بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در
فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

تاريخ دريافت21/6/71 :

تاريخ تأييد21/70/72 :

محمدعلی

تزييذ

و وه افلراق و اشلراک هزچنين پيدايش نقاط ضعم و قوت هر يک از ديدگاهها ميشذود
يکي از مسائل مهم مورد اخلالف در مااه

فقهي بحث نافرمذاني مذدني از کذاجم ذائر

است پايرش يا رد اين مسئفه تأثيرات زيادي بذر تحذو ت سياسذي– ا لزذايي وامذ
اسالمي دارد در فقه سياسي شيعه نافرماني از کاجم ائر امري زم به شزار ميرود ايذن
امرمو

شکلگيري نبشها و کرجتهاي تها زي يفيه اسلبداد داخفي و ککام ائر از

زفه تکوين انقالب اسالمي در وام شيعي شده است بذاععک

در فقذه سياسذي اهذل

سنت نافرماني از کاجم ائر امري ماموم و کرام و اطايت از وي وا ذ

اسذت گر ذه

نظريههاي نادر متاعفي ني در ميان فقهاي اهل سنت و ود دارد ،اما به د يل تاريتي ايذن
نظريه و ه غاع

به خود گرفله است اين تفقي يزدتاً مان شکلگيري انقالب و مبذارزات

سياسي گسلرده يفيه اسلبداد داخفي در وام سني ماه

شده است اين مقاعه در صذدد

بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در فقه سیاسی...

رويکرد تطبيقي به مسائل و آموزه هاي فقهي از منظر مذااه

متلفذم مو ذ

میرعلی

است مسئفه نافرماني مدني را با نگرش فقهي و توأم با رويکرد تطبيقي بررسي جند

واژههای کليدی :نافرماني مدني ،فقه سياسي ،قيام ،حاکم جائر ،جهاد.
 استادیار گروه علوم سیاسی جامعة المصطفی العالمیه.
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مقدمه

نافرماني مدني از حاکميت جائر در فقه سياسي شيعه امري جائز بلکه واجب استت .در
منابع و متون اسالمي اساساً حاکميت حکام جائر نامشروع به شمار آمده و مذمت گرديتده
است .آيات زيادي حکام ظالم همچون فرعون را مالمت کردهاند و در پتارهاي متوارد بته
مقاومت و پايداري در برابر چنين حکامي ترغيب کردهاند ،در ضتمن دليتع عقتع و ستيره
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نيز مبارزه با حاکمان را تأييد و بر آن تأکيد کردهاند .بر اين استا
پيشوايان معصوم
فقه سياسي شيعه نهتنها به اطاعت گريزي و نافرماني از حاکم جتائر تويتيه کترده ،بلکته
مبارزه با آن را مشروع و در يورت مهيابودن زمينه و شرايط واجب دانسته است.
اما در نظريههاي فقه سياسي اهعسنت اطاعت از حاکم جائر امري الزم و انکارناپتذير
تلقي شده و از شهرت ويژهاي برخوردار است ،به رغم آنکه حاکم جائر در متون روايي اهع
سنت از افرادي است که گرفتار غضب الهي ميشوند .گرچه اين نظريته در فقته سياستي
قديم اهع سنت از شهرت فتوايي برخوردار است ،امتا نظريتههتاي ماتالن نيتز در ميتان
فقهايشان ديده مي شود که ريشه در منابع و متون اسالمي دارد ،اما بنا به داليلي در طول
تاريخ در انزوا قرار گرفته و نظرية رقيب آن بهمرور مبناي عمع خلفا و سالطين شده است.
بررسي مسئله در فقه سياسي شيعه

حاکم جائر در متون فقهي شيعهبهطور مستقع بررستي نررديتده استت ،امتا از برختي
مصاديق و مباحث فقها در اين باب به دست ميآيد که اطاعت از حتاکم جتائر در يتورت
امکان نافرماني جايز نيست؛ براي مثال مسئله حرمت اعانت و همکاري با حاکم جائر يکي
از مباحث عمده و کليدي در فقه سياسي شيعه به شمار ميرود .مرحوم شيخ انصاري ايتن
بحث را تحت عنوان معونهالظالمين در کتاب مکاس طرح کترده استت و آن را از جملته
گناهان کبيره به شمار آورده است( .انصاري1111 ،ق ،ج  ،1ص )312ابنادريس حلي نيز
گرفتن اجرت جهت انجام کار ،اطاعت از اوامر و نواهي ستلاان جتائر را اگتر از ستر تقيته
نباشد ،از جمله محرمات دانسته است( .ابنادري کفي[ ،بيتذا ،،ج ،3ص )302همچنتين
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برخي از علماي شيعه جهاد در رکاب حاکم جائر را ممنوع و تصريح کردهاند کسي کته در
جبهه حاکم جائر بجنرد و به مصيبتي گرفتار آيد نهتنها اجري ندارد ،بلکته مستتحق م و
عقاب ميباشد( .طوسي )1231 ،قاضي منصوب از طرف حاکم جائر از ديدگاه فقهاي ايتن
مذهب مشروعيت ندارد ،در نتيجه احکام يادره وي الزماالتباع و نافذ ناواهد بود ،مرر بر

فرض ضرورت( .سيديفيخامنهاي[ ،بيتا ،،ج  ،3ص  )32عالوه براين فقهاي شيعه قبتول
هدايا و به اياالح جوايز سلاان جائر را داراي شقوق ماتلفتي دانستته و در بستياري از
موارد پذيرش آن را حرام شمرده و در پارهاي ديرر با ترديد از آن سان گفتهاند( .انصاري،
1111ق ،ص  )321در ضمن فقهاي اماميه معتقدند اگر سفر به قصد کمك و امتثتال امتر
حاکم جائر باشد ،سفري معصيت آميز است و فرد بايد نماز خود را تمام باواند( .طباطبذايي

ککيم1101 ،ق ،ج  ،3ص  )5مصداقهاي فراواني دراينباره در متون فقهي شتيعه يافتت
مي گردد که در مجموع اطاعت از حاکم جتائر را در امتور معصتيتآميتز و غيتر آن حترام
ميدانند.
فقه شيعه و ادله حرمت اطاعت از حاکم جائر

آيات

شايسته است در ابتدا ،هر چند کوتاه ،ديتدگاه قترآن دربتارک حکتام ظتالم و چرتونري
مواجهه با آنها را بيان کنيم ،سپس به بررسي ادله اطاعتگريزي و مبارزه با حاکمان جتائر
بپردازيم .دسته اي از آيات قرآن حاکمان ياغي چون فرعون را مالمت و سرزنش کردهانتد،
دستهاي ديرر بر اين مسئله تأکيد دارند که رهبري سياسي جامعه از آن يتالحان استت و
به هيچ وجه به ظالمان و افراد نااهع تعلق نميگيرد( .بقره )133:پارهاي ديرر استتقامت و
پايداري در برابر ظلم را به ياران حضرت سفارش مينمايد و آنان را از نزديکي و همدستي
با ظالمان بر حذر داشته است( .هود ،)112-113 :آيات ديرري داللت دارند که مردم را از
مراجعه به حاکميت ظلم برحذر ميدارند( .نساء )20 :در قرآن توييه زيادي بته مقابلته بتا
ظلم و ستم شده است .از نظر قرآن کتريم ستتمديده حتق دارد بتا تمتام قتدرت در برابتر
فزون خواهي ظالمان بايستد و براي رهايي خود و ديرران از ظلم و ستم آنان به هتر نحتو
ممکن اقدام نمايد و چنين مبارزهاي کامالً مشروع خواهد بود( .شوري )11 :در جايي ديرر
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در فقه شيعه ادله زيادي از آيات و روايات بر نافرماني از حاکم جائر تأکيد دارند کته در
اينجا به پارهاي از آنها اشاره خواهد شد.

به مبارزه و قتال با کساني دستور ميدهد که سعي دارند با جنگ بر ديرران ستلاه يابنتد.
(کج)15 :
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همانگونه که اشاره شده آيات فوق دربارک ظالمان و چرونري تعامع با آنها بود .پارهاي
از آيات به اطاعت نکردن از افراد نااليق براي حکمراني کته از آنتان بته مکتذب ،کتافر و
منافق تعبير کردهاند تصريح دارند .حال به دستهاي از اين آيتات اشتاره خواهتد شتد تتا از
مجموع آنها نتيجه کلي دراين باره به دست آيد :برخي از آيات اطاعت از افراد دروغرتو را
نهي کرده( .قفم )3:اين آيه شريفه حکام جائر را که بهدروغ و ناحق ادعاي خالفت اسالمي
دارند شامع ميشود .آيهاي ديرر پيروي از افراد گناهکار و کافر را نهي کترده است (دهر:

 )31اين آيه شريفه به مفهوم اولويت شامع حکام جائر نيز ميشود؛ زيرا چنين حکامي بته
لحاظ اينکه حق حاکميت افراد يالح را غصب کردهاند ،گناه سنريني بتر دوش دارنتد .در
آيه اي ديرر به اجتناب از اوامر افرادي که از ياد خدا غافتع شتدهانتد و از هتواي نفستاني
تبعيت ميکنند ،توييه شده است( .جهم )33 :اين امر حکام جائر را که از هواي نفس به
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جاي اطاعت از اوامر خداوند پيروي ميکنند در برميگيرد .در آيه شريفه ديرتري خداونتد
متعال نتيجة اطاعت از حکام فاسد را گمراهي معرفي کرده و بتدين ترتيتب آن را متذموم
دانسته است( .اک اب )21:البته آيات ديرري نيز پيروي از افراد کافر و منتافق و کتذاب را
نهي کردهاند که به دليع عدم ارتباط مستقيم از بيان آنها يرف نظر شد.
از مجموع آيات فوق به دست ميآيد فرمانبردن از کساني که شرايط فرمتاندادن را
ندارند ،چه در مسائع فردي و چه در مسائع اجتماعي ،خواه در مستند حکومتت باشتند يتا
نباشند ،جايز نيست .برخي از اين آيات عاماند و برخي ديرر به منافقان و کفتار اختصتاص
دارند.
 )2روايات

روايات زيادي دربارک عدم اطاعت از حاکم جائر وارد شده است که برخي شرايط خايي
ستاال
را براي امام جائر قائع اند .روايتي از فريقين نقع است که معا از پيامبر ختدا
کرد که يا رسول اهلل دربارک امرا و فرمانرواياني که به سنت تو عمع نميکنند و فرمان تو را
فرمود :کسي که از خدا فرمان نميبرد،
به کار نميگيرند ،چه ميفرماييد؟ رسول خدا
سزاوار اطاعتي نيست و مردم نبايد از او پيروي کنند( .اربفي 1231 ،ق ،ج  ،1ص 321کر
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يامفي 1101 ،ق ،ج  ،31ص ،)131همچنين پيامبر

در روايت ديرري فرمود :از کسي

که خدا را معصيت ميکند نبايد پيروي کرد( .شيخ صدوق 1112 ،ق ،ج  ،3ص  231شيخ

طوسي 1210 ،ق ،ج  ،3ص  )211امام حسين به نقع از پيامبر خدا

فرمتود« :هتر

کسي سلاان ستمرري را ببيند که حرام خدا را حالل ميگرداند و عهتد و پيمتان ختدا را
ميشکند و با سنت و روش پيامبر خدا ماالفت ميورزد و در جامعه به بندگان خدا گنتاه و
تعدي روا ميدارد ،آن گاه عليه او با کردار و گفتار خويش و جهاد بتا ستالح و زبتان قيتام
نکرد ،سزاوار است خدا او را با همان ستمرر محشور سازد»( .طبذري1253 ،ق1121/م ،ج
 ،1ص  )201از حضرت رسول

نقع است که «هميشه اين امت تحت لان الهتي و

در کنن حمايت اوست ،مادامي که دانشمندان ديني آن بتا زمامتدارانش مداهنته و تملتق
نکنند و فاجران آن را تزکيه نمايند و خوبان بدانِ آن را ناچيز نريرند .پس اگر چنين کننتد
خدا دست لان خود را از سر آنها برميدارد ،آن گاه ستمکاران ايشان بر آنان مسلط شوند.
پس به بدترين عذابها ايشان را بريرند ،آن گاه خدا فقر و فاقه را بر ايشان مسلط کنتد».
(ابي فراس[ ،بيتا ،،ج  ،3ص )111روايت ديرري بيان سان حق در برابر حتاکم جتائر را

ق ،ج ،1ص 123طبرسذذى1235 ،ق ،ج ،1ص )52عالمتته مجلستتي در بحتتار متتينويستتد:
سلانت با کفر ميماند ،ولي با ظلم دوام ندارد( .مجفسذي ،ج ،13ص )321امتام يتادق

فرمود :آن کس که زمامدار جائري را به قيمت خشم خداوند خشنود کند از دين خدا خارج
شده استت( .شذيخ جفينذى 1225 ،ش ،ج ،3ص )212امتام بتاقر فرمتود :کستي کته از
معصيت کاران اطاعت نمايد دين ندارد( .هزان) حضرت علي فرمود :هر نوع اطتاعتي در
مسير نافرماني خدا مذموم و ممنوع است( .شيخ صدوق1112 ،ق ،ج ،3ص )231قريب بته
اين مضمون در کتاب ارشاد اعقفوب ديلمي ضبط شده است( .ديفزذي1113 ،ق ،ص)213

اميرالمامنين علي در روايت ديرري خااب به امام حسن و امام حستين متيفرمايتد:
دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد( .إربفى 1231 ،ق ،ج ،1ص 121فلال نيشابورى[ ،بيتذا،،
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باالترين نوع جهاد شمرده است؛ «باالترين و با فضيلتترين جهاد ،گفتتن ستان حتق و
عدل در مقابع پادشاه جائر است» (شيخ طوسى1225 ،ش ،ج ،2ص 111اکسذائى1105 ،

ص 122نهجاعبالغه ،ص )131همچنين نقع شده عمتربن خاتاب در ضتمن خابتهاي از
حاضرين ساال کرد :اگر شما را از آنچه ميدانيد بازداشتم و شتما را بته انجتام آنچته کته
دوست نداريد اجبار کردم ،چه خواهيد کرد .راوي ميگويد حضار سکوت کردنتد تتا اينکته
عمر سه مرتبه اين ساال را تکرار کرد .عليبنابيطالب برخاست و در پاستخ فرمتود :در 777

اين هنرام تو را به توبه فرا ميخوانيم ،اگر توبه کردي مي پذيريم .عمتر گفتت اگتر توبته
نکردم؟ حضرت فرمود :در اين هنرام کاسه چشمان تو را با شمشير ميزنيم .عمتر گفتت:
خدا را سپا که کساني را در اين امت مقرر داشته که اگتر کتش شتديم راستتمان کننتد.
(بحرانذذي ،ج ،5ص 323مريشذذي[ ،بذذيتذذا ،،ج  ،3ص 221بکذذري3005 ،م ،ص522

يالمهکفي ،1111 ،ص 21خوارزمي1111 ،ق ،ص )11اين روايت گوياي اين مالب است
که اگر حاکمي دچار انحراف و کژي شد ،نه تنها نبايد از او اطاعت کرد ،بلکه بايد او را بته
هر طريق ممکن از انحراف بازداشت.
حضرت علي در نهشالبالغه نهتنها اطاعت از ظالمان را جايز ندانسته ،بلکه مبارزه بتا
آنان را تکليفي الهي شمرده که خداوند آن را عمدتاً بر عهده علما قرار داده استت( .شذيخ
مفيذذذد1112 ،ق ،ص 12طذذذاوس 1100 ،ق ،ج ،3ص 111محزذذذد1103 ،ق ،ص230

نهجاعبالغه ،ص )11امام باقر فرمود :کسي که از معصيتکاران اطاعت نمايد ،دين ندارد.
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(ابن ادري 1111 ،ق ،ص 511شيخ صذدوق 1213 ،ق ،ج ،3ص 12و  )11در مجمتوع از
اين روايات بر مي آيد که اگر حاکم از اوامر الهي سرپيچي کند ،نبايد از او اطاعت نمود ،اما
در برخي روايات اطاعت از چنين حاکماني به کلي نفي شده است؛ براي مثال در روايتي از
عليبنابيطالب آمده است نبايد کسي را که معصيت خدا کرده است اطاعت کرد ،فقتط
اطاعت خدا و پيغمبر و والت امر واجب استت( .شيخ کريذامفى 1101 ،ق ،ج ،31ص131
شيخ صدوق ،ج 1102ق ،ج ،1ص )121بر اسا

اين روايت اولياالمر کسي است کته از

انحراف و نافرماني از دستورهاي خدا به دور است .تنها اطاعت از او جايز است و اگر کس
ديرر جايرزين او شود ،نبايد از وي اطاعت کرد.
همان گونه که گفته شد ،در فقه سياسي شيعه اطاعت از حاکم جتائر حترام استت ،امتا
فقهاي شيعه در برخي فروض همکاري با حاکم جائر را نهتنها جايز بلکه واجب شمردهاند.
در يك بررسي کلي ،اگر همکاري فرد به اجبار حاکم جائر باشد و در يورت نافرماني خار
جاني و مالي تحديدش کند ،يا مصلحت مهمي در ميان باشد فقهاي شيعه فتوي به جتواز
همکاري دادهاند و آنها را از مسوغات همکاري با حاکم جائر دانستهاند.
آنچه بيان شد ادله حرمت اطاعت از حاکم جائر در فقه سياستي شتيعه بتود کته البتته
داليع بسيار ديرري از جمله آيات و روايات مرتبط با نفي طاغوت ،آيات و روايات دال بتر
مسئله امر به معروف و نهي از منکر ،سيره امام حسين و ديرر ائمه

و سيره مسلمانان

وجود دارد که عموماً داللت بر مبارزه با حاکم جائر دارند و به مفهوم اولويتت شتامع ايتن
مبحث مي شود ،اما به دليع آنکه موضوع تحقيق جداگانه است ،از بيان آنها پرهيز ميشود
و به بررسي مسئله از منظر فقه سياسي اهع سنت ميپردازيم.
بررسي مسئله در فقه سياسي اهل سنت

بسياري از فقهاي اهع سنت به وجوب اطاعت از حاکم جائر فتوا دادهاند .در شرح موطا
درباره راي مالك و جمهور اهع سنت آمده است :يبر در اطاعت از زمامدار ستمرر خيلتي
بهتر از خروج عليه اوست( .نزذري 1231 ،ق ،ج ،32ص 311هزذو1131،ق3000 /م ،ج،5
ص )12در يحيح مسلم آمده خروج بر امام به دليع اجماع حرام است( .به نقل از :اعجزل،

ص )31ابوزهره در ادامه سانان خويش مينويسد :امام حنبع به وجوب يبر در برابر ظلم

ابن حجر به نقع از ابن باال ادعاي اجماع بر وجتوب اطاعتت از ستلاان متغلتب کترده و
اطاعت از چنين سلااني را بهتر از خروج بر او دانسته استت( .يسذقالني 1211 ،ق ،ج،12
ص )1برخي ديرر گفتهاند اطاعت از امام عادل يا جائر مادامي که در امر و نهي ماالفت با
حکم شرع نکرده است واجب است (نووي[ ،بي تا ،،ج ،2ص )122اغلتب مستشترقين بته
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تصريح و از قيام در برابر ستمرران و وابستري به قيامکنندگان يريحاً نهي کرده و تأکيده
کرده است که قيام مسلحانه عليه فرمانروايان اگر چه ستم کنند جايز نيست؛ زيترا پيتامبر
فرموده است :شما پس از من خودخواهيها و کارهايي را که زشت ميشماريد خواهيد ديد.
گفتند :پس اي پيامبر خدا به ما چه دستور ميدهي .فرمتود :حتق آنتان را کته بتر عهتده
شماست ادا کنيد و حقي را که شما بر عهده آنان داريد از خدا باواهيد .نيز فرموده استت:
هرکس حاکمي بر او فرمانروايي کند و مشاهده کند که مرتکب معصيت خدا ميشود ،بايد
از گناه او ناخشنود باشد ،ولي دست از طاعت او بر نتدارد( .بيهقي 1211 ،ق ،ج ،3ص)153

دليع اين گونه اظهار نظرها امر امامت و رهبري در اسالم را نتوعي حکومتت استتبدادي و
مالقه خواندهاند .مرگوليوث مينويسد« :امامت حکومتي است مالقه .امام در برابر کستي
مسئول نيست ،حتي اگر مرتکب قتع شود .مردم بايد همواره و در همه حال اطاعت کنند و
حق هيچ گونه اعتراضي ندارند» .آرنولد مينويستد« :خالفتت حکتومتي استت ظالمانته و
استبدادي و خليفه از اختيارات نامحدودي برخوردار است .در ايتن گونته حکومتت وظيفته
مردم تنها اطاعت است» .ماکدونالد نيز دراينباره مينويسد« :در هر حال نميتوان خليفته 771

را يك حکمران مشروطه خواند .البته پارهاي از فقهاي سني فتوا به عزل امام جائر دادهاند
چون ماوردي و ابن حزم و غزالي ،ولي همين عده با دليع و ايرار ،امت را دعوت به يتبر
در برابر حکمرانان نايالح ميکننتد»( .صذاکبي 1212 ،ش ،ص )111-113ناگفتته نمانتد
برخي از علماي معاير اهع سنت شرط عدالت را براي حاکم الزم دانسته و امامت خليفته
ظالم و فاسق را اساساً باطع و اطاعت از چنين پادشتاهي را واجتب نمتيداننتد .متودودي
دراينباره مينويسد« :عدالت براي خالفت شرط الزمي است .هيچ ظالم و فاسقي ،خليفته
يا قاضي يا حاکم و مفتي نميباشد .اگر او آماده باشد امامتش باطع استت و اطتاعتش بتر
مردم واجب نيست»( .هزان ،ص )111
ادله روايي

منابع فقهي اهع سنت وجوب اطاعت از حاکم جائر را به آيتات مستتند نستاختهانتد و
عمدهترين دليع آنان دسته اي از روايات است که در اين باش به تعتدادي از آنهتا اشتاره
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در روايتي درباره زمامداراني که از حقوق ملت سترباز متيزدنتد
خواهيم کرد .پيامبر
مي فرمايد :بشنويد و اطاعت کنيد که آنها مسئول کارهاي خويشاند و شتما مستئول کتار
خويش هستيد( .بيهقي 1110 ،ق ،ج ،2ص )21پيتامبر در روايتت ديرتري فرمتوده« :اگتر
کسي از پادشاهش عمع مکروه و ناپسندي مشاهده کرد ،بر آن يبر کند .کستي کته بته
اندازه يك وجب از جماعت خارج شد (يا بر سلاان خروج کرد) و بميرد ،به مرگ جاهليتت
مرده باشد»( .شيباني[ ،بيتا ،،ج ،1ص 311بيهقي1211 ،ق ،ص )151از عتوفبتن مالتك
اشجعي روايت شده که رسول خدا فرمود« :بهترين پيشوايان شما کسانياند که شما آنتان
را دوست داريد و آنان شما را ،شما بتر آنتان درود متيفرستتيد و آنتان بتر شتما .بتدترين
پيشوايان شما کسانياند که شما آنان را دشمن ميداريد و آنان نيز شتما را ،شتما آنتان را
نفرين ميکنيد و آنان شما را .مي گويد عرض کرديم :اي پيامبر خدا ،آيتا از حمايتت آنتان
دست نکشيم؟ فرمود :نه ،مادام که نماز برپا ميدارند اين کار را نکنيد .هرگتاه فرمتانروايي
معصيتي کند از آن معصيت دوري کنيد و هرگز دست از اطاعت آنان برنداريد»( .کزيدي،
 1132ق 3003 /م ،ج ،3ص )211مسلم از حذيفه روايت کرده است کته رستول اهلل
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فرمود :بعد از من اماماني خواهند آمد که به مسير و راه من هدايت نشدهاند و بته شتيوه و
سنت من عمع نميکنند و از بين آنها مرداني قيام ميکنند که قلوب آنها دلهاي شياان

است در پيکره انسان .مي گويد عرض کردم :وقتي چنان پيشواياني بر ما دست يافتند چته
کار بايد بکنيم؟ فرمود :بشنو حرف امير را و از او اطاعت کن ،هر چند بر پشتتت بکوبتد و
مالت را به زور تصاحب کند ،پس حرف او را گوش کن و او را اطاعت نما»( .بيهقي1110 ،
ق ،ج ،2ص 23اعباني[ ،بيتا ،،ج ،2ص )323مقدام از رسول خدا

نقتع کتردهاستت:

فرمانروايان خود را هرچه باشند ،فرمان بريد .پس اگر فرمان آنان به شما با آنچه متن بته
شما گفتهام ،موافقت داشت هم ايشان به پاداش ميرسند و هم شما با اطاعتتتان و اگتر
شما را به امري دستور دادند که من امر نکرده بودم ،گناهش به گتردن خودشتان استت و
شما مسئول و گناهکار نيستيد؛ زيرا هنرام ديدار خداوند ميگوييد پروردگار بتر متا ستتمي
نيست ،پس خداوند ميفرمايد ستمي نيست و سپس مي گوييد پروردگتارا رستوالني را بته
سوي ما ارسال داشتي و ما نيز به ا ن تو از آنان پيروي کرديم و جانشيناني بتراي ايشتان
برگزيدي و ما هم به دستور تو از آنان فرمان برديم و امرايي را بر ما فرمانروايي دادي و ما

بيهقي1211 ،ق ،ج ،3ص )111عالمه اميني در کتاب اعغدير اين دسته از روايتها را جمع
کرده است.
شوکاني عمع يحابه و تابعين را از داليع اطاعت از حاکم جائر به شتمار آورده استت.
وي دراينباره مي نويسد :چون يحابه از معاويه اطاعت کردند و تابعين از حجتاج پيتروي
نمودند ،اطاعت از حاکم جائر جايز است( .شوجاني[ ،بيتا ،،ج ،12ص )222برآمد مجمتوع
روايات مزبور اين است که يبر و اطاعت در برابر حاکم جائر امري پسنديده و واجب است.
نقد و بررسي نظريه اهل سنت

روايات زيادي درباره منزلت و جايراه حاکم جائر در منابع روايي اهع ستنت وارد شتده
که الزم است بررسي گردند .حاکم جائر در متون روايي اهع سنت مورد مذمت قرار گرفته
و از جمله کساني است که گرفتار عذاب الهياند؛ بتراي مثتال در روايتتي حتاکم جتائر در
ردين کساني چون پيرمرد زاني است که غضب الهي را دامن زدهاند( .نوري[ ،بيتا ،،ج،11
ص 111نسذذائي 1102 ،ق1132/م ،ج ،5ص 32تزيزذذي بسذذلي1111،ق 1112 -م ،ج،13
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ميفرمايد :خدا ميگويد راست گفتيد ،گناه آن بر ايشان
آنها را اطاعت کرديم .پيامبر
است و دامن شما پاک و بري از گناهان آنان»( .طبراني 1105 ،ق  1131 /م ،ج ،2ص12

ص )223در روايت ديرري آمده است که حاکم جائر در روز قيامت شديدترين عذابهتاي 771

الهي را خواهد ديد( .طبراني1115ق ،ج ،5ص 321أبو نعيم1105 ،ق ،ج ،10ص )111بتاز
در يحيح بااري آمده کسي که در اين دنيا مردم را عذاب دهد ،خداوند در روز قيامتت او
را عتذاب خواهتد داد( .طبرانذي1101 ،ق1132 -م ،ج ،33ص 110بيهقذذي 1211 ،ق ،ج،3
ص )2خداوند در روز قيامت کساني را عذاب ميکند که در دنيا مردم را عذاب ميدادند .در
روايت ديرري آمده که سه دسته شهادتين آنها پذيرفته نيست که يك دسته از آنها حاکم
جائر است( .طبراني 1115 ،ق ،ج ،2ص 322يري[ ،بي تا ،،ج ،5ص )22در اين روايتت
حاکم جائر همردين افرادي گرديده که به گناهتان کبيترهاي چتون لتواط دستت زدهانتد.
ابنحجر هيثمي احاديث معتبري دربارک شدت عذاب حاکم جتائر آورده استت( .ابذنکجذر
هيثزي[ ،بيتا ،،ج ،2ص )232بر اسا
پيامبر

روايتي که در کتتاب صذحي مسذفم آمتده استت،

حاکمان جائري را که بر مردم سات ميگيرند ،نفرين کرده است( .کزيذدي،

 1132ق 3003 /م ،ج ،1ص 110شيباني[ ،بيتا ،،ج ،2ص )12در روايتي غيبت حاکم جائر
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جايز دانسته شده است( .بيهقي1110 ،ق ،ج ،5ص )213روايت ديرري سه دسته از جملته
حاکم جائر را جايزالغيبه شمرده است؛ «سه دسته حفظ آبروي آنان بتر تتو واجتب نيستت.
کسي که تجاهر به فسق ميکند ،حاکم جائر و بدعتگذار در ديتن» (منذاوي 1103 ،ق -
1133م ،ج ،1ص )123بن باز (مفتي مشهور اهع سنت) جايراه جائر را آتش جهنم دانسته
است .وي در تفسير آيه «و اما القاساون فکانوا لجهنم حابا» ( ن )15 :اعتقتاد دارد کته
منظور از «قاسط» همان حاکم جائر است( .بن باز[ ،بيتا ،،ج ،31ص )122در روايتي آمده
است بهترين مردمان نزد خداوند در روز قيامت حاکم عتادل و بتدترين آنتان حتاکم جتائر
است( .بيهقي 1110 ،ق ،ج ،2ص )12فقه سياسي اهع سنت با آنکه حاکم جائر را متذمت
کرده ،اطاعت از وي را الزم شمرده که به بررسي آرا و ادله فقهاي اهع سنت درايتنبتاره
ميپردازيم.
شکلگيري نظريه لزوم حمايت از حاکم جائر در ادبيات قديم اهل سنت
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همان گونه که گفته شد ،روايات زيادي مبني بر مذمت و عقاب حتاکم جتائر در منتابع
روايي اهع سنت وجود دارد ،اما وجوب اطاعت از حاکم جائر در فقته سياستي اهتعستنت
واقعيتي انکارناپذير است .دربارک چرايي اين مسئله بايد گفت اين امر ريشه در بنيان نظري

انديشة اهعسنت دارد .اهعسنت در مقايسه با شتيعيان انعاتاف بيشتتري در انابتاق آرا و
عقايدشان با واقعيتهاي سياسي داشته و دارند .اين انعااف به نقاهاي انجاميد کته گويتا
واالترين ارزش در سياست ،نه عدالت ،بلکه امنيت بود .در اين نررش توانتايي حکومتت و
حفظ قانون و نظم جامعه نسبت به تقوي از منزلت بيشتري برخوردار است( .کزيد ينايت،
 ،1230ص)22

در ريشهيابي اين نظريه بايد گفت که عملکرد و مشي سياسي خلفاي ناستين که بته
مثابه تابلو عمع و رفتار سياسي اهع سنت بود ،مبنا و پايه چنين تفکري قرار گرفت .گرچه
به ظاهر اين نظريه در مشي سياسي خلفاي اوليه به چشم نميخورد ،اما با اندکي تأمتع در
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ميتوان رگهها و ريشه هاي آن را يافتت .در
رفتار سياسي خلفاي پس از رسول خدا
واقع رفتار سياسي خلفاي ناستين تتأيير شتررفي بتر عملکترد و مشتي سياستي خلفتاي
بنياميه و بنيعبا گذاشت .دست کم اين خلفا براي مشروعيتباشيدن به امور و رفتتار
خود تالش ميکردند عمع و نظر خود را به سنت و رفتار خلفاي ناستين مستند سازند.
اساساً ايول تفکر سياسي اهع سنت درباره خالفت بته شتکلي کته از طترف فقهتا و
متکلمان سني ،خايه از قرن چهارم به بعد ،بيان شده حايع ستازش شتريعت و واقعيتت
سياسي زندگي مسلمانان است .از آنجا که اهع ستنت خالفتت را در زمتره مصتالح عامته
مي شمردند ،ابايي نداشتند که در وضع ايول خالفت ،رويدادهاي تاريخ اسالم را متالک و
راه نماي عمع خويش قرار دهند و ايول را بتا تحتوالت سياستي و اجتمتاعي هماهنتگ
سازند؛ بنابراين داوري درست درباره عقايد و آراي متفکران ستني دريتورتي بته واقعيتت
نزديكتر خواهد بود که ويژگي هاي سياسي و تارياي را کته ايتن نظريتههتا در آن دوره
شکع گرفته است ،مد نظر داشته باشيم .درواقع باش اعظم ايول خالفت در دوره ضعن
عباسيان و ماالفت مدعيان از هر سو مدون شد .جنبشهتاي استتقاللطلبانته در ايتران،
تسلط امويان بر اندلس ،روي کار آمدن فاطميان در مصر و حکومت ادريسيان و اغلبيان بر
شمال آفريقا اندک اندک به تجزيه امپراطوري عباسيان منجر شد .بنابراين از اواختر قترن
سوم هجري ،دستراه خالفت عباسي در بغداد به آلت بيارادهاي در دست حکتام مقتتدر و
کارگزاران خليفه در نقاط گوناگون امپراطوري مبدل شد .در چنين اوضاعي فقها و متکلمان
که به تدوين ايول سني خالفت همت گماشتند ،وظيفه خود را در آن ديدنتد کته ضتمن
حفظ حرمت خليفه براي انتقال قدرت سياسي از او به کارگزارانش يا عايتيان توجيهتاتي
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ارائه کنند تا ايع خالفت مشروعيت خود را داشته باشد و آسيب نبينتد( .کزيذد ينايذت،

1235ش ،ص )112-115گرچه در نظريه استيال قدرت خليفه محدود شد ،اما ايتن مستئله
رواج يافت که هر کس تحت هر شراياي ميتواند بر مردم حکمراني کند و عمالً شراياي
که در نظام خالفت خصوياً در دورههاي اوليه مورد توجه قرار داشت ،تحتتالشتعاع قترار
گرفت و به حاشيه رفت.
به هر حال نظريه استيال به مرور زمان تا آنجا پيش رفت که عزل خلفا و امرا تحت هر
شراياي ناممکن بود .گرچه نظريه استيال در ابتدا با ماالفتهايي روبهرو بود ،اما بهتدريش
چنان قوام يافت که برخي از نظريهپردازان خالفت دوره معاير را با چتالشهتايي روبتهرو
ساخت .البته جا دارد ريشهها و زمينه هاي سياسي ت اجتماعي پيدايش اين نظريه در دوران
خلفاي راشدين ،بني اميه و بنيالعبا و همچنتين ريشتههتاي عقيتدتي آن در تحقيقتي
مستقع بررسي گردد .به هر حال تبعيت از حاکم جائر در ديدگاه اهع ستنت يتك مستئله
اساسي و انکارناپذيري است که انديشمندان معاير اهعسنت بهدنبال راه برونرفتت از آن
بودهاند.
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تحول نظريه اطاعت از حاکم جائر در دوره معاصر

همانگونه که بيان شد گرچه نظريه مشهور در ميان فقهاي اهع سنت همتان وجتوب
اطاعت از حاکم جائر است ،اما در دوره معاير عمدتاً با جدال فکري دو طين روياروستت.
دسته اول نوانديشاني اند که به انفتاح باب اجتهاد معتقدند و وجوب اطاعت از حاکمان را با
نظريات خود ناسازگار ميبينند؛ چنين نظريههايي را در تقابع با دموکراستي متيپندارنتد و
آنها را امتداد استبداد سياسي مي شمرند .فقهاي نوانديش اهتع ستنت در دوره معايتر بتا
اشاره به آموزههاي شورا و بيعت بر قانونگرايي ،نهادگرايي و تفکيك قوا تأکيد کردهانتد و
کوشيدهاند مردم را بر مشارکت در نظام سياسي معاير برانريزند؛ براي مثتال ستنهوري و
توفيق الشاوي (دو تن از انديشمندان معاير اهعسنت) براي بيعتت بتا خليفته و ستازوکار
انتااب وي و مدتي که مي تواند بر مسند قتدرت بتاقي بمانتد ،زمتان مشاصتي در نظتر
گرفتهاند .آنان متون فقهي و کالمي سنتي اهع سنت را کته عتزل خليفته را تحتت هتيچ
شراياي حتي در يورت فسق جائز نميداند ،مانع براي نظريههاي ختود دانستتهانتد؛ بته
همين دليع متون فقهي و کالمي را ناکافي و روايات موجود در اين باب را تأويع و توجيه
کرده و گفتهاند مقصود اين روايات پرهيز از فتنه و جلوگيري از هرج و مرج و ختونريزي و
جلوگيري از فساد و استبداد بوده است .بنابراين تعيين مدت معين براي حاکم از سوي امت

با اين اهداف سازگار است( .محزد سفيم اععواء1131 ،ق ،ص112-113؛ سنهوري1112 ،م،

ص )112آنان همچنين در بحث قانونرذاري اعتقاد دارد خداوند متعال اين امر را به امت و
عالمان و خردمندان امت تفويض کرده است؛ بنابراين امت منبع مشروعيت قدرت سياسي
است؛ پس هرگاه امت در مسئلهاي اجماع کرد ،حاکم اسالمي نميتواند آن را نقض يتا بتا
آن ماالفت نمايد( .هزان)

زکاة پايبند نيستند؛ ازاينرو چنين حاکماني کافرند و جهاد با آنها واجب است( .ابذنتيزيذه،

1103ق1131/م ،مسئفه  )2فتواي ابنتيميه مستمسك برخي از رهبتران معنتوي اختوان از
جمله سيد قاب شد .وي در کتاب معاعم فياعطريق جوامتع بشتري را بته جوامتع الهتي و
جاهلي تقسيم کرد .از نظر وي جامعه جاهلي جامعهاي است که در آن احکتام الهتي اجترا
نمي شود؛ بنابراين مبارزه جهادي با چنين جامعهاي بر فرض توان واجب است ،در غير اين
يورت هجرت تا مهياشدن شرايط واجب خواهد بود( .سيد قطذ [ ،بذيتذا ،،ص )21ايتن
ديدگاه دستمايه گروههاي جهادي اخوان همچون عبدالسالم فرج در کتاب اعجهاد اعفريضه

اعغائبه عليه رژيم انور سادات و گروههاي جهادي ديرر در دهتههتاي اخيتر گشتته استت.
عبدالسالم فرج با اين استدالل که دشمنان يعني حکام مسلمان وارد سرزمينهاي اسالمي
شدهاند و زمام امور را به دست گرفتهاند ،جهاد با آنان را بر هر مسلماني واجب عيني اعالم
کرد( .فرج ،1131 ،ص )11امروزه اسامهبنالدن رهبر القاعده و عبداهلل عزام شبيه اين فتوا
را عليه نظاميان ناتو و در رأ
يادر کردهاند.

آن آمريکا و سرمداران کشورهاي اسالمي به عنوان ميزبان

بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در فقه سیاسی...

گروه دوم که در حد نظريه باقي نماندند و به مبارزه روي آوردند ،بترخالف دستته اول
عمدتاً گروههاي سلفيهاند .برخي از گروههاي سلفيچون طالبان ،القاعده و اخوان المسلمين
پرچم قيام و مبارزه را عليه حکام استبدادي در کشورهاي اسالمي از جمله تتونس ،مصتر،
ليبي سوريه برافراشته اند و تحت عنوان جهاد مبارزه عملي با حاکمان اين کشورها را آغتاز
کردهاند .ريشة اين نظريهها را بايد در آراي ابنتيميه که پيرو اهتع حتديث بتود ،جستتجو
کرد .ابن تيميه در قرون هفتم و هشتم هجري فتواي جهاد عليه حاکمان مغول را کته بتر
کشورهاي اسالمي تسلط داشتند و قصد حمله به مصر را در سر مي پروراندند يادر کترد.
استدالل وي اين بود که حاکمان مغول قوانين خود را جايرزين قانون شريعت اسالمي در
کشورهاي تحت فرمان خود کردهاند و به برخي از احکام اسالمي مثع نماز ،جهتاد ،روزه و
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در اينجا توجه به دو نکته الزم است .نکتة اول آنکه اغلب فقهاي اهع ستنت از جملته
ابنتيميه از طرفداران نظريه اطاعت از حاکم جائر بودند و اعتقتاد داشتتند در برابتر چنتين
حاکماني بايد يبر و تحمع نمود؛ حال چرا ابنتيميه به مبتارزه بتا حکتام جتائر فتتوا داده
است؟ پاسخ اين مسئله را بايد در کتاب اعفلاوي اعکبري ابنتيميه جستجو کرد و نبايد آنرا
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دليع بر تناقض گويي وي پنداشت؛ زيرا وي در اين کتاب ابتدا فتوي به کفر حاکمان مغول
داد و کافربودن آنها را يابت نمود ،سپس فتواي جهاد عليه آنهتا را يتادر کترد .نکتته دوم
آنکه در ميان رهبران گروههاي جهادي بهجز ابنتيميه هيچ کدام فقيه نبودند .عبدالستالم
فرج ،يالح سريه ،اسامهبن الدن ،عبداهلل عزام فقيه نبودند ،رهبتران اختوان هتم از جملته
حسن البناء ،هضيبي و سيد قاب از فقها و عالمان ديني فارغالتحصيع االزهتر نبودنتد .در
ضمن آراي جهادي را فقهاي مشهور معاير اهع سنت حتي فقهاي ستلفي رد کتردهانتد.
يالح اللحيدان از فقهاي معاير سلفي ماالفت با حتاکم جتائر را ختالف شترع دانستته و
تظاهرات عليه وي را به دليع مغايرت با ايع امنيت حرام اعالم کرده است ،اما در سوريه
قتع و عام مردم را تا دو سوم جمعيت مجاز دانسته تا رژيم تغيير يابتد( .ر ک :موق معاعي

اعشيخ صاع اعفحيذدان) iبته هتر تقتدير بتا وجتود چترخش در ديتدگاه برختي از فقهتاي
ايالح طلب و نوانديش معاير اهع سنت که ماالن تکوين حاکم سياسي جائر و اطاعتت
از وي هستند ،به داليلي هژموني اين نظريه در محافع رسمي علمي فقهاي اهتع ستنت
مشاهده مي شود .در مقام عمع نيز اين نظريه در اغلب کشتورهاي جهتان استالم مبنتاي
عمع است.
نتيجهگيري

دو نررش متفاوت در فقه سياسي شيعه و اهع سنت درباره مسئله نافرماني مدني وجود
دارد .متون فقهي اهع سنت مااطب را در مواجهه با حاکم جائر غالباً بته يتبر و تحمتع
توييه کردهاند و اطاعت از دستورهاي چنين حاکمي را الزم دانستهاند ،حتي اگتر امتر بته
معصيت باشد .برخالف ديدگاه مشهور برخي فقهاي اين مذهب رويارويي با چنين حاکمي
 iصالح اللحیدان در سال 0531ق در شهر بکیریه واقع در منطقه القصیم عربستتان متولتد شتد .در
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سال 0531ق از دانشکده شریعت ریاض فارغالتحصیل شد .در سال 0531ق رئیس مجلس اعلی قضای
عربستان نائل شد و هم اکنون عضو هیئت عالی علمای این کشور قرار دارد.

را مشروط به موفقيت جائز شمردهاند .برخالف اين ديدگاه فقهاي شيعه نافرمتاني از اوامتر
حاکم جائر را مجاز دانستهاند و معتقدند نه فقط نافرماني بلکه مبارزه با چنين حتاکمي بتر
فرض مهيابودن شرايط يا امکان فراهمسازي آن واجب است .فقهاي شيعه گفتهشان را به
آيات و روايات معتبر و سيره پيشوايان معصوم

و سيره مسلمانان مستند ساختهاند.

بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در فقه سیاسی...
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 الطبرا ي ،سليعانبنأحعدبنأيوب أبوالقاسم ،لخمعجملخربيو اتحقيق حعردیبرن بدالعويردالسلفي ،ط  ،5موصل :مکتبةالعلوم ف الحکم1040 ،ق1814 /م.
 طبرسى ،ابوالفضل لىبنحسن ،مشريةالوهطلر اکتابخا م حيدريم وف اار 1411 ،ق.سال شانزدهم /شماره شصت و یکم  /بهار 92

 الطبری ،ابيجعفر محعدبنجرير ،تير خلالممانالخملطک اتصحيح ف ضبط نخبة من العلعراءاالجالء ،القاهره :مطبعة االستقامم1411 ،ق1848/م.
 طوسي ،محعدبنحسن ،لخمبسططافيافت الالميمي اتصحيح :سيد محعدتقي کشرفي ،چ ،4تهران :المکتبة العرتضويم الحياء اآلثار الوعفريم.1411 ،
 العسقال ي ،أحعدبن ليبنحور أبو الفضل ،فهتحالخبهيراااشهوحااهحيحالخبوهيرا اتحقيرقأحعدبن ليبنحور أبوالفضل العسقال ي الشافعي ،بيرفت :دارالمعرفة1418 ،ق.
 العالمم الحلي ،کشفلخيتين اط ،1تحقيق حسين الدرگاهي1011 ،ق. لىبن يسى إربلى ،کشفالخغمل اچاپ مکتبر ب ى هااعى تبريز1411 ،ش. ايت ،حعيد ،لهد ش اسييسيادرالسالمامعياو اترجعم بهاءالدين خرمشاهي ،چ  ،0تهران:ا تشارات خوارزمي 1414 ،ش.
 رررررررررر ،ههيد يانالهد ش يااسييسيادرال ولنانالسالم ابا تصحيح ف مقدمم صادق زيباکالم ،چ  ،0تهران :ا تشارات رفز م1411 ،ش.
 -العواء ،محعدسليم ،لخنظيملخسييسيافيالالسالم اط  ،1دمشق :دارالفکر1050 ،ق.
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 -فتا ،يشابورى ،محعد بن حسن ،رنضللخطلعظين اقم :ا تشارات رضى] ،بيتا[.

 فرج ،محعد بدالسالم ،لخجهيدالخفو ض الخغيئب ا:1811http://unfulfilledduty.weebly.com.
 سيد قطب ،معيخمافيلخطو ق اموقع مصر افالwww. Egypt1. Info : محعد ،افيس کرريم ،لخمعجهمالخمطضهطعياخهنه الخبالغهل اط  ،1مشرهد :موعرع البحروثاالسالمير 1041 ،ق.
 العر شي ،شوحالحتيقالخحق اتعليق السيد اهابالدين العر شي ال وفي ،تصرحيح السريدابراهيم العيا وي ،قم :م شورات مکتبة آيم ال العظعي العر شي[ ،بيتا].
 الع افی ،اإلمام الحافظ زينالردين برد الررفف  ،لختيسهيوابشهوحالخجهيمعالخصهغيو اط ،4الرياض :دار ال شر /مکتبة اإلمام الشافعي1041 ،ق ر 1811م.
 ال سائي ،أحعدبن اعيب أبو بردالرحعن ،سهننالخنسهيئيا [العوتبرى مرن السر ر] ،تحقيةعبدالفتاح أبوغدة،اط  ،5حلب :مکتب العطبو ات اإلسالميم 1041 ،ق1811 -م.
لي معوض ،ط  ،1بيرفت :دارالکتب العلعير 1051 ،ق – 5444م.

 ال عری ،أبو عر يوسفبن بدالبن بدالبر ،لختمهيداخميافيالخمط أامهنالخمعهيهيانلوسهيهيد اتحقيق مصطفىبنأحعد العلوی ف محعرد بردالکبير البکرری ،العغررب :فزارو عروم اصفقرا
فالشؤفن اإلسالمير1411 ،ق.
 ال وری ،أبيالفضل السيد أبوالععاطي ،لخمسندالخجيمعالخمعلل [بي جا] الشاملم[ ،بيتا]. ال وفی ،رنضللخطيخبينانعمدةالخمفتين [بي تا] ،موقع الوراق.Http://www.alwarraq.com.
 -موقع معالي الشيخ صالح للحيدان http://lohaidan.af.org:

بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در فقه سیاسی...

 -ال عری ،أبو عر يوسفبن بدالبن بد البر ،لالستذکير اتحقيق سالم محعد طا ف محعرد
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