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فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی ايران، سال سوم، شماره سوم )پیاپی 10(، پايیز 1399صص336-359

مطالعۀ تطبیقی ديدگاه دانشمندان فريقین نسبت به مديريت سیاسی امت اسالمی

دریافت: 8/3/99 زری فیروزکاه 1     

پذیرش: 28/6/99 سارا رستمی2       

چکیده

دین مبین اسالم همانند دیگر ادیان ابراهیمی پس از رسول اهلل )ص( به لحاظ کالمی و 
فقهی به فرقه های گوناگون تقسیم شد. هرکدام از این فرقه ها دارای قواعد و اصول خاص 
خود هستند. تشیع و تسنن مهم ترین فرقه هایی هستند که در جهان اسالم شکل گرفتند. فرقه 
تشیع که به امامیه نیز مشهور است قائل به این است که خداوند متعال، امیرالمؤمنین را به عنوان 
جانشین بالفصل رسول اهلل )ص( دانسته اند. اهل سنت که به عامه معروف شدند قائل به این 
هستند که خداوند و پیامبرش شخصی را به عنوان جانشین سیاسی و علمی خویش معرفی 
نکرده است. از سوی دیگر مدیریت سیاسی از مسائل ضروری در زندگی بشر است. مسئلۀ 
اساسی این مقاله مطالعۀ تطبیقی عقاید دانشمندان این دو فرقه در عرصۀ مدیریت سیاسی امت 
اسالمی است. این که دانشمندان این دو فرقه به مسئله حیاتی و ضروری مدیریت سیاسی امت 
اسالمی چه ایده ای دارند؛ حکومت را بر اساس چه مقتضیاتی تعریف نموده اند. این مقاله بر 

اساس روش مقایسه ای نگارش یافته است.

کليدواژه: امت اسالمی، حکومت، سنی، شیعه، فریقین، مدیریت سیاسی.
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مقدمه و بیان مسئله

ازنظر مسلمانان، اسالم اندیشه ای جامع و کامل است که توسط پیامبر اکرم )ص( برای 
سعادت انسان آورده شده است و پس از وی نیز هیچ دین و آئینی نخواهد آمد؛ چراکه 
ختم نبوت به معنی آن است که رسالت الهی پیامبران به پایان رسیده و اکنون بشریت باید 
با آموزه هایی که رسول اهلل )ص( آورده است َسر کند و دیگر نیازی به ارسال ُرسل نیست 
که البته در مذاهب کالمی فقهی اهل سنّت، اّمت مسلمانان از طریق اجتهاد هریک از رهبران 
چهارگانه اهل تسنن به ادامۀ روش و سنّت پیامبر اکرم )ص( می پردازد و در مذهب امامیه، 
ادامۀ حکومت رسول خدا )ص( توسط امامان دوازده گانه ای که مشخصات آنان در روایات 
نبوی بیان شده، استمرار می یابد و در عصر غیبت امام دوازدهم که آخرین آنان است؛ ادامۀ 

حکومت و رهبری توسط مجتهدان و روش اجتهادی صورت می گیرد.

با روش مقایسه ای ضمن پرداختن به مبانی فقهی- کالمی و نظریه های  این پژوهش 
مربوط به مدیریت سیاسی امت در عصر پسا رحلت پیامبر اکرم )ص( بر این مسئله تمرکز 
خواهد نمود که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین دو فرقه ی شیعه و سنی در امر مدیریت 
سیاسی امت اسالمی پس از رحلت پیامبر وجود دارد. فرضیه پژوهش هم این است که نقاط 
مشترک دو گروه شیعه و سنی در موضوع مدیریت سیاسی امت بیش از وجوه تفاوت آن ها 
است. در ادامه تالش شده است صحت فرضیه فوق بررسی شود. این پژوهش در میان 
اندیشمندان شیعه امام خمینی )ره(، آیت اهلل خامنه ای، شهید مطهری و در میان اندیشمندان 

اهل سنت رشید رضا و قرضاوی را محور و کانون قرار داده است.

در نوآوری این مقاله نیز باید ذکر شود که برخالف دیگر پژوهش ها که تالش داشته 
است تا حکومت را به صورت یک مفهوم کل نگاه کند؛ این پژوهش با تجزیه این مفهوم 
به اجزاء خود تالش کرده است با نگاه نوین به مسئله حکومت و مدیریت سیاسی توجه 

داشته باشد.
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1- تعريف مفاهیم

این پژوهش مفاهیم اصلی و پرکاربرد در ادامه تعریف نموده است:

الف- مديريت سیاسی

یکی از مباحث مهم در عرصه سیاست مدیریت است. این که چگونه باید جامعه اداره 
شود. »آنچه دولت   ها انجام می   دهند، چرا انجام می   دهند و آنچه انجام می   دهند، چه خاصیتی 
دارد« را می توان به   عنوان یکی از تعاریف برای مدیریت سیاسی پذیرفت. در تعریفی دیگر، 
می توان گفت مدیریت سیاسی فرآیندی است که دولت   ها به وسیله آن، دیدگاه سیاسی خویش 
را به برنامه   هایی ترجمه کنند تا نتایج آن ها را توزیع نمایند. )استوت و همکاران، 1393: 50( 

درمجموع مدیریت سیاسی به نحوه اداره دولت اطالق می شود.

ب- فريقین

فریقین در معنای کلی به دو مکتب سنی و امامیه گفته می شود که هریک نیز به شعبه های 
فرعی تری تقسیم می شوند. مثاًل فقه اهل سنت به چهار مکتب حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی 
منقسم شده که مذهبی چون  اباضیه  و اوزاعی به آن اضافه می شود و در بعد کالمی هم می توان 
به اشاعره، معتزله، ماتریدیه، قدریه  و جبریه اشاره نمود. چنانچه در بعد کالمی هم  می توان به 
شیعه اثنی عشری، اسماعیلی و زیدی اشاره کرد؛ ولی به هرحال عنوان فریقین به معنی هردو 

مکتب شیعی  و سنی با زیرمجموعه های خود است. )جعفری لنگرودی، 1363:  305(.

ج- امت

امت فراتر از قوم و عشیره و طایفه است. مجموعه ای از افراد که تحت لوای یک پیامبر 
قرار دارند. )ترکی، 1368، ج اول:30( در قرآن کریم نیز امت داللت بر افرادی دارد که با 
یکدیگر دارای پیوند دینی هستند. به عبارت دیگر امت به مجموعه ای از افراد اطالق می شود 
که عنصر پیونددهندۀ آن ها عقیدتی است و درعین حال ویژگی های تعاریف کنونی ملت را 

نیز دارا هستند.
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د- حکومت

درباره مقوله حکومت  در مفهوم امروزی می توان  به این معنا اشاره کرد که حکومت نظام 
قانونی حاکم  بر یک  کشور اعم  از قوای  سه گانه مجریّه، مقننه و قضائیه می باشد و در زمان 
قدیم نیز به مجموعه تحت  امر رئیس آن،  اعم از شاه، خلیفه  و حاکم گفته  می شد. )جعفری 

لنگرودی، 1363: 287(.

ه- سیاست

واژه سیاست از حیث لغت کاربردهای مختلفی دارد. ازجمله حکم راندن، اداره امور امت، 
عدالت و داوری کردن )معین، ذیل ماده سیاست( و ارشاد مردم به راه راست که هدایت کننده 
است و همچنین به فن حکومت داری و اداره امور داخلی و خارجی کشور نیز معنا شده 
است. )مهیار، 1410: 50( ابن منظورنیز واژه سیاست را: »به سیاست قوم خود پرداخت؛ یعنی 
رهبری و مدیریت آنان را پذیرفت« نیز معنا کرده است. لذا زعامت و ریاست جمعی را به 

عهده گرفتن، از مفاد اساسی کلمه سیاست می باشد. )ابن منظور، 1414: 107(.

همچنین در معنای سیاست آمده است: القیام علی الشیء بما یصلحه )طریحي، ذیل ماده 
ساس(؛ اقدام به کاری بر اساس مصحلت. با توجه به معانی لغوی واژه سیاست، می توان معانی 
ریاست، رهبری، هـدایت و مـدیریت را در تعریف سیاست اخذ کرد و سیاست فاضله نیز 
سیاستی است که موجب تکمیـل اخالق و سعادت انسان ها می شود )معین، ذیل ماده سیاست(.

در حقیقت مدیریت و توجیه انسان ها با نظر به واقعیت های انسانی آن چنان که، هست و 
انسان آن چنان که باید باشد از دیدگاه هدف های عالی مادی و معنوی، سیاست نامیده می شود. 
به عبارت دیگر مدیریت، توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان ها در مسیر حیات معقول است 

)جانی پور،1390: 126(

2- چرايی مديريت سیاسی امت از نگاه فريقین

اسالم برنامه گسترده، جامع و کامل برای سعادت مادی و معنوی انسان است که به وسیله 
پیامبر )ص( برای امت اسالمی ابالغ گردیده و موضوع نظام حکومتی و زمامداری امت 
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که  دارد  نیاز  مسئولی  به  قطعاً  نظام سترگ  این  لذا  است،  آن  اسالمی جزء جدائی ناپذیر 
عهده دار حفظ و حراست آن باشد؛ بنابراین این مسئله رامی توان عهده دار سه بخش عظیم، 
عدم بدعت گذاری در دین، بیان و تفسیر دین و اجرای احکام اسالم دانست هرچند به نظر 
قرضاوی امت اسالمی امت حد وسط است و گرایش به افراط وتفریط ندارد )قرضاوی،1379: 
5( ولی بااین وجود همه متفکران بر این امر متفق اند که اگر بنا باشد این امور به آحاد مردم 
واگذار شود غیر از هرج ومرج چیز دیگری به بار نخواهد آورد و این مطلب نیز از روایات 
فراوانی قابل استفاده است. امیر مؤمنان )ع( دراین باره می فرماید: »االمامۀ نظاماً لالّمه« یعنی 
نظم و نسق حکومت مبتنی بر امامت و رهبری است و به طورقطع امام یگانه مسئول دین 

است و بدون وی اساس کار از هم فرومی ریزد )آمدی، 1410: 192(.

ابن ابی الحدید از فقهای شافعی اهل سنت در شرح این کالم می گوید: »علت این که امامت 
موجب نظم امت می باشد، این است که هرج ومرج از این ملت برداشته نمی شود و نیز رفع 
ظلم و ستم نمی شود، مگر اینکه حاکم نیرومندی بر جامعه حکومت کند و آنچه مصلحت 
امت است انجام دهد و به جامعه اسالمی نظم بدهد و ستم کار را منع نماید و حق مظلوم را 

از ظالم بگیرد.« )ابن ابی الحدید، 1404، ج 4: 302(.

خالصه اینکه برای نظم و انتظام امور جامعه دو چیز ضرورت دارد:

یکی: مقررات و قوانین جامع و کامل و دیگری حاکمی که بتواند آن ها را به اجرا درآورد 
و از تعدی و تجاوز مفسدان جامعه جلوگیری کند.

از مجموع تمام آنچه از روایات به دست آمده استنباط می شود که اسالم هم فلسفه حکومت 
دارد و هم خداوند برای مردم در تمام زمان ها حاکم و رهبر معین کرده است. ممکن نیست 
خدای متعال خلق را بدون رهبر و حاکم رها سازد، زیرا مردم هم نیازمند به برنامه حکومتی 
هستند و هم نیازمند به حاکم عادل و صالح و اگر امام و رهبر نداشته باشند، از هم می پاشند 
و مندرس می شوند و دین خدا نیز از بین می رود، زیرا در این صورت همه بدعت گذاران 
در دین بدعت گذاری می کنند و چیزی که از دین نیست، طبق هوای نفس خود داخل دین 
می کنند و هم ملحدان و کافران چیزهایی را که به نفع خودشان است از دین کم می کنند و 
اختالفات ناشی از هواهای نفسانی، ملت اسالم را نابود خواهند کرد و تنها کسی که می تواند 

مانع این اختالفات شود، حاکم صالح الهی است.
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فقها و دانشمندان شیعه و سنی در مورد وظایف حاکم اسالمی در اداره جامعه اتفاق نظر 
دارند و همگی آن ها متفق هستند که بعد از تشکیل حکومت اسالمی، حاکم اسالمی باید در 
راستای ایجاد نظم و امنیت و برقراری عدالت تالش نموده و تمام تمهیدات الزم را برای 
رسیدن به این اهداف مهیّا نماید. البته این مهم در سایه احراز شرایط و ویژگی های الزم، با 
بررسی نظرات مشترک بین فقهای شیعه و سنی محقق می گردد. هرچند شیعه و سنی درباره ی 
لزوم تشکیل حکومت و مدیریت سیاسی امت اتفاق نظر دارند اما در بین آنان مخالفانی هم 
وجود دارد که الزم است جهت روشن شدن بیشتر موضوع نظرات و استدالل های هر دو 

گروه موافق و مخالف واکاوی شود.

3- مديريت سیاسی امت؛ موافقان و مخالفان

- نظرات مخالفان

مخالفان حکومت پیامبر اکرم )ص( و ضرورت تشکیل حکومت با استناد به آیات و تفسیر 
مدنظر خود و نیز با رجوع به تاریخ و آوردن نمونه هایی از عدم اشاره ی مستقیم به امر مدیریت 
سیاسی پیامبر )ص( نظراتی را بیان داشته اند که نظرات مخالفان مغایر با نظرات مسلمانان در 

امر حکومت سیاسی پیامبر می باشد:

مخالفان معتقدند که وقتی به آیات قرآن و روش پیامبر اکرم )ص( که قول و فعل و تقریر 
ایشان است و در اصطالح سنت نامیده می شود رجوع می کنیم، نمی توان قاطعانه نظر داد که 
تشکیل حکومت جزء اهداف اسالم و رسول اهلل بوده است. اگر به آیه 48 سوره انعام دقت 

کنیم، پروردگار می فرماید:

»ما پیامبران را جزء بر آنکه )خوبان را( مژده دهند و )بدان را( بترسانند نفرستادیم...«

 در آیه 65 سورۀ ص آمده است که: »بگو من تنها یک بیم دهنده ام؛ و هیچ معبودی جز 
خداوند یگانه قهار نیست«.

نظایر این آیات که دعوت پیامبر )ص( را منحصر به بشارت و انذار کرده، کم نیست؛ 
بنابراین موضوع حکومت بر مردم و اجبار ایشان به پذیرش و یا انجام و یا ترک اعمالی خاص 

از این آیات استفاده نمی شود. برای تأیید این مطلب به سه دلیل اشاره می کنیم:
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1( در دعوت علنی پیامبر اکرم )ص( که یکی از فصول مهم تاریخ اسالم و نقطه عطفی 
در دعوت آن حضرت است، سخنی از تشکیل حکومت به میان نیامده است، اگرچه وعدۀ 

تسلط قریش بر عرب و عجم داده شده است.

2( اتهامات مخالفان به رسول خدا )ص( چند مورد بوده: آنان حضرت را به سحر و شعر 
و جنون منتسب نموده اند، ولی اتهام »اینکه وی درصدد تشکیل حکومت« است و می خواهد 
نظام جدیدی تأسیس کند بر وی وارد نساخته اند و حتی در هجرت مسلمانان به حبشه که 
اولین رویارویی مسلمانان با یک حکومت رسمی خارج از سرزمین مکه بود؛ نه آنان به عناصر 
تشکیل حکومت و ادارۀ دولت اشاره کردند و نه مخالفان، چنین تفکری را به آنان نسبت 
دادند. درحالی که در آن زمان چنین اتهامی می توانست نجاشی را حساس نموده و باانگیزه دفع 
خطر احتمالی از به وجود آمدن حکومتی که ماهیت آن روشن نیست و چه بسا بعداً خطراتی 
را متوجه وی نماید؛ علیه مسلمانان پناهنده وارد عمل کند. به این ترتیب می توان گفت تا زمانی 
که رسول اکرم )ص( در مکه بودند نه به عنوان آیات قرآنی و وحی، مطلبی در مورد حکومت 
بیان داشته و نه از زبان خود به عنوان شارح قرآن و مبیّن دین، چنین اظهاراتی ارائه نموده  است.

3( بیعت به معنای قرارداد میان گروهی از مردم با یک نفر در خصوص امور معینی است که بر اساس 
 تصمیم گیری در آن امور به آن شخص طرف قرارداد تحت شرایطی خاص یا به طور مطلق واگذار 
می شود و بیعت کنندگان متعهد می شوند از او اطاعت کنند. )آیتی، 1388: 102( اولین بیعت، 
در عهد رسول اهلل )ص( بیعت عقبه در سال دوازدهم بعثت است که بر اساس آن دوازده نفر 
از انصار مدینه با پیامبر اکرم )ص( در موسم حج در محل عقبه »منی« بیعت کردند و دومین 
بیعت در سال سیزدهم بعثت رخ داد که به نام »دومین بیعت عقبه« معروف است. سومین 
بیعتی که در تاریخ اسالم آمده و قرآن هم از آن به نیکی یادکرده، »بیعت رضوان« یا »بیعت در 
زیر درخت« است که به »بیعت تحت الشجره« مشهور شد. این بیعت هم میان مسلمانان و 
پیامبر )ص( در نزدیکی مکه به سال ششم هجرت صورت گرفت. چنانکه از متن این بیعت ها 
برمی آید، اقرار به رسالت و یگانگی خدا جدا از موارد بیعت بوده و کسانی که در بیعت ها 
شرکت می کردند؛ قباًل مسلمان شده و ایمان آورده بودند. لذا به نظر می رسد وقتی بیعت 
صورت می گرفته که الزم بوده مسلمانان به غیراز آنچه الزمه رسالت پیامبر )ص( بوده، عمل 
کنند و حتی می توان گفت امر مشورت پیامبر اکرم )ص( هم با اصحاب خویش در چنین 
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مواردی بوده است. )جعفری هرندی، 1396: 43 -49(. این بیعت ها همان طور که از مفاد آن 
به دست می آید، ربطی به لزوم و وجوب تشکیل حکومت ندارد و فقط عقدی جهت اداره 

امور مردم بوده است.

- نظر موافقان

در باب حکومت پیامبر خدا )ص( بین جمیع مسلمانان، اتفاق نظر وجود دارد که آن 
حضرت با نصب الهی برای منصب رسالت و منصب قضاوت برگزیده شده است، هرچند که 
در موضوع تصدی منصب تشکیل حکومت و اداره رهبری سیاسی جامعه توسط حضرت 
)ص(، بین آنان اختالفاتی علمی وجود دارد ولی قریب به اتفاق مسلمانان براین نظرند که 
حضرت با نصب الهی، منصب تشکیل حکومت و اداره رهبری سیاسی جامعه را نیز به عهده 
داشته است و هر حکومتی جز حکومت پیامبر )ص( حکومت غیر مشروع و غیرقانونی است. 
ابن خلدون با اشاره به لزوم اجرای سیاست دینی در جامعه انسانی، عقیده دارد به دلیل آگاهی 
که شارع نسبت به مصالح عامۀ مردم دارد، حکومت، مختص اهل شریعت، یعنی انبیاء )ع( 

می باشد )ابن خلدون، 1366: 190(.

همچنین زمخشری معتزلی در تفسیر آیه: »النبی اولی  بالمومنین من انفسهم«)سوره احزاب، 
آیه 6( می نویسد: »پیامبر اکرم )ص( نسبت به مؤمنین در هر چیزی از امور دین و دنیا اولویت 
دارد و برای همین موضوع است که آیه مطلق بوده و مقید نشده است؛ پس بر مؤمنین واجب 
است که معتقد باشند پیامبر اکرم )ص( از خودشان محبوب تر بوده و حکم ایشان نیز از حکم 
خودشان نافذتر بوده و حق وی برحق خودشان مقدم باشد« )زمخشری، بی تا، ج 3: 523(. در 
بین متکلمان معاصر سنی نیز قرضاوی معتقد است که پیامبر اکرم )ص( درعین حال که مبلغ و 
معلم و قاضی بود، شخصیتی سیاسی نیز بود؛ زیرا ریاست حکومت و امامت امت را بر عهده 
داشت. )قرضاوی، 1390: 155-156( ایشان در مورد ضرورت تشکیل حکومت معتقداست، 
اولین نیاز دعوت اسالمی در دنیای فعلی فراهم آوردن سرزمینی به عنوان دار االسالم است 
تا بتوان در آن حکومتی تأسیس کرد که همه عرصه های زندگی مادی و معنوی مردم را بر 
اساس رسالت فراگیری که اسالم بر دوش دارد به رفاه و سعادت برساند )همان: 37(. وی 
علت توجه بزرگان دین به موضوع حکومت و رهبری را در این می داند که در صورت وجود 
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حکومت صالح، مردم نیز راه اصالح و پرهیزکاری را در پیش خواهند گرفت )همان: 33-32(.

در کنار این برداشت ها؛ منتظری نظر علمی امامیه را با استدالل به نُه آیه از قرآن کریم 
ازجمله آیات 124 سوره بقره، آیه 26 سوره ص، آیه 6 و 36 سوره احزاب، آیه 55 سورۀ 
مائده، آیه 59، 65 و 105 سورۀ نساء، آیه 62 و 63 سورۀ نور مطرح کرده و والیت به مفهوم 
حکومت را از جانب خداوند سبحان برای پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( ثابت نموده و 

می نویسد:

»ذات پاک رسول خدا )ص( همان گونه که پیام آور از جانب خداوند و خاتم پیامبران 
است، فرمانروا و حاکم و اولی به تصرف در امور مسلمین نیز بوده و همان گونه که مردم 
موظف به اطاعت از وی در اوامر ارشادی که از جانب خداوند سبحان بیان می فرموده بودند؛ 
موظف به اطاعت از وی در اوامر مولوی و دستورات حکومتی وی نیز بودند«. )منتظری، 

1408، ج 1: 169(.

همان طور که اشاره گردید قرآن فقط به عالم آخرت نمی پردازد و مسئله زندگی دنیا را هم 
ازنظر هدف انبیاء مطرح می کند و می فرماید: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات...« )سوره حدید، آیه 
25(/ پس معلوم می شود که قرآن این را یک نیاز دانسته و برای این اصالتی قائل شده است... 
پس قرآن که نظر داده است که از ضرورت های زندگی بشری وجود عدالت است و وجود 

پیامبران را برای برقراری عدالت الزم و ضروری می داند. )مطهری ،1378، ج 4: 349(

 ازآنجاکه امر سیاسی به معنای تأسیس دولت برای حفظ قدرت است، شاید متناسب باشد 
در اینجا سخن خواجه نظام الملک را برای حل منازعه دائمی در زیست جهان انسان ها و 
کار ویژه امر سیاسی که در شخص حاکم خالصه می شود، ذکر کرد: خداوند در هر عصری، 
یکی را از میان مردم برمی گزیند. »تا بتواند بر مردم فرمان براند، به تأمین مصالح کشورش 
بپردازد« و آرامش و امنیت را برقرار سازد و فساد را از بین ببرد. )خواجه نظام الملک، 1389: 
17-21(. البته باید بر این تأکید کرد که؛ اتفاق نظر بین اهل سنت و شیعیان در مورد منشأ الهی 
مشروعیت و استمرار حکومت پیامبر )ص( وجود دارد، بیشتر به آن معناست که نظر غالب 
اندیشمندان مسلمان و دیدگاه عمومی جمیع مسلمانان همین است و این برداشت هرگز به 
مفهوم آن نیست که در این مسئله هیچ نظر مخالف دیگری بین آنان وجود ندارد؛ ولی این 
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نظریه در اقلیت بوده و دکترین غالب با موافقان تصدی حکومتی رسول اهلل )ص( می باشد.

ممکن است عده ای اتفاق نظر پیش گفته را در صورتی صحیح بدانند که اداره امور جامعه 
اسالمی و حاکمیت رسول اهلل )ص( را بر کشور پهناور اسالمی در دوران پس از هجرت تا 
زمان رحلت به عنوان بخشی از رسالت ایشان و جزئی از مجموعه دین تلقی کنیم؛ درحالی که 
آن دسته از دانشورانی که دخالت پیامبر اکرم )ص( را در امر سیاست و حکومت صرفاً به 
عّلت اقبال مردم به ایشان دانسته و آن را به هیچ وجه مرتبط با مفهوم رسالت وی نمی دانند، 
در حقیقت تفسیری غیردینی از حکومت پیامبر اکرم )ص( دارند. این گروه منشأ مشروعیت 
به رهبری  را  مردم وی  اگر  معتقدند  دانسته و  مردم  آرای  را  پیامبر )ص(  قدرت سیاسی 
حکومت انتخاب نمی کردند، آن حضرت صرفاً به ابالغ وحی اکتفا می کرد و نسبت به تشکیل 

حکومت و جامعۀ مدینه النبی اقدام نمی نمود. )رشید رضا، 1981: 451(.

ازجمله اندیشه وران معاصر اهل سنت که به جدایی دین از سیاست معتقد بوده و منشأ 
حکومت پیامبر اکرم )ص( را رأی مردم می دانند باید به عبدالرزاق نویسنده مصری کتاب 
االسالم و اصول الحکم اشاره نمود و در میان روشنفکران شیعی نیز می توان از دکتر مهدی 
حائری نویسنده کتاب حکمت و حکومت نام برد که اینان عقیده دارند اداره جامعه اسالمی 
حضرت رسول، ناشی از خواست مردم و مسئولیتی است که آنان با بیعت خود بر عهده 
متفکران  از  بعضی  درحالی که  ندارد.  ایشان  الهی  منصب  به  ربطی  و  گذارده اند  رسول اهلل 
سکوالریسم را پدیده ای معرفی می کنند که با اندیشه های غرب همخوانی دارد؛ زیرا در اندیشه 
غربی خداوند جهان را آفریده و سپس آن را به حال خود رها کرده است. )قرضاوی، 1386: 
121(؛ بنابراین با اندک تأملی که از تحلیل سیره پیامبر اکرم )ص( برمی آید ثابت می شود که 
آن حضرت هرگز اداره امور جامعه اسالمی را خارج از منصب الهی نمی دانستند و نه تنها در 
طول دوران حکومت ده ساله خویش هیچ گاه با بحران مشروعیت مواجه نبودند؛ بلکه بیعت 
و رضایت مردم نیز به خاطر اقتدار ممتاز و بی بدیل ایشان بوده که به استمرار و مشروعیت و 
منصب الهی والیت و حکومت ایشان، کمترین خدشه ای وارد نمی سازد و هرگز به معنی آن 

نیست که مشروعیت وی فقط ناشی از بیعت است وال غیر.

مضاف بر اینکه باید بیان کرد که علمای اهل سنت از مجموع آیات 65 و 59 سوره نساء 
و 26 سوره صاد و آیات مشابه چنین استدالل می کنند که امر نبّوت تنها یکی از شئون پیامبر 
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)ص( است نه این که رسالت جنابشان منحصر به نبوت بوده بلکه تشکیل حکومت و اداره 
و داوری میان مردم نیز جزو وظایفی است که خداوند به انبیاء خود ازجمله حضرت ایشان 
واگذار نموده است و البته پس از پیامبر اکرم )ص( این شأن نیز مانند سایر شئون وی )به جز 
نبوت( به جانشینانش منتقل می شود. وجوب امر خالفت و رهبری در نظر اهل سنت، همانند 
وجوب امامت نزد شیعیان است. وجه مشترک مهم میان اهل سنت و شیعیان عالوه بر اصل 
ضرورت وجود حاکم که با عبارت خلیفه و یا با تعبیر شیعیان ولی امر خوانده می شود، 

ضرورت اطاعت از این فرد است که اولی االمر نامیده می شود.

4- فريقین و مهدويت )شباهت ها و تفاوت ها(

آن  از  معاصر  گوناگون  جریان های  همواره  که  است  موضوعاتی  از  مهدویت  مسئله 
سوءاستفاده کرده، چراکه عده ای می خواستند به استناد این روایات، خود را مهدی موعود 
جلوه دهند و مردم را گرد خود آورده و حکومتی برپا کنند؛ به همین دلیل مهدویت یکی 
از موضوعاتی است که در صدر اسالم در بین مسلمانان محل بحث بوده و پیشگویی های 
پیامبر )ص( از وضعیت آخرالزمان و ایام ظهور حضرت مهدی )عج( موردتوجه قرار داشته 
و در دولت خلفای عباسی هم تأکید بر مهدویت برای مهدی قلمداد کردنشان بسیار بوده 
است. به هرحال مسئله موعود و منجی و مهدویت در بین مسلمانان اهمیت ویژه ای دارد و در 
هر دو مذهب شیعه و سنی کتاب های مستقلی چه روایی و چه کالمی در این زمینه فراوان 
نوشته شده است. ولی ازآنجایی که از هر چیز مقبول و مورد عالقۀ مردم سوءاستفاده می شود، 
در طول تاریخ اسالم افراد و گروه های مختلفی با تطبیق این روایات بر خود، از این روایات 
برای رسیدن به اهداف خویش استفاده کرده اند. در دنیای امروز نیز گروه هایی بانام اسالم و 
برای دفاع از اسالم به جنگ با مسلمانان برخاسته اند و برای ایجاد مقبولیت در بین مردم این 
روایات را بر خود تطبیق داده اند و در زمان قاجاریه نیز محمدعلی شیرازی مشهور به باب در 
ابتدا با عنوان این که من  باب و نماینده خاص حضرت هستم برای خود عنوانی درست کرد 
و سپس مدعی شد مهدی موعود من ام و چون اقبال عده ای ساده لوح را دید، خود را پیامبر 
جدیدی که رسالت جهانی دارد، معرفی کرد که سرانجامش به پیدا شدن بهاییت و فتنه های 
بعدی منجر شد. در سال های اخیر که عراق دستخوش بحران گردید، گروه تکفیری داعش نیز 
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از هر آنچه ممکن بود برای استوار کردن قدرت خود استفاده کرده است تا قتل و غارت های 
خود را توجیه کنند.

در یکی از بندهای اعتقادنامه ای که انجمن شرعی آنان که در بالدالرافدین )بین النهرین( 
که هسته اصلی و اولیه گروه تکفیری داعش در آن قرار داشت، صادر نموده چنین آمده است: 
ما از عالئم آخرالزمان به آنچه از پیامبر )ص( نقل شده که ازجمله آن ها فتنه دّجال است و 
به نزول عیسی )ع( و بر پا کردن عدل و داد و بازگشت خالفت راشده بر طبق روش نبوت 

ایمان داریم. )بغدادی، 1367: 71(

برخالف آنچه بعضی از ناآگاهان تصور می کنند، اعتقاد به قیام حضرت مهدی )عج( و 
حکومت جهانی او مخصوص شیعه و پیروان مکتب اهل بیت )علیهم السالم( نیست، بلکه 
تمام فرق اسالمی بدون استثناء ظهور مردی از دودمان پیامبر )ص( را در آخرالزمان که مهدی 
نام دارد که دنیا را پر از عدل و داد می کند اعتقاددارند و روایت آن را در کتب خود از پیامبر 
)ص( نقل کرده اند. )شبلنجی، بی تا: 157( لذا موضوع مهدویت مباحث مشترک دو فرقه ی 

اسالمی شیعه و سنی بوده که به تفکیک بررسی می شود.

4-1- مصلح جهانی در منابع اهل سنت

دراین باره روایات متواتر و قطعی وجود دارد که همه دانشوران علم الحدیث و محققان 
اسالمی )صرف نظر از مذهب خاص خود( آن را پذیرفته اند و شاید تنها عده معدودی مانند 
»ابن خلدون« )ابن خلدون، 1366: 246( و »احمد امین مصری« در صحت صدور این روایات 
از پیامبر )ص( تردید کرده اند. تا آنجا که یکی از نویسندگان اهل سنت دراین باره می نویسد: 
»ابن خلدون مرد این میدان )حدیث( نیست و حق آن است که در هر رشته و فنی به صاحبان 
آن فن و دانش مراجعه کرد«. )کتانی، بی تا: 146(. تعداد روایاتی که از طریق اهل تسنن در این 

زمینه واردشده را، در حّد دویست حدیث تخمین زده اند.

این در حالی است که متعصب ترین فرق اسالمی یعنی »وهابی ها« نیز به روایت های 
مهدویت توجه کافی کرده و آن را پذیرفته و به تواتر بودن احادیث آن تصریح کرده اند. 
)مکارم شیرازی، 1386، ج 9: 421( و شاید به یقین بتوان گفت که در زمان معاصر کتب 
نویسندگان وهابی که دربارۀ مهدویت نگارش شده است، بیشتر از سایر اهل سنت می باشد.
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شاهد این مدعا بیانه ای است که دو سال پیش در پی سؤال شخصی به نام »ابو محمد« از 
کنیا درباره ظهور مهدی منتظر از سازمان »رابطه العالم االسالمی« که از متنفذترین مراکز مذهبی 
حجاز و مکه است صادر شد و طی آن به صحت بسیاری از روایات مهدوی و نیز ظهور وی 
تصریح نمود، درحالی که سازمان رابطه العالم االسالمی که مرکزش در جّده قرار دارد، شدیداً 

زیر نفوذ وهابیان و دولت سعودی است. )همان، 1376: 146(.

در اعصار گذشته هم نویسندگان متعصب و سلفی گرای سنّی دراین باره مطالب مهمی 
نوشته اند؛ به عنوان نمونه »ابن حجر« در کتاب »الصواعق المحرقه« از ابوالحسن عامری، چنین 
نقل می کند: »اخبار متواتر و فراوانی از پیامبر )ص( نقل شده که سرانجام مهدی ظهور می کند 
و او از اهل بیت )ع( است... و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد«. )ابن حجر، 1414: 99(.

»احمد حنبل« از ائمه چهارگانه اهل سنت و رئیس مذهب حنبلی در کتاب »مسند« خود 
از »ابوسعیدُخدری« نقل می کند که پیغمبر )ص( فرمود: »قیامت برپا نمی شود مگر آن زمانی 
که زمین پر از ظلم و ستم گردد، سپس مردی از عترت یا اهل بیت من قیام می کند و زمین را 
پر از قسط و عدل می سازد، همان گونه که ظلم و ستم آن را پرکرده بود«. )احمد حنبل، بی تا، 

ج 3: 36(.

همین معنا را حافظ ابوداود سجستانی در کتاب »سنن« خود با مختصر تفاوتی نقل کرده 
است. )ابی داوود، بی تا، ج 4: 152( و نیز در صحیح »ابی داود« از ام سلمه نقل شده است که 
می گوید: من از رسول خدا )ص( شنیدم که می گفت: »مهدی از خاندان من از فرزندان فاطمه 

است«. )همان، ج 2: 207(.

شبیه همین حدیث را با مختصر تفاوت حاکم نیشابوری در »مستدرک«)حاکم نیشابوری، 
بی تا، ج 4: 558( ذکر کرده و باید گفت این گونه احادیث از راویان مختلف در منابع مشهور، 
فراوان است و نشان می دهد که سرانجام حکومت جهانی به دست باکفایت مهدی )عج( برپا 
می شود و همه جا را پر از عدل و داد خواهد شد و مضمون آیه شریفه »... أََنّ الْْرَض یَِرثَُها 

الُِحوَن« )انبیاء، 105( تحقق می یابد. ِعبَادَِي الَصّ

 همچنین »منصورعلی ناصف« نویسنده کتاب »التاج الجامع لالصول« چنین آورده است: 
در میان همه دانشمندان امروز و گذشته مشهور است که در آخرالزمان به طور یقین مردی از 
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اهل بیت )ع( ظاهر می شود که بر تمام کشورهای اسالمی مسلط می گردد و همه مسلمانان از 
او پیروی می کنند و در میان آن ها عدالت را اجرا می نماید و دین را تقویت می کند. )ناصف، 
بی تا: 341( و نیز بزرگانی مانند ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، طبرانی، ابویعلی، بزاز و امام احمد 

حنبل در کتاب های خود به این مطلب تأکید فراوان نموده اند.

4-2- مصلح جهانی در منابع شیعه

و  بیشتر  انعکاس  شیعه  بین  در  »مهدی«  نام  به  جهانی  مصلح  یک  وجود  به  عقیده 
گسترده تری دارد، زیرا اگر اهل تسنن آن را به عنوان یک مسئله فرعی مسّلم و جزء روایات 
متواتر پذیرفته اند، شیعه آن را جزء اصول اصلی اندیشه خود و از ضروریات مذهب می داند. 
چراکه امامت جزء اصول عقاید امامیه است که مطابق آن بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( 
حضرت علی )ع( و یازده فرزندش جانشینان رسول خدا هستند و سلسله امامان دوازده گانه، 
به امام مهدی )عج( ختم می گردد و او خاتم االوصیا است و باید گفت روایات وارده از طریق 

شیعه در این موضوع بالغ بر یک هزار حدیث می باشد. )مجلسی، 1983، ج 5: 78(.

مسلمانان در تأیید عقیده مهدویت عالوه بر روایات به آیات قرآن نیز استناد می کنند. 
ازجمله آیاتی که می توان به آن استناد کرد آیه 39 سوره حج است؛ آنجا که خداوند می فرماید:

»لَِلِّذیَن یُقاتَُلوَن بَِأنَُّهْم ُظلُِموا َو إَِنّ اهلَلّ َعلی  نَْصِرِهْم لََقِدیٌر« به کسانی که بر آنان ستم شده 
است، اجازه نبرد داده شد و خداوند بر یاری شان تواناست«.

امام صادق )ع( در تأویل این آیه شریفه فرمودند: »این آیه درباره قائم و اصحاب اوست 
و هنگام قیام، خون بهای حسین )ع( را می خواهند و می گویند: ما صاحب اختیاران خون و 
خونخواهان امام حسین )ع( هستیم«. )حر عاملی، 1364، ج 7: 104( و خداوند متعال به آنان 

وعده نصر و پیروزی بر کفار و معاندان را داده است. )صافی، 1360: 381(.

همچنین از امیرالمؤمنین علی )ع( روایت شده است که فرمود: »او )قائم( رأی و نظر را از 
قرآن می گیرد، آنگاه که دیگران قرآن را بر رأی و نظر خود بازمی گردانند؛ به آنان شیوه عدالت 
را نشان می دهد و کتاب و سنت را که متروک و منزوی شده، زنده می کند« )ابن ابی الحدید، 

1404، ج 4: 36(.
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 غیر از دو فرقه ی شیعه و سنی؛ فرقه دیگری که مسئله مهدویت در اندیشه آن ها به عنوان 
یک آموزه اصیل و قابل قبول موردپذیرش بوده است، فرقه اسماعیلیه است. همواره رهبران و 
داعیان این گروه به پیروان خود این آموزه را تعلیم نموده اند. البته مهدویت گرایی در این گروه 
یک اندیشه ثابت و پایدار نبوده، بلکه به موازات گروه های انشعابی دچار پراکندگی های زیادی 
شده است و می توان گفت تنها فرقه ای از اسماعیلیه که به انتظار اعتقاددارند، فرقه دروزی اند 

که در تفکر خود منتظر بازگشت و ظهور مهدی هستند.

خالصه این که در اصل موضوع مهدویت و تشکیل حکومت و اداره جامعه توسط ایشان 
در میان شیعه و سنی اختالف چندانی وجود ندارد و شاید بتوان آن را از مسّلمات دینی 

دانست.

5- نتايج توجه فريقین به مديريت سیاسی

مدیریت سیاسی بحث مهمی است که به اداره ی جامعه و حکومت بر امت را در برمی گیرد؛ 
لذا دین اسالم در مورد چنین نقش مهمی در منابع مختلف هم در قالب برشمردن ویژگی های 
حاکم و مدیر سیاسی و همچنین وظایف حاکم سیاسی مطالب و نکات مهمی را بیان نموده 
است؛ لذا با بررسی نگاه فریقین به امر مدیریت سیاسی؛ ابعاد ویژگی های مدیر سیاسی و 

تکالیف و وظایف او در اداره ی امور جامعه و توجه به نیازهای مردم مشخص می گردد.

5-1-شايستگی و بايسته های مدير سیاسی از ديدگاه فريقین

ازنظر امام علی )ع(: ایمان و تقوی )نهج البالغه، خ 332: 507( مهربانی، بخشش و عدالت 
)آمدی، 1410: 240( از بهترین صفات حاکمان و کارگزاران است. از بین فقهای شیعه، شهید 
ثانی، عدالت را ملکه نفسانی می داند که موجب تقویت ایمان می گردد )شهید ثانی، بی تا، ج 1: 
379( و مجلسی در بعضی از آثار خود سالطین صفوی را متصف به عدالت کرده است؛ البته 
»عدل در خدمت رعیت« نه عدل به معنای ملکه تقوی )مجلسی، 1983، ج 3: 274(. فاضل 
هندی نیز عدالت را یکی از شرایط ضروری رهبر جامعه اسالمی می داند )متقی هندی، بی تا، 
ج 4: 210(. امام خمینی )ره( نیز اعالم می دارد: »...چون حکومت اسالمی، مبتنی بر قانون 
است، آن هم قانون مبتنی بر اجرای احکام و بسط عدالت مقررشده است.« )امام خمینی،1356: 
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9( زمامدار این حکومت باید دو صفت مهم علم به قانون و عدالت را دارا باشد. )همان، 
.)30 :1369

از میان فقهای اهل سنت، فارابی نیز دوازده خصلت برای رهبر و رئیس اول متبلور می داند 
که موارد آن دوستدار تعلیم و دادگری، دشمن دروغ و ستمگری می باشد. )فارابی، 1361: 
273-274(. نیاوردی نیز هفت شرط برای امام یا خلیفه معرفی کرده که یکی از آن ها عدالت 
با تمام شروط آن و دیگری دانش و داشتن رأی و تدبیر در امور سیاسی است. )نیاوردی، 
1406: 6(. ابن فراء شرایط حاکم را با نظریه تغلب با یک پیش فرض اساسی که حکومت اساسًا 
ضروری است؛ آغاز می کند. ازنظر ایشان در شرایطی که غلبه با شمشیر است ویژگی های 
عدل، علم و فضل ساقط می گردد. )ابن فراء، 1406: 20(. غزالی علم و عدل در خلیفه یا امام 
را جزء ویژگی های غیر اکتسابی می داند و در ادامه ویژگی شوکت در خلیفه یا امام را شرط 

اساسی اجرای وظایف او معرفی کرده است. )کریمی زنجانی، 1381: 336(.

یوسف قرضاوی از عالمان سنی مذهب نیز همانند سایر اندیشمندان مسلمان برای حاکم 
شرایط خاصی را قائل است. پایبندی حاکم به اسالم یکی از شرایط می باشد که با عدم وجود 
این شرط بیعت با او حرام است. )قرضاوی، 1390: 27(. ازنظر وی، مسئوالن و کارگزاران 
نظام اسالمی باید از دو صفت »قوت و امانت« یا کاردانی و امانت داری برخوردار باشند و 

شرط دیگرش اجتهاد و آشنایی با شریعت است. )همان: 52-53(.

می توان گفت درمجموع اکثر علماء چه شیعه و چه سنی؛ همچون فارابی، غزالی، نیآوردی 
و امام خمینی )ره( صراحتاً عدل و علم به قانون را مشترکاً از ویژگی های امام و رهبر در اداره 

جامعه و مدیریت آن را در نظر گرفته اند.

اداره جامعه را می توان در قالب بیان وظایف رهبر و حاکم اسالمی موردبررسی قرارداد. 
دانشمندان و فقهای اهل سنت و شیعه معتقدند، پس از اثبات ضرورت وجود حکومت و 
تأسیس نظام سیاسی در جامعه اسالمی ملت، مردم و حاکم اسالمی نسبت به همدیگر وظایفی 
دارند. وظیفه مردم اطاعت از امام و حاکم اسالمی و یاری رساندن به اوست؛ و امام و حاکم 
اسالمی نیز در قبال مردم وظایفی دارد که اگر به انجام رساند توانسته اند، جامعه را به نحو 

احسن اداره کند.
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بدین منظور در سیره پیامبر اکرم )ص( )مکارم شیرازی، بیتا، ج 20: 385( و امام علی )ع( 
)نهج البالغه، خ 105-164-216( و امام رضا )ع( )صدوق، بی تا، ج 1: 255؛ همان، 1378: 
101( مهم ترین کار ویژه های رهبر مردم چنین است: »حفظ دین، تبلیغ آن و اقامه شعائر دینی، 
احیای سنت و دین الهی، اصالح مردم و رفع نزاع ها، تقسیم سرمایه های عمومی میان افراد 
جامعه، توزیع و تقسیم خدمات اجتماعی، اقامه حدود و احکام الهی، گسترش عدالت و 

برابری در جامعه، دادن سهم مردم از بیت المال و مشورت و نظرخواهی.« 

در دیدگاه اهل سنت قدیم ازآنجاکه خالفت بر بنیاد شریعت استوار است و اسالم همه 
شئون خصوصی و عمومی، دینی و دنیوی زندگی انسان را در بر دارد؛ خلیفه در تمامی این 
حوزه ها دارای اختیار است. نظریه های جدید نیز هرچند این مبنا را پذیرفته اند اما کمتر از 
اندیشه های قدیم اقتدارگرا هستند؛ زیرا نظریه های جدید، حکومت اسالمی را »حکومت 
شورایی، مردم ساالر و مقید به قانون اساسی« تعریف می کنند؛ بنابراین نمی تواند استبدادی و 

تمامیت گرا باشد )فیرحی، 1384: 161(.

در بین فقهای اهل سنت ابن فّراء و ماوردی از نخستین منابع اهل سنت هستند که در مورد 
وظایف حاکم و اختیارات خلیفه بحث کرده اند. )قادری، 1359: 36(. بدین منظور به صورت 
خالصه وظایف حاکم اسالمی از دیدگاه ماوردی )احکام السلطانیه، 1406: 15-16( و ابن فراء 
)احکام  السلطانیه، 1406: 30( و با مراجعه به منابع باقی مانده از ابن رشد )ابن رشد، 1984: 
136؛ همان، 1959: 40-44؛ همان، 1998: 105-175-203؛ همان، بی تا، ج 2: 389( و با 
مراجعه به نظرات قرضاوی )قرضاوی، 1390: 35 و ص 83-80( ازاین قرار است: حفظ دین، 
اجرای احکام و حدود، استقرار و امنیت اجتماعی و گسترش عدالت، دریافت اموال عمومی 
و مالیات های شرعی، توزیع بیت المال و تقسیم خدمات اجتماعی، تعیین مقامات اجرایی و 

اداری، پاسداری از مرزها و جهاد با دشمنان و... برخی از این وظایف بوده است.

در بین فقهای شیعه عالوه بر پذیرش موارد فوق در مورد اقامه حدود و تعزیرات؛ شیخین 
)شیخ مفید، بی تا: 139؛ شیخ طوسی، بی تا: 284( و دانشمندان بزرگی چون صاحب مراسم 
)دیلمی، بی تا: 661( شهید اول در دروس )شهید اول، بی تا: 165( شهید ثانی در مسالک 
)شهید ثانی، 1413، ج 1: 107( صاحب المهذب )احمد بن فهد حلی، بیتا، ج 2: 328( صاحب 
کفایه االحکام )مؤمنی سبزواری، بی تا: 83( همچنین در وسایل الشیعه )حر عاملی، 1388: 85( 
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و بلکه بیشتر متأخرین والیت فقیه را برای اجرای حدود پذیرفته اند، بلکه بعضی مدعی اجماع 
در مسئله عمل حاکم به علمش در مورد حق اهلل گردیده اند و از محقق حلی )حلی، 1389، ج 
1: 313( نقل مخالف آن یعنی نداشتن چنین والیتی شده و ظاهر عبارت شرایع درص 344 

و مختصر النافع تردید در مطلب است.

در آخر احمد نراقی می فرماید: »قول اول حق است به دلیل اجماع و بناء عقالء عالوه 
بر روایت حفص بن غیاث که ضعف آن جبران شهرتش گردیده است«. )نراقی، 1367: 17( 
روایت حفص چنین است: »از امام صادق )ع( پرسیدم، چه کسی حدود الهی را اقامه می کند، 
زمامدار یا قاضی؟« امام فرمود: »اقامه حدود بر آن کسی است که حکم صادر می کند«. )فیض 

کاشانی، 1365، ج 2: 79(
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نتیجه گیری

استخراج  به  فریقین  میان  در  امت  سیاسی  مدیریت  فهم  راستای  در  حاضر  پژوهش 
با پرداختن به  اشتراکات موجود بین فرقه های اسالمی در موضوع مدیریت سیاسی امت 
مؤلفه های ضرورت تشکیل حکومت اسالمی و لزوم مدیر سیاسی در جامعه، نگاه آنان به 
مهدویت، ویژگی های مدیر سیاسی و وظایف آن صورت پذیرفت که نتیجه ی مهم و کلی آن 
اشتراک نظر فرق اسالمی به مؤلفه های فوق بود هرچند تفاوت هایی اندک در میان دو فرقه و 
متفکران و فقیهان هم دیده می شود. ا ز دیگر نتایج پژوهش هم می توان به موارد ذیل اشاره 

نمود:

»حکومت« از اهدافی بوده که بازگو کردنش در آغاز ظهور اسالم به مصلحت نبوده و یا 
مشیت الهی بر تشریع آن تعلق نگرفته است. آنچه از این نوشتار می توان نتیجه  گرفت اینکه: 
اوالً: حکومت و تشکیل آن یکی از لوازم زندگی بشر در هر دوره ای خصوصاً بشر متمدن 
است و هرچه قدر جامعه پیشرفت کند حکومت برای آن ضروری تر و الزم تر خواهد بود و 

این همان چیزی است که همه مسلمانان بر آن اتفاق-نظر دارند.

دوماً: مطلب  دیگری که فقهای شیعه و سنی در مورد آن اتفاق نظر دارند، رابطه دین و 
سیاست است و از بررسی آثار اندیشمندان پیشین به دست می آید که نیروهای مذهبی با تمام 
تنوع و اختالفاتی که  داشتند وقتی با رویکرد ایمانی و یا دست کم داشتن درصدی  از رویکرد 
ایمانی به امر حکومت می نگریستند به این  نکته می رسند که تمام آنان در اینکه سیاست شأنی 

از شئون دیانت  است، باهم  اشتراک نظر دارند.

سوماً: اعتقاد به وجود منجی و موعود آخرالزمان یکی  از عوامل دیگری است که به عنوان 
یک باور همگانی بین فریقین محسوب می شود و به اعتراف همۀ  آن ها این منجی رهبری 
آسمانی است که از سوی خداوند مشخص شده است. این رهبر الهی رسالتی جهانی فارغ 
از ملیت گرایی دارد و مهم ترین مأموریت  ایشان عدالت گستری بر روی  زمین است و در این 
 امور مربوط به مهدویت هیچ اختالفی در میان  مسلمانان وجود ندارد و تفاوت نظرات بیشتر 

در امور فرعی و نه چندان  تأثیرگذار است.

چهارماً: در مکتب سیاسی اسالم، اصول کلی و فراگیری برای اداره جامعه بیان شده که این 
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اصول، در هر عصر و هر شرایطی ثابت و پایدار می باشد و قطعاً باید از سوی کارگزاران دولت 
اسالمی برای اداره جامعه به کار گرفته  شود، زیرا یکی  از اهداف  مهم در تشکیل حکومت و 
اداره  جامعه، تأمین سعادت و ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی  انسان ها است و این هدف 
جزء از طریق عینیت  یافتن قوانین الهی اسالم تحقق نمی پذیرد. بنا بر آنچه گفته شد، فقهای 
شیعه و سنی در مورد وظایف حاکم اسالمی در اداره جامعه )البته بعد از تشکیل حکومت 
اسالمی( اتفاق نظر دارند و متفق اند که حاکم اسالمی باید در راستای ایجاد نظم  و امنیت و 
برقراری عدالت تالش نموده و تمام تمهیدات الزم را برای  رسیدن به اهداف موردنظر فراهم 
نماید. بدین ترتیب باید گفت در تفکر سیاسی اسالم برنامه حکومتی وجود دارد و در هر 
زمان، چه درزمان حضور پیامبر )ص( چه پس از رحلت ایشان که  در اندیشه اهل سنت به 
خلفا منتقل  می گردد و در تفکر شیعی به امام  معصوم )ع( و چه درزمان غیبت کبری واجب 
است حکومت مبتنی بر دین  برپا گردد؛ زیرا هدف  دین به سعادت رساندن انسان است و این 
فرض بدون تشکیل حکومت، خیالی واهی  است و در صورت عدم تحقق حکومت دینی، 
احکام اسالم بر زمین می ماند. فقهای شیعه و سنی در مورد وظایف حاکم اسالمی در اداره 
جامعه متفقاً نظر دارند، ایجاد امنیت و رفاه و گسترش عدالت برای تمام آحاد مردم اعم  از 
مسلمان و غیرمسلمان حق مسلم و طبیعی است؛ که به نحو احسن در یک حکومت اسالمی 

و مبتنی بر شریعت تحقق  می پذیرد.
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