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خالفت اسالمی پس از رسول خدا

نگاهی همراه با وداع
انس ابن مالک  مى گوید: 

، نماز جماعت صبح به امامت ابوبکر صدیق  برپا گردید؛  روِز چهارِم بیماری پیامبر 
رسول خدا  پردٔه آن در را، که از منزلشان به مسجد باز مى شد، کنار زد؛ به صفوف نمازگزاران 
نگاه کرد و با تبّسمى شیرین پرده را انداخت. سپس، به مسجد آمد و به ابوبکر صدیق اقتدا کرد. 
این آخرین باری بود که مسلمانان، رسول اللّٰه را در مسجد دیدند و رسول خدا  نیز صف 
نمازگزاران را دید؛ گویی با نگاه پرمهرش با مسلمانان خداحافظی مى کرد. پس از این دیدار، آن 
بزرگوار در آخرین لحظات عمرش از شدت تب چهرٔه مبارکش را با آب خیس مى کرد و مى فرمود: 
»لاله اّل اللّٰه، به راستی مرگ را سختی هایی است«. سرانجام، روح مبارک پیامبِر مهربانی ها از 
بدنشان خارج شد و ایشان در چاشتگاه روز دوشنبه 12ربیع الول سال یازدهم هجری وفات یافت. 
وقتی خبر وفات پیامبر رحمت منتشر شد، در همان ساعات اولیه مردم در مورد انتخاب جانشین او 
شروع به رایزنی و مشاوره کردند.بی شک، اولویت دادن به انتخاب جانشین برای رهبری جامعٔه 

ّ
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مسلمین قبل از خاک سپارِی پیامبِر مهر و عدالت، گامى  بزرگ و مهم و اقدامی پیشرفته بود که 
اهمیت حکومت اسالمى و وجود حاکم برای ادارٔه اموِر مردم را در قالب رأی جمعی صحابه نشان 
می داد و بر این نکته تأکید داشت که جامعه نباید لحظه ای ازحاکم وحکومت خالی باشد؛1 چون بنا 

به فرمودهٔ خداوند در قرآن کریم، اطاعت از حاکم اسالمى لزم و ضروری است.

ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید، یا َایَُّها الَّذیَن آَمنواَاطیُعوا الّلٰهَ 
و از پیامبر پیروی کرده سوَل    َو َاطیُعوا الرَّ

و صاحبان امرتان را ]که از خود شما هستند[ اطاعت نمایید َو ُاولِى االَمِر ِمنکُم  
و اگر در چیزی اختالف کنید َفِان تَناَزعُتم فى َشىءٍ  

آن را به خدا و پیامبر بازگردانید ]یعنی به قرآن وسنت مراجعه کنید[ سوِل   َفُرّدوُه ِالَى الّلِٰه َو الرَّ
اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. ِان کُنُتم ُتؤِمنوَن بِالّلِٰه َو الَیوِم اآلِخرِ 

این ]کار[ برای شما بهتر است ٰذلَِك َخیٌر   
و سرانجام  نیکوتری دارد. َو َاحَسُن تَأویاًل )نساء، ٥٩(  

آیا اندیشه و نگاه نکرده ای به کسانى که گمان مى کنند  َالَم تََر ِالَى الَّذیَن َیزُعموَن َانَُّهم آَمنوا 
به آنچه بر تو نازل شده بِما ُانِزَل ِالَیَك   

و همچنین به آنچه پیش از تو نازل گشته ایمان دارند؟  َو ما ُانِزَل ِمن َقبلَِك  
اینها در عین این گمان مى خواهند داوری اختالف هایشان را   ُیریدوَن َان َیتَحاکَموا ِالَى الّطاغوتِ 

به سرکشان عرضه کنند؛      
در حالی که به آنها امر شده که طاغوت را انکار کنند   

ٰ
َو َقد ُاِمروا َان َیکُفروا بِه

و این در حالی است که شیطان مى خواهد یطاُن    َو ُیریُد الشَّ
آنها را به گمراهی دور و درازی بکشاند. َان ُیِضلَُّهم َضالال ً بَعیًدا )نساء، ٦٠( 

١ــ خلفاءالراشدین من الخالفة الی الشهادة، اثر صالح عبدالفتاح الخالدی و همچنین از کتاب های منبع به صحیح بخاری ٢٥٦، ٤٤٤٩ 
و ٤٤٥٠ مراجعه شود.
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گاهی سؤال مى شود که آیا پس از رسول خدا  نیازی به حکومت اسالمى هست و آیا بدون 
وجود حکومت، احکام خداوند اجرا مى شود؟

در جواب می گوییم: بله؛ با توجه به این امر مهم که دین در پی تأمین سعادت فرد و جامعه برای تمام ُعمر 
بشریت در این کرهٔ خاکی است و نظر به اینکه مقاصد و اهداف شریعت با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند، 

مى توان مهم ترین دلیل تشکیل حکومت اسالمى پس از رحلت پیامبر  را این گونه خالصه کرد:
1ــ اجرای احکام الهی

بدون تردید، عملی کردن احکام اجتماعى اسالم و اجرای دستورهای خداوند بدون تشکیل حکومت 
حکومت  مى کرد،  تالش  زکات  و  نماز  اقامٔه  براى  که  همان طور  رسول اللّه   نیست.  امکان پذیر 
اسالمى را نیز تشکیل داد تا در سایٔه حکومتی مشروع به اهداف دیِن خدا جنبٔه عملی دهد و آنها را از 
حالت آرزو و فکر به مرحلٔه عمل و اجرا در آورد. روشن است که بعد از ایشان هم احکام الهی باید 

اجرا شوند تا جاودانگی این راه پاک به شکل عملی تحقق پذیرد. 
امروزه در غرب آزادی هایی به نام آزادی فردی چنان مقبولیت یافته اند که امنیت اجتماعی به خطر  
فقط  می تواند  ابتدا  در  مثاًل مستی،  مواردی شود؛  می تواند شامل چنین  فردی  احکام  افتاده است. 
حکمی فردی به حساب آید اما وقتی عربده کشی و بسیاری پیامدهای ناخوشایند دیگر دارد، از حالت 
حکم فردی خارج می شود. اعتیاد به مواد مخدر و اقدام به خودکشی یا خودآزاری هم می توانند از 
مصادیق و موارد احکام فردی باشند. در اسالم این گونه مسائل حتی درصورت فردی، روا نیستند و 

در صورت ارتباط با حقوق دیگران، بیشتر منع می شوند.
احکام  این  و  دارد  خود  در  را  اجتماعی  و  فردی  احکام  از  مجموعه ای  اسالم  دین  که  مى دانیم 
)به خصوص نوع اجتماعی آنها( بدون وجود حکومت، امکان اجرا ندارد. پرداخت زکات، رسیدن به 

تدّبر در قرآن

در آیات 59 و 60 سورٔه نساء تدّبر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
، نام ُاوِلی اَلمر ذکر شده است؟ 1ــ با توجه به آیٔه 59 چرا بعد از نام خدا و پیامبر

2ــ در آیه 60 منظور از کلمٔه » طاغوت« چیست؟
3ــ با تدّبر در دو آیٔه مورد نظر، بنویسید کدام واژگان آنها به مسئلٔه خالفت اشاره دارد.

٤ــ تحقیق کنید که » اولوالمر« در کتب تفسیر چگونه تعریف شده است. 
٥ــ تحقیق کنید که دلیل آوردن )ِمنُکم( بعد از ُاوِلی اَلمر، چیست؟
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حقوق خانوادگی و مالی مردم و نیز جلو گیری از جرم و جنایت و مجازات متجاوزان به حقوق انسان ها 
و برخورد صحیح با دزدان و اختالسگران و… همه و همه به اقتدار نیاز دارد. برقراری این اقتدار 
نیازهای  این  می تواند  بهتر  مطلوبش،  ساختار  و  محتوا  با  اسالمی  حکومت  است.  حکومت  برعهدٔه 

انسانی را برطرف کند.
2ــ تحقق اهداف و االی اسالم در چارچوب قانون

اهداف والی اسالم، مثل عدالت و ترویج خیر و خوبی و جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی، 
ادلّه و  قانون هم  نیازمند است. از طرف دیگر،  قانون  به  اقتصادى و سیاسى  اجراى احکام قضایى، 
پشتوانٔه موّجهی مى خواهد و همٔه اینها به تکیه گاه محکمى نیاز دارد. این تکیه گاه محکم همان خالفت 

اسالمى است که با شورا و نظارت مردمى ، دین خدا را به گونه ای مطلوب اجرا مى کند.
٣ــ خوشبختی و خشنودی همگان

حکومت دینی یک ویژگی دارد که با آن مى تواند ناهنجاری های اجتماعی را بهتر از سایر حکومت ها 
اصالح کند و اوضاع را سر و سامان دهد.این ویژگی، تالش برای تطبیق و اجرای دین است.خداوند 
رحمتی عمومى نسبت به تمام بندگان دارد و همه را به خیر و صالح و سعادت دعوت مى کند. گروهی 
این دعوت عمومى  را مى پذیرند و گروهی پذیرای آن نمى شوند، اما منتقدان و مخالفان دین هم مى بینند 
که حقوقشان به بهترین وجه داده مى شود. بنابراین، معتقدان با جان و دل و از سر ایمان حکومت را 
تقویت مى کنند و غیر معتقدان هم با دیدن عدالت همگانی و سعادت جمعی، مجذوب حکومت اسالمى 

مى شوند.
بیشتر بدانیم

عدالت یکی از نیاز های انسان است و انسان ها با تمام وجود به وسیلٔه عدالت آرامش مى یابند و در سایٔه 
آن به آسایش مى رسند. انسان هایی که درونی سالم و فکری پاک دارند، نه تنها اجرای عدالت را در حق 
خودشان دوست دارند بلکه عملی شدن آن را در حق دیگران نیز ضروری مى دانند اما افرادی که اخالق 
منافع شخصی، حقوق دیگران را ضایع کنند.  برای جلب  ندارند، ممکن است در هر فرصتی  پسندیده 
آخرین دورهٔ حضور رسولن الهی )دورٔه 23 ساله رسالت پیامبر( به عّلت وجود شخص پیامبر و صحابٔه 
بزرگوارش، زماِن اوج عدالت خواهی و دادپروری انسان بوده است. قطعًا این به آن معنا نیست که با مرگ 
پیامبر و صحابه اش انسان به سعادت و عدالت نیاز ندارد. پایبندی به قوانین عادلنه نیاز همیشگی بشر 
است و قدرت و اقتدار لزمٔه پایبندی به عدل و داد است.البته صرف اعتقاد به عدالت کارساز نیست بلکه 
این مجریان عدالت اند که از آن دفاع مى کنند و آن را به اجرا در مى آورند و اینجاست که وجود حکومت 

اسالمى الزامى مى نماید.
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ضرورت تشکیل حکومت اسالمى در جهان امروز
امروزه حکومت ها بر مردم تأثیرات عمده ای دارند. حکومت های لییک مردم را از نیازهای ایمانی 
و روحی انسان دور می کنند و حکومت های سرمایه داری برای جلب بیشتر سرمایه و پول گاهی مرزهای 
اخالقی را زیرپا می گذارند و با بی توجهی به انسانیت و اخالق و دین، عمالً جنبٔه روحی انسان ها را به 
فراموشی می سپارند. ممکن است گفته شود که بسیاری از حکومت های لییک و یا سرمایه دار در رفع 
نیازهای مادی مردم موفق اند. ما منکر این واقعیت نیستیم اما سخن این است که انسان مانند نمایشگاهی 
بسیار بزرگ است که بخش جسمی و مادی قسمت ورودی این نمایشگاه بزرگ است، )بنابراین باید 
رفاه مادی تأمین شود( اما بخش مهم نمایشگاه وجودی انسان، فهم گستردٔه او از خود و هستی و درک 
ایمان، عبادت و عرفان است. بنابراین، حکومت اسالمی باید ضمن تأمین رفاه مردم، زمینٔه شکوفایی 
بُعد روحانی و معنوی آنان را فراهم کند و آنچه را مربوط به حکومت هاست، سروسامان دهد و از آنها 
حمایت نماید. عالوه بر این، امروزه مسلمانان در صحنه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با مسائل 
جدیدی چون استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی، نحؤه ارتباط با کشورهای مختلف و نظام های 
سیاسی آنها، ارتباط با سازمان های بین المللی، پیوند اعضا و ده ها مسئله نوظهور دیگر روبه رو هستند. 
رهبران حکومت اسالمی باید بر مبنای اسالم و با مراجعه به قرآن و سنت، این مسائل جدید را حل و 

فصل کنند؛ به گونه ای که برطرف کنندٔه نیازهای جدید همٔه طبقات مختلف انسانی باشند. 

بیشتر بدانیم
باید دانست که برخی از مسائلی که امروزه با آن مواجهیم به گونه ای با اعتقادات دینی در ارتباط است 

و نباید آنها را فقط امری علمی تلّقی کرد. از جملٔه این مسائل می توان به قضیه پیوند اعضا اشاره کرد. 
حکم فقهی پیوند اعضا: 

شاید کم نباشند افرادی که پیوند اعضای فرد میت را به انسان زنده ای که نیازمند است، ناروا می دانند. 
حتی افراد زیادی هم هستند که پیوند اعضای فرد زنده را هم درست نمی دانند اما این امر پس از آنکه 

مجتهدان آن را مورد بررسی فقهی قرار داده اند، پذیرفته شده است1. 
فقها در این مورد این گونه استدلل کرده اند: 

1ــ قرآن در سورٔه مائده کشتن ناحق یک انسان را به مثابه کشتن کّل انسان ها می داند و در مقابل، زنده 
کردن یک انسان را زنده کردن تمام انسان ها می داند2.

١ــ البته به شرط اینکه میت خود قباًل به این کار اجازه داده باشد یا در موارد ضروری خانواده اش رضایت خود را اعالم کنند.
َّما َاحَیا الّناَس َجمیعاً …؛ و هرکس موجب زنده شدن کسی گردد، گویی تمام مردم را زنده  ٢ــ سورٔه مائده، آیٔه ٣٢: … َوَمن َاحیاها فََکا ن

کرده است. 
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پاسخ به سؤاالت شما

استفادهٔ ما از شبکه های اجتماعی و اینترنت چه حکمى دارد؟
نیز حرام  به نظر علمای معاصر، هر چه که در دنیای واقعی حرام است در دنیای مجازی  بنا 
است و استفاده و دیدن هر چه که در دنیای واقعی حالل است، در دنیای مجازی نیز حالل است.2

دانش تکمیلی

با دوستان خود مشورت کنید و ویژگى هاى دیگرى را که برای حکومت اسالمى الزم است، 
مشخص نمایید.

اندیشه و تحقیق
1ــ در آیٔه 83 سورٔه نساء تفکر کنید و نکاتى را که دربارٔه اولو األمر به دست مى آورید، استخراج 

کنید.
2ــ از آیه هاى 105 سورٔه نساء و 48 سورٔه مائده چگونه مى توان لزوم تشکیل حکومت اسالمى 

توسط پیامبر را استدالل کرد؟

٢ــ بنای اسالم رفع سختی از زندگی انسان ها )به روش صحیح و شرعی( است )فقها این هدف واالی 
دینی را رفع َحَرج می نامند(.

در صورت ممنوع دانستن پیوند اعضا، َحَرج و سختی را در زندگی انسان ها روا دانسته ایم و این با 
اهداف و مقاصد شریعت سازگار نیست. 

٣ــ در نهایت، فقها براساس قاعدٔه اضطرار1، پیوند عضو از مرده به زنده یا زنده به زنده را روا و جایز 
دانسته اند. 

1ــ قاعدٔه اضطرار یکی از قواعد مهم فقه اسالمی است.اصل قاعده این گونه است: الضرورات تبیح المحظورات؛ یعنی ضرورت ها و 
تنگناها امور نهی شده را روا می کنند. این قاعده از چند آیه و حدیث گرفته شده و خالصٔه آن این است که گاهی نیاز و ضرورتی حیاتی یا مهم 
موجب می شود کاری که در شرایط عادی ممنوع است، روا گردد. خوردن گوشت حرام توسط فرد گرسنه ای که نزدیک به مرگ است، یکی 

از مصادیق این قاعده می باشد.
٢ــ به قول فقهای معاصر، کُلُّ ما النَّظَر علیِه فی الواقِع َحراٌم فَالنَّظَُر ِالیِه علٰی َشاَشِه اِلّتلفاِز َوما شابَهها َحراٌم و ِبالَعکِس.
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شورا و خالفت اسالمی

آشنا  از رسول اللّٰه   پس  اسالمى  تشکیل حکومت  با ضرورت  را  گذشته شما  در درس 
کردیم. در این درس مى خواهیم چگونگی انتخاب خلیفه پس از پیامبر خدا را مورد بررسی قرار 

دهیم.
خدای علیم وحکیم به پیامبر دانایش امر کرد که با یاران مخلص و وفادار خود مشورت کند. 
این نشان می دهد که دیِن دوست داشتنی ما با مشورت و توجه به رأی و فکر افراد عجین شده 
است؛ چون یکی از نعمت های با ارزش خداوند، نعمت عقل است و عقل چراغ راه مؤمن است. 
مؤمن با این چراغ فروزان در مسیر زندگی پاک خود پیش مى رود و با اخالص و مداومت در آن 

به انتهای راه )بهشت( مى رسد.
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شورا و جایگاه آن
شورا بر وزن فُعلٰى، از ریشٔه شور، در لغت به دو معنا آمده است؛ اول یعنی کال و متاعی که آشکار 
است و دوم به معنای برداشت عسل از کندو و محل آن، و در اصطالح، کاری جمعی است که در آن 
اعضا در فکر انتخاب و برداشِت نظر بهتر هستند؛ نظری که اکثریت، بر بهتر بودن آن اتفاق نظر دارند. 
استفاده از شورا، تصمیم را بی عیب و نقص می کند و مانع اعمال نظرات فردی می شود. شورا نوعی 
مشارکت جمعی است که در آن افراد صاحب نظر و خیرخواه با دقت و اخالص درپی تصمیم گیری 

صحیح و انتخاب رأی برتر برای رفع نیازها و البته حل مشکالت هستند. 
دهدمشورت، ادراک و هشیاری دهد یاری  را  عقل  مر  عقل ها 
رایزن ای  بکن  پیغمبر  مؤتمن١گفت  کالمستشار  مشورت، 

قرآن کریم بر اصل شورا تأکید کرده است و خطاب به پیامبر اکرم مى فرماید:
َفِبما َرحَمةٍ ِمَن الّلِٰه لِنَت لَُهم                    )پیامبر( رحمت خداوند بود که با آنها ]صحابه و سایر مخاطبان[  

      نرم خو شدی
َو لَو کُنَت َفظًّا َغلیَظ الَقلِب    و اگر درشت خوى سخت دل بودى،

اَلنَفّضوا ِمن َحولَِك    دیگران از اطرافت پراکنده مى شدند.
َفاعُف َعنُهم     بنابراین، ]اکنون هم[ آنان را ببخش

َواستَغِفر لَُهم     و برایشان آمرزش طلب کن
َو شاِورُهم ِفى االَمِر    و در کارها با آنها مشورت کن

َفِاذا َعَزمَت َفتََوکَّل َعلَى الّلِٰه    و وقتی هم که تصمیم مى گیری، بر خدا توکل کن.
ِانَّ الّلَٰه ُیِحبُّ الُمتََوکِّلیَن )آل عمران، ١٥٩(   چون قطعًا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.

تدّبر در قرآن

با مردم  ١ــ در آیٔه 159 سورٔه آل عمران بیندیشید و نکاتی را که دربارٔه رابطٔه حاکم اسالمى 
است، استخراج کنید.

٢ــ حکمت امر کردن پیامبر به پرداختن به شورا و مشورت را بیان کنید.

١ــ المستشار مؤَتمن: حدیث نبوی است، یعنی هرکه را مورد مشورت قرار می دهند، به او اعتماد می کنند. دو بیت بال در مثنوی معنوی 
دفتر اول ذکر شد و حدیث » المستشار مؤتمن« در سنن الترمذی، سنن ابن ماجه و سنن دارمی و مسند امام احمد آمده و صحیح است. 
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در  اینکه  مگر  نیست؛  لزم  مشورت  دارد،  وجود  حدیث  یا  قرآن  صریح  نص  که  آنجا  البته 
کیفیت اجرا به مشورت نیاز باشد. برای مثال، انفاق در راه خدا با نصوص قرآنی ثابت است اما 
کیفیت انفاق مى تواند با توجه به زمان و مکان و افراد تغییر کند؛ چنین است نظرخواهی پیامبر در 
موضوع کیفیت برخورد با مشرکان در جنگ احزاب و پذیرش مشورت سلمان فارسی  در 

حفر خندق1.
یکی از سوره های قرآن کریم »شورٰی« نام دارد. در این سوره، بعد از بیان چند ویژگی مؤمنان و 
مجاهدان و خصوصیات قلبی و عملی آنها، به امر شورا تصریح شده است. ذکر شورا به عنوان یکی 
از صفات اصلی جامعٔه اسالمى )یعنی اقامٔه نماز و ادای زکات( و همچنین آمدن کلمٔه »امر« به صورت 

مطلق نیز در آیٔه زیر قابل توجه است.
َو الَّذیَن استَجابوا لَِربِِّهم                و )مؤمنان( کسانی هستند که به )ندای( پروردگارشان پاسخ )مثبت( مى دهند

الَة              و نماز بر پا مى کنند َو َاقاُموا الصَّ
َو َامُرُهم شورٰى بَینَُهم            و کارشان در میانشان )براساس( مشورت است

َو ِمّما َرَزقناُهم ُینِفقوَن 2 )شورٰی، ٣٨(   و از آنچه که به آنها روزی داده ایم، پیوسته انفاق مى کنند.

توجه کنید که شورا، اصلی ثابت و تغییرناپذیر است اما از نظر وضع ظاهر، پیوسته دگرگون مى شود 
و تنها کاردانان و اهل بصیرت مجازند که کیفیت آن را تغییر دهند.

١ــ حدیث مشهور )َمن َسنَّ ِفی اِلسالِم ُسنًَّة َحَسَنًة َفَله و َاجُرها َو َاجُر َمن َعِمَل ِبها َبعَده و ِمن َغیِر َان َینُقَص ِمن ُاجوِرِهم َشیٌء.( که امام مسلم 
آن را روایت مى کند، مستند علمای اسالمى برای اثبات این موضوع است )صحیح مسلم ١٠١7؛ این حدیث را در کتاب های سنن ابن ماجه، 

النسائی، سنن الترمذی، سنن الدارمى  و مسند امام احمد هم مى یابیم، ضمنًا این حدیث صحیح است(. 
٢ــ  همچنین توجه به این نکته لزم است که در آیات ٣٩ ــ ٣٦ شورٰی چند ویژگی از ویژگی های مؤمنان ذکر شده است اما در اینجا یعنی 

آیٔه ٣٨ از چهار ویژگِی پذیرش دین خدا، اقامٔه نماز، شورایی بودن کارها و انفاق نام برده شده است.
٣ــ توجه کنید که انفاق لفظی عام و کلی است و انفاق واجب و مستحب را شامل می شود. انفاق واجب همان زکات مال و زکات بدن )فطر( 

و کفاره های مالی است و انفاِق سنت یا مستحب، سایر بخشش هایی است که مؤمن به مستحقان روا می دارد. 

تدّبر در قرآن

با تدبّر در آیٔه 38 سورٔه شورٰی، بگویید چرا مشورت کردن میان دو واجب »نماز« و »انفاق«3 
ذکر شده است؟
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عضویت در شورا
عموم مؤمنان و مسلمانان حق عضویت در شورا را دارند و بر همین اساس و در چارچوب قوانین و 
مقّررات اسالمى طرف مشورت قرار مى گیرند، اّما چون اجتماع و نظرخواهى همٔه مردم همواره ممکن 
نیست، از گذشته روش هاى مختلفى براى شورا به کار گرفته شده است و طبعاً هنوز هم به کار مى رود. 
مثالً مردم افرادى را که در میان آنان به صداقت، امانت دارى و تقوا و علم مشهورند، به عنوان نماینده 
انتخاب هایى،  تا در مسائل خاص اظهارنظر و تصمیم گیری کنند.شرط اصلى چنین  انتخاب مى کنند 
آگاهى و آزادى انتخاب کنندگان است تا بدون اغفال و سوء استفادٔه افراد ناباب و در آزادى کامل، فرد 

مناسب ومورد نظر خود را انتخاب کنند. 

نمونه یابی

امروزه نمونه هاى مختلفى از شورا را در شهر و حتی محیط آموزشی می بینیم. چند مورد از 
آنها را نام ببرید وتوضیح دهید که در هرکدام دربارٔه چه مسائلى مشورت مى شود.

بنا بر آنچه گذشت، حکومت پس از رسول خدا  به شکل خالفت و شورایی ادامه پیدا کرد. در 
اینجا به شرح خالفت وچگونگی انتخاب و ادامٔه آن مى پردازیم.

خلفای راشدین برگزیدگانی از صحابٔه بزرگ پیامبر  بوده اند که با تکیه بر نظام شورایی خالفت، 
نظامى عادل و شریف را به اّمت اسالمى و بلکه به جهانیان تقدیم کرده اند.

خالفت
خالفت به معناى جانشینی است.کسى که پس از رسول اللّٰه  عهده دار حکومت اسالمى مى شود 
خلیفه نام دارد؛ چون ادامه دهندٔه راه رسول اللّٰه  است و پس از آن بزرگوار، اجرای دین و احکام 
الهی را در جامعه بر عهده دارد. نظام مبتنی بر شورا )که در صدر آن خلیفه قرار دارد( خالفت نامیده 
مى شود.براساس حکم قرآن و سنت، پیروی از خلیفه و به دنبال آن گردن نهادن به نظام خالفت، واجب 
است؛ البته در صورتی که حکم خلیفه و نظام خالفت اسالمى  براساس قرآن و سنت باشد. توجه به این 
نکته لزم است که خلیفه خود یکی از اعضای شورای خالفت است و عنوان خلیفه نباید دستاویزی 

برای خودمحوری او شود.
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راه انتخاب خلیفه
خلیفه از طرف مردم یا نخبگان آنها، که نام دیگر آن شوراى حّل و عقد است، انتخاب مى شود. 
کسى  مورد  در  خلیفه  عنوان  مى نمایند.  عمل  فرمان هایش  به  و  مى کنند  بیعت  برگزیده  خلیفٔه  با  مردم 
که بدون نظر و رأى شوراى اّمت، قدرت را به دست بگیرد، به کار نمی رود؛ بلکه عناوینى مانند شاه، 
سلطان و دیکتاتور در مورد او صدق مى کند. چنین حکومتى در اسالم جایگاهى ندارد و از ارزش و 
اعتبار برخوردار نیست. با توجه به توصیف قرآن از جامعٔه ایمانی، شاخصٔه اصلی حکومت اسالمى 
شورایی بودن آن است. به همین سبب، محور تعیین اولو األمر، شوراست اما کیفیت شورا )همان گونه 

که گذشت( بنا به شرایط و حالت، متفاوت است وتغییر مى کند.
مهم ترین شرایط الزم براى خلیفه 

چون خالفت با دین خدا و سرنوشت مردم ارتباط اساسی وتنگاتنگ دارد، هر کسی توانایى و لیاقت 
پذیرفتن چنین مسئولیتى را ندارد. مهم ترین شرایط لزم برای خلیفه شدن، موارد زیر است:

1ــ خلیفه باید مسلمان و مؤمن باشد؛ چون غیر مؤمن نباید بر مقدرات مؤمنان سیطره و حکومت پیدا 
کند.این شرط نباید ستم به غیرمسلمانان تلقی شود؛ چون همان گونه که گفتیم، حق کامل این افراد در 
تمام زوایای زندگی محفوظ است و آنچه مانع خلیفه شدن آنهاست، بنای اسالمى خالفت است که باید 

توسط شخص مسلمان اداره شود.
2ــ خلیفه باید عالم به دین باشد و بتواند با قدرت اجتهاد و استنباط، احکام دین را از منابع اسالمى 
استخراج کند و پاسخ مسائل جدیدى را که در دنیاى امروز مطرح مى شود، با مراجعه به کتاب و سنت 
به دست آورد.1 البته این شرط به آن معنا نیست که همٔه اجتهادات توسط خود شخص خلیفه صورت 

می گیرد.
این مهم از آیٔه 83 سوره نساء فهم مى شود: 

سوِل َو ِالٰى ُاولِی االَمِر ِمنُهم لََعلَِمُه  لَى الرَّ  َو لَو َرّدوُه ِاِ
ٰ
»َو ِاذا جاءَُهم َامٌر ِمَن االَمِن َاِو الَخوِف َاذاعوا بِه

یطاَن ِااّل َقلیاًل«؛ تَّبَعُتُم الشَّ ِه َعلَیکُم َو َرحَمُته و ال َ الَّذیَن َیستَنِبطونَه و ِمنُهم َو لَو ال َفضُل الّلٰ
»و هنگامى که خبرى از موجبات ترس و نترسیدن به آنها می رسد، ]بدون تحقیق[ آن را شایع مى سازند؛ 
در حالى که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان و فرمانده هایشان )که قدرت تشخیص کافى دارند( باز گردانند، 
کسانی که اهل استنباط و فهم مسائل هستند، )چارۀ آن مشکالت را( می فهمند و اگر فضل و رحمت خدا بر 

شما نبود، )جز عدۀ کمى( همگى از شیطان پیروى مى کردید ]و گمراه مى شدید[«. نساء، ٨٣

١ــ باز هم توجه کنیم که این ویژگی بی حرمتی به غیرعلما نیست؛ چون لزمٔه ساختار خالفت و کنترل آن علم و آگاهی است.
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در این آیه، خداوند از افرادی که اخبار مختلف را بدون صالحدید پیامبر  وآگا هان اّمت و طبعاً 
بدون مالحظٔه مصلحت پخش مى کنند، انتقاد مى کند و پرداختن به چنین موضوعاتی را به مطرح کردن  آنها 

در محضر پیامبر  وصاحب نظرانی موکول مى نماید که مى توانند مطالب را از قرآن استنباط کنند.
3ــ خلیفه باید متقی و به خصوص عادل باشد و براساس عدالت بر مردم حکومت کند؛ طوری که از 
اقتدارش سوءاستفاده نکند و از تبعیض و ستم دوری نماید. او باید با ظلم در تمام اشکال قومى، طبقاتی 
و مذهبی مبارزه کند؛ زیرا همانند تمام حکومت ها، در گسترٔه حکومت اسالمى ترکیبی از مردمانی زندگی 
ناتوانی هم وجود  می کنند که دارای قومیت ها، مذاهب و مشاغل متفاوت اند. در ضمن، افراد پیر و 
دارند که قادر به کسب درآمد نیستند و نمى توانند نیاز معیشتی خود را برطرف کنند. وجود این طبقات، 

به ویژه طبقٔه اخیر، نیاز به تقوا و عدالت را در خلیفه لزم و ضروری می نماید.1 

اهداف خالفت اسالمى
خالفت اسالمى، به عنوان حکومتی پاک و نمونه، درپی رسیدن به اهدافی والست. در اینجا به دو 

هدف از این اهداف وال اشاره مى کنیم:
1ــ تبیین، تبلیغ و پیاده کردن صحیح دین؛ 

2ــ برقراری نظم اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی2.
سه راهکار مهم برای رسیدن به اهداف خالفت اسالمى 

نظام خالفت برای تحقق اهداف والی خود باید با استفاده از راهکار های شرعی و مردمى، اقدامات 
زیر را انجام دهد:

1ــ با مردم )به خصوص اهل نظر و علم و دانش( مشورت کند و از نظرات آنها بهره ببرد؛
2ــ مردمى باشد و مانند آنان زندگی کند؛

 3ــ بر کارگزاران 3حکومتی و عملکرد آنها نظارت کند4.

١ــ گرچه در اصطالح اهل علم به کسی هم که از گناهان کبیره دوری مى کند و به فضایل اخالقی آراسته ومقبولیت تقوایی دارد عادل 
مى گویند.

٢ــ البته روش عملی حکومت خلفای راشدین نشان مى داد که آن بزرگواران تمام هّمتشان مصروف این بود که ابتدا تمامى آحاد مردم را از 
فقر نجات دهند و برای همگان رفاه عمومى  را فراهم کنند و سپس دین را در زندگی فردی واجتماعی مردم احیا نمایند.

٣ــ کارگزاران همان مدیران ومسئولن جامعه اند که قوای قانون گذاری واجرایی وقضایی را تشکیل مى دهند.
٤ــ محاکمٔه پسر کارگزار مصر در زمان امیرالمؤمنین عمر و قصاص گرفتن از او یکی از زیباترین مصادیق این بند است. 
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نقش مردم در حکومت اسالمی
پایه هاى حکومت اسالمى بر پذیرش مردم استوار است؛ لذا هرگاه مردم به توحید و نبوت رسول اللّٰه  
ایمان بیاورند، خود به خود جامعٔه اسالمى تشکیل مى شود وتشکیل جامعٔه اسالمى مقدمٔه تشکیل خالفت 
اسالمى است. به همین جهت، لزمه اقتدار حاکم اسالمى مقبولیت از جانب مردم است. در این صورت، 
خلیفه مى تواند برنامه هاى خود را به اجرا درآورد و مردم را در جهت اهداف ایمانی به فعالیت و کار و تالش، 
تشویق کند. اگر خلیفه مورد قبول مردم نباشد، حکومت به سمت استبداد حرکت خواهد کرد و از مردم جدا 
خواهد شد و در مواقع سخت، مردم از آن پشتیبانى نخواهند کرد. بنابراین، باید همواره رابطه ای عاطفى میان 

حاکم جامعٔه اسالمى و مردم وجود داشته باشد تا مردم، حاکم را از خود بدانند و از او حمایت کنند1.

تعامل حکومت اسالمى با دیگر حکومت ها
مى کند.  تنظیم  اسالمى  موازین  براساس  حکومت ها  سایر  با  را  خود  رابطٔه  اسالمى  حکومت 
بر  این اساس، با کشورهایى که روابط عادلنٔه متقابل را رعایت کنند، رابطٔه حسنه و مسالمت آمیز برقرار 
مى کند و در مقابل، در برابرکشورهایی که بخواهند به سرزمین اسالمى یا منافع آن تجاوز نمایند، محکم 
و با شجاعت مى ایستد و مقابله مى کند و به هیچ حکومتی اجازٔه نفوذ و دخالت در چارچوب حکومت 

اسالمى را نمى دهد.

١ــ سعدی شیرین سخن در این باره می گوید: 
درخت  سلطان  و  بیخ اند  چو  رعیت 
ریش خلق  دل  توانی  تا  مکن 

درخت، ای پسر، باشد از بیخ سخت 
خویش بیخ  می َکنی  می ُکنی،  وگر 

بیشتر بدانیم

رابطۀ متقابل مردم با خلیفۀ مسلمانان
نظام اسالمى همان طور که بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمى گیرد، بدون دخالت و حمایت مردم نیز 
تداوم نمى یابد. و مردم باید براى دوام و رشد و پیشرفت آن در همٔه ابعاد زندگى تالش کنند. آنان حتى وظیفه 
دارند به خلیفه و کارگزاران او نصیحت کنند و با تذکرات خود، آنها را در مسئولیت هایشان یارى دهند و 
مشاورانی دلسوز براى آنان باشند.خلیفه و امام مسلمانان نیز باید نسبت به همٔه مردم مهربان باشد، راه استبداد 
را در پیش نگیرد، با مسلمانان مشورت کند و بداند که خداوند بر او حاکم و ناظراست. خلیفه باید عدل را، 
که مهم ترین وظیفٔه حکومت است، درجامعه گسترش دهد و میان مردم بر اساس عدل و داد حاکمیت کند. 
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اندیشه و تحقیق
1ــ تأثیرات شورا را در موفقیت حکومت اسالمى توضیح دهید.

2ــ رابطٔه حکومت اسالمى در برخورد با سایر حکومت ها بر چه اساسی است؟
3ــ با تأمل در شروط لزم براى خلیفه و حاکم اسالمى، ویژگى هاى مشترک پیامبر و خلیفه را 

استخراج کنید. 

١ــ یکی از نمونه های زرین برخورد زیبای حاکمان اسالمی با تودٔه مردم، به ویژه مردم فقیر، ماجرای مشهور ابتدای خالفت امیرالمؤمنین 
( است. در تواریخ آمده است که ایشان برای مردم صحبت می کردند. در ابتدای سخنانشان فرمودند: »ای مردم، اگر از من کژی و  عمر )
انحرافی از راه درست دیدید به من گوشزد کنید«. ناگهان مردی اعرابی از میان مردم برخاست و شمشیر کشید و گفت: »به خدا قسم ای عمر، 
اگر از راه صواب و حق کناره بگیری، با این شمشیر کجم تو را راست خواهم کرد.« مردم سکوت کردند و منتظر عکس العمل خشم آلود خلیفه 
بودند، امیرالمؤمنین عمر با تواضع فراوان فرمود: » الحمدلّله الذی جعل فی امة محمد من یستقیم اعوجاج عمر بسیفه …«؛ سپاس خدایی راست 

که در امت محمد کسی را قرار داده است که کژی عمر را با شمشیرش راست می کند. 

باید رضایت عمومى را بر رضایت خواص و نزدیکان ترجیح دهد، با افراد شجاع مشورت کند، نیکوکار را 
تشویق و بدکار را سرزنش نماید، پاسدار رفاه ویژه برای طبقات محروم و مستضعف جامعه باشد، به وضع 
آنها رسیدگى کند و کارهاى فراوان حکومت مانع رسیدگى او به امور مردم نشود. به عالوه، در مقابل مردم 
مستضعف متواضع و فروتن باشد و آنها را نزدیک ترین طبقات به خود بداند، در اجراى قوانین و حدود الهى 
تحت تأثیر هیچ کس واقع نشود و دین خدا را با شجاعت، در جامعه اجرا کند.البته رسیدگی به امور فقرا نباید 

موجب آن شود که خلیفه نسبت به سایر طبقات مردم بی اعتنا باشد و یا در حق آنان ستم کند.1


