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نظریۀ استيالء در فرايند نصب امام از ديدگاه 
اهل سنت و مجاعت 

 وامد مقدل 1 

چکیده

ســه شــیوۀ انتخاب اهل حّل و عقد، اســتخالف و قهر و غلبه، در اندیشــۀ ســّنتی اهل 

کم و انعقاد حکومت در نظر گرفته شده  سّنت و جماعت به عنوان راه های استقرار حا

کم در حالی ازنظر برخی اندیشمندان اهل سّنت  است. شیوۀ قهر و غلبه در استقرار حا

بــدون هیچ قید و شــرطی با اســتناد به برخی احادیث و ســیرۀ برخــی صحابه پذیرفته 

کــه به نظر می رســد ایــن نظر با آیات قــرآن، احادیث نبوی و ســیرۀ برخــی دیگر از  شــده 

بزرگان صحابه و تابعین منافات دارد. بعضی متفکران اهل ســّنت برای توجیه شــیوۀ 

قهــر و غلبــه، بــه قاعــدۀ »الضرورات ُتبیــح المحظــورات« و یا قاعدۀ »ال ضرر« تمّســک 

نموده اند؛ اما به نظر می رسد استناد به این قواعد نیز ناتمام است. عالوه بر آن، معتزله 

نیز این شــیوه را در نصب امام نپذیرفته اند. بر این اســاس، در این مقاله تالش خواهد 

شــد ضمن اشــاره به ادلۀ مورد اســتناد برای توجیه شــیوۀ قهر و غلبه در اندیشــۀ سّنتی 

گیرد. یابی قرار  ه مورد تحلیل و ارز
ّ
اهل سّنت، این ادل

کم، قهر و غلبه، اهل سّنت و جماعت، ضرورت. کلیدواژه ها: نصب حا

یخ پذیرش: 94/12/02. یافت: 94/06/15، تار یخ در * تار

 1. دانــش آموختــۀ درس خــارج حــوزۀ علمیــۀ قــم، فــارغ التحصیــل مرکزتخصصــی امامــت اهل بیــت؟مهع؟
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1_ مقدمه

شیوۀ نصب و استقرار خلیفه، همواره از موضوعات موردتوجه متفکران و اندیشمندان 

اهــل ســّنت و جماعــت بــوده اســت. مــراد از اهل ســّنت و جماعــت در این نوشــتار، 

طرفداران خالفت ابوبکر و غیر از معتزلیان و برخی اندیشمندان معاصر است. از منظر 

کم و انعقاد خالفت، با استناد عمل  اهل سّنت و جماعت، سه شیوه برای استقرار حا

کم، اخذ و  صحابه، پذیرفته شــده اســت؛ به عبارت دیگر، به نظر ایشــان در استقرار حا

تمّسک به هر سه شیوۀ مذکور، مجاز و مشروع است. این سه شیوه عبارت اند از: عهد 

و نصب از جانب خلیفۀ پیشین که از آن به استخالف یاد می شود؛ انتخاب اهل حّل 

و عقد؛ و قهر و غلبه.

یشـــه در واقعیـــات سیاســـی دارد. اســـتخالف و شـــورای اهـــل  پیدایـــش ایـــن ســـه شـــیوه، ر

حـــّل و عقـــد، توجیه کننـــدۀ انعقـــاد خالفـــت بـــرای خلفـــای ســـه گانه بـــود. پیدایـــش 

یخـــی نصـــب خلیفـــه بـــه شـــیوۀ قهـــر و غلبـــه بـــه دوران امویـــان و به طـــور مشـــخص  تار

گرچـــه  یـــه شـــاهد پیدایـــش نظریـــۀ اســـتیالء هســـتیم. ا یـــه برمی گـــردد. در زمـــان معاو معاو

ــۀ دوم  ــود و خلیفـ ــه نبـ ــر و غلبـ ــتیالیی و قهـ ــی از قرائـــت اسـ ــم خالـ ــقیفه هـ ــرای سـ ماجـ

کوچه هـــای مدینـــه را  گفـــت مـــن بـــه پیـــروزی یقیـــن نداشـــتم تـــا قبیلـــۀ اســـلم آمدنـــد و 
ـــد.1 کردن ـــر  پ

درحالی که بیشــتر فقیهان اهل ســّنت، استیالء را همچون یک واقعیت در نصب امام 

کم نمی پذیرد.  کم پذیرفته اند، ابوحنیفه اما اســتیالء و قهر و غلبه را در نصب حا و حا

هرچنــد برخــی از احناف نیز چون ســایر مکاتب فقهِی اهل ســّنت، قهر و غلبه را برای 
تصّدی منصب امامت پذیرفته اند.2

یخ االمم و الملوک،459/2. 1. طبری، محمد بن جریر، تار
2. تفتازانی، مســعود بن عمر، شــرح المقاصد،233/5؛ ابن عابدین، محمد امین بن عمر، حاشیة 

رد المحتار علی الدر المختار،549/1.
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کنـــار اســـتخالف و تعییـــن اهـــل حـــّل و عقـــد، موجـــب  کـــه شـــیوۀ قهـــر و غلبـــه را در  آنـــان 

تصـــّدی منصـــب امامـــت دانســـته اند، بـــه برخـــی احادیـــث و نیـــز عمـــل صحابـــه اســـتناد 

جســـته اند و برخـــی دیگـــر از ایشـــان در توجیـــه نظریـــۀ اســـتیالء بـــه قاعـــدۀ »الضـــرورات 

ــه را  ّیـ ــناختن ایـــن نظر ــه رســـمّیت شـ ــۀ بـ ــرده1 و نتیجـ کـ ــورات« تمّســـک  ُتبیـــح المحظـ

جلوگیـــری از تفرقـــۀ فزون تـــر میـــان مســـلمین و باعـــث حفـــظ خـــون و امـــوال ایشـــان 
ــد.2 کرده انـ ــوان  عنـ

به کارگیــری  نکتــۀ  بــر دو  ــب، 
ّ
تغل توضیــح شــیوۀ  اهــل ســّنت در حالــی در  فقهــای   

ی نظامــی بــرای تصــّرف قــدرت و لــزوم پذیــرش و ســرنهادن مــردم بــه  شمشــیر و نیــرو

کــه ایــن دیــدگاه در تعــارض بــا اندیشــۀ دیگــر ایشــان مبنــی  کیــد می کننــد  ایــن شــیوه تأ

ــل  ــّنتی اه ــۀ س ــو در اندیش ــون از یک س ــت. چ ــم اس ک ــه حا ــروج علی ــکان خ ــدم ام ــر ع ب

کســی بــا ســالح درصــدد ســرنگونی  گــر  کــم پذیرفتــه نشــده و ا ســّنت، خــروج علیــه حا

کــم برآیــد، بــه شــّق عصــای مســلمین متهــم می شــود؛ امــا از ســوی دیگــر، چنانچــه  حا

کــم موفــق شــود، اطاعــت از او واجــب می شــود، هرچنــد فاقــد  کننــده علیــه حا خــروج 
ــد!3 ــت باش ــرای امام ــروط الزم ب ش

کم در اندیشـۀ سـّنتی  بـا توجـه بـه نـکات گفتـه شـده در خصـوص شـیوه های نصب حا

کوتـاه بـر دو شـیوۀ اسـتخالف و  اهـل سـّنت، به ویـژه شـیوۀ قهـر و غلبـه، ابتـدا مـروری 

اهـل حـّل و عقـد خواهیـم داشـت و سـپس نظریۀ اسـتیال، گفتار طرفداران ایـن نظریه از 

مذاهـب مختلـف اهـل سـّنت و ادلـۀ آن موردتوجه قرار خواهد گرفـت. درنهایت تالش 

یابـی و تحلیـل  ـب در اندیشـۀ سـّنتی اهـل سـّنت، مـورد ارز
ّ
خواهـد شـد ادلـۀ شـیوۀ تغل

گیرد. قـرار 

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، همان،245/5؛ غزالی، محمد بن محمد، االقتصاد فی االعتقاد،151.
2. همان.

3. قادری، حاتم، اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران،27.
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2_ فرایند نصب امام از منظر اهل سّنت و جماعت

2_ 1_ عهد و نصب یا استخالف

در میــان اشــاعره و اهــل حدیث، اختالفی نیســت که امامت با نــّص اثبات می گردد. 

ی دراین بــاره اّدعای اجمــاع و اتفاق  حتــی برخــی ماننــد باقالنی، فخــر رازی و بیضــاو
نموده اند.1

گفته است: ماوردی 

که بر  منعقــد شــدن امامــت بــا عهــد و نــّص امــام قبــل، از امــوری اســت 
صّحت آن اجماع و اتفاق محّقق شده است.2

ی در شرح خود بر صحیح مسلم می گوید: نوو

گــر خلیفــه نشــانه های مــرگ خــود را  مســلمانان اجمــاع دارنــد بــر اینکــه ا

یافت، جایز اســت شخصی را به عنوان جانشــین خود معرفی نماید یا  در

ایــن امــر  را تــرک کند، ولی به هرحال بر انعقاد خالفت توســط اســتخالف 
اجماع دارند.3

گفته است: ابن حزم 
مسلمین در جواز استخالف یا ترک آن توسط امام پیشین اتفاق دارند.4

که آیا خالفت به مجّرد عهد و نص از امام  که در اینجا مطرح می شود آن است  سؤالی 

ســابق محّقق می شــود یا مشــروط به بیعت اهل حّل و عقد اســت؟ عالمان اشــاعره و 

اهل حدیث در این مسئله دو قول دارند:

قــول نخســت، رضایــت اهل حــّل و عقد را در انعقــاد امامت شــرط نمی داند. ازجملۀ 

1. باقالنی بصری، التمهید،165؛ فخر رازی، محمد بن عمر، معالم اصول الدین،103.
2. ماوردی، علی بن محمد، االحکام السلطانیة،6.

ی علی صحیح مسلم،205/15. ی، یحیی بن شرف، شرح النوو 3. نوو
4. ابن حزم، علی بن احمد، مراتب االجماع،145.
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کــه رضایت اهل حــّل و عقد  که می گویــد: »صحیح آن اســت  ایشــان مــاوردی اســت 

که  کرده اند  معتبــر نیســت«.1 و بــرای صّحت قول خــود به عمل خلیفــۀ اول اســتدالل 
مشروط به رضایت صحابه نبود.2

قول دوم، بیعت اهل حّل و عقد را الزم دانسته است. ابو یعلی فّراء می نویسد:

 امامت تنها با عهد امام پیشــین قابل تحّقق نیســت، بلکه مســلمین هم 
باید آن را به رسمیت بشناسند.3

ماوردی نوشته است:

برخــی از عالمــان بصره رضایت اهل حّل و عقــد را در تحّقق امامت امام 
پسین شرط دانسته اند.4

ابن تیمیه می گوید:

که بــا او بر امامــت بیعت  عمــر هنگامــی بــا عهــد و نص ابوبکــر امام شــد 

گر اهل حّل و عقد، عهد ابوبکر را تنفیذ و با او بیعت نمی کردند،  کردند و ا
امام نمی شد.5

بنــا بــر قول دوم، اختیار و عهد در این جهت مشــترک اند که هر دو مشــروط به موافقت 

و بیعــت اهــل حــّل و عقد هســتند، پس بــه بیان امــروزی، عهد و نّص نزد اهل ســّنت 

کردن شــخصی برای جانشــینی به توصیه یا فرمان  عبارت اســت از پیشــنهاد و نامزد 

پیامبر یا امامی برای امام بعد؛ و در نظر بعضی معنای نّص، تعیین و کشــف شــخص 
اصلح و افضل است ازلحاظ برخورداری از اوصاف و شرایط امامت.6

1. ماوردی، علی بن محمد، همان، 10.
2. همان.

3. فّراء، محمد بن الحسین، همان، 25.
4. ماوردی، علی بن محمد، همان، 10.

5. ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، منهاج الســنة، 142/1.
6. دمیجی، االمامة العظمی،192؛ جمعی از نویسندگان، دائرة المعارف بزرگ اسالمی،148/10.

ت
اع

جم
ت و 

سّن
م 

ه اه
دگا

 دی
ل از

اما
ب 

ف
د ن

این
 ف 

 در
دء

سای
ۀ ا

ظری
ن



124
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

 و عقد
ّ

2_ 2_ انتخاب اهل حل

یکی دیگر از راه های عقد امامت برای شخصی که شرایط امامت را دارا است، اختیار 

گزینش از  و انتخاب مردم است. در دیدگاه اشاعره و اهل حدیث، چون معتزله، این 

طریق »اهل حّل و عقد« انجام می گیرد.

در اینجــا چنــد ســؤال مطــرح اســت: اواًل اهــل حــّل و عقــد چه کســانی هســتند و چه 

گزینش امــام، اجتماع اهل  شــرایطی دارنــد؟ ثانیًا تعداد آنان چند نفر اســت؟ ثالثًا در 

حّل و عقِد تمام بالد الزم است یا صرفًا بلد امام؟

ابوالحسن اشعری نوشته است:

کــذب ندارند  کــه تواطؤ  بر  برخــی اهــل حــّل و عقد را جماعتــی می دانند 

و گمــان بــد هــم به آنان نرود. برخــی قائل اند با پنج نفر عقد امامت بســته 

می شــود و برخــی دیگــر کمتــر از چهــار نفــر و عــده ای نیز دســت کم دو نفر 

می داننــد و برخــی معتقدنــد که حتی با یک نفر از اهــل علم و معرفت نیز 

امامت منعقد می گردد.

باقالنــی معتقــد اســت اهل حــّل و عقد از افاضــل مســلمانان و افرادی مــورد اعتماد و 

ی در مورد تعداد این افراد می گوید: »با یک نفر از اهل حّل و عقد  امین مردم هستند. و

نیز امامت منعقد می گردد«.

که چــرا عقد امامــت به تمــام فضالی امــت در هر  هم چنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال 

عصری از اعصار مسلمانان سپرده نمی شود، می گوید:

اواًل اهــل اختیار بر بطالن چنین روشــی اجماع دارند. ثانیًا اجتماع ســایر 

اهــل حــّل و عقد در بالد دیگر مســلمانان و اتحاد آنــان برای بیعت با یک 

نفــر امکان پذیــر نیســت، بلکــه ممتنع اســت و خداوند هم فعــل محال و 

ممتنــع را تکلیــف نکــرده اســت. ثالثًا صحابه نیــز پس از پیامبــر در عقد 

امامــت بــرای ابوبکــر، عمر، عثمان و علی ]؟ع؟[ حضــور جمیع اهل حّل 
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و عقــد در بالد مســلمانان و حتی اهل حّل و عقــد تمام مدینه را مراعات 
نکردند.1

بغدادی می گوید:

که  یــه قائل اند  جمهــور اعظــم از اصحــاب ما و از معتزلــه و خوارج و نجار

ی ایــن اختیار را به دســت  طریــق ثبــوت امامت اختیار اســت. ســپس و

کــه صالحیت  کــه اهــل اجتهــاد هســتند و شــخصی را  گروهــی می دهــد 
امامت دارد را برمی گزینند.2

اما دربارۀ عدد اهل اختیار می گوید:

ابوالحســن اشــعری قائل اســت یک نفر از اهل اجتهــاد و ورع نیز می تواند 

برای کســی که شایســتگی امامت دارد، عقد ببندد و پس از انعقاد عقد، 

گر مجتهِد فاســقی عقد بســت  ی بر همه ثابت می گردد؛ اما ا وجوب پیرو

یــا عالــم پرهیزکاری برای شــخص غیر صالح عقد را منعقد ســاخت، آن 

امامت منعقد نمی گردد، چنان که نکاح با یک نفر عادل بســته می شود و 
نه با شخص فاسق.3

جوینــی معتقــد اســت چــون در عقــد امامــت اجمــاع شــرط نیســت، لــذا عــدد و حّد 

گر یــک نفر از اهل حّل و عقد برای شــخصی  مشــخصی نیــز در آن الزم نیســت، بلکــه ا
کفایت می کند.4 عقد بست 

شهرستانی در الملل و النحل می گوید:

کــه امامــت را از طریــق اتفــاق و اختیــار اّمــت ثابــت می داننــد،  کســانی 

که اتفاق همۀ اّمت یــا جماعت معتبری از اّمت به نحو مطلق  معتقدنــد 

1. باقالنی بصری، ابوبکر بن طیب، التمهید،178.
2. بغدادی، عبدالقاهر، اصول الدین،279.

3. همان،280 و 281.
4. جوینی، امام الحرمین عبدالملک، االرشاد الی قواطع االدلة،356.
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یا مشروط برای اثبات امامت یک شخص الزم است.1

اما در نهایة االقدام در تعداد اهل حّل و عقد اقوال مختلفی را بیان می کند و می گوید:

بعضــی یــک نفر عادل و برخی دو نفــر و برخی چهار نفر و برخی جماعتی 

از اهــل حــّل و عقــد و اجتهــاد و آشــنای به امــور را برای عقــد امامت الزم 

می دانند.

سپس می گوید:

گــر یــک نفر عقد بســت و دیگران انــکار نکردند کفایت می کنــد، و البته  ا

گردد، چون مقامی بزرگ و منصبی عظیم  واجب است به دیگران اعالن 
است.2

فخــر رازی ضمــن اینکــه طریق تعییــن امام را بیعت و اختیار دانســته، نــه نّص، دلیل 

صّحــت چنیــن طریقــی را انتخــاب ابوبکــر از ایــن راه می داند و دلیــل صّحت امامت 
ابوبکر را به خاطر اجماع اّمت می داند.3

آمــدی نیز مســتند گزینش امام را اختیار دانســته، نه نّص، و دلیــل این دیدگاه را روش 

ســلف صالــح دانســته اســت؛ چنان کــه در عقــد ابوبکــر بــرای امامــت عمــر و در عقد 

عبدالرحمــان بــن عــوف بــرای امامــت عثمــان، صرفــًا یــک نفــر در کار بــوده اســت. او 

ازایــن روش نتیجــه می گیــرد که نه تنهــا اجماع امصار و اقطار دیگر بالد اســالمی شــرط 

ی  نبــوده، بلکــه حتــی اجمــاع مــردم مدینــه نیز الزم نیســت. بــه نقــل آمــدی و به تبع و

ایجی،4 بعضی از اصحاب در موقع انعقاد امامت، وجود شهود و بّینۀ عادل را واجب 
می دانند.5

1. حنفی، حسن، من العقیدة الی الثورة،26/5.
2. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، نهایة االقدام فی علم الکالم،496.

کالم،202/2؛ همو، معالم اصول الدین،103. 3. فخر رازی، محمد بن عمر، براهین در علم 
4. عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد، المواقف فی علم الکالم،399 و 400.

5. آمدی، سیف الدین، غایة المرام فی علم الکالم، 381 و 382؛ همو، ابکار االفکار،188/5 و 189.
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کثر فرق اســالمی غیر از شــیعه با اختیار اهل حّل و  تفتازانی معتقد اســت امامت نزد ا
کم باشد، ثابت می گردد.1 گرچه تعداد آنان  عقد، ا

گر با اختیار بــزرگان و عالمان صورت  گزینش امــام ا بنابرایــن اشــاعره بر ایــن باورند که 

گر یک نفــر از اهــل اختیار که عــادل و عالم اســت، عقد  پذیــرد مقبــول اســت؛ حتــی ا

امامت را برای مســتحق امامت منعقد ســازد و بیعت مردم را به همراه داشــته باشــد، 

پذیرفته شده است.

2_ 3_ قهر و غلبه

ط بر منصــب امامت، 
ّ
در فقــه سیاســی اهــل ســّنت و جماعــت، یکــی از راه های تســل

گر شــخصی بتواند ایــن منصب را اشــغال  اســتفاده از ســالح بــا قهــر و غلبــه اســت و ا
یــخ از این راه به  ب نامیده می شــود. بســیاری از حّکام اســالمی در طول تار

ّ
کنــد، متغل

گون با توجه به مصالح دینی و دنیوی  حکومت دست یافته اند و عالمان فرقه های گونا
مســلمانان و آثــار و پیامدهایــی که بر چنین روندی مترتب می شــود، نظرات مختلفی 

ارائه نموده اند.

گروهی قائل اند که امامت چنین شخصی منعقد نمی گردد و اطاعتش واجب نیست، 

زیرا امامت او به بیعت منعقد نشده است. این قول را معتزله و خوارج و برخی اشاعره 
کرده اند.2 از مذهب شافعی و حنفی اختیار 

که غالب اشــاعره و اهل حدیث و ماتریدیه هســتند، با تمّســک به پاره ای از  گروه دوم 

احادیث و یا قواعدی چون »الضرورات تبیح المحظورات« معتقدند غلبه و اســتیالء 

ی  که قدرت جســمی و نیرو کســانی  کم و امام اســت؛ یعنی  یکــی از عوامــل نصب حا

کنند. در این  بدنــی و روانی بیشــتری دارند، حق خواهند داشــت بر جامعه حکومــت 

ب الزم 
ّ
کــم متغل میــان برخــی وجــود صفاتی چون عدالــت و حصول بیعت را برای حا

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد،252/5 و 253.
2. قلقشندی، احمد بن علی، مآثر االنافة فی معالم الخالفة،59/1.
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کراه و زور ستانده شود؛ ولی در مقابل عده ای اساسًا  گر چه این بیعت به ا شمرده اند، 

عقــد بیعــت از طرف عامۀ مســلمین و یا اهل حّل و عقد را الزم ندانســته اند. از جملۀ 

که عقیده دارد: ایشان احمد حنبل است 

که  گــر کســی بــا شمشــیر، خلیفــه و امیرالمؤمنین نامیده شــد، بر کســی   ا

ایمان به خدا و آخرت دارد جایز نیست بخوابد و او را امام نداند.1 

گرفته است. مطابق همین روش، قاعدۀ »الحکم لمن غلب« شکل 

3_ اقوال اندیشمندان
گروه نخســت با اســتناد  کرد.  گروه تقســیم  طرفداران نظریۀ اســتیالء را می توان به ســه 

بــه برخــی احادیــث و ســیرۀ صحابــه و تابعیــن، قهــر و غلبــه را مطلقــًا بــرای تصــّدی 

کــم صــورت نگیــرد و فاقد شــروطی  گرچــه بیعتــی بــا حا کافــی دانســته اند،  حکومــت 

کم ضــروری و  چــون علــم و عدالــت باشــد. اینــان تنها شــرط اســالم را برای امــام و حا

کمی را با  گروهی دیگر حکومــت چنین حا غیرقابل چشم  پوشــی می داننــد. در مقابل، 

گروه  تمّســک بــه قاعدۀ »الضرورات ُتبیــح المحظورات« و در ایام فتنه روا دانســته اند. 

ب را ضروری شــمرده اند، 
ّ
کم متغل ســوم نیز تحّقق شــروط امامــت و بیعت مردم بــا حا

گــروه دوم، هنــگام اضطــرار از بایســتگی های امام برای حکومت دســت  گرچــه ماننــد 

کشیده اند.

یم. گروه را برمی شمار در ادامه برخی از طرفداران هر 

گروه نخست  _1 _3

1_ قاضی ابو یعلی از عالمان بزرگ حنبلی قرن پنجم در مورد مشــروعیت حکومت، از 

کرده است: احمد بن حنبل نقل 

امامــت بــا قهــر و غلبــه ثابــت می شــود و در این صــورت احتیــاج به عقد 

1. فّراء، محمد بن الحسین، األحکام السلطانیة،23.
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کم فاجر باشد.1 که آن حا بیعت نیست، هرچند 

2_ ابن قدامه حنبلی در المغنی در بحث از ُبغات آورده است:

کنــد و او را ســرنگون نماید و مــردم را با زور و  گــر شــخصی بــر امام خــروج  ا

شمشــیر تحــت فرمــان خویــش درآورد و از آنــان بیعت بســتاند تــا مطیع و 

کشتن و خروج بر علیه او حرام می گردد؛  گردند، امام خواهد بود و  تابع او 

آن چنان کــه عبدالملــک بــن مــروان، عبداهلل بــن زبیر را کشــت و بر جهان 

ی رغبت یــا کراهت و ترس بــا او بیعت  اســالم ســلطه یافــت و مــردم از رو

کردنــد، پــس امــام شــد و خــروج بــر علیــه او حرام گشــت و خــروج کننده 

کــه از جماعــت خارج شــده و باغی شــمرده  از مصادیــق کســانی اســت 
که باشد.2 کس  می شود و باید او را بکشند، هر 

3_ شــافعی از امامــان چهارگانــۀ اهــل ســّنت نیــز معتقــد اســت هــر کس با شمشــیر به 
خالفت دست یابد و مردم پیرامون او مجتمع شوند، خلیفه خواهد بود.3

4_ إبن جماعۀ شافعی می گوید:

گر جامعه بدون امام باشــد و شــخصی با شــوکت و ســپاه خویش بدون  ا

گر چه  اســتخالف و بیعت بر مردم غلبه یابد، اطاعتش الزم خواهد بود، 

فاســق و جاهل باشــد؛ و چنانچه شــخص دیگری بر این امــام قاهر غلبه 
یابد، شخص دوم به خاطر مصلحت مسلمین امام شمرده خواهد شد.4

گفته است: 5_ ابن تیمیه نیز چون بسیاری از عالمان اهل سّنت و جماعت 

هــرگاه فــردی بــر امر خالفت و سیاســت مردم به ســبب اطاعت ایشــان از 

کــه اطاعت از او  او یــا بــا زور و قهــر بر آنان توانایی یافت، ســلطانی اســت 

1. فّراء، محمد بن الحسین، همان، 24.
2. ابن قدامة حنبلی، المغنی، 10 /53.

3. بیهقی، مناقب الشافعی،449/1.
4. ابن جماعة، بدر الدین، تحریر االحکام فی تدبیر اهل االسالم،9.
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کند واجب است.1 مادامی که به اطاعت خدا امر 

6_ شمس الدین رملی شافعی در نهایة المحتاج نگاشته است:

راه ســوم برای تصّدی منصب امامت آن اســت که شــخصی با شــوکت و 

گر فاســق و جاهل باشــد؛ و بنا بر  غلبه بر این منصب تســلط یابد، حتی ا
گر فاقد تمام شروط باشد.2 قول صحیح تر حتی ا

کثریت  ب، حتی شــرط اســالم را نیــز الزم نمی داند! گر چه ا
ّ
گویــا رملی در امامت متغل

قریب به اتفاق اهل سّنت از این شرط چشم پوشی نکرده و امامت کافر را نپذیرفته اند، 

گر  ولــی رملــی در ایــن قول تنها نیســت و »ابن باز« هم چون او صراحتًا گفته اســت که ا

کفر آشکاری را مشاهده نمایند، درصورتی که توان عزلش را داشته  کم،  مسلمین از حا

گر توان مقابله را ندارند و یا خروج مســلمین علیه  کنند، ولی ا باشــند می توانند خروج 

کنند و برای توجیه نظر خود به قاعدۀ »ال  کم، شّر بیشتری داشته باشد نباید خروج  حا
کرده است.3 یجوز ازالة الشّر بما هو اشّر منه« استدالل 

گروه دوم  _2 _3

1_ تفتازانی از احناف _ گر چه برخی او را شافعی دانسته اند _ در مقام تبیین نظریۀ خود 

نگاشته است:

هــرگاه امام بمیرد و کســی که جامع شــرایط امامت اســت بــدون بیعت و 

گردد و با زور و شــوکت بــر مردم غلبه  جانشــینی، متصــّدی مقــام امامت 

گر او فاسق یا  یابد، خالفت برای او منعقد می شــود و اظهر این اســت که ا

گناهکار است  جاهل باشد نیز چنین خواهد بود و او فقط در عمل خود 

که با  و اطاعت امام، چه عادل باشــد و چه جائر، واجب اســت تا زمانی 

1. ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، همان،529/1.
2. رملی، محمد بن ابی العباس، نهایة المحتاج،412/7.

3. رفاعی، مراجعات فی فقه الواقع السیاسی و الفکری،24 به نقل از منصب االمامة الکبری،26.
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حکم شرع مخالفت نکند.1

که فاقد شــروط امامت اســت به  بی 
ّ
تفتازانــی در توجیــه تصــّدی منصب امامت متغل

کرده است.2 قاعدۀ »الضرورات ُتبیح المحذورات« تمّسک 

گفته است: او در بحث عزل امام نیز 

امام با فسق و ظلم از جایگاه خود عزل نمی شود، زیرا از امامان اّمت پس 
گشــته و درعین حال،  از خلفای راشــدین، فســق و جور آشــکار و منتشــر 
ســلف تســلیم آنان بوده و نماز جمعه را با آنان اقامه و خروج علیه آنان را 

روا نمی دانستند.3

ب الزم نیست و دلیل 
ّ
بنابراین تفتازانی مدعی است تحّقق شروط امامت در امام متغل

او استدالل به قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات« و عمل برخی از سلف است.

ب با تحّقق 
ّ
که باور دارد امامــت متغل 2_ حصفکــی نیــز ازجمله عالمان حنفی اســت 

ضرورت مطلقًا پذیرفته است، خواه جامع صفات امامت باشد یا نباشد.4

ب فاقد شــروط دانســته و 
ّ
3_ کمــال بــن همــام بــروز فتنه را ســبب انعقــاد امامت متغل

گــر شــخصی با قهــر و غلبه بر امام نخســت چیره شــد، امــام اول عزل و  معتقــد اســت ا
ب امام خواهد شد.5

ّ
متغل

4_ دسوقی از عالمان مالکی نوشته است:

ــب واجب و تحّقق شــروط امامت در او الزم نیســت، 
ّ
اطاعــت امــام متغل

ک در پذیــرش امامــت امــام غالب، دفــع مفاســد و پذیرش ضرر  زیــرا مــال
کمتر است.6

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، 233/5.
2. همان، 245.

3. همو، شرح العقائد النسفیة، 100 و 101.
4. ابن عابدین، محمد امین بن عمر، حاشیة رّد المختار،549/1.

کمال بن شریف، المسامرة بشرح المسایرة،173/2.  .5
6. دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر،298/4.
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گروه سوم  _3 _3

1_ ابــو حامــد غزالــی شــافعی نیز ازجملــه طرفداران تحّقــق امامت به قهر و غلبه اســت 

ب الزم دانســته، ولی در ادامــۀ تبیین نظر 
ّ
و گرچــه واجدیــت شــروط امامــت را در متغل

خویش می گوید:

گــر فاقد شــروط بر مردم غلبــه یافت و اّمت توان دفــع او را از این منصب  ا

نداشــتند، می تواننــد از بــاب ضــرورت در مقابــل او ســکوت نماینــد و به 

امامت او حکم خواهد شــد و اطاعتش واجب اســت، چون »الضرورات 

تبیح المحظورات« و ما می دانیم خوردن مرده ممنوع شــمرده شــده، ولی 
گوشت مردار است.1 ترس از مرگ جوازی برای استفاده از 

 2_ امام الحرمین جوینی شافعی نیز در کتاب خود غیاث االمم فصلی را با عنوان »من 

یســتبد باالســتیالء و االســتعالء من غیر نصب ممن یصح نصبه« ســامان داده و این 

کالمش چنین است: که خالصه و حاصل  کرده  مسئله را به تفصیل بررسی 

ب یا تمام شــروط و ویژگی های امام را دارا اســت و یا نیســت؛ 
ّ
قاهر و متغل

گر حائز تمام آن شروط باشد، یا صالح ترین مردم برای امامت است  پس ا

ی اســت؛ چنانچه صالح ترین  و یــا بــا برخی دیگر در این ویژگی ها مســاو

مــردم باشــد و افرادی بــا صفات و ویژگی های اهل حــّل و عقد در جامعه 

کم و امام حق خواهد بود و شخص او در حکم عاقد  ب حا
ّ
نباشند، متغل

و معقود له اســت، زیرا تنها او صفات و ویژگی های امام و نیز اهل حّل و 

عقد را دارا اســت؛ اما چنانچه افرادی در جامعه دارای صفات اهل حّل 

که  بی 
ّ
و عقد باشــند بر آن ها واجب اســت عقد امامت را برای امام متغل

گر از وظیفۀ خود  صالحیت امامت منحصر در او است منعقد نمایند و ا

بدون هیچ گونه عذری تخلف نمایند، وجودشان مانند نبودشان خواهد 

بــود، چــون با این ســرپیچی فاســق شــده و از زمرۀ اهل حــّل و عقد خارج 

1. غزالی، محمد بن محمد، االقتصاد فی االعتقاد،151 و 152.
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خواهنــد شــد؛ و درصورتی کــه هیچ یــک از اهل حّل و عقد بــا او بر امامت 

بیعت نکنند، امامت او وابســته به بیعت اهل حّل و عقد نیســت، چون 

صرف انحصار صالحیت امامت در چنین شخصی برای انعقاد امامت 

کافــی اســت، گرچــه برای رســیدن به این منصــب به قهر و غلبه متوّســل 

کردند  که بیعت  شود. چنین شخصی امام همگان خواهد بود، چه آنان 

که از بیعت سرباز زدند. و چه آنان 

گر چنین شخصی در واجدیت شروط امامت منحصربه فرد نباشد  و اما ا

و نظیر او در افراد امت یافت گردد، ولی او با قهر و غلبه بر شهرها و بر مردم 

ط شــود و اهــل حّل و عقــد از انعقاد امامت برای فــرد مختار خویش 
ّ
مســل

تأخیر نموده باشــند و ســتاندن منصب امامت از فرد غالب ســبب بروز و 

ی منعقد  ب تســلیم شــده و امامت برای و
ّ
تحّقق فتنه شــود، امور به متغل

می گردد.

ب، 
ّ
کــه در اســتخالف و تغل جوینــی از برخــی اندیشــمندان اهــل ســّنت نقــل می کند 

ب با قّوت و شــوکت محّقــق می گردد و بیعت در 
ّ
بیعــت ضرورتــی ندارد و امامت متغل

ایــن صــورت تنها ظاهری و صوری خواهد بود. ولی جوینی با این رأی موافق نیســت و 

بی که صالحیت امامت در او انحصار ندارد، 
ّ
ب برای متغل

ّ
بیعت را حتی در حال تغل

الزم و ضروری دانسته است و در توجیه ادعای خود می گوید:

غرض و هدف امامت و از بین رفتن فتنه ها با بیعت مردم تحّقق خواهد 

ب منجر به 
ّ
کــم متغل گر بیعت را شــرط ندانیــم، برتری جویی حا یافــت و ا

فســاد خواهد شــد. البته بــا خوف از بروز فتنــه، بیعــت الزم نخواهد بود. 

کفایــت منصب  ــب فاقــد شــروط امامت بــوده ولــی توانایی و 
ّ
گــر متغل و ا

امامت را داشــت، و نیز در عصر او شــخص واجد تمام صفات امامت در 

جامعه موجود نبود، چنانچه استقرار او نظم و رفاه را در پی داشته باشد، 

گر اهل حّل و عقد با او بیعت  در ایــن منصب تثبیت می گــردد، هرچند ا
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گر چه با قهر و غلبه  نکنند؛ اما فاسق هیچ گاه امامتش منعقد نمی گردد، 

کند او  بر منصب امامت دست یابد؛ مگر آنکه ضرورت و اضطرار اقتضا 
را در این منصب قبول نمایند.1

ب و عدم 
ّ
که جوینی در لزوم بیعت بــا متغل از آنچه ذکر شــد روشــن می گــردد تفصیلی 

ب واجد شروط امامت باشد و بتواند 
ّ
کم متغل که حا آن بیان داشــته در صورتی اســت 

گردد؛ در این فرض، امامت او محّقق شده و نیازی به بیعت دیگران  کم  بر جامعه حا
گر منحصربه فرد نباشد، امامتش با بیعت اهل حّل و عقد منعقد می گردد،  ندارد؛ ولی ا
ب حائز 

ّ
که در این صورت بیعت الزم نیست. و چنانچه متغل مگر با ترس از بروز فتنه 

ب را 
ّ
ی ضرورت، امامت متغل شــروط امامت نباشد، در مســئله تفصیلی ندارد و از رو

پذیرفته است.

از مجموع کلمات و اقوال اندیشمندان اهل سّنت و جماعت روشن شد که طرفداران 
گروهی بدون هیچ  نصب امام به وســیلۀ قهر و غلبه، برحســب ظاهر اختالفاتی دارند؛ 
قیــد و شــرطی ایــن راه را در کنــار اســتخالف و تعیین اهل حّل و عقــد موجب تصّدی 
منصــب امامــت دانســته اند؛ درحالی کــه برخــی ایــن راه را در هنــگام عجــز و اضطــرار 
ب 

ّ
کم متغل ســبب تحّقق امامت می دانند و در چنین حالی شــروط امامت را برای حا

الزم ندانســته و بــرای توجیه نظریــۀ خویش به قاعدۀ »الضــرورات ُتبیح المحظورات«، 
قاعدۀ »ال ضرر« و عمل برخی از صحابه و تابعین تمّسک جسته و خروج علیه چنین 
تــی را بیان کرده اند،  امامــی را نــاروا دانســته اند.2 برخی هم چون جوینی گر چه تفصیال
ب فاقد شرایط رأی داده و امامت او را پذیرفته اند.

ّ
کم متغل ولی در پایان به امامت حا

ب را در حکم امام دانسته 
ّ
البته در این میان برخی چون محمد بن عبدالوهاب، متغل

گفته است: و 

گــر کســی بر شــهری یا شــهرهایی به قهر و غلبه تســلط یافــت، به اجماع  ا

1. جوینی، امام الحرمین عبدالملک، غیاث االمم،238-231.
2. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد،245/5.
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گر چنین  ائمۀ تمام مذاهب در همۀ امور حکم امام را خواهد داشــت، و ا

نباشد، نظم و امنیتی پابرجا نمی شود؛ چون مردم قبل از احمد بن حنبل 

تــا روزگار مــا هیچ یک از علما را ســراغ ندارند جز اینکــه به وجود امامی در 
جامعه حکم نموده اند.1

کم وقت خروج  بنابراین هرگاه فردی از مســلمین به امید رســیدن به خالفت بر ضد حا

کشــته شــوند، با پذیرش  گروه از مســلمین درگیری به وجود آید و افرادی  کند و بین دو 

کند، به  گروه طلــوع  که نشــانه های نصرت برای یکــی از دو  نظریــۀ قهــر و غلبــه، زمانی 

نظــر بیشــتر عالمــان اهل ســّنت، امامت به فرد غالب می رســد و خالفت بــه او منتقل 

گــر چــه فاقــد شــروط امامــت باشــد؛ و پــس از اســتقرار در منصــب امامت و  می گــردد، 

همراهــی خــواه یــا ناخواه مردم با او، هرگونه خروج علیه او ممنوع و حرام و اطاعت از او 

واجب خواهد بود.

علی رغــم اختالفاتــی در میان طرفــداران این نظریــه، حکومت مبتنی بر زور و اســتیالء، 
واقعیتی اســت که در جامعۀ اســالمی به وجود آمد و بیشــتر اهل سّنت چنین حکومتی 

را پذیرفتند.

ه
ّ
4_ ادل

گشــودن ابــواب  کتــب حدیثــی و فقهــی خــود بــا  عالمــان اهــل ســّنت و جماعــت در 

کیف یبایــع االمام النــاس«،3 »بــاب الصبر  مختلفــی بــا نام »کتــاب االمــارة«،2 »بــاب 

علــی جــور األئمــة و ترک قتالهــم و الکف عن إقامة الســیف«، »مشــروعیة الســکوت و 

الصبــر و الطاعة فی زمن الفتنة«، »الدلیل علی وجوب طاعة االمراء«4 و ابواب دیگری 

1. الدرر السنیة، 239/7 به نقل از دمیجی، االمامة العظمی، 224.
2. مالک بن انس، الموطا،446/2.

فتــح  عســقالنی،  حجــر  ابــن  بخــاری،122/8؛  صحیــح  اســماعیل،  بــن  محمــد  بخــاری،   .3
الباری،167/13.

4. شوکانی، محمد بن علی، نیل االوطار،362-356/7.
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ازاین دســت، بــرای توجیــه قهــر و غلبــه در تصــّدی حکومــت، بــه احادیثــی از پیامبــر 

کم  گفتــار و عمــل صحابه و تابعین اســتناد جســتند و برخی دیگــر، حکومت حا و یــا 

ب را از مصادیق قواعدی چون »الضرورات ُتبیح المحظورات« و قاعدۀ »ال ضرر« 
ّ
متغل

کــه پس از اشــاره بــه برخی از این احادیث و چگونگی اســتدالل ایشــان به  دانســته اند 

که اســتدالل به چنین  ه تحلیل و نقد شــده و در پایان روشــن خواهد شــد 
ّ
آن، این ادل

قواعدی نیز برای اثبات مّدعای ایشان ناتمام است.

4_ 1_ احادیث

4_ 1_ 1_ حدیث نخست

کرده است: بخاری در صحیح خویش از ابن عباس و او از پیامبر نقل 

 هرکســی به هر جهتی از امیرش ناخشــنود شــود باید صبر پیشه کند، زیرا 

کــه از اطاعــت ســلطان اندکــی خــارج شــود، مرگش مــرگ جاهلی  کســی 
خواهد بود.1

گفته است: عینی در شرح این حدیث چنین 

که فرموده: »َفلَیصِبر« اشاره به لزوم صبر در  این فراز از فرمایش پیامبر؟ص؟ 

کفر، زیرا این  کراهت و ناخشنودی باشد به جز  که مورد  برابر اموری است 

صبر ســبب حفظ خون مســلمین و از میان رفتن فتنه می گردد؛ بنابراین 

ســلطان بــا فســق و ظلم از منصــب خود عزل نخواهد شــد و نــزاع با او در 
حکومت و سلطنتش روا نخواهد بود.2

گـــر امـــام  ـــه مشـــروعیت منصـــب امامـــت اشـــاره دارد، حتـــی ا بنابرایـــن حدیـــث مذکـــور ب

از طریـــق نامشـــروعی ایـــن منصـــب را بـــه چنـــگ آورد و مـــردم از امامتـــش ناخشـــنود 

باشـــند.

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان،87/8.
2. عینی حنفی، عمدة القاری،178/24.
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کرده است: ابن حجر نیز از ابن بّطال چنین نقل 

 ایــن حدیــث حّجــت را بــرای ترک خــروج علیه ســلطان جائر تمــام کرده 

ب اجمــاع نموده اند و دلیل 
ّ
کم متغل اســت و فقهــا بر وجوب اطاعــت حا

ایشــان در اجماعشــان ایــن حدیــث و احادیثــی دیگــر اســت و تنهــا کفــر 
کم دانسته اند.1 صریح را سبب جهاد با حا

4_ 1_ 2_ حدیث دوم

گفت: که او  کرده است  بخاری در صحیح خود از عبادة بن صامت روایت 

کردیــم تــا در خوشــی و ناخوشــی از او اطاعــت و  بــا رســول خــدا بیعــت 

کــم نــزاع نکنیــم و در هــر موقعیتــی حــق را  فرمان بــرداری نماییــم و بــا حا

بگوییــم و بــرای آن به پا خیزیم و در راه خدا از ســرزنش هیچ مالمت گری 
نهراسیم.2

گفته است: ی در شرح این حدیث  نوو

ــری  ــا منکـ ــه از آن هـ ــر آنکـ ــرد، مگـ کـ ــزاع  ــش نـ ــم در حکومتـ کـ ــا حا ــد بـ نبایـ

ــروج و  ــی خـ گفـــت، ولـ ــق را  ــد حـ ــورت بایـ ــن صـ ــه در ایـ کـ ــود  ــاهده شـ مشـ

گـــر چـــه فاســـق و  قتـــال علیـــه ایشـــان بـــه اجمـــاع مســـلمین حـــرام اســـت، 
ــند.3 ــم باشـ ظالـ

کم جایز  گرفته اند نزاع و مخالفت با حا کم نزاع نکنیم« نتیجه  و از این عبارت: »با حا

گرفته باشد و این راه را برای نصب  گر چه با قهر و غلبه حکومت را در اختیار  نیست، 
کم پذیرفته اند.4 امام و حا

1. ابن حجر عسقالنی، فتح الباری،5/13.
2. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان،122/8.

ی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم،223/12. 3. نوو
4. طالل، رائد، الوالیة الشــرعیة فی السنة النبویة،125.

ت
اع

جم
ت و 

سّن
م 

ه اه
دگا

 دی
ل از

اما
ب 

ف
د ن

این
 ف 

 در
دء

سای
ۀ ا

ظری
ن



138
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

4_ 1_ 3_ حدیث سوم

کرده است: مسلم در صحیح خود از ابوهریره و او از رسول خدا؟ص؟ نقل 

کم و جماعت مسلمین خارج شود و در این حال  هرکسی از اطاعت حا
بمیرد، مرگ او مرگ جاهلی خواهد بود.1

کم روا نیست، گرچه به قهر و غلبه حکومت را از  با توجه به این حدیث نیز خروج بر حا

که به قهر و غلبه  کمی  آن خود نموده باشد. برخی از این حدیث، بر جواز حکومت حا
کرده اند.2 بر مسند حکم نشیند، استدالل 

گفتار و عمل صحابه  _2 _4

ابویعلی فّراء از قول عبدوس ابن مالک عطار چنین نقل می کند که احمد گفته است:

کند و خلیفه و امیر مؤمنان نامیده  کسی با شمشیر بر مردم غلبه پیدا  گر  ا

که به خدا و روز آخرت ایمان دارد جایز نیست که شب  شود، بر هر فردی 

را به صبح بیاورد و او را به امامت نشناســد، چه آن امیر نیکوکار باشــد یا 

فاسد.

 و نیز در روایت ابن الحرث از قول احمد چنین آمده است:

کرد و عده ای با امام بودند  گر کســی در طلب حکومت بر امامی شــورش  ا

که یکی از وظایف امام اســت با  و عده ای دیگر با شورشــگر، نماز جمعه 

امامت فرد پیروز برگزار می شود.

که عبداهلل بن عمر در زمان  ابن حنبل برای اثبات این ادعا دلیل دیگری آورده اســت 

که غالب  کرد و گفت: »ما با کســی هســتیم  جنگ حّره در مدینه نماز جماعت برگزار 
شود«.3

1. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم،21/6.
2. طالل، رائد، همان.

3. فّراء، محمد بن الحسین، همان،24.
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کــه قهر و غلبــه به تنهایــی حکومت را محّقــق می کند و  بنابرایــن ابــن حنبــل بــاور دارد 

نیازی به عقد و بیعت نیست و برای این نظر دو دلیل اقامه می کند؛ یکی اطالق کالم 

گر  ب« که مقید به بیعت مردم نیســت. دیگر آنکه ا
َ
که گفته: »حنن مع َمن َغل ابــن عمــر 

امامت و خالفت همانند بیع و ســایر عقود نیازمند عقد و ایجاب و قبول مردم باشــد 

باید فسخ و عزل خالفت هم به دست مردم و یا خود خلیفه باشد؛ و چون ثابت شده 

که این ها چنین حقی ندارند، پس در خالفت و خلیفه شدن، نیازی به عقد نیست و 

کافی است. تنها قهر و غلبه در مشروعّیت آن 

4_ 3_ تمّسک به ادلۀ ثانویه

گروهی از اندیشــمندان اهل ســّنت، تصّدی منصب حکومت به قهر و غلبه را از باب 

ضرورت دانسته و برای مشروعیت بخشیدن و یا توجیه آن به قاعدۀ »الضرورات تبیح 

المحظورات« و قاعدۀ »ال ضرر« و مانند آن تمّســک جســته اند که کیفیت و چگونگی 

گذشت. استدالل آن ها به این قواعد پیش تر 

ه
ّ
5_ تحلیل و نقد ادل

کردار صحابه و  گفتار و  در این بخش ابتدا مســتندات اهل ســّنت از احادیث نبوی و 

تابعین با توجه به حکم عقل و قرآن تحلیل و نقد می شــود و ســپس تمّســک ایشــان به 

یابی خواهد شد. قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات« و قاعدۀ »ال ضرر« بررسی و ارز

 5_ 1_ نقد استناد به احادیث

یــا  اندیشــمندان اســالمی در بازشناســی احادیــث صحیــح از احادیــث ضعیــف و 

مجعول، دو شیوه را در پیش می گیرند:

یانی که در سلســلۀ نقل حدیث قرار دارنــد، به اعتبار یا  1_ بــا نقــد ســندی و بررســی راو

عدم اعتبار یک حدیث حکم می کنند.
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2_ بــا نقــد متنــی و عرضــۀ حدیــث بــه عقل قطعــی بدیهی، قــرآن و یــا روایــات متواتر و 

گــر حدیث با عقــل قطعی، قــرآن یا حدیث  مشــهور، اعتبــار احادیــث را می ســنجند. ا

متواتر و مشهور در تعارض و تباین باشد، رد شده و یا حتی مجعول خوانده می شود.

بــا توجــه به اینکه جمهور اهل ســّنت و جماعت، احادیث صحیح بخاری و صحیح 
مســلم را از جهــت ســندی خالــی از مناقشــه و اشــکال می داننــد و وجــود هــر حدیث 
که  کتاب منکر شده اند، نقد سندی احادیثی  مجعولی را از جهت سندی در این دو 
کتــاب در اثبــات تصّدی حکومت با قهر و غلبه، مورد اســتدالل و اســتناد  در ایــن دو 
یکــرد دوم، یعنی نقد  یــم و ازاین رو، احادیــث مذکور را تنها با رو گرفتــه را وامی گذار قــرار 

متنی و عرضه به عقل و قرآن، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

5_ 1_ 1_ حکم عقل

 ازآنچــه در نقــل اقــوال طرفداران نظریۀ اســتیالء و قهر و غلبه گذشــت، روشــن شــد که 
کم را نفی نموده اند و در  همۀ ایشان به نوعی وجود شروط و بایستگی های الزم برای حا
گرفته، نه تنها اشــاره ای به لزوم تحّقق این صفات  احادیثی هم که مســتند ایشــان قرار 
کــم یافــت نمی شــود، بلکه در پــاره ای از ایــن احادیث به صراحت بــه اطاعت و  در حا
کم ظالم توصیه شــده اســت؛ چنانکه مســلم در صحیح خود حدیثی را  تبعیت از حا

کرم؟ص؟ به حذیفه می فرماید: که پیامبر ا کرده  نقل 

که بــه مســیر و راه من، هدایت نشــده و  بعــد از مــن امامانــی خواهنــد آمد 
بــه شــیوۀ مــن عمــل نمی کننــد و در بیــن آن هــا مردانــی قیــام می کنند که 
قلــوب آن هــا دل هــای شــیطان اســت در پیکرۀ انســان. ســپس حذیفه از 
کنــم؟« پیامبــر  کــردم چــه  گــر آن زمــان را درک  رســول اهلل؟ص؟ می پرســد: »ا
کــن، هرچنــد بر پشــتت  می فرمایــد: »حــرف امیــر را بشــنو و از او اطاعــت 
گــوش ده و از او  بکوبــد و مالــت را بــه زور تصاحــب کند. پــس به حرف او 

کن«.1 اطاعت 

1. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان،20/6، باب االمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.
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 این در حالی است که حکومت و اعمال والیت از طریق زور و سرکوب و بدون هرگونه 

شایســتگی و اســتحقاق برای حکومت، برخالف عقل و وجدان بشری است و ُعقال و 

اندیشــمندان، تصرفــات فــرد فاقد صالحیت و صفات الزم بــرای حکومت را در حوزۀ 

عمومــی بــدون رضایــت افراد آن جامعه، قبیــح و از مصادیق ظلــم می دانند و طبیعتًا 

کِم فاقد شرایط، محکوم و مردود است. پس  ب توسط حا
ّ
حکومت مبتنی بر زور و تغل

که چنین حکومتی را صحیح و مشــروع جلوه داده اند، چون مســتلزم تحّقق و  روایاتی 

وقوع ظلم هستند، ازنظر عقل، قبیح و باطل اند.

 به عالوه عقل انســان همواره وقوع هرج ومرج، فتنه و آشــوب و خونریزی را قبیح و زشــت 
دانســته و آن را محکــوم کــرده اســت. از طــرف دیگر بــرای تحصیل اهدافــی چون حفظ 
نظم و امنیت اجتماعی، گســترش عدالت اجتماعی، حراســت و پاسداری از مرزها در 
مقابل هجوم اجانب و نیل به اهداف معنوی و ســعادت بشــر، بر ضرورت اقامه و ایجاد 
حکومت حکم کرده است. این امر جز  با همکاری عموم مردم و خضوع و اطاعت آن ها 
که با زور و سرکوب و خشونت،  کم حاصل نخواهد شد و بدیهی است  از دستورات حا
هیچ کــس نمی توانــد در دل مردم جای گیرد و رضایت و خوشــنودی و همکاری آن ها را 
به دست آورد و عقل نیز به وجوب خضوع و اطاعت از چنین حکومتی حکم نمی کند. 
کامی روبرو  بیه عماًل در تأمین اهداف فوق الذکر با نا

ّ
با همراه نشــدن مردم، حکومت تغل

خواهد شد و این امر موجب نقض غرض خواهد بود.

5_ 1_ 2_ عرضه به قرآن

شــماری از عالمــان علــم حدیــث و اصولیــون اهل ســّنت، ماننــد خطیب بغــدادی1، 

ابوبکر سرخســی،2 فخر رازی3 و آمدی،4 نقد احادیث را به وســیلۀ عرضه به کتاب خدا 

1. خطیب بغدادی، احمد بن علی، الکفایة فی علم الدرایة،469 و 470.
2. سرخسی، محمد بن احمد، اصول سرخسی،364/1.

3. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول،94.
4. آمدی، علی بن محمد، االحکام،325/2 و 326.
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کی برای شــناختن احادیث منکر و مستحیل می دانند.1 کتاب خدا را مال پذیرفته و 

که نه تنها حکومت، بلکه اساس پذیرش دین هم  با مراجعه به قرآن مشخص می شود 

کراه و اجباری در پذیــرش دین وجود  بــر اســاس اختیار و انتخاب اســت و هیچ گونــه ا

کرم؟ص؟ به خاطر دلسوزی و ترّحم، قصد  ندارد. حتی درجایی که گمان می رود پیامبر ا

کراه به ایمان وادارد، خداوند متعال خطاب به حضرتش می فرماید: دارد مردم را به ا

اَس َح�تَّ� 
َ ِرُ� ال�نّ

ْ
ك �نْ�تَ �تُ

أَ
ا َ  �ن

أَ
 ا

ً
عا م�ي َ ُهْم �ب

ُّ
ْر�نِ ُكل

اأَ
ْ
َم�نَ َم�نْ �نِ�ي ال اآ

َ
َك ل اَء َر�بُّ ْو سث

َ
> َو ل

�ن <2 �ي ِم�ن وا ُموأْ و�نُ
ُ

ك َ �ي

گر خدای تو می خواســت، اهل زمین همه یکســره ایمان می آوردند. آیا تو  ا

کنی؟ کراه همۀ مردم را مؤمن و خداپرست  که با جبر و ا می خواهی 

کــه خداوند متعال از قول او در قرآن  حکومــت به قهر و غلبه همان روش فرعون اســت 

ْعل�<3؛ یعنی »هر کس که امروز برتری یافت رستگار  ْوَم َم�نِ اْس�تَ �ي
ْ
َح ال

َ
ل �نْ

أَ
ْد ا می فرماید: > �تَ

که مورد غضب خداوند و رسول اهلل؟ص؟ بوده و خداوند  شده است«. این روشی است 

کریم علّو و اســتکبار فرعونی را مورد نکوهش و ســرزنش قرار داده اســت  بارهــا در قــرآن 

یت می دهــد که به خاطر اســتکبار و زورمــداری با فرعون  و حتــی بــه موســی؟ع؟ مأمور

کند: مبارزه 

ِه  ْرَ�ْو�نَ َو َملَا�أِ ل�  �نِ �نٍ اإِ �ي طا�نٍ ُم�ب
ْ
ا َو ُسل �ن ا�تِ �ي

آ
ا  �بِ

اُ� هاُرو�نَ �ن
أَ
ا ُموس�  َو ا �ن

ْ
ْرَسل

أَ
ّمَ ا

ُ >�ث

ا  �ن
َ
ْوُمُهما ل ا َو �تَ ِل�ن

ْ �نِ ِم�ث َر�يْ
َ �ث ِم�نُ ِل�بَ وأْ  �نُ

أَ
وا ا

ُ
ال �ت

؛ �نَ �نَ  عال�ي
ً
ْوما

وا �تَ ُروا َو كا�نُ �بَ
ْ

ك اْس�تَ
َ �ن

4> ُدو�نَ عا�بِ

پس ازآنکــه موســی و بــرادرش هــارون را بــا آیــات و معجــزات و حجــت 

روشــن به ســوی فرعــون و اشــراف قومــش فرســتادیم، آن هــا هــم تکبــر و 

1. برای مطالعه بیشتر رک: نصیری، علی، روش شناسی نقد احادیث.
2. یونس/99.

3. طه/64.
4. مومنون/45- 47.
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یدنــد؛ زیــرا آنــان مردمــی ســرکش و خواســتار علــّو و اســتکبار  نخــوت ورز
یم،  بودنــد و ازایــن رو گفتنــد: »چرا ما به دو بشــر مثل خودمان ایمــان بیاور

درصورتی که قوم این دو مرد پرستندگان ما بودند؟«

قرآن کریم و سّنت صحیحه بر حرمت اطاعت از سالطین جابر و فاسق و عدم اعتماد 
بــر آن هــا تصریــح داشــته و حتی بر نفــی و رّد زمامــدار فاســق و مقاومت و مبــارزه علیه 
کیــد مــی ورزد؛ چنانکه خدای تعالــی در قرآن فرموده اســت: >َو لَا  چنیــن حکومتــی تأ

اُر<.1 در این آیه تصریح شده است که جایز نیست 
َ ُكُم ال�نّ َمّ�َ �تَ ُموا �نَ

َ
ل �نَ طنَ �ي ِ �ن

َّ
� ال

َ
ل وا اإِ

�نُ
َ

ْرك �تَ

ظالمیــن و ســتمگران متصّدی امر حکومت و خالفت شــوند و مــردم نیز نباید به آن ها 

ی نمایند. کرده و از آنان پیرو اعتماد 

ِ�ُدو�نَ  �نْ ُ �نَ �ي �ي �ن
َّ
؛ ال �نَ �ي ُمْ�ِر�ن

ْ
ْمَر ال

أَ
ُعوا ا ط�ي خداوند متعال در جای دیگر فرموده است: > َو لا �تُ

<2 حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ْصِلُحو�نَ ُ ْر�نِ َو لا �ي
اأَ

ْ
�نِ�ي ال

ی علیکم اشــرارکم، ثّم 
ّ
التترکــوا االمر بالمعــروف و النهی عن المنکر، فیول

تدعون فالیستجاب.3

خدواند متعال در سورۀ نمل فرموده است:

ِلَك  �تً َو َكدن
َّ
ل �نِ

أَ
ْهِلها ا

أَ
�تَ ا ِ�رنَّ

أَ
وا ا

ُ
َعل َ َ�ُدوها َو حب �نْ

أَ
هتً ا ْر�يَ وا �تَ

ُ
ل ا َ��نَ �ن وَك اإِ

ُ
ُمل

ْ
�نَّ ال  اإِ

�تْ
َ
ال >�ت

4> و�نَ
ُ
َعل �نْ َ �ي

که به قهر و غلبه حاصل  که خدای  تعالی در این آیه حکومت ملوکانه ای  روشن است 
کرده است. شده و همراه با فساد است، تقبیح 

بــا توجــه به آیاتی که ذکر شــد به وضوح روشــن می شــود که خداوند متعــال منطق قهر و 

کِم فاقد شــرایط و بایســتگی های الزم نفی و  غلبــه را بــرای تصّدی حکومت توســط حا

1. هود/113.
2. شعراء/151 و 152.

3. نهج البالغه، تصحیح فیض االسالم، بی تا، 317 و 406.
4. نمل/34
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کــرده اســت؛ پــس روایاتی که طرفداران نظریۀ اســتیالء به آن اســتناد جســته اند، در  رّد 

تعارض با این آیات بوده و از حجیت ساقط و غیرقابل استناد است.

کردار صحابه و تابعین گفتار و  5_ 2_ نقد استناد به 

 برخــی از اهــل حدیــث، چــون احمــد بن حنبل، بــه قــول و عمل صحابــه ای همچون 
عبداهلل بن عمر اســتناد جســته اند1. حال آنکه می دانیم هیچ یک از اهل سّنت قائل به 
ی تمامیت قول و عمل صحابی متوقف  عصمت صحابه و تابعین نیســتند، ازاین رو
اســت بر اینکه خالف نص قرآنی و نبوی نباشــد و نیز معارض نبودن آن با قول و عمل 
صحابی دیگر باید احراز شود. ازآنچه در نقد احادیث بیان شد، تعارض کردار و گفتار 
برخی صحابه با نصوص قرآنی نیز قطعی اســت و اســتناد به آن صحیح نخواهد بود، 
یخ، جمعــی از صحابه و تابعیــن، زور و ســرکوب را برای  گــزارش تار عــالوه بــر اینکــه به 
کم نپذیرفته اند؛ چنانکه عبدالرحمن بن اشعث و انس بن مالک  تحّقق حکومت حا
و جمعــی از تابعیــن، چون حســن بصری، ســعید بــن جبیر و ابن ابــی لیلی، حکومت 
که: عبدالملک بن مروان را برنتافتند. همچنین در روایتی از ابوهریره نقل شده است 

 نهــی فرمود رســول خــدا؟ص؟ از اینکه مردی امامت قومــی را بدون اجازه و 
گیرد.2 رضایت آن ها بر عهده 

گــر چــه در مــورد امامــت جماعــت وارد شــده اســت، لیکــن به طریق أولی  ایــن روایــت 
می توان در رابطه با رهبری جامعه نیز آن را تعمیم و مورد استناد قرار داد.

کرده است: کرم؟ص؟ نقل  در حدیثی دیگر، ابو الدرداء از پیامبر ا

 بایــد امربه معــروف و نهــی از منکــر کنیــد و در غیر این صــورت خداوند بر 
ط و چیره 

ّ
کوچک شما رحم نکند مسل که بر بزرگ و  شما سلطان ظالمی 

کرد.3 خواهد 

1. فّراء، محمد بن الحسین، همان، 24؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری،149/4.
2. شوکانی، محمد بن علی، نیل االوطار،195/3.

3. غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین،13/7؛ ثعلبی، الکشف و البیان،123/3.
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ــت را نتیجــۀ تــرک 
ّ
ط و چیرگــی ســالطین شــرور و ســتمگر بــر مل

ّ
ایــن حدیــث، تســل

امربه معروف و نهی از منکر از طرف مردم دانسته و بیانگر ضرورت آن در مقابل سلطان 

کم ســتمگر و  کــه نهایتــًا مفهومــی جز قتــال و مبــارزه در برابر حا ظالــم و ســتمگر اســت 

فاسق نخواهد داشت.

که  هیثمــی نیــز در مجمع الزوائد حدیثی شــبیه ایــن را از ابو عبیدۀ جّراح آورده اســت 

گفت: او 

کدام یــک از شــهدا باالتر اســت؟«  کــردم: »مرتبــۀ  بــه رســول خــدا عــرض 

کــه در مقابــل امام جائــر و ظالم بایســتد و او را  و ایشــان فرمودنــد: »مــردی 
کشته شود«.1 کند و در این راه  امربه معروف و نهی از منکر 

حدیــث فــوق نه تنهــا بر حساســّیت و اهمّیت »امربه معــروف و نهی از منکــر« در مقابل 

کید می کند، بلکه خطرات جانی و مالی و حتی قتل و خونریزی  سلطان ظالم و جائر تأ

که بر آن مترّتب اســت را گوشــزد می کند؛ خطراتی که درهرحال می بایست متحّمل آن 

که در این راه جان می بازند به فضیلت شهادت نائل می شوند. کسانی  شد و 

بنابرایــن اســتناد بــه گفتار و کردار صحابه نیز برای اثبــات نظریۀ قهر و غلبه ناتمام و با 

احادیث نبوی و قول و فعل برخی دیگر از صحابه و تابعان در تهافت است.

ۀ ثانویه
ّ
5_ 3_  نقد استناد به قواعد و ادل

گروهــی از عالمــان اهــل ســّنت و طرفداران نظریۀ قهــر و غلبه، در توجیــه نظریۀ خود به 

قواعــد ثانویــه اســتناد نموده و با تمّســک بــه قاعدۀ »الضــرورات تبیــح المحظورات« و 

کم و یا هنگامی که بین مســلمین  گفته اند ضرورت جامعه در نبود حا قاعدۀ »ال ضرر« 

ِب فاقد شرایط 
ّ
کم متغل در امر حکومت منازعه شود مقتضی آن است که حکومت حا

و بایستگی های امامت را بپذیریم و از او اطاعت نماییم.

1. هیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد،272/7.
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کیفیــت و چگونگــی اســتدالل ایشــان بــه ایــن قواعــد، ناتمــام بــودن   بــا درنــگ در 

استداللشان روشن می گردد.

5_ 3_ 1_ نقد استناد به قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات«

برخــی از عالمــان اهــل ســّنت در توجیــه نظریــۀ اســتیالء بــه قاعــدۀ »الضــرورات تبیــح 
کِم  گروه، تصــّدی منصب امامت توســط حا المحظــورات« اســتناد نموده انــد. ازنظر ایــن 
فاقــد شــرایط امامــت و رهبــری، محظــور و ممنــوع تلقی شــده، اما بنــا بر قاعدۀ یاد شــده، 
ب رفع می گردد. در چنین حالی، فقدان شــروط 

ّ
کم متغل حظر و منع نســبت به امامت حا

امامت بالمانع اســت و تصّدی منصب امامت توســط امام فاقد شــروط را روا دانســته اند؛ 
« و با تمّســک به عنوان 

ٌ
به عبارت دیگــر، با اســتدالل به قاعــدۀ »کّل حرام ُمضّطر الیه حالل

ثانــوِی اضطــرار یا ضرورت، از حکم اولی منِع حکومت امام فاقد شــروط، دســت کشــیده 
که تمّســک  و رهبــری فــرد فاقــد شــرایط امامــت را مجــاز شــمرده اند. این در حالی اســت 
بــه قاعــدۀ »الضــرورات تبیــح المحظورات« خود مشــروط به شــروطی اســت و نمی توان با 

کرد. تمّسک به آن هر محظور و ممنوعی را مباح 

بــا ایــن توضیــح باید گفت برخــی از شــرایط اجرای این قاعــده در محل بحــث مفقود 
است. شروط تمّسک به این قاعده عبارت اند از:

 1_ در ارتــکاب محظــور نباید مبادی شــریعت اســالمی از قبیل حفــظ نفس و نوامیس 

محترمــه نقــض شــود. به عنوان مثال با این قاعده، قتل نفــس و غصب اموال مردم و 

تعّرض به نوامیس ایشان مطلقًا مجاز نمی شود.

که در حال ضرورت  2_ »الضرورُة تتقدر ِبقدرها« ضابطه و قانونی است برای تصرفاتی 

و اضطــرار صــورت می گیــرد و مبّیــن و قیــد قاعدۀ »الضــرورات تبیــح المحظورات« 

شــمرده شــده اســت؛ بنابرایــن هــرگاه ضــرورت و اضطــرار مرتفــع شــود، منــع و نهی 

گشت؛ به عبارت دیگر قدر الزم برای دفع ضرر  نسبت به عمل منهٌی عنه باز خواهد 
محتمل، با قاعدۀ پیش گفته مجاز می شود، نه بیش از آن.1

1. وهبه زحیلی، نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعی، 71 و 72.
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ــب از یک ســو همیشــه در شــرایط 
ّ
 خالفــت و محّقــق دانســتن حکومــت حــّکام متغل

اضطــراری نبوده و از ســوی دیگر در شــرایط اضطراری هم ارتــکاب هر محظوری مباح 

نمی شــود و اباحــه، تابــع تحّقــق شــرایط اضطــرار و ضرورت اســت و شــروط اســتقرار و 

محّقق شدن این قاعده در امام قاهر محّقق نیست.

ک اباحۀ محّرمات و محظورات، وجود اضطرار و ضرورت  با توجه به شرط نخست، مال

که انســان مشرف به مرگ باشد؛ اما  گرســنگی  اســت؛ همانند خوردن مردار در حالت 

برخــی محّرمــات در هیچ شــرایطی و بــا هیچ ضرورتی مجــاز نمی شــوند، همانند قتل 

نفــس محترمــه یا تعدی و غصــب اموال مردم. حال آنکه اهل حدیــث معتقدند امام و 

کم با غصب اموال، تعّرض به جان مردم، از بین بردن حقوق و تعطیل کردن حدود  حا

الهــی، از منصــب خــود عزل نمی گــردد و در توجیــه نظریۀ خود بــه روایاتی از بــه پیامبر 
کم را درهرصورت الزم می داند!1 که اطاعت از حا اسالم؟ص؟ استناد جسته اند 

شرط دوِم قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات«، در صورت تحّقق تمام شرایط، تنها 

پایین تریــن حــّد محظــور یــا مقدار الزم بــرای دفع ضــرر را مباح می کند و نــه بیش از آن 

را. و در بحــث امامــت امــام قاهر، با مهّیا شــدن اســباب عــزل و جانشــینی امام واجد 

کــم قاهر و حصــول یقین به ظفــر یافتن و  کنــار زدن حا شــرایط، حتــی به وســیلۀ قیــام و 

ِب فاقد شرایط، خطرات محتمل و ضرورت موجود مرتفع شده و برای 
ّ
پیروزی بر متغل

جریــان قاعــده، موضوعــی باقی نمی مانــد؛ با زوال موضــوع، حکم نیز مرتفــع می گردد. 

ب، اخص از ُمّدعا است 
ّ
به عبارت دیگر استدالل به ضرورت برای انعقاد امامت متغل

ب به این قاعده استدالل کرده اند، بین آنچه 
ّ
کم متغل و آنان که در توجیه حکومت حا

ــب، و آنچه مقتضای 
ّ
مقتضــای ضرورت اســت، یعنی صبر و ســکوت در مقابل متغل

ی، خلط  ضــرورت نیســت، یعنــی انعقــاد حکومت و امامــت و حرمت خروج علیــه و

ِب فاقد شــروط 
ّ
کم متغل کرده انــد؛ زیــرا ضــرورت تا هنگامی اســت که خروج علیــه حا

1. باقالنی، ابوبکر، تمهید االوائل و تلخیص الدالئل،478.
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امامــت، خونریزی هــای بی حاصل را در پی داشــته باشــد که در ایــن صورت به حکم 

ضرورت چاره ای جز صبر و سکوت نخواهد بود و چنین ضرورتی مبرر و مجّوز سکوت 

کمی با  ب ظالم و فاســق اســت؛ ولــی اعتقاد به امامــت چنین حا
ّ
کم متغل در برابــر حا

تمّسک به این قاعده ممنوع است، چون چنین اعتقادی خارج از مقتضای ضرورت 

اســت و بــا انتفــاء موضــوع، حکــم نیــز منتفــی می گــردد. بنابرایــن تمّســک بــه قاعــدۀ 

»الضرورات تبیح المحظورات« نیز در توجیه این نظریه راهگشا نخواهد بود.

5_ 3_ 2_ نقد استناد به قاعدۀ ال ضرر

که از این  کرده انــد  برخــی دیگــر از اهل ســّنت و جماعت بــه قاعدۀ »ال ضرر« تمّســک 

گرفته شــده اســت. تقریر  فرمایــش پیامبــر اســالم؟ص؟ »ال ضــرر و الضــراَر فی االســالم« 

استدالل به قاعدۀ ال ضرر چنین است:

کم، باعث ضــرر زیاد بــرای مؤمنین گــردد، قاعدۀ  گــر مقاومــت و مخالفــت بــا نظــام حا ا

ال ضــرر حکــم تحریــم اعتمــاد بــه ظالم و وجــوب مقاومــت را رفع می کنــد؛ زیرا مبــارزه و 

مقاومت، سبب اضرار به مؤمن است. پس قاعدۀ ال ضرر، حکم حرمت اعتماد و تکیه 

ار <1 و همچنین نهی از 
َ ُم ال�نّ

ُ
ك َمّ�َ �تَ ُموا �نَ

َ
ل �نَ طنَ �ي �ن

َّ
� ال

َ
ل وا اإِ

�نُ
َ

ْرك بر ظالمین را از اطالق آیۀ >َو لا �تَ

�ن <2 را رفع می کند؛ زیرا بدون شک این  �ي ُمْ�ِر�ن
ْ
ْمَر ال

أَ
ُعوا ا ط�ي اطاعت مسرفین در آیۀ > َو لا �تُ

قاعده بر اطالقات احکام اولیه حکومت دارد، بدین معنا که محمول این اطالقات را به 

موردی که ضرری نباشــد، مضّیق و مقّید می ســازد. اما اگر ضرری در میان باشد، حکم 

به موجب دلیل این قاعده رفع می شود. چنانکه حکم وجوب نماز و وضو در اطالقات 

نماز و وضو و روزه به مقتضای این قاعده در حاالت ضرری رفع می شود.

ازاین رو فقها می گویند قاعدۀ »ال ضرر« فقط رافع اســت، نه واضع؛ و با تمّســک به این 

کم  کــه حکم به وجــوب مخالفــت با حا قاعــده نمی تــوان بیشــتر از ایــن اســتدالل کرد 

1. هود/113.
2. شعراء/151.
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ط بر نظام، رفع می شود 
ّ
ب و نهی از منکر و مقاومت در برابر گروه ظالِم مسل

ّ
ستمگِر متغل

کم ظالم و زورگو  ــت، فقط رافع وجوب مبارزه بــا حا
ّ
و ایــن قاعــده در حالت ضعف مل

کم ظالم باشد.1 است، نه آنکه واضع و منشأ وجوب اطاعت و حرمت خروج علیه حا

ه نیز نمایان گشت.
ّ
ۀ ثانویه ذکر شد، اشکاالت استناد به این ادل

ّ
از آنچه در تحلیل و نقد ادل

نتیجه
که اهل ســّنت و جماعت آن را  ه ای اســت 

ّ
نظریۀ اســتیالء یا زور و ســرکوب، یکی از ادل

کــم و تصّدی منصب امامــت می دانند و معتقدند کســی که با نیروی  منشــأ نصــب حا

کم شمرده می شود، گرچه فاقد شروط امامت  نظامی بتواند بر مسند قدرت قرار گیرد حا

کراه و زور صورت پذیرد. ایشان در توجیه نظریۀ خود،  باشد و بیعت مردم با وی از روی ا

به احادیث نبوی و سیرۀ برخی صحابه و تابعین، ازجمله ابن عمر، استناد جسته اند که 

ب« حال آنکه احادیثی که بدان استدالل کرده اند، در تعارض با 
َ
گفت: »الحکُم ِلَمن َغل

حکم عقل قطعی و نصوص قرآنی است ازاین رو نمی تواند قابل استناد باشد.

 تمّسک برخی دیگر از ایشان به گفتار و کردار بعضی از صحابه و تابعین نیز صالحیت 

که از  کردار عده ای دیگر از صحابه  گفتار و  استدالل ندارد، زیرا عالوه بر ناهمخوانی با 

کم ســرباز زده اند، بــا نصوص قرآنی و احادیث نبوی  پذیــرش این راه برای انتصاب حا

نیز ناسازگار است.

 بــا توجــه بــه این اشــکاالت، برخــی دیگر از طرفــداران ایــن نظریــه، ماننــد تفتازانی، با 

تمّســک بــه قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات« و قاعــدۀ »ال ضرر« درصدد توجیه و 

رفــع اشــکال این نظریه برآمده اند، غافل از اینکــه این توجیهات نیز یا اخص از مّدعا و 

ۀ اندیشــمندان اهل ســّنت و 
ّ
یا بیگانه از ادعای ایشــان اســت. بنابراین هیچ یک از ادل

کارآمد نبوده و موردقبول نیست. جماعت در توجیه نظریۀ استیالء 

1. آصفــی، محمد مهدی، والیة االمر،141 و 142.
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 نظرية االستيالء في عملية نصب اإلمام من 
منظار أهل السنة والجماعة

حامد المقدم1  

الخالصة:

إّنَ طــرق تأســيس الحكــم وانعقــاد حكومة الحاكــم في الفكر التقليدي ألهل الســنة 
والجماعــة هــي ثالثــة: اختيار أهل الحل والعقد، االســتخالف، القهــر والغلبة. ولقد 
 إلى بعض 

ً
قبل عدة من علماء السنة بأسلوب القهر والغلبة في استقرار الحكم استنادا

األحاديث وسيرة الصحابة من دون قيد وشرط. وهذا األسلوب يخالف آيات القران 
واألحاديث النبوية وســيرة كبار الصحابة والتابعين. كما قال عدة آخرون من علماء 
الســنة بأســلوب القهر والغلبة، وتمســكوا بقاعدتي: »الضرورات تبيح المحظورات«، 
»ال ضرر«. ولكن الصواب عدم صّحة االستناد إلى هذه القواعد، كما أّنَ المعتزلة لم 

لوا هذا األسلوب. يتقّبَ

وعلــى هــذا األســاس تروم هــذه المقالة أن تقّيــم وتحلل أدلة القائليــن بمنهج القهر 
والغلبة عند علماء أهل السنة.

المفردات األساسية: نصب الحاكم، القهر والغلبة، أهل السنة والجماعة. 

يج مركز إمامت أهل البيت ؟مهع؟ التخصصية. 1. طالب بحث الخارج في حوزة قم المقدسة، خّرِ
hamed.moghadam@gmail.com



280280

The Theory of Dominance in Designating 
Imam from the Sunni ( People of 

Tradition and Consensus) Viewpoint
 Hamed Moqaddam 1

Abstract

Three methods have been proposed in the Sunni (people of 
tradition and consensus) thought for designating the ruler as 
well the establishment of the government, namely, the selection 
made by the scholars of Islamic Law; vicegerency; and violence 
and dominance.  Some Sunnis have unconditionally approved of 
the method of violence and dominance to designate the ruler, 
citing some traditions and the life of some companions of the 
Prophet. Whereas, it appears that this approach contradicts the 
verses of the Koran, prophetic traditions and the life of some 
great companions and successors. To approve of the method of 
violence and dominance, some other Sunni thinkers have resorted 
to the principle of “ الضرورات ُتبيح المحظورات” , meaning ‘’ the inevitable 
make the forbidden permissible’’; as well as the principle ‘’ ال ضرر’’, 
meaning ‘’ no harm’’. Yet, it seems that citing these principles is 
also incomplete.  Besides, the Mu’tazilites did not approve of this 
method of designating Imams either. Accordingly, the present 
study has sought to analyze and evaluate the proofs the Sunnis 
cite to approve of the method of violence and dominance within 
their traditional thought. 

Keywords: Designating the ruler, violence and dominance, peo-
ple of tradition and consensus (Sunnis)   

1. Graduate of Oom’s seminary’s most advanced courses; Graduate of Alh al 
Baiyt (PBUT) Imamate Specialized Center:  hamed.mogadam@gmail. Com
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