حکومت اسالمی ،پس از رسول خدا
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    خدا را اطاعت کنید
   و اطاعت کنید پیامبر خدا
    و اولیای امر خود را
و هرگاه در چیزی نزاع داشتید
آن را به خدا و پیامبر بازگردانید [و از آنها
داوری بطلبید]
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َحـس ُ
َو ا َ

اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید
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ـذىـن
ـر ِالَـى ا َّل
َ
َالَـم تَ َ
گمان مى کنند که اىمان دارند
آمـنـوا
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ـزعـمـو َن َا َّن ُ
ـهـم َ
به آنچه به سوی تو نازل شده
ـىـك
بِـمـا ُا  نـ ِز َل ِالَ
َ
و [به] آنچه پیش از تو نازل گردیده
ـك
َو مـا ُانـ ِز َل ِمـن َقـبـلِ َ
ِ
ّـاغـوت مىخواهند داورىِ میان خود را به سوی طاغوت ببرند
ُىـرىدو َن اَن َىتَحاکَـموا ِالَـى الط
و َقـد ُا ِ
مـروا اَن ىـکـ ُفـروا بِـه ی
در حالى که امر ىافته اند به او کافر شوند
َ
َ
آىا ننگرىستى به کسانى که

الـشـىـطـا ُن
ـرىـد َّ
َو ُى ُ
اَن ى ِ
ـعـىـدا
ـهـم َض ً
ً
ـضـ َّل ُ
ُ
ـالل بَ

و شیطان می خواهد آنان را

به گمراهی دور و درازی بکشاند
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در اىن آىات تفکر کنىد و پىام هاى مربوط به حکومت را استخراج نماىىد.
1
2
3
4
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دانستىم که ىکى از قلمروهاى رسالت پىامبراکرم   برقرارى حکومت و اجراى احکام الهى بود؛ زىرا
احکام اجتماعى اسالم و پىادهکردن دستورات الهى بدون تشکىل حکومت امکانپذىر نىست .پىامبراکرم   ،
اقامه نماز و زکات تالش کند ،وظىفه داشت که «حکومت اسالمى» را تشکىل
همانطور که وظىفه داشت براى ٔ
اداره جامعه را به دست گىرد و مىان مسلمانان حکم کند.
دهد و ٔ
اکنون ،اىن سؤال پىش مى آىد که آىا پس از رسول خدا    هم نىازى به حکومت اسالمى هست و
باىد ادامه داشته باشد ،ىا نه؟
پاسخ به اىن سؤال مثبت است؛ زىرا دىن اسالم آخرىن دىن الهى و ىک دىن جاودانه است و احکام
ندارد .با رحلت پىامبر اکرم
آن اختصاص به زمان پىامبر اکرم
عده اى که به مانعان زکات
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بوده و دىگر نىازى به انجام احکام
مشهورند ،فکر مى کردند حکومت فقط براى دوران پىامبر
اجتماعى اسالم ،از جمله زکات نىست؛ بنابراىن نىازى به حکومت اسالمى هم نىست.
با تشکىل حکومت اسالمى ع ّزت و سربلندى مسلمانان حفظ مى شود و مانع تعرض بىگانگان به
سرزمىن هاى اسالمى مى گردد.
با تشکىل حکومت اسالمى اهداف متعالى و بلند اسالم ،مانند عدالت و حق ،تروىج خىر و معروف،
جلوگىرى از منکرات و بدى ها ،ىارى به مستضعفان ،دفاع از سرزمىن هاى اسالمى ،اجراى احکام
قضاىى ،اقتصادى و سىاسى اسالم ممکن مى گردد .اىن ىک اصل اساسى و مورد اتفاق پنج مذهب رسمى
وىژه خود است و هر حکومت دىگرى که منطبق
مسلمانان است که اسالم داراى نوع و شکل حکومت ٔ
کننده احکام اسالم باشد.
با قوانىن اسالم تشکىل نشده باشد ،واجب االطاعة نىست و نمى تواند پىاده ٔ
عالوه بر اىن ،با تشکىل حکومت اسالمى مهم ترىن نىاز زندگى اجتماعى انسان ها ،ىعنى برقرارى
مىسر مى شود؛ نىازى که عامل اصلى تشکىل حکومت بوده است و از هنگامى که انسان ها
عدالت ّ
زندگى اجتماعى را آغاز کرده اند ،براى رسىدن به آن تالش کرده اند .برقرارى عدالت نىازى است که
اختصاص به زمان رسول خدا ندارد.
دقت در بُعد اجتماعى و حىات جمعى انسان به وضوح نشان مى دهد که ممکن نىست انسان مانند
حىوانات دىگر بتواند به صورت انفرادى زندگى کند؛ بلکه نىاز به تعاون و همىارى است که پىوندهاى
اجتماعى را پدىد مى آورد.
حق و حقوق دىگران مى شود و کسانى که
از طرف دىگر ،منفعت طلبى برخى انسان ها ،سبب تجاوز به ّ
خود را قوى تر از دىگران مى بىنند ،درصورتى که متخلق به اخالق حسنه نباشند ،در صدد آن برمى آىند که
با زور و ظلم به اموال و ثروت دىگران دست درازى کنند .به دلىل پىداىش اىن قبىل ظلم ها و مزاحمت ها
که همواره در تارىخ بشر اتفاق افتاده ،و نىز نزاع ها و درگىرى ها و هرج   و مرج هاىى که به دنبال آنها پدىد
آمده ،همواره نىاز به قانون و حکومتى   که آن قانون را به اجـرا درآورد حس مى شده است.
مى دانىم که تنها با وضع قوانىن نمى توان مانع زورگوىى و ستم ستمگران و هرج     و  مرج اجتماعى شد؛
زىرا ستمگران و کسانى که فقط به منافع خود فکر مى کنند ،تنها به آن بخش از قوانىن پاىبند مى مانند که
منافع آنها را تأمىن کند و متضاد با منافعشان نباشد .به همىن جهت همواره همراه با مقررات و قوانىن
اجتماعى باىد کسانى باشند که به عنوان حاکمان جامعه ،قانون را به اجرا درآورند و متخلفان را مجازات
کنند و مانع هرج  و مرج گردند .ترس از مجازات سبب مى شود افرادى که خود را هم تربىت نکرده و به
زىور اخالق آراسته نىستند ،مقررات اجتماعى را رعاىت کنند.
3

جدى در مقابل قانون شکنان و متجاوزان
البته جاى انکار نىست که ترس از مجازات هم نمى تواند مانع ّ
باشد و راه تخلف را ببندد؛ زىرا مردمى که نفوذ و قدرت کامل دارند مى توانند قوانىن را به نفع خود وضع
کنند ىا آنها را مطابق مىل خود دست کارى نماىند.
بنابراىن ،قانونى مى تواند نابسامانى هاى اجتماعى را سامان دهد و عدالت اجتماعى را محقق سازد که
از جانب خداوند وضع شده باشد؛ زىرا اوال ً او در وضع قوانىن هىچ منفعتى براى خود طلب نمى کند،
ثانىاً عموم انسان ها ،در اجراى قانون ،خود را در برابر خداوند مسئول مى دانند و به پاداش ىا مجازاتى
که بر اثر رعاىت ىا عدم رعاىت قانون درىافت خواهند کرد ،بىشتر توجه مى نماىند.
صحنه امور سىاسى ،اقتصادى و فرهنگى با مسائل جدىدى روبه رو هستند
امروزه مسلمانان ،در
ٔ
که بدون وجود حکومت اسالمى ،حل آن مسائل امکان پذىر نىست .بانکدارى ،بىمه هاى اجتماعى،
نحوه ارتباط با
نحوه استفاده از رسانه هاى جدىد مانند اىنترنت،
ٔ
پىوند اعضا و خرىد و فروش عضؤ ،
کشورهاى مختلف و با نظام هاى سىاسى متفاوت ،ارتباط با سازمان هاى بىن المللى مانند سازمان ملل
مسئله دىگر امروزه پدىد آمده که ضرورت تشکىل حکومت اسالمى را بىش از
متحد و ىونسکو و صدها
ٔ
گذشته کرده است؛ حکومتى که رهبران آن بر مبناى اسالم و با استفاده از قرآن و س ّنت به ّ
حل مسائل
1
جدىد بپردازند و حکم اسالم را در اىن مسائل به اجرا درآورند.
نمونه یابی

برخى از مسائل جدىد در دنىاى امروز را که در گذشته مطرح نبوده و نىازمند به دست آوردن پاسخ آنها
از قرآن کرىم و س ّنت است ،نام ببرىد و راه حل هاىى را که به نظر شما مى رسد ،در کالس ارائه دهىد.

1ــبر همىن مبنا در اىران پس از انقالب اسالمى ،با رأى قاطع مردم در سال  ،1358نوع حکومت به شکل جمهورى اسالمى اعالم گردىد
و زمىنه براى اجراى احکام الهى فراهم آمد :با توجه به اىنکه مذهب شىعه ىکى از پنج مذهب رسمى در مىان مسلمانان است ،حکومت
اسالمى اىران براساس دىدگاه هاى کالمى و فقهى شىعه تشکىل شده است که روابطى بسىار عالى و وسىع با مسلمانان ساىر مذاهب در جهان
اىده تشکىل حکومت اسالمى و دورى از حکومت هاى طاغوتى و مبارزه با
دارد و در بسىارى از کشورها موجب بىدارى و دلگرمى شده و ٔ
استعمارگران و مستکبران را گسترش داده است .مبانى حکومت اسالمى در مذاهب پنج گانه ،بسىار به ىکدىگر نزدىک است و در جزئىات،
تفاوت هاىى مشاهده مى شود .لذا اگر در برخى تعبىرات اىن کتاب ضمىمه تفاوتى مشاهده مى شود ،در جزئىات ،و بنابر تعبىرات و دىدگاه هاى
کالمى و فقهى اهل س ّنت است و چون در قانون اساسى حقوق مذهب اهل س ّنت محترم شمرده شده ،در بخش آموزش نىز ،طرح دىدگاه هاى
وىژه دانش آموزان اهل س ّنت فراهم آمده است .همىن امر موجب اتحاد بىشتر و همدلى اهل س ّنت با برادران شىعى شده است
کالمى و فقهى ٔ
تا همه در کنار هم و با برنامه رىزى نظام اسالمى براى عزت و سربلندى اىران اسالمى و اعتالى اسالم در جهان عمل نماىند.
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خالفت و امامت

خالفت به معناى جانشىنى و امامت به معناى رهبرى و پىشواىى است .همانطور که گفتىم ،حکومت اسالمى
ندارد و پس از اىشان نىز ادامه مىىابد .کسى که پس از رسول خدا
اختصاص به زمان رسول خدا
عهدهدار حکومت اسالمى مىشود« ،خلىفه» نام دارد؛ زىرا چنىن شخصى جانشىن رسول خدا
است
وظىفه اجراى احکام الهى در جامعه را برعهده دارد .و از آنجا که چنىن شخصى رهبرى و
و پس از اىشان
ٔ
پىشواىى مردم را بر عهده دارد ،او را امام نىز مىخوانند .پىروى و اطاعت از خلىفه بر مردم الزم است .مردم
باىد فرمانها و دستورات او را تبعىت کنند و در اجراى قوانىن الهى ىارىاش نماىند.
تدبر در قرآن
ّ

با تفکر در آىات ابتداى درس توضىح دهىد که کدام آىه به جانشىنى پس از رسول خدا
دارد و مردم را به چه چىزى فرمان مى دهد؟

اشاره

شروط الزم براى خلىفه ىا امام

اداره جامعه ،مهم ترىن مسئولىت الهى است ،هر
از آنجا که جانشىنى پىامبر اکرم
و رهبرى و ٔ
کسى تواناىى و لىاقت پذىرفتن چنىن مسئولىتى را ندارد .کسى باىد اىن مسئولىت را بپذىرد که از شراىط
زىر برخوردار باشد:
 1خلىفه باىد مسلمان و مؤمن باشد و غىر مؤمن نباىد بر مقدرات مؤمنان سىطره و حکومت داشته باشد.
شاق و پرخطر است و خداوند کارهاى
 2خلىفه باىد مرد باشد؛ زىرا خالفت از کارها و وظاىف بسىار ّ
سخت را بر دوش مردان گذاشته و زنان را معاف کرده است.
 3خلىفه باىد عاقل و بالغ باشد؛ زىرا غىرعاقل و غىربالغ را ىاراى چنىن کارى نىست.
 4خلىفه باىد به احکام دىن آگاه باشد و بتواند با قدرت اجتهاد و استنباط ،احکام دىن را از منابع دىنى
استخراج کند و پاسخ مسائل جدىدى را که در دنىاى امروز مطرح مىشود از کتاب و س ّنت بهدست آورد.
الزمه تحقق حکومت اسالمى است؛ زىرا حکومت اسالمى ،آن شکلى از حکومت است که
اىن شرطٔ ،
قوانىن و احکام اسالمى در آن پىاده شود و حاکم آن مجرى احکام الهى باشد .وقتى حاکم مىتواند مجرى
مسئله جدىدى روبهرو شود،
احکام الهى باشد ،که خود با اىن احکام آشناىى کافى داشته باشد و هرگاه با ٔ
با استفاده از قدرت اجتهاد و دانش دىنى خود ،بتواند حکم آن مسئله را بهدست آورد و اعالم نماىد.
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 5خلىفه باىد عادل باشد و براساس عدل و داد بر مردم حکومت کند .او باىد آراسته به فرائض و فضائل
مبرا از گناه و رذائل و هر چه که ّ
مروت است ،باشد .عبداللهبن عمر (رضىالله عنه) گوىد
مخل ّ
و ّ
که :رسول خدا
تعالى بزرگوارتر از عدل بر زمىن چىزى نىافرىد .عدل ترازوى
فرمود :خداى ٰ
خداست بر زمىن و هر کس بدىن ترازو دست ىازد او را تا بهشت مى برد.
اداره امور را تحمل کند.
 6کفاىت :خلىفه باىد قادر به رهبرى مردم باشد و بتواند سختى هاى ٔ
 7سالمت :خلىفه ىا امام باىد از سالمتى برخوردار باشد و نقصى که مانع انجام وظاىف و
مسئولىت هاست ،نداشته باشد.
حق حاکمىت خود را از دست مى دهد و
حاکم اسالمى با از دست دادن هر ىک از اىن شراىطّ ،
نمى تواند بر مردم حکومت کند؛ مثال ً اگر حاکم عدالت ىا کفاىت خود را از دست دهد ،شرعاً حاکم
مسلمانان نىست و حکم او قابل اجرا نمى باشد.

تکالىف خلىفه ىا امام

خلىفه در برابر ّامت دو وظىفه و مسئولىت کلى برعهده دارد:
اقامه اسالم
ٔ 1
2
اداره امور حکومت در چارچوب اسالم
ٔ
براى اىنکه خلىفه بتواند اىن دو مسئولىت مهم را به انجام برساند ،باىد وىژگى ها و خصوصىاتى داشته
باشد؛ از جمله:
 1با مردم و به خصوص اهل نظر و علم و دانش مشورت کند و از نظرات آنها بهره ببرد.
 ٢در مىان مردم باشد و مانند آنان زندگى کند.
 ٣مراقب کارگزاران خود باشد و بر کار آنها نظارت کند.
تکمیل کردن

با دوستان خود مشورت کنىد و وىژگى هاى دىگرى را که به نظر شما بهتر است حاکم اسالمى داشته
باشد مشخص نماىىد.

6

راه انتخاب خلىفه و امام

خلىفه از طرف مردم ىا خبرگان مردم که نام دىگر آن شوراى ّ
حل و عقد است ،انتخاب مى گردد .مردم
با چنىن خلىفه اى بىعت مى کنند و به فرمان هاىش عمل مى نماىند .کسى که بدون نظر و رأى شوراى امت
قدرت را به دست بگىرد ،دىگر عنوان خلىفه در مورد او مصداق ندارد ،بلکه عناوىنى مانند شاه ،سلطان
و دىکتاتور در مورد او صدق مى کند .چنىن حکومتى هم در اسالم جاىگاهى ندارد و از ارزش و اعتبار
برخوردار نىست .خالفت ،پىش از آنکه ىک مقام باشد ،ىک مسئولىت است و کسى که خود طالب آن
اهلىت اىن کار را ندارد .پىامبر اکرم
فرموده است:
باشدّ ،
«به خدا سوگند ،ما کسى را که بر اىن کار حرىص بوده ىا درخواست کند ،متصدى
نخواهىم کرد».
و ىا فرموده است:
1
«خائن ترىن شما پىش ما کسى است که آن (مقام و منصب) را مطالبه نماىد».
اندیشه و تحقیق

درباره حاکم اسالمى به دست مى آورىد ،ىادداشت
سوره نساء تفکر کنىد و نکاتى را که
آىه 83
 1در ٔ
ٔ
ٔ
کنىد.
سوره مائده چگونه مى توان بر لزوم تشکىل حکومت اسالمى
سوره نساء و 48
 2از آىه هاى 105
ٔ
ٔ
استدالل کرد؟
توسط پىامبر
 3با تأمل در شروط الزم براى حاکم اسالمى ،وىژگى هاى مشترک بىن پىامبر ،خلىفه و حاکم اسالمى
را استخراج کرده ،پىرامون هر کدام توضىح مختصرى بنوىسىد.

1ــ صحیح ابو داود
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