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  المی از دیدگاه اهل سّنتـحکومت اس

  
  توضیح دهید. ی حکومت اسالمی از دیدگاه اهل سّنت لطفًا درباره : ١س 

استوار شورٰی ی   ما مسلمانان اهل سّنت معتقدیم که حکومت اسالمی بر پایهج : 
شـورٰی عال مقّرر فرموده است مسلمانان همواره امور خود را بـه است زیرا خداوند مت

ٰی   ﴿فرمایـد:  مـیشـورٰی ی   سـوره ٣٨ی   برگزار کنند چنانکـه در آیـه مـُرُهم ُشـوَر
َ
 ...وا

  .﴾...َبیَنُھم
 نویسد: ) می٧٧(ص  »االسالم و اوضاعنا القانونیه  « شهید عبدالقادر عوده در کتاب 

شناسد نظامی است مبتنی بر دو اسالم آن را به رسمیت می که ،یگانه نظام حکومتی  « 
اصل، یکی: فرمانبرداری از خدا و اجتناب از آنچـه نهـی فرمـوده اسـت، و دیگـری: 

در میان آنان باشد. اگر حکومتی بر ایـن شورٰی ن که کار مردم به شورٰی است یعنی ای
ر دو اصـل مزبـور ا اگر حکومتی بر غیـامّ  است دو اصل استوار شد حکومت اسالمی

  »توان آن را به اسالم منتسب ساخت.استوار گردد حکومتی خواهد بود که نمی
فرمایـد:  مـی )١٩ص  ٢ج ( »فی ظالل القـرآن«مجاهد شهید سّید قطب در تفسیر 

 مبدأی اساسی است که حکومـت اسـالمی بـر هـیچ اساسـی جـز آن بـر پـاشورٰی   « 
  .»شود مین
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ی ایجـاد حکومـت   دربـاره) ١٢٨ص ( »رـاملفّسـاملصحف « فرید وجدی در محّمد
ٰی   ﴿  ی  اسالمی به استناد آیه مُرُهم ُشوَر

َ
هر حکومتی که   « نویسد:  می ﴾...َبیـَنُھم ... و ا

   .»بنا نشود حکومتی مخالف قرآن استشورٰی بر مبدأ اقدس 
 لّنـاُس ا  «  و »عـن رعیتـه وٌل ؤ م مسـکُـلّ م راعٍ و کُکُـلّ کُ  «  نبوی از جملـه :دیث احاطبق 

حقوق سیاسی افراد برابر اسـت و هـیچ  ،در جامعه اسالمی »...کأسنان املشط ةٌ سواسیّ 
  .طبقه و فردی بر طبقه و فرد دیگری برتری سیاسی ندارد

ی حـق مـدیریت و اداره  چون آحاد مـردم از حقـوق مسـاوی برخوردارنـد دربـاره
شـورٰی ی  م برپایـهمساوی هستند و چـون حکومـت در اسـال مملکت نیز دارای حّق 

ی  به عبارت دیگر همـه .اسالمی است اّمت آحاد حّق  ،استوار است بنابراین حکومت
... چـون عمـًال ممکـن   « عبـده  محّمـدبه قول شیخ هستند و شورٰی مسلمانان عضو 

شـورای اولـی (اسـالمی جمعـی  اّمـتتشکیل شود پس  اّمتنیست شورایی از آحاد 
 اّمـتفاق آنهـا رأی تمـام افـراد کنند که رأی مورد اتّ  میب را به نمایندگی انتخا )االمر

   ١.»...شود  محسوب می
ــامبر  ــد از پی ــه بع ــرده اســت ک ــال مســلمانان را موظــف ک ــد متع  از خداون

ِذیَن   ﴿ فرماید:   می ۵٩ی   ی نساء آیه  اطاعت کنند چنانکه در سوره »االمر اولی  « 
َّ
َھا ال یُّ

َ
َیا أ

ِطیُعوا ا
َ
 آَمُنوا أ

ّ
ْمِر ِمْنُکْم  هلل

َ ْ
وِلي األ

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
ای ایمانـداران از   « یعنـی:  ﴾...َوأ

   »اطاعت کنید. )شورای اولی االمر(امرتان  و صاحباِن  )سّنت(و پیامبر  )قرآن(خدا 
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اگر جز این آیه نازل نشده بود همـین خـود   « فرماید:   می - هللا مهُ ِح َر  -امام شافعی 

  ٢»کرد.  ی حکومت اسالمی بسنده می  به عنوان منبع اساسی برای اندیشهبه تنهایی 

شـود کـه  االمر به مجتهـدانی گفتـه مـی دانشمندان اهل سّنت معتقدند اولوعموم 
احکـامی از قـرآن و سـّنت  ،قادرند برای حل معضالت اجتماعی و مسائل مستحدثه

دهند بعد از بحـث   یل میاستنباط و استخراج نمایند به شرطی که در شورایی که تشک
 .و تبادل نظر و نقد و بررسی آراء مختلف اجتهادی سرانجام بر یک رأی توافق نماینـد

است. برای نمونه امام فخرالدین رازی در  اّمتبه عبارت دیگر اولواالمر همان اجماع 
ــر« ــی )١۴۶و  ١۴۵و  ١۴۴صــفحات  ١٠ج ( »التفســیر الکبی ــد:  م مقصــود از   « فرمای

خداوند متعال به اطاعـت   « ... .و »اسالمی است اّمتاز  ،اهل حّل و عقد ،مراال اولی
خـالف  ،جمع است و حمل جمع بر فرد ،دستور داده است و اولواالمر ،االمر از اولی

 ،اطاعـت از اجمـاع اسـت و اّمـتاهل حّل و عقد همان اجماع   « ... .و »ظاهر است
مسـلمانان اهـل (ادشاه به نظر مـا که وجوب عدم اطاعت از پ چنان واجب است هم

  . »باشد  م است و اطاعت از پادشاه حرام میمسلّ  )سّنت
 محّمـدنظـر شـیخ  )١٨٨ص  ۵ج ( »تفسـیر املنـار«چنین استاد رشید رضا در  هم
صـاحبان   « چنین بیـان کـرده اسـت:  این »اولی االمر  « ی   را درباره - هللامُه اِح َر  – عبده
امـور  ،بـا توانـایی بـر اسـتنباط و اجتهـاد ای هستند که  برجستههمان دانشمندان  ،امر

   .»...کنند و  برگزار میشورٰی مسلمین را به 

                                            
  اثر استاد راشد الغنوشي.  » الحريان العامه في الدوله االسالميه  « به نقل از  -2
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ِو    ﴿ فرمایـد:   ی نساء که می  سوره ٨٣ی  با توجه به آیه
َ
ْمـِن أ

َ ْ
ْمـٌر ِمـَن األ

َ
ِإَذا َجـاَءُهْم أ َو

ُســوِل  ــی الرَّ
َ
وُه ِإل ــْو َردُّ

َ
ــِه َول ــوا ِب َذاُع

َ
َخــْوِف أ

ْ
ــِذیَن ال

َّ
ــُه ال َعِلَم

َ
ــْنُھْم ل ــِر ِم ْم

َ ْ
ــي األ وِل

ُ
ــی أ

َ
ِإل َو

  .﴾....َیْسَتْنِبُطوَنهُ 
و هنگامی که خبری از بیم یا امن به آنها رسد آن را شایع کننـد و اگـر آن را   « یعنی: 

گرداندند کسانی از ایشـان کـه اهـل فهـم و   صاحبان امرشان باز می )نیز(به پیغمبر و 
  .»دانند...  آن را می )حلراه (استنباط هستند 

یَن    ﴿ فرماید:   توبه که میی  سوره ١٠٠ی  و نیز آیه ُمَھـاِجِر
ْ
وَن ِمـَن ال

ُ
ل وَّ
َ ْ
اِبُقوَن األ َوالسَّ

ــُه َعــْنُھْم َوَرُضــوا َعْنــهُ 
َّ
َبُعــوُهْم ِبِإْحَســاٍن َرِضــيَ الل ــِذیَن اتَّ

َّ
ْنَصــاِر َوال

َ ْ
یعنــی:  ﴾...َواأل

آنها به نیکی  )رأی اجماعی(ن و انصار و کسانی که از پیشگامان نخستین از مهاجری  « 
تـوان تردیـد کـرد کـه   نمـی »پیروی کنند خدا از آنها راضی و ایشان از خدا خشنودند

بودند و اطاعت از آنهـا ـ بعـد از پیـامبر ـ بـر  »اولی االمر  « مهاجر و انصار ی  صحابه
  ٣واجب بود. مسلمانان

إمّنـا   «  فرمایـد: ریح نموده است آنجا کـه مـیتص و حضرت علی نیز به این حقیقت
للمهـاجرین و االنصـار فـإن اجتمعـوا علـی رجـٍل و سـّموه امامـاً کـان ذلــک هلل شـورٰی ال

بـر  )در انتخـاب(فقط حق مهاجرین و انصار است اگر آنـان شورٰی   « یعنی:  »...رضیً 
  ٤»ضای خدا است، مورد راقدام شخصی توافق نمایند و او را امام و رهبر بنامند آن

                                            
دیـن و «هـاي   و درس »حکومـت اسـالمی«در كتـاب   –هللا تعالی  هُ مَ رحِ  –زاده  عالّمه احمد مفتي - 3

 به طور مبسوط و روشن، حكومت اسالمي از ديدگاه اهل سنّت را بيان فرموده است.» انسان
» 233ص2اثر ابن عبد ربه ج  فریدالعقد ال  « عبارت فوق قسمتي از نامه حضرت علي است كه در  - 4
» 375ص  2تأليف احمد بن اعثم كوفي ج لفتوحا«و  157نوشته ابوحنيفه دينوري صاخبار الطوال   « و 

  شهرت دارد. 6ثبت شده است و شريف رضي آن را در نهج البالغه آورده است و به مكتوب شماره 
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شورای مهاجرین و انصار  - و سّلم و آله علیه هللاصّلی ا -بعد از وفات رسول خدا 

یق و پس از وفات او به ترتیب حضرت عمر و حضرت عثمـان و حضرت ابوبکر صّد 
ی مسلمین برگزیدند و مسلمانان نیز   حضرت علی و حضرت حسن را به عنوان خلیفه

  کردند.  بیعت میشورٰی ی منتخب آن   اولی االمر با خلیفههر بار به تبعّیت از شورای 
خالفت اسالمی بـه ملوکیـت و پادشـاهی  ،متأسفانه بعد از شهادت حضرت علی

ایجـاد نشـده  ،تبدیل شد و از آن زمان تاکنون حکومت اسـالمی در میـان مسـلمانان
  است.

م ایجـاد مشابه صدر اسال در عصر حاضر اگر در مملکتی یک قیام و حرکت دینِی 
افرادی انقالبی و ممتـاز  اسالمی، شود و بعد از سپری شدن مراحل پرورش و آموزش

و  یانکومـت در طـی سـالیان متمـادی بـه کـاردو متخصص در امر زمامـداری و ح
اعضای شـورای آن  ،به طور طبیعی مانند مهاجرین و انصار ؛نیکوکاری شناخته شوند
دون حرکت دینی و سـپری نمـودن مراحـل چنان چه ب اّما دهند مملکت را تشکیل می

خواهان تشکیل حکومت اسـالمی باشـند،  ،مزبور اکثریت مردم مسلمان در کشوری
افرادی دانشمند و متخصص در فهم کتاب و سّنت بـه  ،توانند با برگزاری انتخابات می

 .و امر حکومت را به آنـان تفـویض نماینـد کنندعنوان شورای عالی مملکتی انتخاب 
کنـد او نیـز بـا  مذکور فردی را به عنوان خلیفه (رئـیس جمهـور) انتخـاب میشورای 

دهنـد و هیـأت مزبـور  د هیـأت دولـت را تشـکیل میانتخاب وزیران کاردان و متعّهـ
  های) شورای عالی مملکتی را اجرا خواهند کرد. مصوبات (احکام و قوانین و برنامه

چـرا حضـرت ابـوبکر  ار بود پـساگر انتخاب خلیفه حق شورای مهاجرین و انص : ٢س 
  حضرت عمر را تعیین کرد؟ 
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ـ به تنهایی و بدون تأیید و رضایت مهاجرین  علیه لّلهاسالم حضرت ابوبکر ـ  ج :
  و انصار حضرت عمر را تعیین نکرد و جریان از این قرار بود: 

او در روزهای پایانی عمر شریفش هنگامی که در بستر بیمـاری بـود مهـاجرین و 
دانید سخت مریض و ناتوانم و ظاهرًا   را دعوت کرد و خطاب به آنها فرمود: می انصار

گذرانم لذا بیعتی از من بر گردن ندارید و کار شما به خودتان   ساعات آخر عمرم را می
محّول شده است و هر کسی را دوست داریـد بـه عنـوان خلیفـه انتخـاب کنیـد ولـی 

مبادا بعـد از مـن دچـار تفـّرق شـوید.  ؛ین کنیدتعی ،ام زمامداری  دوست دارم تا زنده
ای تشکیل دادند اّمـا سـرانجام نتوانسـتند   جلسه ،مهاجرین و انصار برای تعیین خلیفه

کسی را انتخاب کنند لذا نزد حضرت ابوبکر صدیق برگشتند و گفتند: ما این امر را به 
م پـذیرفت. خودت محّول کردیم و رأی و نظر ما همان رأی و نظر توست حضرت هـ

ی مهـاجر و   جداگانـه بـا صـحابه ،در حّد مقـدور و تـوان -س -ابوبکر صّدیقسپس 
اطمینان حاصل کرد کـه اکثـر  ،ی حضرت عمر مشورت کرد و سرانجام  انصار درباره

قریب به اتفاق با انتخاب حضرت عمر موافقند بنابراین به حضرت عثمان دسـتور داد 
ا مکتوب نماید و بـه ایـن هـم قناعـت نکـرد بـا تعیین حضرت عمر به عنوان خلیفه ر

بیحالی و ضعف ناشی از بیماری میان مردم رفت و محتوای نوشته را به اطـالع مـردم 
، عمـوم مخـاطبین ؟مسـلمین باشـدی  خلیفـه ،رساند و پرسید آیا راضی هستید عمر

ی مسـلمین توسـط   پاسخ مثبت دادند بنابراین تعیین حضرت عمـر بـه عنـوان خلیفـه
ی   خواننـده(ت ابوبکر طی آن مراحل بود و هـیچ اشـکالی بـر آن وارد نیسـت. حضر

 ی ترجمه   )١۵٧٢و  ١۵٧١ص  ۴ج ( »تاریخ طربی«تواند از کتابهای قدیم به   محترم می
 »لبدایـة و النهایـةا«و  )٧۴و  ٢١و  ١٧۴ص  ٢ج ( »کامل ابـن اثیـر«ابوالقاسم پاینده و 

و نیز از آثار نویسـندگان متـأخر بـه  )٣٩۶ص  ٣ج ( »سیره الحلبیه«و  )١٨ص  ٧ج (
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ص (طنطاوی تألیف  »اخبار عمر«و  )٣٧و  ٣۶ص (اثر ابن الجوزی  »عمر بن خطاب«

ــا«و  )۶١و  ۶٠و  ۵٩ ــانی   نوشــته »عمــر ةحی ــه شــبلی ُنعم و  )٧٠و  ۶٩ص (ی عالم
   )... مراجعه فرماید..و )٩٢ص  ١ج (ین هیکل نحستألیف  »فاروق اعظم«

  انتخاب خلیفه را به شورای شش نفره سپرد؟  ،ضرت عمرچرا ح : ٣س 
برای این بود که فردی را انتخـاب نماینـد و بـرای بیعـت بـه شورٰی تشکیل آن  ج :

نیز نهایتًا کـار را بـه حضـرت عبـدالرحمن بـن شورٰی مسلمانان معرفی کنند البته آن 
 »و الرسـل تـاریخ امللـوک«عوف محّول کردند و او هـم طبـق گـزارش امـام طبـری در 

  . )٢٠٧١ص  ۵ج (ابوالقاسم پاینده  ی ترجمه
شبها بگشت و یاران پیغمبر خدا و فرماندهان سپاه اسالم کـه سـوی مدینـه آمـده   « 

کرد عثمان را نـام   بودند و بزرگان قوم بدید و با آنها مشورت کرد و با هر که خلوت می
ا او بیعت کردند. پـس در و سرانجام حضرت عثمان معرفی شد و مسلمانان ب »برد  می

و سـایر مسـلمانان خلیفـه واقع حضرت عثمان با رضایت و بیعت مهاجرین و انصار 
  وی از مشروعیت کامل برخوردار بود.  شد و انتخاب

بینیم که خلفا گاهی با مسـلمانان مشـورت   کنیم می  وقتی تاریخ را مطالعه می:  ۴س 
خلفـا رئـیس تـوان گفـت  مینمودند. بنابراین   ند ولی نهایتًا به نظر خود عمل میکرد می

  . اند نه شورٰی   حکومت بوده
  ی عملکرد خلفای راشدین نادرست است زیرا؛   این تصور درباره ج:

خداوند متعال به اطاعت از اولی االمر دسـتور داده یعنـی مسـلمانان بعـد از  اوالً 
رأی (نصوص قرآن و مسّلمات سّنت در مسایل مستحدثه موظـف هسـتند از اجمـاع 

  .اطاعت نمایند )مورد اتفاق شورای اولی االمر
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در حالـت  »اولـی«در حالـت رفـع و  »اولو«ی قابل توجه این است که کلمه  نکته
به معنی صاحبان و از ملحّقات جمع مذکر سالم است. این کلمه جمـع  نصب و جّر 

در فارسی که مفرد ندارد) و به هیچ وجـه  »گروه« جمِع  اسم است و مفرد ندارد (مانند
به معنی صـاحب  »ذو«از غیر لفظ خودش  »اولو«باشد. مفرد  بر فرد قابل اطالق نمی

  است.به معنی صاحبان  »ذوی«و  »ذوو«است که جمع آن 
ی مورد بحث این است که جز بر جمـع قابـل  در آیه »اولی«و  »اولو«حکمت ذکر 

اطالق نیست. بنابراین بکار بردن آن برای فرد اشـتباه محـض اسـت و بـر مسـلمانان 
اسـت  هفرمـودپیروی نمایند. به عبارت دیگـر خداونـد  »اولی االمر«واجب است از 

  .»المراذا«د نه از اطاعت کنن »اولی االمر«مسلمانان باید از 
 االمـر به جای اطاعـت از شـورای اولی پیروی از رأی فرد،واجب دانستن بنابراین  

کننـد   قرآن است و مشروعیت ندارد و اشتباه کسانیکه تصور مـیی  مخالف صریح آیه
شود که بجای قرآن و سـّنت   خلیفه حق دارد رأی خود را اعمال کند از اینجا ناشی می

  دانند.   ا محّک میروایات تاریخ ر
ی احکــام فقهــی اســت ولــی در امــور   اگــر گفتــه شــود پیــروی از اجمــاع دربــاره

گوییم این اّدعا بـه   داری خلیفه حق دارد نظر خود را اعمال کند. در پاسخ می مملکت
معنی جدایی دیـن از سیاسـت اسـت و به نیز و ی نساء  سوره ۵٩ ی خالف صریح آیه

  باشد.  مردود می
توصـیه فرمـوده و مسـلمانان را از شـورٰی به اطاعـت از نیز  رسول خدا  ًا،ثانی

پیروی رأی فرد برحذر داشته است چنانکه طبرانی به سند صـحیح از حضـرت علـی 
  نقل کرده است که او از حضرت رسول پرسیده است: 
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نیامده باشد  )به صراحت(ای برایم روی داد و حکم آن در قرآن و سّنت   اگر حادثه  « 
  فرمایید چطور عمل کنم؟   یم

از میان دانشمندان مؤمن و متقی  )ی حکمی واحد  برای ارائه(فرمود:  حضرت 
بـه نقـل از تفسـیر ( »مبادا تنها به رأی خودت آنرا فیصـله دهـی شورایی تشکیل دهید

  .»)١٩۶ص  ۵المنار ج 
اّما در اند   مات سّنت عمل کردهبدون تردید خلفای راشدین به نصوص قرآن و مسلّ 

اند و رأی اجماعی   مهاجر و انصار مشورت خواستهی  امور مستحدثه حتمًا از صحابه
فرماید:   می )٨۴ص  ١ج ( »املوقعیناعالم «اند. چنانکه ابن القیم در   آنها را اجرا نموده

ی آن نصـی در قـرآن و   شـدندکه دربـاره  ای روبرو می  هرگاه خلفای راشدین با مسأله  « 
کردند و سپس آن مسأله را میان آنها به مشورت قـرار  د اصحاب را جمع میحدیث نبو

  ٥».کردند رسیدند آن را اعالم و اجرا می  دادند وقتی به رأی واحدی می  می
به عبارت دیگر خلیفـه  .خلیفه رئیس دولت بوده است نه رئیس حکومت ،خالصه

بات آن    بوده است. شورٰی یکی از اعضای شورای اولی االمر و مجری مصّو

والیـت   « چه تفاوتی میان خالفت اسالمی و سیستم حکومت بر اساس باور بـه  : ۵س 
  وجود دارد؟  »فقیه

جواب این سؤال که سؤاالت دیگری به همراه دارد طوالنی و مفصل است لـذا  ج :
نظام  با: تفاوت اساسی حکومت اسالمی از دیدگاه اهل سّنت توان گفت به اجمال می
مـدیریت  :توضیح ایـن کـه .ه در مدیریت جمعی و فردی بودن آن دو استوالیت فقی

                                            
اثـر احمـد بـن يحيـي      »انسـاب االرشاف« ) و394ص  7ابن كثيـر (ج   »البدایة و النهایة«(به تاريخ  - 5

  ) نيز نگاه كنيد.)100بالذري (ص 
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ی  حکومت اسالمی از نظر ما مسلمانان اهل سّنت شورایی است و کشـور بـه وسـیله
هـا و  شود و مدیریت تمام شـهرها و روسـتاها و ارگـان شورای عالی مملکتی اداره می

ماندار و شهردار و رئیس هـر ی شورای آن واحدها خواهد بود و فر ادارات نیز به عهده
به شورٰی شود و تحت نظارت  ای از سوی شورای آن واحد انتخاب می اداره و مؤسسه

  کند. وظایف خود عمل می
ْمُرُهْم ُشوَری َبْیَنُھْم ﴿ی  خالصه طبق آیه

َ
مدیریت هر مجتمعی شورایی اسـت  ﴾َوأ
و  کم راعٍ کلّ «دیثی مانند و احا »امر به معروف و نهی از منکر«و به دلیل آیات مربوط به 

یره بیده فان مل یستطع فبلسـانه و من رأی منکم منکراً فلیغَّ « و »کم مسؤول عن رعیتهکلّ 
چون مردم از حق نظارت عامه برخوردارند  »ان مل یستطع فبقلبه فذلک اضعف االیامن

  مانع هرگونه انحراف و ظلم و استبدادی خواهند بود.
حکومت در اختیار فرد قـرار دارد و از الگـوی قرآنـی اما در نظام فردی و سلطنتی 

ْمُرُهْم ُشوَری َبْیَنُھْم ﴿
َ
شود لذا مدیریت هر شـهر و روسـتا و ارگـان و  تبعیت نمی ﴾َوأ

ی فرد خواهد بود. چنان کـه بـه تجربـه اثبـات شـده اسـت  ای به عهده مؤسسه و اداره
تبعات چنان سیسـتمی راضی نمودن مدیر مسؤول و تظاهر و ریاکاری و چاپلوسی از 

کرد رؤسا و فرمانداران عناد بـا اصـل نظـام هرگونه اعتراض و مخالفتی با عمل است و
ی به وسیله مسؤول حراست ا شود در نتیجه نظارت پلیسی در هر ارگان و اداره تلقی می

شـود و روحیـه و  ی مردمـی می هت آفرین عاّمـبا عواقب سوء آن جایگزین نظارت عّز 
  گردد. ری بر مردم تحمیل میفرهنگ خودسانسو

به اعتقاد ما مسلمانان اهل سّنت تنها، حکومت شورایی مورد تأیید قـرآن و سـّنت 
مات سّنت و نیز عملکرد است و باور به والیت فقیه با نصوص قرآن و مسلّ  لّلهرسول ا

چنانکه ذکر شد خداوند متعال به  مهاجرین و انصار بهیچ وجه سازگار نیست زیرا هم
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نیـز  و پیـامبر اکـرم ذواالمـر دستور داده اسـت نـه پیـروی از االمر اولو از اطاعت

شـورٰی فـاق مسلمانان را از پیروی رأی فرد بر حذر داشته و به اطاعت از رأی مـورد اتّ 
  توصیه فرموده است. 

 ی پیـامبر خـدا  اگر حکومت در دست یک فرد باشـد بنـا بـه فرمـوده خالصه
بینـی فرمـود:  چنان کـه پـیش د نه خالفت اسالمی همت و پادشاهی خواهد بوملوکیّ 

 سی سال است و بعد از آن به پادشـاهِی گازگرفتـه (بـا چنـگ و ،خالفت بعد از من  « 
   ٦»شود  دندان ربوده شده) تبدیل می

کنند و او  بیعتبا یک عالم و دانشمند دینی اسالمی : اگر اکثریت مردم کشوری  ۶س 
ْمـِر ﴿ی  ایند آن رهبر نیـز طبـق آیـهرا به عنوان رهبر انتخاب نم

َ ْ
بـا  ﴾َوَشـاِوْرُهْم ِفـي األ

ی الل ﴿علمای اسالمی مشورت کند و به دلیل: 
َ
ْل َعل بعد از رایزنی  ﴾هَفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ

داند عمل کند در این صورت جـز  با دیگران نهایتًا به رأی خود و آنچه خودش صالح می
  شورت هم عمل شده است؟و مشورٰی این است که به اصل 

  در این تئوری دو اشکال اساسی وجود دارد. ج:

                                            
( الخالفه بعدی ثالثون سنه ثم تصیر ملکاً عضوضاً ـ اخرجه خوانيم   مي 683ص  9ج  »فتح الباری«در  - 6

ستبدانه يعني: گاز گرفته كنايه از ظالمانه و م ...عضوضاٌ  )احمد و اصحاب السنن و صّححه ابن حّبان و غیره
  است. 

بنابراين به اعتقاد ما مسلمانان اهل سنّت سيستم حكومـت امويـان و عباسـيان و... سـلطنتي بـوده نـه       
ي   ي پادشـاهان و سـالطين واژه    ي پيامبر بجاي كلمـه   شورايي و مورخين به اشتباه و به خالف فرموده

انـد.    هم متأسـفانه آن اشـتباه را تكـرار كـرده     اند و ديگران  خلفا را براي امويان و عباسيان و... بكار برده
انـد، مـا نبايـد نسـبت بـه       پادشـاهان را خليفـه ناميـده    -ص-راستي اگر ديگران به خالف سخن پيامبر

  اعتنا باشيم و اشتباه مذكور را تكرار نمائيم. بي -ص-ي حضرت فرموده
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 اوًال، چنان سیستم و نظامی به دلیل انتخاب آن از سوی مردم، مردمی خواهد بـود
  اسالمی نخواهد بود زیرا خدای متعال به اطاعت از فرد دستور نداده است. اّما

ْمِر َفِإذَ ﴿ی  ثانیًا، آیه
َ ْ
ی اللَوَشاِوْرُهْم ِفي األ

َ
ْل َعل در امر حکومـت و  ﴾ها َعَزْمَت َفَتَوکَّ

اختصاص داشته است زیـرا آن حضـرت از پشـتیبانی  مدیریت به حضرت رسول
َھَوی ﴿کرد  مند بود و جز از وحی الهی پیروی نمی وحی بهره

ْ
   َوَما َیْنِطُق َعِن ال

َّ
ِإْن ُهَو ِإال

  ﴿) ۴و٣(نجم/ ٧﴾ َوْحيٌ ُیوَحی
َ
َما أ يَّ ِمْن َرّب ُقْل ِإنَّ

َ
ِبُع َما ُیوَحی ِإل   ).٢٠٣(اعراف/ ٨﴾تَّ

بـه خـالف  ٩در امر حکومـت ی مزبور به غیر نبی به عالوه تعمیم موقعیت و اجازه
ْمِر ِمـْنُکْم  ﴿ ی آیه

َ ْ
وِلي األ

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َه َوأ

َّ
ِطیُعوا الل

َ
خواهد بـود کـه خداونـد  ﴾أ

  ستور داده است.متعال به اطاعت از جمع صاحبان امر د

: اگر اکثریـت مـردم کشـوری مسـلمان باشـند و از طریـق انتخابـات جمعـی را  ٧س 
برگزینند و از آنان بخواهند بعد از مشورت فردی را بـه عنـوان رهبـر مملکـت انتخـاب 

  و قدرت و حکومت را به وی تفویض نمایند چه ایراد و اشکالی خواهد داشت؟ کنند
ل قبلـی اشـاره شـد در آن صـورت چنـان نظـامی هم چنان که در جواب سـؤا ج :

 اّمـا انـد مردمی خواهد بود زیـرا اکثریـت مـردم بـه آن سیسـتم رهبـری رضـایت داده
اولـی «اقدامشان اسالمی نخواهد بود به دلیل این که خداونـد متعـال بـه اطاعـت از 

  .ی حق ندارد این قانون الهی را تغییر دهداّمتهیچ فردی یا  دستور داده و »االمر

                                            
رسـد   يـي كـه بـه او مـي    گويـد آن بـه جـز وح    و (پيامبر) از روي خواهش نفس سخن نمي«يعني:  - 7

 ».نيست
 »كنم. شود پيروي مي بگو فقط از آنچه از پروردگارم به من وحي مي«يعني:  - 8
در يك حركت ديني رهبر آن حركت حق دارد بعد از مشاوره با شاگردان و ياران خود نهايتاً بـه  اما  - 9

 رأي خود عمل كند.
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  چه کسانی حق عزل خلیفه را دارند؟  : ٨س 

مـردم شـورای برای برپایی حکومـت اسـالمی به باور ما مسلمانان اهل سّنت  ج :
کنند و آنهـا بـه نماینـدگی از طـرف مـردم مملکـت را اداره   اولی االمر را انتخاب می

رئـیس ( باتشـان فـردی را بـه عنـوان خلیفـههـا و مصوَّ   نمایند و برای اجرای برنامه می
نماینـد   بیعـت مـیشـورٰی کنند و مسلمانان با منتخـب   انتخاب و تعیین می )جمهور

شـورٰی ی مردم و از طریق و کانال   چنانکه انتخاب و تعیین خلیفه به عهده بنابراین هم
عملـی شـورٰی عزل آن هم باز از سوی مردم یعنی از طریق و کانـال  ،گیرد  صورت می

دالیـل مسـتند (فرد یا افرادی حق ندارد به حق یا ناحق ،میشود پس در نظام اسال  می
 و خودسرانه برای عزل خلیفـه اقـدام نمایـد چنانکـه وقتـی باغیـان .)داشته باشد یا نه

منــزل حضــرت عثمــان را محاصــره کردنــد و از او خواســتند از خالفــت  انتجــاوزگر
د تا حق عـزلم را داشـته ای  شما من را تعیین نکرده  « حضرت فرمود:  ؛گیری نماید  کناره
 و تسلیم روش و اقدام ضد دینی آنها نشد در واقع آن یار با وفای پیغمبر ١٠»باشید

به عبارت دیگر چون عـزل خلیفـه  .جانش را در راه حقانّیت خالفت اسالمی فدا کرد
ـ حاضر شد کشته  علیه لّلهار بود حضرت عثمان ـ سالم احق شورای مهاجرین و انص

  تن نداد. »خلیفه از سوی تجاوزگرانروش ضد دینی عزل   « قبول شود اّما به 
بـدون   « یعنـی:  »ةإال عـن املشـور  ةال خالفـ  «  عالوه حضرت عمر فرموده اسـت:ه ب

ة من دعا الـی امـار   « : فرماید  و نیز می »مشروع نیست و مشورت خالفت اساسی ندارد
کسی که   « یعنی:  »لکم أن التقتلـوهمن املسلمین فال یحّل  نفسه او غیره من غیر مشورة
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بدون مشورت مسلمانان برای زمامداری خود یا شخص دیگری اقدام کند جز کشـتن 
   ١١.)»وی بر شما حالل نیست

شـود کـه   علیه ـ بـه وضـوح فهمیـده می لّلهاز این دو سخن حضرت عمر ـ سالم ا
  .»تعیین و یا عزل خلیفه از طریق شورای اولی االمر است   « 

شــود کــه از باغیــان و در کتابهــای نویســندگان شــیعی بســیار مشــاهده مــی : ٩س 
شود و اقدامشان را تأیید تجاوزگران و قاتالن حضرت عثمان به عنوان انقالبیون یاد می

  نمایند آیا اّدعای آنها موّجه است؟می
  مورد تأیید حضرت علی نیست زیرا: ادعای نویسندگان مزبور ج :
حضرت علی در بصره قبل از جنگ جمل بعد از حمد خدا  طبق روایت طبری )١

حـاد جاهلیت سخن گفت و از اسالم و نعمت اتّ اّیام و صلوات بر پیامبر از تیره روزی 
و همدلی در عصر پیامبر و حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان یاد کـرد 

فی نمود ی قتل حضرت عثمان را مردمی دنیاطلب و حسود معرو سپس عامالن حادثه
  ).٢۴١۵ص  ۶ی ابوالقاسم پاینده، ج ترجمه »تاریخ طربی«(

حضــرت علــی   « آمــده اســت:  )١٠٠ص  ۵ج (بــالذری  »انســاب االرشاف«در  )٢
  .»فرمود: من نه عثمان را کشتم و نه به کشتن او دستور دادم

خـوانیم  می )٢٩ص (اثر نصر بن مزاحم منقری شیعی  »وقعه صفین«در کتاب  )٣
ی قتـل عثمـان حکـم کنـد ی واقعـهاگر کسی درباره  « علی فرموده است:  که حضرت

  .»خواهد دید که من پاکترین افراد هستم

                                            
اثـر امـام    70ص  »خالفت و ملوکیت«) (به نقل از 2577و  2354روايت شماره 5ج  »کنزالعامل«( -11

  ).مودودي رحمه اهللا تعالي
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آورده اسـت کـه حضـرت علـی  )٨٠ص  ۵ج ( »انساب االرشاف«و بالذری در  )۴

کنند در میان رکن و مقـام دانستم که بنی امیه با قسم چیزی را باور میاگر می  « فرمود: 
  .». (به کشتن عثمان راضی نبودم)خوردم که من عثمان را نکشتمقسم می

 .زنند بسیار متأسـفیممی دم بنابراین برای کسانی که از تأیید قاتالن حضرت عثمان
بدون شک اگر اهل تشیع از سر انصاف تحقیق کنند مانند ما اهل تسّنن به این نتیجـه 

علیـه حضـرت ل حضـرت علـی آمیزی که از قورسند تمام آن سخنان تند و عتابمی
 ی امویـان و نتیجـه ها از ی ناصـبی عثمان در کتب تاریخ وجود دارد ساخته و پرداخته

  باشد.تبلیغات و دشمنی آنها علیه حضرت علی می
به عبارت دیگر امویان این روایات را ساختند تا اثبـات نماینـد حضـرت علـی بـا 

غ ج و مبّلـکـه شـیعیان مـروِّ  حضرت عثمان دشمنی داشته است و متأسفانه قرنهاست
  هستند. های اموی ناصبی اتجعلیّ 

امیدواریم از میان برادران شیعی کسانی پیدا شوند و این قبیل جعلیات منسوب بـه 
  آوری و مردود اعالم نمایند. حضرت علی را جمع

  
  


