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چکیده
 نظریۀ خافت اسللامی ریشه در سدۀ نخست اسللام دارد و به دلیل اهمیت آن در اندیشۀ 
سیاسی اهل سّنت، بارها مورد بررسی دانشمندان مسلمان قرارگرفته و آثار فراوانی نیز در این 
زمینه تولید شده است. این نظریه بین عالمان اهل سّنت، موافقان و مخالفانی دارد که دستۀ 
نخست بر وجوب آن، استدالل عقلی و نقلی ارائه کرده اند و مخالفان، از اساس وجوب آن 
را رد می کنند و عده ای نیز از اسام منهای سیاست سخن می گویند. در این میان »رمضان 
البوطی« از بزرگان اشاعرۀ معاصر، ضرورت اقامۀ خافت در جوامع معاصر اسامی را مطرح 
کللرد. در پژوهش حاضر با اسللتفاده از روش توصیفی لل تحلیلی تاش شللده که دیدگاه او 
دربارۀ خافت بررسللی شللود. به باور او حکومت اسامی از شعایر مهم دینی است که باید 
در جوامع اسامی اسللتقرار یابد؛ زیرا اجرای بسیاری از احکام فقهی اسام، مستلزم برپایی 
خافت اسللامی اسللت. با توجه به اوضاع حاکم بر جهان اهل سّنت که با روش حکومتی 
غربی، برخی به صورت سلللطنتی اداره می شوند و برخی تحت تأثیر اندیشه های افراطی قرار 
دارند، به نظر می رسللد نظریۀ خافت البوطی مناسللب ترین نظام سیاسللی برای جامعۀ اهل 

سّنت است؛ لذا پژوهش و تبیین این موضوع هم ضرورت می یابد.
واژگان کلیدی: رمضان البوطی، خافت اسامی، امام، اجماع، شورا.

| تاریخ دریافت:1401/3/1 | تاریخ پذیرش:1401/3/30 |
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1. بیان مسئله
محمد سللعید رمضان البوطی )1929- 2013م( دانشمند سللوری و از شخصیت های مهم اشاعرۀ 
معاصر و اثرگذار در جهان اسللام اسللت. وی در حوزه هایی چون فلسللفه، کام، فقه، حدیث، 
تاریخ، سیاست، مذاهب اسامی و تفسیر، نقد مبانی اندیشۀ غرب و رد سلفیه وهابی آثار فراوانی 
دارد. این دانشللمند اشللعری به دلیل موضع ضد سلللفی وهابی که داشت، در 21 مارس 2013 م. 
براثر انفجار تروریستی که از سوی گروه داعش برنامه ریزی شده بود در شهر دمشق در مسجدی 

به قتل رسید )جالی، 1400: 75(.
یکی از موضوعات مهم که البوطی به آن پرداخته، خافت اسللامی اسللت. نظریۀ خافت 
اسامی مربوط به اندیشۀ سیاسی اهل سّنت است که عالمان سّنی آن را برای توجیه خافت خلفا 
مطرح کرده اند. ریشللۀ این نظریه به واقعۀ سللقیفه برمی گردد که مطابق دیدگاه اهل سّنت عده ای 
ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند و سپس به ترتیب خلفای دیگر را. نظریۀ خافت اسامی 
از بدو پیدایش، میان عالمان سللّنی موافقان و مخالفانی داشللته است. موافقان نظریۀ فوق، بر این 
باورند که پیامبر اسللام عاوه بر راهنمایی جامعۀ بشری که از سوی خداوند مأمور بود، عمًا در 
مدینه حکومت تشللکیل داد؛ هرچند حکومت نامبرده ازلحاظ ساختار، مؤلفه های حکومت های 
امروزی را نداشللت. پللس از رحلت آن حضرت، صحابه نیز خافت اسللامی را امری ضروری 
شللمرده و ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند؛ اما مخالفان نظریۀ خافت، تشکیل حکومت 
از سوی پیامبر)ص( را از اساس انکار کرده و بر این باورند که آن حضرت فقط برای هدایت انسان ها 
از سللوی خداوند مبعوث شده بود و کاری به شللیوۀ حکومت داری نداشت و این مسئله به خود 

مسلمانان واگذار شده است )عبدالرازق، 1925: 37(.
مسللئله دیگر مورد اختاف عالمان سللّنی، وجوب امام و نظام سیاسی است. عده ای در اصل 
وجوب امام و تأسللیس نظام سیاسی تردید کرده اند؛ مثل گروه خوارج و ابوبکر اصم از معتزلیان. 
عدۀ دیگر از وجوب عقلی امام و نظام سیاسی سخن گفته و بر این باورند که اگر جامعه ای، رهبر 
و نظام سیاسللی نداشته باشللد، دچار پراکندگی و سردرگمی خواهد شد. جاحظ از بزرگان معتزله 
قائل بر این دیدگاه بوده و در رسللاله ای با عنوان اســتحقاق االمامة، بر وجوب امام و ضرورت نظام 

سیاسی استدالل عقلی کرده است.
 سومین نظریه در این باب، نظریه وجوب شرعی ل سمعی امام و نظام سیاسی است که اغلب 
عالمان سللّنی به آن تمایل دارند. به باور صاحبان این دیدگاه مسللئلۀ امامت و تأسیس نظام سیاسی 
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از مسائلی است که عقل قادر به تشخیص وجوب، اباحه و حال و حرام آن نیست. ماوردی فقیه 
شللافعی، عبدالجبار معتزلی و دیگر عالمان مشللهور اهل سللّنت اعم از معتزلی، شافعی، حنبلی و 
غیره، قائل به این دیدگاه اند و برای توجیه مشروعیت نظام سیاسی اهل سّنت، به ادلۀ سمعی و نقل 

از قرآن و سّنت، استناد کرده اند )فیرحی،1380، ش 15: 168-141(.
 دانشللمندان اهل سللّنت، قریب به اتفاق، دربارۀ ضرورت خافت اسامی اجماع نظر دارند. 
کید دارد و آن را برای سروسامان  از این میان رمضان البوطی نیز بر ضرورت حکومت اسللامی تأ
 دادن به جامعۀ اسامی و برای تبیین و گسترش احکام فقهی ضروری می داند. به باور وی در نبود 
حاکم مسلللمان بخش زیادی از احکام فقهی مسلمانان معّطل می ماند یا مجالی برای تنفیذ آن ها 
پیدا نمی شللود. به همین دلیل وی برپایی حکومت اسامی را از واجبات کفایی مهم شمرده و بر 
این باور اسللت که اگر مسلمانان نسبت به این مسللئله کوتاهی کنند، خداوند آن ها را بازخواست 
خواهللد کللرد؛ بنابراین با توجه به جایگاه خاصی که خافت اسللامی در اندیشللۀ البوطی دارد، 
موضوع پژوهش حاضر را می توان از جهاتی حائز اهمیت شمرد. ازجمله این که جامعۀ اهل سّنت 
در عصر حاضر با بحران سیاسی مواجه است. بعضی از کشورهای اسامی )سّنی( از مدل سیاسی 
غرب پیروی می کنند، پاره ای هم به شللکل سلللطنتی اداره می شوند. گروه های تندرو اهل سّنت 
هم به نام خافت و امارت اسللامی، جز اختاف و درگیری، برناملله ای برای برون رفت از وضع 
موجود ندارند؛ لذا نظریۀ خافت البوطی را می توان مناسللب ترین نظام سیاسی برای جامعۀ اهل 
سللّنت دانسللت که در پژوهش حاضر بررسی شده اسللت. برای تبیین خافت موردنظر وی، این 
پرسش ها قابل طرح است: رمضان البوطی از ضرورت چه نوع حکومت اسامی سخن می گوید؟ 
آیا منظور وی همان خافت موردنظر عالمان متقدم اهل سللّنت است که قریشی بودن امام در آن 
شللرط است یا شخص غیرقریشللی و غیرعرب نیز می تواند به مثابۀ امام در رأس خافت باشد؟ آیا 
حاکم اسامی موردنظر وی با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود یا با آرای خبرگان جامعه؛ یعنی 

شورای اهل حل وعقد؟

2. مبانی نظری خالفت
 اهتمام اهل سللّنت در تفسللیر خاص از واقعۀ سقیفه موجب شده است که در طول تاریخ اسام، 
مجموعۀ نسللبتًا منسللجمی از ادله و اصول به وسیلۀ اشاعره، معتزله و دیگران در تبیین نظام سیاسی 
اهل سللّنت فراهم گردد که اصطاحًا خافت اسامی نامیده می شود. البته این خافت اسامی 
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درگللذر تاریخ و چالش های زمانه، دچار تحوالت جدی شللده اسللت. با وجود ایللن، امامت یا 
خافت در اندیشۀ اهل سّنت، جانشین نبوت در حفظ دین و سیاست دنیا است و در اندیشۀ فوق، 
هیچ گاه دین از دنیا جدا نبوده و حاکم اسامی »نایب«، »تابع« و »خلیفه« پیامبر)ص( و قبل از هر 
چیز ضامن استمرار شریعت و احترام و اجرای آن به شمار می آید )ماوردی، 1406: 5(. از این رو 
دربارۀ وجوب رهبری و تأسیس نظام سیاسی میان اهل سّنت، تقریبًا اجماع نظر وجود دارد، به جز 
عدۀ اندک؛ مانند ابوبکر اصم معتزلی که به حذف دولت و بی نیازی جامعه از رهبر باورمند است 
)ماوردی، 1979: 2(. طبق منابع اهل سللّنت دیدگاه های موجود دربارۀ ضرورت یا عدم ضرورت 

نظام سیاسی، به سه دسته تقسیم پذیر است:
1. نظریه عدم وجوب: عدۀ اندک در اصل وجوب امامت و تأسیس نظام سیاسی تردید کرده اند. از 
خوارج و ابوبکر اصم به عنوان قائان این دیدگاه نام برده اند )معتزلی، بی تا: 16( و از شخصیت های 
معاصر، علی عبدالرازق، دانشمند مصری از مخالفان تشکیل حکومت اسامی است )عبدالرازق، 

.)22 :1925
2. نظریه وجوب عقلی: گروهی از دانشمندان سّنی از وجوب عقلی امامت و تأسیس نظام سیاسی 
سخن گفته و بر این باورند که طبع عقا، تسلیم و تمکین به رهبری را پسندیده و واجب می داند 
کلله مردم را از ظلم به یکدیگللر باز بدارد و منازعه میان آنان را حل وفصللل کند؛ زیرا بدون والة 
)رهبران( قواعد زندگی مهمل و مردم دچار پراکندگی و سللردرگمی خواهند شللد )معتزلی، بی تا: 
16(. عمروبن بحر جاحظ معتزلی )قرن سللوم هل.( از طرفداران این دیدگاه اسللت که در رساله ای 
با عنوان »اسللتحقاق االمامة« بر وجوب عقلی امام و نظام سیاسللی اسللتدالل عقلی کرده اسللت 

)جاحظ، 1987: 184(.
3. نظریه وجوب شــرعی ـ سمعی: طبق گزارش قاضی عبدالجبار و ابن فراء حنبلی )380-458ق( 
مسئلۀ امامت و تأسیس نظام سیاسی را از مسائلی شمرده که عقل قادر به تشخیص وجوب، اباحه 
و حال و حرام آن نیسللت. )فراء، 1414: 23(؛ به طورکلی می توان گفت که عالمان مشهور اهل 
سللّنت اعّم از معتزلی، شافعی، حنبلی و غیره در توجیه مشروعیت نظام سیاسی اهل سّنت، به طور 
عموم از ادلۀ عقلی فاصله گرفته و به دالیل سمعی و نقل از قرآن و سّنت استناد می کنند )ماوردی، 

1406: 5؛ معتزلی، بی تا: 47؛ به نقل از: فیرحی،168-1380:141(.
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3. مفاهیم مهم در اندیشۀ سیاسی اهل سّنت
 عالمان سللّنی برای توضیح مشللروعیت حوادث پس از رحلت پیامبر)ص(، نوعًا به دو اصل اساسی 
»اجماع« و »شللورا« استناد می کنند. البته اصل شورا بیشتر در نظریه های جدید اهل سّنت مطرح 
است؛ اما اجماع مهم ترین منبع مشروعیت نظام سیاسی در نظریه های قدیم اهل سّنت بوده است. 
اینک به ترتیب نخسللت به اصل اجماع اشاره می کنیم، سپس اسللتدالل دانشمندان سّنی دربارۀ 

شورا را پی می گیریم و در پایان، اشارۀ مختصری به دو مفهوم خلیفه و خافت خواهد شد.

3-1. اجماع
 عالمان اهل سللّنت اجماع را مهم ترین مستند برای مشروعیت نظام سیاسی خود، به ویژه خافت 
خلفللای چهارگانه می دانند. در این اندیشلله، قوی ترین و عالی ترین مرتبللۀ اجماع، همان اتفاق و 
اجماع صحابه اسللت؛ زیرا مطابق باورشان، صحابۀ نسللل اول مسلمانان بودند که گفتار پیامبر)ص( 
گاهی بیشتر  را دیدند و از نزدیک شللنیدند و دربارۀ احکام و اسللرار اسام نسللبت به دیگران از آ
برخوردار بودند. همچنین اسللتدالل کرده اند که صحابه بعد از رحلت پیامبر)ص(، اجماع دارند که 
باید کسللی جانشین پیامبر شود و برای انتخاب خلیفه نیز تاش کردند و از احدی از آن ها شنیده 
نشللده که از عدم احتیاج مسلللمانان به امام و خلیفه سخن گفته باشللد؛ بنابراین اجماع صحابه بر 
وجوب وجود خافت ثابت می شود و این همان اصل اجماع است که مستند مشروعیت خافت 

به شمار می رود )الرئیس، بی تا: 247ل 248(.
بر اسللاس مذهب اهل سللّنت، منابع حجیت اجماع »قرآن«، »سللّنت« و »مجلس صحابه« 
اسللت. ازاین رو عالمان سّنی برای اثبات حجیت اجماع به آیات و روایات و به »مجلس صحابه« 
به مثابۀ سللومین منبع اسللتناد می کنند. مجلس صحابه که در مذهب سللّنی از آن به منبع تاریخی 
یاد می شللود، به این معنا اسللت که بعضی از نویسندگان اهل سّنت، خبر از تأسیس نوعی مجلس 
مشللورتی می دهند که ابوبکر، سپس عمر در اوایل خافت خود ل که هنوز گسترۀ دولت اسامی 
از شبه جزیرۀ عربستان تجاوز نمی کرد ل جمعی از بزرگان صحابه را دعوت کرده، مقرر کردند در 
مواردی که خلیفه نص صریحی در قرآن و سللّنت پیدا نمی کرد، مشاوره و اظهارنظر کنند. هرگاه 
ایللن جمللع در امری اتفاق می کردنللد، خلیفه نیز همان نظر را اخذ و اجللرا می کرد و در مواردی 
نیز این جمع به اجماع نمی رسللیدند. طبق گزارش منابع اهل سللّنت، اکثر احکام شرعی که گفته 
می شود مورد اجماع صحابه بوده، در همین زمان تشریع شده است )متولی، 1966: 594(. به رغم 
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تردیدهایی که در بنیاد نظری اجماع صحابه وجود دارد، اهل سّنت نتایج نظری و علمی مهمی در 
معماری نظام سیاسی خود استخراج کرده که شورا یکی از آن ها است.

3-2. شورا
شللورا مهم ترین اصل نظام سیاسللی، به ویژه در نظریه های جدید اندیشۀ سیاسی اهل سّنت است. 
منظور از شللورا تبادل آرا به منظور اتخاذ تصمیم گیری درسللت در مسللائل اساسی جامعه اسامی 
اسللت که حکم و نص شللرعی دربارۀ آن ها موجود نیست. به نظر بعضی نویسندگان عرب، لفظ 
»امر« در آیۀ شللورا آشللکارا نشان می دهد که بیشتر موارد شورا، امور حکومتی و اقامۀ تصمیمات 
دولت در بین مؤمنان و اعضای جامعه اسللامی بوده اسللت. از سویی، شورا در انتخاب خلیفه یا 
امام نقشی اساسی دارد؛ زیرا بیعت برخاسته از نظر شورا است. مراد از شورا، اهل حل وعقد است 
که از عالمان، رؤسللا و بزرگان طوایف تشکیل می شود. هرگاه جمهور شورا با شخصی که شرایط 
خافت را دارا اسللت، بیعت کنند، خافت او منعقد می شللود؛ زیرا با بیعت آن ها اجماع منعقد 
می شللود و اجماع یکی از مصادر شریعت اسللت )العربی، بی تا، ج 2: 28-53؛ رمضان البوطی، 

.)148 :1993

3-3. خالفت
 محوری ترین مفهوم در نظام سیاسی اهل سّنت »خافت« است. منظور از خافت این است که 
شخصی از مؤمنان ریاست دولت اسامی را به جانشینی از پیامبر)ص( بپذیرد. جرجی زیدان با توجه 

به واقعیت تاریخی خافت می نویسد: 
خافت که نوعی از کشللورداری اسللت، مخصوص جهان اسللام است و پیش 
از آن سللابقه ندارد. خافت از قبیل قدرت پادشاهی مطلقه است؛ اما تمایز آن با 
قدرت قیصرها و کسللراها به این است که خافت هر دو قدرت دینی و دنیوی را 

در برمی گیرد )جرجی زیدان، 1968: 127(.
 عالمان سللّنی نیللز خافت را جامع دو قللدرت دینی و دنیوی می داننللد. ماوردی »خافت 
را جانشللین نبوت در حفظ دین و سیاسللت دنیا« تعریف کرده اسللت )ماوردی، 1406، 533(. 
نویسللندگانی مثل مصطفی الرافعی و عبدالحمید متولی نیللز از میان انبوه تعاریف، این تعریف از 
خافت را برگزیده اند: »خافت ریاسللت عامه در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر)ص( اسللت« 
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)متولی، 1974: 131؛ الرافعی، 1958: 19(. محمد الصمد حمد از دیگر نویسللندگان اهل سّنت، 
خلیفه را این گونه تعریف کرده است: 

خلیفه کسللی جز یکی از مؤمنان نبوده و در تمللام حقوق و واجبات همانند آنان 
اسللت. وی مثل پادشللاه یا شبیه پادشللاه نیسللت که فراتر از مردم باشد و آنان را 

ظالمانه از حقوقشان محروم کند )الصمد حمد، 1994: 43(.

4. نگاه گذرا به شکل گیری حکومت اسالمی
به باور رمضان البوطی، پیامبر اسللام)ص( پس از هجرت به مدینه، نخسللتین بار دولت اسامی را 
بنیان گذاشللت و خود رئیس آن به شللمار می رفت. به عقیدۀ وی این ریاسللت، نخست با بیعت 
مهاجران شللکل گرفت، سپس با بیعت انصار و سپس با بیعت همۀ کسانی که اسام را پذیرفتند. 
این بیعت منحصر به اسللام آوردن افراد نبود، بلکه قراردادی بود که پیروی از آن حضرت را نیز 
شللامل می شد و رسول خدا برای مسلمانان حکم رئیس دولت را داشت )رمضان البوطی، 1981: 
41(. به اعتقاد البوطی، پیامبر اسللام)ص(، حکومت اسامی را با اصول منظم و به مقتضای جامعۀ 
آن روز بنیان نهاد؛ ولی باگذشت زمان، شاخ و برگ هایی به اصول آن افزوده شد. چنان که حیات 
اجتماعی امروز، پیوسللته در حال دگرگونی و زندگی رو به تکامل اسللت. در ادامه وی عدالت، 
آزادی، شللورا و برابری را اصولی می شمرد که حکومت نامبرده بر پایه آن ها استوار است. به باور 
رمضان البوطی پیامبر اسللام)ص( به غیر از آن که فرسللتادۀ خدا بود، ریاست دولت و  ریاست قضا 
را نیز بر عهده داشللت؛ چون با وجود آن حضرت، تصور حاکمی جداگانه یا رئیس قضا ناممکن 
می نمود و یکی از شللروط ِسمت قضا این است که شخِص قاضی اهل اجتهاد باشد، درحالی که 
پیامبللر)ص( بین مردم حضور داشللت و مرجع همۀ امور اجتهادی به شللمار می رفت. با وجود این، 
مناطقللی بیرون از مدینه، حاکم و قاضی جداگانه داشللت. طبق گللزارش رمضان البوطی دوران 
خافللت ابوبکر نیز با روش پیامبر)ص( ادامه یافت و مقام خافت و قضاوت یکی بود. البته ابوبکر 
برای فتوا و اباغ احکام از دیگر عالمان صحابه کمک می گرفت؛ اما دورۀ خافت عمر هم زمان 
با فتوحات و گسللترش قلمرو خافت اسامی بود. پای مصالح به میان آمد و تقلیدها و عادت ها 
فزونی یافت. ازاین رو، عمر از باب ناگزیری مسند قضا را از مقام خافت جدا و بزرگان و عالمان 
هللر تیللره را به مثابۀ قاضی آن ها، منصوب کللرد. طبق گزارش وی، ایللن روش از دوران خافت 
راشللده و خافت بنی امیه تا اوایل خافت هارون عباسللی ادامه داشللت؛ اما در زمان او، منصب 
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قاضی القضاتللی پدید آمد و بعد از آن، عزل و نصب قضات بر عهدۀ قاضی القضات بود )رمضان 
البوطی، 1981: 44-43(.

5. نظام خالفت اسالمی از منظر البوطی
چنان که اشللاره شللد، رمضان البوطی برپایی نظام اسللامی را از شللرایع مهم اسام و خافت را 
منصب مهم دینی می دانسللت که خلیفه برای رعایت شللئون اسللامی و بر اساس آموزه های بجا 
مانده از رسللول خدا)ص(، جانشللین آن حضرت به حساب می آمد. به باور وی، این ِسَمت از حیث 
تثبیت وجود معنوی برای مسلللمانان و پایداری جامعۀ اسامی از جایگاه خاص برخوردار است؛ 
به انللدازه ای کلله برپایی خافت؛ یعنللی نصب امللام از مهم ترین واجبات کفایی اسللت که اگر 
مسلللمانان نسللبت به آن کوتاهی و سهل انگاری کنند، در رسللتاخیز در زمره گناه کاران به شمار 
می روند )رمضان البوطی، 1981: 46(. اینک با این مختصر توضیح، نظام خافت؛ مانند اوصاف 
امللام، راه های انعقاد امامت، وظایف امام، محدوده صاحیت و عزل امام را از نگاه او، بررسللی 

خواهیم کرد:

5-1. اوصاف امام
 رمضان البوطی اوصاف امام را این گونه برشمرده است:

5-1-1. اسللام: بر اسللاس آیۀ »... َو َلن یْجَعَل الله ِلْلکاِفِریَن َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًا«، )نساء: 
141( امام باید مسلمان باشد؛

5-1-2. مللرد بودن: امامت زن به اتفاق عالمان مسلللمان جایز نیسللت و دراین باره روایتی از 
رسول خدا نقل کرده اند: لن یفلح قوم وّلوا امرهم امرأة. )الترمذی، 1999، 4: 529( امامت زن به 
این دلیل جایز نیسللت که از شأن امامت، حّل مشکات مسلمانان است، درحالی که زنان توانایی 

روبه رو شدن با بعضی از مشکات یا حل وفصل آن ها را ندارند. )رمضان البوطی، 1981: 46(؛
5-1-3. رشللید بللودن )به معنای کامل آن(: امامت کودک یا دیوانلله و نظیر آن ها، پذیرفتنی 
نیست؛ هرچند از مشللاورانی فراوان برخوردار باشد. احمد بن حنبل دراین باره روایتی از پیامبر)ص( 

نقل کرده است: نعوذبالله من إمارة الصبیان )السّقاف، بی تا: 474(؛
گاهی از احکام و براهین آن یا اجتهاد: امام  باید مجتهد باشللد که در صورت نیاز  5-1-4. آ
بتواند به اسللتنباط احکام بپردازد؛ زیرا در شللریعت اسام مسللائلی وجود دارد که جز امام، جایز 
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نیست کسی به آن ها بپردازد؛ زیرا شریعت اسام مسئلۀ اجتهاد و نظر دربارۀ احکام شریعت را به 
گاهی و درایت کافی  اقتضای مصالح مسلللمانان به امام واگذار کرده است؛ بنابراین اگر امام از آ

به شریعت و احکام آن برخوردار نباشد، توانایی پرداختن به احکام نامبرده را نخواهد داشت؛
5-1-5. زیرکی، بزرگ منشللی و پایداری: همچنین آنچه برای سیاسللت و پاسبانی از شهرها 
الزم است در برابر هرگونه تهدیدات احتمالی از سوی مخالفان داخلی و دشمنان خارجی. به باور 
البوطی درک این هشللیاری و پایداری را صاحب نظران و اهل شللورا و کسانی تشخیص می دهند 
که با امام دربارۀ مسللائل به نحوی همکار محسوب می شوند. به عاوۀ اوصاف نامبرده، امام باید 

از سامت جسمانی نیز برخوردار باشد؛
5-1-6. قریشی بودن: دراین باره احمد بن حنبل با واسطه از امام علی)ع( و آن حضرت از رسول 
خدا)ص( روایت کرده اسللت: »أال إن األمراء من قریشی ]این عبارت سه بار تکرار شده است[، ما 
أقامللوا بثاث: ما حکموا فعدلوا و ماعاهدوا فوفوا و ما اسللترحموا، فمن لم یفعل ذلک فعلیه لعنة 
الله و المائکة و الناس اجمعین« )ابن بطریق، 1407: 419(. به باور رمضان البوطی قریشی بودن 
متأّخر از سللایر شروط است. چنان که نص روایت این است که اگر شخص قریشی نسب یکی از 
شللرایط فوق را نداشت، امام باید عربی نسب باشللد. چنانچه وی نیز فاقد یکی از شروط یاد شده 
بود، کسللی سزاوار مقام امامت است که شللروط مذکور را دارا باشد. لذا فرقی نمی کند که او از 
کدام تیره و نژاد اسللت و امامت او از راه بیعت، عهد و تغّلب، منعقد می گردد )رمضان البوطی، 

.)47 :1981

6. راه های انعقاد امامت کبری )خالفت(
چنان که اشاره شد، به باور البوطی منصب امامت از راه بیعت، عهد و تغّلب منعقد می شود که به 

ترتیب آن ها را بررسی خواهیم کرد:

6-1. بیعت
بیعت عهدی شرعی است که بین خلیفه و عامۀ مردم صورت می گیرد. سپس خلیفه به ادارۀ امور 
و رعایت مصالح جامعۀ اسامی و برپایی احکام الهی می پردازد. به سخن دیگر، امام امور فوق را 
بر عهده می گیرد و در برابر آن، امت مسلللمان دسللت یاری به سوی او پیش می برند. چنان که در 
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عصر رسول خدا)ص(، هرگاه فردی وارد اسام می شد، دستش را به نشانۀ بیعت به سوی آن حضرت 
پیش می برد و خود را پیرو آن حضرت می دانسللت، با این حساب که ایشان فرستادۀ خدا به سوی 
مردم اسللت و بر اساس شریعت و احکام الهی بین آن ها قضاوت می کند. پس از رحلت پیامبر 
نیز مردم با خلیفۀ او برای پیشبرد اداره امور، بیعت می کردند. با وجود این، از نظر رمضان البوطی 

بیعت تنها با شرایط ذیل الزام آور است:
 الف. بیعت برخاسللته ازنظر شللورای اهل حل وعقد باشللد. مراد از اهل حل وعقد، عالمان، 
رؤسللا و بزرگان طوایف اسللت؛ اما اجتماع همۀ اعضای آن از دیگر باد شللرط نیست؛ چنان که 
درسللتی و صحت بیعت متوقف بر تعدادی معّین از اهل حل وعقد نیست، بلکه مبایعت اکثریت 
)جمهور( آن ها از هر شللهری کفایللت می کند و دراین باره فرقی میان مردان و زنان نیسللت، جز 
این که بیعت زنان با مصافحه نیسللت و صرفًا تعهد زبانی اسللت؛ بنابرایللن وقتی اهل حل وعقد یا 
جمهور آن ها با شللخصی که شللرایط خافت را دارد، بیعت کنند، خافت او منعقد می شود و بر 
همۀ مسلللمانان است که بیعت او را حقیقتًا و حکمًا بپذیرند و به صورت مستقیم با او بیعت کنند، 
یا ارادۀ تبعیت و شنیدن سخنان او را داشته باشند )البته ضمن حدود شرعی ای که در مباحث آتی 
به آن ها اشللاره خواهیم کرد(. به باور البوطی بیعت همۀ مردم با امام شرط نیست، بلکه تنها بیعت 
اهللل حل وعقد با امام کفایت می کند؛ به این دلیل با بیعت آن ها اجماع منعقد می شللود و اجماع 

یکی از مصادر شریعت است )رمضان البوطی، 1993: 148(.
ب. شللرط دوم این اسللت که اهل حل وعقد، مجتهد و عادل باشللند؛ زیرا اگر آن ها درباره 
مسللائل امامت و احکام آن، مجتهد و خبره نباشللند و مردم به عدالت آنان شهادت ندهند، اتفاق 

نظرشان دربارۀ بیعت با امام نافذ نبوده و اماِم مورد اجماع آن ها فاقد اعتبار است.
ج. سللومین شرط این اسللت که بیعت اهل حل وعقد با امام از روی اختیار باشد و  باید آن را 
به صراحت یا کنایه اظهار کنند. اگر اهل حل وعقد از آن امتناع کنند، امامت امام مذکور، با اکراه 
و زور اثبات نمی شود )الشربینی، 1997، ج 4: 130؛ ماوردی، 1406: 6؛ رمضان البوطی، 1981: 

.)49-48

6-2. عهد
دومین راه برای انعقاد مقام امامت »عهد« اسللت که عالمان سیاسللت شرعی از آن این گونه تعبیر 
کرده اند: »برگزیدن شللخصی معّین برای امور مشللخص از کارهای دولت که از ریاست دولت 
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آغاز می شود و تا پایین ترین مرتبه آن را در برمی گیرد« )القاسمی، 1987: 76(؛ ولی با این تفاوت 
که عهد معّلق به وفات معاهد یا مسللتخِلف اسللت؛ یعنی خلیفه پس از خود، شخصی را پیشنهاد 
می کند مشللروط بر این که اّواًل شخص مذکور، پیشللنهاد او را بپذیرد، ثانیًا خافت او با استنکار 
و امتناع امت و اهل حل وعقد روبه رو نشللود. ازنظر رمضللان البوطی عهد یکی از راه های انعقاد 
امامت اسللت که هم امام و هم مردم باید ملتزم به رعایت حقوق و مسللئولیت ها نسبت به دیگری 
شللوند. به باور وی ابوبکر نخسللتین کسللی بود که از طریق عهد به انتخاب شللخص معّین برای 
تصدی امر خافت پرداخت؛ زیرا وی می ترسللید که مسلللمانان پس از او دچار اختاف شوند. 
به همین دلیل وقتی اوضاع جسللمانی اش وخیم شللد، کوشللید که حتی اإلمکان مسلللمانان را از 
پراکندگی و اختافات دور بدارد؛ لذا عمر بن خطاب را برای تصدی مقام خافت پیشللنهاد کرد 
و مسلللمانان نیز به دلیل اختافات و سلللیقه های گوناگونی که بینشللان حاکم بود، امر را به خود 
ابوبکر واگذار کردند و اظهار داشللتند که نظرشان، همان نظر خلیفه )ابوبکر( است. بدین ترتیب 
ابوبکر به مشاوره با بزرگان صحابه پرداخت و از آن ها به صورت انفرادی دربارۀ خلیفۀ آینده پرسید 
و آن ها عمر را برگزیدند. سپس این روش شرعی برای عهد از سوی فقها موردپذیرش قرار گرفت. 
به عقیدۀ البوطی، عهد برای انعقاد امامت بسللیار شللبیه به روش بیعت است؛ زیرا ابوبکر کسی را 
به عنوان خلیفه برای مسلللمانان تعیین نکرد، مگر با مشورت و نظرخواهی از بزرگان صحابه. برای 
مثال از آن ها پرسللید آیا به سللخنان من گوش می دهید و از من پیروی می کنید، پاسخ آن ها مثبت 
بود و این امر، باعث خافت عمر شد. طبق گزارش رمضان البوطی عمر با پیشنهاد ابوبکر که از 
آیندۀ مسلمانان نگران بود و با موافقت بزرگان اصحاب، جامۀ خافت به تن کرد. وی این موافقت 
را دلیل بر اجماع مسلللمانان دربارۀ خافت عمر می داند که از طریق عهد و استخاف با شروط 

شرعی معتبر به خافت رسید )ر.ک. رمضان البوطی، 1981: 50-49(.

6-3. تغّلب
به اعتقاد البوطی اگر شللرایط ذیل در فردی موجود باشد، امامت وی از این طریق اغلب به اثبات 

می رسد:
1. شخص مستولی همۀ شروطی را که برای امامت بیان شد، دارا باشد یا دربارۀ شرایط فوق یا 

برخی از آن ها بی نیاز از دیگران باشد؛
2. استیای او پس از مرگ امام پیشین یا بعد از عزل او با ادله صحیح شرعی صورت بگیرد؛ 
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ولی اگر غلبۀ او در حین حیات خلیفه برحال یا پیش از عزل او باشللد، از دو حال خارج نیسللت: 
اگر امامت امام پیشین نیز از راه تغّلب بوده، امامت از آِن شخص غالب است؛ ولی اگر امامت امام 
پیشللین از راه بیعت یا عهد بوده است، امامت دومی صرفًا از راه تغّلب منعقد نمی شود، بلکه امام 
نخسللت همچنان در منصب امامت باقی اسللت و شخصی که از راه زور استیا یافته است، باغی 
اسللت و ایسللتادگی در برابر او واجب است. اگر وی دست از لجاجت برندارد، کشتن او واجب 
اسللت. رمضان البوطی این حکم را به روایت منسللوب به رسول خدا اسللتناد می کند: »إذا بویع 
لخلیفتین فاقتلوا اآلخر منهما« )رمضان البوطی، 1993: 148(. استدالل دیگر رمضان البوطی این 
است که بیعت با دو امام در زمان واحد جایز نیست؛ زیرا یکی از فلسفه های مهم امامت این است 
که گسللترۀ نفوذ آن شامل همه باد اسامی می شود تا وحدت اجتماعی مسلمانان را حفظ کند. 
درحالی که وجود دو یا چند امام در زمان واحد، در تعارض آشللکار با این هدف اسللت )رمضان 

البوطی، 1981: 67(.
 رمضان البوطی بر این باور است که انعقاد امامت پیوسته از راه تغّلب جایز نیست که شخص 
از هر طریقی حتی از راه گناه به آن دسللت یازد و به عواملی گوناگون تمسللک بجوید. ازجمله 
کشللتار مسلمان یا این که شخص مستولی، مشهور به فسللق باشد. بااین همه اگر شخص مستولی، 
بری از موارد فوق بود یا اشللتغال به آن ها نداشت و بر وضعیت غلبه کرد و حکومتش برقرار شد، 
امامت او منعقد می شللود و به رغم متلّبس بودن او به  عصیان، بر مسلمانان واجب است که امامت 
او را پذیرفته از او فرمان برند؛ زیرا معصیت برای رسللیدن به امامت مسئله ای است و انعقاد امامت 
و وجوب پیروی از شللخص امام مسللئلۀ دیگر و باید بین این دو تفکیک کرد؛ زیرا آنچه تفکیک 
را می طلبد، شللدت و ِحّدت نگاه شللارع به حمایت از جامعه اسللامی و دور نگه داشللتن آن از 
فتنه ها اسللت که این امر ممکن نیسللت، جز پیروی از شللخصی که از راه تغلب به امامت رسیده 
و فی الجمله شللرایط امامت را دارد )رمضان البوطللی، 1981: 52(. به باور رمضان البوطی، برای 
پرهیز از فروپاشللی وحدت مسلمین یا جلوگیری از چنددستگی میان آن ها، وقتی امامت از طریق 
تغّلب برقرار شد، هرچند شخص نامبرده متصف به عدالت تامه نباشد، امامت او بهتر از وضعیتی 
اسللت که جامعۀ اسللامی را به طرف آشللوب و هرج ومرج سوق دهد؛ زیرا آشللوب و ناامنی در 
جامعۀ اسامی به مراتب خطرزاتر از امامتی است که از راه زور و تغّلب برقرار شده است )رمضان 

البوطی، 1981: 52(.
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7. وظایف امام و مردم از منظر رمضان البوطی
 هرگاه امامت شخصی از راه های سه گانۀ فوق و شرایطی که قبًا ذکر شد، منعقد گردید، احکام 
مهمی بر آن مترّتب می شود که به دودسته تقسیم پذیر است: دسته نخست این احکام وظایف امام 

را بیان می کند و دستۀ دیگر مربوط به عامۀ مسلمین است.

7-1. وظایف امام
وظایفی که در احکام نامبرده برای امام ذکر شده به شرح زیر است:

1. محافظت از اصول دین و آنچه در کتاب و سّنت آمده و سلف امت بر آن اجماع داشته اند؛ 
به گونه ای که اگر شللبهه یا بدعتی پدیدار شللد، باید با ادله و بّینه برای افراد توضیح و راه 

درست به آن ها نشان داده شود؛
 2. تنفیذ احکام الهی در حوزۀ معامات، احوال شخصیه، حدود، مجازات و ...؛

 3. کوشللش برای گسللترش آرامش و امنیت شهرها و اقطار اسللامی که به هم متصل اند و 
تثبیت مصالح گوناگون انسانی و حمایت از آن ها که حوزه های اقتصاد، فرهنگ، جامعه 

و ... را در برمی گیرد؛
 4. پاسداری از مرزها با نیروی کافی و بازدارنده و فراهم نمودن ابزار موردنیاز و مرتبط با آن؛

 5. قیام برای دعوت به دین اسللام در اقصی نقاط عالم و مبارزه با کسللانی که به گونه ای 
موانللع در راه دعوت اند یا به گونه ای عقبه و حامی آن به شللمار می روند. رمضان البوطی 
معتقد است که امام باید به تنظیم راهکارهای اجرایی شدن مسائل نامبرده بپردازد، آن گونه 
که خود وی مصلحت می داند؛ البته با التفات به مصالح مسلللمانان. به بیان دیگر دراین باره 
امام باید با تأمل و احتیاط گام بردارد؛ زیرا در این زمینه قانون و دستوری مشخص از سوی 
شللارع وضع نشده و امور مربوط به این مسللائل در زیرمجموعه احکام امامت و سیاست 
شللرعی قرار دارد و خداوند احکامی ازاین دسللت را به بصیرت امام واگذار کرده است تا 

وی بر اساس مصالح مسلمانان تصمیم بگیرد )رمضان البوطی، 1981: 54(.
6. دل بستگی امام به امت مسلمان باید همچون وابستگی خادم امین به مخدومش باشد یا 
بسللان عاقۀ سرپرسللت مهربان خانواده به اهل و عیالش. همچنین وی باید برای پرورش 
آن ها به غایت کوشش کند؛ البته با روحیه مهربانی و اخاص، نه از باب وظیفه یا اضطرار 

)رمضان البوطی، 1981: 63(.
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7-2. وظیفه مسلمانان
پس از بیعت، پیروی از امام بر مسلللمانان واجب است. بر اساس این دیدگاه اگر امام از مسلمانان 
بخواهد که از بعض حقوقی که خداوند برای آن ها قرار داده اسللت، چشم بپوشند، بر آن ها است 
کلله از او پیروی کننللد؛ زیرا این امر، به حتم از باب جلب مصلحت و پرهیز از مفسللده اسللت؛ 
لذا دراین باره، جایز نیسللت مسلللمانان با امللام به مخالفت برخیزند مگر اینکلله پیروی از اوامر او 
به معصیت الهی منجر شللود؛ زیرا فلسللفۀ اطاعت از امام برای جلوگیری از نفاق و چنددسللتگی 
مسلللمانان به قدر امکان اسللت؛ بنابراین سللرپیچی از آن به گونه ای معصیت شللمرده می شللود و 
دراین باره اختاف نظری میان عالمان مسلللمان نیسللت: »اجمع العلماء علی وجوبها؛ ای الطاعة، 
فللی غیر معصیة و علی تحریمهللا فی المعصیة« )النللووی، 1392، ج 12: 228؛ رمضان البوطی، 
ِذیَن آَمُنوا  یَها الَّ

َ
1981: 55(. عللاوه بر آن، علما دراین باره به عموم آیۀ زیر اسللتناد کرده اند: »یا أ

ْمِر ِمْنُکْم« )نسللاء: 59( و نیز روایاتی که از رسول خدا)ص( در 
َ
وِلی اأْل

ُ
ُسللوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا اللَّ

َ
أ

این زمینه نقل شده است.
بلله نظر رمضان البوطی، عموم آیۀ فوق و صریح روایات منقول از رسللول اکرم)ص( دال بر این 
است که مردم باید از امام پیروی کنند، جز اوامری که منتهی به معصیت شود و مردم را به معصیت 
امر و از واجبات نهی کند. چنان که در روایات به آن تصریح شللده اسللت: »الطاعة لمخلوق فی 
معصیة الخالق« )نهج البالغه: ح 165؛ ابن حنبل، بی تا، 1: 131(؛ »علی المرء المسلللم السللمع و 
الطاعللة فیما احب و کره إال أن یؤمللر بمعصیة، فإن األمر بمعصیة السللمع و الطاعة«. )النووی، 
1392، ج 12: 229( با این حال، رمضان البوطی امر امام به معاصی را موجب جواز خروج علیه او 
نمی داند، هرچند که او ظالم و فاسق باشد. وی این امر را به دیدگاه دیگر عالمان اهل سّنت استناد 
کرده اسللت: »... أما الخروج علیهم و قتالهم فحرام باجماع المسلمین و إن کانوا فسقة ظالمین« 
)النووی، 1392، ج 12: 229( به باور البوطی احادیث ظهور بر این دارند و اجماع اهل سللّنت نیز 
بر این است که سلطان به علت فسقش عزل نمی شود و دلیل عزل نشدن او، جلوگیری از فتنه ها، 
ریخته شدن خون مسلمانان و فساد ذات البین ذکر شده است که در صورت عزل امام فاسق، زیان 
و مفسللدۀ موارد فوق به مراتب بیشللتر از ماندن او بر منصب امامت است )رمضان البوطی، 1981: 

56؛ النووی، 1392، ج 12: 229(.
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8. محدوده صالحیت امام از نگاه رمضان البوطی
چنان که اشللاره شللد ازنظر رمضان البوطی امام در دولت اسللامی برای پاسداری از احکام الهی 
بیشللتر از خلیفۀ رسللول خدا، صاحیت ندارد که چیللزی را تضییع یا تبدیل کنللد. به باور وی، 
سللامت اجرای احکام یاد شده ضمانتی است برای گسللترش امنیت و آرامش و پیدایی اسباب 

سعادت و نیکی در زندگی جامعه اسامی. محدوده صاحیت امام از نگاه وی، چنین است:

8-1. عدم استفاده از هر سلطۀ تشریعی
امام نمی تواند از هر سلللطۀ تشریعی بهره ببرد. حتی رسول خدا)ص( هم از تشریع بهره ای نداشت و 
تنها وقتی به اجتهاد روی می آورد که در آن باره با انقطاع وحی روبه رو بود و چه بسللا در مواردی 
نزول وحی، باعث تغییر در اجتهاد رسول خدا)ص(، می شد. به سخن دیگر آن حضرت را برخاف 
اجتهاد قبلی اش وا می داشللت؛ بنابراین رسللول خدا)ص( نیز از اجرایی کردن آنچه شللرع به آن امر 
کرده اسللت، پا فراتر نمی گذاشت. خلفا نیز دراین باره روش پیامبر)ص( را داشتند و چه بسا در مرتبۀ 
پایین تری بودند؛ چون با انقطاع کامل وحی روبه رو بودند؛ لذا این امر، پیروی آن ها از سّنت، قول 

و فعل پیامبر را ضروری تر می کرد.

8-2. برابری با دیگران در برابر احکام
بابیان موارد فوق، روشللن می شود که امام نسللبت به دیگران امتیازی ندارد. برای نمونه در احکام 
قضایی، قراردادها و مجازات و... مساوی با دیگران است. برای مثال، شهادت او از لحاظ ارزش 
قضایی، باالتر از شللهادت دیگران نیسللت، نه از حیث کّمیت و نه از حیث اهمیت معنوی؛ زیرا 

شریعت الهی در موارد فوق، نسبت به همه یکسان است )رمضان البوطی، 2007: 89-88(.

8-3. والیت عام مشروط
امام در امور مسلللمانان والیت عام دارد. از این رو، برای کسللانی که ولی ندارند، ولی به حسللاب 
می آید. باوجود این، تصرف او در امور مسلللمانان مشروط به مصلحت است و چنانچه مصلحتی 
در تصرف او آشکار نگردد، تصرف او، شرعًا فاقد اعتبار است. بدین ترتیب، پیروی امت از امام 
نیز مبتنی به رعایت مصلحت از جانب امام است، نه ثمرۀ سروری او بر امت اسامی؛ زیرا تمکین 
و پیروی مسلللمانان از امام برای آن اسللت که وی مصالح جمعی را تحقق ببخشللد و بین مصالح 
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جمعی و فردی هم سللویی ایجاد کند. بااین حال، اگر امام در کارها زیاده روی کند و مسلللمانان 
را به کارهایی وادارد که مصلحتی آشللکار در آن ها نباشللد، مسلمانان مجازند از دستورات او سر 
بپیچند، جز اینکه نافرمانی از او، منجر به فتنه ها و مفاسللدی گردد که بدتر و شللدیدتر از اموری 
اسللت که او بر آن ها تحمیل کرده اسللت. چنان که در حدیثی منقول از رسللول خدا آمده است: 
»اگر ولی امری بر مسلمانان سخت بگیرد، خداوند بر او سخت خواهد گرفت« )رمضان البوطی، 

.)62 :1981

8-4. اشراف بر کارگزاران
امام باید به صورت مسللتقیم بر کارهللای مقامات پایین تر از خود؛ ماننللد والی ها، وزرا، قضات و 
سللایر کسانی که مسللئولیتی به آن ها واگذار شده، نظارت و اشراف داشته باشد؛ چراکه وی برای 
شللکایات و ظلم هایی که والی ها و وزرا و سللایر منصوبان او به مردم روا می دارند، مرجع نهایی به 
شللمار می آید؛ بنابراین مجاز نیست که امام امر نظارت را به کسانی پایین تر از خود واگذار کند و 

خود به عبادت... یا خوش گذرانی روی آورد )رمضان البوطی، 1981: 62(.

9. عوامل عزل امام
چنان که گذشللت، رمضان البوطی احراز مقام امامت را لل با شرایطی که ذکر شد لل از راه بیعت، 
عهد و تغّلب می داند. بااین حال ازنظر وی مقام امامت دائمی نیسللت و امام براثر بعضی عوامل از 

مقام خود برکنار می شود. عوامل نامبرده  قرار زیر است:

9-1. کفر
یکی از عوامل عزل امام اسللت؛ خواه صریح باشللد خواه با فعل و سللخنی که به اجماع مسلمین 
مسللتلزم کفر اسللت؛ بنابراین اگر چیزی از امور نامبرده بر وجه یقین از امام دیده یا شللنیده شود، 
امامت او حکمًا از بین می رود و مسلمانان عمًا از بیعت او خارج می شوند و بر آن ها واجب است 
که علیه او به پا خیزند و از هر راه ممکن به خلع او از مقام امامت بپردازند. ازنظر البوطی، فسللق 
باعث عزل امام نمی شللود؛ چه وی مرتکب محظوراتی شود و چه مرتکب بدعت های غیر مستلزم 
کفللر؛ چراکه پیامدهای عزل امام؛ یعنی فتنه هایی که ممکن اسللت با عزل او پدید آید، بدتر از 
پذیرفتن امامت امام متلّبس به فسق است: »باجماع اهل السنة علی أن اإلمام الیعزل بالفسق، ذلک 
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ألن ضرر الفتنة آلتی قد تنشأ بعزله یفوق فی الغالب ضرر بقائه متلبسا بالفسق« )النووی، 1392، ج 
12: 229؛ رمضان البوطی، 1981: 63(.

9-2. عارضه جسمی و فکری مخل وظیفه امامت
عارض شللدن نقص جسمی به یکی از اعضا و حواس امام از دیگر عواملی است که موجب عزل 
او از منصب امامت می شود. البته اگر این نقص عارضی به گونه ای باشد که امام را از امور واجب 
بازدارد؛ مانند زوال بینایی یا شنیداری یا بریده شدن دست. آنچه موجب عزل امام می شود، شکل 
نقص و وجود آفت یا عیب نیسللت، بلکه آثاری  است که بر نقایص نامبرده مترتب می شود و امام 
را از قیللام بلله امور مهم حکومت داری بازمی دارند. ازاین رو اگللر نقایص فوق به عجز و کوتاهی 
امام به امور امامت منجر نشللود، امللام از منصب خود عزل نمی شللود. به طورکلی نقص اعضای 
بدن، ازجمله ابتای امام به فلج، یا بریده شدن دست ها یا پاهای او یا عارض شدن دیوانگی یا هر 
نوع مرضی که منجر به نقص حواس او گردد و شللدت و کثرت آن به اندازه ای باشللد که مانع از 
پرداختن او به امور حکومت داری شده، او را تحت تأثیر قرار دهد، موجب عزل امام می شود. در 

غیر این صورت، امام در مقام خود باقی است )رمضان البوطی، 1981: 64(.

9-3. وجود مانع در اجرای وظیفه امامت
عدم امکان تصرف و اجرای وظیفه به سللبب موانع از دیگر عواملی عزل امام اسللت و این امر به 

یکی از دو طریق امکان پذیر است:
 الف. مانع داخلی: مثًا یکی از یاران امام او را از مباشرت به وظایفش در امر حکومت داری 
مانع و بر او چیره شللود و راه اسللتبداد در امور را در پیش گیرد. به باور البوطی عدم تصرف امام، 
موجب عزل او نمی شود و نیز به استمرار امامت او خدشه ای وارد نمی کند؛ ولی مردم می توانند از 
کسللی که بر امور مستولی شده، پیروی کنند و چنانچه وقفه ای در اجرای احکام دین و عدالت، 
روی ندهد و امام نیز به امامت خود مصر و از برگشللتن به حکومت ناامید نشللده باشللد، امامت 
او پابرجا اسللت؛ اما اگر از بازگشللت به آن، ناامید شللود به منزلۀ امام معزول است. بااین همه اگر 
دسللتورات شخص مسللتولی ناعادالنه و بیرون از چهارچوب شریعت و آموزه های اسامی باشد، 
واجب اسللت که مسلللمانان با همۀ توان برای پایان دادن به سلطۀ او دسللت به کار شوند )رمضان 

البوطی، 1981: 66(.
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ب. مانللع خارجی: چیره شللدن امر خارجی که امام را از تصللرف در امور امامت باز بدارد، 
نیز عزل امام را در پی دارد؛ مثًا امام اسللیر دشمن شود. در این صورت بر مسلمانان واجب است 
که برای رهایی او تاش کنند. چنانچه امیدی به رهایی او باشللد، امامت وی محفوظ اسللت؛ اما 
اگر امیدی بلله رهایی او نبود، امامت وی اعتبار ندارد و اهل حل وعقد  باید امام دیگری برگزیند. 
بااین حال اگر پس از بیعت مردم با امام دیگر، وی از اسارت آزاد شود، بیعت با امام دومی پابرجا 
اسللت و اگر پیش از بیعت با دیگری آزاد شللود، امامت او نافذ بوده، نیازی نیست مردم مجددًا با 

او بیعت کنند.

9-4. خودبرکناری به شرِط بودن کسی دیگر
اگر خود امام از مقام امامت کناره گیری کند، با آنکه از مقام امامت عزل نمی شود، بلکه باید در 
انتظار نشست، اگر مسلمانان کسی را یافت که شرایط امامت را داشت، کناره گیری امام مستعفی 
درسللت است، هرچند دومی به اندازۀ او از درایت برخوردار نباشد؛ ولی اگر شخص واجد شرایط 
امامت پیدا نشللد، کناره گیری او پذیرفتنی نیسللت و اعام این خودبرکناری، آثار شرعی ندارد و 
امامت او پابرجا اسللت. لذا مسلللمانان می توانند امامت را بر او تحمیل کنند، وی راضی باشللد یا 

نباشد، ناگزیر از پذیرش امامت است )رمضان البوطی، 1981: 66(.
اگر امام براثر این عوامل چهارگانه از مقام خود عزل شللود، مسلللمانان به طور عموم از بیعت 
او خارجند؛ لذا اگر عواملی که موجب عزل امام شللده اسللت، پیش از نصب امام دیگر برطرف 
شللود، این امر باعث بازگشللت او به مقام امامت نمی شللود و نیاز به بیعت مجللدد دارد )رمضان 

البوطی،1993: 153-149(.

10. بررسی و ارزیابی مباحث
چنان که اشاره شد برپایی حکومت اسامی از منظر رمضان البوطی از شعایر مهم اسامی است. 
دراین باره تفاوت اساسللی بین اهل سّنت و گروه ها شیعی دیده نمی شود و هر دو گروه بر استقرار 
کید دارند. تنها اختافی که بین آن ها به چشم می خورد این است که شیعیان  حکومت اسامی تأ
مسللئلۀ امامت را از راه نص می دانند و گروه های اهل سللّنت از راه بیعت، عهد و تغّلب. گفتنی 
است رمضان البوطی از شخصیت های برجسته اشاعرۀ معاصر نظریه ای نسبتًا جامعی درباره استقرار 
حکومت اسامی، اوصاف امام )خلیفه(، وظایف امام، محدوده صاحیت امام و ...مطرح کرده 
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است؛ بااین حال، نکاتی را درباره بعضی از ادعاهای او یادآور می شویم:
1. همان گونه که اشللاره شللد، وی مدعی اتفاق و اجماع نظللر صحابه در مورد خافت عمر 
است. نخست این پرسش پیش می آید که چند نفر از صحابه با خافت عمر موافق بودند؟ و این 
ادعا که ابوبکر با تک تک صحابه در مورد اسللتخاف عمر صحبت کرد و همگی آنان موافقت 
خود را با نظر او اعان کردند، با گزارش های تاریخی ناسللازگار است؛ زیرا اغلب بزرگان صحابه 
با خافت عمر موافق نبودند. از این میان می توان به امام علی)ع(، ابوذر، مقداد، سلمان و... اشاره 
کرد؛ اما این که حضرت امیر)ع( و دیگر بزرگان صحابه به دلیل مصالح عالیه اسام با رأی ابوبکر و 

خافت عمر وارد منازعه نشدند، بحثی دیگر است.
2. نکتۀ دیگری که آقای رمضان البوطی مطرح کرده، جواز امامت از راه استیا و غلبه است. 
به باور وی پیروی از فردی که از راه تغّلب به امامت رسللیده، واجب اسللت؛ زیرا معصیت برای 
رسللیدن به مسند امامت مسئله ای است و انعقاد امامت و وجوب پیروی از امام مسئلۀ دیگر و باید 
بین دو مقولۀ یاد شللده تفکیک کرد. به نظر می رسد این دیدگاه رمضان البوطی چندان قابل دفاع 
نیسللت؛ زیرا وی پیروی مسلمانان از امام معصیت کار و فاسق را واجب شمرده و عمدۀ استدالل 
وی این اسللت که بی نظمی و هرج ومرج در جامعه اسللامی خطرناک تر از اطاعت مسلمانان از 
حاکم فاسللق و جائر اسللت. پس ازنظر وی می توان به علت پرهیز از نفاق و فتنه، از فسللق امام 
فاسللق چشم پوشید و علیه او دسللت به شورش نبرد. گفتنی است گذشللته از اینکه این نظریه با 
اشکاالت فراوان روبه رو است، ازجمله پیامدهایش این است که تبعیت از شخصی که از راه زور 
بر سرنوشت مسلمانان مسلللط شده و درعین حال، فاسق و معصیت کار نیز هست، آیا نفس اقدام 
او برای تصاحب منصب امامت، اغتشللاش و هرج مرج به حسللاب نمی آید؟ و بدتر از همه این که 
نظریه مذکور زمینۀ سوءاسللتفاده برخی افراد را برای ایجاد فتنه گری و ناامنی در جامعۀ اسللامی 
هموار می کند؛ زیرا کم نیسللتند سللودجویانی که احسللاس می کنند از راه زور بر جامعه اسامی 

مسلط شده، خود را به مثابه امام بر مردم تحمیل کنند.
3. رمضان البوطی با وجود اینکه از مخالفان و منتقدان جدی سلفیه وهابی است، ولی دربارۀ 
حکومت سلطان جائر و فاسق با علمای سلفیه وهابی هم عقیده است و بسان آن ها قیام علیه حاکم 
ظالم و فاسللق را جایز نمی داند. برای مثال محمدبن عبدالوهاب معتقد اسللت که گوش به فرمان 
بودن و اطاعت از پیشوای مسلمانان واجب است، فرقی نمی کند که حاکم نامبرده نیکوکار باشد 
یا فاجر تا وقتی امت را به معصیت خدا امر نکرده است. وی می گوید: »هر که عهده دار خافت 
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شللد و مردم به اطراف او گردآمده، حکومت او را پذیرفتند یا کسللی که با شمشللیر بر مردم غلبه 
و ادعللای اقامه حکومت کرد، اطاعت از او واجب و خروج علیه او حرام اسللت« )آل بوطامی، 

.)37 :1415
4. غیرقریشللی  بودن امام از دیگر مواردی اسللت که رمضان البوطللی در بحث امامت مطرح 
کرده اسللت. این مورد از نقاط قوت اندیشللۀ سیاسی رمضان البوطی است که برای فاصله گرفتن 
از اندیشۀ سیاسی عامه اهل سّنت، به غایت تاش می کند؛ چراکه قریشی بودن در اندیشۀ سیاسی 
قدیم اهل سللّنت، از شروط امامت است؛ اما البوطی برخاف نظر عامه، بر این باور است که اگر 
شخص قریشی نسب یکی از شرایط امامت را دارا نبود، امام می تواند عربی نسب باشد، چنانچه او 
نیز یکی از شللرایط را نداشت، مقام امامت از آِن کسی است که واجد شرایط امامت است، فرقی 
نمی کند که از کدام تیره و نژاد اسللت. به نظر می رسد، نظریۀ غیرقریشی بودن امام، میان عالمان 

مذاهب اسامی بی سابقه است و این دیدگاه تنها به خوارج و ابوبکر اصم منسوب است.

نتیجه گیری
خافت اسللامی در اندیشۀ سیاسی اهل سللّنت، به واقعۀ سقیفه بازمی گردد و بزرگان اهل سّنت، 
درباره وجوب اسللتقرار خافللت اجماع نظر دارند. اکثر بزرگان اهل سللّنت این وجوب را از راه 
سللمع و نقل می دانند. از این میان رمضان البوطی از عالمان اشللاعره معاصر، خافت اسامی را 
به مثابه نظام سیاسللی مناسب برای جوامع مسلللمان امروز، مطرح کرده است. عمده استدالل وی 
این اسللت که حکومت اسامی عاوه بر اینکه برای سللامان دهی جوامع اسامی ضرورت دارد، 
جزء شعایر مهم دینی نیز است و از همه مهم تر این که در نبود آن، بخش عظیمی از احکام فقهی 
اسللام معطل می مانند؛ بنابراین استقرار حکومت اسامی از واجبات کفایی مهم است و چنانچه 

مسلمانان دراین باره کوتاهی کنند، خداوند آنان را بازخواست خواهد کرد.
دربللارۀ اینکه منظور رمضان البوطی از حکومت اسللامی، حکومتی اسللت که رئیس آن از 
راه »بیعت«، »عهد« و »تغّلب« به رهبری می رسللد. وی بیعت را برخاسللته ازنظر شللورای اهل 
حل وعقد می داند که از علما، رؤسللا و بزرگان طوایف تشللکیل می شود. البته در بیعت با خلیفه، 
حضور همۀ آنان شللرط نیسللت و بیعت با حضور اکثریت آن ها، محقق می شود. البته به نظر وی 
اهالی این شللورا باید این شرایط را داشته باشند: مجتهد و عادل باشند، مردم به عدالتشان شهادت 

دهند و بیعت آنان با امام بر وجه اختیار باشد نه از باب اکراه و زور.
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گفتنی اسللت رمضان البوطی در مسللائل کان خافت با عامه اهل سّنت هم سو و هم عقیده 
اسللت؛ بااین حال، تاش می کند با گشودن افقی جدید از نظریه عامه اهل سّنت درباره خافت، 

فاصله بگیرد. تاش های او در دو نمونه ذیل نمود دارد:
 1. وی به گونلله ای انتخاب حاکم یا خلیفه را به آرای مردم گره می زند و بیعت را برخاسللته 
ازنظر شللورای اهل حل وعقد می خواند، سپس شللروطی را برای شورا مطرح می کند که 
باید از فیلتر آرا و تأیید مسللتقیم مردم بگذرد؛ مثًا وی بر این باور است که اهل شورا باید 
آراسللته به صفات تقوا، پایداری و عدالت و در نزد مردم مشللهور به پارسایی باشند و اگر 
این شرایط را نداشتند، امام مورد تأیید و اجماع آن ها، از سوی مسلمانان پذیرفتنی نیست.

2. مورد دیگر جواز امامت غیرقریشللی است. به تصریح وی، امام مسلمانان باید قریشی نسب 
باشللد، ولی اگر فردی قریشی نسِب واجد شرایط پیدا نشللد، عربی نسب بودن امام کافی 
است. اگر آن هم نبود، مقام امامت به فرد دارای شرایط امامت می رسد از هر تیره و نژادی 

باشد.
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