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سلم  تی واهب  دگاهید سهی مقا

لم
 حکومت نهی زم  رد نی و اخوان ا

 *یصادق مصلح

 چکیده
حکومـت اخـتالف نظـر  نـهیهستند که در زم یدو گروه سلف نیمسلمالو اخوان تیوهاب

، را بـه بحـت حکومـت ندارنـد و اطاعـت از حـاکم یتوجه چنـدان تیدارند. وهاب یاساس
ــ ــت رس ــه حکوم ــا زور ب ــد و ب ــق باش ــد فاس ــد دهیهرچن ــ ،باش ــا  یالزم م ــمارند. ام ش

کـام اح یاجـرا یبـرا یمحکومـت اسـال لیخـود را تشـک یهدف اصل نیالمسلماخوان
داننـد کـه بـه احکـام اسـالم عمـل یمشـروع مـ یحکومـت را تـا زمـان ،اسالم قرار داده

 مـردم خصوصـاً  یوو ر  یاسیس دیجد یهاوهیبه انتخابات و ش یاعتقاد تی. وهابکندمی
حکومت و صاحب حق عـزل  تیمشروع یهاهیاز پا یکیاما اخوان مردم را  ،زنان ندارند

 .اننددیو نصب حاکم م
 .حکومت تیمشروع ،یحکومت اسالم ن،یالمسلماخوان ت،یوهاب :هاواژهدیکل

                                            
 و کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم. البیتپژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل *

Moslehi2mm@chmail.ir 
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   مقدمه
المسلمین در زمینه حکومـت تفـاوت بسـیاری بـا یکـدیگر بیت و اخوانهای وهادیدگاه

  .دارد
های اهل سنت در زمینه حکومت اسالمی متعلـق بـه شاید بتوان گفت دورترین دیدگاه

بنـدی بـه پاینیز  سعود وپیمانی تاریخی با آل یلدلاین دو گروه است. از طرفی وهابیت به 
شـمارد در وصی کـه اطاعـت از حـاکم را الزم مـیبا استناد به نص فقه سیاسی اهل سنت و

اد را داشـته و از طـرف دیگـر و کمتـرین انتقـ ترین حمایت از حاکمـانشمیان اهل سنت بی
شـترین مخالفـت بـا بیهای خاصشـان در زمینـه حکومـت دیدگاهدلیل المسلمین به اخوان

 اند. طبیعی است که در این زمینه انتقاداتی نیز به یکدیگر داشته باشند.حکام را داشته
هـای حـاکم و کیفیـت های آنها را در ضرورت حکومت اسالمی، ویژگیدیدگاه توانمی

مبانی مشروعیت حاکم، حدود اطاعت از حاکم، نقش مردم در حکومـت  ،به قدرت رسیدن
 د. کر بررسی  و عزل حاکمان

 ضرورت حکومت اسالمی
وجود حکومتی که این اجتمـاع را  ،طور که زندگی اجتماعی انسان ضروری استهمان

در  . حضرت علیکندمی تأییدرا  بخشد نیز ضرورتی است که هر عقل سلیمی آنبنظم 
ز این سخن حقی است که ا»فرمود:  ،لله سر داده بودند که شعار الحکم اال ،مقابل خوارج

که مردم به  حالی در ،گویند امارت مخصوص خداستاینان می .آن باطلی اراده شده است
  1.«نیکوکار باشد یا بدکار ؛امیر نیاز دارند

در جوامع اسالمی که مردم انتظار اجرای اسالم را دارند وجود حکومتی که بـر اسـاس 
المی نیـز بـه بحـت اسالم حکمرانی کند خواسته طبیعی مسلمانان خواهد بود. علمای اس

آثــاری ایــن زمینــه و بــا عنــاوین مختلــف در  انــددر زمینــه حکومــت از دیــد اســالم پرداخته

                                            
 .83ص)للصبحی صالح(،   نهج البالغمحمد بن حسین شریف الرضی،  .1
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غمهاث فـرا  حنبلـی،  نم ا حکهام السهلطامـاوردی،  احکام السهلطانم  از جمله: د.اننگاشته
تح  ه   قـیم، وابـن الطه ق الحکممه تیمیـه، ابـن السماسه  ال ه عم الحـرمین، امام ا ه 
 بدرالدین بن جماعة.  ام ی  تدبم  الل ا سالما حک

  از دید اخوان
معتقـد اسـت اسـالم حکومـت را یکـی از  ،المسـلمینگـذار اخـوانبنیـان ،حسن البنا 

و جامعـه اسـالمی را در هـرج و مـرج و بـدون حـاکم رهـا  داندمیهای نظام اجتماعی پایه
اذا نزلیُ وبلیر   لیعس فعیه »: کـه پیـامبر بـه برخـی اصـحابش فرمـود نکرده است تا جایی

ــا را فراتــر گذاشــته 1.«سییلطاَ فا یییل عنییه حکومــت »معتقــد اســت:  ،عبــدالقادر عــوده پ
بـرای را و نقش مولـد تفکـر اعتقـادی  شودمین رکنی است که اسالم بر پایه آن بنا نخستی

 رواز این 2«.شودمیمسلمانان داشته و اگر حکومتی نباشد تفکر اعتقادی مسلمانان ضایع 
تـک مسـلمانان ل حکومت اسـالمی را وظیفـه شـرعی تـکالمسلمین تشکیجنبش اخوان

ردم بـرای برپـایی و به جای بیان وظیفه مردم در قبال حاکمان بـه بیـان وظیفـه مـ داندمی
ل دیگـری بـرای حکومـت را مشـروع المسـلمین بـدیاخـوانپـردازد. حکومت اسالمی مـی

از شیوه گام بـه گـام در تبلیـغ اندیشـه خـود و ند و برای رسیدن به حکومت اسالمی دانمی
تشکیل مجتمعی متشکل از فرد مسلمان و خانواده مسلمان که خواهان حکومت اسالمی 

د و وحاکم اسالمی انتخـاب شـ 4یندی مردمیآفر  از طریقتا در نهایت  3باشد استفاده کرده
چینی و . مقدمهشودیمهای قهرآمیز نیز استفاده هاسالم را اجرا کند. هرچند در عمل، شیو

هـای ای از ایـن شـیوهمخالفـان نمونـه ی و ترورکودتای یمن و تشکیل گروه سرّ  حمایت از
 قهرآمیز است که در زمان حسن البنا  رخ داد.

                                            
 .463، رسالة مشکالتنا فی ضو  النظام االسالمی، صهجم ع  رسائلحسن البنا،  .1
 .78ص، ا سالم وأوضاع ا السماسم عبد القادر عودة،  .2
 ، رسالة الی الشباب. 329. حسن البنا ، پیشین، ص3

 ، رسالة مؤتمر ششم. 348همان، ص .4
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 از دید وهابیت
کردند، مطرح آن را رشید رضا  خصوصاً  ،که سید جمال و شاگردانش ،حکومت اسالمی

وجودآمده بعد از الغای خالفت هها با استفاده از بحران بچراکه آن ؛وارد فرهنگ وهابی نشد
گـری مشکلی در این زمینه نداشـتند. نـه اشـغال ،عثمانی حکومت سعودی را مستقر کرده

 فقـبآمـد. آنهـا ی به احکام اسالم چیزی بـه چشـم مـیاعتناینه از بی بیگانه مشهود بود و
داشـتند. را سـتغاثه بـه امـوات ل توحیـدی در سـطح زیـارت قبـور و توسـل و ائمسـادغدغه 

دلیـل هـم بـه  ترتیب وهابیت امامت یا خالفت یا والیت را با نگاه به جایگـاه حـاکم آنبدین
مـام را الزم و مـورد وهابیـت نصـب ا 1.برندکار میه رنگ بودن نقش مردم در حکومت بکم

لیـل از دالیـل کنند کـه دو د ن و سنت ذکر میآدانند و برای آن دالیلی از قر اجماع امت می
االمر اولی که امر به اطاعت از اییهعبارت است از: نخست، آا هوجوب نصب امام از نظر آن

  2.داندمیروایتی که مرگ بدون بیعت کردن با امامی را مرگ جاهلیت  ،و دوم ؛کندمی

   اعی مردم در حکومت اسالمیمتمسئولیت اج
افـراد نیسـت. هـر کـس تکلیـف مسئولیت اجتمـاعی چنـدانی متوجـه  ،از نظر وهابیت

 سـایرهی عمل کنند و حاکمان نیز همچـون خاصی برای خود دارد. مردم باید به احکام اال 
امـا در صـورتی  .را نیز اجرا کنند احکام اجتماعی آن ،هی عمل کردهمردم باید به احکام اال 

نماز بخواننـد ند اگر مسلمان باشند و نو اجرا نکرند گذابکه حاکمان احکام اسالمی را کنار 
ی خروج بـر آنـان و حتـی نصـیحت آشـکار آنـان جـایز نیسـت و بلکـه بایـد بـه صـورت سـرّ 

ی آنـان نبایـد بـا لحنـی تنـد و غلـیظ حتی نصـیحت سـرّ  3وظایفشان را به آنها گوشزد کرد.
ن تعامـل منفعالنـه را ا ایـهـآن 4ا پرداخت.هبلکه باید با نرمی و مالیمت به نصیحت آن ،باشد

                                            
 .31، ص2ج ا سالم، السلط  ی عبدالجواد یاسین،  .1
 .62، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس   . عبدالسالم بن برجس،2
الم تقه  ابوعبدالله اللیبـی، ؛ 23-22ص، المعل م هن واجش العالق  بمن الحاک  والمحک م ،بن باز عبد العزیز بن عبد الله .3

 .1132، صیتاوی علما  بلد الح امجریسی، خالد بن عبدالرحمن ال؛ 382، ص1، جهن یتاوی ال مخ صال  الف زان
، 8، جالهدرر السه م  ؛ عبـدالرحمن بـن محمـد،115، صهعاهل  الحکام یه  ضه   الکتهاب و السه  عبدالسالم بن برجس،  .4

 .53، صا هاه  و حق ق و ة ا ه سلیمان بن محمد بن غانم السدالن، ؛ 382، ص1، جپیشین؛ ابوعبداهلل اللیبی، 55ص
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های اموی ی صحابه و تابعین در مقابل حکومتهااما نسبت به قیام ،دانندشیوه سلف می
اشـعت شـیوه قیـام ابـن و ،قیام زید بن علی ،قیام حره ،و عباسی مثل قیام امام حسین

برخی مـوارد ، گاهی بدون ذکر وقایع آنها را قلیل شمرده معمول وهابیت تغافل است. نهایتاً 
با انتقاد  ،استهبه مخالفت با این تفکر برخ حسن البنا  عمالً  1.داندمیمعدود را قابل اعتنا ن

گویـد: و در دفـاع از خـود مـی کنـدمیاز رفتار وزرا و مسئولین حکومتی آنهـا را خشـمگین 
خن پیـامبر اما ما این سـ ،نوشته شده استفراوانی ها مطالب درباره این نقدها یا نصیحت»

 2.«برابر حاکم ظـالم اسـت جهاد گفتن سخن حق درایم که برترین را ورد زبان خود ساخته
که بین انکار قلبی و جنـگ در راه  کندمیاو این اصل را در تعالیمش به جوانان نیز گوشزد 

ترتیـب بنـا  بـدین 3سخن حق در برابر حاکم ظـالم اسـت.گفتن خدا، جهاد با زبان و قلم و 
لمانی که به نصیحت حاکم اکتفـا عا پردازد. همچنین به انتقاد ازبه نقد حاکمان می اآشکار 

 گوید: می، کنند پرداختهمی
ر باشـد کـه احکـام را بیـان و مصلح اسالمی اگر راضی شود بـه اینکـه فقیهـی ارشـادگ

های اسالمی را بازگو و اصول و فروع فقهی را شرح دهـد و مجریـان را رهـا کنـد کـه آموزه
دم را وادار بـه اجـرای احکـامی و مـر  برای امت قوانینی که خـدا بـه آن اذن نـداده را وضـع

این آب در هاون کوبیدن و در خاکستر دمیدن خواهد بـود. البتـه منطقـی  کنندمیاسالغیر 
هـی گیرد کـه از اوامـر اال  است که مصلح اسالمی در جایگاه موعظه و ارشاد مجریانی قرار

هـی و اال  سـت کـه قـانونا ایـن شودمیحال حاضر مشاهده  اما آنچه در ،کننداطاعت می
 4قانون جامعه فاصله بسیاری با هم دارند.

بعـد از بحثـی  ،المسلمیناخوانهای برجسته و حقوقدان از شخصیت ،عبدالقادر عوده
  گوید:عهد از سوی معاویه میدرباره تعیین جانشین از سوی خلیفه و تعیین ولی

                                            
 .52-48؛ سلیمان بن محمد بن غانم السدالن، پیشین، ص212م بن برجس، پیشین، صعبدالسال .1
 .1938وغسطس1/ 1357سنة  ،جماد ثان 5 ،(، السنة األولی11، العدد )ج  دة ال ا  حسن البنا ،  .2
 .213، رسالة التعالیم، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .3
 .112همان، ص .4
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ز تفرقــه از فتنــه و تــرس ا واســطه زور و غلبــه را بــرای پرهیــزه فقهــا، امامــت بــ
ها و تفرقـه جماعـت اسـالمی و این کار موجب بروز شدیدترین فتنهولی  ،اندپذیرفته

مسلمانان هـم بـه تعیـین ...  های اسالم شده استویرانی پایه تضعیف مسلمانان و
عهد و امامت از طریق غلبـه رضـایت دادنـد و در برابـر حاکمـان ظـالم سـکوت ولی

اینکـه ه دلیل ب ،انددانستند که در فتنه افتادهنمیترسیدند و چون از فتنه می .کردند
 1اند که امر خدا کنار گذاشته شود.سکوت کرده و رضایت داده

 هدف از تشکیل حکومت اسالمی
عباراتشـان متفـاوت  فقـب .وهابیت و اخوان از تشـکیل حکومـت هـدف واحـدی دارنـد

یـت هـدف از تشـکیل وهاب داننـد.از حکومت را اجرای احکام دیـن مـی است. هر دو هدف
تـرین مهـم 2ند.دانیایی مسلمانان در چارچوب شرع میحکومت را اقامه دین و اداره امور د
المسلمین اجرای دین در داخل و تبلیـغ آن دید اخواناز هدف از تشکیل حکومت اسالمی 

شـکیل جماعـت در قـانون اساسـی بیست سال پـس از ت در خارج از جامعه اسالمی است.
که احکام اسـالم  شودمیای معرفی یکی از اهداف، برپایی دولت صالحهمین المسلاخوان

حسن البنـا  3را عملی کند و در داخل نگهبان آن و در خارج مبلغ آن باشد. های آنو آموزه
 نویسد: ای خطاب به اخوان میدر نامه

دومین هدف اساسی اخوان برپایی دولت اسالمی آزادی است که بـه احکـام اسـالمی 
را تطبیق دهد و مبـادی اسـتوار آن را اعـالن کنـد و دعـوت  مل کند و نظام اجتماعی آنع

را به مردم برساند و تا زمانی که ایـن دولـت برپـا نشـده باشـد همـه مسـلمانان  حکیمانه آن
  4گاه خدا مسئول خواهند بود.شان در برپایی آن در پیشگنهکارند و به خاطر کوتاهی

                                            
 .171، صوضاع ا السماسم ا سالم و اعبدالقادر عوده،  .1

 .69، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  عبدالسالم بن برجس،  .2

 .175، صل ائ  و ق انمن ا خ ان المسلممن .3

 . 393، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .4
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سـوره مائـده  49مسلمانان باید بر اساس آیه »گوید: ومت میبنا  در تبیین وظایف حک
در کنگـره پـنجم  1.«د که بر اساس احکام اسالمی جامعه را اداره کندنحکومتی داشته باش

نکـه اخـوان احکـام اسـالمی را بـا توجـه بـه ای 2شده است. تأکیداخوان نیز بر همین هدف 
معتقدند بعد حیات مادی و اقتصادی  تاً دانند طبیعدربرگیرنده تمام شئون حیات انسانی می

مسلمانان با اجرای شریعت و اقامه دین اصالح خواهـد شـد. حسـن البنـا بـه سـخن امـام 
بـدان کـه شـریعت اصـل اسـت و پادشـاه »گویـد: کنـد کـه مـیمحمد غزالی استشهاد می

. وی 3«نگاهبان، و آنچه که اصل ندارد ویران اسـت و آنچـه نگاهبـان نـدارد، ضـایع اسـت
 : کندسپس نوع حکومت در اسالم را چنین تعریف می

شـود. دولـت اسـالمی دولـت پا نمـیدولت اسالمی جز بر اساس دعوت بر  پس
دعـوت  روح.رسالت است نه تشکیالت مدیریت و نه حکومت ماده جامِد گنـگ بـی

برجـا و ترویر و تبلیغ و تقویتش کند پاای که حفظ کنندهنیز جز در سایه نهاد حمایت
  4شود.نمی

را وسـیله اجـرای احکـام  بلکـه آن ،اخوان رسیدن به حکومت را هدف اصـلی ندانسـته
آن تعالیم انسانی و از طریق که  داندمیای وسیله. حسن البنا حکومت را دندانمیاسالمی 

منـان مـورد ؤتـا در میـان م شـودمیاحکام اجتماعی اسالم نشر داده شده و از آن حمایـت 
 5در میان غیرمسلمانان تبلیغ شود.عمل قرار گرفته و 

نزد حسن البنـا بـا مفهـوم جـوهری کـه در میـراث  «دولت»مفهوم  ،از نظر بیومی غانم
 ،کـن اسـت شـرایب مکـانی و زمـانیچنـد ممهر  ؛فکری مسلمانان موجود است یکی است

سفه ن و فالااما مضمون آن ثابت است. از نظر متکلم ،ثر کندأهای این حکومت را متقالب
 6بلکه وسیله است نه غایت.، حکومت واجب ذاتی نیست ،فقهاو 

                                            
 .141همان، ص .1

 .1و  12، صا خ ان المسلم ن اوراق تار خم ؛ ابراهیم زهمول، 248همان، ص .2

 .128، ص1، جا قتصاد ی  ا عتقادوحامد غزالی، اب .3
 .227ص هجم ع  ال سائل،حسن البنا،  .4

 : این حکم الله.هع ک  المصحا، به نقل از: حسن البنا ، 252، صالفک  السماس  لالهام حسن الب ا بیومی غانم،  .5

 .253همان، ص .6
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 رابطه دین با سیاست 
بحـت و سیاست یکی از اموری است که همواره در جوامع اسالمی محـل  رابطه دین و

ثر از فرهنـگ غـرب سـعی در جـدا کـردن دیـن از سیاسـت أمناقشه بوده است. گروهی متـ
اجــرای احکــام  ســتار حکومــت اســالمی وکــه خوا ،ی از مســلمانانیهــاو گــروه اندداشــته

المسـلمین یکـی از اند. اخوانکردهجدایی میان این دو را نفی می ،انداجتماعی اسالم بوده
 تأکیـدنکتـه همواره بر این  ،سیاست قرار داده مبانی اساسی خود را نفی جدایی بین دین و

سـائل خـود در یکی از ر  اند که دین و دولت در اسالم همراه هم هستند. حسن البنا داشته
  گوید:دهد و میاخوان را مخاطب قرار می

کنید بگویید به اسـالمی کـه پیـامبر شما پرسیده شد که به چه دعوت می اگر از
واجبات آن اسـت و اگـر گفتـه   حکومت جز  آن است و آزادی که جز را آورده و آن

اسالم و سیاسـت ما بین  شد که این سیاست است بگویید این همان اسالم است و
 1.اندازیمجدایی نمی

که اسالم دینی است که برای سامان دادن زندگی دنیا و  کندمیحسن البنا بارها تکرار 
ای بــه در نامــه او 2شمشــیر اســت. ن وآ. اســالم دیــن و دولــت و قــر هاســتآخــرت انســان
بـه » گویـد:مـی ،مسلمانان معرفـی کـردهدایی دین از سیاسیت را توطئه غیردانشجویان ج

 3.«مگر اینکه سیاسی باشـد ،شودمیم بگویم که مسلمان اسالمش کامل نتوانمیوضوح 
دالیــل کـرده، بررســی تفصـیل بــه الههد ن و السماسه   قرضـاوی نیــز ایـن بحــت را در کتـاب

و بـه شـبهات سـکوالرهای طرفـدار کنـد میمتعددی برای همراهی دین بـا سیاسـت ذکـر 
 .دهدمیجدایی دین از سیاست پاسخ 

البته سیاسـت شـرعی کـه بـر  .وهابیت نیز معتقد است اسالم جدای از سیاست نیست
عبدالعزیز بـن بـاز و دو تـن  4.عدالت حاکم و اطاعت مردم بنا شده باشد، پایه کتاب و سنت

                                            
 .82همان، ص .1

 .112و ص 87همان، ص .2
 .171همان، ص .3

 .411، ص23اوی اللجنة الدائمه للبحوث العلمیة واالفتا ، جفت .4
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شـریعت اسـالم،  انـدبـه نظـر جـدایی دیـن از سیاسـت گفتـه از مفتیان گروه افتـا در پاسـخ
 جنگ و صلح بنا گذاشـته و بنـا ها دری و سایر دولتسیاست صحیحی را بین دولت اسالم

بر همین سیاست صحیح اسـت کـه حاکمـان بایـد امـور دینـی و دنیـایی امـت اسـالمی را 
شـریعت  تأییـدمدیریت کنند. اما سیاستی که در آن فریب و درون و نقض عهد باشـد مـورد 

ا بررســی ا را تنهــبرخــی از علمــای ســعودی نقــش علمــ ،در عــین حــال 1.اســالمی نیســت
داری از پـرداختن بـه مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی خـود و طبیعتاً  2دانندمناقشات دینی می

ل سیاسی، بـه ایـن ئثر از سلوک علما در زمینه مساأکنند و بیشتر مردم عربستان نیز متمی
 3.امور اهتمام چندانی ندارند

 حاکم اسالمی 
ی خاصـی داشـته باشـد تـا هـابایـد ویژگـی محور هر حکومتی حاکم آن است که قطعاً 

مشروعیت او را بپذیرند. میان وهابیت  ،بتواند به این جایگاه برسد و مردم از او اطاعت کرده
های حاکم و چگونگی رسیدن به حکومت و مبانی مشروعیت المسلمین در ویژگیو اخوان

 و اشتراکاتی وجود دارد. اتحاکم اختالف

 حاکم هایویژگی .1

 ،عالم ،. قرشیاست حاکم شرایب ذکرشده در روایات را داشته باشداز دید وهابیت بهتر 
های سنتی که اصحاب حـدیت در آنها به کتاب 4خالف مروت نیز اجتناب کند. عادل که از

ترین یعلی حنبلی مهمقاضی ابو السلطانم  احکامکنند. استناد می اندزمینه حکومت نوشته
. 2 ؛قرشـی .1 :رای حـاکم ذکـر شـده اسـتچهار شـرط بـ ،در این کتاب .هاستاین کتاب

قـادر بـر . 3؛ عـدالتو علـم  ،عقـل ،بلـون ،مثل آزادی ،شرایطی که برای قاضی الزم است
. در عـین حـال افضل مردم در زمینـه علـم و دیـن .4 ؛امور جنگ و سیاست و اقامه حدود

                                            
 .412، ص23همان، ج .1

 .2113نوامبر  17ای العربیه، شیخ محمد العریفی در شبکه ماهواره .2

 .235مضاوی الرشید، المملکة العربیة السعودیة فی المیزان، ص .3

 .324، ص13، جالعقمده ش ح ا ص م الثالث شیخ صالح آل شیخ،  .4
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کـه  ییجااز آن 1.شودمیاعتبار عدالت و علم و فضل به سبب اعتقاد احمد بن حنبل ساقب 
و ارجاعات وهابیـت در ایـن زمینـه بـه ایـن کتـاب ان قبول دارند وهابیرا قاضی فرا  حنبلی 

گـرا وهابیت حـدیت طبیعتاً  کندمیشده به روایات استناد و قاضی نیز برای شروط ذکر  است
 2.نیز آن را قبول دارند

و  وهابیت همچون سایر اهل حدیت عنایـت چنـدانی بـه ملزومـات عرفـی و اجتمـاعی
خـورد و ازی سیاسی در آثارشان بـه چشـم نمـیپردی حکومت ندارند و بنابراین نظریهسیاس
هـای اعمال شـیوه ،اهاز نظر آن .کنندمی ل اخالقی اکتفائبه بیان احکام شرعی و مسا فقب

فقـب مختلف اداره اجتماع و حتی تنفیذ احکام دین بر عهده حـاکم اسـت و وظیفـه مـردم 
 3اطاعت از حاکم است.

برخـی را  ،اخوان نیز همچون وهابیـت شـرایطی کـه در روایـات ذکـر شـده را برشـمرده
 احکهام السهلطانم شـده در کتـب چنـدان بـه شـروط ذکر  ،دانند. در عـین حـالضروری می

داننـد و ناسـب بـا زمـان و مکـان اسـت الزم مـیبند نیستند. آنها برخی شرایب را که متپای
کفایـت سیاسـی سـه شـرط  ند. مسلمان و مکلف بـودن وکناعتبار میبرخی از شرایب را بی

راشـد  اساسی است که غنوشی و حسن الهضیبی و عبدالقادر عوده بر آن اتفاق نظر دارند.
حسـن 4.دانـدمیالغنوشی شرایب امام را اسالم، علم، عدالت، بلون، عقـل، رشـد و کفایـت 

 گوید: می دعاة   قضاةالهضیبی در کتاب 
کننـده احکـام کـه او نگهبـان دیـن و اجرا چرا  ؛مان باشدمسل ،واجب است امام

مرد و بالغ باشد. شـروط دیگـری نیـز ذکـر  ،همچنین الزم است امام .شریعت است
عـالم و  یـاداشتن یا قدرت بدنی  بودن مثل قرشی ؛شد که میان فقها اختالف است

 5عادل بودن یا طریقه انتخاب و بیعت.
                                            

 .21، صا حکام السلطانم قاضی ابو یعلی حنبلی،  1.

در مـوارد متعـددی بـه ایـن کتـاب اسـتناد  ا هاه  و حق ق و ة ا هه ، و هعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  دو کتاب  2.
 اند.کرده

 .29، ص9ج الدرر الس م ،عبدالرحمن بن محمد،  .3
 .242-235، ص1، ج  ا سالهم الح  ات العاه  ی  الدولراشد الغنوشی،  4.

 دعاة   قضاة.حسن الهضیبی،  .5
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 ؛بـا دیگـر سـران اخـوان قـدری متفـاوت باشـددیدگاه حسن الهضـیبی  رسدمیبه نظر 
دهد که از دیـد او حکومـت امـری عرفـی تالفی دانستن سایر شرایب نشان میچراکه با اخ

 1.نـد بـه اسـالم عمـل کننـدتوانمیاست نه شرعی و مـردم بـدون حکومـت اسـالمی هـم 
در عـین  ند شرایطی را برای امـام در نظـر بگیرنـد.توانمیعبدالقادر عوده معتقد است امت 

تکلیـف،  اسـالم، مـرد بـودن، .کندمیهشت شرط را به نقل از علمای اسالمی ذکر  ،حال
علم، عدالت، کفایت، سالمت و قرشی بودن. شرط قرشی بودن، هم در نظر مورد اختالف 

ها حاصل شـده و جمـع روایـات و وقـایع قرشیامامت بالغلبه برای غیر  .است و هم در عمل
مادامی که به  ،در قریش باشد د به این باشد که امامت ترجیحاً توانیمتاریخی در این زمینه 

 2کنند.اسالم عمل می

 حدود اطاعت از حاکم. 2

که در امور خالف شـرع نبایـد از حـاکم اطاعـت کـرد اتفـاق نظـر همه مسلمانان در این
خـالف امـوری را  ،ند به حـاکم انتقـاد کـردهتوانمیدارند. اختالف در این است که آیا مردم 

حاکم در حکمی شرعی مـردم   ر صورت اختالف میان علما ود .شرع دانسته و تخلف کنند
 در ،این بحـت نیـاز بـه تحقیـق دارد. در عـین حـال ؟باید از عالمان تبعیت کنند یا حاکمان

سـت کـه در مـوارد چـون و چراوهابیـت رخ داده اطاعـت مطلـق و بـی عمل آنچه در میان
تا زمانی  ،کنند. از دید وهابیتو دفع افسد به فاسد توجیه میلحت را با مص خالف شرع آن

ایـن امـر راه را بـرای ارتکـاب  3.اسـتاالطاعـة حاکم کفر آشکاری دیده نشود واجـب که از
ها از سوی حاکمان باز گذاشته است و با انتشار این دیدگاه در میان اقسام گناهان و جنایت

کردنـد بر جامعه مسلمان سنی حکمرانی می که در طول تاریخ حاکمان فاسدی مردم عمالً 
 اند.مردمی آسوده بوده هایاز جانب قیام

                                            
 .ناه  جهان اسالمدانش، «حکومت در اسالم»مریم حسینی آهق،  .1

 .146-134، صا سالم و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .2

 . 3، صوالطاع  السمع ی  والجماع  الس   ألل ه هج باز، بن الله عبد بن العزیز عبد .3
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حـاکم در قبـال مـردم وظـایفی چـون تنفیـذ احکـام اسـالم و اجـرای  ،اما از دید اخوان
عدالت و تبلیغ دین دارد و در صورت عمل نکردن شایسـتگی حکومـت را نخواهـد داشـت. 

اصالح حکومت وظیفه اخوان است تـا بتوانـد بـه »گوید: یم رسال  التعالم حسن البنا  در 
وی سپس حق این حـاکم را در  .«عنوان خادم امت و کارگزار مصلح به وظایفش عمل کند

. امـا در صـورت دانـدمیصورت ادای وظایفش دوستی و فرمانبری و یاری با جـان و مـال 
هنمـایی کننـد و در صـورت کوتاهی او از انجام وظایفش مسلمانان بایـد او را نصـیحت و را

ال طاعة لمخلـوق فـی معصـیة »: دهددامه میو ا ؛نتیجه ندادن او را از حکومت خلع کنند
آمیز به اجـرای احکـام اسـالمی وادار های مسالمتچنین حاکمی را باید با شیوه 1«الخالق

د . هرچنـاسـت از انتخابـات، احـزاب و پارلمـان مشـهوداخـوان کرد. در این زمینه استفاده 
 2اند.کار بردهه آمیز را نیز بمسالمتشیوه غیر

 الهمریا مادام( موقت) ایدوره حکومت. 8

 چراکـه اوالً  ؛ای بـودن آن نیسـتبه محدود بودن زمان حکومت و دورهوهابیت معتقد 
نقـش مـردم را در عـزل او بسـیار کوچـک  3گیرنـداه بلندی که برای حاکم در نظر مـیجایگ

نشـان داده  ،تاریخی خالفت خلفا کـه الگـوی نظـام سیاسـی آنهاسـت تجربه . ثانیاً کندمی
 ثالثـاً  4.انـدآنهـا تـا پایـان عمـر خلیفـه بـودهاند، که مردم نقشی در عـزل آنهـا نداشـتهاست 

وجود آمده باشد را بسـیار ه وسیله اختیار مردم یا اهل حل و عقد به وهابیت، حکومتی که ب
پذیر نیست که خـروج هـم لبه عزل، جز با خروج امکانت بالغدر حکوم طبعاً  .دانندنادر می

زمینـه صـحبتی در زمینـه حکومـت ایـن  طبیعـی اسـت کـه در 5.در همه حال حرام اسـت
ان ناچار به پـذیرفتن ای در آثارشان پیدا نشود و در توجیه وضع سیاسی خود و اسالفشدوره

                                            
 .213، صهجم ع  رسائل، رسال  التعالم حسن البنا ،  .1

 شود.شده بر ضد یحیی امام یمنی و ترور مخالفان سیاسی دیده میریزی و حمایت از کودتای طراحینمونه آن در برنامه .2

 .47، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  عبدالسالم بن برجس،  .3
 گیری کردند. نیز خود گناره ن ادامه داشت و امام حسنحکومت تمام خلفا تا پایان عمرشا .4

 .111عبدالسالم بن برجس، پیشین، ص .5
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و بـه احکـام اسـالم هرچند حـاکم ظـالم و فاسـق باشـد  ،العمر حاکم باشندحکومت مادام
 عمل نکرده و آنها را زیر پا بگذارد.

کنند می تأکیدالعمر بودن حاکم . برخی بر مادامشودمیاما در میان اخوان دو نظر پیدا 
. این نظر در انتخاب مرشد عام هم خود را نشـان داد. دانندمیای و برخی حکومت را دوره

. امـا در زمـان شـدمیالعمـر تعیـین اداممرشد عام به صـورت مـ ،سیس اخوانأدر ابتدای ت
صـورت موقـت بـه به این نتیجه رسیدند کـه مرشـد عـام بایـد  ،دومین مرشد عام ،هضیبی

عبـدالقادر  ،انتخاب شود و بعد از شش سال دوباره انتخاب مرشد عام تجدید شود. بنابراین
عت کرده باشند مردم با او بی حاکم وقتی شرایب حکومت را داشته باشد و عوده معتقد است

امـا حسـن الهضـیبی  1یابـد.م را داشـته باشـد حکـومتش ادامـه مـیتا زمانی که شرایب الز 
 2محـدودی حاکمیـت داشـته باشـد.نا ی مـدت محـدود یـادهـد کـه حـاکم بـرااحتمال می

العمر بودن یا موقت بودن حکومت تابع قـراری از نظر توفیق یوسف الواعی مادام همچنین
عصام العریان معتقد اسـت حـاکم وکیـل مـردم  3.شودمیحاکم وضع است که بین مردم و 

برخی اخوان که جایگاه  رسدمیبه نظر  4د حاکم باشد.توانمیو مدت زمان محدودی  است
العمـر بـودن حکومـت حـاکم معتقـد بـه مـادام ،داننـدمیامامت عظمی و خالفت  حاکم را

تر از مقام امامت و ردم برایشان پررنگه نیابت حاکم از مای کاما عده ،اسالمی بوده باشند
اه دموکراسـی غربـی اسـت احسـاس خالفت است و نگاهشان به جایگـاه حـاکم شـبیه نگـ

 .کندمیای بودن حکومت از استبداد سیاسی جلوگیری ند که دورهاکرده

                                            
 .185، صا سالم و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .1

 .184، صحسن الهضمب  اسد الدع ة و حارسهاعامر شماخ،  .2

 .67، صسلممنالفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المتوفیق یوسف الواعی،  .3

 .39، صل  وا خ انبه نقل از: سوسن الجیار،  هجل  ال عش .4
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 رابطه حاکم و مردم . 4

 از دید اخوان حاکم وهایفالف. 

ین مطلب را بارها و با تعـابیری مختلـف بیـان البنا ا ؛دولت اسالمی، دولت دعوت است
دعوت، اساس دولت است و دولت نگاهبان دعـوت و ایـن هـر »گوید: کرده است. وی می

قبـل مرشد دوم اخوان وظایف ولی امر را  .«ندادو مایه قوام زندگی انسانی درست و صحیح
کردن وسـایل آمـوزش ا و فراهم هآموزش اسالم به مردم و تبلیغ دین در میان آناز هر چیز 
هـای مین نیازمنـدیأفه ولی امر از دید حسـن الهضـیبی تـدومین وظی .داندمیسایر علوم 

های شـغلی یـا جمـع کـردن و مصـرف زکـات دن فرصتکر فراهم  اقتصادی مردم از طریق
حسن البنا  نیـز دومـین وظیفـه حکومـت را رسـیدگی بـه معـاش مـردم و مراعـات  1.است

سـپس بـر  ،مین معاش فقرا را در درجه اول بر عهـده دولـتأوی ت. داندمیمصالح عمومی 
ترین وظیفه حاکم اولین و مهم ،بنابراین 2.داندمی جامعهعهده فامیل و در نهایت بر عهده 

از دید اخوان، اقامه دعوت و پس از آن اداره جامعـه در ابعـاد اقتصـادی و سیاسـی و همـه 
 .لوازم آن است

 از دید وهابیت
 .برای حاکم شمرده شده است ده وظیفه 3یعلی حنبلیبیت به تبعیت از ابیدر کتب وها
اداره امـور دنیـای مـردم و اجـرای احکـام اسـالمی  رد در دو وظیفـه اصـلیهمه این ده مو

کار گمـاردن ه ب .2 ؛وسیله ارتشی مجهزه حفاظت از جامعه اسالمی ب .1 :شودمیخالصه 
تعـدی را  ظلـم و یجلـو نـد و ها خاتمـه دهدشمنیبه والیانی عالم و شایسته که  حاکمان و

 .6؛ عـدالت در حکمرانـی. 5 ؛نظـارت بـر غنـائم و تقسـیم آن .4 ؛گـرفتن زکـات .3 ؛بگیرند
ها و ترویر و تبلیغ دیـن و مشـورت علمـا در احکـام مبارزه با بدعتاز طریق حفاظت از دین 

. 8 ؛ماعات و روزه و حراقامه شعائر اسالمی مثل نمازهای واجب و جمعه و ج. 7 ؛اسالمی
                                            

 .191، صحسن الهضمب  اسد الدع ة و حارسهاعامر شماخ،  .1
 .181، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .2
 .28ص ا حکام السلطانم ،فرا  ابی یعلی حنبلی،  .3
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مـوارد نظارت بر موقوفـات و صـرف درآمـد آن در  .11 ؛اجرای حدود شرعی .9 ؛اقامه جهاد
 1 .وقف

 المسلمیناز دید اخوان محقوق حاکب. 

اجتمـاعی و تـالش  مطالعه رسائل مرشدین اخوان از حسن البنـا  تـا کنـون روح عمـل
هـا نقـش . در ایـن نوشـتهکنـدمید جانبـه جامعـه را در مخاطـب ایجـابرای پیشـرفت همـه

ها در نظر گرفته نشده است و مردم نقش اصلی را بر عهده دارند. به چندانی برای حکومت
 دلیل این رویکرد این باشد که اخوان در مرحله دعـوت قـرار دارنـد و مخاطـِب  رسدمینظر 

اسـالم باشـند ای کـه همـه بـه دنبـال اجـرای گیری جامعهتا با شکل دانندمیخود را مردم 
نشـانده حال حاضر که حاکمان دست در ؛حاکمان نیز به تبع آن به اجرای اسالم روی آورند

ان قرار رود و مخاطب سخنان اخو شرق هستند هیچ امیدی به آنها نمی باخته غرب ویا دل
دوم  ،فرد مسـلمان خواهیم اوالً گوید آنچه ما میرند. حسن البنا در جمع جوانان میگینمی

و چهارم حکومت اسالمی است که احکـام اسـالم  ،سوم جامعه مسلمان ،نواده مسلمانخا
سـپس اتحـاد کلیـه کشـورهای اسـالمی بـا  دارد. را به اجـرا درآورد و مـردم را بـه اسـالم وا

  کـه زمـانی جـز ،وری اسالمی و برگرداندن همـه اجـزای آنتپرامبازگشت او بعد ، یکدیگر
حقـوق   جز اطاعت کردن از حاکم اسالمی ،عین حال در 2کشورهای مسلمان بوده است.

هی و انجـام مشروط به حدود اال  ،رود. ولی این اطاعت مطلق نبودهشمار میه اساسی او ب
  المـال را جـزمین زندگی حـاکم از بیـتأهمچنین ت . عبدالقادر عودهستوظایف رهبری او

 3آورد.میشمار حقوق او به 

                                            
 . الس  هعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و عبدالسالم بن برجس،  .1
 .132، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .2

 .179، صا سالم و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .3
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 دید وهابیت از
وهابیت بسیار باالست. مسلمانان در هر حال باید از او اطاعـت کننـد  جایگاه حاکم نزد

در سختی و  اطاعت کردن از او و و بر او اعتراض نکنند. حق حاکم شرعی شنیدن فرامین
همچنـین از  .هرچند حـق مـردم را ندهـد ،آسانی و اموری است که به دلخواه یا اکراه بوده

دن او بر خیر است. خیرخواهی برای آنان بایـد گرمی و یاری داخواهی و پشتحقوق او خیر 
ا هـبلکه با نرمی و مالیمـت بـه نصـیحت آن ،باشدنبا لحنی تند و غلیظ  ،مخفیانه بیان شده

اطاعـت . 1: ردشمبلی ده حق برای حاکم برمییعلی حنبرجس به تبعیت از ابیبن 1زدپرداب
؛ مگر در معصیت خـدا ،کندمیظاهری و باطنی در تمام اموری که حاکم به آن امر و نهی 

حفـظ  شناخت جایگـاه عظـیم و. 4؛ ا با تمام توانهیاری آن. 3؛ خیرخواهی آشکار و نهان. 2
بــر حــذر داشــتن از . 6؛ و مهربــانی تهشــدار دادن و راهنمــایی او بــا شــفق. 5؛ احتــرام او
هـای او در سـختیکـردن یـاری . 8؛ گزارش دادن رفتـار کـارگزارانش بـه او. 7؛ دشمنانش

دفاع از او با زبان و عمـل و مـال و جـان . 11؛ محبوب کردن او نزد مردم. 9؛ داریحکومت
نیـز همـین حقـوق  ا هاه  و حق ق و ة ا ه کتاب  2.در ظاهر و باطن و در نهان و آشکار

 3از همان منبع ذکر کرده است. متقابل را عیناً 

ایف اجازه داشته باشد دن به وظکه حاکم بدون عمل کر  شودمیاین  نتیجه این حقوق
و اگـر  هر کار که دلش خواست انجام دهد و مردم چون گوسفندانی رام و آرام مطیع باشند

 او مالشان را ببرد و آنها را تازیانه بزند، حتی حق اعتراض نداشته باشند.

 از دید اخوان عدل و نصب حاکم. 5

حل و عقد یا مجلس  انتخاب حاکم از دید اخوان تنها از یک طریق مشروع است. اهل
او نیـز منصـب خالفـت را  ،کسی را که دارای شرایب امامـت اسـت انتخـاب کـرده 4شوری

                                            
 .397، ص23، جیتاوی اللج   الدائم  للبح ث العلمم  و ا یتا  .1
 .76، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  عبدالسالم بن برجس،  .2
 .47-37، صا هاه  و حق ق و ة ا ه سلیمان بن محمد بن غانم السدالن،  .3

 .66، صالفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المسلممنتوفیق یوسف الواعی،  .4
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همین گروه به نمایندگی از مردم ، به دست عزل حاکم نیز با از دست دادن شرایب 1بپذیرد.
و بـا اشند که بدون پشتوانه مردمی برا هایی المسلمین حکومتناخوا ،خواهد بود. بنابراین

 2.داننـدمیعهدی به قدرت رسیده باشـند مشـروع ندتا و قدرت نظامی یا از طریق والیتکو
در شیوه عملی اخـوان رسـیدن بـه حکومـت از راه تربیـت فـرد مسـلمان و سـپس خـانواده 

ی عمــومی جامعـه اســالمی مشــروع و وجامعــه اسـالمی و انتخــاب حــاکم بـا ر مسـلمان و 
هرچند حکومت  ،های اسالمیگران سرزمینالصحیح است. البته جهاد با استعمار و اشغ

 1982حـال در سـال  نیدر عـ. اسـتحق طبیعی مسـلمانان  ،اسالمی شکل نگرفته باشد
کـه بـر مسـلمانان  یمسـلمان ریغ یهاجهاد بر ضد حکومت یامت برا یساز آماده» عبارت
 یسـاز  نهیبه اهداف و زم دنیرس یکه اخوان برا یلیاز وسا یکیبه عنوان « اندافتهیتسلب 

 3.اخوان افزوده شد یبرند، به قانون اساسیبه کار م یدولت اسالم لیتشک یبرا

 از دید وهابیت
از طریـق اختیـار نخسـت، پذیر اسـت. نصب حاکم به دو طریق امکان ،از نظر وهابیت

 ،که اهل حل و عقد کسی را به رهبری انتخاب کننـد. ایـن شـیوه بسـیار کـم اتفـاق افتـاده
امامـت بالغلبـه کـه هـر کـس بـه زور بـه  ،دوم ؛شودمیای راشدین و معاویه حدود به خلفم

حکومت رسید و حکومتش استقرار یافت امام خواهد بود و اطاعتش واجـب و خـروج بـر او 
انـد و بهتـرین راه اسـاس روایـات شـرایطی بـرای حـاکم برشـمردههرچند وهابیت بر  حرام.

در عین حـال اگـر کسـی بـه  ،شمارندقد میشرایب را بیعت اهل حل و ع تعیین حاکم واجد
محمــد بــن عبــدالوهاب  4.زور نیــز حکومــت را بــه دســت آورد اطاعــت از او واجــب اســت

گویند که هر کس بر سرزمینی غلبه کرد حکـم امامـت همه امامان مذاهب می»گوید: می

                                            
 .146، صا سالم و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .1

 .251، ص1، جالح  ات العاه  ی  الدول  ا سالهم راشد الغنوشی،  .2
 .263، صلممنل ائ  و ق انمن ا خ ان المس .3
 .323، ص13، جالعقمده ش ح ا ص م الثالث شیخ صالح آل شیخ،  .4
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وزان شیخ صـالح بـن فـ 1.«ماندار نمیقر ی اوست و اگر چنین نباشد دنیا بر در همه چیز برا
 گوید: می

هـای ربـوی و منکـرات زیـاد دعـوت بـه کنـار وجـود بانـک دلیـلکسانی که به 
نبایـد بـه سخنشـان  و کننـدمیبه تفرقه و گمراهـی دعـوت  کنندمیگذاشتن حاکم 

و وجود منکـرات در  کنندمیچراکه به باطل و منکر و شر و فتنه دعوت  ؛گوش کرد
خـروج بـر حـاکم منحصـر در قیـام . شـودمیموجب حکم به کفـر حـاکم ن سرزمین

جب تنقیص حـاکم و تهیـیر مـردم بـر بلکه هر گونه سخنی که مو ،مسلحانه نیست
  2خروج بر او شود نوعی خروج است.

سـعود را بـر عهـده بخشـی بـه آلعالمان وهابی همواره نقش مشـروعیتکه  ییآنجا از
همـواره از آن  ،شـدهسعود برای آنها حکومت مشروع محسوب حکومت آل اند طبعاً داشته

بـرای سـه خلیفـه اول و  فقـبوالیـت اختیـاری را  اند. شـیخ صـالح آل شـیخپشتیبانی کرده
 طبعـاً  3.معاویه و موارد معدودی در تاریخ که عمومیت و بروز و ظهور نیافته برشمرده اسـت

 .داندمیطور که هست والیت اجبار و غلبه با شمشیر سعود را هم همانحکومت آل

 زنان در حکومت اسالمی نقش . 6

برخـوردار بـا مـردان زن در عرصه اجتماع از حقـوق اجتمـاعی یکسـانی  ،از نظر اخوان
 .شرکت کنـد نقاباتدر انتخابات مجلس و شوراهای محلی و  4د و گاهی بایدتوانمی .است

د توانـمیحتـی  .منتخبـین مـردم باشـد  و جـزشـود در این مجـالس عضـو  حتی حق دارد
نان نیز بـاب شدن ز  قاضیدر باب  .را داشته باشد اجز امامت عظمه ی باال بمناصب مدیریت

 5.اجتهاد باز است

                                            
 .5، ص9، جی  ا ج ب  ال جد   الدرر الس م  . عبدالرحمن بن محمد،1
 .254خالد بن عبدالرحمن الجریسی، پیشین، ص .2

 .323، ص13، جالعقمدة ش ح ا ص م الثالث شیخ صالح آل شیخ،  .3
 .192، صالفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المسلممن، توفیق یوسف الواعی .4

 .58، صال و   ال اهل  لت جهات ا خ ان المسلممن ا صالحم همو،  .5
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ان کتبـی کـه در زمینـه زنـان در عربسـت زن جایگاه چنـدانی نـدارد. ،از دید وهابیت اما
همچون شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن  ،ل سیاسیئنوشته شده توجه چندانی به مسا

بار زنان در عربستان سفأاند. این کتب بیشتر به تبیین وضعیت تهمجالس شورا نکرد برای
 1.داننـدمیناشی از فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه و فتاوای وهابیت  را اند و آنپرداخته
و از نظر اجتماعی نیـز  2اندفتاوا در ردیف حیوانات قرار داده شده رخیکه زنان، در ب تا جایی

عـده کمـی کـه  ،ا کارت هویـت نداشـتههشوند. بسیاری از آنمحروم می از حقوق اجتماعی
 و طبعاً  3آید.کارشان میه کارت هویت دارند فقب در موارد معدودی چون بانک و دانشگاه ب

چه رسد به انتخـاب شـدن. نادیـده گرفتـه شـدن زنـان در جامعـه  ،ی دادن ندارندوتوانایی ر 
ملـک عبداللـه بـه عنـوان  سعودی چنان عادی شده اسـت کـه انتخـاب یـک زن از سـوی

 دلیـلحکومت عربستان بـه  4.شودمیساز آور و خبر معاون در وزارت آموزش بسیار شگفت
تساوی بین زن  خصوص توصیه سازمان جهانی در 2118های جهانی در تعامل با سازمان

ی وی و ر بر اساس آن حق رانندگ طبیعتاً  5.اجمال به تصویب مجلس شورا رسانده و مرد را ب
. هرچند در عمل ایـن حقـوق همچنـان در جامعـه عربسـتان شودمین برای زنان ثابت داد

 محل نزاع است.

 شورا و انتخابات در حکومت اسالمی . 7

مراد از شورا و انتخابات در این بخش شورای اهل حل و عقد و انتخاب حاکم از سوی 
 است. هآن

                                            
 از جمله: المروة السعودیة بین الفقهی و االجتماعی؛ المروة السعودیة صوت و صورة؛ المروة فی الفکر العربی المعاصر. .1

 .251، صلسع د   بمن الفقه  و ا جتماع الم أة افوزیة باشطح،  .2

 .152، صالم أة السع د   ص ت و ص رةملیحة احمد الشهاب،  .3

 .242همان، ص .4
 .58ملیحه احمد الشهاب، پیشین، ص .5
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 از دید اخوان
 داننـدمیفـردی مسـلمان به دست می اخوان حکومت اسالمی را، اجرای احکام اسال

مقیـد بـه  شـودمیو فردی کـه بـه عنـوان حـاکم انتخـاب  اندبرگزیدهکه مردم به حاکمیت 
 کننـدمیباید آنهـا را اجـرا کنـد. مسـلمانانی کـه ایـن حـاکم را انتخـاب  ،احکام اسالم بوده

بـر انحـراف او را  ند اعمال او را محاسبه و انحرافات او را برطرف و در صورت اصرارتوانمی
اما نظارت بـر او و  است،هرچند انتخاب این حاکم از سوی شورای حل و عقد  1عزل کنند.

. حسـن کنندمینمایندگان آنها در مجلس شورا اعمال  که طبعاً  2است،عزل او، حق مردم 
 گوید:البنا می

ن بـه حـاکم آقر که طور همان .امت حق دارند مراقب رفتار حاکمان خود باشند
ت. در ایـن دستور مشورت با مردم داده مـردم را نیـز بـه سـبب مشـورت سـتوده اسـ

به صـورت متـوازن تفـاوتی ( شورا) های اساسی حکومتصورت با محقق شدن پایه
  3.که حکومت چه شکلی داشته باشد کندمین

اللـه و ولقـولی رسـ ن و سـنت فعلـی وآمشورت بین مردم بر اسـاس قـر  ،از نظر اخوان
 5ترین مـورد از مـوارد شـورا انتخـاب حـاکم اسـت.و مهم 4،ن ضروری استانااجماع مسلم

کاری پیشـترفته بـرای ترتیب دموکراسی از نظر اخوان نتیجه رشد بشر و رسیدن به راهبدین
در سـایه دموکراسـی ایـن امکـان  داننـدمیجلوگیری از استبداد است. دشمنان اسالم کـه 

اسالم را به طـور کامـل  ،یافته رجات باالی نظام دستبتوانند به دوجود دارد که مسلمانان 
وسیله کودتاها جلوی ه همواره ب ،دکننقرار ر ببر پایه اراده مردم را عملی و حکومت اسالمی 

حاکم نیز موظف است با مشورت و لحاظ نظـر  6اند.گیری دموکراسی واقعی را گرفتهشکل

                                            
 .158، صالد ن و السماسم یوسف قرضاوی،  .1

 .ال و   ال اهل  لت جهمات ا خ ان المسلم ن ا صالحم توفیق یوسف الواعی،  .2
 .465حسن البنا ، پیشین، رسالة مشکالتنا الداخلیة فی ضو  النظام االسالمی، ص .3

 .61-53ص ،الفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المسلممنتوفیق یوسف الواعی،  .4
 .227، ص1، جالح  ات العاه  ی  الدول  ا سالهم راشد الغنوشی،  .5
 .148توفیق یوسف الواعی، پیشین، ص .6
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دند تبعیت کردن حـاکم قبرخی که معت برخالف ؛عقد جامعه را اداره کند مردم یا اهل حل و
  1.از نظر مشاورین الزامی نیست

 از دید وهابیت
له شورا و انتخابات در میان وهابیت چندان مطرح نیست. حتی این امور از مسائل ئمس

باز ورود در پارلمان و شـوراها را بن 2انکار شده است.و  وارداتی غرب و کفار به حساب آمده
طلبی و این مجالس با بصیرت و دانش و حق اما معتقد است ورود در .داندمیامری خطیر 

 3.با هدف کمک به مردم و از بین بردن باطل بدون طمع دنیایی اشکال ندارد

 از دید اخوان مبانی مشروعیت حاکم
چند ضرورت حکومت از نظر اخوان مبنای شرعی دارد و اسـالم بـدان امـر فرمـوده هر 

و  کنـدمیاما حاکم به نیابت از مردم بر آنها حکومـت  4،کندمی دتأییرا  است و عقل نیز آن
دادی میان مردم و حاکم است که حاکم متعهـد اسـت، احکـام اسـالم را حکومت تابع قرار 

اجـرا کنــد و مـردم در مقابــل از او اطاعـت کننــد و هـر گــاه در وظـایف خــود کوتـاهی کــرد 
حکومـت از  ،ت او را خلع کنند. بنابراینوظایفش را گوشزد کرده و راهنمایی کنند و در نهای

بـرخالف دولـت  5انـد نـه خـدا.ولی این حق را مردم به او داده ،نظر اخوان حق حاکم است
دینی که حاکم حق اطاعت خود را از خداوند گرفته و مردم موظف بـه تبعیـت از او هسـتند 

حـاکم و محکـوم را ه بـین و رابطـ دانندمیاخوان حق حاکمیت را برگرفته از انتخاب مردم 
ا که حاکم بر اساس عقد بیعت موظف است قوانین اسـالمی را اجـر  دانندمیداد نوعی قرار 

مـردم موظـف بـه  ،بنـد باشـد حـق حاکمیـت داشـته داد پـایکند و تا زمانی که به این قرار 
 البنا معتقد است: 6اطاعت از او هستند.

                                            
 .68همان، ص .1

 .9، صوالسع د   الع بم  المملک  ی  األه  و ة وَهْ زل  وواجبات  األه  ول  حق قالعطایا،  وسامة .2

 .112توفیق یوسف الواعی، پیشین، ص .3

 .134-127ص ،عبدالقادر عوده، پیشین .4
 .261، صالفک  السماس  لالهام حسن الب ا بیومی غانم،  .5

 .69، ص و   ال اهل  لت جهات ا خ ان المسلم ن ا صالحم التوفیق یوسف الواعی،  .6
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اسـت کـه همـان شـده و صـریحی در اسالم مبتنی بر قواعـد شـناخته حکومت
ولیت ئ... ایـن حکومـت مبتنـی بـر مسـ شاکله اساسی نظام حکومت اسالمی است

 1.اراده آن استبه حاکم و وحدت امت و احترام 
 از دید وهابیت

کــه مباحـت حکومــت دینــی یـا تئوکراســی یــا دموکراسـی در میــان وهابیــت  ییاز آنجـا
در زمینـه مبـانی  اصـالً  ،اننددمیگونه مباحت را اصطالحات غربی جایگاهی نداشته و این

با استناد به آیات  ،و تنها حقوق حاکم بر مردم را برشمرده کنندمیمشروعیت حاکم بحثی ن
هرچند حاکم به انتخاب  ،. از نظر وهابیتدانندمین و روایات اطاعت از حاکم را واجب آقر 

  2واجب شرعی است.  او مردم و بیعت آنان به قدرت رسیده باشد اطاعت از
 نتیجه

ناپـذیر و تکلیفـی المسلمین و وهابیت ضرورتی اجتنـابحکومت اسالمی از نظر اخوان
هی بر مسلمانان و بخشـی از سیاسـت اسـالمی اسـت. حـاکم بایـد احکـام اسـالم را در اال 

جامعــه اجــرا کنــد و ضــروریات زنــدگی بشــری و حاجــات مســلمانان را در بعــد اقتصــادی و 
ا جایگاه حاکم نزد وهابیت بـاالتر از جایگـاهی اسـت کـه سیاسی و فرهنگی فراهم کند. ام

از هـر طریقــی حتـی کودتــا و کــه  را. وهابیـت هــر کـس کننــدمیاخـوان بــرای آن تصـویر 
 هاالطاعــد فاســق و فــاجر باشــد مشــروع و واجــبچنــهر  ،کشورگشـایی بــه حکومــت رســید

رنـگ و بسـیار کـم را حرام. نقش مردم در انتخاب حاکم نزد وهابیت اوو خروج بر  دانندمی
تر است. اما اخوان حاکم را یکـی از امـت و نایـب آن رنگل سیاسی کمئنقش زنان در مسا

حاکمی مشروع است کـه بـا  فقبدهند. نصب آن را در اختیار امت قرار میدانسته، عزل و 
 ،انتخاب مردم به حکومت رسیده باشد. مردم نقـش اصـلی را در مشـروعیت حـاکم داشـته

 چون مردان حق انتخاب دارند.زنان نیز هم
  

                                            
 .228، صهجم ع  رسائلحسن البنا،  .1

 .37، صا هاه  و حق ق و ة ا ه سلیمان بن محمد بن غانم السدالن،  .2
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