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چکیده
حکومت اسالمی و مسائل مرتبط با آن نظیر چگونگی انتخاب حاکم ،شرایط حاکم ،اختیارات و وظایف حاکم و سایر
مباحث مرتبط از جمله مهمترین مسائل در دین مبین اسالم ،به شمار میآید .علمای اسالم از همان آغاز ظهور اسالم تا
زمان حاضر پیرامون آن مباحثاتی دامنهدار داشته و تألیفاتی را در این زمینه نگاشتهاند .امام خمینی (ره) به عنوان یکی از
علمای بزرگفقه امامیه و ماوردی به عنوان یکی از صاحبنظران فقه تسنن در این زمینه نظریاتی ارائه کردهاند؛ امام
خمینی قلمرو اختیارات حاکم اسالمی را بسیار گسترده دانسته است و حتی در بعضی اوقات آنرا به امور شخصی نیز
تسرّی داده است .ماوردی نیز در این باب نظری شبیه به امام خمینی داشته و قلمرو اختیارات حاکم اسالمی را بسیار
گسترده دانسته است.پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و به بررسی و مقایسۀ نظریات امام خمینی
و ماوردی در مورد حکومت اسالمی ،ویژگیها ،وظایف و اختیارات حاکم اسالمی و نحوۀ نصب و عزل اومیپردازد و
در آن وجوه اشتراک و افتراق علمای مذکوربیان میگردد.
کلید واژه :حکومت اسالمی ،حاکم ،مقایسه ،امام خمینی ،ماوردی

 -1مستخرج از پایان نامه مقطع دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی با موضوع "قلمرو حکومت حاکم از منظر فقه فریقین" دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دامغان دفاع شده در تابستان  1398نگارنده خالد عیسی زاده نویسنده مسئولh_masjedsaraie@semnan.ac.ir :
 - 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران
khaled.isazadeh@gmail.com
 - 3دانشیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه سمنان،سمنان ،ایران.
 -4استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران.
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 -1مقدمه
ضرورت تشکیل حکومت اسالمی امری است که غالب اسالم شناسان بر آن تأکید ویژه ای دارند؛ ازسوی دیگر،
کثرت جوامع اسالمی نیز اهمیت موضوع حکومت اسالمی به عنوان ساختارهایی که امور عمومی و سیاسی این
جوامع را ساماندهی و مدیریت می کنند ،دو چندان می سازد( .ارسطا و بهادری جهرمی1393 ،ص )28.همچنین
چگونگی تشکیل حکومت اسالمی ،شیوۀ انتخاب حاکم اسالم ،وظایف و دامنۀ اختیارات او از مهمترین مباحث
مطرح در دو فرقۀ بزرگ اسالمی یعنی فقه امامیه و فقه تسنن است.
نخستین اقدام رسول اکرم (ص) در صدر اسالم ،تشکیل حکومت اسالمی بود .ایشان عالوه بر مقام نبوت از مقام
امامت و زعامت سیاسی امت اسالمی نیز برخوردار بود و در تمامی شؤون جامعه اعم از دینی و سیاسی تدخل و
نفوذ داشت .با ارتحال پیامبر مسلمانان برای تعیین جانشین ایشان به تکاپو افتادند .گروهی از مسلمانان به اسم اهل
سنت قائل به جانشینی انتخابی بودند .گروهی دیگر به نام امامیه معتقد بودند که هیچ ضرورتی برای تعیین جانشین
وجود ندارد؛ زیرا رسول اسالم (ص)قبل از وفات خود چنین کسی را تعیین نموده و مسلمانان از طریق نصّ موظّف
به تبعیت از فرمان رسول خدا هستند .در این میان اختالفاتی بین فریقین پیش آمد و بزرگان هر گروه به بیان آرای
خود پرداختند.
در طول قرن ها مسلمانان با توجه به قوانین و اصول کلی برگرفته از قرآن کریم و سنت ،به استخراج احکام
حکومتی پرداخته و کتابهایی در مورد قلمرو فرمانروایی ،حسبه ،امر به معروف و نهی از منکر و ...نوشتهاند.اهل
سنت معتقدند که پس از پیامبر(ص) امر حکومت کالً به اختیار و انتخاب امت سپرده شده است و منابع گوناگونی
را از جمله اجماع اهل حل و عقد و بیعت ،زور و غلبه ،والیتعهدی و نصب امام قبلی را برای مشروعیت حکومت
در نظر گرفتهاند .در مقابل ،اکثر قریب به اتفاق امامیه قائل به نصب ائمه دوازدهگانه در فاصله زمانی بعد از پیامبر(ص)
تا سال  260هجری با دو ویژگی عصمت و علم ذاتی از سوی خداوند متعال هستند؛ بنابراین امامت و حکومت
امامان مبتنی بر مشروعیت الهی بالواسطه میباشد .در زمان غیبت امام معصوم هم غالب متفکران و فقهای امامیه با
اعتقاد به اینکه حکومت حق امام معصوم است ،قائل به نظریۀ نصب الهی فقهای واجد شرایط به عنوان نواب عام
معصوم شدهاند و هر حاکم دیگری را غاصب قلمداد کردهاند.
ماوردی ،از فقهای بزرگ شافعی مذهب ،در زمینۀ مباحث سیاسى اسالم و تبیین فقه اهل سنت و بهخصوص فقه
سیاسی خالفت ،آثاری از خود برجای گذاشت .او با نگاهی چند جانبه و به ویژه با الهام از اصول و آموزههای کالن
سیاسی برگرفته از قرآن و سیره پیامبر و صحابه به نظریهپردازی در چگونگی حکومت اسالمی میپردازد .امام
خمینی نیز به عنوان یکی از بزرگترین فقهای امامیه نظریات خود را در مورد والیت فقیه و حکومت اسالمی بیان
کرده است .با توجه به این که حکومت اسالمی و مفاهیم مرتبط با آن از واژگان مشترکی است که به وضوح در
کالم این دو اندیشمند بیان شده است و در مورد آن به نظریهپردازی پرداختهاند ونقاط اشتراک و اختالفی در
نظریاتشان پدیدآمده است که مقالۀ حاضر به بیان آنها میپردازد.
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 -2بیان مسأله
در اسالم تشکیل حکومت یک ضرورت عقلی به شمار میآید و دربارۀ ضرورت این امر هیچیک از فرقهها و
دانشمندان مسلمان به جز خوارج تردیدی به خود راه ندادهاند .علیرغم اجماع مسلمانان بر ضرورت حکومت،
اختالفاتی میان آنها در موردچگونگی تشکیل حکومت و مسائل مرتبط با آن پدید آمده است .پس از رحلت رسول
اکرم(ص) این مبحث برای نخستین بار مطرح شد و دو مکتب عمدۀ امامیه و تسنن دیدگاههای خودرا در این باب
ارائه کردند و اندیشمندان و صاحبنظران هر فرقه به بیان آرای گوناگونی در مورد آن پرداختند.
اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر این باورند که اندیشه های غربی در مبانی ،متد و اصول و غایت خود با
متناظرهای اسالمی اش متفاوت و بلکه متضاد است .این مسأله به ویژه پس از فراگیری الگوهای حکومتی غرب در
جهان اسالم ،باعث شده تا استنباط الگوی حکومتی که برآمده از اندیشه های اسالمی باشد ضرورتی دو چندان
یابد( .لکزایی و همکاران1398 ،ص )157 .معطوف به این دغدغه در این پژوهش سعی گردیده است به مقایسه و
بررسی نظریات ماوردی و امام خمینی در مورد حکومت اسالمی پرداخته شود.
ماوردی کتابی با عنوان «احکام السلطانیه» در این زمینه نگاشته است که نخستین اثر در زمینۀ مسائل سیاسی و
احکام حکومتی در اسالم به شمار میآید .او در این کتاب جایگاه خالفت و امامت را به روشنی بیان میکند و
خالفت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می شناسد که خود شریعت نیز در سایۀ آن توان ادامۀ حیات دارد
وسایر امور ،مربوط به حکومت را چون شاخههای فرعی آن درخت ترسیم میکند .امام خمینی نیز به عنوان نمایندۀ
نام آشنای مکتب امامیه ،اولین فقیه امامیه است که والیت در امور سیاسی را برای فقیه جامعالشرایط ،حقی اثباتشده
از جانب خداوند متعال میداند .نظریۀ والیت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی (ره) در زمینۀ فقه حکومتی در
مکتب فقهی امامیۀ اثنیعشریه است .امام خمینی (ره) نیز با طرح مباحثی در میان کتب خود در این زمینه آرای فقه
امامیه را بیان نمودهو در آثار خود ضمنبیان ضرورت تشکیل حکومت دینی ،به ویژگیها و اهداف این حکومت
پرداخته است.
پژوهش حاضر به بررسی و مقایسۀ آرای این دو صاحب نظر درباره ضرورت تشکیل حکومت اسالمی ،شیوۀ
تعیین حاکم ،اختیارات و وظایف او میپردازدو نقاط اشتراک وافتراق آنها را در این زمینهبیان میکند.مطالعۀ تطبیقی
نظریۀ این دو عالم امکان تعامل مطلوب بین مذاهب اسالمی را فراهم میآورد و به توسعۀ فقه عمومی اسالمی
میانجامد.
 -3سؤاالت پژوهشی
 -1-3سؤاالت اصلی پژوهشی
-

قلمرو اختیارات حاکم اسالمی از دیدگاه امامیه و اهل سنت چگونه است؟
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-

راههای انتخاب امام یا حاکم اسالمی از دیدگاه فقه امامیه و فقه اهل سنت چگونه است؟

-

حاکم اسالمی از دیدگاه امامیه و اهل سنت باید دارای چه شرایط و ویژگی هایی باشد؟
 -2-3سؤاالت فرعی پژوهش

-

قلمرو اختیارات حاکم از منظر فقه امامیه از چه مراحلی عبور کرده است؟

-

قلمرو اختیارات حاکم از منظر فقه اهل سنت چه مراحلی را به خود دیده است؟

-

آیا از نظر شرعی این امکان وجود دارد که حاکم اسالمی از منظر فقه فریقین در برهه ای خاص یا زمان معین
دستور به تعدیل ،تبدیل یا اسقاط مجازاتهای منصوص شرعی دهد؟
 -4روش تحقیق
تحقیق حاضر با روش کتابخانهای به شیوۀ توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است ،در قدم نخست آرای امام خمینی

(ره) و ماوردی در باب حکومت اسالمی و شرایط حاکم با بهرهگیری از منابع و کتابهای این دو بزرگ به دقت
مورد مطالعه قرار گرفت ،سپس نظریات ایشان بررسی و مقایسه شد و بدین ترتیب وجوه اشتراک و اختالف آنان
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 -5مرور نظاممند پیشینه ها
کتابهای زیادی در زمینۀ حکومت اسالمی و وظایف و اختیارات حاکم اسالمی،احکام حکومتی و اموری مانند
حسبه و قضاوت و  ...نوشته شده است؛ آثاری نظیر «االحکام السلطانیه» از ماوردی« ،االحکام السلطانیه» از ابویعلی،
«المقاصد»اثر سعدالدین تفتازانی« ،الحسبۀ فی اإلسالم أو وظیفۀ الحکومۀ االسالمیۀ» اثر ابن تیمیه حرانی حنبلی در
زمینۀ ویژگی های حکومت اسالمی ،صفات حاکم ،شرایط حاکم اسالمی و اختیارات وی از دیدگاه اهل سنت نگاشته
شدهاند .کتابهایی نظیر«تذکرۀ الفقهاء» اثر عالمه حلّی«،عوائد االیام» نوشتۀ مال احمد نراقی« ،الحکومۀ االسالمیۀ»
از امام خمینیو «فقهای امامی و عرصههای والیت فقیه» اثر محمد علی قاسمی و جمعی دیگر از پژوهشگران دانشگاه
علوم اسالمی رضوی نیز به تبیین مسألۀ حکومت و حکومتداری اسالمی از دیدگاه فقه امامیه پرداختهاند.
مقاالت فراوانی در موردوالیت حاکم اسالمی و حدود اختیارات و وظایف او از منظر فقه امامیه و تسنن و مقایسۀ
بزرگان این دو فرقه منتشر شده است که ذیالً به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:
 -1جالل درخشه و حمزه نجاتی در مقالهای با عنوان «مقایسۀ تطبیقی آراء و اندیشههای سید قطب و امام خمینی(ره)
پیرامون حکومت اسالمی» به مقایسۀ نظریات عالمان نامبردگان پرداختهاند؛ این مقاله در سال  1394در فصلنامۀ
سیاست پژوهی ،دورۀ ، 2شمارۀ 1چاپ شده است.
« -2مقایسۀ دیدگاه امام خمینی ومحمد رشیدرضا در باب حکومت اسالمی و پیامدهای سیاسی آن» عنوان مقالهای از
یوسف خانمحمدی وسیدنادرجعفری است که موضوع آن تبیین دقیق نقاط اشتراک ،موارداختالف و توجه به
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ویژگیهای برجستۀ فکری این دو اندیشمند اسالمی است .مقالۀ مذکور در شمارۀ  12فصلنامۀ سیاست متعالیه
به سال  1395به چاپ رسیده است.
 -3سید ابوالقاسم نقیبی در مقالۀ «مطالعۀ تطبیقی نظریۀ خالفت راشده سنهوری با نظریه والیت مطلقه فقیه امام
خمینی(س)» نظریات سنهوری و امام خمینی را در باب خالفت و والیت فقیه بیان کرده و تطبیق داده است .این
مقاله در شمارۀ  55پژوهشنامۀ متین به سال  1391منتشر شده است.
با وجود این تحقیقات متعدد ،هنوز مقالهای به صورت مستقل و مختص به بررسی دیدگاههای ماوردی و امام
خمینی نپرداخته است و تحقیق پیش رو برای نخستین بار به تطبیق و مقایسۀ نظریات این دو عالم در مورد شیوۀ
انتخاب حاکم و حدود اختیارات و وظایف او و وجوه اختالف و اشتراک دیدگاه آنها در مورد مسایل مذکور
میپردازد.
 -6بحث و بررسی
 -1-6ماوردی
ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی( 365-450ق) از فقهای بزرگ شافعی مذهب به شمار میآید که در
زمینۀ مباحث سیاسى اسالم و تبیین فقه اهل سنت و بهخصوص فقه سیاسی خالفت آثاری از خود برجای گذاشت.
آثار ماوردى در سه گروه عمده جاى مى گیرد:
دینى ،ادبى و سیاسى .کتاب هاى النکت والعیون (تفسیر) ،الحاوى الکبیر (فقه) ،االقناع (فقه) ،ادب القاضى واعالم
النبوه ،در زمرهء آثار دینى او قراردارد .در زمینهء ادب و لغت از کتابهاى :فى النحو ،االمثال والحکم ،البغیه العلیا
فى ادب الدین والدنیا ـ که به ادب الدنیا والدین نیز مشهور است و اخیرا ترجمهء آن از سوى انتشارات آستان قدس
رضوى به طبع رسیده است ـ را مى توان نام برد.
مهمترین اثر وی«االحکام السلطانیه و الوالیات الدینیه»نام دارد .این کتاب را میتوان نخستین اثر در زمنیۀ مسائل
سیاسی و احکام حکومتی در اسالم دانست که در آن مؤلّف با نگاهی چند جانبه و به ویژه با الهام از اصول و
آموزههای کالن سیاسی برگرفته از قرآن و سیره پیامبر و صحابه به نظریهپردازی در چگونگی حکومت اسالمی
میپردازد .ماوردی این اثر را بر اساس اعتقاد اهل سنت در باب جایگاه خالفت و امامت به نگارش در آورده است
و در مقدمۀ آن مینویسد« :خداوند براى امت پیشوایى را که به واسطۀ او راه و روش پیامبرى ادامه یابد ،نشان کرده
است تا به سبب او دین حفظ شود .سیاست را به او واگزارده که بر اساس شریعت تدبیر کند و وحدت کلمه را بر
رایى استوار برقرارکند .از همین روى امامت ،اصلى است که بنیان هاى شریعت بر آن استوار است و مصالح امت
به آن نظام مى یابد ،تا آن جا که تمامى امور با آن ثبات پیدا مى کند ووالیات خاصه از آن صادر مى شود» (ماوردی،
.)1-2 :1973
بخشهای مختلف این کتاب عبارتنداز :باب اول :فی عقد االمامۀ .باب دوم :فی تقلید الوزارۀ .باب سوم :فی تقلید
االمارۀ علی البالد .باب چهارم :فی تقلید االمارۀ علی الجهاد .باب پنجم :فی الوالیۀ علی حروب المصالح .باب ششم:
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فیوالیۀ القضاء .باب هفتم :فی والیۀ المظالم .باب هشتم :فی والیۀ النقابۀ .باب نهم :فی الوالیات علی إمامۀ الصلوات.
باب دهم :فی الوالیۀ علی الحج .باب یازدهم :فی والیۀ الصدقات .باب دوازدهم :فی قسم الفیء و الغنیمۀ .باب
سیزدهم :فی وضع الجزیۀ والخراج .باب چهاردهم :فیما تختلف أحکامه من البالد .باب پانزدهم :فی إحیاء الموات
واستخراج المیاه .باب شانزدهم :فی الحمی واالرفاق .باب هفدهم :فی أحکام االقطاع .باب هجدهم :فی وضع
الدیوان .باب نوزدهم :فی أحکام الجرائم .باب بیستم :فی أحکام الحسبۀ.
چنان که دیده میشود مضمون کلّی این کتاب چگونگی شکلگیری رهبری ،شیوۀ مشروعیتیابی و نقش مردم
در شکل گیری دولت یا حکومت ،بررسی شؤون و مناصب سیاسی و اقتصادی و جزائی و ...در حکومت اسالمی
است.
این فقیه بزرگ شافعی مذهب به استناداتی همچون آیۀ«یا ایّها ّالذِین آمنواْ اطِیعو ْا اللّه واطِیعواْ الرّسول واوْلِی
االمْرِ مِنکمْ»(نساء)59/وجود حکومت اسالمی را الزم میداند و تاکید دارد فرمانبرداری از اولیاالمر که همان امامانی
هستند که بر ما حکومت میکنند ،واجب است .همچنین به حدیثی از پیامبر استناد میکند که حتی اگر حاکمان
فاجر هم باشند باز باید از آنها تا جایی که فرمانشان مطابق حق است ،اطاعت شود .به نظر او مهمترین دلیل معتقدان
به وجوب شرعی امامت این است که امام و رهبر به آن دسته از امور شرعی اقدام میکند که عقل به وجوب انجام
و ترک آنها حکم نکرده است؛ زیرا عقل صرف ًا به وجوب منع هر یک از عقال از ظلم به همدیگر و عمل به مقتضای
عدل و انصاف حکم میکند و هر انسانی را الزام میکند که با عقل خویش و نه عقل دیگری به تدبر و تدبیر امور
بپردازد .لیکن شرع به تفویض و واگذاری امور به ولی مورد نظر دین توصیه می کند( .ماوردی)1973:4 ،
تعریف ماوردی ازنظام امامت عظمی به عنوان دارنده و اعمال کنندۀ حق حاکمیت در عین ایجاز و اختصاردارای
ویژگی های خاصی است « .او به دنبال بازگرداندن شکوه و اقتدار معنوی و سیاسی خلیفه در دورانی است که مقام
خالفت عمالً از صحنۀ مسائل سیاسی و اجتماعی به کنار نهاده شده و وحدت و یکپارچگی قدرت او در
خطراضمحالل کامل است .از طرفی تجربه نشان داده که اقتدار معنوی و مرجعیت دینی خلیفه ابتدا به دنبال اعطای
همه شئونات قدرت اعم ازمادی و معنوی به خلیفه و تمرکز آن در مقام خالفت است .وی هردوشان «حراست
دین» و«حراست دنیا» را دوشادوش ی ک دیگرطرح نموده و اداره کلیه امور دینی،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی؛ یعنی
اعمال حاکمیت مطلقه را به دست خلیفه وامام سپرده است» (ذاکر صالحی.)102 :1389 ،
-2-6امام خمینی
امام خمینی در چهارچوب اندیشۀ سیاسی شیعه ،بر پایۀ دو اصل «امامت» و «عدالت» دیدگاه خود را در باب
حکومت اسالمی بیان کرده است .ایشان در آثاری نظیر «الحکومۀ االسالمیۀ»به تببین دیدگاه فقه امامیه در باب
حکومت و حکومت داری پرداخته است و مسائل مختلفی مانند چگونگی انتخاب امام یا حاکم مسلمانان ،مسألۀ
والیت فقیه ،میزان اختیارات او و سایر مطالب مرتبطرا بیان میکند و قلمرو اختیارات ولی فقیه را تام و مطلق
میداند.همچنین در سایر آثار خود به وضوح و صراحت تمام به مسألۀ تشکیل حکومت اسالمی از جانب ولی فقیه
و همچنین اختیارات مطلق وی اشاره شده است .شایان ذکر است که پیش از امام (ره) هیچ فقیه و اندیشمندی به
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فکر تأسیس حکومت اسالمی بر اساس اصول مذهب امامیه نبوده است .وی در این باب فرمودند« :برای اینکه
وحدت امت اسالم را تأمین کنیم ،برای اینکه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست
نشانده آنها خارج و آزاد کنیم .راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم .مضافا ،ضرورت نجات محرومان و
مبارزه با ظالمان ،وظیفه مسلمین و علمای اسالمی را در ایجاد دولت اسالمی مشخص و محرز می کند» (امام
خمینی.)35 :1394 ،
به نظر امام خمینی (ره) حکومت مشروع از متفرّعات و توابع جانشینی خداوند در زمین است و غیر خلیفه و
جانشین خداوند مجاز به حکومت نمیباشد« .امام خمینی معتقد است حکومت اسالمی نظامی است برگرفته از
وحی الهی که در تمام زمینهها از قانون الهی مدد می گیرد؛ بنابراین هیچیک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه
حق استبداد به رأی نداشته و ندارند» (خالقیان.)26 :1379 ،
بنیانگذار انقالب اسالمی با این نظریه که هرگونه حکومت را در زمان غیبت ،غاصب میدانند ،مخالفت
کرده و چنین استدالل میکنند که از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار و چند صد سال میگذرد و ممکن است
صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورند ،در طول این مدت مدید احکام
اسالم نباید زمین بماند و اجرا نشود (امام خمینی )27 :1394،ایشان با تأکید بر ضرورت استمرار اجرای احکام،
تشکیل حکومت را صرفاً منحصر و محدود به زمان حضرت محمد(ص) ندانسته و به منظور جلوگیری از هرج و
مرج بر لزوم تشکیل حکومت جهت اجرای احکام تأکید میکنند.در نهایت ،امام خمینی نظام جمهوری اسالمی
مبتنی بر والیت را به عنوان نظام سیاسی برای مردم ایران ارائه داد .در این نظام سیاسی والیت فقیه جایگاه و اهمیت
ویژهای دارد .بنابراین از دیدگاه امام خمینی حکومتی که برای اجرای قوانین الهی یا قوانین اسالم تشکیل میشود،
دارای مشروعیت الهی قلمداد میشود .به همین دلیل حاکمان الهی را حاکمان مشروع برای اجرای قوانین اسالم
میداند و والیت فقیه استمرار والیت انبیا است .در حقیقت والیت فقیه زمامداری فقیهان عادل و با کفایت در امور
دینی و دنیوی بر امت اسالمی در داراالسالم است .نظریات امام در باب حکومت اسالمی را میتوان چنین خالصه
کرد:
1ـ حکومت برای پیاده کردن احکام اسالمی تشکیل میشود( .امام خمینی ،1379 ،ج. )623 :2
2ـ حکومت ،فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است (امام خمینی ،الف  ،1385ج.)289 :21
3ـ حکومت اسالمییعنی والیت فقیهان عادل منصوب از جانب شارع مقدس در همه آنچه پیامبر(ص) و امام در
زمینه حکومت در آن والیت داشته-اند (امامخمینی ،1379،ج625 :2ـ.)624
4ـ حکومت اسالمی و احکام حکومتی از احکام اولیه است و بر همۀ احکام فرعیه تقدم دارد (امام خمینی،
الف ،1385ج.)452 :20

 -7مقایسۀ دیدگاهها
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دیدگاههای ماوردی و امام خمینی را میتوان در موارد زیر با هم مقایسه کرد:
 -7-1ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
ماوردی در مقدمۀ کتاب «االحکام السلطانیه و الوالیات الدینیه»پیش از برشمردن ابواب کتاب ،تاکیدمیکند که
زعامت مسلمانان به نیابت از نبوت ،برخاسته از اراده الهی است .همین امر نوعی تایید الهی را برای خلیفه
برمیشمارد( .ماوردی )1973:2 ،او تشکیل حکومت و تعیین حاکم را واجب میداند و معتقد است این وجوب
مانند جهاد و کسب علم ،وجوب کفایی است و از این روی ،چون کسانی که شایستهاش هستند ،بدان پردازند از
دیگران ساقط میشود و همین معنی وجوب کفایی است .او با استناد به روایاتی ،بنیادی فقهی را برای توجیه تاریخ
خالفت و مشروعیت دادن به همۀ حاکمان دورۀ اسالمی به ویژه بنی امیه و بنی عباس بنا مینهد .اساس این دیدگاه
بر تصویب همه خلفا و تاکید بر اقتدار و والیت آنان است که از نظر کالمی بر لزوم اطاعت جامعه مسلمان استوار
است.وی خالفت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می شناسد که خود شریعت نیز در سایه سار آن توان ادامۀ
حیات دارد و سایر امور مربوط به حکومت را هم چون شاخههای فرعی آن درخت ترسیم میکند و میگوید:
«امامت بنیاد نهاده شده است برای جانشینی نبوت در پاسداشت دین و تدبیر دنیا .بستن عقد امامت با کسی که در
میان امت عهده دار آن میشود به اجماع همگان وجوب است» (ماوردی.)4 :1973 ،
از منظر امام خمینی درعصرغیبت تمامی احکام انتظامی اسالم دررابطه بانظام مالی،سیاسی،حقوقی،کیفری،اقتصادی
همچنان ادامه داردوهمین امرموجب می شودتاضرورت حکومت ورهبری امت رادربرابردیدگاه شرع،ایجاب
کندوفردشایسته مسئولیت تأمین مصالح امت وتضمین اجرای عدالت رامشخص سازد .باقیماندنِ این احکام،مقتضی
ضرورت حکومت ووالیتی است که واالییِ قوانینِ الهی راحفظ کرده ومتکفل اجرای آن شود .عالوه براین،حفظ نظم
ازواجباتِ مؤکد است واین واجب جز با وجود والی وحکومت انجام نخواهدگرفت .همچنین حفظ مرزهای مسلمین
ازتهاجم وحفظ شهرهای مسلمین ازغلبۀ متجاوزان،دردیدگاه عقل وشرع واجب است وترک این امورازجانب حکیمِ
صانع،معقول نیست .ایشان سپس شرایط واختیارات ولیِّ فقیه را درپرتودلیل عقلی روشن کرده و بر آن است اقامه
حکومت اسالمی و آماده کردن مقدمات آن ،از جمله مخالفت علنی با ظالمان ،بر فقیهان عادل و تبعیت و یاری ایشان
بر مردم واجب است .وی اقامه حکومت و تشکیل دولت اسالمی بر فقیهان عادل را واجب کفایی میداند (امام خمینی
 ،1379ج .)624 :2به نظر وی اقامۀ حکومت اسالمی بزرگترین معروف است و امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی
که حقیقت اسالم و مسلمین در گرو آنهاست؛ با مطلق ضرر و لو ضرر نفسی یا حرج رفع نمیشود .بذل مال و جان
نسبت به بعضی مراتب امر به معروف و نهی از منکر ،نه تنها جایز بلکه واجب است و در این باب میفرمایند« :از آن
جا که جامعۀ بشری نیازمند حکومت است و اسالم به عنوان کاملترین دین امور دنیوی و اخروی انسان ها را مد نظر
داشته است و تنها بیان قانون از طرف پیامبر برای سعادت بشر کافی نیست ،در کنار جعل قانون نیاز به مجری قانون هم
هست» (امام خمینی.)20 :1394 ،
نظریه نگارنده مقاله  :هردو بزرگوار سعی وکوششان براین بوده که مسلمانان درهر دوره وزمانی دارای حکومت عدل
اسالمی باشند وتمام مردم ازحقوق مساوی برخورداربوده ومساوات کامل برای همه برقرارباشد .وازهیچ کسی ظلم وستم
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نشود .وهیچ کسی درهرمقامی باشد وازهرنژادوقومی باشد بردیگران برتری ندارد مگر به پرهیزکاری ؛عدالت کلی برپاشود
وحکومت مساوات ومردم برمردم برقرارباشد وجهان مدینه فاضله شود ودرسایه کلمه توحید دانا ونادان ،فقیر وغنی،
مردوزن ،کوچک وبزرگ ،درسایه حکومت رحمت الهی به نیل ومقاصد هردوجهان نائل آیند وازظلم ظالمان وزورگویان
وستمکاران وجهان خواران وطاغوتیان به دورباشند .وهرکسی ازهرقشروملتی باشددرکاروکسابتوفکروعقیده-
وباورخودآزادباشدوازحقوق مساوی برخوردارباشند وبامسالمت کامل همزیستی داشته باشند وهیچ کسی ازدیگری رعب
وترس وحشت نداشته باشد وازمشکالت فقری وتنگدستی به دورباشد .چنان که امام همام علی بن ابی طالب (کرم اهلل
وجهه) فرمود (لوکان الفقر رجال لقتلته ) اگرتنگدستی انسانی بود اورا به قتل می رساندم تامردم ازآن موجود ننگ به
دورباشند وهمه یکسان ودارای سرمایه کافی باهم زندگی کنند وحاکم آنان ،سایه رحمت الهی باشد .ولی بنظر بنده در
اینجا نظر امام خمینی (رح) رجحان دارد چون ایشان چنان حکومتی را ازطریق نصب امامان ومجتهدان آگاه به دین ودنیا
وبزرگوران متدین واهل تقوی وپرهیزکار جستجو کرده وازوجود حکومت آنان آن خواهد بود .ولی مرحوم ماوردی
(رح) ازطریق انتخاب خلفایان زمان که بجزخلفای راشدین (رضی اهلل عنهم ) چنانکه درتواریخ آمده کمتر کسانی دارای
صفات امامان واجتهاد بوده اند بعضا ظالم وستمکار بوده ودرپیش رفت اسالم عزیز کاربردی نداشته اند وبه مردمانشان
ستم روا داشته اند فلذا حکومت آنان اثرات مثبت زیادی نداشته استودرنتیجه به صورت حاکمان مستبد وظالم درآمده
وموجب عقب ماندگی مسلمانان گردیده اند.
 -7-2دالیل اقامۀ حکومت اسالمی
ماوردی برای اثبات نظر خود در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسالمی ،دالیلی را ازچهار منبع اساسی زیر
استخراج میکند:
 -1اجماع :صحابه و تابعین و علما بر وجوب امامت و خالفت اجماع شکل گرفته است .همچنان که اصحاب
پیامبر (ص) هنگام وفات وی ،به بیعت با ابوبکر مبادرت ورزیدند و در امور خود ،تسلیم نظر وی شدند.
 -2عقل :ضرورتهای اساسی برای جامعه ایجاب میکند تا جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد ،از جمله آنها:
ضرورت منع تظالم ،ضرورت فصل خصومتها و تنازعات و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت ،ضرورت نظم و
وحدت ،ضرورت صلح وآرامش و. ...
 -3داللت آیات قرآن :آیۀ «یا أیّها الّذین آمنوا أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول و أولِی الْأ ْمرِ مِنْکمْ» (نساء.)59/
ماوردی از سنت قولی یک حدیث آورد ،که آن هشام بن عروه از ابو صالح و او نیز از ابو هریره و او نیز از پیامبر
اکرم (ص) روایت نموده است .متن حدیث چنین است:
«سیلِیکمْ بعْدِی ولاۀٌ  ,فیلِیکم الْبرُّ بِبِرِّهِ والْفاجِر بِفجورِهِ ،فاسْمعوا لهمْ وأطِیعوا فِیما وافق الْحقَّ ،وصلُّوا وراءهمْ فإِنْ
أحْسنوا فلکمْ ولهمْ وإِنْ أساءوا فلکمْ وعلیْهِمْ» (دار قطنی2004 ،م ،ج .)400 :2ترجمه :پس از من رؤسای دیگری بر
شما حکومت خواهند کرد ،آدم متقی با تق وای خویش و آدم فاسد با فساد خویش ،حکومت خواهند کرد ،ولی به
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هر حال از کلیه دستورهای آنان که مطابق با شرع باشد ،پیروی و اطاعت کنید ،اگر خوب عمل کنند ،هم به نفع
شماست و هم نفع خود آنان و اگر بدی کنند باز به سود شما خواهد بود ،ولی به زیان آنان تمام خواهد شد.
 -4سنت :سنت عملی پیامبر گرامی اسالم از قبیل گرفتن خراج و غنائم ،عهدهداری قضاوت ،اجرای مجازاتها،
تعیین فرمانداران و فرماندهان لشکرها ،گسیل مبلّغان و مأموران جمعآوری صدقات ،اعالم جهاد ،انعقاد پیمانها و
 ...دلیل دیگر برای برپایی حکومت اسالمی است(.ماوردی.)4-1973:5 ،
امام خمینی نیز برای اثبات والیت فقیه به دلیل عقلی و نقلی استناد نموده است .وی والیت فقیه را تداوم امامت
ائمه(ع) و در نتیجه مشمول همه ادله عقلی و نقلی امامت میداند و مینویسد« :ادلۀ امامت ،عیناً دلیل بر لزوم
حکومت بعد از غیبت ولی امر(عج) است» (امام خمینی ،1379 ،ج .)619 :2
ایشان در تأیید والیت از جهت عقلی مینویسد«:والیت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق
میشود ،و چندان به برهان احتیاج ندارد .به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسالم را حتی اجماالً دریافته باشد،
چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد ،بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد
شناخت» (امام خمینی.)9 :1394،
همچنین در دالیل نقلی خود به روایات ذیل استناد میجویدکه اهمّ روایات مورد استناد عبارتند از:
1ـ توقیع شریف امام زمان(عج) «و اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواۀ احادیثنا».
2ـ شیخ صدوق «قال رسول اهلل :اللّهم ارحم خلفایی ،قیل یا رسول اهلل :من خلفائک؟ قال(ص) :الذین یأتون من
بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی» .
3ـ روایت مقبوله عمر بن حنظله «فإنی قد جعلته علیکم حاکم ًا».
4ـ روایت علی بن حمزه بطائنی «الن المؤمنین الفقهاء حصون االسالم کحصن سور المدینه لها».
5ـ موثقه سکونی «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا».
6ـ صحیحه قداح« :ان العلماء ورثۀ االنبیاء»(امام خمینی 1379 ،ج .)627 -665 :2

 -3-7شیوۀ انتخاب امام
شیوۀ انتخاب امام جامعۀ اسالمی نیز از موارد قابل بحث است؛ «در مجموع سه دیدگاه در این باره وجود دارد:
نظریۀ انتخاب،نظریۀ انتصاب ،نظریۀ بینابینی یا مشروعیت الهی-بشری» (منصورنژاد.)13-12 :1381 ،
ابوالحسن ماوردیمعتقد است امامت به دو صورت منعقد میشود -1 :انتخاب اهل حل و عقد  -2نصب امام
سابق(ماوردی .)6 :1973 ،در مورد گزینۀ نخست میگوید« :امامت توسط اهل حل و عقد منعقد میشود اختالف
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است که تعداد این افراد(خبرگان) به چند نفر باید برسد؟ دستهای میگویند :امامت منعقد نمیگردد مگر اینکه تمام
افراد و جمهور اهل حل و عقد از شهرهای مختلف بر امامت فردی اجتماع کنند و این بدان جهت است که رهبری
او همهگیر باشد و امت از سر رضا و به اتفاق ،تسلیم دستورات او باشند .دستهای دیگر میگویند :کمترین تعدادی
که امامت با رأی و بیعت آنان منعقد میشود پنج نفر است که هر پنج نفر همگی در انعقاد امامت دخالت نمایند.
یایکی از آنان با رضایت و نظر چهار نفر دیگر انعقاد امامت را برعهده بگیرد .علمای دیگری از اهل کوفه میگویند:
امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد که یکی از آنها با رضایت دو نفر دیگر خالفت را به عهده بگیرد محقق
میشود که در این صورت ،یکی از آنها حاکم است و دو نفر دیگر شاهد ،چنانکه عقد نکاح نیز با حضور ولی و
دو شاهد صحت مییابد.گروهی دیگر گفتهاند :امامت با بیعت یک نفر نیز منعقد میشود ،چرا که عباس بن علی(ع)
گفت :دستت را بده با تو بیعت کنم تا مردم بگویند عموی رسول خدا(ص) با پسر عموی خود بیعت کرد و در این
صورت حتی دو نفر نیز در امامت تو اختالف نخواهند کرد و بدان جهت که بیعت ،خود یک نوع قضاوت است و
قضاوت با حکم یک نفر نیز نافذ و مورد قبول میباشد(.ماوردی)6 - 7 :1973 ،
این فقیه بزرگ با نقل آرای مختلف در باب چگونگی انتخاب امام ،خود شرط رضایت را از مفهوم بیعت حذف
میکند و مینویسد«:قول صحیح آن است که :شرط رضایت در بیعت معتبر نمیباشد و بیعت اهل حل و عقد با امام
بدون رضایت هم منعقد میشود و دارای اعتبار است برای اینکه بیعت عمر متوقف بر رضایت صحابه نبود(».همان)7:
او از میان دوگزینۀ مذکور ،نصب امام قبلی را بر انتخاب مردم مقدم و مرجح میداند؛ زیرا در استخالف ،هم انتخاب
شونده و هم انتخابکننده شخصیتهایی استثنایی هستند و خلیفه بهتر از هر کسی شخص شایسته را تشخیص
میدهد و تصمیمش مطمئنتر و به مصلحت نزدیکتر است؛ بنابراین یک خلیفه میتواند خلیفه یا خلفای بعدی خود
را نصب کند.
از منظر امام خمینی انتخاب مستقیم ولی فقیه از ناحیۀ ملت یا انتخاب غیر مستقیم او از ناحیۀ خبرگان ملت در
چهارچوب نصب عام فقیه عادل واجد کفایت اجتماعی و سیاسی صورت میپذیرد .بنابراین تنفیذ حکم شخص
معین از فقیهان عادل نیازمند به انتخاب مستقیم او از ناحیۀ مردم یا بهصورت غیر مستقیم از ناحیه مجلس خبرگان
است.امام خمینی در موارد متعددی به لزوم پیروی از آرای مردم و عدم جواز تحمیل بر مردم اشاره میکند و حتی
در بعضی موارد به صراحت تمام ،مشروعیت را منبعث از آرای مردم میداند که بیانکنندۀ پذیرش نظریه مشروعیت
مردمی در نگاه امام خمینی است .به عنوان مثال ،در این باره میفرماید« :ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به
ملتمان بکنیم ،و اسالم به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم .ما تابع آرای ملت هستیم .ملت ما هر طور رأی
داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم .ما حق نداریم .خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است ،پیغمبر اسالم به ما حق
نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم» (امام خمینی ،1385 ،ج .)34 :11اما «این مراجعه به آراء
مردم به معنای مشروعیتبخشی به این منصب نیست؛ بلکه به معنای لزوم تحقق خارجی آن توسط مردم میباشد
که با رأی دادن خود به یک فقیه واجد شرایط ،والیت و حکومتش را تعیین و تثبیت میکنند» (ابراهیمزاده:1380 ،
.)17-18
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مرحوم ماوردی برای ضرورت تشکیل حکومت اسالمی دلیلی را ازچهار منبع استخراج کرده است -1.اجماع
صحابه وتابعین  -2.عقل  :ضرورتهای اساسی برای جامعه ایجاب میکند جامعه به رئیس نیاز دارد جهت منع
تظالم،فصل خصومتها و– 3 . ...داللت آیات قرآن کریم (یا ایها الذین آمنوا اطیعو ا اهلل واطیعوا الرسول واولی االمر
منکم(نساء – 4 .)59،سنت عملی پیامبرگرامی اسالم (ص)ازقبیل گرفتن خراج وغنائم وعهده داری قضاوت و. ...
ولی امام خمینی (رح)برای اثبات والیت فقیه به دلیل عقلی ونقلی استناد نموده است .وی والیت فقیه را تداوم
امامت ائمه (ع)می داند درنتیجه مشمول همه ادله عقلی ونقلی امامت می شود .دراین رابطه روایتهای زیادی را
نقل کرده است ،ازجمله موثقه سکونی (الفقهائ امناء الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا )دراین رابطه امام خمینی (ره)بیشتر
تاکید برولی فقیه جامع الشرایط فرموده است .ولی جستجو ومبحث ماوردی در هرکسی است که واجد شرایط
امامت باشد ازفقیه مطلق وغیره انصافا هردو بزرگوارمطلب رابه صورت الزم اداء فرموده اند .
درشیوه ی انتخاب امام  :ماوردی معتقد به صورت است  -1ازطریق اهل حل وعقد  – 2 .ازطریق نصب امام
سابق  .درمورد گزینه نخست می گوید  ( :امامت منعقد نمی گردد مگر تمام افراد وجمهور اهل حل وعقد ازتمام
شهرهای مختلف برامامت فردی اجماع کنند یعنی رهبری اوهمه گیرباشد .دسته دیگر می گویند کمترین تعداد که
امامت با آرای وبیعت آنان منعقد می گرددپنج نفر است که همگی درانعقاد امامت دخالت نمایند یا یکی ازآنان
بارضائیت ونظر چهارنفردیگرانعقاد امامت برعهده بگیرد.
ازمنظرامام خمینی(ره )انتخاب مستقیم ولی فقیه ازناحیه ملت یاانتخاب غیرمستقیم اوازناحیه خبرگان ملت درچهار
چوب نصب عام فقیه عادل واجد شرایط کفایت اجتماعی وسیاسی صورت می پذیرد.به نظر نگارنده برای زمان
فعلی نظریه امام خمینی (ره)رجحان دارد چون الزم است درممالک اسالمی جهت انتخاب حاکم ،انتخابات برگزار
می شود ومردم زن ومرد واجدینشرایط درانتخابات شرکت می کنند برای انتخاب رئیس مملکت ونمایندگان مجلس
خبرگان وشورای اسالمی وبه اکثرآراءانتخاب شوند واگربه انتخاب تعداد انگشت شمار باشد شبیه سلطنتی خواهد
بود وموردطعنه ونارضایتی مردم واقع می شود امنیت کامل مملکت برقرارنخواهد وحکومت مردم برمردم نخواهد
بود .
-4- 7شرایط و ویژگیهای حاکم اسالمی
ماوردی برای خلیفه هفت ویژگی برمیشمارد :نخست عدالت؛ دوم علم در حد اجتهاد؛ سوم سالمت حواس که
منظور از آن گوش ،چشم و زبان است؛ چهارم سالمت اعضا که منظور از آن قدرت تحرک است؛ پنجم کفایت
سیاسی الزم برای تدبیر مصالح ،ششم ،شجاعت و امکان جهاد علیه دشمن و باالخره ویژگی هفتم ،قریشی بودن
خلیفه است .در همین مورد هفتم ،ماوردی به حدیثی از پیامبر اشاره میکند :قدموا قریشا و التقدموها :قریش را
مقدم بداریدو بر آن تقدم مجویید»(ماوردی.)5 :1973 ،
از نگاه او چهار شرط علم ،حکمت ،شجاعت ،قریشی بودن مورد اختالف است و دربارۀ اولین شرط مورد
اختالف ،یعنی علم ،اکثر فقیهان معتقدند که خلیفه باید از مرتبه باالی علمی برخوردار باشد ،یعنی در اصول و فروع
مجتهد باشد تا بتواند شریعت اسالم را اجرا نماید و از عقاید دفع شبهه نموده و در مسائل مورد نیاز فتوا صادر
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نماید .همچنین علم و فضل را هر چند جزو شروط الزم برای امامت میداند در شرایطی که با وجود شخص افضل،
مردم با شخص مفضول بیعت کرده باشند ،بیعت آنها صحیح است و امامت شخص مفضول نباید خدشهدار شود،
حتی اگر به طریق کودتا و یا غلبه روی کار آمده باشد(ماوردی.)5-1973:6 ،
امام خمینی هر چند وجود شروط مختلفی را برای ولی فقیه ضروری میداند ،اما دو شرط را اساس میداند؛ یکی
فقاهت و دیگری عدالت .ایشان در این باره میفرماید« :حکومت اسالمی چون حکومت قانونی است،بلکه فقط
حکومتِ قانون الهی است وهدف ازاین حکومت اجرایِ قانون وبسطِ عدالت الهی بین مردم است .پس بایدوالی
ورهبراین حکومت دارای دوویژگی باشد .که آن دو،اساس حکومت قانونی است وتحقق حکومت قانونی بدون آن
دوصفت امکان ندارد .آن دوصفت عبارتنداز« :علم به قانون» و «عدالت» (امام خمینی :1388 ،ج.)622 :2
نکتۀ مهمی که در این میان وجود دارد این است که امام خمینی معتقد به شرط فقاهت است نه افقهیت و به دیگر
تعبیر معتقد به شرط عالم بودن و خبره بودن است نه شرط اعلمیت .خود امام به صراحت به این مهم در کتاب البیع
اشاره کرده است( .امام خمینی :1388 ،ج.)622 :2وی معتقد است که علم امام و رهبر به احکام و قوانین اسالمی
از امور مسلّم میان مسلمانان از صدر اسالم تاکنون است و اختالف نظر تنها در موضوع و موارد این علم بوده است
نه در خود آن .همچنین در مورد عدالت و اعتبار آن برای حاکم ،احدی از مسلمین نباید به خود تردید راه دهد.
بنابر عقل و نقل ،حاکم باید ،عالم به قوانین و احکام اسالمی و عادل در اجرای آن احکام بین مردم باشد (امام
خمینی ،1379 ،ج .)624 :2
ماوردی (رح) برای خلیفه هفت ویژگی ذکرکرده است نخست عدالت ،دوم علم درحداجتهاد ،سوم سالمت
حواس ،چهارم سالمت اعضاء ،پنجم کفایت سیاسی ،ششم شجاعت ،هفتم قریشی بودن ،درعلم اکثر فقیهان معتقدند
که خلیفه باید ازمرتبه باالی علمی برخوردارباشد .ولی میگوید درشرایطی که با وجود شخصافضل ،مردم باشخص
مفضول بیعت کرده باشند بیعت آنها صحیح است .ولی امام خمینی (ره)هرچند وجود شروط مختلفی را برای ولی
فقیه ضروری می داند ،اما دوشرط را اساس ذکرکرده ،فقاهت ودیگری عدالت .حکومت قانونی بدون آن دوصفت
امکان ندارد .وآن دوصفت عبارتند از (علم به قانون )و(عدالت).
به نظر نگارنده مقاله  ،شرط ویژگی قریشی بودن مربوط به دوران اوائل حکومت اسالمی می باشد که درآن زمان
خاندان پیامبر (ص)ازقدرت واحترام بیشتری برخورداربودند ومردم بیشتر مطیع فرمان آنان بودند وحدیث شریف
(االئمه من قریش )اشاره به دوران اوائل است ولی بعداز آن دوران ،هرگاه مردم برحکومت حاکمی اتفاق نظر داشته
باشندازقریشی وغیره جائز است تاامنیت مملکت حفظ شود ودچار هرج ومرج نشود بنظربنده دوشرط مذکور امام
خمینی (رح)دربرگردنده تمام شرایط مرحوم ماوردی است که خالصه ومفید می باشند فلذا برشرایط ماوردی
رجحان دارند .
 -7-5وظایف امام یا حاکم
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امام از دیدگاه ماوردی ده وظیفۀ اساسی دارد که عبارتند از« :دفاع از اصول دین و پیکار با مرتدان ،اجرای عدالت،
برقراری نظم ،اجرای حدود ،دفاع از مرزها ،سازماندهی جنگ ،گرفتن خراج و زکات ،تقسیم مزایا و بیت المال،
انتخاب اشخاص متدین برای ادارۀ امور ،و آگاهی از اوضاع ،مهمترین وظایف امام هستند که در آغاز همین باب،
فشردۀ آنها را به عنوان دو وظیفه حراست از دین و سیاستورزی در امور دنیوی برجسته نمود»( .ماوردی،
 .)1973:16پس ماوردی در تعریف خود از امامت ،دو وظیفۀ اساسی حراست دین و سیاست دنیارا برای منصب
امامت در نظر گرفته است.او با ذکر این دو جنبه در کنار و موازی هم ،در حقیقت ،تصویری کامل و مقتدرانه از
امامت عظما و خالفت مطلقه یا حداقل شبه مطلقه ارائه نموده است و«بر ابعاد گوناگون و شئونات مختلف حکومت
در اسالم از قبیل :شئون دینی و تربیتی ،سیاسی ،اقتصادی ،مدیریتی و  ...انگشت نهاده ،گسترده عظیم اختیارات،
قابلیت ها و وظایف حاکم اسالمی را در چارچوب نظام امامت خالفت ،ترسیم نموده است» (ذاکر صالحی:1389 ،
.)180
امام خمینی نیز وظایف فراوانی را برای ولی فقیه برمیشمارد و میفرماید« :اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت
به عهدۀفقهاست :ازگرفتن خمس وزکات وصدقات وجزیه وصرف آن درامورمسلمین،تااجرای حدودوقصاص که
بایدتحت نظرمستقیم حاکم باشد وولی مقتول هم بدون نظارت اونمیتواندعمل کندتاحفظ مرزها ونظم شهرها
همهوهمه .همانطورکه پیغمبراکرم(ص) مأموراجرای احکام وبرقراری نظامات اسالم بودوخداوند اورارئیس وحاکم
مسلمین قرارداده واطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس وحاکم باشندواجرای احکام
کنندونظام اجتماعی اسالم رامستقرگردانند» (امام خمینی.)71 :1394 ،
 -7-6اختیارات امام یا حاکم
ماوردی برای حاکم اسالمی اختیاراتی بسیار گسترده قائل است و معتقد است حاکم اسالمی میتواند با توجه به
مصلحتی که میبیندمتناسب با شرایط موجودحکمی را صادر کند چنان که مجرم و دیگران از چنین عملی باز آیند
و شر و فساد از میان امت ریشهکن شود .او معتقد است حاکم اسالمیمیتواند در اجرای حدود و تعزیرات و دیهها
و ...بنا به مصالح عامه جامعه نظر دهد .در تعریف حد میگوید« :حد به آن دسته از مجازاتها گفته میشود که در
شریعت حدی مشخص برای آن تعیین شده است؛ مانند زنا ،سرقت ،قتل عمد؛ در این نوع نه کفارهای وجود دارد
و نه تعزیر .حدود نیز به دو قسم هستند:حق اهلل و حق الناس» (ماوردی ،بی تا .)325 :در تعریف تعزیر نیز میگوید:
«تعزیر به مجازاتگناهانیگفته میشودکه حد و قصاص و کفاره در آنها مشخص نشده است» (ماوردی)310 :1973 ،؛
به عنوان نمونه میتوان به شراب خواری ،مواد مخدر و گناهان و منکراتی از این قبیل اشاره کرد.همچنین حسبه یا
امر به معروف و نهی از منکر را از مهمترین اختیارات حاکم میداند (.همان.)315 :
دیدگاه والیت مطلقۀ فقیه مطرح شده توسط امام خمینی والیت فقیه را محدود به امورحسبیه ندانسته وتمام
اختیاراتی که پیامبراکرم وامامان معصوم علیهم السالم درامرحکومت واداره امورجامعه برعهده داشتند را برای فقیه
جامع الشرایط ثابت می داند .امام دراین باره میفرمایند« :فقیه عادل همۀ اختیاراتی راکه پیامبرصلی اهلل علیه وآله
وائمه اطهارعلیهم السالم درامورسیاست وحکومت دارا بودند،داردومعقول نیست دراختیارات آن دوفرقی باشد؛
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زیراحاکم هرشخصی که باشد مجری احکام الهی واقامه کننده حدودشرعی وگیرنده خراج ومالیات وتصرف کننده
درآنها برطبق مصالح مسلمین است» (امام خمینی،1379 ،ج.)625 :2
پس امام خمینی نیز برای نائبان ائمه یا ولی فقیه اختیارات تام و مطلق قائل است و میفرماید«:در زمان غیبت ولی
امر و سلطان عصر (عج) قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام است
مگر جهاد ابتدایی ،نواب و نایبان عام آن حضرت می باشند و آنها فقهایی هستند که جامع الشرایط فتوا و قضاوت
باشند»(امام خمینی،ج.)322-323 :2
طبق نظریۀ امام خمینی (ره) فقیه حاکم جامعه اسالمی میتواند در مواردی که مصلحت اقتضا کند از اجرای برخی
احکام و قوانین شرع به طور موقت جلوگیری کند ،امّا این امر نه به معنای تغییر حکم شرع است و نه خالف شرع
است .از یک طرف ،به معنای تغییر حکم شرع نیست چون در این فرض ،حکم شرع به قوت خود و اعتبار خود
باقی است و حاکم شرع آن را تغییر نداده ،بلکه به طور موقت و به دلیل مصلحتی مهمتر از اجرای آن جلوگیری
کرده است؛ و از طرف دیگر خالف شرع هم نیست زیرا چنین طبق والیت مطلقهای است که خداوند به رسول-
اهلل(ص) و اولواالمر داده است(مسجدسرایی وهمکاران.)68-69 :1394 ،
 7-7عزل خلیفه
به نظرم اوردی دوامرموجب تغییرخروج فرد ازعنوان خلیفه میشود :یکی خدشه درعدالت او ودیگری نقص
دربدن اوکه به سه صورت متصور است :نقص درحواس،نقص دراعضای اصلی بدن ونقص درتصرفات سیاسی
وحکومت او،که ازراه حجر وقهر حاصل میشود .در مورد یکم ،باید گفت که خدشهدار شدن عدالت امام ،وی را
به شخصی نامناسب برای امامت بدل میکند .ولی راهکار مناسب برای عزل وی از سوی ماوردی ارائه نمیشود.
البته او ،در همین آغاز باب امامت ،حدیثی از ابوهریره از قول پیامبر نقل میکند که در آن ظلم حاکم را متوجه
خودش میداند و از مردم میخواهد تا زمانی که وی فرمانی به خالف حکم خداوند نمیدهد ،از او اطاعت نمایند.
همچنین «اگر خلیفه خود را خلع کند ،بالفاصله ،خالفت به ولیعهد او منتقل میشود و این خلع در حکم مرگ
اوست» (ذاکر صالحی.)105 :1389 ،
چنین توانایی و اختیاری نزد مردم از دیدگاه امامیه وجود ندارد .زیرا امام معصوم را خداوند برگزیده و هیچ
قدرتی به جز خداوند نمی تواند او را از این مقام تنزل دهد .از طرف دیگر از آنجا که تمامی اختیارات امام بعد از
عصر غیبت به ولی فقیه داده می شود ،باز نمیتوان ولی فقیه را نیز از جانب مردم عزل گرداند .هر چند علمای فقه
امامیه معتقدند که اگر ولی فقیه هنگام حکمرانی و امامت فاقد شروط مورد نظر بشود یا شروطی را که روز اول
داشته از دست بدهد ،خود به خود عزل می گردد .امروزه انتخاب و عزل ولی فقیه توسط مجلس خبرگان رهبری
صورت می گیرد.امام خمینی شرط اساسی برای عزل خلیفه را عدم رعایت عدالت از جانب او میداند و در این
باب میگوید« :آن اوصافی که در ولی است ،در فقیه است ،با آن اوصاف نمیشود که یک پایش را کنار یک قدر
غلط بگذارد .اگر یک کلمه دروغ بگوید،یک کلمه ،یک قدم برخالف بگذارد آن والیت را دیگر ندارد .فقیهی که
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این اوصاف را دارد عادل است .عدالتی که یک کلمۀ دروغ او را از عدالت میاندازد،یک نگاه به نامحرم او را از
عدالت میاندازد» (امام خمینی ،الف ،1385ج 465 :11ـ.)464
امام خمینی عالوه بر عدالت ،سازوکار نظارت بیرونی مجلس خبرگان را بر فقیه حاکم به رسمیت شناخـته است.
اصل یکـصد و یازدهم قانون اساسی جـمهوری اسالمی ایران در این زمینه مقرر میدارد« :هرگاه رهبر از انجام
وظایف قانونی خود ناتوان شود ،یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود
از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ،از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور
در اصل یکصد و هشتم میباشد».درعزل خلیفه  :به نظرماوردی دوامر موجب خروج فردازعنوان خلیفه می شود :
یکی ،خدشه درعدالت او .دیگری نقص دربدن .ولی بنظر امام خمینی (رح)اصل یکصدویازده قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران مدنظر است (هرگاه رهبرازانجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یافاقد یکی ازشرایط
مذکور دراصول پنجم ویکصدونهم گرددیامعلوم شود ازآغاز فاقد بعضی ازشرایط بوده ازمقام خود برکنارخواهد شد
.تشخیص این امر به عهده مجلس خبرگان است .دراینجا نظر امام خمینی (رح)اولی تر است چون منتخبین چنانچه
برگزیده اند ،هرگاه حاکم فاقد شرایط امامت شود خود آنان اورا عزل می کنند نه باعدم کفایت شرایط امامت عزل
شود .
 -8نتیجه گیری
مقایسه نظریات دو عالم بزرگ شافعی مذهب و امامیه ـ ماوردی و امام خمینی ـ بیانگر اشتراکات فراوان و
اختالفاتی است؛ ماوردی برپایی حکومت اسالمی را ضروری میداند و متذکر میشود که وجوب امامت ،همچون
جهاد و علم ،وجوب کفایی است .امام خمینی نیز حکومت اسالمی و احکام حکومتی را از احکام اولیه میداند که
واجب کفایی است و بر همۀ احکام فرعیه تقدم دارد.در تعریف ماوردی «خلیفه» ،عالیترین مرجع اقتدار دینی و
دنیایی است .امام خمینی نیز واالترین مقام دنیایی را حاکم حکومت اسالمی میداند؛ با این تفاوت که او «ولی فقیه»
را حائز این منصب میداند.ماوردی برای اثبات نظر خود در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسالمی از اجماع،
عقل ،داللت آیات قرآن وسنتبهره میگیرد ،امام خمینی نیزمعتقد است از آن جا که والیت فقیه تداوم امامت ائمه(ع)
و در نتیجه مشمول همه ادلّۀ عقلی و نقلی امامت میشود.
از نظر ماوردی بهترین و مطمئنترین راه برای روی کار آمدن خلیفه ،در نظر والیت عهدی و استخالف است؛یعنی
خلیفۀ حاضر ،خلیفۀ بعدی را معین میکند .اما از نگاه امام خمینی در عصر غیبت فقیه عادل به طور عام به والیت
منصوب شده است یعنی نصب شخص معین در میان نیست.ماوردی ویژگیهایی چون عدالت ،علم ،سالمت
حواس ،سالمت اعضا ،کفایت سیاسی ،شجاعت وامکان جهاد علیه دشمن و قریشی بودن خلیفهرا جزو شرایط و
ویژگیهای حاکم اسالمی برمیشمارد .اما امام خمینی دو شرط فقاهت و عدالت را در این مورد اساس میداند .با
وجود این اختالف نظر ،وجه اشتراک آنها در این است که هر دو عالم و فاضل بودن را شرط میدانند نه اعلمیت
و افضلیت را.
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هر دو فقیه برای حاکم اسالمی وظایف فراوانی برمیشمردند ،ماوردی در تعریف خود از امامت ،دو وظیفۀ اساسی
حراست دین و سیاست دنیا را برای منصب امامت در نظر گرفته است .امام خمینی نیز اجرای تمامی قوانین مربوط
به حکومت نظیر حفظ مرزها ون ظم شهرها و گرفتن خمس و زکات و اجرای حدود و قصاص راتحت نظرمستقیم
حاکم می داند .با توجه به این وظایف ،ماوردی برای حاکم اسالمی اختیاراتی بسیار گسترده قائل است و معتقد
است حاکم اسالمیمیتواند در اجرای حدود و تعزیرات و دیهها و ...بنا به مصالح عامه جامعه نظر دهد .امام خمینی
نیز برای نائبان ائمّه یا ولی فقیه اختیارات تام و مطلق قائل است و فقیهعادلرا دارای همۀاختیاراتیمیداند که
(ع)وائمۀاطهار(ع)درامورسیاستوحکومتاز آن برخوردار بودند.به نظر ماوردی دو امر موجب تغییر خروج فرد از
عنوان خلیفه میشود :یکی خدشه در عدالت او و دیگری نقص در حواس ،اعضای اصلی بدن یا تصرفات سیاسی
و حکومت او .در نظریۀسیاسی امامخمینی والیتفقیه باالترین و قدرتمندترین شخص در حکومت اسالمی استکه
هیچکس توانایی برکناری او را از قدرت ندارد و زمانی قدرت از او سلب میشود کهشرایط رهبری را از دست
داده باشد و خبرگان رهبری فقط نقش کاشفیت در احراز یاسلب شرایط را برعهده دارند.
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