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  چكيده

نقـاط   يساز با برجستهتا ، ه پرداختهیمیت و ابن یعلّامه حلّ یاسیشه سیدر اند، تیه مشروعینظر یقیتطب ین مقاله به بررسیا

ـ از د یه معقـول یبه نظر، کتاب و سنّت، براساس عقل،  دگاه آنانیضعف و قوت د ، یاسـ یت سیروعشـ ن اسـالم در بـاب م  ی

کـه  دست آمـده   هب نتیجهاین ، دگاهیان اشتراکات و افتراقات دو دیدر ب يانتقاد - یفیتوص یبا روش، رو نیرهنمون گردد. ازا

ـ نظ یاز اشـکاالت وي  دگاهید .ندکموفّق عمل  يپرداز هینتوانسته است در نظر، ل خلط در مفهوم امامتیدل  به، هیمیت ابن ر ی

، زه کـردن جامعـه  یسـکوالر ، نمـا  ر واقـع یـ غ يارهـا یارائـه مع ، يسـاز  تیل دانستن مردم در امر مشروعیدخ، ییگو تناقض

ح از عقـل و  یل استفاده صحیدل به یعالمه حلّ، سد و خودکامه برخوردار است. درمقابلفا يها به حکومت یبخش تیمشروع

قـرار   یح اسالمیصح ینیب بر جهان یمبتن، یاسیت سیخود را در باب مشروع  دگاهید، یصورت منطق توانسته است به، نقل

  گردد.   یمحقّق م یق نصب الهیمتعال بداند که فقط از طر خداوند یعیتشراراده از  یآن را ناش، داده

  .هیمیت ابن، یحلّ، عتیب، خالفت، امامت، تیمشروع ها: دواژهیکل
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  مقدمه

 بـه  شـاهد ، جوامـع اسـالمی   در متعدد سیاسی هاي نظام وجود و اسالم جهان با توجه به گستردگی

ص ، 2 ج، 1385، (مصـباح  معناي حق حکومت و امـر و نهـی کـردن    به، مشروعیت کشیدن چالش

 در تیمیـه  ابـن  نظریـه  از متأثر عموماً، جوامع همین که جوامع هستیم. درحالی این از در برخی، )40

 معرفـی  اسـالمی  حکومـت  و اسالم نماد عنوان به، جهان مردم اذهان در نظریه این هستند. باب این

بینـی برگرفتـه از تفکـرات     اي که امروزه برخی ایدئولوژي خود را مبتنی بر جهـان  گونه به، گردد می

یرعاقالنه بودن احکام اسـالم  غروح و  بی، و مشکالتی را از جمله توهم خشن اند قرار داده تیمیه ابن

هـاي   مدیون نظرات و دیـدگاه ، تیمیه ابنشهرت ، بر این اساس .اند وجود آورده براي جهان اسالم به

آن کریم و هاي الهی در قر آموزه اصطالح بهاي است که با عنوان سنت سلف مسلمین؛  تند و افراطی

، و نقد و بررسـی آنهـا   تیمیه ابن هاي دیدگاه مطالعه، رو ینازاارائه داده است. ، تعالیم رسول اکرم

  است. برخوردار اي ویژه اهمیت از

ـ پا بـر  یل حکومـت اسـالم  یتشـک  و یانقالب اسالم، سوي دیگر از و در ایـران   یعیه تفکـرات شـ  ی

در  یمرکـز توجهـات امـت اسـالم    ایران اسالمی ه تا دیسبب گرد، گوناگون و روزافزون آن يوردهاادست

ـ  علّامها گردد. یش مهیش از پیب، ن تفکّرینه انتقال ایرد و زمیقرار گجهان سراسر   از یکـ یعنـوان   بـه  یحلّ

 يهـا  مناسـبت  بـه ، خـود  يهـا  کتـاب  در همواره، رانیا در عیتش گذاران هیپا از و عهیشمندان بزرگ شیاند

 يهـا  دگاهید، رو نیاست. ازا پرداخته بتیغ و حضور زمان در امامت و تیوال مختلف شئون به، لفتخم

 و مهـم  یگـام ، اسـالم  در يدار حکومـت  و حـقّ حکومـت   حیصح نییتب و يروشنگربراي  تواند یاو م

ـ دگاه ید یقیتطب یق به بررسین تحقیدر ا، ن اساسای بر .گردد یابیارز توجه قابل  هیـ میت ابـن و  یعلّامه حلّ

ـ نقاط اشـتراك و افتـراق ا  ، یقیتطبویکردي م تا با رزیپردا می یاسیت سیوعدر باب مشر ه را یـ ن دو نظری

  م.یا بپردازهنقاط ضعف و قوت آنبررسی به نقد و ، پس از آن، نموده استخراج

  تيمشروع

، 1374، اصـفهانی  ؛ راغـب 20949 ص، 1377، آنچه موافق شرع است (دهخـدا  یعنیدر لغت ، »مشروع«

راه روشـن و   بـراى  اسم صورت به که است ز مصدرین »شرع« .)825 ص، 1375، ستانىب ؛317 ص، 2 ج

 ج، 1374، اصـفهانی  است (راغب شده استعاره الهى و خدایى راه براى سپس و رفته است کار به، واضح

ـ یاست که مشروع باشـند؛   يصفت امور، در لغت تیمشروع، بیترت نیبد .)315 ص، 2 منطبـق بـا    یعن

    جاد شده باشند.یا همان راه روشن



   ۸۹ تيميه يت در انديشه سياسي عالمه حلي و ابنبررسي تطبيقي نظريه مشروع

ـ فاقد جامع ارائه شده است که عموماً یف گوناگونیتعار، استیدر س یت اصطالحیمشروع يبرا ت ی

، 1385، (مصـباح  مـردم  بر حکومت و حق »تیحقان«ت به یف مشروعین آنها تعریباشند. اما در ب یالزم م

متعـارض بـا    يهـا  دگاهیـ د شامل همـه ، د؛ چراکه اوالًشو یقابل قبول محسوب م یفیتعر، )40 ص، 2 ج

ـ   شیبر پ یمبتن، اًیثان .باشد یگر میکدی محـدود بـه   ، ثالثـاً  .دارد يشـتر یسـت و شـمول ب  ین یفـرض خاص

ن معنـا از  یبـا اتخـاذ همـ   ، ن مقالـه یـ ز کارا اسـت. در ا ین يگذار ست و در مقام ارزشین یق خاصیمصاد

  م.یباش یدگاه مورد نظر میدو د یقیتطب یدرصدد بررس، تیمشروع

    امبر اکرميپ ياسيت سيدگاه در باب مشروعياشتراک دو د

در مکّه و پیش از یافتن یاران و یاورانی که ، بر این باور است که اطاعت از پیامبر اکرم تیمیه ابن

، 1ج ، ق1406، تیمیـه  از سوي خداوند متعال بر مردم واجب شده است (ابـن ، در رکاب او بجنگند

در تمام شـئون زنـدگی فـردي و اجتمـاعی      امر و نهی پیامبر اکرم نیز حقّ علّامه حلی). 82ص 

را  رسـول اکـرم  ، داند و بر این باور است که خداوند متعـال  از سوي خداوند متعال می، مردم را

نوع بشر  نظام  بهعنوان حجت و جانشین خود در روي زمین قرار داده است تا  به، عالوه بر رسالت

  ).354ص ، )(ج  ق1413، بپردازد (حلی

 هر دو دیدگاه وجود نص الهی را نشانۀ رضایت و اذن الهی و دلیل بر مشروعیت سیاسی رسول خدا

که به ، همچنین به غیر از آیات قرآن کریم، نمایند از آیات فراوانی براي اثبات ادعاي خود استفاده می، دانسته

از ، امري دارد د متعال بر این والیتاز سوي خداون صراحت در نصب حضرت، باور صاحبان دو دیدگاه

 – 109ص ، 3ج ، ق1426، تیمیـه  اند (ابن اجماع و عقل نیز براي اثبات این مطلب استفاده کرده، سنّت نبوي

  ).384و284، 78، 47، 36ص ، ق1409، حلی ؛504 -  503ص ، 3ج ، ق1406 و 110

  امبر اکرمياز پپس  ياسيت سيدگاه در باب مشروعياشتراکات دو د

طـور   فکرانش و بـه  و هم هیمیت ابنشه یدر اند امبر اکرمیاز پ پسامت در دوران  یاسیمسئله زعامت س

ـ  شه یکه در اند چنان هم، شود یم میخلفا و بعد از خلفا تقس یدو دوره زمان به، اهل تسنن، یکل  یعلّامـه حلّ

، بـت امـام معصـوم   یو غ حضـور امـام معصـوم    یدو دوره زمـان  به، انیعیش یطور کل روانش و بهیو پ

خلفـا و   یدو دوره زمـان ، که هر دوره دارد يا ژهیات ویل خصوصیدل ن اساس و بهیگردد. برهم یم میتقس

 یبت را باهم مـورد بررسـ  یاربعه و عصر غ ياز خلفا پسن دو دوره یهمچن، عصر حضور امام معصوم

  م.یده یقرار م یقیتطب

۹۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

  دوران خلفا و عصر حضور امام معصوم .الف

ن رسـول  یعنـوان جانشـ   بـه ، افـراد  یاسـ یت زعامت سیل مشروعیعنوان دل را به »نص«، دگاهیدو د هر .1

برخالفـت و   ت خداوند و رسولشیداللت بر رضا، ن باورند که نصیقبول دارند و بر ا خدا

 -  524 ص، 1 ج، ق1406، هیـ میت دارد که نص در مورد آنـان وارد شـده اسـت (ابـن     يامامت افراد

امبر یـ ن پیت جانشـ یمشـروع بـارة  ن باورنـد کـه در  ین بر ایهمچن .)397 ص، 9  ج، تا یب، یحل ؛525

از خودش را مشخص کـرده اسـت. آنـان     پسن یجانش یشان از طرقینص وجود دارد و ا، اکرم

 ص، 1 ج، ق1406، هیـ میت انـد (ابـن   خـود را در آثارشـان ذکـر کـرده     ییاز آن نصوص ادعا يموارد

 84علّامه در ایـن کتـاب   (   .)376ـ164 ص، م1982، ی؛ حل450 -  449، 138، 23 ص، 6 ج، 518ـ516

دارنـد؛   کند که داللت بر امامت و والیت حضرت علـی  نقل می حدیث متواتر از پیامبر اکرم 28آیه از قرآن کریم و 

  .)یعنی نص بر امامت شده است و به مردم واگذار نشده که هر کسی را خواستند انتخاب نمایند

داشـته باشـد تـا     ییهـا  یژگیط و وید شرایبا، از رسول اکرم پسا امام یفه ین مطلب که خلیاصل ا .2

ـ  باشـد. بـر   یدگاه مـ یـ مورد اتفاق هـردو د ، برخوردار گردد یاسیت سیبتواند از مشروع ، ن اسـاس ای

 ج، ق1426، هیـ میت اند (ابن پرداخته ي آنها یژگیط و وین شرایا بیاندر آثار خود به  علّامهو  هیمیت ابن

  .)344 و 205 ص، ق1409، یحل ؛23 ص، ق1386 و 93 – 92 ص، 4 ج، 406 ص، 3

است؛ زیـرا اوامـر    عین اطاعت از خدا و رسول خدا، معتقد است: اطاعت از خلیفه تیمیه ابن. 3

، تیمیـه  است (ابن اوامر خدا و پیامبرش منزله به، ولی امر که دستورش را از خدا گرفته باشد

بر همگان واجـب اسـت کـه از امـام منصـوب      ، ). علّامه نیز معتقد است85ص ، 1ج ، ق1406

  ).205ص ، ق1409، اطاعت نمایند (حلی

  بت امام معصومياز خلفا و عصر غ پسدوران  .ب

از ، مسئله نیازمنـدي مشـروعیت حـاکم بـه اذن و رضـایت الهـی      ، ها همچون سایر دوران، . در این دوران1

مصـالحی از  ، بر این باور است کـه خداونـد متعـال    تیمیه ابنشود.  ظریه محسوب میاشتراکات این دو ن

ص ، ق1386 و 101ص ، 1ج ، ق1406، تیمیـه   دین و دنیا را به والیان امور معلّـق سـاخته اسـت (ابـن    

 يهـا  یتلؤجـزء مسـ  ، یدر حکومـت اسـالم   هـا  ها و پسـت  مسؤلیت یتمام، ). همچنین به اعتقاد او57

، تیمیـه  باشـد (ابـن   رضایت و اذن الهی اساس کار حاکم اسالمی می، شوند. بنابراین محسوب می یشرع

حکومـت غیرمـأذون   ، ). علّامه نیز براساس روایات وارده از اهل بیت250و  68ص ، 28ج ، ق1426

  ).447ص ، 9 ج ، تا بی، داند (حلی از سوي خداوند متعال را طاغوت و فاقد مشروعیت می



   ۹۱ تيميه يت در انديشه سياسي عالمه حلي و ابنبررسي تطبيقي نظريه مشروع

در ، رو ازایـن  .ت و حکومت برسدین فرد به والیتر سته است صالحین باورند که شایا دگاه بریهردو د .2

، یحلـ  ؛7- 3 ص، ق1386، هیـ میت اند (ابن حاکم صالح پرداخته يها یژگیط و ویان شرایآثار خود به ب

  .)263 ص، 5  ج، ق1425

معتقد است: ، االمر دانسته ولیحاکمان اسالمی پس از خلفاي چهارگانه را نیز داخل در محدوده ا تیمیه ابن. 3

، 3ج ، ق1406، تیمیه داراي مشروعیت سیاسی خواهد بود (ابن، االمر واقع شود هرکسی از مصادیق اولی

هایی از  نمونه، ). علّامه نیز وجود نص بر مشروعیت حاکم اسالمی در زمان غیبت را باور داشته381ص 

  ).464ص ، 4 ج ، د) ق (1413 و 447 – 445ص  ،9 ج ، تا بی، آن نصوص را بیان کرده است (حلی

  امبر اکرميپ ياسيت سيدگاه در باب مشروعيافتراقات دو د

از  يمستقل و جـدا  یعنوان مقام امامت را به، در مورد رسول خدا هیمیت ابن: . امامت رسول اکرم1

ـ اسـت؛ ز  یوجوب اطاعتش کاف يبرا، مجرد رسالت :معتقد است، ستیقائل ن، ا رسالتینبوت و  را ی

 يگران بـا و یعت دیعلت ب ا بهیو ، ستیاش ن طرهیقدرت و س، امامت، شانیعلت وجوب اطاعت از ا

ـ اطاعـت از پ ، سـت یل نین قبیاز ا يگریا موارد دیامام و  عنوان به در هرحـال واجـب    امبر اکـرم ی

، هیـ میت ند (ابـن یذ نمایفابد تا امر او را تنیب یارانیشود که  یامامتش محقّق م یزمان، برخالف امام .است

عالوه بـر مقـام    امبر اکرمین باور است که شخص پیاما علّامه بر ا .)85 و 82 ص، 1 ج، ق1406

باألصـاله از آن  ، ییایـ و دن ینـ یاست مردم در امـور د یر، درواقع .ز بودندیمقام امامت ن يدارا، رسالت

مـراد امامـت بعـد از    ، شـود  یق آن میمواقع بحث از امامت و مصاد ینکه در برخیباشد و ا یشان میا

  .)223 ص، 1363و  12 ص، ق1409، یباشد (حل یم حضرت رسول

، بر این باور است که همان نصوص دال بر رسالت پیامبر اکرم تیمیه ابن: . نص بر امامت پیامبر اکرم2

 و کند کفایت میداللت بر زعامت سیاسی ایشان نیز دارد و رسالتش براي وجوب اطاعت مطلق از ایشان 

نیست؛ چرا  دیگر نیازي براي اقامه دلیل مجزّا براي مشروعیت حکومتش و تبعیت مردم از حضرت

، ق1406، تیمیه هاي وجوب اطاعت از امام متفاوت است (ابن با پایه، هاي وجوب اطاعت از ایشان که پایه

ـ  استفاده مـی  ). وي این مطلب را از رسالت حضرت85و  82ص ، 1ج  د. امـا علّامـه در بـاب    نمای

کنـد کـه بـه خصـوص امامـت و       نقل می نصوصی را از آیات قرآن و سنّت پیامبر اکرم، مشروعیت

نصوصی وجود دارند که عالوه ، کند؛ چرا که از دیدگاه وي را نیز ثابت می زعامت سیاسی حضرت

، افزار نرم، کنند (حلی نیز می داللت بر امامت و زعامت سیاسی رسول خدا، بر رسالت و زعامت دینی

  ).40ص ، 2 ج ، تا بی و 308ص ، 7 ج ، ق1412 و 255ص ، 2 ج 

۹۲     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

  امبر اکرمياز پ پس ياسيت سيدگاه در باب مشروعيافتراقات دو د

ن افتراقـات در بـاب   یوجود آمـدن همـ   به، گر در عالم اسالمیکدیاز  یعه و سنیجدا شدن ش یعامل اصل

ه دق شـ یموجب اخـتالف آنـان در مصـاد   این امر  .باشد یم، نان رسول خدایجانش یاسیت سیمشروع

ن و مسـتدل کـردن   یـی بـر تب  یسـع ، همواره با حفظ اصل آن اختالفـات ، فیدو ط شمندان هریاست. اند

  م.یپرداز یدگاه میدو د یموارد اختالف بیان به جانیدر ا، رو نیاند. ازا داشته یموارد اختالف

  عصومدوران خلفا و عصر حضور امام م .الف

چهارگانـه اهـل تسـنن نـص وجـود دارد       ياست کـه در مـورد خلفـا    یمدع هیمیت ابنق نص: ی. مصاد1

ــن ــمیت (اب ــ524، 499 ص، 1 ج، ق1406، هی ــ270ص، 4 ج و 545و 525ـ  و 135 ص، 6 جو  271ـ

ضرورت وجود نص برخالفت آنـان را  ، کند یکه در مورد خالفت خلفا ادعا م یاز اجماع يو .)138

ـ ، ندیاجماع نما يست صحابه بر موردیممکن ن، يزعم و رد؛ چراکه بهیگ یم جهینت ا نصبـر   یمبنـ  یام

ـ  یعلّامه ن .)495ص ، 1ج ، ق1406، تیمیه ابنآن وجود نداشته باشد ( بـر   یرا مبنـ  یز نصـوص فراوان

  .)376 -  164 ص، م1982، یدهد (حل یو فرزندانش ارائه م یامامت بالفصل حضرت عل

ـ با، عنـوان امـام   فه بـه ین باور است که شخص خلیبر ا هیمیت ابنامام:  يها یژگیوط و ی. شرا2 د عـادل و  ی

 ص، 3 ج، ق1426و  25 ص، ق1386، هیـ میت داشـته باشـد (ابـن    یشـ یقر ینسب، عالم [مجتهد] بوده

در عـدالت امـام وارد    یخللـ ، کفرِ قبل از اسـالم  :معتقد است يو .)497 ص، 5 ج، ق1406 و 406

شـود؛ چراکـه    یکه مرتکـب مـ   ین گناهانیهمچن ؛)284ـ283 ص، 8 ج، ق1406، هیمیت بنکند (ا ینم

ن بـاور  یاما علّامه بر ا .)406 ص، 3 ج، ق1426، هیمیت گردد (ابن یده میبخش  واسطه حسنات و توبه به

گـران  یداشته و افضـل از د  یعلم اله، یدر دوران کودک یحتّ، د معصوم از گناه باشدیاست که امام با

، یباشد (حلـ  یجامعه م يمعنو يعت و رهبریحفظ شر، یاسیز عالوه بر زعامت سیفه او نیوظ .باشد

  .)205 ص، ق1409و  406 – 405 ص، م1982و  241 – 240 ص، ق1404

بـا تغییـر موضـعی آشـکار     ، در برخی از آثـار خـود   تیمیه ابنو مردم در مشروعیت:  . نقش پیامبر اکرم3

عاي وجود نصعی است که پیامبر اکرم، برخالفت خلفا نسبت به ادمد عنـوان جانشـین    کسی را به

ص ، 7ج ، ق1406، تیمیـه  خود معرفی و منصوب نکرده و این امر را به مردم واگذار نموده اسـت (ابـن  

). اما علّامه انتخاب و نصب امام را از آن خداوند متعال دانسـته و بـر ایـن بـاور اسـت کـه       350 -  345

کـار را   از طرف خداوند متعال مأمور به معرفی جانشین بعد از خـود بـوده و بارهـا ایـن    ، پیامبر اکرم

  ).56 -  30ص ، ق1409، انجام داده است و مردم هیچ نقشی در مشروعیت سیاسی امام ندارند (حلی



   ۹۳ تيميه يت در انديشه سياسي عالمه حلي و ابنبررسي تطبيقي نظريه مشروع

افـراد   یسـتگ یا امام: استحقاق و شایفه یخل یاسیبر زعامت س، یت الهیص اذن و رضایتشخچگونگی . 4

زعامـت آنـان    بـر ، یت الهـ یص رضـا یتشـخ  براي هیمیت ابناست که  یمالک، خالفت و امامت براي

فـه قبـل   یعهد خل، ا اهل حل و عقدیهمچون اجماع امت  يموارد، عالوه بر نص يو .ندک یم یمعرف

خالفـت مشـخص    بـراي خلفا  یستگیق آنها استحقاق و شایکند که از طر یان میرا ب ين شورییو تع

، امـا علّامـه   .)445 ص، 6 ج، 407 ص، 3 ج و 545 و 533 ص، 1 ج، ق1406، هیـ میت نگردد (اب یم

ـ یبر زعامت امام و مشروع یت الهیص رضایعنوان مالك تشخ فقط نص و معجزه را به  یت آن معرف

  .)480 ص، ق1415 و 202 ص، ق1426 و 168 ص، م1982، یند (حلک یم

ـ دانـد و بـر ا   یعت را منعقد کننده خالفت و امامت میب هیمیت ابنا امامت: یانعقاد خالفت  چگونگی. 5 ن ی

 سـوي از  یعتیب، ک فردیدر مورد خالفت ، فه قبلیا عهد خلیاگر با وجود نص و  یباور است که حتّ

 -  532 ص، 1 ج، ق1406، هیـ میت د (ابـن یآن فرد بـه امامـت نخواهـد رسـ    ، مردم با او حاصل نشود

عـت  یگـران بـا او ب  یدهر چند ، ق نص ثابت استیکه امامت از طرن باور است یاما علّامه بر ا .)533

ـ ، یگـردد (حلـ   یخداوند متعـال مشـخص مـ    سوينکنند؛ چراکه امامت از   و 397 ص، 9  ج، تـا  یب

  .)36 -  27 ص، ق1409

    بت امام معصوميدوران بعد از خلفا و عصر غ .ب

اسـت   یهمـان سـلطنت و پادشـاه   ، دورانن یدر ا یاسین باور است که زعامت سیبرا هیمیت ابنابت: ی. ن1

ب عـام امـام   ینا، بتیدر عصر غ یاسیم سیاست که زعمعتقد اما علّامه  .)57 ص، ق1386، هیمیت (ابن

  .)403 ص، 5  ج، تا یب و 239 ص، 2  ج، )د( ق1413، یباشد (حل یم معصوم

ورد حـاکم اسـالمی در   تیمیه در م هاي حاکم: شرط اساسی و تأثیرگذاري که ابن . شرایط و ویژگی2

گرچـه  ، همان شوکت داشتن و دردست گرفتن امور حکـومتی اسـت  ، کند این دوران مطرح می

امـا  ، کنـد  ین را نیز مطرح مـی احکام و قوان ياجراداري و قدرت بر  وي شرایطی همچون امانت

ا ر یتـی در کسب هر منصب و والواقعی  شرط، وجود مصلحت را بر آنها مقدم داشته، درنهایت

 9 - 6ص، ق1386، تیمیه داند (ابن می یتفراخور همان منصب و وال یتصالح یشترینداشتن ب

شـرط اساسـی حـاکم اسـالمی در     ، ). اما علّامه476ص ، 6ج ، 527ص ، 1ج ، ق1406 و 17 و

ایمـان و  ، صفاتى همچون عقل و درایت کافى، عدالتاجتهاد مطلق و عالوه بر ، عصر غیبت را

، بصیرت در عمـل و تـدبیر در امـور   ، پاکزادى، ذکوریت، مدیریت و کارایى قدرت، دینیتعهد 

، دورى از بخـل ، بیـنش صـحیح سیاسـى و اجتمـاعى    ، شجاعت و توانایى برخورد با مشکالت

۹۴     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

 293ص ، ق1421 و 113ص ، 9 ج ، تـا  بی، کند (حلی معرفی میکارى و امثال آن  سازش، جبن

  ).26ص ، 1 ج ، ق1421 و

عت صاحبان قدرت و شوکت و مـردم را مـالك   یو ب یاقبال عموم، هیمیت ابن: یاسیست ی. مالك مشروع3

. ق غلبه و ترساندن مـردم باشـد  یاز طر، عتین اقبال و بیاگر ا یحتّ .داند یحاکم م یاسیت سیمشروع

ـ تـوان در دا  یمـ ، تیـ دن و برآورده ساختن مقاصد والیبا به قدرت رس، يکه به اعتقاد و ییازآنجا ره ی

، 1ج، ق1406 ؛13ص، ق1386، هیـ میت خواهد بود (ابن یز الهیت حاکم نیمشروع، مر وارد شداال یاول

 ياز سـو ، بـت یحاکم در عصـر غ   تیحاکم  تیاصل مشروعن باور است که یاما علّامه بر ا .)527ص

 ینقشـ چ یهـ ، ت آنیو مـردم در مشـروع  اسـت  وجود آمده  به وند متعالبا اذن خداو  معصومامام 

  ق1413، یکند (حلـ  یخود اقامه م ياثبات ادعا يبرا، و اجماع ینقل، یه عقلاز ادلّ یلیدال يو .ندارند

 و 179 ص، ق1411و  138 ص، 2  ج، ق1410 ؛447 -  445 ص، 9  ج، تـا  یب و 355 ص، 3  ج، )د(

  .)21 ص، 10  ج، افزار نرم، یعامل ؛419 ص، 3  ج، )الف ( ق1413

  ياسيت سيب مشروعه در بايميت دگاه ابنينقاط ضعف د

ـ ا از .استوار اسـت  یبر شالوده نص اله، امبر اکرمیپ یاسیت سیدر باب مشروع هیمیت ابندگاه ید ، رو نی

ـ ن ییهـا  ضـعف ، نیا وجود رد. بادانه ین زمیعه در ایدگاه شیبا د يادیشباهت ز ز بـر آن مترتـب اسـت.    ی

صرفاً به مسئله حفظ جامعـه اسـالمی   ، هیمیت ابنر در تصوکه ، اکرم پیامبر یجانشینن در مسئله یهمچن

اول و  فـه یخل ةریعمـل و سـ  ، کند یم انیب یاسیس تیل مشروعیدلعنوان مالك و  به يوآنچه . گردد برمی

گـردد؛   ینـه مـ  ین زمیـ در ا يو يهـا  شدن استدالل يمنجر به دور. این امر است امبریدوم و صحابه پ

شـخص فاسـق   ، چهارگانه ياز خلفا پس، يو یاسیسشه ی. در اندي او استن مدعایع، يل ویچراکه دل

ـ ترت نیداشته باشد. بد یاسیت سیمشروع، االمر یعنوان اول تواند به یو ظالم هم م در بـاب   يو یـۀ نظر، بی

  م.یپرداز ین آنها مییاست که به تب فراوانی يها دچار اشکاالت و ضعف، یاسیت سیمشروع

و عـدم  ، م رسـالت و امامـت  ین مفاهیواسطه خلط ب به هیمیت ابنن رسالت و امامت: یک بی. عدم تفک1

 يشـده اسـت؛ چراکـه مجـرد رسـالت را بـرا       یدچار ابهامـات ، در مورد رسول خدا، ن آنهایک بیتفک

به تصور و بـاور  ابتدا در ، ن خلطیل ایداند. البته دل یم یکاف وجوب اطاعت همه جانبه از رسول اکرم

تـوان   یمـ . همچنـین  گـردد  یدر اسـالم برمـ   »امامـت « یطالحاز مفهوم اصـ ، فکرانش و هم يح ویناصح

ن یـی از تب پـس افت که ی رابطه رسالت و امامت در مورد رسول خدا ینیچن نیرا در طرح ا ییها زهیانگ

  مورد اشاره خواهند گرفت.، ن آنهایب  ان رابطهیو ب



   ۹۵ تيميه يت در انديشه سياسي عالمه حلي و ابنبررسي تطبيقي نظريه مشروع

رتر از مقـام رسـالت   متفاوت و ب یمقام امامت مقام، ناات معصومیم و روایات قرآن کریبراساس آ

بـدون  ، متعـال  کـه وحـى الهـى را از خداونـد     شـود  یگفته مبه انسانى ، در فرهنگ قرآن »نبى«باشد؛  یم

ـ بـه تعب  .)152 ص، ق1404،  (حلبـى کنـد   یمـ را براى مردم بازگو  رد و آنیگ یم وساطت انسان دیگر ر ی

، ق1408، یلمـ یدم اسـت (د مـر  يان مصالح و مشخص کردن مفاسد بـرا یب، ین نبییغرض از تع، یلمید

 سـوي شود که عالوه بر اخـذ وحـى و خبـر دادن از     بر پیامبرانى اطالق مىهم  »رسول« .)51 -  50 ص

بـردوش دارنـد و مأموریـت دارنـد کـه آن       پروردگـار  سـوي ولیت ابالغ رسالتى الهى را از ئمس، وندخدا

رسـولنَا    فَـإِنْ تَـولَّیتُم فَإِنَّمـا علـى    «رماید: ف قرآن مىخداوند متعال در ، رو نیازارسالت را به مردم برسانند. 

مـأموریتى  ، جز ابالغ روشن و رسـالت ، بدانید که فرستاده ما، اگر روى برتافتید) 12 :(تغابن »الْبالغُ الْمبینُ

باشـند   مى »نبى«، ن جهت که گیرندگان وحى الهى و حامالن خبر هستندایپیامبران از ، بیترت نیبد ندارد.

 شوند. نامیده مى »رسول«، گیرند عنوان ابالغ رسالت برعهده مى اى را به ن نظر که وظیفهایو از 

، پیامبر در مقـام نبـوت و رسـالت   که  است؛ چرارسالت و نبوت غیر از ، میکر امامت از نظر قرآناما 

ها را بـه اجـرا    این برنامه، ا در مرحله امامتام .کند به مردم ابالغ می، کردهرا دریافت  پروردگارتنها فرمان 

ـ   .اسـت  يمعنـو  - يمـاد  در امور همه جانبه يهمان مقام رهبر »امامت«، نیبنابرا آورد. در می  سیامـام رئ

در راسـتاى مـدیریت و رهبـرى جامعـه و پیشـوایى       و تر فاتى گستردهتوأم با اختیارات و تصرّ، حکومت

ـ  ، برتر برخـوردار بـوده   از وجودى، خودباشد. امام کسى است که در عصر  مردم مى ه در نقطـه اوج و قلّ

و حـافظ حـریم وحـى و     عامل ارتباط خلق با حـقّ ، فیض میان خلق و حقّ ۀهرم هستى قراردارد. واسط

جامعه بشري را با مدیریت صـحیح  فه دارد یوظامام  .)1 ج، ق1426، تهرانى : حسینی(رك شریعت است

ـ ارائه طر »رسول«، بیترت نیبد .)252 ص، 5 ج، 1360، (سبحانی به حد کمال رساند ـ ، کنـد  یمـ  قی  یول

  د.ینما یبه مطلوب م صالیا »امام«

، خداونـد متعـال   حیبـه تصـر  را یمقام امامت باالتر از مقام رسالت است؛ ز، میات قرآن کریبراساس آ

بـه  ، ادیـ ز يهـا  شیآزماو گذراندن  يامبریها پ از سالپس ، مقام رسالت بود يکه دارا، میحضرت ابراه

إِبراهیم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّی جاعلُـک للنَّـاسِ إِمامـاً قـالَ و مـنْ        و إِذ ابتَلى«: قام امامت نائل شدم

دو حقیقت بـر مـا   ، میکرقرآن در  یالهدر پرتو این سخن  )124 :(بقره »قالَ الینالُ عهدي الظَّالمینَ  ذُریتی

گـواهى   »رسـالت «و  »نبـوت «بـا دو مفهـوم    »امامـت «این آیه به مغـایرت مفهـوم   ، اوالً :دگرد آشکار مى

قربـانى   از آنهـا  یکـ یکـه  ، هـاى الهـى   این آزمایش از ابتال بهبسیار پیش  ابراهیمحضرت زیرا  ؛دهد مى

در دوران کهولـت  ، ونـد متعـال  خدا چـون  ؛ده بـود یرسـ  »نبوت«به مقام ، استاسماعیل  شکردن فرزند

۹۶     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

علَى الْکبرِ إِسماعیلَ و إِسـحاقَ إِنَّ ربـی     الْحمد للَّه الَّذي وهب لی« :عنایت فرمود فرزندوى  به اهیمابر

بـه وقـوع    میابـراه در اواخـر عمـر   ، ذبـح اسـماعیل   شیآزما، نیبنابرا .)39 م:ی(ابراه» لَسمیع الدعاء

داراى مقـام نبـوت    ها قبل سالکه از  درحالى .نایل گردید »تامام«زندگیش به مقام  اواخرپیوسته و او در 

 .شـده اسـت   ینازل مـ بر او ، نبوت ۀنشانیعنی وحى الهى ، ه گرددزیرا قبل از آنکه داراى ذری ؛بوده است

دن یبـا وجـود رسـ   زیرا  ؛فوق مرتبه نبوت و رسالت است، شود که مقام امامت از این آیه استفاده مى، اًیثان

پـس از رسـتگارى    تـا را پشت سر بگذارد  یسخت يها امتحان دبای مى، ه مقام نبوت و رسالتب ابراهیم

  شود. اعطابه وى  »امامت«، هادر آن

ات یـ کـه خداونـد متعـال در آ    ؛ چرامقام امامت بودند يدارا، در کنار مقام رسالتز ین رسول خدا

 :دیـ گو یسخن م محمد لت حضرتاز رساگاهی  :شان اشاره کرده استیدو مقام ا به هر، میقرآن کر

ـ نیگزدورى  یاز نـواه  ؛)92 (مائـده: رسولنَا الْـبالغُ الْمبین   و احذَروا فَإِنْ تَولَّیتُم فَاعلَموا أَنَّما على« اگـر  ، دی

ـ ی .»بدانید که تنها برعهده رسول مـا بـالغ آشـکار اسـت و بـس      پس، دیکردو اعراض  ادهگوش ند  یعن

کـه  نیو ا غیجه تبلیتدرقبال نو  بودهصورت کامل بر مردم  به یوح امیپ کردنابالغ رسول فه محوله به یوظ

ما علَى الرَّسـولِ إِالَّ الْـبالغُ و اللَّـه یعلَـم مـا      «د: یفرما ین میندارد. همچن یتیمسئول، نه ای اورندیب مانیآنها ا

 »امـام «عنـوان   حضرت بهآن از خداوند متعال هی هم گا، سوي دیگر ) از99 (مائده:» تُبدونَ و ما تَکْتُمون

در تمـامى امـور    رسـول خـدا   یعنی)؛ 6 (احزاب:» بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِی أَولى: «کند یم ادیمردم 

 شـود  ون دنیایى و دینى را شامل مـى ئآیه مطلق است و همه شرا ی؛ زأولى و اختیاردارتر است، دنیا و دین

  است و مخاطـب همـه   ءآیه از نوع اخبار در مقام انشاکه  ییاز آنجا .)414 ص، 16  ج، 1374، ئیطبا(طبا

ـ  ها الزم است. عرصه تمام در اکرم برداري از پیامبر فرمان نیبنابرا، هستند مردم ـ فرما ین مـ یهمچن د: ی

مصالح شـما والیـت دارد و تـدبیر کـار شـما      کسى که بر  یعنی)؛ 55 (مائده:...» إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه«

نقـش   شـان یا يبرااتش یخداوند متعال در آ، نیباشد. بنابرا یم رسول خداو  وندخدا، عهده اوست به

 .کنند تیتبع شانیخواهد که از ا یقائل است و از مردم م يساز جامعه

ـ از او  هبـود  یـی مقام اجرا کی رسول خداامامت ، میات قرآن کریبراساس آ، نیبنابرا ، قیـ ن طری

ـ تبل مقـام عـالوه بـر   ، مقـام  نیا .ده استبو شانیاوظیفه کردن احکام  یعمل  حضـرت و رسـالت   غی

رسـالت تنهـا را     ؛سـتند ین رسالت و امامـت ن یب ین تفاوتیفکرانش قائل به چن و هم هیمیت ابناما  .باشد یم

 هیـ میت ابـن  یاسـ یشـه س یدر اند یفن مطلب نقطـه ضـع  یدانند. ا یم یکاف، امامت است ۀهرآنچه الزم يبرا

ز تحت شـعاع  یرا ن امبر اکرمیپ یاسیت سیدر مورد مشروع يدگاه وید، . این تفسیردشو یمحسوب م



   ۹۷ تيميه يت در انديشه سياسي عالمه حلي و ابنبررسي تطبيقي نظريه مشروع

ـ   ، میات قرآن کـر یبا توجه به صراحت آ ينکه چرا ویدهد. اما ا یقرار م شـده   يا شـه ین اندیقائـل بـه چن

ـ انـد؛ ز  ر نبودهیتأث یامر بن یدر ا یرسد احساسات و تعصبات مذهب ینظر م به، است ن یـ رش ایپـذ ، را اوالًی

که خداوند متعـال   یاتیآ یبرخ در، اًیباشد. ثان یه در مورد امامت میدگاه امامیت دیاعتراف به حقّان، مطالب

 ر ائمـه یو سـا  یدر ادامه آن را به حضرت عل، فرموده است در آنها اشاره به امامت رسول خدا

ـ کتمان ا، بیترت نید امام باشد. بدیبا یچه کس، شانیکه بعد از ا ندک یان داده و مشخص میسر ق ین حقـا ی

  د.شو یم یابیارز، وجود آمد که پس از آن بهحوادثی فه و یج سقیه نتایتوج يدر راستا، یقرآن

، تیمیـه  ابـن در آثـار  ، هـاي مشـروعیت سیاسـی خلفـا     گویی در باب مـالك  گویی: این تناقض . تناقض2

، نگـارش شـده اسـت    علّامه حلّـی  منهاج الکرامۀکه در پاسخ به کتاب ، نهاج السنۀمخصوص در کتاب  به

را نـص   که دلیـل مشـروعیت سیاسـی حضـرت علـی     ، علّامه حلّیخورد. او درمقابل دیدگاه  چشم می به

نص بر مشروعیت سیاسـی خلیفـه   ، مدعی است که از پیامبر اکرم، ضمن رد آن نصوص، کند معرفی می

وصیتی در مورد جانشین پس از خـود  ، مدعی است که آن حضرت، ارد. اما در جایی دیگراول وجود د

  ).350و 346 – 345ص ، 7ج ، ق1406، تیمیه انجام ندادند و این امر را به مردم سپردند. (ابن

ک یـ در حـد   صـرفاً ، يوي دو طرف ادعا م که هریرس یجه مین نتیبه ا، دو طرف تناقضمالحظه با 

ن باورنـد  یـ ت اهل تسنن بـر ا یاکثر، را اوالًیز ؛ه استدادنآنها ارائه  يبرا يچ سند معتبریهو او  دهادعا بو

امبر اکرمیاز پ یکه نص ـ   یفه ایدر مورد خل ـ ، یشان وجـود نـدارد (غزال ، یبـاقالن  ؛115 ص، 1 ج، تـا  یب

ن مـورد محقّـق   ین آنان در ایدر ب یاجماع، نیبنابرا .)146- 144ص، 1992، رازي فخر ؛33ص، ق1422

ادعا کنـد کـه نصـوص    ، از گذشت حدود هفت قرن پس هیمیت ابنچگونه ممکن است ، اًیثان .نشده است

کـه  ، ن و انصـار یر مهـاجر یسا، عمر، شهیعا، ابوبکراما خود  ؛وجود دارد ابوبکردر مورد خالفت  یفراوان

، فهیصورت در نزاع سـق  نیر ایرا در غیاشند؛ زباطالع  بیاز آن نصوص ، بودند عصر با رسول خدا هم

حتّمـا آن نصـوص مـورد اسـتناد قـرار      ، وجـود آمـد   بـه  ابوبکرن و انصار بر سر خالفت ین مهاجریکه ب

  .)130 -  129 ص، 1  ج، 1368، یالنیمحسینی گرفتند ( یم

بـردن بـه    کارها براي پی در ارائه راه تیمیه ابن: . دخالت مردم در تعیین جانشین رسول خدا3

شوري و اجماع اهل حـل و  ، عهد خلیفه قبل، اجماع امت، مواردي همچون نص، اراده الهیاذن و 

ها رأي و نظر مردم را تأثیرگذار در امر  در سایر مالك، کند که به غیر از مورد نص عقد را مطرح می

بـه  ، بـا توجـه بـه انکـار نصـوص صـحیح وارده      ، مشروعیت دانسته است. روشن است این مطلب

که مـورد تأکیـد   ، گردد و از نظریه نصب الهی بودن مسئله امامت و مشروعیت آن منجر میانتخابی 

۹۸     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

ترین ضعف و اشکال دیدگاه  گیرد. این مطلب بزرگ فاصله می، باشد سنّت و دالیل عقلی می، کتاب

  در این زمینه است. تیمیه ابن

 بـراي  یعنـوان مالکـ   بـه ، هیمیت ابنکه  ی: اجماعیت الهیاز رضا هیمیت ابن يها ت مالكی. عدم کاشف4

تحقّـق  ، را اوالًیـ سـت؛ ز ین ینظر تمام امت اسـالم  قابل حمل بر اتفاق، کند یمطرح م یت الهیکشف رضا

ت یبودنـد کـه در ابتـدا رضـا     یاذعان دارد که حداقل کسانوي خود ، اًیاست؛ ثان يمحال عاد ين امریچن

 .)518 -  516 ص، 1 ج، ق1406، هیـ میت (ابـن  یو حضـرت علـ   سـعد برخالفت ابوبکر نداشتند مثـل  

اگـر بعـدها    .نداشـتند  ابـوبکر خالفـت  ت بر یز رضایاز صحابه بودند که تا لحظه آخر ن ياریبس، درواقع

 ص، 1 ج، 1374، يمسـعود  ؛13 ص، 8 ج، ق1385، ریاث بوده است (ابن یلیتحم، اند ز انجام دادهین یعتیب

، ق1407، مسـلم  ؛84 -  82 ص، 5 ج، ق1407 ،يبخـار  ؛1330 ص، 4 ج، ق1407، يطبر ؛657 -  646

چـه  ، مینـ کت یرا حمل بر اتفاق اکثر »اجماع امت«نانه مراد از یب خوش يپس اگر با نظر .)153 ص، 5 ج

ـ اکثر، گفته شـود وجود دارد که اى  دلیل قاطع و قانع کننده کننـد و   در انتخابشـان اشـتباه نمـى   مـردم   تی

ت بـرآن  ینند کـه خداونـد متعـال رضـا    یگز یرا برم. مردم فردي نندک را اختیار نمى يا ستهیرشایغشخص 

، )124(بقـره:   گـردد  یمحسوب م یم عهد الهیکه براساس قرآن کر، که مسئله امامت امت یدارد؟ درحالن

  ست که خواست و اتفاق مردم مشروط به آن باشد.ین يزیچ

بیـانگر  ، آنـان نیـز فـراوان باشـد    هرچند کـه تعـداد   ، اي از مردم نظر عده گفت: اتفاقتوان  چگونه مى

 کـه  . درحـالی اسـت  امري بـر مـردم   رضایت و اذن الهی بر تصرّف در حقّی از حقوق الهی؛ یعنی والیت 

، آنـان  يریـ گ و موضـع در میـزان تشـخیص    باورهـا تفـاوت آراء و  ، یانشـهوات نفسـ  ، دعاوى، اغراض

ـ از د يریرپذیتأثتشتّت روحیات و ، ها يبند گروهکثرت وجود با  خصوص به کـه  ، ضـد حـقّ   يهـا  دگاهی

 ییهـا  از اولـین روزى را این حقیقـت  ، رسول خدال خواهند بود. یدخ، دامنگیر بنى آدم استواره هم

بنـى  لـه  یقببـه  شـان  یکه دعوت ا یزمانساخت.  آشکار، آغاز نمود عرب لیکه دعوت خود را در میان قبا

 ونـد پیروى کنیم و خدا شما: اگر ما از کردعرض  خدا یکى از آنان به رسول، رسید عامربن صعصعۀ

اى  از حکومـت بـراى مـا نصـیب و بهـره     ، شـما از  پـس آیا ، بر دشمنانت غالب کند را شمابه متابعت ما 

قـرار  ، خواهـد باست و آن را هرکجا که  ونددست خدا فرمود: اختیار این امر به خواهد بود؟ حضرت

  .)289 ص، 2 ج، م1963، حمیريدهد ( می

 بر امر خالفت گردد؛ چـرا  یت الهیتواند کاشف از رضا ینمهرگز  دیفه جدیبر خل پیشینفه یعهد خل

 ؛جاسـت  اصل اختالف در همان هبلک، ستیم و مورد قبول نمسلّ، آنانصحابه و خالفت  رهیعمل و سکه 



   ۹۹ تيميه يت در انديشه سياسي عالمه حلي و ابنبررسي تطبيقي نظريه مشروع

 نکـه یه به ابا توجن یهمچن است. ازمندیاز عقل و نقل ن یقطع یلیدل به، و اثبات صحت خود یدرست يبرا

 ج، ق1406، هیـ میت دانـد (ابـن   یاز اشتباه و خطا مصون نم را یکس چیه، امبر اکرمیر از پیبه غ هیمیت ابن

هرگونه خطـا و  احتمال معصوم نبودند و  کی چیکننده ه شونده و انتخاب انتخاب یوقتپس ، )310 ص، 4

برخالفـت   یت الهـ یرضـا  ۀنآن را نشا یحتّ، ت دانستهعمل آنان را حج يوچگونه ، وجود داشتاشتباه 

  د؟جوی یبه آن تمسک م، در اسالم یاسیت سیعنوان مالك مشروع داند و به یفه میمنتخب خل

اصــطالح  شــوراي بــه، اي را نــدارد؛ زیــرا اوالً نیــز چنــین ویژگــی تیمیــه ابــنشــوراي ادعــایی 

اینکـه   یـا نباشـد و   اي لّـه اد یناگر چن، نیازمند مشروعیت و ادلّه شرعی است. ثانیاً، بخش مشروعیت

 کسـی بـه  قادر نخواهد بود وجه  یچبه ه، مزبور ايشور، ارائه گردد امشروعیت شور  برخالف یلیدل

دسـت   بـه  ااز شـور  یزمشروعیت حاکم ن  آید که دست نمی بهاز مجموع ادله ، بخشد. ثالثاً  مشروعیت

تواند از آن جهـت   می، عقدشور اهل حلّ و که صرف  شود یادله استفاده نم یناز ا ینهمچن .آید یم

در غرض از مشـورت  ؛ زیرا باشد آور مشروعیت، که دیدگاه آنان کاشف از رضایت پروردگار است

مشـخص   یگـران د دیـدگاه ، شود یگذارده م  که به مشاوره یاست که در اطراف موضوع ینا، آیات

شرعی بودن تشـکیل  برفرض ، کند. رابعاًعمل   ، است به صالح و واقع نزدیکآنچه ، گردد و حاکم

مالك و معیار انتخاب افراد و تعداد آنان بـراي تشـکیل شـورا مشـخص نشـده      ، شورا در این مورد

توان  چگونه می، مشخص شده است، (آیه ابالغ)، اي که حکم آن از طریق نص مسئله، است. خامساً

ز بـه تشـکیل   نیز در موارد منصوص مجـا  که حتّی رسول خدا درحالی ؛حلّ آن را به شورا سپرد

  ).409ص ، 9 ج ، ق1420، شورا و مشاوره نبودند (فخر رازي

ـ ب بودن یشیعلم و قر، همچون عدالت منصب امامت يبرارا  یطیشرا هیمیت ابنط امامت: ی. شرا5 ان ی

و ادامـه   گـاه رسـول خـدا   یه بر جایتکبراي ، طیشراآیا این ن است که یا یسؤال اصلا امکرده است. 

پـس از تبیـین شـرایط امامـت،      ؟کنـد  یمـ  تیاکف یاسالم رهبري جامعهو  حضرت یاسیزعامت س

شود که این شرایط هرگز بر شایستگی صاحب آنها بـراي منصـب امامـت     ، مشخص میتیمیه ابنتوسط  

ظلـم و  ، م عادالنه اموال منحصر کرده و شرك سـابق یعدالت را به تقس، اوالً ي؛ چراکه و کند داللت نمی

مربـوط بـه   ، که عدالت امـام  یدرحال .)113 ص، 4 ج، ق1406، هیمیت داند (ابن یآن نم گناه خلفا را ناقض

قَـالَ لَـا ینَـالُ عهـدى     «فه یه شـر یـ که طبـق آ  باشد؛ چرا یهمه امور بوده و نشأت گرفته از عصمت امام م

مشـتق اسـم    صـیغه است کـه   ین مطلبیا .باشد گناهمعصوم از  شامام باید در تمام مدت عمر، »الظَّالمین

، رسـد  یمـ  بن مسعود عبداهللاکه به  يبا اسناد، یابن مغازلو  یحسکان داللت دارد. ز بر آنینفاعلى ظالمین 

۱۰۰      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

 ید: کسـ یفرما یم میکنند که خداوند متعال خطاب به حضرت ابراه یرا نقل م یتیروا امبر اکرمیاز پ

 ؛412 ص، 1  ج، ق1411، ی(حسـکان دهـم   یمن هرگز او را امـام قـرار نمـ   ، سجده کرده باشد یکه بر بت

  .)240 -  239 ص، ق1424، شافعی

). 406ص ، 3ج ، ق1426، تیمیـه  همـان اجتهـاد اسـت (ابـن    ، از علـم امـام   تیمیـه  ابنمراد ، ثانیاً

جـاى  ، به جهـت خطاپـذیرى  ، اجتهادباشد.  فراتر از اجتهاد و علوم ظنّی می، که علم امام درصورتی

علمی فراتر از ، است امامی که فعل و قولش براي امت حجت است. روشن گیرد علم واقعى را نمى

فراهم آوردن عوامـل سـعادت دنیـوى و اخـروى مـردم      ، هدف از امامت طلبد؛ چراکه اجتهاد را می

ایـن هـدف    است. طبیعی اسـت کـه  نیز همین  طور که هدف از رسالت رسول اکرم همان. است

در ، بـوده و عـالم بـه علـم الهـی     معصوم ، اکرم پیامبر مگر اینکه امام نیز مانند، آید دست نمى به

در امور دینى و دنیـایى از همـه   ، تر در میان مردم از همه مقبول، مندتر هدایت مردم از سایرین عالقه

 از همـه توانـاتر باشـد   ، سودمندتر و در حفظ حوزه اسالم و حقوق مردم براساس قوانین شـریعت 

  ).237ص ، 4  ج، ق1422، مظفر (ر.ك:

آن را همـان   تـوان  یبوده و نمـ نوع اجتهاد  نیتر نازل، ندک یکه او در مورد امام مطرح م ياجتهاد، ثالثاً

را دربـر   اتیـ و روا اتیـ ظواهر آ، اواجتهاد در نزد  ةگستربلکه ، دانست ها ینزد اصول یاجتهاد اصطالح

 ؛آن در عصـر مـا   عیشـا  يمعنـا  ،فکرانش ر همیو سا يونزد  »اجتهاد«مراد از کلمه ، بیترت نیرد. بدیگ یم

؛ اسـت  يأبلکه مقصـود عمـل بـه ر   ، ستیادله مربوط ن ياز رو یکوشش در استخراج حکم شرع یعنی

 يبـرا  یاله فیکه تکل يردادر موسپس ، ات بودهیات و روایکار مجتهد ابتدا فهم ظاهر آ يو نگاهرا از یز

 ؛پسـندد  یچگونه م يفهم وذوق و  ندیببد یباوي ، است مانده یمخفبر ما شده و  نیمع ای، نشده نیآن مع

تـر   هیشـب  یاسالم ياحکام و دستورها ریتر و به سا کیو عدالت نزد تر و به حقّ متناسب آنهاطور که با ره

  .)402ص، 3ج، ق1406، هیمیت (ابن انتخاب کنداس و یقهمان را ، است

، یدر خالفـت اسـالم   انـت یدو  نیـ آشکار د وندیرغم پ به: یجامعه اسالم یزه کردن عملی. سکوالر6

از فروعـات   یبلکه فرع، شود  محسوب نمی نید اصولاز ، هیمیت ابن یاسیشه سیدر اند »يرهبر«امامت و 

هـاي   کنـار آمـدن بـا حکومـت    علما و  یاسیرنگ کردن نقش س با کم، ين وید. همچنرو شمار می به نید

ـ نظ ییهـا  ؛ چراکه مؤلفـه استه نهادم است قدین از سید ییجدا يدر واد عمالً، فاسد و غیردینی، جور  ری

به تکامـل معنـوي    یتوجه یب، عدل و حاکمیت مذهبی، هدف الهی در برقراري قسطن به فراموشی سپرد

دخالت سیاست در دیـن و بـه خـدمت    ، هاي جور خاموش کردن هرگونه نداي مخالف با حکومت، بشر
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در بـاب   يدگاه ویـ د يامـدها یاز پ. اینها ستا یسکوالر کردن جامعه اسالم يها همه از نشانه، گرفتن آن

  باشد. یاز خلفا م پسخصوص در دوران ب، یحاکم اسالم یاسیت سیمشروع

ت را یـ حقّ وال، ا اجباریار خود و ین است که امت با اراده و اختیا، »عتیب«از  هیمیت ابنعت: مراد ی. ب7

ـ   ه است که آنشدب موجن امر . ایاند ض نمودهیشونده تفو عتیبه ب االمـر بـه حسـاب     یرا داخـل در اول

و  نسبت به خودش هـم اوالً ، ندارد  یتیوال گرانینسبت به د، و بالذات گونه که اوالً همانانسان آورد. اما 

پروردگـار  تنهـا   رایـ د؛ زیـ ض نمایتفو يگریتا بتواند آن را به د، ندارد یسلطنت و تیوال گونه چیبالذات ه

هـا سـلطنت و    اگـر انسـان  اسـت.  دار یعیو تشـر  ینیتکو تیوالرت صو را به ین حقّیچناست که  عالم

، بـوده  یالهـ  بـه اذن ، ياعتباریا و  ینیصورت تکو به تیوال نیا، دارند يگریدبر  خود وبر نفس  یتیوال

ندارنـد.   یتخلفـ  نـوع حـقّ   چیو هـ اسـت  آنان قرار داده شـده   يبرا  خواهد بود که يا در همان محدوده

ـ  توانـد  ینمـ ، سـت ین هـم خود   مالک نفس یحتّ و يزیمالک چ قتاًیحقانسان  هک ییاز آنجا، نیبنابرا  نیچن

ـ اگر همه مردم ، ن اساسید. برهمیض نمایتفو يگریا به دیو  خود اعتبار يرا برا یسلطنتت و یوال  یحتّ

  عنـوان  و او را بـه  نـد یعـت نما یب، سـت یحکومت کردن ن قیکه از نظر اسالم ال يفردبا ، کامل تیرضا با

که خداونـد   یحاکمبا مردم  ک ازی چیهاگر  نیهمچن .حکومت او مشروع نخواهد بود، کنند یکم معرفحا

  افتد.یبت یمشروع از يد که حکومت وشو ینم موجب، نکنند عتیب  ، نموده است نییتعاو را 

موضـوع  ، میرا عقـد بشـمار   عتیبر فرض که ب .کرد عتیتوان ب ینم، يمورد هر امردر ، نیاافزون بر 

ـ توان ینمـ ، شـرط  ایبه عقد  يلزوم وفا لیدال .مشروع و مجاز باشد دیبا عتیب قدع ، موضـوع عقـد  بـه  د ن

در  »عـت یب«موضـوع  ، . و با توجه به قوت ادله نصب و مخدوش بودن ادلـه انتخـاب  دنبخشب تیمشروع

ـ  یوال  تیاالمر و مشروع یق اولیکه وارد شدن در زمره مصاد، هیمیت ابندگاه ید ، ر مـردم اسـت  ت حـاکم ب

تواند به کمک موضـوع   ینم، »عقد«ک یعنوان  به »عتیب«جداگانه دارد و  يا از به ادلهیمحل بحث بوده و ن

  .(آدرس؟) آن محسوب گردد يو قابل استناد برا یشرع یلیعقد آمده و دل

حـاکم و   يبـرا  تیـ حکومت و اعمال وال طینقش فراهم نمودن شرا، یاسیاز نظر س» عتیب« تیماه

بـه  ، تیاعمال وال يبرا يضمن بسترسازمردم  عتیب، اسالم یاسیدر نظام س، ن اساسیبرهم م را دارد.اما

ـ التـزام بـه زعامـت    «و  »اقرار بـه اطاعـت  «مفهوم  باشـد.   یمـ اسـالم  در چـارچوب شـرع مقـدس     »یول

عـال  مت ونـد از جانب خدا نیمنصوب یحتّ ومردم وابسته است  رشیبه پذ یتیحاکم ق هرتحقّ، بیترت نیبد

ـ  .دهنـد  لیحکومـت تشـک   توانند ینم، مردم رشیهم درصورت عدم استقبال و پذ رسـول  ، راي نمونـه ب

حکومـت  ، مـردم  یو همراهـ  عـت یب بـا  نهیدر مد یول، دهند لیه نتوانستند حکومت تشکدر مکّ خدا
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د؛ عنـوان امـام امـت نـدار     به یت حاکم اسالمیبه اصل مشروع ین مسئله ربطیاما ا .تشکیل داد ينبو

، تیمشـروع  ياعطـا ، متعال خداوندمورد در  تیو هر نوع وال تیحاکم ه به انحصار حقّبا توج که چرا

ـ  یهمواره پس از نصب الهـ ، مشروع يها عتیب د.بای میتنها از جانب شارع مقدس معنا   .انـد  افتـه یق تحقّ

اهــد نکــه بخویچــه رســد بــه ا، ت نخواهــد داشــتیز مشــروعیــعــت نیخــود آن ب، ن نباشــدیاگــر چنــ

بـر  داللـت  صـرفاً  صـاحبان قـدرت و شـوکت و مـردم      عـت یب، بیترت نیدببخش هم باشد.  تیمشروع

ـ یب، عـت بـا امـام مشـروع باشـد     یاگر آن ب .دارد آنان سوياز ، حکومت تیمقبول مشـروع محسـوب    یعت

  گردد. یم یت تلقّیفاقد مشروع یعتیب، نامشروع باشد یاگر با امام. اما گردد یم

   ياسيت سيدر باب مشروع يعلّامه حل دگاهينقاط قوت د

علمی باالیی برخوردار است و ضمن تحـت   از قوت، بحث امامت و والیت، ویژه به، مباحث علّامه

شـود.   چنان یکی از منابع معتبر محققـان محسـوب مـی    هم، تأثیر قرار دادن معاصرین و شاگردانش

 یـامر ق دولت اسالمى در عصر پحقّتهمچنین است نظریۀ وي در باب مشروعیت سیاسی. علّامه بر 

وي در آثـار خـود مبـاحثی را    ، همـین دلیـل   . بهدر اسالم اذعان دارد یاسىو وجود نظام س اکرم

 بـه تبیـین مشـروعیت الهـی حکومـت نبـوي      ، پردازي کند که در مقام تئوري و نظریه مطرح می

دیـدگاه وي بـر آنهـا مبتنـی      کند که داللت دارد. همچنین مستنداتی را براساس عقل و نقل ارائه می

اختیـار شـخص او    کـه در  ایشاننه امري متعلق به شخص ، را رسول خداجانشینی است. وي 

کـه بایـد از جانـب خداونـد      ددان میبلکه آن را امري الهی ، ق به انتخاب مردمباشد و نه امري متعلّ

اي مشروعیت سیاسی حاکم ها و ضوابطی را بر در دوران غیبت نیز مالك، علّامه متعال نصب گردد.

دیدگاه وي در باب ، یابد. براین اساس کند که جز با اذن و رضایت الهی تحقّق نمی بیان می، اسالمی

  کنیم. اشاره می، ترین آنها نقاط قوت فراوانی دارد که به مهم، مشروعیت سیاسی

ـ از وال يا جلـوه  يت نبویوال، دگاه علّامهی: براساس دیت الهیاز وال يا جلوه يت نبوی. وال1 ت ی

ن بـاور اسـت کـه    یبر او  داند یمحقّ سلطه ت و یوالمنشأ را خداوند متعال ، ي؛ چراکه واست یاله

آیـات  مطـابق  ، دگاه علّامـه ین دی. اده استشواگذار  اکرمبه پیامبر  یالهتنها از راه نص ، این حقّ

ـ ربر انحصار والیت به پروردگار متعال داللـت دا است که فراوانى   :رعـد  ؛38 :محمـد  ؛15 :(فـاطر  دن

ـ با توجه بـه   .)55 :مائده ؛28 :شورى ؛30 :لقمان ؛6 :حج ؛9 :شورى ؛111 :اسراء ؛40 :سجده ؛11   نای

ـ را ب فهیامام براى هر طاو  یوجود ولعمومیت که  یاتیات و آیآ نکـه  یو ا ،)71(اسـراء:   کنـد  یان مـ ی

ـ  رسـولش الیـت  را قـرین والیـت الهـى و و    شوالیتز یخداوند متعال ن شـمارد و   مـى  ناو مؤمن
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پیـامبران و  ت یوالکه م یریگ یجه مینت، )59؛ نساء: 55(مائده:  دارد فراهم مى آنان اطاعتش را با اطاعت

از ، صـورت مسـتقل   بـه  یالهـ  يانبیا و اولیا، لین دلیهم به .از مظاهر والیت پروردگارند، خلفاى الهى

  اوست. تیاز وال يا جلوه، هرچه هست؛ ندارند یتیوالخود 

شأنی از امامت ایشان: علّامـه بـا ادراك واقعـی معنـا و مفهـوم امامـت و       ، . زعامت سیاسی رسول خدا2

را شـأنی از شـئون    زعامت سیاسی رسـول خـدا  ، براساس آیات و روایات معصومین، شئون آن

ی الهـی را در وصـایاي   همچنان زعامت سیاس، با وجود دالیل ختم نبوت، رو داند. ازاین امامت ایشان می

زعامـت سیاسـی   ، کند؛ چرا که یکی از لوازم امـام بـودن   عنوان امام مسلمین مطرح می به رسول خدا

  ).477ص ، 1386 و 363ص ، ق (ج)1413و  267ص ، ق1409، اوست (ر.ك: حلی

ف و یوظـا همـۀ  نـد کـه   ک یمـ  یمعرفـ اي  گونـه  به: علّامه امام را يت نبویاستمرار وال ،ت امامی. وال3

را لطـف   یکه وجود نبگونه   همان يباشد. و یدارا م یافت وحیجز در به، را ارات رسول خدایاخت

 يبرقـرار بـراي   يکه جامعه بشر داند؛ چرا یز براساس قاعده لطف واجب میوجود امام را ن، داند یم

 -  15 ص، ق1409، یدارد (حلـ  یالهـ  ياز بـه راهبـر  ین، يدن به کمال اخرویو رس یعدالت اجتماع

از وجـود   پـس ، وجود امـام ضـرورت داشـت    گونه که در زمان رسول خدا همان، نیبنابرا .)17

 چیزى جـز ، والیت طرح امامت و حقّ، . پسي استتش ضروریز استمرار مقام امامت و والیشان نیا

کـه رسـول    يقـا همـان کـار   یدق ؛حکومت و راهبرى انسان براساس قوانین الهى نیسـت  عاى حقّاد

  مکلّف به انجام آن بود.  ، پروردگار متعال سويز ا خدا

 يتقـدم مسـئله عـدالت بـر هـر امـر      ، یاسیت سیه علّامه در بحث مشروعی: قوت نظريمحور عدالت. 4

کـه براسـاس نگـاه     را محقّق سـازد؛ چـرا   يجامعه بشر یمصالح واقع، که قادر است يا مسئله ؛است

گران مطـرح  ید يبرا یاگر حقّ .باشد یدگار عالم مپرور، یصاحب حقّ واقع، یبه عالم هست يدیتوح

ـ ، نیباشـد. بنـابرا   یخداونـد متعـال مـ    یعیو تشر ینیتکو ةواسطه اراد به، است ن مرحلـه احقـاق   یاول

 یعیتحقّـق اراده تشـر   ياعمال و رفتار خود در راسـتا  یده جهت یعنیاست؛  یحقّ اله يادا، عدالت

 یعنـ یت اسـت؛  یواقعهمۀ علّامه براساس توسط ئه شده ارا يها مالك ی.خداوند متعال در عالم هست

ت آنان تعلّق گرفته اسـت.  یخداوند متعال بر وال یعیکه اراده تشر یت کسانیت داشتن حاکمیمشروع

و  يث فـرد یاز ح، یه امت اسالمیتمام مصالحه واقع، آن ین در همراهیمکلّف یدرصورت عدم کوتاه

  ابد.ی یتحقّق م یاجتماع

رسـول   یاسـ یت سیگونه که علّامه در مسـئله مشـروع   : همانبیت امام غایاستمرار وال، هیت فقی. وال5
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ز بـا  یـ ه نیـ ت فقیـ در مسـئله وال ، ندک یاستفاده م یو نقل یل عقلیاز دال، و امامان معصوم خدا

 ص، 4  ج، )د ( ق1413، ینـد (حلـ  ک یط را ثابـت مـ  یالشرا ه جامعیفق یاسیت سیمشروع، وهیهمان ش

هـایی   بنایی است کـه بـر سـتون   ، شه علّامهیدر اندوالیت فقیه  .)445 ص، 9  ج، تا یب و 464 – 463

امامـت و  ، نبـوت که  استوار است؛ چرا امامت و اسالم  پیامبر گرامی، وند متعالچون والیت خدا

  باشد. یم نیدر زم یالهی والیت سه مرتبه گوناگون از تجلّ، هیفق والیت

د؛ شـو  یعلّامه محسوب م یۀاز تبعات نظر، هیفق یت ولیه: تقدس و معنویفقو حکومت  ي. تقدس رهبر6

 .دا کرده اسـت یتحقّق پ ض امام معصومیه با تفویفق یت ولیوال، ؛ اوالًيدگاه ویکه براساس د چرا

از پروردگـار عـالم خـتم     یبـه اطاعـت و نافرمـان   ، طیالشرا ه جامعیفق یاز ول یاطاعت و نافرمان، اًیثان

ـ یاو بهتر، هیفق یط ارائه شده در مورد ولیبا توجه به شرا، ثاًثال .دشو یم ن مـردم از  ین فرد موجود در ب

در ، ن فرد به امـام معصـوم  یتر هیشب، درواقعو  باشد یاز میط مورد نیشراهمۀ از  يبرخوردار جهت

 يضـرورت حکومـت و اجـرا    بـراي الزم  يو بسـترها  طیشـرا ن مردم خواهد بود. علّامه با طرح یب

خـود را در مـورد    یـی گرا آرمان نیز بت امام معصومیغ عصر يبرا، در عصر حضور یاسالم نینقوا

با حفظ اصـول  ، ن حالیدر ع است.حفظ نموده ، تیبشر یت و کمال واقعیدن به هدایسعادت و رس

ـ ن بت امام معصومینموده است که در زمان غ يا هیاتخاذ نظر بر یسع، عتین و شرید ز بسـترها و  ی

  د.زاس دهماآ، یدن به آن آرمان واقعیرس يرا برا یقتضط میشرا

دارد.  یرش مـردم بسـتگ  یهمواره بـه خواسـت و پـذ   ، ت مشروعی. توجه به حضور مردم: تحقّق حاکم7

 راوجـود امـام   خـود   يکه و منعکس کرده است. آنجا خود دگاهیدر د یخوب ن نکته را بهیز ایعلّامه ن

بـه   امـام در امـور را  ف فقـدان تصـرّ   و سرّ ندک یم یمعرفدیگر  یلطفرا در امور وي  فلطف و تصرّ

د یـ ن همواره تأکیهمچن .)477 -  475 ص، 1386 و 363 ص، )ج( ق1413، ی(حل دانگرد مردم برمی

ـ ر ایـ در غ .ندیه مراجعه نمایفق یبه ول، ند بر مردم واجب است که در امور خودک یم بـه  ، صـورت  نی

ـ ، یاند (حل ود عمل ننمودهخ یفه شرعیوظ به، آورده يطاغوت رو  در .)447 -  446 ص، 9  ج، تـا  یب

ـ ا فقیـ ت امام یفرع بر وال، مردم یرش و همراهیت که پذین واقعید بر ایضمن تأک، قتیحق ، ه اسـت ی

 یشـرط اساسـ  ، دشـو  یعت آنان حاصل میکه با ب، مردم يدارد که حضور و همکارأکید ن نکته تیبه ا

  آن است. يتحقّق حکومت و کارآمد

نـه اینکـه ایـن    ، ه داده شده استیا فقیامام است که از جانب خداوند به  یاز لوازم والیت »بیعت«، نینابراب

در ، هـاى پیـامبر اکـرم    با مراجعه تاریخى بـه بیعـت    که باشد؛ چرااز بیعت مردمى حاصل شده ، مقام



   ۱۰۵ تيميه يت در انديشه سياسي عالمه حلي و ابنبررسي تطبيقي نظريه مشروع

ر راسـتاى التـزام عملـى    که همـه آنهـا د   دشو یمشخص م، ها ر بیعتساییا بدر و ، بیعت عقبه اول یا دوم

عبادة بـن  از بوده است.  شانیو اطاعت از ا رسول خدافرادادن به دستورهاى   به گوش، کنندگان عتیب

 شـان یا سـخنان بـه   یهرحال بیعت کردیم که در گوید: ما با رسول خدا مىنقل شده است که  صامت

  .)174 ص، 7 ج، ق1379، یم (عسقالنییو دستوراتش را اطاعت نما، گوش فراداده

  يريگ جهينت

 یت الهـ یمنـوط بـه اذن و رضـا    را یحقّ حکومـت و امـر و نهـ   و  تیمشروع، شهیدر مقام اند هیمیت ابن

نتوانسـته اسـت در   ، ط و شـئون آن در اسـالم  یشـرا ، امامـت  یل عدم درك مفهوم واقعـ یدل داند. اما به یم

ت حکومـت رسـول   یمشـروع  يمبنا، را اوالًیند؛ زکموفّق عمل  یاسیت سیدر باب مشروع يپرداز هینظر

ـ ثان .دانـد  یمـ  یر حاکمـان اسـالم  یشان و سـا ینان ایرا متفاوت با جانش خدا بـراي  را  ییهـا  مـالك ، اًی

گران بـر  یت دیت خداوند متعال بر والیحصول رضا يقابل اعتماد برا یند که راهک یمطرح م تیمشروع

بـه  ، یاسـ یت سینـه مشـروع  ین نصوص وارده در زمده گرفتیبا انکار و ناد، ثالثاً .دشو یمحسوب نم، مردم

، تـرس و اجبـار   ياز رو هرچنـد ، عـت یبا طرح مسئله ب، رابعاً .ندک یاز صحابه استناد م یبرخ یعمل ةریس

  ه است.دحکومت افراد فاسد و ظالم شبه  یبخش تیمشروعموجب 

ـ    در عالم اسالم و هـم  یعیک متفکّر شیعنوان  به، یاما علّامه حلّ توانسـته اسـت   ، هیـ میت نعصـر بـا اب

ط ارائه دهـد  یهان جامع الشرایو فق امامان معصوم، رسول خدا یاسیت سیدر باب مشروع يا هینظر

ت یـ خـود بـه حاکم   یالتـزام عملـ  ، خود دگاهیدر د يکه و باشد چرا یم یل اسالمیکه مطابق فرهنگ اص

 یحکومت در اسـالم و نگـاه   یاصل با درنظر گرفتن اهداف، لین دلیهم را نشان داده است. به یمطلق اله

ند که بـا نصـب   ک یم یت خداوند متعال معرفیاز وال يا را جلوه يت نبویوال، جامع به مسئله امامت

ـ از طر، تیآن وال يمحقّق شده است و با تسرّ یاله عنـوان   بـه  بـه امامـان معصـوم   ، یق نصـب الهـ  ی

عنـوان منصـوب    بـه ، بت امام معصـوم یط در زمان غیهان جامع الشرایو به فق، نان رسول خدایجانش

 ییگـو  م و تنـاقض یدچـار خلـط مفـاه   ، ن رهگذریدر اوي ند. ک یرا کامل م یحلقه لطف اله، عام امام

، رو نیـ خود قرار داده است. ازاعلمی همراه با حفظ اصول را سرلوحه تالش  ییگرا نشده و همواره آرمان

تقــدم عـدالت بــر امنیــت و  ، در اسـالم  یســتاز امامـت و سرپر یــط خــاصِّ مـورد ن یبـا طــرح شـرا  وي 

  است.تأکید کرده  یدر حکومت اسالم يحفظ تقدس رهبر بر الگوسازي نموده وسنجی  مصلحت
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