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Abstract  
The theory of obedience to the Islamic ruler is one of the prominent views of the political 
thought of the Hanafi Deobandies. One of the aspects of the scope of obedience to the ruler 
in the view of the Deobandies is the conditionality of this obedience in cases such as: 
"compliance with the ruler in the good deeds", "disobedience to the ruler in the sins" and 
"withdrawal and standing against the ruler if he commands for rebel and disobedience". 
This research analyzes the reasons for this theory and also examines the principles of 
obedience to the ruler in the eyes of the Deobandies. The results indicate that the followers 
of the Deobandi school believe that the relationship between religion and politics is a 
requirement of the government; compliance with and obedience to the Islamic caliph is 
absolutely stated, and the affiliation to the religion in their intellectual system, in the field 
of obedience to the ruler are meaningless, but what is important for the Hanafi Deobandies 
is that the religious ruler has the necessary conditions and components of role-playing in 
society. They believe that obedience to the ruler is based on rational and traditional 
evidences. 
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 چكيده
هاي   سياسي ديوبنديان حنفي مذهب است. از جمله ويژگي ي  در انديشه   هاي برجسته  ي اطاعت از حاكم اسالمي، يكي از ديدگاه  نظريه
متابعت از حاكم در "بودن اين فرمانبري در مواردي چون:   توان به مشروط   برداري از حاكم در نگاه ديوبنديان مي  ي فرمان  گستره
كه از او عصيان و نافرماني صادر  خروج و قيام عليه حاكميت در صورتي"و  "عدم اطاعت از حاكم در معاصي و گناهان"، "ها  نيكي
ي مذكور و نيز بررسي اصول و مباني اطاعت از حاكم در نگاه ديوبنديان پرداخته   اشاره كرد. اين پژوهش به تحليل داليل نظريه "شود

آيد؛   شمار مي  كومت بهاست. نتايج حاكي از آن است كه، پيروان مكتب ديوبندي بر اين باورند كه ارتباط ميان دين و سياست از الزامات ح
ي فكري آنان، در حوزه   ي وابستگي به مذهب در منظومه  صورت مطلق عنوان شده، و مقوله  ي اسالمي به  برداري از خليفه  متابعت و فرمان

هاي الزم براي   فهچه براي احناف ديوبندي اهميت دارد اين است كه زمامدار ديني، شرايط و مؤل  اطاعت از حاكم، معنايي ندارد؛ بلكه آن
 باشد.  ي نقلي و عقلي مي  بر ادله  باورند كه اطاعت از حاكم مبتني  آفريني در جامعه را داشته باشد. آنان بر اين   نقش

 
 ي عقلي حاكميت.  ديوبندي، حاكم ديني، ادله هاي كليدي:  واژه
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 طرح مسأله
مت برخي از عالمان نامدار اي علمي و آموزشي است كه با ه  عنوان مجموعه "ديوبند"

 م توسط قاسم نانوتوي و رشيد احمد گنگوهي در روستاي ديوبند1867محرم  15هندوستان در 
بنيان نهاده شد. اين مدرسه در آغاز  -كيلومتري شمال دهلي  15از مناطق سهارنپور واقع در -

محمود "نام   پژوه به  نش) با حضور يك داchatteنام چته(  ي مسجد كوچكي به  گيري، در گوشه  شكل
: 1366؛ عزيز احمد، 24ق: 1429ي درخت انار فعال شد (نبوري،   و يك استاد در ناحيه "الحسن

ي   ). يكي از امتيازات مهم اين مدرسه، عدم وابستگي مالي به دولت و موقوفات بود. منشورنامه25
وابستگان به حاكميت آموزشي اين مركز، دريافت هرگونه كمكي مالي را از جانب دولت و 

ها ممنوع كرده بود. بعد از اندك زماني، مدرسه دارالعلوم ديوبند به يكي از مدارس بزرگ   انگليسي
از  "االزهر آسيا"عنوان   اي است كه گاهي به  گونه  مذهب حنفي تبديل گرديد؛ شهرت اين مدرسه به

؛ الندوي، 139: 1373اظميان فرد، ؛ ن49: 1347اي،   ؛ خامنه45: 1372است (رضوي،   آن ياد شده 
اهللا دهلوي و فرزندش   ي آموزشي، پيروان فكري شاه ولي  گذاران اين مجموعه  ). بنيان189: 1986

ها با هدف مبارزه با استعمار و   شاه عباس عبدالعزيز دهلوي و نيز سيد احمد باريلي هستند؛ آن
 ).35ق: 1401يدند (عبدالمنعم نمر، بيگانگان به تشكيل مدارس و مراكز حوزوي مبادرت ورز

شيخ مجدد "ي   عالماني هستند كه خاستگاه فكري آنان از انديشه "ديوبندي"مراد از اصطالح 
و  "اهللا احمد بن عبدالرحيم  شاه ولي"و سپس از آن به فكر  "الف ثاني احمد ابن عبداالحد سر هندي

محمدقاسم نانوتوي و رشيد احمد گنگوهي و  -گذار دانشگاه دارالعلوم ديوبند   سپس به فكر بنيان
هاي مهم   ها و گزاره  ). از شاخص125: 1393تيغ،   شوند (جهان  متصل مي -محمديعقوب نانوتوي 

ي اسالمي و قلمرو اطاعت از حاكم است.   برداري از خليفه  ي حاكميت از نگاه ديوبنديان، فرمان  نظريه
ه اطاعت از حاكم ديني، حدود و شرايط خاصي دارد؛ اين ديوبنديان حنفي مذهب بر اين باورند ك

كه اگر خليفه و زمامدار   حدود و شرايط در منابع كالمي و اعتقادي آنان ذكر شده است. از جمله آن
نمودن احكام دين گردد، و يا   اسالمي مرتكب عمل ناهنجاري شود كه موجب تضعيف يا مخدوش

كه قوانين مخالف و متعارض با شريعت اسالم را اجرا   ، و يا اينمردم را بر انجام معاصي مجبور نمايد
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نمايد، در اين شرايط پيروي و اطاعت از حاكم جايز نيست و خروج عليه او توسـط مسلمانان 
). آنان به عدم اطاعت 125: 6ق، ج1435؛ لديانوي، 173: 5ق، ج1419ضرورت دارد (تهانوي، 

كنند و به فتواي   هاي مالي ايشان از زيد بن علي اشاره مي مايتابوحنيفه از حاكمان جائر و ظالم و ح
نمايند (ابن   اميه استناد مي  ابوحنيفه به مردم در وجوب همراهي و حمايت زيد بن علي و مقابله با بني

 ).176: 3ق، ج1426؛ عثماني، 79: 1ق، ج1415؛ جصاص، 97: 1ق، ج1423عابدين، 
برداري ازحاكم ديني و مباني آن مورد   ي فرمان  نديان در زمينهي ديوب  در اين مقاله، نگرش فرقه

واكاوي و بررسي قرار گرفته است. بر اسـاس اين رويكرد، اطاعت از زمامدار اسالمي بر مردم واجب 
هاي ديني همت بگمارد و مردم را   كه: حاكم اسـالمي در جهت گسترش آموزه  است؛ مشروط بر اين

ي هدايت آنان را فراهم نمايد. بنابراين پرسش پژوهش حاضر   كرده و زمينهدر اين عرصه راهنمايي 
 اين است كه مباني اطاعت از حاكم ديني از منظر پيروان مكتب ديوبنـديان چيـست؟ 

 مندي وجود حاكم اسالمي  . ضرورت1
ن اي از دين اسالم است. آنا  اند كه حكومت و سياست، شعبه  عالمان ديوبندي بر اين عقيده

مخالف تئوري سكوالريسم هستند و معتقدند بسياري از احكام شريعت اسالم از ديدگاه ديوبندي 
هاي ديني، به  مربوط به حكومت و سياست است؛ لذا ضرورت دارد هر مسلماني همانند ديگرآموزه

 "علي تهانوي  اشرف" .قدر وسع و توان خويش، اهتمام الزم را داشته باشد  مباحث حكومتي نيز به
ي ديني بر اين باور است كه از منظر اسالم،   در باب ضرورت وجود حاكم اسالم در جامعه

ذات خود، مقصود و هدف نيست؛ بلكه هدف از وجود زمامدار اسالمي در   حكومت و سياست به
يابي به رضاي   ي ديني، اطاعت و فرمانروايي و گسترش احكام شريعت و در نتيجه دست  جامعه

ي مباحث مربوط به ضرورت حكومت و حاكم ديـني، به   عال است. وي در ادامهپروردگار مت
هاي جمهوري در موارد متعدد، از حكومت   نمـايد و با استفاده از نظام  حكومت فردي اشـاره مي

فردي حمايت نموده است. مقصود از حكومت فردي، حكومت حكمران اسالمي است كه نمونه و 
 ).39: 1437جام گرفته است (تهانوي، مصداق آن در عصر خلفا ان

يكي از عالمان مشهور ديوبندي بر اين عقيده است كه تعاليم و احكام اسالمي با سياست عجين 
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شده و تفكيك شريعت از حكومت و سياست صحيح نيست. هدف اصلي شريعت اسالم، ايجاد 
استا، يكي از شگردها و ر  در همين .بخشي به نيازهاي اجتماعي مردم است  حكومت با هدف سامان

هاي غلط فرهنگ غربي و ترويج تفكر سكوالريسم آن است كه مسلمانان از زندگي و  سياست
ايفاي نقش در جوامع بشري فاصله بگيرند. ايشان بر اين عقيده است كه هدف اساسي و نخستينِ 

ت مردم به معارف ي ديني و هداي  كردن احكام عبادي در حاكميت، همان نورافشاني جامعه  نهادينه
ديني است. وي در ادامه به ضرورت وجود حاكم ديني اشاره نموده و بر اين نكته تأكيد دارد بر 
تمام مسلمانان ساكن و مقيم در حكومت اسالمي شايسته است كه به تمام قوانين و معاهدات 

د باشند. ايشان نيز عمل كنند و متعه -هاي الهي باشد   بر شاخصه  كه مبتني -حاكم و زمامدار ديني 
دانستن تشكيل حكومت مخالفت نموده و سياست را در شمار مسائل اقتصاد و   با هدف غايي

داند؛ وي بر اين باور است هدف   اي جهت نيل به اصل دين مي  عنوان وسيله  تجارت اسالمي به
ارد؛ از جمله: اي د  هاي دين، پيامدهاي منفي  جاي آموزه  قرارگرفتن سياست و جايگزيني آن به

گردد   دار مي  ي واقعي اسالم ناب خدشه  شود و در نتيجه، چهره  هاي ديني معكوس مي  اولويت
 ).165: 1431(عثماني، 

 نويسد:  ي انفال مي  سوره 39ي   سيدابوالحسن ندوي، ذيل استدالل به آيه
ا دليل است كه شريعت مقدس اسالم، تأسيس نظام خالفت و حكومت ر  همين  به«

اي به آن اهميت داده است كه زندگي و حيات مردم بدون حاكم، زندگي   گونه  به
جهت   جاهلي و مرگ در چنين شرايطي را موت جاهلي معرفي نموده است و بدين

كه اين شيوه را بر منهج صحيح   است كه اصحاب پيامبر و حضرت علي(ع) براي اين
منظور است   همين   تحمل شدند و بهناپذيري را م  هاي خستگي مديريت نمايد، تالش

 ).97ق: 1427(ندوي ،» كه حضرت سيدالشهدا(ع) جان خويش را فدا نموده است
هاي الزم جهت زمامداري  منظور از حاكم ديني از منظر ديوبنديان، فردي است كه شاخص

و از جمله خدامحوري، عدالت، اجتهاد و دانايي، تدبير و خردمندي، شجاعت  -مسلمانان را 
 داشته باشد. -ي راسخ و..   اراده
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 . انواع حكومت از منظر ديوبنديان2
هاي متفاوتي را مطرح نمودند؛ روح و   هاي حكومت، ديدگاه  ي گونه  ديوبنديان در عرصه

وعقد نشأت   ي تمامي اقوال آنان به دفاع از خالفت اسالمي بر مبناي شوراي اهل حل  جوهره
 شرح زير است:  كومت از نگاه احناف ديوبندي بهگيرد. برخي از اقسـام ح  مي

 . حكومت شورايي2,1
عنوان اصل بنيادين و   وعقد به  برخي از انديشمندان ديوبنديه معتقدند كه اصل شوراي اهل حل

هاي اسالم است و شرايط زماني و مكاني در اين موارد تأثيرگذار نيست.   تغييرناپذير در آموزه
آورد.   شورا براي مسلمانان، آزادي سياسي اسالمي را به ارمغان مي برمبناي اين نگرش، اصل

يابد و حاكم اسالمي   ي خالفت اسالمي آن است كه از طريق بيعت عمومي مردم تحقق مي  شيوه
ساز   تواند در خصوص مسائل مهم و سرنوشت  وعقد نمي  بدون مراجعه به شوراي اهل حل

طرفداران تفكر يادشده معتقدند كه گماردن حاكم در  .ي نمايدگير  مسلمانان ابراز عقيده و تصميم
شود و اين امر از طريق انتخابات عمومي و در شرايط   اين نوع حكومت، توسط مسلمانان انجام مي

يابد؛ بر مسلمانان الزم است از اين حاكم با صفات مذكور اطاعت نمايند   آزادي كامل تحقق مي
 ).235ق: 1430؛ قاسمي، 172ق: 1438(حنفي، 

 . حكومت فردي2,2
گرايي،   مقصود از حكومت فردي آن است كه برترين فرد جامعه از جهت علم، دانايي، عمل

ي مسلمانان   عنوان خليفه  داري جامعه را تمشيت نمايد و به  تواند سكان  مندي مي  شجاعت و قدرت
امت اسالمي را برعهده بگيرد. يكي از زند و زمام امور   عقد بر حاكميت جامعه تكيه   و  از طريق حل

هاي حكومت فردي اسالمي را بر نظام جمهوري و حكومت پادشاهي در  عالمان ديوبندي، برتري
 امور ذيل دانسته است:

صورت محدود و احتمالي است؛ برخالف نظام جمهوري   . وقوع اشتباه در حكومت فردي به1
 .كه احتمال خطا در آن فروان است

 عنوان شخص برتر جامعه از حيث علم و  به -ديوبنديان، در عملكرد حاكم فردي  . از منظر2
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 گونه نيست.  گردد، اما در نظام جمهوري اين  تر مشاهده مي  متابعت از تمايالت نفساني كم -تدبير
داري حكومت و   . در حكومت فردي، حاكم و زمامدار اسالمي، اختيار تام و كامل در سكان3

كه در نظام جمهوري، خليفه و   تمشيت امور حاكميت را بر عهده دارد؛ در صورتي قدرت الزم در
وي در ادامه به شرايط حكومت فردي  .هاي ديگران ملزم است  حاكم به پيروي و اطاعت از انديشه

بودن در اجراي احكام قرآن و سنت در   نمايد و علم و دانايي، صالبت در عملكرد و متعهد  اشاره مي
 ).245ق: 1438شمارد (تهانوي،   هاي حاكم فردي برمي جود حاكم اسالمي را از ويژگيپرتو و

 . خالفت جهاني2,3

اهللا دهلوي معتقد به لزوم خالفت جهاني است و اين خالفت را حق انحصاري قريش   شاه ولي
نسبت به معارف  ترين افراد  كه از منظر ايشـان، قوم قريـشي شايستـه و آگاه  دليل اين  دانسـت؛ به  مي

ي خالفت ارئه نموده است كه خالفت به ظاهري و باطني   ديني هستند. وي تقسيم ديگري در زمينه
مانند دفاع و  -هاي سياسي   قابل تقسيم است. خالفت ظاهري، همان خدمات اجتماعي و فعاليت

گردد. اما   ل ميرا شام -آوري غنائم و ماليات   جهاد از مرزهاي اسالمي، سرپرستي ايتام و جمع
اهللا   هاي اسالمي است. از نگاه شاه ولي  ي تعليم و آموزش معارف و انديشه  خالف باطني، حوزه

نمايند، در ذيل خالفت   دهلوي، خدمات مذهبي و فرهنگي كه مبلغان و متكلمان اسالمي ارائه مي
بيعت، وصيت،  باشد. از مختصات خالفت جهاني آن است كه نظام خالفت از طريق  باطني مي

پذيرد و از وظايف حاكم در خالفت جهاني اين است كه جهت   ي با اكراه صورت مي  شورا و سلطه
ي امر   هاي ديني و اركان اسالم و برافراشتن پرچم جهاد و رفع مظالم و احياي فريضه ي آموزه  اقامه

 ).262: 1355د (دهلوي، ريزي هدفمند داشته باش  به معروف و نهي از منكر، تالش الزم و برنامه

 برداري از حاكم ديني  . مباني فرمان3
ي مسلمانان   از نگاه پيروان مكتب ديوبند، در شرايطي كه اغلب مسلمانان با حاكم و خليفه

كه سلطان و حاكم به   بيعت نمودند، اطاعت و پيروي مردم از ايشان ضرورت دارد؛ مشروط بر اين
معتقد و ملتزم باشد. همچنين بر مسلمانان الزم است نسبت به هاي ديني  فرامين الهي و آموزه
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ي ايشان در   شوند، اهتمام شايسته داشته باشند. برخي از ادله  احكامي كه از جانب خليفه صادر مي
 شرح زير است.  اين عرصه به

 . مباني قرآني3,1

 االمر  ي اولي  . آيه3,1,1

يت سياسي و اجتماعي جامعه به آن استدالل يكي از آياتي كه در رابطه با رهبري و مدير
 ي ذيل است:  اند آيه  نموده

»...نكُمرِ مي األَملأُوولَ وواْ الرَّسيعأَطو واْ اللّهيعنُواْ أَطينَ آما الَّذها أَي59(نساء:  »ي.( 

باور است كه   يناستناد نموده و در توضيح آن بر ا   يكي از عالمان معاصر ديوبندي به اين آيه
بعد از اطاعت از خداوند و پيامبر الهي، حكم اطاعت از صاحبان اختيار كه همان حاكم و خليفه و 

باشند، بر مسلمانان ضرورت دارد. ايشان اطاعت از زمامدار اسالمي و حكم آن   ها مي  نمايندگان آن
 نمايد:  براي مسلمانان را به دوگونه تحليل مي

ي اسالمي، حكمي مباح را صادر كند، بر مسلمانان واجب است   م در جامعهالف) زماني كه حاك
جهت كه فقهاي ديني بر اين باورند   برداري و متابعت داشته و به آن تمكين نمايند؛ بدين  از او فرمان

گرفتن بر مسلمانان واجب   اگر امام و خليفه مسلمانان دستور بدهد كه امروز روزه بگيرند، روزه
 د.گرد  مي

اي در ميان   ب) قسم دوم، اطاعت از حاكم اسالمي در شرايطي است كه در خصوص مسأله
فقيهان ديني اختالف است و هركدام از فقيهان فتوايي ناهمگون دارند؛ در اين شرايط بر اساس 

ي مسلمانان قابل اجرا و نافذ   ، حكم زمامدار و خليفه"حكم الحاكم رافع للخالف"حكم فقهي 
ت اسالمي بايد به حكم صادره از جانب حاكم ديني تمكين و التزام داشته باشند است و ام

 ).245تا:   (عثماني، بي
بر اين  "اولي االمر"ي   در تفسير آيه -سنت ديوبندي حنفي مذهب   از عالمان اهل -كاندهلوي 

اوند و رسول الهي كه وي از خد  دليل اين  االمر واجب است؛ به  باور است كه اطاعت از حاكم و اولي
اي روشن بر اين موضوع  گونه  كند و تمام نصوص قرآني و سنت رسول الهي(ص) به  اطاعت مي
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االمر و حاكم ديني در امور جايز است و عمل برخالف آن ممنوع   داللت دارند؛ زيرا اطاعت از اولي
ي ديني   سالمي و جامعهاالمر، بر دولت ا  كه هنگام عدم اطاعت از اولي  دليل اين  باشد؛ به  مي

شود. وي معتقد است اگر مردم و فقيهان اسالمي در مذاهب و   هاي فراواني مترتب مي  خسارت
احكام ديني اختالف داشته باشند و خليفه در اين موضوع بر امري مخالف كتاب و سنت مشهور و 

فه و حاكم اسالمي عمل اجماع مسلمانان و قياس حكم نمايند، بر مسلمانان الزم است به اوامر خلي
كه مسلمانان بر حكم او اتفاق نظر دارند؛ مگر   كنند و حرام است خروج بر حاكم اسالمي بعد از آن

 ).195ق: 1431(كاندهلوي، » كه كفر ايشان واضح و آشكار باشد  آن
ي مذكور معتقد است در اين آيه به سه اطاعت امر شده   يكي از مفسران ديوبندي در ذيل آيه

گردد. مراد از اطاعت اول، همان   ت؛ اما حكم و صورت عملي اطاعت، به چهار نوع تقسيم مياس
اطاعت و فرمانروايي از حاكمان ديني است؛ لذا اطاعت از حاكم و زمامداران در امور انتظامي 

باور است كه اين اطاعت، در واقع، همان اطاعت از   واجب است. وي در شرح اين مسأله بر اين
صادره از جانب حق تعالي است؛ اما به اعتبار ظاهر، اين احكام نه در قرآن و نه در سنت  احكام

گونه   شوند و همان  ها يا از طرف عالمان و حاكم اسالمي انجام مي  موجود نيستند؛ بلكه به بيان آن
زم و كه در منصوصات قرآن، پيروي از قرآن و در روايات پيامبر خدا(ص)، پيروي از رسول الهي ال

واجب است، در اشياي غيرمنصوص، پيروي از حاكمان ديني نيز بر مردم واجب است. لذا مفهوم 
اهللا دهلوي در باب اطاعت از   االمر، همان متابعت از حاكم اسالمي است. شاه ولي  اطاعت از اولي

وجود حاكم ي اسالمي در سايه   امام و خليفه و نايب آن بر اين عقيده است كه نظام دين و جامعه
منظور همين دو امر مبعوث گرديده است. امام و   رسول خدا(ص) به .يابد  و پيروي از آن رشد مي

باشد؛ بنابراين، عدم پيروي از   حاكم ديني، نايب و جانشين پيامبر الهي و مجري فرامين وي مي
گردد. مگر در   ميمثابه عدم اطاعت از نبي اكرم(ص) تلقي   حاكم اسالمي و نافرماني از ايشان به

صورتي كه خليفه و زمامدار اسالمي مرتكب معصيتي شود كه در اين شرايط اطاعت از حاكم و 
 ).475: 2، ج1355باشد (دهلوي،   نايب پيامبر(ص) جايز نمي
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 االرض  ي خالفت في  . آيه3,1,2

سك اي كه ديوبنديان براي وجوب اطاعت از خليفه و حاكم اسالمي به آن تم  دومين آيه
  »يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ«ي ذيل است:   اند، آيه  جسته

ي مذكور، روايتي از رسول خدا(ص) نقل شده است كه آن حضرت،   ). در ذيل آيه26(ص: 
يد نمود كه از حاكم و فرمانده در لشكري را براي انجام وظيفه اعزام كرد و به اصحاب خويش تأك

وجود آمد؛ آنان   اين مأموريت اطاعت نمايند. در اين مأموريت، اختالفي ميان اصحاب و حاكم به
براي قضاوت به حضور پيامبر(ص) شرفياب شدند. رسول اكرم(ص) به صحابه فرمود: اگر حاكم 

ضرورت دارد (بخاري، فرماني صادر كند كه در آتش داخل شويد، اطاعت از حكم بر شما 
 ).1316: 3ق، ج1422

ي مذكور، از علقمه ابن وائل نقل شده است كه از پيامبر   در حديثي ديگر در ذيل آيه
اعظم(ص) پرسيدند در شرايطي كه بر مسلمانان، سلطان و زمامداري حاكم شود كه حقوق خويش 

گونه   ب را ندارد، در اينرا دريافت نموده است و در خصوص حقوق ديگران توجه و اهتمام مناس
ي اصلي شما اين است كه از فرامين حاكم   ي مردم چيست؟ حضرت فرمودند: وظيفه  موارد وظيفه

 اطاعت نماييد و در اين عرصه تالش كنيد.
ي ديوبنديان، پيروي و متابعت از حاكم ديني   توان دريافت كه در انديشه  بنابر موارد فوق مي

ي حكومتي   هاي آنان در حوزه حاكم الهي و فرامين رسول خدا(ص) و نائبي اطاعت از   منزله  به
ي اسالمي در عصر خويش پيروي نمايند و به   است و بر مسلمانان الزم است كه از امام و خليفه

 حكم صادره از جانب حاكم اسالمي تمكين داشته باشند.

 ي روايات   . ادله3,2
گونه   اند. در اين  د كه در منابع حديثي گزارش شدهي رواياتي هستن  ي دوم، مجموعه  ادله

ي اسالمي توصيه شده است؛ با اين توضيح كه   صورت مطلق به اطاعت از خليفه  احاديث به
ي وابستگي حاكم به مذهب يا قوميت و يك نژاد خاص در اين روايات عنوان نشده است.   مسأله

ن است كه پيروي از حاكم ديني و تمكين به اوامر چه در منابع حديثي ديوبنديان مطرح گشته اي  آن
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كه اطاعت از حاكم در امور گناه و معصيت   و فرامين آنان بر تمامي مسلمانان واجب است، مگر اين
باره فراوان هستند؛ در ادامه   صورت پيروي از خليفه جايز نيست. روايات در اين  باشد؛ كه در اين

 ييم:نما  به برخي از احاديث اشاره مي
علَى الْمرْء الْمسلمِ السمع والطَّاعةُ، فيما أَحب أَو كَرِه، إِال أَنْ يؤْمرَ بِمعصيةٍ، فَمنْ «پيامبر(ص) فرمودند: 

 ).294: 3ق، ج1419(مسلم، » أَمرَ بِمعصيةٍ فَال سمع علَيه وال طَاعةً
ومنْ يعصِ األَميرَ فَقَد  ،ومنْ يطعِ األَميرَ فَقَد أَطَاعني«ست: در حديثي ديگر از آن حضرت منقول ا

 ).125: 1م، ج1991(سرخسي،  »عصاني
بر تو باد كه در سختي و آساني در شادماني و «خوانيم:   در روايتي ديگر از آن حضرت مي

ا اطاعت كنيد (مسلم، كراهت سخن امام و حاكم زمان خويش را گوش فرا بدهيد و فرمان او ر
 ). 235: 8ق، ج1419

 نمايد كه از اوامر زمامدار ديني اطاعت كنيد و به  امام علي(ع) نيز به مسلمانان توصيه مي
هاي زندگي داشته باشيد. آن حضرت  فرامين حاكم توجه نموده و اهتمام الزم را در عرصه

 فرمايد:  مي
ي خداوند حكم كند و   شده  نازلبر فرمانرواي مسلمان است تا بر اساس قانون «

ي عمل   ها جامه امانت را محافظت نمايد و هنگامي كه حاكم بر اين دستورالعمل
بپوشاند بر مردم واجب است كه از او اطاعت كنند؛ وقتي كه صداي ايشان را 

 ).253: 5ق، ج1401(متقي هندي، » شنوند به نداي خليفه و امام اجابت بفرمايند  مي
 كند كه رسول خدا(ص) فرمود:  روايت ميعباس   ابن

گونه افراد   كند، اين  اگر شخصي از فرمان امير يا حاكم عصر خويش اطاعت نمي«
ي صدر و شكيبايي را مشعل راه خود قرار بدهند؛ زيرا شخصي كه   الزم است سعه

يك قدم از اوامر حاكم فاصله بگيرد و در همان فاصله مرگش فرا برسد، در 
» دنيا رحلت نموده است كه مرگ او مانند مرگ جاهليت بوده است شرايطي از

 ).197: 4ق، ج1419(مسلم، 
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 . دليل عقلي3,3
يكي از عالمان مشهور، براي اثبات حضور دين در مسائل حكومتي و اجتماعي و در نتيجه 

ي   ضرورت وجود حاكم ديني، از رهيافت عقلي استفاده كرده است. وي براي مقابله با انديشه
ي ديني   مندي حاكم در جامعه  جهت ضرورت -گرايي   يعني عقل -غربي از روش خود آنان 

ي شايسته در امور اجتماعي كه   گونه  به -از باب دليل عقلي  -ي وي   عقـيده  استـفاده كرده است. به
دارد.  تر و شرايط دشوارتر مواجه باشد، حضور حاكم ضرورت  مراتب پيچيده  انسان با مشكالت به

ي ديني در نظام خالفت بايد حاكمي داشته باشد كه بتواند تمامي   برهمين اساس است كه جامعه
 ).65تا:   متنازعات را براساس قانون برتر با كمك عقل و خردمندان سامان بدهد (عثماني، بي

معتقد است كه فقدان حاكم اسالمي در  -از عالمان نامدار ديوبندي  -علي تهانوي  اشرف
شود؛ چراكه حضور حاكم، نقش   ي اجرايي و حكومتي مي  ساماني در عرصه  جامعه، موجب نابه

كند: بسياري از احكام شريعت   هاي ديني دارد. وي تصريح مي   مؤثري در رشد و اعتالي آموزه
ي سياست و حاكميت است. اجراي قوانين اسالمي بدون حاكم اسالمي   اسالم مربوط به حوزه

كند و تمامي   ي ديني است كه قوانين را در جامعه اجرا مي  ت؛ زيرا حاكم و خليفهمقدور نيس
گاه كه حكومت الهي مستقر   يافتن چنين حكومتي كوشش نمايند و آن  مسلمانان بايد براي سامان

شد، بر مردم پيروي و فرمانبرداري ازحاكم الزم است. تهانوي در ادامه به مردودشمردن مواضع 
كند و در دفاع از وجود حاكم ديني و سياست در زندگي   داران سكوالريسم اشاره مي  فافراطي طر

اي از دين است كه احكام متعددي در مورد آن   عنوان شعبه  افزايد: سياست و حكومت به  مردم مي
 ).26ق: 1431(تهانوي، » وجود دارد، فضايل فرواني براي آن در قرآن و حديث بيان شده است

ي ديني مسلمانان، خليفه و   واجب است در جامعه -از عالمان ديوبندي  -ور دهلوي بنابر با
كند بدون وجود زمامدار و حاكميت، مصالح و   حاكم اسالمي وجود داشته باشد؛ زيرا عقل حكم مي

شود. مصـالح پيـروان مكتب اسالم، برخي به مباحث حكومتي و سياست   منافع مردم تأمين نمي
دد؛ مانند دفاع ازحقوق مردم و مقابله با دشمنان و جلوگيري ظالم و ستم به مظلوم گر  شهر برمي

فرسا، مديريت جامعه به حاكمي   هاي دشوار و طاقت كند در اين عرصه  و... كه عقل انسان حكم مي
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ي دين و فرهنگ است كه اهميت و   چنين برخي از منافع مردم در حوزه  نيازمند است. هم
تواند بدون وجود خليفه در ميان مسلمانان متصور   ن براي ساير اديان و فرق نميمندي آ  ضرورت

 ).483: 2، ج1355باشد (دهلوي، 
داند.   سنت، تأسيس نظام سياسي و وجوب حاكم را وجوب عقلي مي  يكي ديگر از متفكران اهل

كند كه   م ميدر نگاه آنان، وجود حاكم اسالمي، امري پسنديده و ضروري است و عقل انسان حك
ي اسالمي بتواند مردم را از ظلم به ديگران نجات بدهد و نزاع و   خليفه و حاكم در جامعه

اي كه بدون رهبران اسالمي باشد،   نمايد. جامعه  ي ميان پيروان مكتب اسالم را مرتفع   مخاصمه
هاي عقلي مانند  چنين، ضرورت  هم .شود  اساس و بنيان زندگي مردم، دچار تفرقه و فرافكني مي

كند تا   ي بشري ايجاب مي  ي عدالت و امنيت و صلح و آرامش و انسجام و وحدت در جامعه  مؤلفه
ي ديني است كه برخي از   جامعه به حاكم اسالمي نيازمند باشد؛ زيرا در پرتو وجود امام و خليفه

 ).18م: 1955يابند (ماوردي،   ها و منازعات ميان مردم سامان مي خصومت

 . قلمرو اطاعت از حاكم ديني4
ي اسالمي در پرتو حدود و ضوابطي   از منظر ديوبنديان حنفي مذهب، قلمرو اطاعت از خليفه

دليل اهميت موضوع در ذيل به   است كه در منابع كالمي آنان به اين مباحث اشاره گرديده است. به
 اهيم نمود:ي پيروي از حاكم اشاره خو  اي از اصول اساسي درگستره  پاره

 ها  . اصل نخست؛ اطاعت از حاكم در نيكي4,1
ي متابعت و فرمانبرداري از حاكم ديني معتقد است كه   محمدتقي عثماني در باب گستره

ها و مباحات بر مسلمانان واجب است و در هر شرايطي، حاكم   اطاعت از خليفه در فضايل و نيكي
عمل به آن بر پيروان مكتب اسالم ضرورت دارد. اگر اسالمي به امور مباح و مشروعي حكم نمايد، 

اي ممانعت كند، ارتكاب آن فعل بر مردم حرام   زمامدار ديني، مردم را از عمل مباح و شايسته
خداوند را اطاعت نماييد و پيامبر و اولياي امر خود «شود؛ زيرا خداوند در قرآن فرموده است:   مي

افزايد: مراد از اطاعت حاكمان، تنها   ي مذكور مي  ي در توضيح آيهو .)58(نساء: » را نيز اطاعت كنيد
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ي   هاست؛ زيرا اطاعت از حاكمان در حوزه اطاعت در واجبات شرعي و احكام مباح و نيكي
 .)192: 3ق، ج1431مثابه اطاعت از خداوند و نبي مكرم(ص) است (عثماني،   واجبات شرعي به

نمايد و   ز خويش در كارهاي شايسته و نيكو تاكيد ميامام علي(ع) در روايتي بر اطاعت ا
 فرمايد:  مي

كنم، اطاعت از آن بر   برداري از خداوند، حكمي را كه صادر مي  من ضمن فرمان«
شما واجب است؛ گرچه اين حكم ناخوشايند يا مورد عنايت شما نباشد. و در 

بر شما الزم نيست؛  ام، اطاعت در معصيت  حكمي كه من از خداوند نافرماني داشته
(متقي هندي، » برداري و پيروي در كارهاي نيكو مهم و ارزشمند است  فرمان
 ).258: 5ق، ج1401

مندي از حاكم ديني بر اين   ي قلمرو اطاعت  ابن نجيم از فقيهان ديوبندي حنفي مذهب در زمينه
 باور است:

ي اختالفات در امور   كننده  ي ختم  منزله  در امور اجتهادي، حكم زمامدار اسالمي به«
هاست و در صورتي كه حكم حاكم بر امور اجتهادي تعلق داشته باشد، حكم  نيكي

شده از جانب حاكم در   او نافذ و معتبر است و بر مردم الزم است كه به حكم ابالغ
 ).157: 1تا، ج  نجيم، بي  (ابن» ها عمل نمايند امور شايسته و نيكي

 اعت از حاكم در معصيت. اصل دوم؛ عدم اط4,2
عالمان ديوبندي معتقدند كه اطاعت از امام و حاكم در صورتي بر مردم واجب است كه خليفه 

كه با شريعت اسالمي موافق و سازگاري  و زمامدار اسالمي، مسلمانان را به مباحثي هدايت نمايد
و فرامين الهي دعوت كند،  داشته باشند؛ لذا اگر حاكمي مردم را به عصيان و گناه و تخلف از اوامر

گونه حاكمي خودداري نمايند؛ زيرا اطاعت از آنان موجب مخالفت   الزم است مردم از اطاعت اين
 بخش اسالم خواهد بود.  هاي سعادت با آموزه

در چنين شرايطي بر مسلمانان شايسته است حاكم را از باب امر به معروف و نهي از منكر، 
 "تكمله فتح الملهم"ي كتاب   كي از عالمان معاصر ديوبندي،. نويسندهموعظه و نصيحت نمايند. ي
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 نويسد:  در خصوص عدم تبعيت از حاكم در شرايطي كه مرتكب معصيت و گناه شود، مي
باشد؛ بنابراين   در نافرماني و عصيان از خداوند، اطاعت از مخلوق جايز نمي«

عصيت دعوت كند، اطاعت از اطاعت و پيروي از حاكمي كه مردم را به گناه و م
باشد و اگر مسلمانان از احكامي كه با شريعت اسالم مخالف است،   ايشان جايز نمي

نمودند و اساس حيات خويش را بر مبناي احكام ديني مطابقت   ممانعت مي
ي اسالمي،   ي دين و امنيت الزم در جامعه  ي اسالمي، اقامه  دادند، در جامعه  مي

 ).325: 3ق: ج1431(عثماني،  »يافت  گسترش مي

برخي از انديشمندان مكتب ديوبندي در اطاعت از حاكم و عدم پيروي از ايشان در گناه و 
آيد كه آنان   اند كه از مجموع آن عوامل برمي  هايي را ذكر نموده  ها و مؤلفه معصيت، شاخص

اند. برخي از   اعالم داشتهي اسالمي در معصيت و نافرماني   مخالفت خويش را با اطاعت از خليفه
 ها چنين است:  اين شاخص

ي مسلمانان يا رهبر حكومت اسالمي فرماني را صادر نمايد كه حكم شرعي   اگر خليفه. 1
ي ديني لحاظ شود؛ در اين شرايط، عمل به فرامين   داشته باشد و در عمل به آن، منفعت جامعه

نكردن و عدم توجه به فرامين   است و قبول حاكم اسالمي بر تمامي پيروان مكتب اسالم واجب
 شود.  حاكم، گناه كبيره شمرده مي

ي گناه و معصيت داخل نباشد،   ي مسلمانان حكمي را صادر نمايد كه در محدوده  اگر خليفه. 2
فيه   ولي حكم يادشده از لحاظ اجتماعي سودمند يا مضر بوده است، و در ميان اهل رأي نيز مختلف

 صورت نيز اطاعت از حكم او واجب است.  نباشد، در اي
صورت علني گناه و معصيت باشد، در   اگر خليفه يا نائب او حكمي را صادر نمايد كه به. 3

 شود.  برداري از حكم او جائز نبوده، بلكه گناه محسوب مي  صورت فرمان  اين

ده، ليكن در برخي اگر خليفه يا نائب او حكمي را صادر نمايد كه از جهت شرعي جايز بو. 4
از موارد ضرر داشته و يا آن حكم داراي ضرر انفرادي يا اجتماعي بوده است، در اين صورت نيز 

ديگر   باشد؛ بلكه در جواز و عدم جواز آن، عالمان ديني با يك  اطاعت از حكم او واجب نمي
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م: 1991سرخسي،  ؛395: 4ق: ج1415؛ ابن عابدين،  384م: 1985اند (فتحي،   اختالف نظر داشته
 ).165: 1ج

يكي از عالمان نامدار ديوبندي در اين عرصه بر اين باور است كه اگر حاكم اسالمي، گناه يا 
توانند حاكم را موعظه و   كفري را مرتكب شود و اين كفر او بر تمامي مردم آشكار شود، مردم مي

سلمانان ظلم كند، يا كفري را ي م  امر به معروف و نهي از منكر نمايند و در صورتي كه خليفه
مرتكب نشود، بايد مردم در برابر فعل مذموم حاكم صبر و شكيبايي داشته باشد (كاندهلوي، 

 ).235ق: 1431

 . اصل سوم؛ خروج و قيام عليه حكومت4,3
يكي از مباحث در خور توجه در باب فرمانبرداري و اطاعت از حاكم اين است كه خروج 

م فاسق جايز است يا خير؟ در اين عرصه دو رويكرد گزارش شده است. مسلحانه در برابر حاك
ديدگاه نخست معتقد است در شرايطي كه فسق و گناهي از خليفه و زمامدار اسالمي صادر شود و 
مردم عصيان و نافرماني حاكم را تشخيص بدهند، در اين شرايط الزم است كه مسلمانان در برابر 

ي مسلمانان كفري صادر   شته باشند و تا زماني كه از امام و خليفهعمل حاكم صبر و شكيبايي دا
نشده است، خروج عليه حاكم حرام است. ديدگاه دوم اين است كه خروج مسلحانه عليه امام 

 ).772: 1ق، ج1402ي كفر نرسيده باشد (حقاني،   فاسق جائز است؛ اگرچه فسق ايشان به مرتبه
است كه برخي از عوامل، موجب عزل و خروج بر حاكم در علي تهانوي بر اين عقيده   اشرف

 ي اين به شرح ذيل است:  شود. خالصه  ي ديني مي  جامعه
صورت واجب است امام و   ي اسالمي عارض شود كه در اين  نوعي از اقسام كفر بر خليفه. 1

آن حاكم  حاكم ديني عزل شود؛ و اگر به حاكميت خويش اصرار نمايد، بر مسلمانان خروج عليه
 شرط قدرت و توانمندي ضرورت دارد.  به

حاكم ديني، فسقي را كه بر خودش محدود باشد، مرتكب شود؛ مانند شرب خمر و عمل . 2
كه خروج عليه حاكم   منافي عفت كه در اين شرايط، مستحق عزل و قيام مسلحانه است؛ مگر اين

 گري و انحراف در صفوف مسلمانان شود.  موجب فتنه
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گردد؛   ي وظايف امامت و رهبري ايشان مي  اي داشته باشد كه مانع از ادامه  كم ديني عارضهحا. 3
 مانند جنون يا در شرايط اسارت قرار بگيرد، كه اميدي براي آزادي و نجات وي ممكن نباشد.

ال دليل دفاع از امو  صورت، قيام عليه حاكم به  در اموال مردم، ظلم و احجاف نمايد كه در اين. 4
 جايز است و بر ديگران شايسته است كه مظلومان را حمايت كنند.

نمودن   خليفه و امير اسالمي، مرتكب عمل ناهنجاري شود كه موجب تضعيف يا مخدوش. 5
هاي ديني و احكام اسالمي گردد؛ و يا آنان را بر انجام معاصي و گناهان مجبور نمايد؛ و يا  آموزه

و معارض شريعت اسالمي باشد، به آن مبادرت ورزد كه در  كه قوانيني را كه مخالف  اين
 صورت نيز خروج عليه حاكم جايز است.  اين

حاكم ديني به حقوق شرعي مسلمانان تجاوز نمايد؛ مانند تحميل ماليات غيرشرعي بر مردم . 6
جايز و يا ظلم در اموال آنان داشته باشد؛ در اين شرايط، عزل و خروج بر حاكم توسط مسلمانان 

 ).176: 5ق: ج1427است (تهانوي، 

ي خروج عليه حاكم معتقدند كه فسق و   برخي ديگر از عالمان ديوبندي حنفي مذهب در زمينه
قيام عليه خليفه و زمامدار اسالمي به دوگونه متصور است: در صورتي كه حاكم ديني مظاهر كفر و 

كفر، تالش و اهتمام داشته باشد.  نفاق را در جامعه گسترش بدهد و يا در جهت تقويت شعائر
گيري   شخص حاكم بدون عامل و يا علت اساسي از مسئوليت خويش استعفا بدهد و از مردم كناره

قيام ابو حنيفه كه در مقابل ايشان به مردم در وجوب همراهي و حمايت   راستا به  نمايد. در همين
اند، برخي از انديشمندان ديوبندي معتقدند افرادي   اميه استناد جسته  امام زيد بن علي و مقابله با بني

هاي  توانند عليه امام و حاكم غيرشرعي خروج نمايند كه حكومت وي، خالف شريعت و آموزه  مي
گونه افراد باغي   ي مسلمانان با ظلم و احجاف حكمراني نمايد. اين  ديني بوده و يا در حوزه

بدون حق عليه امام خروج نمايد و اگر بر حق  شوند، زيرا باغي شخصي است كه  محسوب نمي
گردد كه از   آيند. بنابراين باغي بر شخصي اطالق مي  شمار نمي  گونه افراد باغي به  خروج كند، اين

مثابه يك منكري است كه بر   مبادي شريعت اسالمي خروج نموده و وجود ايشان در جامعه به
 ،562: 4ق: ج1420مسلمانان حذف آن واجب است (ابن قيم.( 
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 فرجام سخن
توان دريافت كه پيروان مكتب ديوبندي بر اين   شده در اين مقاله مي  با توجه به مباحث ارائه

آيد؛ در پرتو وجود حاكم و   شمار مي  باورند كه ارتباط ميان دين و سياست از الزامات حكومت به
پذير است و نيل به   اسالم امكانبخش   هاي مناسب براي ترويج تعاليم حيات امامت است كه بستر

هاي اساسي در  گردد. اطاعت و پيروي از حاكم ديني از كارويژه  اهداف متعالي اسالم فراهم مي
ي   برداري از خليفه  باشد. از منظر ديوبنديان، متابعت و فرمان  ي حكومت و سياست مي  حوزه

ي فكري آنان،   به مذهب در منظومه ي وابستگي  صورت مطلق عنوان شده است و مقوله  اسالمي به
چه براي احناف ديوبندي اهميت دارد اين است   در حوزه اطاعت از حاكم، معنايي ندارد؛ بلكه آن

 آفريني در جامعه را داشته باشد.  هاي الزم را براي نقش  كه زمامدار ديني، شرايط و مؤلفه
ترين داليل نقلي   باشد. مهم  ي نقلي و عقلي مي  بر ادله  باورند كه اطاعت از حاكم مبتني  آنان براين

ي ديني   آيد كه پيروي از خليفه  آنان، دو آيه از آيات قرآن است. از نگاه آنان از آيات مذكور برمي
راستا به   كه حاكم به احكام اسالمي ملتزم باشد، بر مسلمانان واجب است. در همين  شرط اين  به

ها و صفات حاكم از مباحث حائز اهميتي است كه   شاخص .اند  تهبرخي از احاديث هم استناد جس
هاي حاكم از منظر ديوبنديان   صـفاتي مانند: خدامحوري، عدالت، علم و دانش و... از ويژگي

هاي   آيد. حاكم در برابر مردم وظايفي دارد كه حراست از حقايق ديني و نابودي بدعت  شمار مي  به
ي حقوق و   ي اموال و... از جمله  تعالي و مبارزه با دشمنان، تقسيم عادالنهزمانه، احياي فرامين حق 

 شود.  شمرده مي -از نگاه ديوبنديان  -وظايف حاكم ديني در برابر مسلمانان 
هايي در  از نكات درخور توجه اين است كه براي اطاعت از زمامدار اسالمي، اصول و مؤلفه

ها و هنجارهاي ديني و عدم پيروي  . متابعت از حاكم در نيكيشده است  منابع كالمي ايشان مطرح 
ها و خروج عليه حاكم در شرايط خاصي كه براي مسلمانان رخ  از ايشان در منكرات و معصيت

باشد؛ بر اساس نگرش آنان، عزل خليفه در صورتي   ي اين حدود و شرايط مي  دهد، از جمله  مي
كه حاكم   به تعهدات ديني و اجتماعي خويش عمل نكند يا اينپذير است كه زمامدار اسالمي   امكان

 هاي كفر اقدام نمايد.. در جهت گسترش شعاير و نشانه
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