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چکیده

نظریة والیت فقیه امام خمینی و خالفت اسالمی رشیدرضا در باب حکومت و سیاست،
تشابهات بسیاری دارد طوری که در ساختار و اصول کلی مدلی یکسان را ارائه میدهند که
در آن ،هم بر نقش مردم تأکید شده و رأی ایشان اهمیت دارد و هم حکومت باید بر اساس
مبانی و احکام دینی باشد .اجتهاد و مصلحت نیز موجب انعطافپذیری دین و زمینهساز
اجرایی شدن حکومت دینی با توجه به شرایط روز خواهند شد .با وجوداین شباهت در
نظریه ،نتایج عینی و خروجی اجتماعی جریانهای وابسته به آنها با یکدیگر تفاوتهای
زیادی دارند .با بررسی مبانی نظری این دو نظریه مشخص میشود نوع نگاه به دین و برخی
ویژگیهای آن ،شامل :کارکرد دین ،جاودانگی و جامعیت آن ،و همچنین مبانیای از
الهیات و انسانشناسی ،موجب بروز چنین رویکردی در حکومت و سیاست میشود .اما
تفاوتهایی در نوع مواجهة شیعه و اهل سنت به این مباحث ،موجب تفاوتهای مهمی در
اجرای آنها میشود .رویکرد شیعه مبتنی بر عقل و نقل است و از پشتوانة عقلی غنیای بهره
میبرد در حالی که دینشناسی اهل سنت ،بیشتر بر اساس نقل بوده و بر پایة فقه است .این
تفاوت موجب شده در عمل نظریة خالفت اسالمی نتواند به اهداف خود برسد.
کلیـدواژههــا :حکومت اسالمی ،مبانی نظری اسالم ،مردم ساالری دینی ،امام خمینی (ره)،
رشیدرضا.
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مقدمه

امام خمینی و رشیدرضا ،دو متفکرر دینری برجسرته و اگرگرذار برر جامعرة علمری و سیاسری دوران
معاصر از دو مذهب عمدة اسالم یعنی شیعه و اهل سنت هستند که هر کدامدارای براور راسرب بره
آموزههای مذهبی خود بودهاند و در عین حال افکاری روشنفکرانه نسبت بره مسرائل جراری امرت
اسالمیداشتهاند ،هردو مشکل اصلی مسلمانان را در بی توجهی به دین و مهمترین اقدام برای حل
مشکالت جوامع اسالمیرا تشکیل حکومت بر مبنای دین دانستهاند و در پری آن طررح حکومرت
اسالمیرا مطرح کردند که در بردارندة نقش تعیین کنندة مردم در ساختار قدرت است.
ای ن دو ،از پایره گرذاران مرردم سراالری دینری در جهران اسرالم برهشرمار مریآینرد و بسریاری از
جریانهای اجتماعی و علمیحال حاضر ،که دل در گررو دیرندارنرد و پیگیرر حکومرت دینری برا
بهرهگیری از دستاوردهای بشری در امر حکومتداری هستند برخواسته از نظریاتایشان یرا مترأگر
از آنها هستند.این دو نظریه تشابه بسیاری به یکدیگردارند؛ در هر دو آنها حاکم بایرد از جانرب
مردم انتخاب شده (به شکل غیر مستقیم و از سوی خبرگان منتخب مردم) و مجتهد و دیرن شرناس
باشد.این دو شرط اصلی ،ساختاراین دو نظریه را شکل میدهرد .از آنجرا کره امرام خمینری(ره) از
سنت فکری شیعه و رشیدرضا از جریان فکری اهل سنت هستند و در برخی مبانی کالمیو نظرری
اختالفات عمیقیدارند .در بررسی پیشینة پژوهشی دو نظریه مقاالت و کتابهرای بسریاری ترألیف
شده است امااینکه مبرانی نظریره دو دیردگاه را از حیرث ارتبراط مبرانی کالمری و دینری آن دو برا
خواستگاهای مذهبیشان بره صرورت تطبیقری بررسری شرده باشرد ،مقالره یرا کترابی ترألیف نشرده
است.این مقاله در تالش است با روش توصیفی و تحلیلی با تطبیق مبانی نظریی که بر پیردایشایرن
دو نظریه تاگیرگذار بوده بره چرایری شرباهتهرا و تفراوتهرای دیردگاههرای امرام خمینری (ره)و
رشیدرضا در حکومت دینی برسد.
 .1تبیین حکومت اسالمی بر اساس نظریة والیت فقیه شیعه و آراء امام خمینی(ره)

امام خمینی با استفاده از مباحث مربوط به والیت فقیه درمبانی دینی شیعه ،ضمن توسرعه و تکمیرل
آن از نظر فقهی و کالمی ،نظریهای در باب سیاست و نحوة حکومت مطرح میکند .برای روشرن
شدن دیدگاههایایشان محورهای اصلی آرائای شران را برا توجره بره مبرانی مرذهبی شریعه بررسری
خواهیم کرد.
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ماهیت حکومت و ضرورت تشکیل آن

از دیدگاه امام خمینی(ره) ضرورت تشکیل نهاد حکومرت در جوامرع برقرراری نظرم درجامعره از
طریق وضع و حاکمیت قوانیین است .ایشان با مقدمهای نظری بیان میکند کره جامعره ،برر اسراس
قوانین شکل میگیرد و حکومت ،وظیفه برقراری و اجرای قرانون رادارد .پر

ماهیرت حکومرت،

اجرای قانون و تشکیل حکومت برای اجرای آن را از ضروریاتی میدانند که همره جوامرع بشرری
به آن تن دادهاند« :اصوالً قانون و نظامات اجتماعی مجری الزمدارد .در همرة کشرورهای عرالم و
همواره چنین است که قانونگذاری بره تنهرایی فایرده نردارد» (خمینری ،1371 ،ص )17لرذا ایشران
مفهوم حکومت را برابر با قانون و تبعیت از آن مریداننرد و آنچره را کره تضرمین کننردة سرعادت
جامعرره اسررت در درجرة اول ،قررانون دانسررته و موضرروعیت حکومررت را اجرررای قرروانین مرریداننررد:
« حکومت در اسالم به مفهوم تبعیرت از قرانون اسرت وفقرط قرانون برر جامعره حکرم فرمراییدارد»
(همان ،ص.)17
مفهوم والیت فقیه و مبانی نظری آن

امام خمینی بر اساس دیدگاهشان به دین اسالم و اعتقاد راسخشان به والیت الهی در همة ابعراد آن
نظام والیت فقیه را که ریشه در متون دینی داشت مطرح نمود .ایشان با تفکیر

والیرت اعتبراری

(به معنی خالفت)از والیت تکوینی با استفاده از مبانی کالمیو فقهی شیعه ،بحرث والیرت فقیره را
که در متون فقهی مطرح بود با استفاده از اصل اجتهاد در نظام فقهی شیعه پررورش داد و آن را بره
نظریهای سیاسی که توانایی استفاده از دستاوردهای بشرری در امرر حکومرتداری رادارد و مرردم
درآندارای نقشی مؤگر هستندتبدیل نمود  .ایشان با این تفکی

 ،والیت اعتباری یا همان خالفرت

را از رسول اکرم(ص) به امامان شیعه و ازایشان به فقهای جامع الشرایط تسری دادند:
«بنابراین به ضرورت شرع و عقل آنچه در دورة حیات رسول اکرم صلواتاهللعلیه وآلره وسرلم و
زمان امیرالمؤمنین علیبنابیطالب علیرهالسرالم الزم بروده یعنری حکومرت و دسرتگاه اجررا و اداره
پ ازایشان و در زمان ما الزم است» (همان ،ص  .)19این نظریه عبارت است از:
«در زمان غیبت امام زمان(عج) فقهاء جامع الشرایط(دارای ملکة اخالقی عدالت) بهعنروان نائبران
عامایشان عهدهدار امامت امتاند که بارجوع مردم به فقیهی جامع الشرایط در او تعین مییابد».
الزامات و مبانی که نظریه والیت فقیه بر آنها استوار میباشند عبارت است از:
 -دین اسالم دینی جاودانه وجامع است و شامل همة احوال امت میشود.

نشریة علمی آینة معرفت ،سال بیست و دوم ،شمارة هفتاد ،بهار 1401
__________________________________________________________________________________________

 -دین اسالم و احکام آن مختص به زمان پیامبر(ص) و امامان پ

از ایشان نبوده بلکه متعلق بره

همة زمانهاست.
 دین و سیاست (حکومت و دیانت) پیوندی جدا نشدنیدارند. -خداوند سرنوشت امت اسالم را در زمان غیبت امام عصر(عج) رها نکرده پ

از نائبان خراص

و شروع غیبت طوالنی ،نایبان عام عهدهدار وظیفة امامت امت هستند.
 هدف از حکومت در اسالم در امتداد هدف خلقت خداوند از انسان و به دنبال آن در امتدادارسال رسل است.
 امر تعیین امام امت از جانب خداوند و انتصابی است. انتصاب الهی در مورد پیامبر(ص) و امامان معصوم انتصاب خاص ودر مورد نائبران عرام امرامعصر(عج) انتصابعام میباشد.
 صفت عدالت در کنار اجتهاد یکی از دو شرط اساسی از شرایط ولی فقیه است. شرط اجتهاد برای حاکم جامعه نشان از نیاز صرحی و دینری ادارة جامعره بره انطبرار شررایطزمان و مکان با احکام دین است.
 استمرار شرط صفت عدالت در انتصاب عام ولی فقیه نیراز بره نظرارت برر ولری فقیره را بررایحفظ این صفت میرساند.
 عام بودن انتصاب الهی ولی فقیه نشان ازایندارد که اصل در ادارة حکومت رعایت فقه اسالماست.
 عام بودن انتصاب ولی فقیه عادل نشان از اهمیت رفترار عادالنره حاکمران جامعره در حکومرتدینیدارد.
 تعیّن پیدا کردن یکی از فقهاء بهعنوان ولی فقیه با رجوع امت به آن فقیه حاصل میشود. رجوع آزادانة مردم به فقیه جامع الشرایطاین را میرساند که انسانها آزاد و مخترار هسرتند درامر پذیرش حکومت چنانچهاین اجبار در پذیرش دین هم وجود نداشته است.
تبیین مبانی نظری

بر اساس باور کالمیو اعتقادی شیعه خداوند حکیم است و چون حکریم اسرت فعرل بیهروده از او
سر نمیزند و مرتکب عمل قبی نمیشود ،لذا عادل اسرت و لطفرش شرامل حرال همره مخلوقرات
میشود ،بنابراین خداوند هدفی از خلقت جهان و انساندارد .آن هدف نمیتوانرد بررای خرودش
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باشد چرا که خداوند بی نیاز است ،بنابراین هدف از خلقت انسان بهره رسانی به انسران اسرت کره
آن قرب الهی است و برای آنکه انسان بهاین هدف برسد نیازمند تنظریم روابرط برین هرم نوعرانش
است پ

نیازمند قوانین اجتماعی است .بدین منظور خداونرد برر اسراس لطفرش عرالوه برر عقرل،

پیامبران را همراه با شریعت جهت رهبری و هدایت فرستاده است .
چرون اسرالم دیرن خراتم اسرت وجاودانره ،پر
وجوددار د .زیرا پ

از پیرامبر نیرز همران نیراز بره رهبرری در جامعرره

از رحلت پیامبر اسالم لزوم اجرای احکام الهی باقی است احکامیکه ترأمین

کنندة سعادت دنیا و اخرت انسانهاست و در سایة تشکیل ی

حکومت دینی قابل اجراسرت لرذا

لطف الهی باز هم ایجاب میکنرد کره امامرانی منصروب شروند ترا عهردهدار سرمت حکومرت بره
مانندپیامبر باشند و در زمان غیبت امام زمان چرون همچنران ایرن نیراز وجروددارد طبرق روایرات و
دالیل عقلی فقها به عنوان نایبان عرام از جانرب خداونرد منصروب مریشروند و بررای آنکره اسرالم
پاسخگوی نیازهای زمان و مکان باشد ،فقها بر اساس اصل اجتهاد طبق دین ،مصلحت و مقضریات
زمان ،قوانین مورد نیاز را از دین استخراج میکنند .بنابر اصل شورا و الناس مسلطون علی امروالهم
و انفسهم مردم در تشکیل و ادارة حکومت اساسیترین حق رادارند وبر اساس ال اکراه فری الردین
تشکیل حکومت دینی بدون اقبال مردم وجه شرعی ندارد .لذا از میان فقها هرر کسری کره توانرایی
ادارة جامعه را داشته باشد و ملکة عدالت که جرایگزین عصرمت در امامران و پیرامبر اسرت داشرته
باشد از جانب مردم انتخاب میشود .برایاینکه انتخاب فقیه واجد شررایط امرری تخصصری اسرت
مردم انتخابشان را از طریق خبرگانی که آنها را به نمایندگی خود تعیین کردهاند .انجام میدهند
و دراین صورت چون طبق موازین دین است مشروعیتدارد و چون با پذیرش مردمیهمراه است
مقبولیت مردمینیزدارد  .از آنجا که الزمة اسالمی ماندن حکومت حفظ شرایط الزم در ولی فقیره
است لذا بر اساس اصل نص االئمه و امر به معروف و نهری از منکرر بایرد نظرارت برر ولری فقیره
وجررود داشررته باشررد .همچن رین بررر اسرراس اجتهرراد درشررکل حکومررت و سرراختار آن مرریترروان از
دستاوردهای بشری در عرصة مدیریت سیاسی جامعه استفاده کرد .مهمترین وظیفة ی

حکومرت

دینی اقامة ذکر خدا (احکام عبادی) رسیدگی به امرر زکرات (احکرام مرالی) اقامره عردل (احکرام
سیاسی) است.
به جهت روشنتر شدن چگونگی مواجهة شیعه با تبیین و تعلیل مبرانی نظرری حکومرت اسرالمی
در ادامه به تبیین شیعه از مشروعیت حکومت اسالمی و مشروعیت حاکم یا ولی فقیه میپردازیم.
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مشروعیت و ضرورت حکومت اسالمی در نظریه والیت فقیه و آراء امام خمینی

علماء شیعه در تبیین و تفسیر مبانی نظری نظریة والیت فقیه با استفاده از دو روش علم کالم و فقره
به تحلیل مبانی والیت فقیه پرداختهاند .نظریة والیت فقیهدارای مبانیی از هرر دو علرم کرالم و فقره
است و آراء امام خمینی(ره) نیز متأگر از هر دو مبانی است بنابراین ما نیرز در تحلیرل مبرانی نظرری
والیت فقیه به هر دو مبانی فقهی و کالمیاین نظریه خواهیم پرداخت.
مبانی کالمی شیعه در ضرورت والیت فقیه

مذاهب گوناگون اسالم در کلیات مسائل اعتقادی مانند اعتقاد بره وحردانیت خداونرد یرا پیرامبری
حضرت محمد صل اهلل علیه و اله و معاد ،هم نظر هستند .عمدة اختالف آنها مربوط به تحلیل ایرن
مسائل در جزئیات آنهاست .بررسی و تحلیلاین موارد بر اساس دیدگاههرای هرکردام از مرذاهب
اسالمی تشکیل دهندة علم کالم آن مذهب است .آن دسته از مسائلاین علم که ارتباط با موضوع
پژوهشدارد مربوط به مباحث خدا شناسری و نبروت اسرت .در بحرث منشراءحکومت و هردف از
حکومت در اسالم با تفسیر و تحلیل صفات فعرل خداونرد ماننرد حکمرت ،لطرف و عردل مواجره
هستیم و در بحث تعیین حاکم اسالمی با مسئله جانشینی پیامبر اکرم که دنبالرة مسرئلة نبروت اسرت
مواجه خواهیم بود همچنین در مسئلة ارتباط دین با سیاست نیز با مسائل مربروط بره نبروت از قبیرل
جامعیت دین اسالم ،قلمرو دین ،هدف اصلی دین ،امامت و رهبری بعنوان ی
پبامبر اکرم و امامت امت پ

سمت دینی بررای

از پیامبررا بررسی خواهیم کرد.

صفات خداوند در اثبات مبانی والیت فقیه

بر اساس باور کالمیو اعتقادی شیعه خداوند حکیم است و چون حکریم اسرت فعرل بیهروده از او
سر نمیزند و مرتکب عمل قبی نمیشود ،لذا عادل اسرت و لطفرش شرامل حرال همره مخلوقرات
میشود .بنابراین خداوند هدفی از خلقت جهان و انساندارد .آن هدف نمریتوانرد بررای خرودش
باشد چرا که خداوند بی نیاز است ،بنابراین هدف از خلقت انسان بهره رسانی به انسران اسرت کره
آن قرب الهی است و برای آنکه انسان بهاین هدف برسد نیازمند تنظریم روابرط برین هرم نوعرانش
است پ

نیازمند قوانین اجتماعی است .بدین منظرور خداونرد برر اسراس لطفرش افرزون برر عقرل

پیامبران را همراه با شریعت جهت رهبری و هدایت فرستاده است و چون اسالم دیرن خراتم اسرت
وجاودانه ،پ

از پیامبر نیز همان نیاز به رهبری جامعه وجوددارد .زیرا پ

از رحلت پیامبر اسرالم

لزوم اجرای احکام الهی باقی است احکامیکه تأمین کنندة سعادت دنیا و اخرت انسرانهاسرت و
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در سایة تشکیل حکومت دینی قابل اجراست ،لذا لطف الهی باز همایجراب مریکنرد کره امامرانی
منصوب شوند تا عهدهدار سمت حکومت به مانند پیامبر باشند و در زمان غیبرت امرام زمران چرون
همچناناین نیاز وجوددارد پ

طبق روایات و دالیل عقلری فقهرا بره عنروان نایبران عرام از جانرب

خداوند منصوب هستند .در کالم شیعی به طور مفصل برهایرن صرفات و لروازم آن از قبیرل قاعرده
لطف و حسن و قب عقلی پرداخته شده است.
جاودانگی اسالم

یکی ازمبانی اعتقادی شیعه که در نظریة ایشان مؤگر است ،جراودانگی شرریعت اسرت .در مباحرث
اعتقادی شیعه در اگبات این مسئله دالیل عقلی و نقلی مبسوطی آمده است .ایشان جاودانگی دیرن
را تنها به پایدار ماندن نام دین و پایندگی بحثهرا و بررسریهرای علمری و نگارشری دربرارة دیرن
نمیدانند ،بلکه در نظرایشان جاودانگی دین بستگی بهایندارد که هدفهرا ،برنامرههرا و شرریعت
دین در سه سط اندیشه ،بیان و عمل در هر عصری و برای هر نسلی باز تراب پیردا کنرد« :احکرام
اسالم محدود به زمان و مکران نیسرت و ترا ابرد براقی و الزم االجراسرت .تنهرا بررای زمران رسرول
اکرم(ص) نیامده تا پ

از آن متروک شود .....این حرف که قوانین اسالم تعطیلپذیر یرا محردود

به زمان یا مکان است بر خالف ضروریات اعتقادی اسالم است» (همان ،ص.)18-19
جامعیت اسالم

امام خمینی همانگونه که در مبانی اعتقادی شریعه اگبرات شرده اسرت ،شرریعت اسرالم را کامرل و
شامل همة ابعاد بشری میداند و زمزمههایی که اسالم را ناقص معرفی میکند دسیسة دشمنان دین
و کژاندیشان میداند« :خدای تبارک و تعالی از طریق پیامبر اکرم(ص) قوانینی فرستاده که انسران
از عظمت آنها به شگفت میآید برای همة امور قانون اورده اسرت  ...حقرور اسرالم یر

حقرور

مترقی و متکامل و جامع است»(همان ،ص.)6
والیت تشریعی خداوند

در اندیشة امام قانونی میتواند دربردارندة سعادت بشری باشد که همة ابعاد وجودی انسران در آن
لحاظ شده باشد تا از همه نظر به صالح جامعه باشد ،لذا میبایست از جانب خداوند تشرریع شرود.
چرا که بر اساس مبانی فلسفی و کالمی ،انسان به نی
و نمیتواند بهترین قروانین را تشرخیص دهرد .پر

و بد خویش به صورت کامل واقف نیسرت
الزم اسرت برر اسراس لطرف و حکمرت الهری
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خداوند بهترین و کاملترین قوانین را برای بشر ارسرال نمایرد« :حکمرت آفریردگار بررایرن تعلرق
گرفته که مردم به طریقة عادالنه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند» و اگرر جامعره
در اداره و انتظام نیاز به وضع مقرراتی داشته باشد آن مقررات باید در چارچوب قانون الهی وضرع
گردد لذا در نظام جمهروری اسرالمی ،شرورای نگهبران قروانین مصروب مجلر

را از ایرن جهرت

بررسی میکند.
مشروعیت حاکم یا ولی فقیه

در تفکر شیعه عالوه براینکه منشأ مشروعیت حکومت باید الهی باشد منشأ مشرروعیت حراکم نیرز
باید الهی باشد ظهور و بروز حاکمیت الهی در مورد پیامبر و امامان معصوم نصب خراص خداونرد
است و در مورد نایبان امام زمان (عج) نصب ،عام است .نصب عام یعنی تعیین حاکم اسالمیبایرد
بر اساس دین و چار چوبهای آن صورت پذیرد به تعبیرر دیگرر کسری مشرروعیت حکومرت برر
مردم رادارد که طبق موازین دینی (دانستن قانون الهی و عدالت) توسط مردم انتخاب میشرود .برا
این نگاه متوجه می شویم که درسرت اسرت کره در ظراهر امرر ،در دیردگاه شریعه والری حکومرت
مشروعیتش را از خدا میگیرد لکن در واقع همه چیز را خداوند در اختیار مردم گذاشته است تنها
محدودیتی که جلوی مردم است این است که باید انتخابشان بر اساس موازین دینی باشد کهاین
هم خود ناشی از انتخاب متقدم مردم در انتخاب آزادانة دین بروده اسرت بنرابرایرن در مشرروعیت
الهی حکومت ،مردم اساسیترین نقرش را دارا هسرتند و ایرن همران اتفراقی اسرت کره در برپرایی
جمهوری اسالمی ایران شاهد آن بودیم.
مبانی فقهی والیت فقیه

علم فقه علمیاست که متکفل بیان احکام مکلفین است .از آنجا که بسیار از احکام مکلفین جنبة
اجتماعی و حکومتی دارد فقه در بیان این احکام است که با احکام حکومتی یا بحث والیت فقیه
مواجه میشود .بنابراین از همان ابتدا فقه شیعه با بهرهگیری از منابع خود(کتاب ،سنت ،عقل و
اجماع) درگیر با مسئلة والیت فقیه بوده است مطالب متون دینی نشان میدهد که اسالم در زمینه
سیاست و حکومت ،اصول و ارزشهایی را مطرح کرده است که میتوان در فقه سیاسی بهاین
قواعد استناد نمود .قاعدة عدم والیت بر غیر ،مساوات ،شورا ،مصلحت ،تقیه ،نفی سبیل ،حرمت
کم

به گناه و تجاوز و در عرصة اجتماعی به قواعد عدالت ،حفظ نظام ،وفای به عقود ،نفی
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عسر و حرج ،تعاون ،دعوت ،تولی و تبری نام برد .همچنین میتوان قواعد فقه سیاسی در عرصه
اقتصاد به قاعده سلطنت ،احسان ،سورالمسلمین ،و قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی و نظامیبه
قاعده حرمت جان مسلمان ،امان ،مصونیت سفرا ،صل و مقابله به مثل استناد نمود(شریعتی،
ص .)75به عبارت دیگر در تعالیم دین اسالم افزون بر ارائه کلیات به تبیین نظام خاص و سیستم
گابت برای همه زمانها و مکانها پرداخته شده است( جوادی آملی ،ص.)116
اگبات والیت فقیه در فقه با بررسی روایاتی که درایرن براب وجروددارد صرورت پذیرفتره اسرت
بسیاری از فقها فصلی جداگانه به بحث والیت فقیه اختصاص دادهاند و بیشرتر مباحرث مربروط بره
والیت فقیه را نیز دراین باب بررسی کردهاند .امام خمینی(ره) در کتاب البیع کره تقریررات درس
خارج فقه ایشان است در فصلی جداگانه دربارة والیرت فقیره بحرث کررده اسرت .ایشران در ایرن
کتاب پ

از بیان دلیل عقل و کافی دانستن آن مینویسد« :و مع ذل

دلّرت علیهرا بهرذا المعنری

الوسیع روایاتٌ نذکر بعضها»( خمینی ،1378 ،ج 2ص .)467افزون برر آن ععقرلر روایرات نیرز برر
والیت فقیه به معنای گسترده داللت میکند کره برخری از آنهرا را یرادآور مریشرویم .آن گراه بره
بررسی روایات میپردازد و از مجموع تحلیل و نقد آنها به این نتیجه میرسرد« :والیتری کره بررای
پیغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) است ،برای (فقیه) هم گابت است .در این مطلب هیچ شکی نیست مگر
موردی دلیل برخالف باشد و البته ما هم آن موررا خارج میکنیم»(همان ،ص.)112
جایگاه عدالت در والیت فقیه

عدالت از مهمترین مسئلهها در اهداف حکومتها هستند این مسئله در دو نگاه شیعه و اهل سرنت
به حکومت از اهمیت بسیاری برخوردار است ،زیرا در مبرانی فقهری و کالمریشریعه و اهرل سرنت
مسئلة عدالت و تحلیل از صرفات خداونرد گرفتره ترا هردف از حکومرت و ترا بره عنروان یکری از
ویژگیها ی امام و خلیفه مرورد مناقشره بروده اسرت .عردالت در نظرام اعتقرادی و فقهری شریعه در
باالترین حد قراردارد این امر در نگاه به حکومت نیز نمود دارد شیعه برر اسراس قررآن (بره عنروان
نمونة آیه لیقوم الناس بالقسط؛ روایات رسیده به عنوان نمونه روایت منقول از امام رضرا ع کره در
کتاب والیت فقیه امام خمینی ،ص )30و بر اساس مبانی عقلی مهمترین هدف حکومت دینری را
اقامة عدل میداند بهگونرهای کره حکرومتی کره در آن عردالت نباشرد را دینری قلمرداد نمریکنرد
همچنین مهمترین ویژگی ولی فقیه را صفت عدالت دانسته و کسری کره از دایررة عردالت خرارج
شود دارای مشروعیت برای حکم رانی نمیداند .بنا براین مشروعیت حاکم و حکومت هرر دو در
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گرو عدالت است .امام خمینی نیز از ابتدای قیام و تا آخرین لحظات حیات خود بر عدالت تأکیرد
داشت .ایشان نه تنها عدالت را قربانی امنیت نمیکردند بلکره ایجراد امنیرت را نیرز در گررو ترأمین
عدالت میدانست« .مسلمانان هنگامی میتوانند در امنیت و آسایش بسر برند کره ایمران و اخرالر
فاضلة خود را حفظ کنند تا در پناه حکومت عدل و قانون قرار گیرند»(همو،1371،ص .)141
نقش اجتهاد در والیت فقیه

اجتهاد در نظام حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه از جهات گونراگونی دارای اهمیرت بنیرادی
است .به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تضمین کنندة علم حاکم اسرالمیبره قروانین دینری اسرت.
اجتهاد وظیفه دارد تا احکام دین را بر اساس نیازهای زمان و مکان با رعایت موازین آمده در فقره
انطبار دهد .بر اساس اجتهاد است که مصال مردم که متأگر از زمران و مکران اسرت در حکومرت
اسالمیمشروعیت مییابد بر اساس اجتهاد است که مریتروان در مروارد الزم مقرراتری را بره طرور
موقت در مغایریت با برخی از احکام شرع وضع کرد.
مقبولیت مردمی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود

از جانب دیگر ،یکی از مبانی مهم امام خمینی مقبولیت حکومت است .ایشان با استناد به احرادیثی
از پیامبر در خصوص امامت امیرالمؤمنین ،بیان میکنند که جدای از مشرروعیت و حرق حکومرت
که از جانب خدا مشخص میشود ،همانند سایر قوانین دینی ،اکراه و اجبار تکوینی در کار نیسرت
و الزام فقط به صورت تشریعی است .این خود مردم هستند که باید حاکم منتصب از جانرب خردا
را بپذیرند .همانند سایر احکام کهایشان مختار هستند به قانون الهی عمل کنند یا نه.
«تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگیدارد به آرای اکثریت مسلمین ،که در قانون اساسی
هم از آن یاد شده است ودر صدر اسالم تعبیر میشرد بره بیعرت برا ولری مسرلمین» (امرام خمینری،
بیتا ،ج ،20ص.)459
بنابراین ،برای مقبولیت حکومتی کره از ج انرب خردا مشرروعیت یافتره ،الزم اسرت مرردم نیرز در
انتخاب حاکم و ولی فقیه نقش داشته باشند .به همین منظور ،خبرگانی کره ولری فقیره را «کشرف»
میکنند و تشخیص میدهند ،باید از جانب مردم «انتخاب» شوند .بنابراین ،مجلر

خبرگران ،هرم

عهدهدار مشروعیت بخشی به حاکم است و هم باعث مقبولیت وی از جانب مردم میشود.
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 .2تبیین حکومت اسالمیبر اساس نظریة خالفت اسالمیاهل سنت و آراء و رشیدرضا

پ

از انحالل خالفت اسالمی در پی اتفاقات جنگهای جهانی و تشکیل حکومتهای کوچر

اسالمیکه عمردتاً برهطرور مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم مسرتعمرة کشرورهای اروپرایی بودنرد ،در میران
روشنفکران اهل سنت بحثهای مفصلی در گرفت و نظریات متفاوتی در خصروص حکومرت در
جامعة اسالمیمطرح شرد .دامنرة ایرن نظریرات از جردایی رابطرة دیرن از سیاسرت و الئیر

برودن

حکومت تا حکومتهای کامالً دینی گسترده بوده اسرت .رشیدرضرا از نظریره پردازانری برود کره
معتقد به رابطة حد اکثری بین دین و سیاست بود و نظریة حکومتی او ی

حکومرت کرامالً دینری

اما در بردارندة پیشرفتهای بشری در امر ادارة جامعه و شکل حکومت که تبلرور آن در تفکیر
قوای حکومتی است بود.
"وی که مستقیما شاگرد عبده بود تأگیر زیادی در شکلگیری ایدئولوژی فعرال اخروانالمسرلمین
در مصر و در سایر مناطق جهان اسالمیسنی داشت بهعالوه او قطعاً تنها متفکر مشهور مسرلمان در
عصر خویش بود که آراء خود را دربارة حکومت اسالمی با نظم و ترتیب و صراحت و شرجاعت
بهعنوان بخشی از مالحظاتش در باب انحالل خالفت بیان کرد"(عنایت ،ص.)141
برای روشن شدن دیدگاههای رشیدرضا محورهای اصلی آراء وی را با توجه به مبانی اهل سرنت
بررسی خواهیم کرد.
ماهیت حکومت و ضرورت تشکل آن

رشیدرضا تشکیل حکومت در جوامع را از سنتهای بشری مریدانرد و معتقرد اسرت کره تردبر در
قرآن و تاریب نشان میدهد که انسانهایی در زمین بر دیگران حکومت میکردهاند .و این سرنت
را سنت الهی تلقی مینماید که به وسیلة آن خداوند حجت را بر بندگانش مشرخص مریکنرد ترا
معلوم شود کدام از آنها برحق بوده و به عدالت رفتار کردهاند و کدامشان دچار ظلرم شردهانرد ترا
خداوند انتقامش را از ظالمان بگیرد .و سرر انجرام بنردگان صرال را وارگران حکومرت قررار دهرد
« هدانا الکتاب الحق ،والنظر فی تراریب الخلرق ىلرال االعتبرار بخالفررة الشرعوب بعضرها لربعي فری
السیادة والحکم فی األرض ،وبخالفرة األفراد والبیوت فی الشرعوب ،ومرا فیهرا مرن حرق مشرروع و
تراث مغصوب ،وىلال ما للرب -تعالال -فی ذل

من الحکم والسنن االجتماعیرة واألحکام والسرنن

الشرعیرة ،ومن العهد باإلمامرة العامرة لبعي المرسرلین ،والوعرد باالسرتخالف وارث االرض لعبراده
الصالحین »(رشیدرضا ،ص.)7
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مفهوم خالفت اسالمیو مبانی نظری آن

خالفت در لغت واژهای عربی از ریشة خ ل ف به معنای جانشین سراختن و واژة خلیفره (جمرع آن
خلفاء و خالئف) به معنای جانشین ،وکیل و قائم مقام اسرت(ابنمنظرور) .در قررآن نیرز واژههرای
خلیفه ،خلفاء و خالئف به همین معنای لغوی به کار رفته است .بیشترین کاربرد دو واژة خالفت و
خلیفه کاربرد اصطالحی آنهاست که در تحروالت سیاسری جامعرة اسرالمی پر

از وفرات پیرامبر

(صلی اللّه علیهو آله و سلم) به کار گرفته شد و بهترتیب ،به معنای جانشینی در امر حکومرت و در
معنای مطلق امارت و حکومت پ

از پیامبر و شخص جانشین پیامبر در امر حکومت استفاده شد.

در همین معنی دو واژة امامت و امام نیز بارها در آگار مؤلفان مسلمان نخستین بره کرار رفتره اسرت
که با مفهوم امامت از دیدگاه شیعی تفاوت بسریار دارد .رشیدرضرا در کتراب الخالفره در تعریرف
خالفت آورده است « :الخالفه و االمامه العظمیو اماره المؤمنین  -گالث کلمات معناهرا واحرد ،و
هو رئاسه الحکومه االسالمیه الجامعه لمصال الدین و الدنیا  ..وکالم سرائرعلماء العقائرد و الفقهراء
من جمیع مذاهب اهل السنه ال یخرج عن هذا المعنی»(رشیدرضرا ،ص .)14بنرابرایرن تعریرف ،سره
واژة امامت عظمی و امارت مؤمنان و خالفت در میان اهل سنت (اعم از کالمیون و فقهراء) دارای
ی

معناست و آن عبارت اسرت از ریاسرت حکومرت اسرالمیکره ترأمین کننردة مصرال دنیرا و

آخرت است .وی برای تأ یید ادعرای خرود هرم از علمرای کرالم (سرعد الردین تفترازانی) و هرم از
علمای فقه اهرل سرنت (المراوردی) شراهد مریآورد در رویکررد تراریخی ،خالفرت در اصرطالح
عنوان ساختار حکومتی است که ادارة امور جامعة اسالمی پ

از وفات پیامبر در قالرب آن شرکل

گرفررت و متصرردی آن یعن ری خلیفرره ،جانش رین پی رامبر اکرررم در امررر حکومررت اسررالمی محسرروب
میشد(.قادری ،ص .)58آغاز شکلگیری خالفت به رویداد سقیفة بنیسراعده برازمیگرردد ،کره
طی آن جمعی از صحابه بالفاصله پ

از رحلت آن حضرت ،اقدام بره تعیرین جانشرینی بررای وی

کردند و به اینترتیب بود که نظریة حکومتی اهل سنت شکل گرفت که بر آن اساس « حکومرت
دینی رسول اکرم پ
امت پ

از رحلت ایشان به اجماع صحابه و عقل ادامه داشرته اسرت و تعیرین امامرت

از رسول اکرم بر عهدة مردم گذاشته شده است .این امر برا اجمراع اهرل حرل و عقرد بره

وقوع میپیوندد».
با توجه به نظریه حکومتی اهل سنت میتوان مبانی و الزامات زیر را برایاین نظریه قائل شد:
 دین اسالم دینی جاودانه وجامع بوده و شامل همة احوال امت است. -دین اسالم و احکام آن مختص به زمان پیامبر(ص) و و پ

ازایشان با بیعت مرردم برا خلیفره
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رسول اکرم جامعه اسالمیبرطبق احکام اسالم اداره میشود.
 دین و سیاست (حکومت و دیانت) پیوندی جدا نشدنیدارند. منشاءمشروعیت حکومت اسالمیپ -تعیین خلیفه پ

از رسول اکرم اجماع صحابه و عقل است.

از رسول اکرم بر اساس انتخاب شورای حل وعقد و بیعرت مرردم صرورت

میپذیرد.
 شورای اهل حل و عقد محوریترین نقش را در تعیین خلیفة مسلمانان دارند. نقش مردم درانتخاب خلیفه و حکومت بیعت کردن با خلیفرة منتخرب شرورای حرل و عقرداست.
با توجه به اتفاقاتی که پ

از انتخاب خلیفة اول در تعیین خلفای بعدی افتاد در توجیه آن اتفاقات

مواردی هم را میتوان اضافه کرد:
 عدالت صحابه و حجت بودن فعل آنان برای مسلمانان رجحان تأمین امنیت بر عدالت در اهداف حکومت استخالف یعنیاینکه یکی از راههای انتخاب حاکم در کنار انتخاب اهل حرل و عقرد تعیرینجانشین توسط خلیفه قبلی است.
تبیین مبانی نظری

پ

از رحلت رسول اکرم (ص) گروهی از صحابه پیرامبر اکررم امامرت امرت پر

از رسرواهلل را

بشری دانسته با استدالل بر اینکه پیامبر اکرم امرر حکومرت را برر امرت واگرذار کررده اسرت وبرا
اجماع اهل حل وعقد و بیعت مردم ،خلیفة مسلمانان انتخاب میشود ،منکر تعیین جانشرینی پیرامبر
از جانب ایشان شدند و در سقیفة یکی از صحابه را به جانشینی پیامبر تعیین کرده عنروان خلیفره را
به وی دادند هرچند در ادامه به این گفته پایبند نماندند در مورد هرخلیفه بره گونره ای دیگرر عمرل
شد .بررسی مسائل مربوط به خالفت اسالمیحتی مبانی آن در میان عالمان اهرل سرنت عمردتاً در
غالب فقه بررسی شده است ولی این به آن معنا نیست که کالم اهل سرنت مؤیرد آن مبرانی نبروده
باشد بلکه در طی زمان با شکل گرفتن مبانی اعتقادی اهل سنت به گونرهای تفسریر شرد کره تأییرد
ال از روش عقلری
کنندهای ن مبانی باشد .همچنین باید مترذکر شرد کره علمرای کرالم معتزلری کرام ً
کالمیدر اگبات مشروعیت خالفت نبی استفاده کردهاند و غیر معتزله از روش نقلی کالمی در این
مسئله بهره بردهاند .ولی مباحث و استدالالت عقلی انعکاس مناسبی در میان متفکران اهل سرنت و
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رشیدرضا نداشته است .
مشروعیت و ضرورت حکومت اسالمیدر نظریة خالفت اسالمی

به نظر میرسد که در دیدگاه اهل سنت در خصروص خالفرت هماننرد شریعه نظریرة منسرجمیکره
برآمده از مبانی عقلی و نقلی در دین پژوهری و خردا شناسری ،هردف دیرن از رسرالت وحکومرت
وجود نداشته است بلکره آنران در ایرن مسرئله منفعالنره برخرورد نمرودهانرد .زیررا دراصرل ترداوم
حکومت رسول اکرم و مشروعیت حکومت اسالمیتنها به اجما ع صحابه پ

از رحلت ایشان در

تداوم حکومت اسالم اکتفا نموده و در تعیین اینکه چه کسری بایرد خلیفره باشرد و چره وظرایف و
شرایطی باید داشته باشد ،به حسب آنچه در تاریب اهرل سرنت رخ داده اسرت نظررات متفراوت برا
محوریت پذیرش آنچه اتفار افتاده است ،ارائه دادهاند.در مورد اینکه چه کسی بایرد خلیفره باشرد
پ

از انتصاب خلیفة اول از سوی افراد حاضر در سقیفة بنی ساعده گفترهانرد کره خالفرت امرری

مردمی است و خداوند و رسول اکرم(ص) در ایرن خصروص سرکوت کرردهانرد و هرر کره را مرا
انتخاب کنیم او خلیفه است .پ

از اینکه خلیفة دوم توسط خلیفة اول به عنوان خلیفه پر

از وی

معرفی شد ،گفتند استخالف هم یکی از راههای انتخاب خلیفه است و در مواجه با نحروة انتخراب
خلیفة سوم از سوی شورایی که خلیفة دوم تعیین کرده بود ،تغییر جدیردی حاصرل شرد برا عنروان
انتخاب شورای اهل حل و عقد ،تا آنکه به موروگی بودن و غلبه به زور هم به عنوان راههایی برای
انتخاب خلیفه رسیدند.
مبانی کالمیاهل سنت در ضرورت خالفت

اکثر علمای اهل سنت قائل به وجوب شررعی خالفرت پر

از رسرول اکررم هسرتند لکرن برخری

ازآنان قائل به وجوب عقلی خالفت هم شدهاند.
وجوب عقلی خالفت

گروهی از اهل سنت قائل به وجوب عقلی خالفرت هسرتند .ابرو عثمران عمرروبن بحرر جراحظ در
رسالة استحقار االمامه دلیل عقلی بر وجوب امامت را وجود طبیعتهرای متفراوت،تنوع عقرلهرا،
جهل انسانهاجاذبة شهوت و کثرت منازعات بینشان میداند که عقل سلیم بهواسطة این مروارد بره
برای حفظ مصال مردم وجود خلیفه و امام را واجب میداند قاضی عبدالجبار اندیشههای وجوب
عقلی خالفت را در قالب سه اندیشه دستهبندی میکند.1 :تمکین؛  .2بیان؛  .3لطف مراد از تمکین
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آن است که مکلفین بدون وجود امام نه تنها قرادر بره انجرام تکرالیف خرود نیسرتند بلکره از انجرام
اعمالی در راستای منافع و مضار خود هم عاجزند وجوب عقلی امامرت را برر اسراس مفهروم بیران
عبارت است از تکلیف مؤمنان جز با حجت و بیان تمام نمیشود از نظر اینان امامت و امام حجرت
خداوند برای خلق است و هیچگاه زمانه از حجت که همان نبی یا امرام بررای تبیرین احکرام الهری
است خالی نخواهد بود .استدالل مبتنی بر لطف اینگونه است که لطف و عنایرت خداونرد اقتضرا
میکند که جهان را از ریی

با تدبیر و امامیکه اسباب اجتماع انسانهرا بروده و آنران را در مسریر

مصال دین و دنیای خودشان قرار دهرد خرالی نگرذارد ،در ایرن اندیشره امامرت لطفری اسرت کره

خداوند برای تأمین مصال انسانها مقرر کرده است(فیرحی ،ص .)82رشیدرضا در کتاب الخالفه
میگوید همة طوایف امت اسالم و اهل سنت قائل به وجوب عقلی وشرعی خالفت هستند .وی با
استناد به قول تفتازانی چهار دلیل را براگبرات وجروب خالفرت ذکرر مریکنرد .1 :اجمراع صرحابه؛
 .2مالزمة اجرای احکام دین با حکومت؛  .3الزمة رعایت منافع و دفع ضرر از مسرلمین؛  .4الزمرة
وجوب اطاعرت از خداونرد و معرفرت بره کتراب و سرنت،ایجراد حکرومتی منصروب بره خداونرد
است(رشیدرضتا ،ص.)14
مفهوم حکمت و لطف و عدالت از منظر علمای اهل سنت

متکلمان عدلیه و معتزله به جهت قبول ذاتی و عقلی بودن حسن و قب افعال ،حکمرت خداونرد را
بر اساس آن تفسیر کرده و قائل به آن هستند ،که تمرام افعرال الهری برخروردار از حسرن واقعری و
ذاتی هستند و از قب واقعی و ذاتی پیراسرتهانرد .ازایرنرو صردور هرر فعلری از خداونرد ،حکیمانره
نیست .براین اساس در میان متکلمان اهل سنت اکثر معتزله به وجروب عقلری لطرف قائرل هسرتند.
متکلمان اشعری به دلیلاینکه حسن و قب عقلی را نپذیرفتهاند ،معتقد به وجوب عقلی هریچ فعلری،
از جمله لطف ،بر خداوند نیستند .برخی از متکلمران معتزلری و اشرعری در اگبرات وجروب و عردم
وجوب لطف نظرها و دالیلی را مطرح کرردهانرد .توضری مطلرباینکره یکری از اصرول پنجگانرة
معتزله ،اصل لزوم به وعد و وعید است ،گروهی از معتزله عمل به وعد و وعید را واجب میداننرد
و گروهی دیگر قائل به عدم وجوب آن هستند .در هر صرورت وعرد و وعیرد از فروعرات قاعردة
لطف است .قاضی عبدالجبار همدانی از متکلمان معتزلی معتقد است که لطف به این دلیل واجرب
است که اگر معلوم باشد که مکلف فعل طاعت را اختیار نمیکند ،مگرراینکره خردای متعرال امرر
مخصوصی را انجام دهد و اگر آن کار را انجام ندهد ،مکلف از انجام طاعت عدول کرده و فعرل
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معصیت را اختیار میکند ،انجام ندادن لطف موجب استفسراد مریشرود ،و مسراوی برا انجرام ضرد
طاعت و حمل بر معصیت با وجود گابت بودن تکلیرف خواهرد برود؛ زیررا باقیرام تکلیرف صرحی
نیست که از طریق منع ضرری به آن وارد شود و نه اینکه طاعت با قهر تحمیل شود ،در حرالی کره
عدم لطف با وجود تکلیف صحی است(قاضی عبدالجبار ،ص .)116اما در مقابرل ایرن دیردگاه
در میان متکلمان معتزلی برخی مانند بشر بن معتمر و جعفر برن حررب مخرالف وجروب لطرف برر
خداوند هستند .از نظر بشر بن معتمر اگر لطف بر خداوند واجب باشد ،نباید در عرالم گناهکراری
وجود داشته باشد ،زیرا خداوند قادر است که نسبت به همة مکلفین الطافی را انجام دهد کره آنهرا
به طاعت نزدی

و از معصیت دور شوند ،بنابراین نباید در جهان مکلفی که گناه مریکنرد ،یافرت

شود .او ازاین امر نتیجه میگیرد که لطف بر خداوند واجب نیست(همان ،ص .)353
مشروعیت حاکم یا خلیفه

یکی از منابع مشروعیت تعیین خلیفه یا امامت یا حاکم در اندیشة سیاسی اهل سنت انتخراب مرردم
است .فقهای اهل سنت بر این باورند که امامت و حکومت برای حاکم به صورت فعلی و قطعی با
بیعت جمعی از اهل حل و عقد که نمایند اراده بخش وسیعی از امرت هسرتند یرا برا بیعرت مسرتقیم
بخش بزرگی از امت منعقد میشود .همچنین استخالف یا انتصاب امام سابق یکی دیگرر از طررر
انعقاد امامت و راههای مشروعیت حکومت است .استدالل اهل سنت بر صرحت ایرن طریرق عمرل
ابوبکر خلیفة اول نسبت به خلیفة دوم است که ابوبکر ،عمر را به عنروان خلیفره و جانشرین پر

از

خود تعیین کرد واین انتصاب بره سربب مکتروبی رسرمیت یافرت یکری دیگرر از منرابع مشرروعیت
استفاده از سالح و به قدرت رسیدن برا زورو غلبره اسرت اگرر کسری برا زور و اجبرار بتوانرد برر
دیگران غلبه یابد ،خلیفه بر حق و حاکم اسالمیاست و حکومت او ر برا بیعرت ازروی اکرراه و یرا
حتی بدون بیعت از طرف عامة مسلمانان یا موافقت اهل حل وعقد ر از حقانیرت برخورداراسرت و
مردم مکلف به اطاعت از او هستند .طبق این مبنا ،رأی مردم در تعیّن حراکم موضروعیت نردارد و
بدون خواست مردم ،حاکمی میتواند بر آنان حکومت مشروع داشته باشد .طرفداران این نظریره،
با پذیرش اصل «الحق لمن غلب» و استناد به برخری احادیرث ترابعین ،سریره صرحابه و تمسر

بره

اجماع و قواعدی مانند « الضرورات تبی المحضورات» و « قاعرده الضررر» قردرت را متررادف برا
حقانیت میدانند و با ردّ امامت کافر تنها به ضرورت شرط اسالم برای حاکم اکتفاء میکنند ،هر
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چند عدهایی از آنان بیعرت مرردم را در غیرر مروارد اضرطرار ضرروری دانسرتهانرد(غزالری ،بریترا،
ص.)493
نقش عدالت در خالفت اسالمی

علمای اهل سنت در مورد ویژگیهای خلیفه و وظایف حکومت معتقدنرد کره افرزون برر شررایط
عمومی ،اجتهاد و عدالت را به طوراجماع قبول دارند و در اینکه وظیفة حکومت اسرالمی اجررای
عدالت است هم متفق هستند لکن در توجیه خالفت تاریخی دچار آشفتگی شدهانرد ،هنگرامیکره
با عدم تمکین خلفا از شرع و خروج از عدالت مواجه شدند ،گفتنرد آنچره در امرر حکومرتداری
مهم است اصل وجود حکومت است تا ضامن امنیت در جامعره باشرد و عردالت و رعایرت کامرل
شرع از سوی حاکم فرع بر آن است و حتی اگر حاکم شررایط خلیفره برودن را از دسرت دهرد از
خالفت ساقط نمیشود و همچنان مشروعیتدارد .مردم حق شورش ندارند.رشیدرضا سعی کررده
است با نقد خالفت تاریخی و تقسیم خالفت به آرمانی و ضروری و تغلیب با تأکیرد برر اینکره در
خالفت آرمانی عردالت اصرل اسرت نقرش عردالت را نسربت بره امنیرت برجسرته کند(رشیدرضرا،
ص.)38
نقش اجتهاد در حکومت اسالمیاز منظر شیعه و اهل سنت

اشررعرو و دیگررر علمرراو اهررل سررنت ،اجتهرراد در علرروم شرررعال را از شرررایط امامررت در جامع رة
اسالمالمالدانند .ابوحامرد غزالرال هرر چنرد رتبرة اجتهراد را ضررورو و اجتنراب ناپرذیر در حراکم
اسالمال نمالداند ،اما به لحاظ اهمیت اجتهاد در زندگال سیاسال ،مراجعه و پیروو حاکم از اجتهراد
اهل علم را الزم مالداند(غزالال ،1422 ،ص  .)191بدین سان هر گونه تعریف از قلمررو و ماهیرت
اجتهاد ،نقشرال مهرم در سراختار و تمرامالزنردگال سیاسرال ایفر مرالکنرد .مسرلمانان در اجتهراد در
شرعیات ،و از جمله سیاست شرعال ،اختالفدارند :شیعیان قائل به خطاپذیرو احکام اجتهادو در
سیاست شرعال هستند و چنین مالاندیشند که خداوند در هر مسئله از مسائل سیاست شررعال ،تنهرا
ی

حکمدارد که ممکن است اجتهاد مجتهدین مودو به آن باشد و یا بره خطرا رود .برر عکر ،

اهل سنت به «تصویب» در احکام سیاست شرعال و عدم خطا پذیرو دراین احکام عقیدهدارند .بره
نظر اهل سنت ،خداوند بره تعرداد آرى مجتهردین حکرمدارد ،گرویال کره قلمررو آرى اجتهرادو در
سیاست شرعال را برهعهردة مجتهردان و دانشرمندان گذاشرته و هرر آنچره محصرول اجتهراد آحراد
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مجتهدین است ،مساوو حکم خداوند تلقال شده است (آخوند خراسانال ،ص .)468-469بره نظرر
مالرسد که علت اختالف نظر شیعه و سنال دراین باره ،به عقرل گرایرال و اخرذ عقرل در مقردمات
استنباط احکام سیاسال در شیعه و نیرز طررد عقرل از مبرانال اجتهراد سرنال برر مرالگرردد .ابوالحسرن
اشعرو ،که در سطور گذشته به دیدگاه او در کاسرتن از اهمیرت عقرل در سیاسرت شررعال اشراره
کردیم ،با تکیه بر تقدم نقل بر عقرل ،بره تصرویب آراو اجتهرادو فقهر و حاکمران مرالپرردازد و
مالنویسد :هر مجتهدو بر حق است و همة مجتهدان نیز در راه صواب قرراردارنرد .اخرتالف آنران
در اصول نیست ،بلکه به فروع احکام بر مالگردد (کوربن ،ص .)162
آراء رشیدرضا در حکومت اسالمی

رشیدرضا با تقسیم خالفت به سه قسم آرمانی ،ضروری و تغلیب درترسریم خالفرت آرمرانی ابتردا
در تعریف اولالمر به اهل حرل و عقرد بره تقویرت شرورا و مرردم سراالری در حکومرت اسرالمی
میپردازد سپ

با برجسته کردن نقش عدالت سعی میکند از طریق نظارت شورا بر خلیفره سربب

جلوگیری از بروز استبداد در حکومت اسالمی شود و براالخره برا برجسرته کرردن نقرش اجتهراد
زمینه را بررای اسرتفاده از علروم روز در امرر حکومرتداری کره قرانون اساسری و تفکیر

قروا از

نمادهای آن میباشد ،فراهم کند.
 .3تطبیق آراء امام خمینی و رشیدرضا در حکومت اسالمی

مبانی نظری حکومت اسالمیبر اساس مذاهب اهل سنت و شیعه ،جاودانگی اسالم ،جامعیت دین،
پیوند دین و سیاست ،هدف دین و ضرورت اجرای احکام دین است .شیعیان و امام خمینی مبرانی
فور را بر اساس مبانی عقلی و ادلة نقلی به طور جامع مورد بحث و بررسی و اگبات قررار دادهانرد.
همچنین طبق کالم شریعی صرفات حکمرت و عردالت و لطرف الهری اقتضرادارد کره برا توجره بره
خاتمیت ،خداوند امت را پ

از پیامبر رها نکررده و افررادی را بره انتصراب الهری بررای جانشرینی

پیررامبر در امررر حکومررت و حفاظررت از احکررام اسررالم در نظررر بگیرررد .و برررای مشررروعیت حرراکم
اسالمیفردی کهدارای شرایط الزم من جمله اجتهراد و عردالت باشرد و از طریرق خبرگران مرردم
انتخاب شود الزم میداند .علمای اهل سنت و رشیدرضا در خصوص اگبات مبانی نظرری فرور بره
ادله نقلی اکتفا کردهاند  .و بر اسراس اجمراع صرحابه در تعیرین جانشرین بررای پیرامبر نتیجرهگیرری
میکنند که شرعاً ادامة حکومت اسالمیپ

از پیامبر ضروری است و همچنین بنابر اصل شرورا و
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اینکه مردم به مسائل مربوط به تدبیر امور دنیای خود واقفند ،پیامبر تعیین خلیفه را برر عهردة مرردم
گذاشته است .ضمناً در کالم اهل سنت صفات الهی طوری تفسیر میشود که الزمرة آن ،انتصراب
الهی نیست .بنابراین مشروعیت حکومت اسالمی در نزد شیعه انتصاب الهی است و در زمان غیبت
امام معصوم (ع) ،ولی فقیه به انتصاب عام الهی مشروعیت مرییابرد .و نرزد اهرل سرنت مشرروعیت
حکومت بر اساس مبانی فقهی ،اجماع صحابه و انتخاب شورای اهل حل و عقد اسرت .لکرن اهرل
سنت به دلیل توجیه خالفت تاریخی امنیت را بر عدالت ترجی داده و دو اصرل اسرتخالف یعنری
تعیین خلیفه بعد توسط خلیفه قبلی و تغلیب بره معنرای در دسرت گررفتن حکومرت برا بهررهگیرری
قدرت را به مبنای مشروعیت خلیفه اضافه کردند .رشیدرضا هم هرچند با نقرد خالفرت تراریخی و
کشاندن این نقد حتی به زمان خالفای راشردین سرعی مریکنرد ترا نقرش عردالت و اهمیرت آن را
برجستهتر از امنیت قرار دهد .اما باز هم با تقسریم خالفرت اسرالمیبره آرمرانی (زمرانی کره خلیفره
شرایط عدالت و فقاهت و دیگر شرایط منظور در فقه اهل سنت دارد و توسط شورای حل و عقرد
برگزیده میشود) ،ضروری (توسط شورا انتخراب مریشرود ولری واجرد تمرامیشررایط نیسرت) و
تغلیب (شرایط را ندارد اما با زور قردرت را بره دسرت گرفتره باشرد بره موجرب الضررورات تبری
المحذورات) ،به نروعی براز هرم عردالت را در مرواردی فردای امنیرت مرینمایرد و از اهمیرت آن
میکاهد.
اختیارات حاکم اسالمی

امام خمینی و رشیدرضا قلمروی حکومت اسالمیرا گسترده دانسته و اختیارات حراکم را در همرة
شئون حکومتی جاری و ساری میدانند.
نقش اجتهاد

امام خمینی و رشیدرضا با توجه کافی به اصرل اجتهراد کره ترأمین کننردة انطبرار احکرام دیرن برا
شرایط زمان و مکان است بر اقتضای اجتهراد برر اسرتفاده از علروم و فنرون روز در امرر سیاسرت و
حکومت و همچنین رعایت مصال جامعه در اجرای احکرام دیرن دسرت حکومرت اسرالمیرا در
تشریع قوانین الزم جهت ادارة جامعه با توجه به مبانی دینی باز گذاشتهاند.
نقش مصلحت

بنابر دیدگاه این دو متفکر مصلحت و شورا دارای کارکرد و نقش متفاوتی است .بنابر دیدگاه
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امام (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به احکرام حکرومتی اسرت؛ امرا در مصرال مرسرله
فراتر از این است .مجمع تشخیص مصلحت نظرام کره امرام آن را مطررح کردنرد ،بررای تشرخیص
موضوع است .زیرا احکام وابسته به موضوع است .با دگرگونی موضوع حکم دگرگون میشرود،
کارشناسان در این مجمع گردهم میآیند تا بررسی کنند آیرا ایرن امرور از مصرادیق « الحررج» و
«الضرر» مثالً هست یا نه .در حالی که در مصال مرسله جعل حکم است .فقهای مرالکی و حنفری
وقتی به مصال مرسله تمس

میکنند که قیاس ممکن نباشد .ولی در مجمرع تشرخیص مصرلحت

نظام این گونه نیست .شیعه اصالً قیاس را در استنباط احکام شرعی قبول ندارد .پیشوایان شیعه بیران
داشتهاند که قیاس ظنی دین را از بین میبرد .حکم بر اساس مصلحت در شیعه حکم والیی و غیرر
دائمیاست از دیدگاه امام (ره) مصال مرسله قابل پذیرش نیست ،اما از دیدگاه رشیدرضا مصال
مرسله را نیز در بر میگیرد.
نقش شورا

مسئلة دیگر کارکرد و نقش شورا در ساختار حکومرت اسرالمیاسرت از دیردگاه امرام (ره) شرورا
فقط نقش مقبولیت و نهایتاً کاشفیت را دارد به این معنا که شورا فقط مقبول بودن حاکم اسرالمیرا
تعیین میکند اما هیچ نقشی در مشرروعیت آن نردارد ،زیررا حراکم مشرروعیت خرود را بره عنروان
منصبی الهی از طرف خداونرد کسرب مریکنرد؛ امرا مقبولیرت خرود را از طریرق شرورا بره دسرت
میآورد .اما از دیدگاه اهل سنت هم مقبولیت و هم مشروعیت حراکم اسرالمی از طریرق شرورا و
اهل حل و عقد یا بیعت مردم تعیین میشود .رشیدرضا با برجسته کردن نقش شورای اهرل حرل و
ع قد با تفسیر اولی االمر به شورای اهرل حرل و عقرد ترالش کررد ترا نقرش مرردم را در حکومرت
برجسته نماید .و امام خمینی نیز با توجه به اصل شورا و منوط برودن تحقرق حکومرت اسرالمی برر
اقبال مردمی نقش مردم در حکومت اسالمیرا مورد توجه ویژه قرار میدهد.
علل عقب ماندگی مسلمانان و رویکردهای جریانهای اجتماعی

امام خمینی و رشیدرضا هر دو علت عقب ماندگی مسلمانان را دوری از اسالم اصیل و تفرقره برین
امت اسالمی اعالم میکننرد و راه جبرران آن عقرب مانردگی را نیرز بازگشرت بره اسرالم اصریل و
وحدت جامعة اسالمیاز طریق تشکیل حکومت اسالمیدانستهاند .گرچه الزاماً وحدت اسرالمیبره
معنی تشکیل حکومت اسالمی برای همة مسلمانان نیست و هر منطقهای میتواند حکرومتی داشرته
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باشد اما این حکومتها به جهت مصرال مسرلمانا ن و منرافع اسرالم برا هرم همرراه و متحرد باشرند.
رشیدرضا با چرخش به سمت وهابیت و همچنین حمالت متعدد بره مبرانی مرذهبی شریعیان ،عمرالً
بسیاری از مواردی را کره در بعرد نظرری در خصروص وحردت مسرلمانان (ماننرد تحمرل پرذیری
مذاهب اسالمینسبت به یکدیگر) عدول کرد.
امام خمینی دو قشر متدینین متحجر و تحصریل کردگران غررب زده را از موانرع بالنردگی جامعرة
اسالمیدانسته که با تشکیل حکومت اسالمیبر اساس مبانی اجتهاد و نقش اساسری مرردم در ادارة
جامعه مخالفت دانسته که متدینین متحجر با نقش مرردم و اجتهراد و انطبرار برا مقتضریات زمران و
مکان مخالفاند و غرب زدگان با اصل دینی بودن حکومت و پیوند دین و سیاست مخالفند.
رشیدرضا هم جامعه را به سه حزب اسالمیاصالح اجتماعی معتدل ،حزب المتفررنجین و حرزب
الحشویه الفقهاء الجامعین تقسیم نموده و دو حزب المتفرنجین و حزب الحشویه الفقها را که اولری
مخالف پیوند دین و سیاست و حکومت دینی اسرت و دیگرری متحجرینری هسرتند کره برا تطبیرق
احکام دین به زمان و مکان انعطاف الزم جهت حکومرت دینری کره پاسرخگوی نیازهرای جامعره
کنونی باشد را ندارند .رشیدرضا با چرخش به سمت وهابیت عمرالً حرکرت را بره سرمت علمرای
متحجر که خود منتقد آن بود سمت و سو داد.
بعد اجرایی این نظریات در جامعه

امام خمینی برای تحقق نظریة والیت فقیه نظام جمهوری اسالمی را با رعایت دقیرق تمرامی آنچره
که در مبانی خویش بدان معتقد بود با آراء مردمیپیریزی نمود ،ولی رشیدرضا در این امر موفرق
نبود .پ

از وی جنبشهای اخوان المسلمین متاگر از دیدگاههای رشیدرضرا مسرتمرا ترالش بررای

برقراری خالفت سلفیه را داشتهاند ولی هر بار که توفیقی نسربی در ایرن امرر یافترهانرد برا شکسرت
مواجه شدهاند .همچنین گروههای سلفی وهابیون نیز کره در صردد تشرکیل حکومرت اسرالمی برر
مبنای خالفت سلفیه بودهاند نیز عالوه بر اینکه جز ایجاد تفرقه ،خونریزی ،نرابودی منرابع جوامرع
اسالمی حاصلی نداشتهاند ،کامالً با مبانی رشیدرضا فاصله گرفتهاند.
جدول مقایسه دو دیدگاه

جدول استخراج شده از تطبیق حکومت اسالمیبراساس مبانی نظری والیت فقیه و خالفت سرلفیه
به این شرح است:
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موضوع مورد تطبیق

والیت فقیه «امام خمینی»

خالفت اسالمی(رشیدرضا)

تشکیل حکومت

مشروع و ضروری

مشروع و ضروری

جاودانگی دین،جامعیرت دین،پیونرد جررررراودانگی دین،جامعیرررررت
مبررانی مشررروعیت و ضرررورت دیررررن و سیاسررررت،هدف از دیررررن ،دین،پیونرررررررررد دیرررررررررن و
حکومت

ضررررورعت اجررررای احکرررام دیرررن ،سیاسررررررت،هدف از دیررررررن،
اقتضرررای صرررفات حکمرررت،لطف و ضرورت اجرای احکام دین
اجمرررراع صررررحابه درتررررداوم

عدل

حکومرررت اسرررالمی پررر

از

رسول اکرم
منشا مشروعیت حکومت

الهی براساس ادلةعقلی و نقلی

الهرری بررر اسرراس ادلرره شرررعی
اجماع صحابه

مواجه با شرایط و موقعیتهای استفاده از اجتهاد

استفاده از اجتهاد

جدید روز
عالیترین مرجع حکومت

جایگاه شورا در حکومت

عالیترین مرجع حکومت

نقش مردم و انتخاب آنها

انتخاب حق اصرلی و موجرب تحقرق بیعت با حراکم ضررورت دارد،
حکومت اسرت ،شرورا توسرط مرردم شورای حل و عقد نیرز برا رأی
انتخاب میشود

مردم انتخاب میشود.

وضع قوانین

بر عهدة شورا وطبق موازین دینی

بر عهدة شرورا و طبرق مروازین

ادلة مشروعیت حکومت

نقلی و عقلی

مبنای مشروعیت حاکم

مشروعیت الهری همرراه برا مقبولیرت مردم از طریق شورای اهل حل

دینی
نقلی

مردمی

و عقد

روش تبیین حکومت اسالمی

کالمی(عقلی و نقلی) فقهی

فقهی و کالمی(نقلی)

نحوة تعیین حاکم

انتخرراب مرررردم از طریررق خبرگررران انتخاب مردم از طریق شرورای
منتخب مردم
نوع بر حق

حل و عقد،استخالف و غلبه

انواع حکومت اسالمی

فقط ی

نقش عدالت در حکومت

ضروری و از شروط اصرلی و بردون مهم و جزو شروط آرمانی ،اما
آن حکومت اسالمیامکان ندارد

ضروری ،تغلیب ،آرمانی
امکان حکومت اسرالمیبردون
آن نیز هست

حیطة اختیارات حاکم

تمامیاحکام و شئون حکومتی

تمامیاحکام و شئون حکومتی

153

بررسی تطبیقی مبانی نظری امام خمینی (ره) و رشیدرضا در حکومت اسالمی
__________________________________________________________________________________________

وحدت

ضروری ،عدم ضرورت وجود یر
حکومت اسالمیو جواز تکثر آنها

ضروری ،عدم ضرورت وجود
ی

حکومت اسالمیو جرواز

تکثر آنها
اجزاب مختلف جامعه

غرررب زدگرران ،متحجرررین ،معترردلین غررررب زدگررران ،متحجررررین،
کرره ضررمن حفررظ اصررالت دینرری ،برره معتررردلین کررره ضرررمن حفرررظ
دستاوردهای بشری و شرایط زمان و اصالت دینی ،به دسرتاوردهای
مکان نیز توجهدارند

بشری و شرایط زمران و مکران
نیز توجهدارند

جایگاه مصلحت

موجب تشریع احکرام گرانوی بروده و به صورت مصال مرسله راهی
موجب حفظ دین مریشرود یرا بررای برررای جعررل یررا کشررف حکررم
تشخیص موضوع است.

برروده و حکررم اولرری برره دسررت
میدهد.

ویژگیهای حاکم

اجتهاد ،عدالت ،شرجاعت و توانرایی اجتهرراد ،عرردالت ،شررجاعت و
اداره جامعه

توانررایی اداره جامعرره ،قریشرری
بودن

نگرش به حکومت اسالمی

شیعی

اهل سنت حنبلی

رابطه دین و سیاست

حداکثری

حداکثری

رابطره نهراد دیرن برا دولرت در ادغام دولت در دین

ادغام دولت در دین

حکومت اسالمی
هدف حکومت

عدل

عدل

نتیجه

 .1در مبانی اعتقادی شیعه و اهرل سرنت عناصرری همچرون جاودانگی،جامعیرت ،اسرتمرار احکرام
دین ،ضرورت اجرای دین ،قلمرو دین در تمرامیشرئون زنردگی ،شرورا ،بیعرت ،لرزوم اسرتمرار
شرایط حاکم ،الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم ،ال اکراه فی الدین واجتهاد وجوددارد کره
بر آن اساس میتروان حکرم بره منشرأ حکومرت از جانرب خردا برودن کررد و حکومرت را برا
مشروعیت الهی جایز دانست و از میان فقها فردی کهدارای شرایط رهبری است بره عنروان ولری
فقیه انتخاب کرد و حق مردم بر سرنوشتشان را محترم شمرد و زمامرداران را ملرزم بره احقرار
حقور شهروندان کرد و همچنین میتوان از دسرتاوردهرای بشرری در امرر حکومرتداری بهرره
جست.
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 .2در تطبیق و تحلیل مبانی نظری خالفت سلفیه و والیت فقیه شیعه بر اسراس آراء امرام خمینری و
رشیدرضا به دست میآید که ساختار حکومت اسالمیو مبانی آن مشرترک در هرر دو دیردگاه
است  .لکن همرین مبرانی مشرترک در تبیرین و تفسریر دسرتخوش تفراوتهرایی شرده اسرت.ایرن
تفاوتها نشان ازایندارد که ما با دو نظریة مشابه در ساختار و مبرانی مرواجهیم کره در تفسریر و
تبیرین مبررانی بررا هررم متفراوت هسررتند .تفسرریرهای متفرراوت در تبیرین مفهرروم حکومررت اسررالمی،
مشروعیت و ضرورت آن و مشروعیت حاکم اسالمیو شرایطی که حراکم اسرالمیبایرد داشرته
باشد خصوصا دو شرط مهم اجتهاد و عدالت.
 .3در بحث عدالت اهل سنت در توجیه خالفرت تراریخی امنیرت را برر عردالت اولویرت دادهانرد.
رشیدرضا تالش بسیاری در تقدم عدالت بر امنیت با نقد خالفت تاریخی و تقسیم آن به سه نوع
حکومت بالضروره ،بالتغلیب و آرمانی کرد ،لکن چرون نهایتراً قائرل بره ایرن مسرئله شرد کره در
شرایطی میشود حکومت اسالمی باشرد ولری در آن عردالت از اولویرت برخروردار نباشرد ،در
شرایطی امنیت را بر عدالتترجی داد و مجروزی در توجیره کرردن وسریله بررای هردف صرادر
نمود .در مسئلة اجتهاد نیز اهل سنت با تفسیر متفاوت از شیعه در مسئلة مصلحت باعث مریشرود
راهی برای انحراف از اصول دین (همانند اولویت حفظ حکومت بر عدالت) ایجراد شرود .چررا
که از نظر اهل سنت ،جایگاه قیاس و استحسان و مصلحت ،جایگاه جعل و تشرریع حکرم اولری
است .بنابراین ،فقیه یا حاکم اگر به زعم خود به نتیجهای برسد و مصلحت را در امری تشرخیص
دهد ،همان را حکم الهی و شرعی میکند .در حالی که در شیعه ،مصلحت آن هم بره تشرخیص
فقیه موجب جعل حکم نمیشود .بلکه تنها در تشخیص موضوع مفید بروده و در مروارد خاصری
حکم گانوی خواهد داشت.
 .4امام خمینی و رشیدرضا راه مقابل غرب گرایان و متحجرین را راه درست در طی نمودن مسریر
حکومت اسالمیدانستند .لکن گررایش رشیدرضرا بره وهابیرت باعرث شرد ترا طرفرداران احیراء
خالفت سلفیه نیز در دام وهابیتی که متحجرتر از متحجرین مد نظر آن دو متفکرر اسرت ،بیافترد.
همچنین رشیدرضا و امام خمینی هر دو منادی وحدت اسالمی از طریرق تحمرل تکثرهرا بودنرد.
لکن رشیدرضا در گرایشش به وهابیت و حمالتی که به مذهب شیعه کرد آغازگر تکفیرگرایی
توسط مدعیان خالفت سلفیه گردید .و این موارد باعرث گردیرد از سروی ضرعف عقلگرایری و
قوت در توجیه مبانی نظری حکومت اسالمیو از سوی دیگر تفسیرهرای متنراقي برا مقتضریات
حکومت اسالمی و از سوی دیگر گرایشهای رشیدرضا سبب شد تا خالفت اسالمیحداقل در
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بعد نظری از مؤلفههای الزم برای برپایی حکومتی که تمام اقشار و گرروههرای مرردم جامعره برا
سلیقههای مختلف خواهان آن باشند به وجود نیاید .در مقابل دیدگاه والیت فقیه و شخص امرام
خمینی با داشتن نقاط قوت متقابل این نقاط ضعف در بعد نظری حکومت اسرالمیموفرق ظراهر
شد و توانست حکومتی کامالً منطبق با آنچه که در بعد نظر از والیت فقیه ترسریم شرده برود در
قالب نظام جمهوری اسالمی ایران ارائه کند.
بنابراین ،نظریة خالفت سلفیه و رشیدرضرا در تبیرین و تفسریر مبرانی نظرری حکومرت اسرالمیدر
مقایسه با والیت فقیه شیعه ضعف دارد .این ضعف از دالیرل عردم عملری شردن آن ایرده و حتری
مؤگر در انحراف گروههای سلفی از مبانی دینی در تالشهایشران جهرت برجرای حکومرت دینری
است.
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The theory of velayate e faqih (Guardianship of the Islamic
Jurist), as conceptualized by Imam Khomeini, has close
affinities with Rashid Reza's theory of Islamic Caliphate
regarding government and politics in the sense that both
models are similar in their general structure and principles.
They put emphasis on the role of the people and their vote
and, at the same time, stress that the Islamic government
should be based on religious principles and rules. Ijtihad
(exegesis of divine law) and expediency are supposed to
lead to the flexibility of religion and pave the way for the
implementation of religious rule consistent with the realities
of the time and place. Despite their similarity in theory, the
concrete results and the social output of their related
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affiliates

vary

greatly.

Examining

the

theoretical

foundations of these two theories, it is made clear that the
way religion and some of its characteristics including the
function of religion, its immortality and comprehensiveness,
as well as the origins of theology and anthropology are
viewed, lead to such an approach to government and
politics. However, differences in the way these issues are
viewed by the Shiites and the Sunnis lead to important
differences in their implementation. The Shiite approach is
based on reason and narration and has a rich rational
support, while the Sunni theology is more based on
narration and jurisprudence. This difference has made the
theory of Islamic Caliphate fail to achieve its goals in
practice.
Key Terms: Islamic government, theoretical basis of Islam,

religious democracy, Imam Khomeini, Rashid Reza.

