و آنچده را لزم انگددارد 
" ترجمده: خداوندد برخویدشتن لزم  دةا ما حم ِسِه الرَّ فم تابا عا اى نا ْا برخویشتن حرام میگرداند: "
گردانیده که مهربدان باشددن و ندیز درحددیث قدسدی آمدده اسدت: " یاعبدادی اندی حرمدُت 
الُظ ما ع ی نافسی و جع ُته بیناکم ُمحرماًز فالتظالموان" ترجمه: ایا بندده گدان مدنز سدتم را 
برخویدشتن حددرام کدردم و آن را میدان شددما ندیز حددرام گردانیددمز پدد  بده یکددیگر سددتم 

بدر خددا از وجدوب ند ب امدام و زعیدم  ؛ اما پیرامون ادعدای 0/نکنید   المامة؛  ـ 

دیدگاه عق ی و این که ن ب زعیم لطش اسدت و بندده را بده خددا نزدیدک میکنددز و بدر 
همین بنیاد قای ین بده امامدت  وزعامدت مهددی منتظدرز بیدش از هدزار سدا  تداکنون در 
انتظارش به سر میبرند و باید گفت که این ادعا ممنوع و غیر قاب  تطبیق است؛ زیدراز 
لطفی که گروه مدعی ذکر کرده اندز بددون امدام قداهرز قدادرز ظداهر و غدیر مختفدی از 

کدده مددردم از وی بهراسددند و در  ددورت اطاعددت از وی امیددد پدداداش و در  -مددردم 
حا د  نمیدشودن ایدن  - ورت تخ دش از فرمدانش بیدم گرفدت و مجدازات داشدته باشدند

مق ود آنگاه بر آورده میشود که زعیم قاهر و ظاهر در بین مردم آشکارباشدز آنهدا را 
به سوی طاعت و عبادت دعوت کند و هنگام ارتکاب معا ی سرزنشز تنبیه و توبیدخ 
نماید و ق ا  و حدود هللا را بین آنها اقامه و ان اش ستم دیده را از سدتمگر بدستاند؛ 
این مق ود یا ادعای لطش از این جهت غیر قابد  تطبیدق اسدت کده وجدوب ند ب ایدن 
امام یازعیمی که لطش نزدیکی به خدا بده او ندسبت داده میدشودز در عد ر حاضدر یدا 
در زمان ما نیست؛ ب که برای آینده یی است کده مددت زمدانی آن مدشخ  نیدست شداید 
چندین سا  و یا چندین هزارها سا  بعد رۀ دهدز و یداهم بده بداور گدروه مددعیز شداید 
ن ب عم ی این امام که لطش نزدیکی بده خددا را بدا خدود داردز در واپدسین روزهدای 
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عمر این دنیا رۀ دهد؛ چون امام یا زعیم مع ومی کده گدروه مددعی بددان ایمدان دارد 
پنهان است ظاهر نیست؛ غایب و غیرحاضر است؛ توان تنبیه مردم را ندارد تدا کده از 
او هرا  کنند و یا امید پاداش در فرمان برداری و بیم سدرزنش و سدرکوب در تخ دش 
را داشته باشند؛ زیراز از ک  پنهان و غیر مرتی دعوت و اجبدار بده سدوی طاعدات و 

 سرزنش در میدان معا ی توق  نمیرودن
 میم سخن این جاست که گروه مدعی وجوب عق دی ند ب امدام بدر خداوندد؛ بده  -

امام مع ومی ایمان دارند که آن را لطش الهی نامیدده انددز در واقد  ایدن لطدش نیدستن 
چرا که آن در عالم وجود هیم دست رسی به دعوت بده سدوی طاعدات و یدا هدم توبیدخ 
مردم در میدان بزه و مع یت را نددارد؛ پد  چنیدن زعیدم معد ومی در چندان حالتدی 
هرگدز لطدش خددا شدمرده نمیدشود؛ زیددراز توقدد  نمددیرود کدده وی مددردم را در الدزام بدده 
طاعت به خدا نزدیک و یا هدم در تدوبیخ شدان از معد یت آنهدا را از فدساد بداز داردز 
چنانکه ادعاشده است؛ درحالی که وی مخفی و از مردم دور استن مخفی و معدوم بدی 
تفاوت است؛ پ  لطش لزوم ن ب امام بر خددا ج  غدیر قابد  تطبیدق و تد ور اسدت! 
اگر چنین ت ور شود که امام مع وم از انسانها مخفی اسدت؛ امدا بدا قددرت غیدبی کده 
دارد در هددایت و ا دالم اندسانها و در ج وگدیری آنهددا از معدد یتز از قدددرت غیبددی 
خود استفاده میکند؛ پ  این شرک  ری  اسدت بدا خددای لشدریک  ج   انظدر: شدرم 

 (  0/  استخالش مومنین در زمینن المامه؛  ـ  26312المواقش ل جرجانی؛ 

حقیقت این است که تمام احکام شدرعی کده خداوندد ج  بدر بندده گدان خدویش فدرض 
گردانیده است همۀ لطش الهی دارای حکمت است از بهر بدشریت؛ پد  لطدش خددا ج   
در فرض احکام شرعی مفید در زنده گی انسانهاست نه در ند ب امدام و زعیدم غایدب 

 که هیم درسترسی به زنده گی انسانها نداشته باشد!
 عدم وجوب امامت –دوم 

برخی از افراد که متع ق است به فرقه های شاذه اسالمیز مانند خدوارج و معتزلدهز 
برانند که ن ب زعیدم یدا امدام وخ یفده واجدب نیدست نده شدرعی و نده هدم عق دی؛ زیدرا 
هرگدداه تنا دد  بددالخیر میددان امددت باشددد نیددازی بدده خ یفدده یددا زعیددم سیاسددی نیددستن 

 (878  انظر:ا و  الدین ل بغدادی  ـ 

 انکار وجود زعامت و امامت در اسالم –چهارم 

1393، ت2ش 411 پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    

به انگد دسدتدان سدفدر کدردن در م  1019  از ع ما و فارغین دانشگاه ازهر م ربودندر م//10 -1222شیخ ع ی عبدالرازق   -1

لندن در مجال  ع می و ح قات در  کالج لندن و دانشگاه آکسفورد اشتراک کردن از ت ورات دینی و سدیداسدی آندجدا رندگ 
گرفتن بعداز باز کشت به م ر کتاب معروش خود "السالم وا و  الحکم" را نوشتن درین کتاب بیان کرد که دین اسدالم 

نفره از دانشمدنددان طدراز او  دانشدگداه الازهدر   81هیتت م 1089هیم ربطی با نظام خالفت و ن ب زعیم سیاسی نداردندر 

باوی بحث کردندن کتاب وی را مخالش ا و  اسالم دانستند و خود وی را از دانشگاه الزهر اخراج و سند ع می را از وی 
 پ  گرفتندن سپ  ع ی عبدالرازق بهر ادامه دوره دکترا به دانشگاه آکسفورد رفتنننننز  



 

بددرۀ افددراد کدده منددسوب جامعددۀ اسددالمی بددوده اندددز بددا تددأثر پددذیری از مددسیحیت و 
فرهنگ غیر دینی غربز منکر آن شدند کده اسدالم دسدتور یدا ا دولی بهدر اقامده نظدام 
سیاسی و ن ب امام داشته باشدن افزوده اند: هیم دلی ی وجود نددارد کده اسدالم عبدارت 
از دین و دولت باشد و هرگز خدا ج  و پیامبر     مردم را دستور نداده اند تا دولدت 
دینی تشک ی  دهند که مردم را رهبری کند؛ ب که اسالم فقط دین است و هیم ربطدی بده 
دولت و زعامدت سیاسدی نددارد؛ زعدامتی کده مدردم را بدا کداربرد زور بده راه راسدت 
بکددشاند و کددسانی را کدده در مددسیر خددالش میرونددد سددرکوب کنددد تددا از فددساد مندد رش 
شددوند؛ اسددالم همددان دیددن اسددت کدده راه را بدده سددوی خدددا ج  از بهددر انددسانها روشددن 

  طالیده   79میگرداند تا در مسیر خدویش راه هددایت را بپیمایندد وبد ن  المامده؛  ـد 

فارغ التح ی  ازهر شریش است کده بعددها بده غدرب  1دار این اندیشه ع ی عبدالرازق

-1083رفت و کتاب خود را درین باور به نام :"السدالم و ا دو  الحکدم" در سدالهای 

 .نوشت1081

ع ددی عبدددالرازق بددران اسددت کدده "اسددالم تنهددا دیددن دعددوت اسددت و هیددم ربطددی بدده 
زعامت یا نظام سیاسی و هیم دخ ی به امر دنیا ندارد و محمدد     تنهدا رسدو  خددا 
در امر دعوت دینی بوده است که درین دعوت هیم گرایش حکومدتی و سیاسدی وجدود 

ن  و در ادامده گویدد: "الحدق کده م1072ط:   /13نداردن"  السالم و ا دو  الحکدم ؛ ـد 

دین از خالفت ُمبّرا و نظام سیاسی در هیم یکی از طرحهای دینی اسالم وجدود ندداردن 
 (71    المامه؛  ـ 819  نف  المرج ؛  ـ 

کتاب ع ی عبدالرازق هنگامی ظهور کرد و به بازار آمد که تازه مد طفی کمدا    
آتاترک خالش اسالمی را لغدو کدرده بدود و مدردم در جهدان اسدالم تقریبداً همده اجمداع 

یک عم  ناروا و ضد شدریعت اسدالم –لغو خالفت   –بران کردند که عم کرد آتا ترک 
مدا  فاواد یکا   است و این کتاب هنگامی پدید آمدد کده خی دی از مدس مانانز از جم ده 

خواهان اعاده خالفدت اسدالمی بودندد و در راه آن شدب و ( پ دش ه مصم م/12/2-103

روز سعی و تدالش میکردندد و ایدن کتداب در حدالی بده ندشر رسدید کده داندشگاه ازهدر 
شددریش  کدده ع ددی عبدددالرازق از ع مددای آن بدده شددمار میرفددت  سددرگرم زمیندده سددازی 
دعوت کنفرا  اسالمی یا کنفران  خالفت بود که در م ر دایرشودن ع ی عبددالرازق 

 توسط ع مای ازهر شریش محاکمه و از من ب ع می خ   گردیدن
کتاب ع ی عبدالرازق به برخی زبانهای زندده غربدی از جم ده بده زبدان انگ یدسی   

ترجمه گردید و به عنوان یکی از معتبر ترین مراجد  اساسدی ع دم اجتمداع اسدالمیز و 
در بخددش مطالعددات اسددالم شناسددیز بددرای تدددری  در دانددشگاه هددای امریکددایی تاییددد و 

 (71 المامه؛  ـ  مقررشدن

قب  از کتاب ع ی عبدالرازقز کتاب دیگری به نشر رسید مجهو  المؤلدش بده ندام " 
الخالفة و س طة المة" که در ظاهر امر بیانگر هدفی بود که مد طفی کمدا  آتدا تدرک 
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اقدام به آن کرده بود؛ سپ  بعداز ع ی عبددالرازق ز عبدالحمیدد متولدی همیدن مدسیر را 
پی گرفت و کتاب خود را درین باور به نام " مبادیء نظام الحکم فی السدالم" نوشدتن 

" حقیقتاً امامت یدا زعامدت سیاسدی بیدشتر رندگ و بدوی دنیدوی و   وی ت ری  کرد که
ماّدی دارد تدا دیدنی؛ فرندود بدرین کده مداز در کتداب هللا و سدنت رسدو  هللا هیدم ند ی 
نداریم که اشداره یدی بده حکدم آن داشدته باشدد و حدتی در بداره وجدوب یدا عددم وجدوب 
زعامت و امامت سیاسی در اسالمز مدا سدندی در کتداب و سدنت ندداریم"  مبداد  نظدام 

؛ سپ  خالد محمد خالد آمد و بده عندوان خوشده چیدن ایدن (  197الحکم فی السالم؛  ـ 

بدأ  از ینجا آغاز میکنیم" نوشدت و عیدن اندیدشه   –خرمن کتاب خود را به نام "من ُهنا نا
را پیروی کرد؛ اما دیری نگذشت که خالد از نظریدۀ خدود بداز گدشت و کتداب دیگدری 

" الدولة فی السالم" و تمام ت ورات قب ی خود را درین کتداب اخدیر خدود  نوشت به نام
 انظر:المامةالعظمدی منسوۀ گردانیدن  بازگشت به حق بهتر از تطاو  در باطد  اسدت !  

 ( 73 -71؛  ـ

 پاسخ به منکرین زعامت و امامت عظمی دراسالم:
از بهر پاسخ به منکرین زعامت و امامدت سیاسدی بایدد گفدت: موضدوع خالفدت و  

رهبری جامعده در اسدالمز در کتداب هللا و سدنت رسدو  هللا واضد  تدر ازان اسدت کده 
نیازی به تذکر داشته باشدن همیدن بحدثی کده مدا فعدالا در خاتمدۀ آن رسدیده ایدم مم دو از 
دلی   دری  کتداب و سدنت اسدت کده همده خددمت خوانندده گدان فرزانده تقددیم گردیدده 

 دحیفة المدیندة ز  -میثداق مدینده  دسدتورالمدینة -استن از شروع تددوین قدانون اساسدی
امضای پیمان نامۀ امنیتی حقوقی میان پیروان ادیان و اعتقادات مخت ش و متخا دم در 
مدینهز نوشتن پیامهای دعوتی سیاسدی بده ُحکّدام کدشورهای مجداور و مطدرم آن روز: 
م رز فار ز روم و حبشه توسط آن حضرت    ز تا حدیث سفر  اذاکدان ثالثدة فدی 
سددفِرف یاّمروا احدددهم  و قددو   ددری  حددضرت آفریدددگار  و اولددی المددر منکددم  و از 
تددشکی  سددپاه بهددر دفدداع تددا رهددبری مددس حانۀ پاکبددازان جهدداد در میدددان نددبرد توسددط آن 
حضرت    ن همده و همده ایدن ندشاطات اجتمداعی از مظداهر و خد ای  بدارز یدک 
رهبری خردمندد سیاسدی و اجتمداعی اسدت کده آن حدضرت منحیدث الگدو در روزگدار 
حیات خود آن را تمثی  کرده است و نیز درین زمینه چندین کتاب نوشته شدده اسدت کده 

 ( 73   المامه؛   73انظر: المامة العظمی؛  ـ مورد اعتماد اه  ع م قرار داردن  

 مک ّفیت به ادای این مسؤولیت
از خددال  گفتددار و اراتددۀ دلیدد  شددرعی از کتدداب و سددنت و اجمدداع امددت و قواعددد 
حقوقی   قواعد فقهی  وجوب ن ب امام سیاسی را دریافتیم؛ اما پرسش هم چنان باقدی 
است کده ایدن فرضدیت و وجدوب کددام ندوع وجدوب اسدت؟ چده کدسی مک دش بده اقامده 
خالفت و رهبری ساسی امت است؟ آیا این وجوب و لزوم فرض عین است که بدر هدر 
فرد مس مان مرد و زن لزم است یدا اینکده فدرض کفدایی اسدت کده در ادای برخدی از 

 دیگران ساقط میشود؟
بنده به نق  نظریۀ سه تن از دانشمندان شناخته شده امت اسالمی کده در میددان فقده  

 ( 71سیاسی سرامد هستند اکتفا میکنم:  المامه؛  ـ 

 قاضی ابویع ی فقیه معروش حنب ی -الش
وی گوید: "خالفت فرض کفایی است و مورد خطاب آن دو  نش از مردم جامعه  
اه  اجتهاد هستند که مک ش به اختیار شخ  واجد شدرایط زعامدت میباشدندن  اولا اند:

1393، ت2ش 412 پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    



 

اشخا  واجد شرایط امامت هستند که یکدی از آن میدان بایدد ایدن مدسؤولیت را  دو ا
 ( 10قبو  کند"  الحکام الس طانیه؛  ـ 

 امام ابوالحسن ع ی ماوردی فقیه بزر  شافعی -ب
وی گوید: "چون فرضدیت ند ب خ یفده ثابدت گردیددز ایدن فرضدیت عیدنی نیدست؛  

ب که کفایی است؛ مانند جهادز ط ب ع مز امر به معروش و نهدی از منکدر؛ چدون یکدی 
یا چند تن که اه یت این مسؤولیت را دارند آن را انجام دهندد از عهدده بقیده امدت سداقط 
میگردد؛ اما چون کسی بددان قیدام نکنددز دو گدروه از مدردم مدورد خطداب شدرع قدرار 

اه  اختیار  اه  ح  وعقد  که مک ش اند تا امام امت را اختیار و تعییدن  یکممیگیرند: 
اه  امامت و زعامت  واجدین شرایط رهبری  اسدت کده بایدد یکدی از آنهدا  دو اکنندن 

ایدن مند ب را قبدو  کنندددن غدیر ازیدن دو  دنش از مددردمز در تأخیرند ب امدام هیددم 
مدسؤولیت و گنداهی ندارندد؛ پد  هرگداه فرضددیت ند ب زعیدم و امدام بدرین دو گددروه 
تعیین و لزم گردیدز باید دانست که هرکدام این دو گروه هم شرایطی دارند که بایدد در 
آنهددا وجددود داشددته باشددد بدده مددیزان شددرعی سددنجش و معتبرشددمرده شددودن"  الحکددام 

 (  /-9الس طانیة ل ماوردی؛  ـ 

 محدث بزر  عالم اسالمز امام نوویز  احب شرم  حی  مس م -ج
وی گوید: "ن ب زعیم و امام سیاسی فرض کفایی استن اگدر میدان حاضدرین در  

شهر و اق یم جز یک نفر کسی دیگدر  دال  و واجدد شدرایط ایدن مقدام نباشدد؛ پد  وی 
ناگزیر و مجبور از پذیرش این مقام اسدت؛ وی تعییدن اسدت و ط دب ایدن مند ب بدرو 

 روضدة الطدالبین ل ندووی؛   لزم اسدت گرچده دیگدران بدده او پیدشنهاد نکدرده باشددندن" 
19613 ) 

گفتنی است که ط ب من ب امامت از طرش شخ  واجد شرایط وقتی اسدت کده   
کددسی دیگددر غددیر از او واجددد شددرایط نباشدددن دومز اینکدده ایددن ط ددب انگددیزه  ددالم و 
م  حت مس مین را داشته باشدن اگر انگیزه م  حت مس مین را نداشدته باشدد؛ پد  از 
شرایط عمده زعیم و امام مس مین این است که برای نف  خدود ط دب نکندد و اگدر کدرد 

 (  79 المامه؛ ـ نباید پذیرفته شودن

الحق که فرضیت امامت بردوش دو گروه مذکور از امدت بده طدور حتمدی اسدت؛   
اما چون این دو به مسؤولیت خویش قیدام نکنندد؛ پد  گنداه آن شدام  تمدام افدراد عاقد ز 
بالنز و سالم امت میگردد؛ زیراز فرض کفایی همین مفهدوم را دارد؛ مانندد ط دب ع دمز 

اما امروزه در زمدان مداز ایدن دوطایفده  جهاد و دفاعز امر به معروش و نهی از منکر؛
که مدسؤولیت ند ب امدام سیاسدی بدر آنهدا لزم گردیدده اسدت از ادای مدسؤولیت شدانه 
خالی کرده اند و یا هم هوای نف  بر آنها چیره گشته که مدان  قیدام آنهدا بددین کدار شدده 
استن بناًء برهر فرد مس مان عاق ز بالنز و سدالم امدت واجدب گردیدده اسدت تدا بده قددر 
توان خدود در ادای ایدن مدسؤولیت سدعی و تدالش کنندد بده نیدت آن کده رهدبری واجدب 
الطاعددت از بهددر امددت اقامدده و زمددام مددردم را بدده دسددت بگددیردز پددرچم توحیددد را بددر 
سرزمین مس مین برافرازدز  س طه و قیادت دین اسدالم را بددان بداز گردانددز و کیدان و 
مکانت مس مین راز که در اثر تق یر درادای این فریدضۀ عظیدم از دسدت رفتده اسدتز 

 بار دیگر اعاده کندن  و ماذلک ع ی هللا بعزیز! 
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 نتیجس
ح  ضرورت به زعامت و رهدبری جامعدۀ اندسانی بده طدور کد  جدزء لیتجدزای 
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