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Abstract  
The purpose of the present study is to explore the parameters of adherence to the ruler in Imamiah (Ja’fari) 

jurisprudence. The method of study is descriptive analysis and the results showed that in Imamiah 

jurisprudence, adherence to a qualified ruler who has the right to enjoin and forbid others is considered 

necessary, and thus disobedience to him is not allowed. Adherence to a disqualified ruler is regarded as 

“obedience to Taghut or Satan”; therefore, a disqualified person cannot remain in power even by common 

consent because in Islamic culture he is considered as a representative of “Taghut”. Neither he has the right 

to rule over people nor are people permitted to obey him. The incompetence of such a ruler to govern 

people and implement justice nullifies his right of guardianship and governance so he has no right of 

governorship in social affairs and hence it is not obligatory to obey him. 
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 چکیده

تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که  -هدف پژوهش حاضر بررسی حدود و ثغور تبعیت از حاکم در فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی
اند. اطاعت از  در فقه امامیه، اطاعت از حاکم واجد شرایط که حق امر و نهی دارد، الزم شمرده شده و خروج علیه حاکم را جائز ندانسته

تواند در  نیز نمی رو در فلسفه سیاسی، شخص فاقد صالحیت، حتی با رضایت مردم است. از این« اطاعت از طاغوت»حاکمِ فاقد شرایط 
است که نه حقی در اعمال والیت بر مردم دارد و نه « طاغوت»رأس قدرت باقی بماند. چرا که در فرهنگ اسالمی، چنین فردی مصداق 

شود که حق حاکمیت و  مردم مُجاز به اطاعت از او هستند و عدم شایستگی چنین حاکمی برای احراز حکومت و اجرای عدالت سبب می
 ز حاکم سلب شده و حق تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.والیت، ا
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 مقدمه .0

های فراوانی است. بررسی تاریخچه و عملکرد تطبیقی این  گیری جنبش امروزه جهان اسالم شاهد شکل
های  با یکدیگر، نکاتی ارزنده و آموزنده دربردارد. از آن میان، بررسی تطبیقی عملکرد جنبش ها جنبش

های شیعی از کامیابی بیشتری برخوردار  دهد که جنبش اسالمی شیعی و اهل سنت معاصر نشان می
افزون بر های اهل سنت، اواًل، اغلب  های شیعی در مقایسه با جنبش اند، این در حالی است که جنبش بوده

کم  اند، و ثانیًا انقالب به معنای تحول بنیادین، دست استبدادستیزی قوی نیز داشته ۀاستعمارستیزی صبغ
اند نظام مبتنی بر هویت و گفتمان  فرجام نهایِی برخی از آنها بوده است. همچنین در پایان موفق شده

ها را تنها در بستر و اوضاع  ایزها و تفاوتتوان علل و عوامل این تم تردید نمی اسالمی را تأسیس کنند. بی
اند، بلکه  وجو کرد، آن گونه که برخی از مستشرقان بدان اشاره کرده ها جست اجتماعی این جنبش –سیاسی 

واقعیت آن است که این امر تا حد بسیاری در مبانی فقهی آنها ریشه داشته است که گفتمان حاکم بر این 
ها به اختالف دو نگرش شیعه و اهل  ترین عامل این تفاوت رسد مهم به نظر می زند. ها را رقم می جنبش

گردد که  سنت درباره نوع مشروعیت حکومت و به تبع آن، وجوب یا حرمت اطاعت از حاکم بازمی
 برخاسته از مبانی فقهی دو نظام امامت و خالفت است. 

است. یکی از مباحثی که در زمان  پژوهش حاضر به بررسی حدود و ثغور تبعیت از حاکم پرداخته
شود، بحث فقه سیاسی یا فقه حکومتی است. این مسأله به دلیل ورود فقه  حاضر حول فقه شیعه مطرح می

باشد. امری که در قرون گذشته به علت  به عرصۀ حکومت و سیاست، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می
و لذا بحث مستقلی درباره آن در فقه شیعه مطرح نشده است. عدم درگیر بودن فقه شیعه با آن، مغفول مانده 

شود قلمرو تبعیت از حاکم اسالمی است که پاسخ   های اصلی که در فقه حکومتی مطرح می یکی از پرسش
رو پژوهش حاضر به دنبال این است تا پاسخ  تواند کاربرد جدی برای مسلمانان داشته باشد. از این  آن می

 نی و اصول مذهب امامیه ارائه دهد.جامعی براساس مبا

 تحقیق نظریمبانی  .3

 مبانی تبعیت از حاکم اسالمی در فقه امامیه  .3-0

اطاعت از حاکم، اختصاص به نظام اسالمی ندارد، بقای هر حکومتی، بدون اطاعت مردم از حاکم، 
مناسب برای تأمین حقوق و  پذیر نیست، زیرا که پایه نظم، امنیت، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط امکان
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مصالح مردم در قانون استوار است، و تا زمانی که قانون به اجرا در نیاید و همگان بدان پایبند نباشند، صرف 
وضع و تصویب آن، اثری ندارد که این پایبندی به قانون با شرط تبعیت از حاکم اسالمی در جامعه پیاده 

 پردازیم. کند که در اینجا بدان می ی بر این امر داللت میشود، البته دالیل عقلی و نقلی زیاد می

 دالیل عقلى .3-0-0

ت در جامعه برای یل عقلی بر لزوم اطاعت از حاکم آن است که تحقق نظم و امنین دلیتر   مهم .دلیل اول
ن التزام دارد و بدو« نیاطاعت مردم از حاکم و قوان»ن حقوق آنان بستگی تامِّ به یاصالح اموِر مردم و تأم

جامعه دچار نه تنها ن یر پا نهادن قوانیانًا سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم و زین مهم و احیعمومی به ا
ف خواهد شد بان جامعه یعات فراوانی گریبلکه ضا ،هرج و مرج شده و هرگونه رشد و تعالی شهروندان متوقِّ

ی شده و مردم ب بیرا خواهد گرفت و جامعه دچار آس ر خواهند شد. یهای جدِّ  ش از همه متضرِّ

َمٍة َو  یِإنَّ فِ »: اند نه فرمودهین زمیامام علی)ع( در ا ْمِرُکْم َفَأْعُطوُه َطاَعَتُکْم َغْیَر ُمَلوَّ
َ
ِه ِعْصَمًة ِْل ُسْلَطاِن اللَّ

ُه َعْنُکْم ُسْلَطاَن  ِه َلَتْفَعُلنَّ َأْو َلَیْنُقَلنَّ اللَّ ْمُر ِإَلی َغْیِرُکْم!اَلُمْسَتْکَرٍه ِبَها َو اللَّ
َ
ی َیْأِرَز اْْل ْساَلِم ُثمَّ اَل َیْنُقُلُه ِإَلْیُکْم َأَبدًا َحتَّ  «اْْلِ

بدون آن که نفاق  ،نیشود. بنابرا در پرتو حکومت الهی امور شما حفظ می» (،901خطبه  ،البالغه نهج)
د یروی کنید از حاکم الهی خالصانه پیا باید. به خدا سوگند! یاز او اطاعت کن ،دیا کراهت داشته باشید یورز

ر یگرداند تا به غ را به سوی شما بازنمی  ا خداوند حتمًا حاکم اسالمی را از شما خواهد گرفت و هرگز آنی
 «!شما برسد

طور  نش الهی همه مردم بندگان خدا هستند و تمامی هستی آنان وابسته به اوست. همانیدر ب .دلیل دوم
ها  ز الزم االطاعه خواهد بود. گرچه انسانیع نیاش در نظام تشر اراده ،ن نافذ استیتکوکه اراده او در نظام 

ا خداوند که بر همگان سلطه  ،ای ندارند ت و سلطهیگری والیچ کدام بر دیده شده و هیهمگی آزاد آفر امِّ
به اذن خداوند  ت بخشد و بعضی از مردمیگر والیها برخی را بر بعضی د تواند بنابر مصالح انسان دارد می

ف به اطاعت از آنان شوندیجه دیدارای حقِّ امر و نهی باشند و در نت  .گران موظَّ

مان و فق .دلیل سوم ق: 9090 ،انصاری)اند  را به حکِم مستقل عقل واجب دانسته« شکر منعم»هان یمتکلِّ
گر و یطرف دط مجری قانون از یسو و معرفی شرا كین از سوی خداوند از یوضع قوان(. 903 ص ،3ج

نش مردم نه ین بیچرا که در ا ،است« ِانعامی بر مردم»ط از سوی مردم یِاعطای حقِّ انتخاِب حاکِم واجد شرا
ن کنند و نه یوی و اخروی بشر را تأمین را دارند تا در پرتو آنها همه مصالح دنیی شناخت و وضع قوانیتوانا
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 .شناسند ن الهی را مییط الزم مجری قوانیشرا

 دالیل نقلى .3-0-3

دی بر لزوم اطاعت از حاکم اسالمی داللت دارند. البته میات و احادیآ کسان یزان داللت آنها یث متعدِّ
ا امامان معصوم است و یامبران الهی یبعضی از پ« امامت و خالفِت »ست. در برخی از آنها سخن از ین

ه شان یاوند خود به خود لزوم اطاعت از اهای وارسته از سوی خد ای از انسان جعل امامت و رهبری برای عدِّ
که ارتباط و  یثیات و احادیی از آیها ری از طوالنی شدن بحث تنها نمونهیبرای جلوگ. در ادامه رساند را می

 بررسی خواهد شد. ،دارند« لزوم اطاعت از حاکم اسالمی»شتری بر یداللت ب

 قرآن کریم .3-0-3-0

َه َیْأُمُرُکْم » .آیه اول َماَناِت ِإَلی  ِإنَّ اللَّ
َ
وا اْْل ِإَذا َأْهِلَهاَأن ُتَؤدُّ اِس  َبْیَن  َحَکْمُتم َو هَ  ِإنَّ  ِباْلَعْدِل  َتْحُکُموا َأن النَّ ا اللَّ  ِنِعمَّ

هَ  ِإنَّ  ِبهِ  َیِعُظُکم دهد که امانات را به صاحبانش  خداوند به شما فرمان می» (،09، )نساء، «َبِصیًرا َسِمیًعا َکاَن  اللَّ
د. خداوند اندرزهای خوبی به شما یان مردم به عدالت حکم کنیم د و هنگام حکمرانی و داوری یبرگردان

 .«نا استیدهد و او شنوای ب می

کی از یات خطاب به اماماِن جامعه است که امانت را به اهلش بسپارند. یفه به شهادت روایه شرین آیا
امبر اسالم و ین احتمال پیبراساس ا(. 00 ص ،2 ج ق:9053 ،طبرسی)است « امامت« »امانت»ق یمصاد

فه دارد آن را به امام بعدی یرو هر امامی وظ نیاز ا .ن امانت را به اهلش بسپارندیائمه معصوم)ع( مأمورند تا ا
 (.959 ص ،9 ج ق:9090 ،بحرانی) واگذار کند

هین است که همیه در مورد بحث ما ایت استدالل به آیفیک براساس عدالت در ای مأمورند تا  ن که عدِّ
بر عموم مردم  ،ش عمل کرده و به عدالت حکم برانندیفه خویکه به وظ چنان ،ان مردم حکمرانی کنندیم

ف است براساس عدالت حکومت کند واجب  ،اطاعت از آنان الزم است. اگر اطاعت از حاکمی که موظَّ
 ،ز باشدیحاکم جامعه بر مردم جا چی ازیامر خداوند به حکومت عادالنه لغو خواهد بود. اگر سرپ ،نباشد

الً  هوده خواهد بود و خداوند یت دادن به او مبنی بر حکمرانی عادالنه لغو و بیمأمور ،اً ینصب حاکم و ثان ،اوِّ
ا  .ستا از انجام کار لغو مبرِّ

ُسوَل َوُأولِ » .آیه دوم َه َوَأِطیُعوا الرَّ ِذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللَّ ْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم فِ  ییا َأیَها الَّ
َ
ِه  یاْْل وُه ِإَلی اللَّ َشيٍء َفُردُّ

ِه َواْلیْوِم اآل ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ  ،دیمان آوردیای کسانی که ا» (،01)نساء،  «ِخِر َذِلَك َخیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویاًل َوالرَّ
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زی دچار یکه در چ د. پس چنانیروی کنیامر از خودتان را پ د و رسول خدا و صاحبانیخدا را اطاعت کن
د؛ چرا که یامت داریمان به خدا و روز قیاگر ا ،دیرا به خدا و رسول خدا ارجاع ده آن  ،دیاختالف و نزاع ُشد

 .«کوتری داردیمراجعه به خدا و رسول بهتر است و عاقبت ن

ی مطرح شده است. از ایش یفقهاه مطالب فراوانی از سوی مفسران و ین آیر ایدر تفس رو سعی  نیعه و سنِّ
ه و بررسی قرار ده« اطاعت از حاکم اسالمی»م کرد که تنها مطالب مربوط به بحِث یخواه  .میرا مورد توجِّ

در  «عوایأط»به معنای صاحبان امر و بدون تکرار کلمه  «اْلمر ُأولی»اطاعت از  هفیه شرین آیدر ا ،اوالً 
 عطف شده است. بعضی از مفسران« اطاعت از خداوند»گرفته و مجموعًا بر  قرار «الرسول»کنار 

و « اطاعت از خدا»ای بر متفاوت بودن مقوله  ن تکرار را نشانهیا( 399 ص ،0 ج ق:9092، طباطبائی)
 .اند دانسته« اْلمر ُأولیاطاعت از رسول و »

ی اطاعت از پ البته به َوَما »: باشد میقت اطاعت از خداوند یدر حق ،امبر چون به اذن خدا استیطور کلِّ
هِ  امبر و یاشاره به شأن حکومتی پ «اْلمر منکم أطیعوا الرسول و ُأولی»پس  «َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلیَطاَع ِبِإْذِن اللَّ

 دارد )همان(.اْلمر  ُأولی

دهد که اطاعت از آنان الزم  ان مینش ،شوند معرفی می «اْلمر ُأولی»عنوان  ن که افرادی بهیهم ،ثانیاً 
هیشود. ا بالمالزمه لزوم اطاعت استفاده می «اْلمر ُأولی»را از لفظ یز ،است ای را صاحب  ن که خداوند عدِّ

 .اوامر آنان ثمری نخواهد داشت االِّ باشند و  ْلطاعةام د الزیقاعدتًا با ،کند امر معرفی می

(، 319 ص ،0 ج)همان: وی مؤمنان است ینی و دنیاعم از امور د «راْلم ُأولی»در « امر»مراد از لفظ  ،ثالثاً 
ز آن است که ین استعمال نیاطالق شده و تناسب ا« حکومت»اری از استعماالت بر یامر گرچه در بس

ا ظاهرًا  ،اطالق شده است «اْلمر ُأولی»بر آنان  ،نیبنابرا ،اند حاکمان جامعه صاحب امر و نهی در « امر»امِّ
، 2 ج :تا یب ،صدوق) ف داردیع شریت معروف به توقیدر روا «الحوادث الواقعة»ر یی نظیمبارکه معناه ین آیا

تی »اند:  امام عصر)عج( مرقوم فرموده (.090 ص و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجِّ
ه علیکم و انا حجة  .«اللَّ

ا موارد نزاع و اختالف ندارد و شامل ید مشتبه الحکم اختصاص به موار« حوادث»طور که لفظ  همان
ز اعم بوده و همه اموِر ین« امر»لفظ  ،شود می ،س و حاکم ضرورت داردیهمه امور جامعه که مراجعه به رئ

مردم   کسانی هستند که «اْلمر ُأولی»پس (. 900 ص، 3: جق9090 )انصاری،رد یگ جامعه را دربرمی
ف  .روی کنندیپ شان یر امور اجتماعی به آنان مراجعه کرده و از ایی و سایاند در اموِر قضا موظَّ
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اَس َعل» .آیه سوم ُه ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتْینا آَل ِإْبراهیَم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَة َو آَتْیناُهْم ُمْلکًا   یَأْم َیْحُسُدوَن النَّ ما آتاُهُم اللَّ
َم َسعیراً   یِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َو َکف َعظیمًا َفِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه َو    (.00-00)نساء،  «ِبَجَهنَّ

اند که  م فضل الهی شمردهیرا به آل ابراه« میملك عظ»و « کتاب و حکمت»ه مبارکه ِاعطای ین آیدر ا
ر یستف «طاعة مفروضة»تی از امام باقر)ع( به یدر روا« میملك عظ»ورزند.  گروهی از مردم بدان حسادت می

 (. 309 ص ،9 ج: 9399، ینیکل) است  شده

ران بر پ ات سهین آیا لزوم »رو  نیاز ا است. امبر و امامان معصوم حمل شدهیگانه معمواًل از سوی مفسِّ
 ،اند که دارای شأن حکومت و قضاوت بوده« امامان معصوم»عنوان حاکِم جامعه و  به « امبریاطاعت از پ

ا دل شود. ن استفاده مییقیطور  به  بت یرا در عصر غ« طیلزوم اطاعت از حاکمان واجد شرا»ل عمده که یامِّ
 .ات هستندیروا ،کند اثبات می

 روایات .3-0-3-3

ی است « لزوم اطاعت از حاکم»روایاتی که بر  ت، به حدِّ داللت دارد، در منابع حدیثی شیعه و اهل سنِّ
 کنیم.  ، بسنده میکه نقل همه آنها، ضرورتی ندارد و تنها به نقل چند روایت

الله  اطیعوا لَمْن ولیِّ  و اسمعوا»: فرمودند حضرت که کرده نقل )ص(ابن عباس از پیامبر اکرم .روایت اول
ه نظام االسالم بشنوید و پیروی کنید از کسی که خداوند به او والیت » (،3 صتا:  بیمفید، )شیخ  «اْلمر؛ فإنَّ

ق اسالم استامر داده است؛ چرا که اطاعت از او )یا   «.والیت امر(، موجب استقرار و نظام بخشیدن و تحقِّ

ا در  ءآشکار است که این بیان، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه والیت الهی به آنان اعطا شده، امِّ
از ناحیه آنان بوده و  عصر غیبت نیز که امکان اطاعت از ایشان نیست، طبعًا، وجود حاکمانی که منصوب 

شان، والیت الهی باشد، ضرورت دارد تا اسالم استقرار یابد؛ چرا که احتمال  ایشان باشند و والیت ُمْنَتَسب به
ق اسالم، تنها، در عصر حضور، مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفی است.   آن که استقرار و تحقُّ

علی اْلمام أْن یحکم  حق  »اند که حضرت فرمودند:  ( نقل کردهعشیعه و سنی از امام علی) .روایت دوم
ی اْلمانة. فإذا فعل ذلک فحقِّ علی الناس أْن یسمعوا له و أْن یطیعوا و أْن یجیبوا إذا  بما أنزل الله و أْن یؤدِّ

بر امام الزم است که بر طبق قوانین الهی حکم کند و امانت را »(، 300 ، ص0 ج: ق9093)هندی،  «دعوا
ب است که به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت کنند و هرگاه آنان را واج  ادا کند و اگر چنین کند، بر مردم

شود این است که وظایف مردم، فرع بر  ای که از روایت فوق استفاده می نکته «.فراخواند، اجابتش کنند
ف به اطاعت از او هستند.   وظایف حاکم است. اگر حاکم، به وظایف خود عمل نماید، آنگاه مردم، موظَّ
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مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی »( در خصوص ععمر بن حنظله از امام صادق) .روایت سوم
مراجعه به »کند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهی کرده و آن را مصداق  سؤال می« قضات یا سلطان

ت را معرفی کرده، می می« طاغوت َمْن کاَن ِمْنکْم  یِإلَ  ْنُظَراِن ی» :فرمایند شمارند و سپس، افراد واجد صالحیِّ
ْن َقْد َرَو  َحاکمًا َفِإَذا  کْم یَقْد َجَعْلُته َعلَ  یِبه َحکمًا َفِإنِّ  ْرَضْوایَحاَلِلَنا و َحَراِمَنا و َعَرَف َأْحکاَمَنا َفلْ  یو َنَظَر فِ  َثَنایَحِد  یِممَّ

َما اْس  ْقَبْلهیَحکَم ِبُحکِمَنا َفَلْم  ه  َتَخفَّ ِمْنه َفِإنَّ ادُّ َعلَ  َنایو َعلَ ِبُحکِم اللَّ ادُّ َعلَ  َنایَردَّ و الرَّ ه و ُهَو َعلَ  یالرَّ ْرک  یاللَّ َحدِّ الشِّ
ه نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی حدیث ما را روایت کرده و » 5(.03 ، ص9 ج: 9399، )کلینی «ِباللَّ

د؛ چرا که من، او را نوان قاضی بپذیردر حالل و حرام ما نظر کرده و َاحکام ما را شناخته، باید او را به عن
حاکم بر شما قرار دادم. پس وقتی که بر طبق حکم ما، حکم کرد و از او پذیرفته نشد، حکم خداوند، 
ی بر ماست. )بدانید(، هر که ما را رد کند، خدا را رد کرده و حکم خدا را برگردانده  کوچک شمرده شده و ردِّ

خورد،  ای که در این روایت به چشم می نکته «.پیش رفته است است و چنین شخصی تا حد شرک به خدا
 شوند، نافرمانی خدا این است که نافرمانی در برابر حاکم اسالمی که از سوی امامان معصوم، معرفی می

ی.  ،ستا  نه صرفًا سرپیچی از یک وظیفه ملِّ

د بن عثمان عمری، اینچنین مرقوم فرمودند .روایت چهارم : امام عصر)عج( در پاسِخ سؤال و نامه محمِّ
ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا فِ » تِ  ِثَنایُرَواِة َحِد  یِإلَ  َهایَو َأمَّ ُهْم ُحجَّ هِ  ُکْم یْ َعلَ  یَفِإنَّ ُة اللَّ ، 2 ج تا: )صدوق، بی «َو َأَنا ُحجَّ

شوند، مراجعه به روات حدیث  رو می م)ع( در حوادث و وقایعی که مردم با آن روبههمین که اما (.093 ص
کنند، دلیلی بر لزوم اطاعت از ایشان  شمارند و آنان را حجت خویش بر مردم معرفی می ایشان را الزم می

مبتنی بر اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از روایات،  در غیر این صورت، این معرفی، بی ،است
تا لزوم اطاعت از حاکم اسالمی در عصر غیبت نیز  ،الشرایط است شمول آنها نسبت به والیت فقیِه جامع

 ثابت شود. 

 شرایط اطاعت از حاکم اسالمی در عصر غیبت  .3-3

ی که در مقوله  آیا اطاعت از »باشد، این است که  مطرح می« اطاعت از حاکم اسالمی»بحث مهمِّ
بدون شک، اطاعت از حاکمان معصوم، به لحاظ برخورداری از  «.مطلق است یا مشروط؟حاکم اسالمی، 

                                                           

 .است« مقبوله عمر بن حنظله»این روایت، معروف به  .5
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ایند، مطلق است اند و به وظایف الهی خویش،  زیرا، ایشان هم واجد شرایط ،عصمت که از گناه و خطا مبرِّ
ا نسبت به حاکمان  بندند و هم احتمال خطا در حکم و تصمیمیپا غیر گیری درباره آنان منتفی است، امِّ

ع و  معصوم، اطاعت، شرایطی دارد. یکی از عرصه های اختالف نظام سیاسی اسالم براساس مکتب تشیِّ
رو، برای آشکار شدِن امتیازات این مکتب سیاسی بر  های سیاسی غربی در این مقوله است. از این نظام

 مکاتب دیگر، اشاره به شرایط اطاعت در این مکتب الزم است. 

 حاکم  بیان شرایط .3-3-0

نخستین شرط اطاعت از حاکم اسالمی، آن است که حاکم، حدوثًا و بقائًا، واجد شرایط رهبری باشد. 
ی مقام والیت و حکومت  در یک نظام اسالمی، حاکم، شرایطی دارد که فقدان هر کدام از آنها، او را از تصدِّ

 است. « عدالت»و « ستنباط قوانین الهیاجتهاد به معنای توان ا»ترین شرایِط حاکم اسالمی  دارد. مهم بازمی

در نظام سیاسی اسالم، اطاعت از حاکِم واجد شرایط که حقِّ امر و نهی دارد، الزم شمرده شده، ولی 
است و پیروی از چنین کسی، زمینه سلطه افراد ناالیق و « اطاعت از طاغوت»اطاعت از حاکِم فاقد شرایط، 

ت بخشیدن به ظلم و بی رو، همگان را از اطاعِت طاغوت،  کند. از این ا در جامعه فراهم میعدالتی ر رسمیِّ
ت بر مردم می ت که خود را دارای حقِّ حاکمیِّ پندارد و جایگاه حاکمان الهی را  یعنی هر فرد فاقد صالحیِّ

ِذیَن یْزُعُموَن » :فرمایند اند. خداوند در قرآن کریم می کند، نهی کرده غصب می ُهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل َأَلْم َتَر ِإَلی الَّ َأنَّ
یِری اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن یْکُفُروا ِبِه َو ُهْم َضاَلاًل ِإَلیَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك یِریُدوَن َأْن یَتَحاَکُموا ِإَلی الطَّ یَطاُن َأْن یِضلَّ ُد الشَّ

  (.05 ،نساء) «َبِعیًدا

با ایمان به قرآن و کتب آسمانی دیگر، ناسازگار، معرفی شده « تها به طاغو ارجاع داوری»در این آیه، 
گیری کنند. پس  اند تا به طاغوت، کفر ورزیده و در برابر آن موضع است و پیروان همه ادیان الهی، موظف

 شود.  و گناه محسوب می پیروی از طاغوت، نه تنها جایز نیست، بلکه خود، نوعی جرم 

 ای قوانین الهیالتزام حاکم به اجر .3-3-3

شود، عالوه بر  یکی دیگر از شرایطی که برای لزوم اطاعت از حاکم اسالمی، در منابع دینی مشاهده می
به طوری که اگر حاکم، از اجرای قوانین  ،است« التزام حاکم به اجرای قوانین الهی»شرایط الزم رهبری، 

اد پیشه کند، از اجرای عدالت رو گرداند و در شرعی، سرباز زند، مردم را به معصیت الهی فراخواند، استبد
یک کلمه، از حدوِد وظایف و اختیارات خویش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نیست، بلکه بر 
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 عموم، الزم است تا او را ارشاد، نصیحت و نهی از منکر کنند. 

ع و در فرهنگ اهل بیِت عصمت و طهارت  به قدری روشن است )ع(این مطلب، در مکتب تشیِّ

ا ذکر پاره ی نیازمند اقامه دلیل نیست. امِّ  تواند ما را با زوایای مطلب آشنا ای از آیات و احادیث، می که حتِّ

 سازد. 

ِإَذا َحَکْمُتْم » :فرمایند خداوند سبحان در قرآن کریم می َماَناِت ِإَلی َأْهِلَها َو
َ
وا اْْل َه یْأُمُرُکْم َأْن ُتَؤدُّ َبیَن ِإنَّ اللَّ

َه َکاَن َسِمیًعا َبِصیًرا ا یِعُظُکْم ِبِه ِإنَّ اللَّ َه ِنِعمَّ اِس َأْن َتْحُکُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَّ طور که مالحظه   همان (.09)نساء،  «النَّ
ی  شدهشود، در این آیه ابتدا، وظیفه حاکِم جامعه بیان شده و سپس، مردم، مأمور به اطاعت  می اند. حتِّ

ت، مانند زمخشری نیز اظهار کردهبعضی از م راِن اهل سنِّ اند که خداوند، ابتدا، حاکمان را به ادای امانت  فسِّ
 زمخشری،)و حکمرانی به عدالت، مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ایشان فراخوانده است 

 (.020 ، ص9 ج: ق9090

ت در این آیه، یعنی  ، اشاره «حکم براساس عدالت»و « آن ادای امانات به اهل»شاید ذکر دو خصوصیِّ
به دو مرحله از شرایط حکومت باشد: یکی، شایستگِی حاکم برای ِاحراز حکومت، که امانتی الهی است و 

. فقدان هر یک از دو شرط، یعنی شایستگی و اجرای باشد می دیگری، محوِر عملکرد حاکم، که عدالت
ت و والیت،  عدالت، سبب می ف در شئون جامعه را شود که حقِّ حاکمیِّ از حاکم سلب شده و حقِّ تصرِّ

 نداشته باشد و طبعًا، اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود. 

نویسند و ضمن  ای به اهالی این شهر می امام علی)ع( پس از اعزام مالک اشتر به عنوان والی مصر، نامه
َفاْسَمُعوا َلُه َو َأِطیُعوا َأْمَرُه ِفیَما َطاَبَق » :فرمایند میمعرفی مالک، آنان را به همراهی و اطاعت از او فراخوانده و 

به سخنش گوش فرا دهید و دستورش را در مواردی که مطابق با حق است، »(، 39البالغه، نامه  نهج) اْلَحَقِّ 
 «.پیروی کنید

 .داند مشروط به منطبق بودن دستورهای او بر حق می را حضرت، اطاعت مردِم مصر از مالک اشتر
 )مجلسی، «الطاعة لمخلوٍق فی معصیة الخالق»که فرمودند:  است م)ص(ای از رسول گرامی اسال جمله

قان معاصر، این جمله را بر همه اطاعت (.213 ، ص03 ج :ق9053 های انسانی حاکم  برخی از محقِّ
 (. 19 ص: 9339جوادی آملی، )اند  دانسته

 عمل حاکم به وظایف قانونی خویش .3-3-2

آیه مبارکه »حکومت اسالمی است که با استدالل به « امانت بودن»ی از دالیل روشن این شرط، یک
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ه قرار گرفت. خداوند، در آن آیه، حاکماِن جامعه را به ادای امانت و « امانت در مباحث گذشته مورد توجِّ
از  است. فراخوانده حکمرانی به عدالت مأمور کرده است، سپس در آیه بعدی، مردم را به اطاعت از ایشان،

ت نیز  این ران اهل سنِّ ی بعضی از مفسِّ را مشروط به ادای امانت و حکمرانی عادالنه « لزوم اطاعت»رو، حتِّ
بر  اند: اند. در تفسیر این آیه، روایتی از حضرت علی)ع( نقل شده که فرموده از سوی حاکم جامعه کرده

و امانت را ادا کند. او، هرگاه چنین  کردهازل شده، حکم امام، الزم است که براساس آنچه از ناحیه خداوند ن
اش کنند و اگر فراخوانده شدند، پاسخ مثبت دهند  کند، بر مردم، الزم است که سخنانش را بشنوند و پیروی

 (.392 ، ص2 ج : تا یب، سیوطی)

نظر از مسئله لزوم اطاعت، حاکمی که خود به قوانین دینی و اجتماعی، ملتزم نبوده و وظایف  صرف
تواند اعتماد مردم را برای التزام به قوانین و  خود را در تأمین حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمی

نهد، ولی آنان را به همکاری و مشارکت با حکومت جلب کند. مردم، به کسی که خود، قوانین را زیر پا ب
 دهند.  نمی اجرای قوانین دعوت کند، اطمینان نداشته و به اطاعت از او تن 

 مبانی عدم تبعیت با حاکم اسالمی  .3-2

گیرند، حق تمرد مردم در  هایی که صرفًا براساس قرارداد حاصل میان ملت و دولت شکل می حکومت
مابین را نقض کند و حقوق مردم را زیر پا بگذارد، اما  یها، زمانی است که حکومت، قرارداد ف این حکومت

این پرسش در مورد حکومت اسالمی مطرح است که حق تمرد برای شهروندان جامعه اسالمی چه زمانی 
 است؟ به عبارت دیگر، تا کجا مردم ملزم به اطاعت حاکم و حکومت اسالمی هستند؟ 

، مشروعیت دینی و پایبندی او به موازین دینی به عبارت بهتر، مالک اطاعت از حکومت در اسالم
است. تا زمانی که حکومت بر مدار دین است، اطاعت از آن نیز الزم خواهد بود، اما هنگامی که 

دار گردد یا خروج او از موازین دینی برای  مشروعیت او به هر طریقی، از جمله ظلم و بیدادگری، خدشه
از او الزم نیست، بلکه گاه تالش برای اقامه حکومت عادالنه نیز کارشناسان محرز شود، نه تنها اطاعت 

 واجب خواهد بود. 
مشروعیت حکومت در اسالم، به صفات و شرایط الزم در حاکم و پایبندی او و نظام سیاسی به موازین 

د. گرد ها مخدوش گردد، مشروعیت حکومت نیز به تبع آن سلب می و قوانین دینی است. هر یک از این پایه
 پردازیم.  ها می در ادامه به تبیین این پایه
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 از دست دادن شرایط .3-2-0

 اسالمی به قرار زیر است:  دهد شرایط و صفات رهبری جامعه مروری به متون دینی نشان می
. صالحیت علمی برای اداره جامعه براساس موازین 2. عقل، درایت و کفایت الزم برای اداره جامعه، 9
 . صالحیت اخالقی متناسب با رهبری امت اسالمی. 3دین، 

حاکم تا زمانی که واجد شرایط مذکور باشد، دارای والیت شرعی بوده و احکام او نافذ است، اما هرگاه 
است، یعنی « منعزل»اقد گردد، مشروعیت خود را از دست داده و به اعتبار شرعی یکی از این شرایط را ف

ت شرعی و قانونی ندارد و  حتی اگر خود کناره گیری نکند یا مردم بر برکناری او ناتوان باشند، احکام او حجیِّ
اص خود برای اعتبار است و حق تمرد، اعتراض، شورش و برکناری او نیز با شرایط خ در دید شرع و مردم بی

 مردم محفوظ خواهد بود. 
البته شایان ذکر است که حاکم اسالمی را تنها به سبب چند خطا و تخلف از قانون یا کوتاهی در انجام 

توان از مقام و منصب والیت معزول دانست یا برای برکناری او اقدام کرد، بلکه فقدان شرایط و  وظایف، نمی
به احراز توسط مردم به ویژه نخبگان و متخصصان دارد که باید به  از دست دادن مشروعیت شرعی، نیاز

موازین آن نیز پایبند بود. البته در صورتی که حاکم اسالمی امام معصوم باشد، چون هیچ خطا، اشتباه یا 
زند، مشروعیت او نیز پا برجا بوده و احکام صادره از او قابل تمرد نخواهد بود؛ کما  گناهی از او سر نمی

 باشد.  ینکه اقدام به برکناری او نیز مصداق بارز بغی است و مقابله با باغیان الزم میا

 عدم پایبندی به قوانین .3-2-3

ف داران مردم به حکم قرآن، حاکمان که امانت َه یْأُمُرُکْم َأْن »اند به عدالت حکومت کنند:  اند، مکلِّ ِإنَّ اللَّ
َماَناِت ِإَلی َأْهِلهَ 

َ
وا اْْل َه َکاَن َسِم ُتَؤدُّ ا یِعُظُکْم ِبِه ِإنَّ اللَّ َه ِنِعمَّ اِس َأْن َتْحُکُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَّ ِإَذا َحَکْمُتْم َبیَن النَّ  «یًعا َبِصیًراا َو
 (.09)نساء، 

روشن است حکم به ما انزل الله، بارزترین مصداق حکمرانی، به عدالت است که همگان به آن ملزم 
ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ َفاْح »اند:  شده ِبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّ ُه َواَل َتتَّ ُه َفُأوَلِئَك »، «ُکْم َبیَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَّ َوَمْن َلْم یْحُکْم ِبَما َأْنَزَل اللَّ

 (.09)مائده،  «ُهُم اْلَکاِفُروَن 
لهی الزم باشد. اساسًا در کند اطاعت آن نیز تنها در سایه دستورهای ا اسالمی بودن حکومت اقتضاء می

اسالم، اطاعت مخلوق در معصیت خالق غیر مجاز شمرده شده است. رسول گرامی اسالم)ص( 
(. همچنین در روایت 213، ص03ق: ج9053)مجلسی،  «ال طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»فرماید:  می
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کسی که »(، 990، ص39ج )همان؛ «من اطاع مخلوقًا فی معصیة الخالق فقد عبده: »دیگری آمده است
 «. شخصی را در معصیت و نافرمانی خدا اطاعت کند، در حقیقت، تحت بندگی او درآمده است

پس چنانچه من »دانستند:  آن حضرت با اینکه معصوم بودند، اما این قاعده را در حق خود نیز جاری می
وظیفه شما نسبت به من اطاعت و  وظایفم را انجام دادم، بر خداوند است که نعمتش را بر شما تمام کند و

البالغه،  )نهج« پیروی است و اینکه از فرمان حق، روبرمگردانید و در کاری که صالح بدانم، کوتاهی مکنید
کنند زمانی به سخنان مالک گوش فرادهند و دستورش را اطاعت کنند  (. ایشان به مصریان توصیه می05نامه 

 (.39البالغه، نامه  )نهج« عوا له و اطیعوا أمره فی ما طابق الحقفاسم»که او از حق پیروی کرده باشد: 
در تمام این روایات، اطاعت از حاکم اسالمی، مشروط به رعایت قوانین الهی و پیروی از حق 

باشد. روشن است، مقصود از قوانین الهی، تنها حکم مستقیم صادره از خداوند متعال و قوانین وارده در  می
ر رود، پایبندی های حکومت به شما روایات نیست، بلکه هر آنچه که به حکم شرع جزء وظایف و مسئولیت

 به آن الزم است. 
ت، وجوب اطاعت از حاکم مطلقًا است، چه حاکم عادل  البته مبنای رایج در میان دانشمندان اهل سنِّ

اش عمل کند و چه از انجام دادن وظایفش سرباز زند )نووی،  باشد و چه فاسق، و چه به وظایف قانونی
حاکم جائر، یک تکلیف دینی است، زیرا تمرد و  (. آنان معتقدند صبر در برابر221، ص92ق: ج9091

کند و مفاسد بیشتری را به دنبال دارد. حداکثر وظیفه  شورش بر ضد حاکم، جامعه را دچار هرج و مرج می
 مردم، آن است که صبر پیشه کنند و منتظر اصالح جامعه بمانند. 

ت اطاعت از حاکم را که مستلزم نافرمانی خدا باشد، دانند؛ اما این امر را به عنوان  جایز نمی البته اهل سنِّ
دانند. مستند آنان روایاتی است که در این خصوص از  مجوزی بر اعتراض و شورش و عزل حاکم هم نمی

(. برخی از این روایات قابل توجیه به معنای 933، ص0تا: ج طریق خودشان وارد شده است )بیهقی، بی
( و بر 209، ص0تا: ج باشند )محمدی ری شهری، بی جعلی می ( و برخی از آنان نیز933صحیح )همان: ص

فرض صحت، این روایات، معارض با بسیاری از آیات و روایاتی است که در مقابل، همگان را از اطاعت 
 (.03؛ احزاب، 90؛ شعراء، 990خواند )نساء،  عدالتی فرامی ظالمان باز داشته و یا به مبارزه با ظلم و بی

مواردی که پایبندی و استواری حکومت عدل بر آن الزم است، رعایت تعهداتی است  ترین یکی از مهم
شود. امروزه قوانین اساسی در کشورها و تمامی قوانین موضوعه از جمله  که میان دولت و ملت ایجاد می

است شود. لذا، وفای به آن، برای حاکم اسالمی الزم  ها ایجاد می ها و ملت عهدهایی است که میان دولت



111  0011، بهار 23شماره ، 9سال ، سیاست متعالیه 

رود. یکی از فقهای حاضر در شورای بازنگری قانون  و در صورت تخلف، اطاعت از او نیز زیر سؤال می
گویند: من در حدود سه چهار ماه قبل که خدمت امام خمینی شرفیاب شده  اساسی جمهوری اسالمی می

قراردادی منعقد  بودم، گفتم: برای من یک سؤال فقهی مطرح است و آن اینکه اگر بین رهبر و ملتش یک
خواهی بگویی؟ گفتم:  توانند به هم بزنند؟ ایشان فرمودند: چه می شد، آیا هر دو طرف این قرارداد می

 «. المؤمنون عند شروطهم»و « أوفوا بالعقود»عرض بنده این است که 
ورد نظر امام های قانونی را که م بست البته با توجه به اینکه قانون اساسی ایران، راهکارهای خروج از بن

خمینی در این نقل قول بوده، در درون خود حل کرده است، برای برون رفت از معضالت نظام، راه حل 
(. با این حال، خروج از موازین قانون اساسی 9پیشنهاد کرده است )قانون اساسی، اصل یکصد و دهم، بند 

گر قوانین و تعهدات یکی از الزامات نماید. بنابراین، پایبندی به قانون اساسی و دی ناپذیر می توجیه
های امروزی است که خروج از چارچوب آن، حق تمرد و اعتراض را برای طرف مقابل این  حکومت

 دارد. قرارداد، یعنی ملت، محفوظ می

 گیری نتیجه .2

حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیت است. در اندیشه « والیت و حکومت»در مکتب تشیع 
اند و اصالح امور جامعه را بر عهده  ای موظف به اعمال والیت بر دیگران ع، همچنان که عدهسیاسی تشی

ف به اطاعت اند. گرچه یکی از مظاهر روشِن وفاداری نسبت به حکومت، پیروی  دارند، شهروندان نیز مکلِّ
اکم، پایبندی از دستورهای حاکم اسالمی و قوانین اجتماعی است، اما وفاداری به حکومت و تبعیت از ح

بندی نسبت به هر یک از اوامر  به اصل و اساس حکومت و تبعیت با حاکم است، ولی اطاعت از حاکم، پا
نسبت به اساس حکومت و خالفت حاکم « وفاداری»رو  باشد، از این او و هر کدام از قوانین حکومت می

 های اوست. ماننسبت به هر یک از دستورها و فر« اطاعت»شود، ولی  اسالمی، مطرح می
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر نظامی اطاعت از حاکم است، زیرا بقای هر حکومتی، بدون 

ای داشته، در فقه امامیه  پذیر نبوده، این مسئله در عصر حاضر جایگاه ویژه اطاعت مردم از حاکم امکان
ت از حاکم، تنها اطاعت از اطاعت از حاکم با حفظ شرایطی الزم و ضروری بوده و مقصود از اطاع

شخص حاکم نیست، بلکه پایبندی به مرجع صدور قوانین مطابق با شریعت و مقررات اجتماعی و پیروی 
مردان در نظام اسالمی است که به نحوی به رهبر جامعه اسالمی منسوب  از تصمیمات مجموعه دولت
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در خصوص شرایط و نحوه احراز حاکم، هستند که هم دلیل عقلی و هم نقلی بر آن اقامه شده است. اما 
حاکمیت از آن خداوند و کسانی است که منصوب خاص و عام او  .فقهای امامیه قائل به نصب هستند

شک کسی که از هر راه دیگری برگزیده شود و یا شرایط الزم را نداشته باشد، از دیدگاه شیعه  هستند. بی
پذیری  راین، درپی آن مسائلی مانند الزام سیاسی و اطاعتشود. بناب نامشروع است و حاکم جائر شمرده می

شود و پذیرش مناصب حکومتی بر فرد حرام خواهد  شهروندان از فرامین حکومتی وی به چالش کشیده می
ای وجود دارد که مبارزه با چنین حکامی را ضروری شمرده  بود. باالتر اینکه در منابع و متون شیعه ادله

سیره اهل بیت هر یک بر این امر داللت دارد. کمک و همکاری با چنین حکامی در  است. آیات روایات و
های مختلف آن حرام شمرده شده است. فقهای شیعه به لحاظ اهمیت این بحث بابی را با عنوان  قالب
روع اند. از جمله مسائلی که در ف الظالمین در متون فقهی گشوده و مسائل مربوط به آن را بررسی کرده معونة

ت کمک به حاکم جائر است که آن را حرام و سفر معصیت دانسته اند.  فقهی آنان بررسی شده مسافرت با نیِّ
اند، گرچه برخی جهاد در  جهاد در رکاب حاکم جائر یکی دیگر از مسائلی است که فقها آن را جایز ندانسته

قهای شیعه همکاری با حاکم جائر را نیز اند. با وجود این نباید غافل شد که ف دفاع از وطن را مستثنی کرده
های موقتی مبارزه  آورند. در واقع همکاری با حکام جور یکی از روش های مبارزه به شمار می یکی از روش

است و تا زمانی این همکاری جایز است که شرایط مبارزه به خوبی فراهم شود. همکاری در واقع به منزله 
لکه نوعی تسلیم شدن در برابر واقعیت موجود تا برقراری زمینه مبارزه رضا دادن به حاکمیت جور نیست، ب

های  ها و زمان توان نتیجه گرفت که در شیعه اصل، مبارزه با حاکم جائر است. این مبارزه در دوره است. می
های مختلفی چون مبارزه مستقیم و محدود همکاری  مختلف متناسب و متناظر با وضعیت موجود با روش

 های سکوت و انزوای سیاسی بروز یافته است. و همکاری نکردن در قالبکردن 
در فقه امامیه، اطاعت از حاکم واجد شرایط که حق امر و نهی دارد، الزم شمرده شده و خروج علیه 

رو در فلسفه  است. از این« اطاعت از طاغوت»اند. اطاعت از حاکِم فاقد شرایط  حاکم را جائز ندانسته
تواند در رأس قدرت باقی بماند. چرا که در  فاقد صالحیت، حتی با رضایت مردم نیز نمیسیاسی، شخص 

است که نه حقی در اعمال والیت بر مردم دارد و نه مردم « طاغوت»فرهنگ اسالمی، چنین فردی مصداق 
ُمجاز به اطاعت از او هستند و عدم شایستگی چنین حاکمی برای احراز حکومت و اجرای عدالت سبب 

ف در شئون جامعه را نداشته باشد و  می شود که حق حاکمیت و والیت، از حاکم سلب شده و حق تصرِّ
 طبعًا اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.
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