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مهمقد  

  

  حیمحمن الرّاهللا الرّ بسم

د و آله العالمین و صلّی الحمدهللا رباهللا علی محم  

  

پژوهی و  معاصر در دو حوزه دینبررسی نسبت دین و سیاست از مهمترین مباحث 

رایج  سیاسی هفتم قرن بیستم میالدي اندیشۀ تا اواخر دهۀ. است فلسفه سیاسی

به عرصۀ خصوصی  ورزي  و انحصار دین )تقلیل نقش دین در عرصۀ عمومی( سکوالریسم

تقلیل نقش دین در صحنۀ (هرچند در اندیشه فلسفی معاصر نیز سکوالریسم . بود

قوع از حدود سی سال پیش با و. ، اما هرگز تفکر غالب نبوده و نیستاستمطرح ) حیات

انقالب اسالمی ایران، با روند غیر قابل انکار افزایش نقش دین در  ازجملهبرخی اتفاقات 

شناسان سیاسی به فکر تجدید نظر در آراء  فیلسوفان و جامعهبسیاري از عمومی،  ۀعرص

تواند نقش دین را در عرصۀ  میهرچه هست هیچ کس دیگر ن. افتند میپیشین خود 

امري خصوصی و شخصی دانسته،  سیاق گذشته دین را صرفاً عمومی نادیده بگیرد و بر

این دیدگاه را امروز . ها و سازوکار دینی دفاع کند از جدائی مطلق عرصۀ عمومی از ارزش

  .  و آرشیو اندیشۀ سیاسی دنبال کرد ها باید در موزه می

است، چراکه اصل » حضور دین در عرصه عمومی ةنحو«پرسش اساسی مرحلۀ اخیر، 

تواند حداقل به دو گونه صورت  میاین حضور . غیر قابل انکار و اغماض استدین ر حضو

توأم با رعایت آزادي و حق انتخاب دائمی شهروندان و رعایت حقوق پایۀ حضوري . گیرد

؛ و دین همگان ازجمله غیر معتقدان و غیر مؤمنان، و در یک کالم حضور دموکراتیک
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دمیان و تعیین افضل و اصلح براي ایشان از حضوري مبتنی بر حق پیشین هدایت آ

سوي اولیاء منصوب ولو خود مردم به شعور درك انتخاب اصلح واقف نشده باشند، و در 

ها و  فضیلت در انتخاب ارزش ،در نحوة حضور اول. گرایانه و والئی یک کالم حضور تکلیف

در نحوة . استو وجدان بیدار جامعه   میافکار عموو اصول دینی توسط  ها خط مشی

حضور دوم، فضیلت در ادارة امور جامعه توسط فقیهان دادگر و تبعیت محض تودة 

تفاوت این دو نحوة حضور بسیار جدي است و ابعاد مختلف . مکّلفان از ایشان است

گیرد، از حقوق مساوي شهروندان در قانون یا حق ویژة  میعرصۀ عمومی را دربر

امکان یا عدم امکان تغییر و تفسیر همۀ مواد قوانین  شریعتمداران در سپهر عمومی، تا

  .اساسی و عادي به ارادة ملی

اسالم به شهادت آمار گرایش به آن در نقاط مختلف جهان و میزان باور پیروانش و 

دین جهان  ترین ي اخیر زندهها نقش برجستۀ آن در حیات سیاسی مسلمانان در دهه

اي معاصر، اسالم و پیروانش همواره حضوري مؤثر دنی هاي در مهمترین چالش. بوده است

امع ویافتگی اکثر قریب به اتفاق ج نرخ نازل توسعه. اند و غیر قابل اغماض داشته

 المللی از نشین باعث شده تفسیري نه چندان مناسب از اسالم در عرصۀ بین مسلمان

ادگرایانه که به گرایانه و گاه بنی تصویر و تفسیري سنت. سوي خود مسلمانان عرضه شود

کوشش جمعی از دانشمندان بصیر جهان  .تر است نحوة دوم حضور پیش گفته نزدیک

اسالم مصروف تدوین مبانی حضوري خردمندانه و خداپسندانه در جهان معاصر بوده 

  .تر است تفسیر روشنفکرانه و نوگرایانۀ ایشان به نحوة اول حضور مذکور نزدیک. است

آزمایشگاه تجربۀ حضور  ترین و شاخص ترین مثابه زنده هجمهوري اسالمی ایران ب

هردو نحوة حضور در بین متفکران ایرانی پیروان . دین در عرصۀ عمومی در زمانۀ ماست

چالش  .شود میاسالم سیاسی در تفکر ایرانی به دو اردوگاه مهم تقسیم  .و مدافعانی دارد

اندیشه و . یاسی اسالم شیعی استاز اسباب رشد و تعالی اندیشۀ س بین این دو دیدگاه

مهم این است  .فقه سیاسی در خأل و به دور از عمل سیاسی امکان تولید و اصالح ندارد

اگرچه . که آراء این دو مدرسۀ فکري در فضائی آزاد، امکان بررسی و نقد عالمانه بیابند

در دست  اخیر در اکثر قریب به اتفاق مواقع هاي  سکان سیاست معاصر ایران در دهه

عرصۀ اندیشۀ در مدار بوده است، اما حضور اسالم دموکراتیک نیز  گرایان والیت تکلیف

  .ایرانی غیر قابل انکار است
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کتابی است در » شریعت و سیاست، مباحثی در نحوة حضور دین در عرصۀ عمومی«

تاب این ک. موضوع اندیشه و فقه سیاسی در اسالم شیعی با نگاهی به تجربۀ معاصر ایران

  :اي ذیل استنمب دومبتنی بر 

  .دفاع از اسالم سیاسی و نقد دیدگاه جدائی مطلق دین و سیاستیک، 

نقد منصفانۀ دیدگاه و  دفاع از نحوة حضور دموکراتیک اسالم در عرصۀ عمومیدو، 

  .گراي والئی رسمی تکلیف

نه و و سیاست آمرا ساالري که انتساب استبداد و یکّهنگارنده بر این باور است 

ایشان  جفا در حقّ )ع(و سیرة ائمۀ هدي )ص(قرآن کریم، سنت پیامبر اقتدارگرایانه به

بلکه اسالم رحمانی و حضور دموکراتیک مسلمانان در عرصۀ عمومی با تعالیم  .است

ویژه براساس قرائت علوي از اسالم  هفقه، کالم و اخالق اسالمی ب. ی ما سازگارتر استدین

خردمندانه و توأم با آزادي و اختیار  ورزي می براي سیاستنبوي پشتیبان مستحک

اتهام حمایت از  بوتۀ تواند فقه را از میاجتهاد دوباره  .مسلمانان در دنیاي معاصر است

 هاي نگارنده کوشیده است با طرح پرسش. مطلقه رها سازد ۀساالران نظریۀ سلطنت یکّه

ی و نبوي و قواعد کالمی و فقهی و تازة سیاسی و پاسخ به آنها براساس مبانی قرآن

بیشک نتیجۀ . اخالقی، قدمی در گسترش و تعمیق اندیشه و فقه سیاسی اسالمی بردارد

پیشاپیش دست همۀ آنها که . کار مثل هر کوشش بشري دیگري قابل نقد و گفتگوست

کنم میصمیمانه تشکر از آنها و  فشارم میکنند،  میت به نقد مباحث این کتاب هم.  

 هاي است که در فاصلۀ سال نوشتارمجموعۀ بیست و سه » ریعت و سیاستش«

هشت مقاله ارائه شده در . به رشتۀ تحریر درآمده اندهجري شمسی  1384تا  1378

المللی داخلی، و چهار  المللی خارج از کشور، دو همایش بین دو همایش بین(ها  همایش

رگاه آموزشی در تهران، شش دو کاشش مقالۀ مستقل، ، )همایش دانشگاهی داخلی

، دو سخنرانی خارج از کشورشامل سه سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی (سخنرانی 

، و )در جمع دانشجویان دانشگاه تهران و یک سخنرانی در جمع فضال و طالب در قم

یک یادداشت کوتاه، دو نامه فقهی و . دهد مییک مصاحبه کارنامه این کتاب را تشکیل 

  .ملحقات در آخر کتاب آمده اند عنوان بهره علمی نیز یک مناظ

که  مطبوعاتینشانی . اند اکثر قریب به اتفاق این مکتوبات قبال در ایران منتشر شده

اند، در انتهاي هر مکتوب ذکر شده  بار این مکتوبات در آنها منتشر شده براي نخستین

چرائی این توقف  .اند باز ایستاده اکثر قریب به اتفاق این نشریات امروز از انتشار. است
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را  خود از اموري است که نسبت دین و سیاست و امکان آزادي بیان در حکومت دینی

نویسنده . نخستین این مجموعه یادگار اوین است ۀشش مقال. دهد میمورد آزمون قرار 

انه در گرای و در بند کوچک یا بند بزرگ، واقع ها سوي میله سو یا آن هیچ نفرتی این بی

اوین هم جزئی از سیاست شرعی به هرحال . ل کرده استنسبت شریعت و سیاست تأم

  . جامعۀ ماست

نخستین بخش به . اند این مکتوبات به شکل موضوعی در پنج بخش چیده شده

نظر  در این بخشضوع زندان و تفرعن ودو م. اختصاص یافته است »قرآن و سیاست«

دومین بخش متعلق به . اند قرآنی مورد تحقیق قرار گرفته از زاویۀ نگارنده را جلب کرده،

امام  ،صادقامام  ،حسینامام همام تعالیم سیاسی چهار امام . است »سنت و سیاست«

در ضمن چهار مقاله مستقل مورد بحث قرار گرفته  )السالم علیهم(جوادامام و  رضا

مهمترین  »)ع(الرضا ضوابط اطاعت شرعی در تعالیم امام علی بن موسی«مقالۀ  1.تاس

، سه مقاله دینداري و »دین و سیاست«در بخش سوم با عنوان . مقاله این بخش است

؛ سه موضوع دوروئی، دوروئی؛ دینداري و پرسشگري؛ و فلسطین و همزیستی ادیان

   .اند واقع شده پرسشگري و فلسطین جداگانه مورد بحث و تأمل

هفت مقاله حکومت قسري . اختصاص یافته است »سیاست دینی«بخش چهارم به 

؛ ضوابط ئی؛ مقایسه مشروطۀ سلطنتی با حکومت وال)گرفته از یک مفهوم فلسفی وام(

کارشناسی مهم ت در ادبیات دینی؛ بحث نظارت بر عملکرد رهبران؛ معناي ادعاي الوهی

خصوص انطباق مصوبات مجلس با موازین قانون اساسی در 96و  94راي اصول نحوه اج

نسبت فقاهت و سیاست؛ و فریضۀ نقد قدرت و امر به ؛ تحت عنوان شرع و قانون شرع

  . دهد میمعروف و نهی از منکر مقاالت این بخش را تشکیل 

در . در بخش پنجم کتاب مورد بحث قرار گرفته است »ساالري   مردماسالم و «نسبت 

مهدي  نقش مرحوم محمد. دینی تشریح شده است ساالري   مردمقاله مفهوم نخستین م

اي به مناسبت چهلمین روز  دینی در مصاحبه ساالري  مردمن در تکوین الدی شمس

 تأثیرگذاردیدگاه  ساالري  مردمدر مقاله والیت فقیه و . درگذشت وي تحلیل شده است

ي اسالمی و دیدگاه رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوري بنیانگذار جمهور

اسالمی جداگانه مورد تحلیل انتقادي قرار گرفته است و از عدم امکان جمع این دو 

                                                           
ترتیب » نگاهی به اندیشه سیاسی اولیاء مذهب«در نیمسال آخر تجربه اوین طرحی آغاز کردم با عنوان . 1

چهار بحث نوشته و درمناسبت خاص . قراردادم)ع(ترین سالروز تولد یا وفات ائمه بحث را نیز براساس نزدیک

نگاهی به اندیشه سیاسی (درحین نگارش پنجمین بحث . مذهبی همان امام در روزنامه صبح امروز منتشر شد

  .القلم شد جف 1378بودم که با تعلق قضا بر توقیف شبانه سی مطبوعه در اوایل اردیبهشت ) )ع(امام باقر
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 ساالري سازگاري اسالم و مردمگانه  سهاز شرائط  بعديدر مقاله . مفهوم دفاع شده است

دو . دهند میجموعه را تشکیل مقاالت این م ترین ياین دو مقاله جد. بحث شده است

. ام مقاله بعدي به نقش دوگانه اسالم و روحانیت در گذار به دموکراسی در ایران پرداخته

  . آخرین مقاله دربارة دین در قانون اساسی با تکیه بر تجربه افغانستان است

در بخش انتهائی ملحقات دو بحث فقهی شاگرد و استاد درباره جایگاه شرعی رضایت 

ع و نسبت تشی. م در حکومت حق و شأن فقیه در تعیین مصداق قابل ذکر استمرد

اي علمی با یکی از اساتید محترم علوم سیاسی مورد بررسی  دموکراسی طی مناظره

  . قرارگرفته است

و حول  نداي واحد اما همگی حاکی از دغدغه. این مقاالت در یک سطح نیستند

بسا اگر فرصت یار بود،  چه. ست قابل جمعندموضوعی واحد یعنی نسبت شریعت و سیا

اما شاید . شد میردگی بیشتري به محضر ارباب معرفت عرضه تاین کتاب با شمول و گس

درد و تالش صمیمانه براي حل مشکل در حین واقعه لطفی  از سرِ هاي در این نگارش

  . باشد که در  طرق دیگر سراغ نباشد

. مذکور زمانی نیست ۀاین قلم در فاصل هاي  و نوشته ها شریعت و سیاست همۀ گفته

در قالب کتابی مستقل در انتظار انتشار است؛ این که » حکومت انتصابی«غیر از 

این سالیان  آماده انتشار  هاي  مجموعه مقاالتی است که از میان سخنان و دست نوشته

شریعت و «. دنیز فراهم شو ها و نوشته ها امیدوارم توفیق انتشار دیگر گفته. بودند

به حساب ) 1379(» حکومت دینی هاي  دغدغه«توان جلد دوم کتاب  میرا  »سیاست

  . است اوینمقاالت سیاسی قبل از  ها دغدغه .آورد

در ادبیات دینی و هم سنت نقد . حساسیت موضوع این کتاب پوشیده نیست

از گویندگانشان  آراء سیاسی را فارغ ،نویسنده. اي نیست علمیه ما متاع تازه هاي  حوزه

که در آن نظریۀ رسمی با ادب و انصاف علمی نقد  یاگر کتاب. مورد نقد قرار داده است

   .ستا کورسوي امیدي باقیدر خانه هنوز یابد، نشانۀ آن است که بد، امکان انتشار وش می

 یبنأُ هیلَإوکَلّْت و و ما تَوفیقی إلّا بِاهللا علَیه تَ تعطَتَا اسم صالحإلاا لّإ یدرِأُإنْ 

  )88/هود(
                                                                                          

  محسن کدیور                                                                                     

  1387آذر  3دانشگاه ویرجینیا، 
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  *در قرآن  زندان

  

کار   به علیه منتقدان و مخالفان  اي گسترده  شکل  بهدر طول تاریخ،   که  یهای  حربه  ازجمله

  فراوان  از دین  و تجویز زندان  در توجیه  از آنجا که .است  زندان  کهنه  ، حربههشد  گرفته

  اندیشه  منبع  نخستین  عنوان بهـ ـ  کریم  قرآن  نگاه  از زاویه  دیدم  شود، مناسب می  هزینه

   .قرار دهم  را مورد بررسی  زندان  ـ پدیدهـ  دینی

  ۀمطالع :قرار داد  و پژوهش  مورد مطالعه  توان می  را از چند ناحیه  زندان  پدیده

.  دینی  ۀمطالع  و باالخره  شناختی و روان  شناختی جامعه  ۀ، مطالع قیحقو  ۀ، مطالع تاریخی

؛ در قرآن  زنداناول، : است  تحقیق  شایسته  مباحث  ، این زندان  ةپدید  دینی  ۀدر مطالع

  در سیره  زندان؛ چهارم، دینی  و احکام  در فقه  زندان؛ سوم،  در روایات  زنداندوم، 

در   زندان«، در اسالم  زندان  ۀچهارگان  از مباحث  بحث  نخستین  .دینداران  و تاریخ  عهمتشرّ

  که »تفسیر موضوعی«  ، از سنخ است  تفسیري  بحثی »در قرآن  ندانز«  بحث.  است »قرآن

   .دهد می  را تشکیل  در فقه  و زندان  در روایات  زندان  دو بحث  پایه

  

  هاي بحث زندان در قرآن اهم پرسش

  الهی  کالم :عبارتند از ،شوند می  مطرح »در قرآن  زندان«  در بحث  که  سواالتی  مترینمه

را تجویز و   زندان  مجید مجازات  آیا قرآن ؟ است نگریسته  زندان  پدیده  به  منظري  از چه

  آن  اريذارزشگ  به یا اصوالٌ  قرار داده  و تقبیح  ترا مورد مذم  آن  یا اینکه  است  یید کردهأت

  چه  زندانیان  این  ، گناه را بازگفته  زندانیان  کدام  مجید سرگذشت  اهللا کالم ؟ است  نپرداخته

  قرآن  هدف اند؟ کرده  زندان  اند یا تهدید به افکنده  زندان  به را  آنان  کسانی  و چه  بوده

  آیا در قصص ؟ است  هفتهن  در آن  یهای عبرت  و چه  بوده  چه  زندان  قصه  مجید از بیان

  است  و پاکان  مصلحان  علیه  و مستکبران  مستبدان  ، حربه حبس  و تهدید به  ، زندان قرآنی
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  جرایمی  چه  براي  کریم  در قرآن و اخیار؟  صالحان  توسط  و بدکاران  مجرمان  یا مجازات

  ، آیات زندان  مجازات  کدام  شرعی  دیگر دلیل  بیان  ؟ به است  شده  تعیین  زندان  مجازات

از   زندان  در بحث  کریم  قرآن دارد؟  جایی  ، زندان اخروي  هاي آیا در مجازات ؟ است  قرآن

  محل ؟چیست  در قرآن  مطرح  مراد از زندان ؟ است  کرده  تعابیري استفاده ها و واژه  چه

خود یا   فرد در خانه  حصورکردنیا م ،کنند منظور بنا می  این  ها به حکومت  که  متعارفی

  کردن  محبوس  بدون  شخص  هاي آزادي  و محدودکردن  تصرفات  فرد از برخی  ممنوعیت

، قواعد،  اصول  چه  و زندانی  زندان  درباب  کریم  از قرآن  در مجموع ؟ خاص  در محل  وي

  ؟  است  استخراج  قابل  و احکامی  ضوابط
  

  نشناسی زندان در قرآ واژه

، حصر،  ، حبس سجن:  است  شده  استفاده  از چند واژه  تیبتر به  در قرآن  زندان  در بحث

  جنس.  سجن است  زندان  قرآنی  واژه  ترین و پراستعمال  مهمترین). 1(و احیانا نفی  امساك

)  کسر سین  به(  جن، س است  در زندان  کردن  حبسمعناي  بهمصدر و )  سین  فتح  به(

  ، که است  یینعلّ  ازاي  به  مجهنّ  از اسامی  یکی  ینجس.  است  و زندان  سحبم  معناي  به

  تعمالاس  کریم  بار در قرآن  شش)  زندان(  جنس  واژه )2(.است  کار رفته  به  دوبار در قرآن

از  )3(.است  نام  همین  به  اي و در سوره  )ع( یوسف  حضرت  هدر قص  همگی  که  شده

  درقالببار نیز   و یک )4(کار رفته به  هقص  در همین  فعل  بار در قالب  سه  ماده  این  مشتقات

    )5(.خورد می  چشم   به  و فرعون  )ع( موسی  شعرا در قصه  در سوره  مسجون  مفعول  اسم

کار  به  کریم  در قرآن  فعل  دو بار در قالب  که  ، حبس است زندان  قرآنی  واژه  دومین

  است)  االنبعاث  من  المنع(  از برخاستن  و ممانعت  جلوگیريمعناي  به  حبس )6(.است  رفته

   )7(.شود می  نیز استعمال  متعارف  زندانمعناي  به اخیراً  که

و   هو احاط  گرفتن  و تنگ  تضییقمعناي  به، حصر  حصر است  زندان  قرآنی  واژه  سومین

  در قرآن  اسم  تأو دو بار در هی )8( فعل  چهار بار در قالب  ماده  از این.  است  استیعاب

، احصار در  کار رفته به  حج  به  از تشرف  منعمعناي  بهصر و احصار ح . است شده  استعمال

  باطن  در منع  ، و حصر فقط مانند مرض  باطن  ، و منع و راهزن  دشمن  ظاهر مثل  منع

  خود را از زنان  ریاضت  براي  شد که می  گفته  مردي  حصور به) 9(.شود می  گفته

  بار بیشتر در قرآن  یک  حصیر که) 10(.است  )ع (یحیی  حضرت  و نیز از صفات ،دارد بازمی

   )11(.است جهنم   و از صفات  و محبس  سجنمعناي  به  کار نرفته  به
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در  بار  یک  که  ،است  و حبس  و نگهداري  حفظمعناي  بهفرد   امساك  واژه  چهارمین

  نفی«  واژه  آخرین  و باالخره ).12( ) البیوت فی  فامسکوهن(  است  کار رفته به  قرآن

  در زندان  حبسمعناي  بهرا   آن  و برخی  است  تبعید از سرزمینمعناي  به  که  »االرض  من

  )13( .) االرض  ینفوا من او( اند دانسته

ظهور دارد، اما   متعارف  در زندان دقیقاً  آن  و مشتقات  سجن  یادشده  واژه  از پنج

و   ، تضییق محدودیت  نوعی  به  داللت  اگرچه  و نفی  ، حصر، امساك حبس  هاي  واژه

  به  هستند و با عنایت  از آن  نیستند و اعم  نمتعی  متعارف  دارند، در زندان  گرفتن  تنگ

  اخیر هیچ  ماده چهار  هاي  واژه بر  مشتمل  از آیات  ، برخی مربوطه  موجود در آیات  قراین

  .ندارد  مورد بحث  تضییق  اعیا دیگر انو  زندان  به  داللتی

  

  بندي موضوعی آیات زندان دسته

و   یوسف  سوره(  سجن  مشتقات  کلیه :شود محدود می  ذیل  در آیات  در قرآن  زندان  بحث

، )15/ءنسا(امساك ،)8/ءو اسرا 273/ و بقره 5/ توبه(حصر  ،)106/ مائده(  حبس ،)29/ءشعرا

  آیه  هیچ  به  و فقهی  ، روایی تفسیري  در مباحث  یادشده  آیه 18از   فارغ .)33/ مائده(  نفی

  چنین  دیگري  آیه  و از هیچ  است  استناد یا استشهاد نشده  زندان  در بحث  دیگري

  .رسد نمی رنظ  به  اريظهاست

 ،اول  دسته :کرد  تنظیم  موضوعی  دسته  در سه  توان را می  یادشده  آیات  مجموعه

 ،سوم  دسته؛ مجرمان  ، مجازات زندان ،دوم  دسته؛ مصلحان  علیه  ستبدانم  حربه  زندان

  ، بحث با زندان  مرتبط  آیات  گانه سه  هاي  دسته  به  با توجه. و حصیر  ، سجین اخروي  زندان

  . کنیم برگزار می  مقام  را در سه

  

    مصلحان  علیه  مستبدان  حربه  زندان:  الف

با   دو مورد مرتبط  الهی به  آمیز پیامبران عبرت  و قصص  اخباري  در مباحث  کریم  قرآن

؛ و شود تهدید می  زندان  به  فرعون  از جانب  که  )ع( موسی  حضرت : است  کرده  اشاره  زندان

  از جوانی  سال  حدود ده  شود و باالخره تهدید می  زندان  ابتدا به  که  )ع( یوسف  حضرت

  آیات  حجم  و بیشترین  است  قرآنی  زندانی  کند و سمبل می  پريس  خود را در زندان

  زندان  تهدید به  حربه  ابتدا به. ) آیه 9(  است  داده  خود اختصاص  را به  زندان  به  مربوط

   . دهیم قرار می  را مورد مطالعه  قرآنی  اسوه  زندانی  ابعاد مختلف  ، سپس پرداخته
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    زندان  به  د صالحانتهدی  کهنه  حربه:  اول

  تهدید و ارعاب  و مصلحان  با صالحان  در مواجهه  تاریخ  در طول  ناصالحان  همه  رایج  شیوه

اند و با استبداد  آورده  چنگ  را به  سیاسی  قدرت  ناحق  با زور و به  که  ناصالحان.  است  بوده

  که  از آنان  ویژه بهتابند و  ا برنمیر  مخالفی  صداي  کنند، هیچ می  حکومت  و فشار بر مردم

  الؤس  لگُ  مردم  ذهن  و در خانه ،کنند می  را مخدوش  شیطانیشان  سلطه  نظري  هاي  پایه

 .دارند  واهمه  شدت  به ،کنند چرا ایجاد می  موجِ  جامعه راکد ِ و در مرداب ،کنند می  غرس

  خداوند دعوت  عبادت  ها به طاغوت  از اطاعترا   مردم  هستند که  مصلحانی  الهی  پیامبران

ها و  فشارها، محدودیت  با انواع  ها و مستبدان طاغوت  از سوي  و لذا همواره ،کنند می

  دشوار قرار داده  دوراهی  یک  بین  همواره  و مصلحان  پیامبران. شوند می  تهدیدها مواجه

  زمانه  بردارند و همرنگ  و خداخواهی  آزادي و  رهایی  به  از دعوت  دست  شوند، یا اینکه می

  شدن  کشیده  صلیب  ، به تبعید از شهر و دیار، سنگسارشدن  تحمل  و یا خود را براي ،شوند

و   شدن  افکنده  زندان  ، به در آتش  شدن  ، سوزانده هم  و پا برخالف  دست  شدن  و بریده

  .کنند  آماده  قتل  باالخره

  کرده  ترسیم  تدقّ  تهدیدها را به  این  اتکرّ  نافذ خود به  هاي ر عبرتد  کریم  قرآن 

و  88/ اعراف(شوند تبعید تهدید می  به  پیامبران  طور کلی  و به  )ع(شعیب  حضرت.  است

  رجم و  سنگسارشدن  به  پیامبران  همه اًو کلّ  )ع (، شعیب )ع( ، ابراهیم )ع( نوح). 13 /ابراهیم

  آیین  به  که  ساحرانی). 18 /و یس 91/، هود46/، مریم116/ءشعرا(شوند  می  ترسانیده

تهدید   هم  و پا برخالف  دست  و قطع  شدن  کشیده  صلیب  آوردند به  ایمان  )ع( موسی

و   سوختن  در آتش  به  )ع( ابراهیم  حضرت). 49/ء، شعرا71/، طه124/ اعراف(شدند 

  )ع( موسی  و حضرت  )ع( بیلها   حضرت). 68/ء، انبیا24/ عنکبوت( دید شدته  شدن  کشته

تهدید   زندان  به  دو پیامبرند که  اما فقط). 26/و غافر 27/ مائده(شوند  تهدید می  قتل  به

  .  )ع( و موسی  )ع( شوند یوسف می

در شهر   )ع( یوسف  به  در اظهار عشق  اش خبر ناکامی  از اینکه  همسر عزیز مصر پس

  دیدگان  را در مقابل  یوسف  مثال بی  کند و جمال می  شهر را دعوت  منتشر شد، زنان

کنند،  همسر عزیز مصر را تایید میرأي   آنان  که  گذارد و وقتی می  نمایش  به  آنان  شیفته

  از او کام  کردید، من  خاطر او سرزنش  مرا به  که  است  همان  این: گوید می  آنان  به  خطاب

او را  نکند، حتماً  عمل  ام داده  او فرمان  به  آنچه  کرد و اگر به  ، اما او خودداري خواستم  دل

د قَلَ و ِ فیه  ینَنّمتُلُ  ذيالّ  نَّکُذلفَ  تقالَ«. گردد  زبونان  ازجملهافکند تا   خواهم  زندان  به
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دتُّراوه  نَ  نعاستَفَ  هفسعصم  لَ وملَ  نئ  یآما   لفعلَ ُ هرُمینّنَسج َ لَ ون ونَکُینَم  الصرینَاغ « 

  تن  ملکه  نفسانی  خواهش  شود یا به می  قرار داده  بر سر دو راهی  یوسف). 32/یوسف(

  یا به  فروغلتیدن  ناپاکی  یا به ؛شود می  زندانی  آالید یا اینکه خود را می  دهد و دامان می

  نکته  چندین  حاوي  آیه  ، این القصص  احسن  اخالقی  از ظرایف  فارغ.  افتادن  نزندا  کنج

    :است  سیاسی

  زندان  به. کند  اعالم پلید خود را علناً  خواسته  ندارد که  مصر ابایی  ملکه:  اول  نکته

در   القیاخ  هاي ارزش  همه  خطر فروریختن  زنگ  )ع( یوسف  همچون  صالحی  انسان  افتادن

بیمار   اي جامعه  بدانی  اینکه  براي. اند جامعه  الحراره  زندانها میزان.  است  اي جامعه  چنین

  ، معنایش در بند است  )ع( یوسف  چونان  بنگر، اگر صالحی  آن  هاي زندان  ، به یا سالم  است

  زنجیر کشیده  به  اگر آزادیخواهی. ندارد  جایی  پاکدامنی  جامعه  در آن  که  است  این

  و بر همین  ،ارزش  نه  است  جرم  آزادیخواهی  جامعه  در آن  که  است  این  شود، معنایش می

  سیاسی  و نظام  جامعه  صادق  ها آینه گویند، زندان نمی  ها دروغ زندان.  کن  قیاس  منوال

  نظام  ز باید دید آناز هر چی  قبل  سیاسی  نظام  یک  سالمت  آزمودن  براي. خود هستند

   .کند می  را زندانی  کسی  چه

  هاي نظام  در همه  که  اي کند، قاعده می  اشاره  کلی  قاعده  یک  مصر به  ملکه:  دوم  نکته

  زندانش  ندهد، حتما به  انجام  ام او را امر کرده  اگر آنچه .است  جاري  و طاغوتی  استبدادي

  حاکمیتی.  افتادن  زندان  یا به  از حاکمیت  محض  یا اطاعت ؛ کنم می  و خوارش  افکنم می

  اجراي  دهد و ضمانت قرار می  دوراهی  اوامر خود بر سر چنین  به  را نسبت  مردم  که

مصر با دو تاکید   ملکه.  نیست  دین  دهد، مطلوب قرار می  خود را زور و ارعاب  فرامین

در   تاکید ثقیله  نون و کیدأت  الم( کند می  اعالم  ندانخود را ز  از فرمان  سرپیچی  مجازات

  اوامر ناصواب  به  که  است  کسانی  محتوم  سرنوشت  زندان  ناسالم  جامعه  در یک).  نَنََّسجیلَ

  هاي اراده  چنین  شکستن  درهم  دارند و براي  شوند، از خود اراده نمی  تسلیم  حاکمیت

شوند، باید تحقیر   ر، خوار و ذلیلباید صاغ  صالحان. شوند  افکنده  زندان  باید به  مستقلی

را در   حاکمیت  مطاع  از اوامر جهان  سرپیچی  هوس  رد شوند، تا دیگر کسیشوند، باید خُ

   .سر نپروراند

را   فرعون  )ع( موسی. شود تهدید می  زندان  به  فرعون  سوي نیز از  )ع( اهللا کلیم  موسی

خواند،  می  خدا را دیوانه  رسول  کند، فرعون می  دعوت  پروردگار جهانیان  پرستش  به

  به  عاجز از پاسخ  طلبد، فرعون می  چالش  را به  حاضران  خود عقل  با براهین  )ع( موسی
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  ، حتما از زندانیان اتخاذ کنی  جز من  اگر خدایی: کند او را تهدید می  )ع( موسی  ادله

  تو زندان  جاي  نکنی  محض  اطاعت اگر از من:  است  بسیار ساده  فرعون  قمنط. بود  خواهی

  او نماز بخوانیم  سوي  به رو  شود که نمی  خالصه  ، در این را خدا دانستن  فردي. خواهد بود

  .  بگیریم  روزه  و برایش

:  است  داده  دست  به  کلی  اي قاعده  آیات  گونه این  صحیح  در فهم  )ص( پیامبر اسالم

»أ  نمطاع  یرِغَ  فی اًوقَخلُمطاعاهللاِ ه  لَج ّ و رَفَد کَقَفَ زَّع لهاًإ ذَخَاتَّ و نم  14(.« اهللاِ ونِد( 

و غیر خداوند را خدا   کند، کافر شده  عتاخداوند اط  را در غیر طاعت  مخلوقی  هرکس

و از   کفر است  در باطن  از آدمیان  اعتطا  نبوي  عمیق  قاعده  این  براساس.  است  گرفته

  همه  اساس  براین.  است  کردن  خدایی  فراخواندن  محض  اطاعت  را به  سو مردم  آن

اوامر آنها را   کنند و هر کس می  سلوك  فرعون  شیوه  به  و طاغوتی  استبدادي  هاي حکومت

نیز همانند   فرعون.  است  زندان  ایشکند، جز  را با تردید مواجه  آنان  نپذیرد و خدایگانی

: کند تر می تهدید خود را غلیظ)  تاکید ثقیله  کید و نونأت  الم(کید أمصر با دو ت  ملکه

و   دردناك  قصه  چه  مسجونین  که  است  آگاه  و شنونده »ونینَسجالم  نَم  کنَّلَجعألَ«

  .دارند  آوري ترس

تهدید   زندان  به  حاکمیتی  آموزد که ما می  به  )ع( با موسی  فرعون  مواجهه  نحوه

و   خود را با داغ  نظري  و ضعف )15(باشد  وامانده  و استدالل  برهان  در آوردگاه  کند که می

  شود، یعنی تهدید می  زندان  به  )ع( موسی  وقتی. کند می  و زنجیر جبران  و غل  درفش

  بگوید خانه  آزاد بماند و سخن  )ع( و اگر موسی  آورده  کم  و منطق  در دلیل  حاکمیت

وجود او   شود یعنی می  افکنده  زندان  به  فردي  وقتی. ریزد فرومی  اقتدار فرعونی  عنکبوت

از   جامعه  آن  سیاسی  نظام  باشد، یعنی  از مصلحان  اگر زندانی.  است  جامعه  براي  تهدیدي

فساد   افکند به می  زندان  را به  مصلحان  که  کمیتیحا .کند خطر می  احساس  طلبی اصالح

  با هم  سیاسی  و نظام  زندانی  اي در هر جامعه  باشیم  یاد داشته  به. کند می  خود اعتراف

  در سالمت اند، زندانی  طلبان و حق  و پاکان  مصلحان  اي اگر در جامعه. دارند  عکس  نسبت

  و قدیمی  کهنه  اي حربه  زندان  تهدید به. تردید کرد  شدت  باید به  جامعه  آن  سیاسی  نظام

   .کند می  معرفی  و طواغیت  فراعنه  را شیوه  تهدیدي  چنین  کریم  قرآن.  است
  

    قرآنی  اسوه  زندانی:  دوم

  سوره  این). 3/یوسف(است  خوانده  القصص  را احسن  )ع( یوسف  خود قصه  کریم  قرآن

  به  امور مرتبط  تنها به  مجال  در این.  است  و تربیتی  اخالقی  فراوان  فاز ظرای  آکنده

   :پردازیم می  نکته  ده  در ضمن  )ع( یوسف  حضرت  زندان  لهأمس
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کرد و   عرضه  )ع( صدیق  همسر عزیز مصر خود را بر یوسف  از اینکه  پس : اول  نکته

شد،   در، با عزیز مصر مواجه ۀو در آستان  گریخت  از ملکه  منیپاکدا  درنهایت  )ع( یوسف

  ؟باشد چیست  کرده ءسو  اراده  همسرت  به  که  کسی  گوید جزاي می  همسرش  به زلیخا

 رادأ  نم ءزاج ما  تقالَ«؟ )شود  را متحمل(  دردناك  شود یا شکنجه  زندانی  جز اینکه

  نشده  مرتکب  گناهی  )ع( یوسف .)25/یوسف(»لیمأ  ذابو عأَ  نَسجی  نأا لّإ  اًءوس  کهلأبِ

و   سوء اراده  را به  )ع( یوسف  دروغ  مصر به  ملکه.  است  گریخته  از بستر هوس  جز اینکه

  آشکار از جانب  شود، دروغی با دروغ آغاز می  )ع( یوسف  زندان  بحث. کند می  متهم  ناپاکی

  )ع( یوسف  پیراهن  عقب  شدن  پاره  به  با تمسک  کند و شاهدي میانکار   )ع( یوسف.  ملکه

  مساله  از این  خواهد که می  )ع( عزیز مصر از یوسف. دهد می  او شهادت  صداقت  به

    . درگذرد

  قصر باقی  در چارچوب  )ع( مصر از یوسف  ملکه  نفسانی  هاي خواهش  قصه : دوم  نکته

  چون  کند آنان می  قصر دعوت  شهر را به  زنان  ملکه. شود می  ماند و در شهر شایع نمی

  بوده  حقّم  جمالی  چنین  به  در دلباختن  ملکه  کنند که می  بینند تصدیق را می  یوسف

  سرزنش  خاطرش   مرا به  که  است  همان  این  گفت  زنان  به  ، ملکه گذشت  که  آنچنان.  است

  عمل  ام او را امر کرده  آنچه  اگر به که کرد  ، او خودداري خواستم  دل  از او کام  من. کردید

  هرُمآما   لفعی  ملَ  نئلَ«. خواهد بود  و از زبونان  افکنم می  زندان  نکند حتما او را به

، اگر شود تهدید می  زندان  به  )ع( یوسف .)32/یوسف(  »رینَاغالص  نَم نونَکُیلَ و  نَنَّسجیلَ

   .شود می  نکند زندانی  اطاعت  از اوامر ملکه

خدایا : کند نجوا می  شنود با خدایش را می  زندان  تهدید به  چون  )ع( یوسف : سوم  نکته

ا مم َ یلَإ  بحأَ  جنُالس  بر«. خوانند می  آن  مرا به  که  است  تر از آن محبوب  ، نزد من زندان

یو   گاهانهآ  و زندان  گناه  به  دامن  آلودن  در دو راهی  )ع( یوسف). 33/یوسف( »یهلَإ  نیونَدع

.  است  و اختیار یوسف  عنصر آگاهی  همین  سوم  نکته. گزیند را برمی  مختارانه زندان

  در آن  که  نامطلوبی  در شرایط  رود، بلکه نمی  زندان  به  و نخواسته  ندانسته  یوسف

  صالحان  همه  محتوم  سرنوشت  این. گزیند را برمی  زندان  و مختارانه  مانهعال  قرارگرفته

. دهند می  ترجیح  ناصالح  حاکمیت  اتاز منوی  را بر اطاعت  زندان  و آزادانه  آگاهانه  که  است

  و دعوت  بودن  پاك  کند که می  بینی پیش  ، مصلح ناسالم  جامعه  دیگر در یک  عبارت  به

  .ندارد  جز زندان  ، عاقبتی پاکی  به  ندیگرا
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  نصیبش  زندان  طلبد که از خدا می  ماندن  پاك  براي  )ع( یوسف  در آن  که  اي جامعه

جز   اي کند چاره می  احساس  طلبی اصالح  وقتی.  است  و منحطّ  ناپاك  اي کند، جامعه

  ساقط  تاز مشروعی  حاکمیت  کند که می  اعالم  جامعه  عمال به  ندارد، در واقع  رفتن  زندان

  ، به نهاده  را زندان  تنها گزینه  خود غیر از اطاعت  دربرابر مخالف  که  حاکمیتی.  است  شده

  اجابت  خلعت  را به  )ع( یوسف  حق  خداوند دعاي.  است  داده  يأخود ر  تصالحی  فقدان

  الهی  اولیاي  زندان. رهاند می  از کید مکاران را  )ع( او، یوسف  افکندن  آراید و با زندان می

،  خداوند است  درگاه  ، مقبول است  ، عبادت است  ، خدایی بودن  و مختارانه  از آگاهانه  فارغ

  عبادتی  و آزادانه  ، آگاهانه زندان  کردن با اختیار  مصلح.  است  دینی  و تکلیف  وظیفه  انجام

    .است  عبادت  مصلحان  در چشم  زندان  تحمل.  است  دشوار را آغاز کرده

شد   بود، بر آن  شده  اثبات  برایش  )ع( یوسف  گناهی بی  دربار مصر با اینکه : چهارم  نکته

ها  دربار از خاطره  اهل  و ناپاکی  )ع( یوسف  بیفتد و یاد پاکی  ها از آسیاب آب  که  تا زمانی

وا أَر ما عدب  نم  مهلَ داب َ مثُ«. یاد کرد  قسم  تصمیم  اینو بر . افکند  زندان  برود او را به

  شود که می  افکنده  زندان  به  زمانی  )ع( یوسف. )35/ یوسف(  »حین  یتَّح  هنَنُّسجلَی  یاتاآل

اقتدار   جبران  براي  که  حاکمیتی.  است  روشن  او بر حاکمیت  گناهی و بی  حقانیت

خود   مفرط  ضعف  از هر چیز به  کشد، پیش زنجیر می  را به  مصلحان  شا شده  مخدوش

   . است  کرده  اعتراف

دو  ؛کند می  دو نفر اشاره  تنها به  )ع( یوسف  بندان هم  از میان  کریم  قرآن : پنجم  نکته

قصیر ت  به  که  کارگر آشپزخانه  دربار و دیگري  ساقی  عزیز مصر، یکی  از کارگزاران  جوان

و  ،کند می  خود جذب  سوي بهدو را   آن  ال با تعبیر خوابشاناو  یوسف. اند افتاده  زندان  به

  ونَقُرِفَتم  ربابءأ  جنالس  یبیا صاح«کند،  می  و توحید دعوت  خداپرستی  را به  ثانیا آنان

  دین  تبلیغ  ، او به بیکار نیست  داندر زن  )ع( یوسف .)39/یوسف( »ارهالقَ دالواح  اهللا  مِأ یرًخَ

  اعدام  کارگر آشپزخانه  )ع( بند یوسف از دو هم.  است  مشغول  زندانیان  در میان  حق

   .دگرد آزاد می  از چندي  دربار پس  اما ساقی ،شود می

آزاد   که  آنگاه:  گفت  بندش از دو کارگزار هم  یکی  به  )ع( یوسف  حضرت : ششم  نکته

آزاد   شود او مرا از زندان  باعث  یادآوري  این  ، باشد که یاد کن  نزد عزیز مصر از من  شدي

نزد عزیز   و از یاد برد که  انداخت  فراموشی  را به  اش بند آزادشده ، هم اما شیطان. کند

کمتر (دیگر   چند سال  )ع( یوسف  حضرت  درنتیجه. ر دهدرا تذکّ  یوسف  بودن  مصر زندانی

  یهنسأَفَ  کبر ندع  یرنما اذکُنهم  ناجٍ  هنَََّ أ نّظَ  ذيلَّل  قالَ و«. ماند  باقی  در زندان)  سال  ز دها
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  )ع( یوسف  حضرت). 42،  یوسف(  »نینَس  ضعبِ  جنِفی الس  ثَبِلَفَ  هبر کرَذ  یطانُالشَّ

و با اختیار   ، آگاهانه و زندان  معصیت  خود، بین  خود و با اینکه  بیگناهی  به  یقین  رغم علی

  براي  مشروع  و وسایل  افکند اما از طرق  زندانش  به  را برگزید و خدا را خواند که  زندان

  به  خواهد که می  است  آزادي  در شرف  که  بندي لذا از هم.  نیست  غافل  از زندان  رهایی

ماست  ر زنداند  )ع( یوسف  تذکر دهد که  کل  .  

  یادآوري  یک صرفاً  او خواست  کند، آنچه عفو نمی  هرگز از عزیز مصر تقاضاي  یوسف

و   خالص  که  نداشت  تردیدي  )ع( صدیق  یوسف  اینکه  درعین.  »کبر ندع  یرنذکُأُ«بود 

  اینکه. ندارد  صبا اخال  منافاتی  هیچ  مباح  اسباب  به  ل، اما توس خداست  دست  به  نجات

ر در تذکّ  دارد که  از آن  ، نشان انداخت  فراموشی  را به  )ع( یوسف  بند آزاد شده ، هم شیطان

  در تفاسیر روایی.  است  نبوده  شیطان  عزیز مصر مورد رضایت  به  )ع( یوسف  بودن  زندان

  )ع( یوسف  چون  که  مونمض  این  به  شده  نقل  متعددي  روایات  آیه  این  در ذیل  فریقین

را از   اش ، آزادي»کبر ندع  یرنذکُأُ«  را از خدا بخواهد با بیان  اش آزادي  اینکه  جاي  به

  . داشت نگاه  بیشتر در زندان  لذا خداوند او را چند سال  غیرخدا خواست

  یايؤر  آن  کسی  چه  فرستد که می  پیغام  )ع( یوسف  خداوند به  روایات  این  مطابق

  در چاه  که  آنگاه  کسی  پدر کرد؟ چه  تو را محبوب  کسی  ؟ چه انداخت  دلت  را به  صادقه

تو را از   کسی  ؟ چه بدر آوردت  سالم  کرد و از چاه  روانه  سویت  را به  کاروان  بودي  افتاده

تو   نفع  د تا بهشاهد آور  زبان  عزیز مصر به  در فتنه  کسی  کرد؟ چه  حفظ  مکر زنان

  االتؤس  این  همه  در پاسخ  ؟ و یوسف تو آموخت  به  خواب  ویلأت  کسی  دهد؟ چه  شهادت

خداوند   روایات  این  مطابق.  داشتی  ارزانی  من  ها را به نعمت  خدایا تو این  کرد که  عرض

از   بخواهی  و از من  نیک  استغاثه  من  به  اینکه  جاي  به  چگونه  پس  یوسف  اي: فرماید می

از   ، تا تو را نزد مخلوقی شدي  لمتوس  من  از بندگان  اي بنده  دامان  به  دهم  نجاتت  زندان

  دیگر فرستادي  بنده  سوي بهرا   اي بنده  که  گناه  این  ۀواسط  به  یاد کند؟ پس  من  مخلوقان

   )16(. بمان  دیگر در زندان  چند سال

  شود و مورچه وارد می  بر یوسف  در زندان  یلئجبر  روایات  دیگر از همین  یکی  مطابق

موجود ریز را   این  روزي  بنگر من: گوید دهد و می می  او نشان  به  خاك  را درون  یا کرمی

  جاي  به  بود که  کاري  چه  ؟ این ام کرده  را فراموشو ت  ، پنداشتی ام از یاد نبرده  در قعر خاك

  حد که  آن  گرید به می  یوسف. »کبر ندع  یرنذکُأُ«  فرستی می  پیغام  بخواهی  از من  هاینک

  را مخالف  روایات  اینگونه  طباطبایی  عالمه )17(.شوند می  او آزرده  از گریستن  زندانیان
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است  با المیزان  حق )18(.شمارد می  )ع( یوسف  و نزاهت  عصمت  و منافی  کتاب  نص  .

از   رهایی  براي  مباح  اي تنها از وسیله »کعند رب  ذکرنیأ«  در تقاضاي  )ع( صدیق  یوسف

   . است  نکرده  را تقبیح  )ع( یوسف  هرگز فعل  کریم  و خداوند در قرآن  سود جست  زندان

ها محو  از خاطره  )ع( یوسف  خواست می  )ع( یوسف  انداختن  زندان  دربار مصر با به

  همه  وظیفه  این. کند می  نظر عزیز مصر عمل  برخالف ر دقیقاًتذکّ  با این  )ع( یوسف. شود

  تعزّ  و زنجیر با رعایت  از غلّ  مصلحان  رهایی  براي  که  است  از زندان  خارج  صالحان

بند از  هم  به  )ع( یوسف.  یاد اوست  داشتن نگاه  ، زنده خدمت  کنند و کمترین  اقدام  دانیزن

. شود ر میرا متذکّ  و اخالقی  شرعی  وظیفه  خود، این  پیوسته  حق  و به  رسته  زندان

، نگذار  یاد کن  گوید از من بگو، می  چنین  من  از جانب  گوید نزد ملک نمی  )ع( یوسف

  داشتن نگاه  زنده.  است  قدرت  نظر ارباب  برخالف  درست  شود و این  فراموش  من  هخاطر

  تبا عزّ  نه  )ع( ر یوسفتذکّ  این  که  است  واضح.  است  آنان  راه  ادامه  زندانی  یاد مصلحان

ر باو  نیز بر همین  البیان مجمع  صاحب.  الهی  اولیاي  با اخالص  نه  است  منافی  نبوي

   )19(. است

  گاو الغر خورده  هفت  توسط  گاو فربه  بیند، هفت می  عجیب  خوابی  ملک:  هفتم  نکته

دربار از   بزرگان.  گندم  خشک  خوشه  در کنار هفت  سبز گندم  خوشه  شوند، هفت می

از چند   را پس  )ع( تذکر یوسف  ،)ع( یوسف ةبند آزادشد  هم. مانند درمی  ملک  تعبیر خواب

  زندان  او را به  تعبیر خواب  کند براي می  آورد و از عزیز مصر درخواست یاد می  به  سال

  سال  کند و خبر از هفت را تعبیر می  خواب  استادانه  )ع( یوسف. بفرستند  )ع( نزد یوسف

  سال  هفت  هکند ک می  دهد و توصیه می  فراوانی  سال  هفت  از پس  و خشکسالی  قحطی

تا  43  آیات(کنید   ذخیره  بعدي  قحطی  سال  هفت  خود را براي  کنید و محصوالت  زراعت

  ). یوسف  سوره 49

  از زندان  رهایی  شرط  را تنها به  کند و آن  خود را دریغ  علم  توانست می  )ع( یوسف

  و بدون  تمزد و منّ بیصبر کرد و   یوسف  که درحالی. قرار دهد  ملک  دراختیار فرستاده

  بود و شفقت  در راه  قحطی  فاجعه را تعبیر کرد، چرا؟ اوالً  ملک  خواب  قید و شرطی  هیچ

  مصلحان. کند  اقدام  آنان  مصلحت  به  سرعت  کرد تا به اقتضا می  بر مردم  )ع( صدیق  یوسف

  در آن  هو خیر عام  عمومی  مصلحت  که  جائر را تنها در اموري  هاي حکومت  درخواست

کند و با   اثبات  قدرت  ارباب  خود را به  منتظر بود تا برائت  )ع( یوسف ثانیاً. پذیرند می  است

  . آزاد شود  او، از زندان  بیگناهی  به  حاکمیت  اعتراف
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دستور احضار و   هلبالفاص  یایشؤر  تعبیر صادقانه  عزیز مصر با شنیدن : هشتم  نکته

  اینکه  جاي  به  )ع( یوسف.  »هبِ  یونائتُ  کلالم  قالَ و«. کند را صادر می  وسفی  آزادي

  ملک  فرستاده  کند و به می  شود، درنگ  خارج  از زندان  وقت  فوت  شود و بدون  خوشحال

  انگشتان  با وي  مصر در مواجهه  چرا زنان  کن  الؤبرگرد از او س  نزد اربابت  گوید به می

  عنَطَََّقَ  تیاالّ هسوالن  الُا بم  لهئَسفَ  کبر  لیإ  عارجِ  الَقَ  ولُسالرَّ  هءا جاملَفَ«ود را بریدند؟ خ

بر   ماجرا را جویا شد، آنان  حقیقت  مصر از زنان  ملک  بعد از اینکه) 50/ یوسف(  »نَّیدیهأ

از   پس  )ع( کرد، یوسف  خود اعتراف  ناهگ  نیز به  دادند و ملکه  شهادت  )ع( یوسف  پاکی

  را بر ارتکاب  با اختیار زندان  )ع( یوسف. آید می  بیرون  از زندان  تخود با عزّ  برائت  اثبات

   .بدرآمد  از زندان  وي  بر برائت  حاکمیت  از اعتراف  برگزید و باز با اختیار پس  معصیت

ذ إ  یبِ  حسنَأ دقَ«: داند خدا می  را از جانب  دانخود از زن  آزادي  )ع( یوسف : نهم  نکته

آورد و   را فراهم  رهایی  باید اسباب  که  خداست  این). 100/یوسف(  »جنِالس َ نم  نیجخرَأ

  که  متذکر شدیم. آورد بدر می  خود را از زندان  و اولیاي  جویان بداند حق  صالح  که  آنگاه

اما . ندارد  رهایی  براي  مشروع  قراز ط  بندگان  هاي ا کوششب  منافاتی  هللا اخالص  این

خریدند   جان  را به  زندان  خدا رنج  رضاي  براي  که  آنان  باشیم  خاطر داشته  باید به  همواره

در   که  اند تا زمانی خود خواسته  طلبند و از خداي را نیز تنها از او می  از زندان  رهاییشان

  . بمانند  ، در زندان ثر استؤم  روند اصالحات  و ادامه  در استمرار دین  نانآ  بودن  زندان

از   آزادي  در ابتداي  )ع( یوسف  از آنچه  است  زیبایی  روایت  البیان در تفسیر مجمع

دعا کرد و   زندانیان  آزاد شد براي  از زندان  چون  )ع( یوسف.  است  رانده  بر زبان  زندان

  هاي خداوندا دل. »خباراأل  ملیهِع  معال تَ و ارِخیاأل  وبِلُقُبِ  میهِلَع  فاعط  مللهأ« :فرمود

  ونُکُی  کذللفَ«.  مپوشان  و خبرها را از ایشان  بگردان  متمایل  آنان  سوي بهرا   نیکان

  بیش  در هر شهري  زندانیان رو این از. »دلَب ِ لّکُ  یف خبارِاألبِ  اسِالنّ  عرفأ  جنِالس  صحابأ

  بر در زندان  )ع( ، یوسف »جنِالسّ  بابِ  لیع  بتَو کَ«. اخبارند  در جریان  از دیگر مردم

اینجا  )20(»ءعدااأل ماتشَ و ءقاصداأل بجرُّتَ و  حزانِاأل یتب و ءحیااألوربا قُهذَ«:  نوشت

  .است  دشمنان  و سرزنش  دوستان  آزمون ها، اندوه  ، خانه قبر زندگان)  زندان(

و   از اطالعات  برد محرومیت می  رنج  از آن  شدت  به  زندانی  که  یهای محدودیت  ازجمله

  جامعه  در یک  زندگی  نبض. پیچد زود می  خبرها در زندان غالباً  همه  با این.  اخبار است

و   آزاد اطالعات  از جریان  زندانی  محرومیت. تپد تندتر می  سیاسی  در بند زندانیان  ناسالم

  از اهل  کمتر از دوري...) و  تلفن، اینترنت ،رادیو ،مجله ، ما از روزنامه  زمان  در عرف(اخبار 
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  زندان:  است  جذاب  ، سخت از زندان  )ع( یوسف  حضرت  تعابیر چهارگانه.  نیست  و عیال

. ها زنده  ها و قبرستان مرده  قبرستان :داریم  ستانقبر  ما دوگونه.  است  زندگان  قبرستان

آنند تا   درپی  همه  اما زندانیان. دیرتر بگذرد  کوشند تا زمان می  همگان  از زندان  خارج

  سلب  آدمی  هرجا آزادي.  است  زندگی  و اختیار مالزم  آزادي. شود  زودتر سپري  زمان

  . است  زندگان  انقبرست  و زندان  است  شود آنجا قبرستان

  سیاسی  نظام.  گرفت  سراغ  افراد را باید در زندان  ترین ، سالم ناسالم  جامعه  در یک 

  توانست اگر می. بماند  در امان  آنان افکند تا از شرّ می  زندان  خود را به  ، مخالفان ناصالح

  دهد با سلب را نمی  حکومت  مخالفان  قتل  اجازه  افکار عمومی  چون.  کشت آنها را می

  قبرستان  ، تبعید به و یاد آنان  نام  کردن  ، خاموش از جامعه  فیزیکی  ، حذف مصلحان  آزادي

را   زندان  خود رنج  که  )ع( یوسف. کنند تجویز می  را برایشان  تدریجی  ، مرگ زندگان

  زندانی  دوستان.  آزادي  بسل  از بابت  حزن ،نامد می « االحزان بیت«را   ، زندان است  چشیده

  و طعن  شماتت  به  زبان  زندانی  و بدخواهان ، است  عبرت  آینه  اندوزند، زندان می  تجربه

   .»ءو شمات االعدا ءب االصدقاتجرّ«گشایند،  می

. دهد و اقتدار قرار می  عزت  او به  نیل  را وسیله  )ع( یوسف  زندان  خداوند بالي : دهم  نکته

ها  را از دل  )ع( یاد یوسف  داشتند که  آن  بناي  )ع( یوسف  افکندن  زندان  با به  هانبدخوا

اما خداوند . بیندازند  مردم  کنند و او را از چشم  بیرون  مردم  دل  بزدایند و او را از سراچه

 و« )21(.و اقتدار کرد  تعزّ  اریکه  به  رسیدن  را طریق  نهاد و زندان  تمنّ  )ع( بر یوسف

  ضیعالنُ و ءاشَنَ  نا منَتحمرَبِ  بصیِنُ ءاشَی  نها حیثُا مءوبتَی  رضِاأل یف  فوسیا لنّکَم  کذلکَ

). 57و  56/یوسف(  »ونَتقُّوا یکانُ وا ونُآم  ینَذلَّل یرٌخَ هرَخاآل جرُألَ و  نینَحسالمجرَأ

  خواهد برگزیند، رحمت می  هر آنجا که او،  دادیم  سیطره  را بر زمین  )ع( یوسف  بدینسان

، هرچند  کنیم نمی  را تباه  نیکوکاران  و پاداش  کنیم می  بخواهیم  هر که  خود را شامل

   . بهتر است  و پرهیزکاران  منانؤم  براي  آخرت  پاداش

  

   ؟ مجرمان  ، مجازات زندان:  ب

؟  است  شناخته  رسمیت  به  شرعی  هاي از مجازات  یکی  وانعن بهرا   ، زندان کریم  آیا قرآن

را تجویز   زندان  مجازات  از جرایم  یک  کدام  مجید براي  اهللا ، کالم است  مثبت  اگر پاسخ

از   دهد که می  نشان  فقهی  کتب  و تفاسیر و همچنین  قرآن  در آیات  ؟ تفحص است  کرده

  استظهار شده  زندان  شرعی  مجازات  حداکثر از چهار آیه  و فقیهان  مفسران  برخی  جانب
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  تا مشخص  دهیم قرار می  مورد بررسی  و فقهی  تفسیري  را از دو زاویه  چهار آیه  این.  است

  دسته  این  قول اند؟ ثانیاً کرده  استظهاري  چنین  آیات  از این  از عالمان  یک  کدام شود اوالً

  این  آیا با حدس از اعتبار دارد؟ ثالثاً  محلی  چه  مشهور و رایج  با قول  هدر مقایس  از عالمان

  داد؟  زندان  فتوا به  آنان  راي  بود و به  موافق  توان می  از عالمان  دسته

  

محارب  جزاي:  لاو    

و أوا بلَّصو یأوا لُتَّقَی  نأ اداًسفَ  رضِاأل یف  ونَسعی و  هولَسر و  اهللاَ نَبوحارِی  ذینَا الَّؤُزاما جنَّإ«

  یف  مهلَ نیا والد یف  زيخ  مهلَ  کذل  رضِاأل  نَوا منفَو یأ  الفخ  نم  مهلُرجأَ و  میدیهِأَ  عطَّقَتُ

کنند و  می  محاربه  با خدا و رسولش  که  کسانی  جزاي). 33،  مائده( » ظیمع  ذابع هرخاآل

شوند یا   کشیده  صلیب  شوند یا به  کشته  که  است  این  کوشند به می  فساد در زمین  به

در   شان خواري  شوند، این  رانده  شود یا از زمین  قطع  هم  برخالف  ها و پاهایشان دست

  مسلحانه  که  است  کسی  محارب. خواهد بود  سنگین  عذابی  در آخرت  و بر ایشان  دنیاست

  .  است  االرض و مفسد فی  عمومی  امنیت  خلّکند و م می  ارعاب  امعهدر ج

در  »وأَ«مراد از   که  حیث  از این  آیه.  است  شده  بینی پیش  محارب  براي  چهار مجازات

  روایات  و برخی  است  مبهم  ،ترتیب  افساد و محاربه  درجات  حسب  یا به  تخییر است  آیه

  درجات  حسب  به  ترتیب  تخییر و اثبات  نفی  کنند یعنی تایید می را  مدو  قول  آیه  ذیل

  وي  حال  شامل  قتل  یعنی  اول  باشد مجازات  شده  قتل  مرتکب  اگر محارب.  محاربه

از   قتل  یعنی  دوم  باشد، مجازات  نیز کرده  سرقت  بر قتل  عالوه  اگر محارب. شود می

باشد   شده  مرتکب  قتل  بدون  مسلحانه  خواهد بود و اگر سرقت  وي  دار، مجازات  طریق

  خواهد شد و اگر در اخالل  وي  نصیب  مقابل  ها و پاهاي دست  ، قطع سوم  مجازات

. شود می  از ارض  باشد، نفی  نشده  و سرقت  قتل  مرتکب  عمومی  در امنیت  مسلحانه

  یک  مدت  به  یعنی »هنَس  غیره صرٍم  لیإ  لَعفَ ما  فیه  لَعفَ  ذيالّ صرِالم  نَم  ینفَی  یعنی«

  ابالغ  تبعیدگاه  اهالی  شود و به شد، تبعید می  جرم  مرتکب  در آن  که  از شهري  سال

نیز   از روایات  برخی )22(.بپرهیزند  با وي  تا از همنشینی  است  او محارب  شود که می

   )23(.گذارد می  اختیار امام  را به  چهارگانه  هاي از مجازات  هریک  انتخاب

  تبعید به  مراد از آن ، اول  قول:  است دو قول « رضِاأل  نَوا منفَی«  چهارم  مجازات  درباره

از   یاد شده  دو روایت  ازجملهمعتبر متعدد   روایات. الس  حداکثر یک  مدت  شهر دیگر به

کند و مشهور  را اقتضا می  نیز همین  ظاهر آیه. اند کرده  ارائه  تفسیر را از آیه  ، همین کافی
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  کردن  ، زندانی از ارض  مراد از نفی: ،دوم  قول )24(. است  فتوا داده  قول  نیز بر همین

   . کند یا بمیرد  هتوب  تا اینکه  است  محارب

در   اخالل  فقط  اگر محاربان:  در تفسیر عیاشی  ، یکی است  دو روایت  قول  مستند این

باشند،   را نبرده  باشند و مالی  را نکشته  باشند اما کسی  کرده  و ایجاد ترس  امنیت

  معنی  ذلک  ، قال سبالح  مهِیداعإبِ رَمأُ. ( است  از ارض  نفی  معناي  شوند، این می  محبوس

:  است  )ع (علی  سند زید از امامدر م  دوم  روایات )25(). بیلالس  مهِتخافَإبِ  رضاأل  نم  فهیمنَ

کنید تا   بگیرید و حبس ،باشند  را نبرده  و مالی  را نکشته  کسی  که  مسلحی  راهزنان

   )26(). رضِاأل نَم  مهیفنَ  کذل وا ووتُمی  یتَّوا حسحبِإ( .بمیرند

از   چهارم  نوع  تعزیري  مجازات  در المبسوط  سیوط  الطائفه  شیخ  امامیه  از فقهاي

  نم  میهِف و ِ هیرِغَ  یف  سحبی و  هدلَب  نع  ینفَی«:  است  کرده  تعیین  گونه  را این  محاربان

 ).27( »هدلَب  فی رَّقَالیِ  هنّأوا ونا راصحاب  نّأ یرا غنَذهبِا مذَه و  غیره  فی  سحبالی  قالَ

قائلند   اصحاب  شود، برخی می  شود و در شهر دیگر زندانی تبعید می  از شهرش  محارب

  ما روایت  اصحاب  ا اینکه، الّ است  ما نیز همین  شود و مذهب نمی  در شهر دیگر زندان  که

  .شود نمی  شتهگذا  باقی  در شهرش  اند که کرده

  النفی او  بالحبس  االرض  من  ینفیهم  ان«  از محارب  گونه  این  مجازات  حلبی  ابوالصالح

را تخییر   چهارم  مجازات  یعنی )28( »عنهم  الصفح  یري یومنوا او  مصر حتی  مصر الی  من

 نفوا«  است  ردهیید کأنظر را ت  نیز همین  زهره  سیدبن.  است  و تبعید دانسته  حبس  بین

 )29( »علیه هالطائف  من  باالجماع  ذلک  مصر، کل  مصر الی  من  النفی او  بالحبس  االرض  من

:  است  شده  امر قائل  سه  تخییر بین  چهارم  قسم  محاربه  ید در مجازاتسع  بن  اما یحیی

آخر، او   علی  او یحبس ــ قول  علیــ   یغرق  بان  االرض  من  نفی  یجن  و لم  اخاف  فان«

  زندانش  کنند یا به می  یا غرقش  یعنی )30( »یتوب  سن حتی  بالد اسالم  من  ینفی

 و ظاهراً  دانسته  لهأدر مس  دو قول  را وي  دو مورد اول. کنند می  افکنند یا تبعیدش می

  جزاي  یا مرگ  را تا توبه  زندان  عالوه  د بهتبعی  حلبی  الدینءاما عال.  نیست  خود وي  فتواي

  نفوا من  و االرجاف هاالخاف  سوي  منهم  یحدث  لم  و ان«  است  دانسته  از محاربان  قسم  این

   )31(.»یموتوا یتوبوا او  ان  الی  بلد و اودعوا السجن  بلد الی

  نشده   و سرقت  قتل  تکبمر  که  محاربی  درباره  حبس  مجازات  به  قائالن  در مجموع

   :اند نظر داده  باشد، چهارگونه

   .) در مبسوط  ظاهر شیخ(  در شهر خودش  حبس اول،
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   .) حلبی  الدینءعال(در تبعید   حبس دوم،

  . ) زهره  بن دو سی  ابوالصالح(  تبعید و حبس  بین تخییرسوم، 

  . )سعید  بن یحیی(و تبعید   ، حبس غرق  بین تخییر چهارم،

  به  ظاهر مبسوط  برخالف یهالنها  فتوایی  کتاب  ویژه به  در دیگر کتبش  الطائفه  اما شیخ

در   حبس  مستند مجازات  هرحال  به )32(. است  تبعید فتوا داده  به  مشهور یعنی  يأر

  ایستادگی  دیگر توان  معتبر قوي  مستندات  و درمقابل  ،است  ضعیف  محارب  چهارم  قسم

) یا در تبعید  ، در شهر خودش و تعیینی  از تخییري  اعم(  حبس  مجازات  در مجموع. اردند

    .است  آن  برخالف  امامیه  و نظر مشهور علماي  است  لهأدر مس  ضعیف  قولی

  

    زانیه  مجازات:  دوم

»االَّ ویت  یَالفَ  ینَأتشاحه نم  نشهِاستَفَ  مکُسائدأَ  نَّیهِلَوا عربعه هِشَ  نإِفَ  منکُموا د

  زنانی). 15/ءنسا( »یالًبِس  نَّهلَ  اهللاُ  لَجعی وأَ  وتالم  نَّیهفَّوتَی  یتَّح  وتیالب یف  نَّوهکُمسأَفَ

دادند، در   چهار شاهد بگیرید، اگر شهادت  شوند، بر آنان می  فاحشه  مرتکب  از شما که

  .بگشاید  آنان  براي  برسد یا خدا راهی  نید تا مرگشانک  ها حبسشان خانه

    :است  چند بحث  آیه  این  درباره 

   ؟ از زنا و مساحقه  یا اعم  ؟ زنا یا مساحقه چیست  آیه  در این  مراد از فاحشه .یک

یا   است  فاحشه  ارتکاب  مجازات  عنوان به  حد شرعی  در بیوت  امساك  آیا مجازات .دو

   ؟ منکر است  دفع  یلاز قب

  مراد از آن  یا اینکه  است) 2  نور آیه  سوره(  ، تازیانه آیه  یا مراد از سبیل در ذیلآ .سه

  یا میل  و مانند آن  کبر سن  واسطه  به  فاحشه  ارتکاب  از قابلیت  زن  یا سقوط  صادقه  توبه

   ؟ است  حشهفا  از ارتکاب  ایمنی  یا دیگر اسباب  مشروع  ازدواج  به

و یا   است  کریم  قرآن  و غیرمنسوخ  دائمی  از احکام  در بیت  امساك  آیا حکم .چهار

از   آیه  و این  شده  قمحقّ ءنسا  سوره  آیه  نور، سبیل ذیل  سوره 2  آیه  نزول  به  باتوجه

   شود؟ می  محسوب  کریم  قرآن  منسوخات

 : معتقدند که  امامیه  علماي  اتفاق  به  کثر قریبا  فوق  چهارگانه  سواالت  به  در پاسخ

و در صدر اسالم  آیه  نزول  در زمان ،ثانیاً .زنا است  مورد بحث  در آیه  مراد از فاحشه ،الاو  

.  است  شده می  محسوب  شرع)  سیسیأت  و نه(  از حدود امضایی  در بیوت  امساك  مجازات

، 2/نور(لد ج  آیه  )ع( هدي  و ائمه ) ص( اکرم  از رسول  بريمعت  روایات  بنابر تصریح ،ثالثاً
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 . است ءنسا  سوره 15  آیه  معهود در ذیل  سبیل  همان)  و زانیه  زانی  براي  تازیانه  مجازات

  پایان  آن  یا مدت  است  شده  نسخ ءنسا  سوره 15  آیه ،نور  سوره  آیه  دومین  با نزول ،رابعاً

  :شود نمی  عمل  یادشده  آیه  دیگر به  در هرصورتو   است  گرفته

  ینِد  یف هفَأا رمهِبِ  مذکُخُأاتَلَ و هلدج أَءَها ممنهم داحو  لَّوا کُداجلفَ  یانالزَّ و هیانالزَّ«

) 2/نور(  »ینَنمؤالم  نَم هفائطَا مهذابد عشهلی و رِخاآل  ومِالی و  اهللاِبِ  ونَنُمؤتُ  منتُکُ  نإِ  اهللاِ

  کنید، اگر به  مخدا ترح  آنها در دین  بزنید، مبادا به  تازیانه  و مرد زناکار را صد ضربه  زن

  است  واضح. حد باشند  شاهد اجراي  منینؤاز م  باید گروهی دارید، می  ایمان  خدا و قیامت

  در خانه  ، حبس در بیت  مراد از امساك) لدج  آیه  از نزول  قبل(  اعتبار آیه  در زمان  که

  صورت  و اقربا به  خویشاوندان  توسط  حبس  ، این فحشاست  ارتکاب  از ادامه  جلوگیري  براي

)  جنس(  متعارف  در زندان  شدن  مراد زندانی  وجه  هیچ  و به  شده می  انجام  خانوادگی

تعبیر   حصر در خانه  امروز به  از آن  ، که است  نبوده  حکومت  و اولیاي  شرع  زیرنظر حاکم

  .شود می

در   که  است  کرده  روایت  و منسوخ  ناسخ  در حدیث  )ع( از امیرالمومنین  )ع( صادق  امام

و اگر  ،شد تا بمیرد می  محبوس  اش شد، در خانه زنا می  اگر مرتکب  زن  جاهلی  شریعت

  ، آزارش داده  کردند و او را دشنام طرد می  از مجالسشان شد او را زنا می  مرد مرتکب

  چون  شد، پس  نازل) 16و  15/ءنسا(  دو آیه  نبود تا این  حکمی  و جز این ،کردند می

پیدا   استیحاش  از امور جاهلی  شد و مسلمین  قوي  شدند و اسالم  فراوان  مسلمانان

  )33(.شد  و ایذا منسوخ  حبس  آیات  پس ،)2/ورن(فرمود   جلد را نازل  خداوند آیه ،کردند

 )34(.اند کرده  گزارش  را در تفاسیر خودشان  آیه  ، نیز نسخ و عیاشی  ابراهیم  بن علی

  جاري  زانیه  بر زنان  در اواخر عهد نبوي  که  حکمی  که  است  ماتاز مسلّ  هرحال  به

   )35(.اه در خانه  حبس  نه  بوده  اند تازیانه کرده می

نظر  به. دارد  نظر دیگري  در تفسیر البیان  خویی  اهللا آیت  مرحوم  آیه  اما درمورد این

 . و زناست  از سحق  یا اعم  است  ، یا سحق زنا نیست صرفاً  در آیه  مراد از فاحشه ،اوالً : وي

  از ادامه  یزشتعج  واسطه  به  اش در خانه  زن  امساك  که  است  در این  ظاهر آیه ،ثانیاً

  منکر در امور مهم  شود، دفع می  منکر محسوب  دفع  از قبیل  که  است  فاحشه  ارتکاب

در   سبیل  مراد از جعلِ ،ثالثاً .شرعی حد  ، نه است  تردید واجب  بدون)  و نفوس  عراضأ(

  مراد از سبیل  توان ، لذا نمی است  از عذاب  رهایی  جهت  وي  براي  طریقی  ، جعل آیه  ذیل

جلها  سبیل«باشد، اگر   جملد و ر« خواهد بود؟   چه »علیها  سبیل«پس   است  لد و رجمج
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 ،رابعاً.  است  یا غیر آن  فحشا یا ازدواج  ارتکاب  از قابلیت  یا سقوط  یا توبه  سبیل  بنابراین

  دیبأت  یگر برايد  حکمی  جلد و رجم  اما حکم.  است  باقی مستمراً  امساك  آیه  حکم

  امساك  دیگر حکم  عبارت  به. شود نمی  محسوب  امساك  آیه  و ناسخ  فحشاست  مرتکبان

بر   دیبأت  براي)  لد و رجمج(  دوم  و حکم  است  دیگري  در فاحشه  از وقوع  تحفظ  براي

   )36(. است  شده  یعناپسند تشر  اعمال  این  امثال  از ارتکاب  زنان  باقی  و صیانت  اول  جریمه

در   و منسوخ  ناسخ  در بحث  ایشان  قمضی  بر قول  مبتنی  خویی  اهللا آیت  نظر مرحوم

  قول  خود به  و فتوایی  استداللی  نیز در کتب  ایشان خود  حتی و ظاهراً  است  قرآنی  علوم

  نظر اکثر قریب  به  مورد بحث  آیه  موضوع  مجازات  هرحال  به )37(. است  مشهور فتوا داده

    .است  منتفی  امامیه  علماي  اتفاق  به

  

   نماز عصر  شهود تا وقت  حبس:  سوم

»أَا ییاالَّهینَذ  وا شَنُآمهاده ذَإ  مکُینَبأَر ضَا ححمکُد ُ الموت  ینَح  الوصیذَ  انِثنَإِ هودلٍا ع  

انِرَو آخَأَ  منکُم  مبتُرَضَ  منتُأَ  نإِ  مکُیرِغَ  نم  أَفَ  رضِاألَ یفصمتکُاب  مصیبه المحبِتَ  وتونَسها م

نم  بعد فَ وةِلَالصیقسثَ  هبِ  يرِشتَانَلَ  مبتُارتَ  نِإِ  اهللاِبِ  انِماًنَم اقُذَ  انو کَلَ ویرب  کتُانَلَ وشَ  مادهه 

از شما فرا   یکی  مرگ  که  هنگام  آن  مومنان  اي) 106 /مائده(  »ینَمثاآل  نَملَ اًذَإِا نَّإِ  اهللاِ

بطلبد یا اگر   شهادت  به  خودتان  را از میان  باید دو نفر عادل می  وصیت  رسد، درموقع

دو نفر از غیر شما، و ] نیافتند  مسلمانی  و در راه[شما فرا رسد   کردید و مرگ  مسافرت

دارید تا   کردید آنها را بعد از نماز نگاه  آنها شک  در صدق  شهادت  يادا  هنگام  اگر به

  درمورد خویشاوندان  اگرچه  بفروشیم  چیزي  را به  حق  حاضر نیستیم  سوگند یاد کنند که

  .بود  خواهیم  از گناهکاران  که  کنیم نمی  را کتمان  الهی  ما باشد و شهادت

دستور   ، آیه است »هولَالص عدب  نا ممهونَسحبِتَ«  آیه  در این  مورد بحث  مضمون

را وادار   باشد، شاهدان  در شهادت  و تردیدي  اگر شک  شهادت  اداي  هنگام  به  دهد که می

  براي  حکم  و این  غیرمسلمان  و چه  مسلمان  خدا سوگند یاد کنند، چه  نام  به  کنند که

خاطر  نماز به  وقت  انتخاب.  است  مردم  مال  ر حفظد  کاري بیشتر و محکم  احتیاط

معناي  به  آیه  در این  حبس  است  واضح  که  همچنان.  است  زمان  بیشتر در آن  خداترسی

  و هیچ  است  کردن یاد  قسم  براي  داشتن  نگاهمعناي  به  ، بلکه نیست  افکندن  زندان  به

   .ردندا  متعارف زندان  بحث  به  ارتباطی
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    کافر حربی  مجازات:  چهارم

 و  موهرُاحص و  موهذُخُ و  موهمدتُجو  یثُح  ینَکشرِا المولُاقتُفَ  مرُالح رُشهاأل  خَلَا انسذَإِفَ«

اقعوا لَدلکُ  مه َّ مرصتَ  نإِ، فَدابقَأَ وا وامووةَلَا الص وکَوا الزَّآتُ ولُّخَفَ هیلَبِوا سفُغَ  اهللاَ  نَّإِ  مهور 

رحقتل  را هرکجا بیابید به  ، مشرکان گرفت  پایان  حرام  هاي ماه  که  هنگامی) 5،  توبه( »یم  

بنشینید،   آنان  بر سر راه  کنید و در هر کمینگاه  برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره

را بپردازند، آنها را رها کنید، زیرا   و زکاتدارند  پا کنند و نماز را به  توبه  هرگاه  پس

  .  است  و مهربان  خداوند آمرزنده

  انداختن  زندان  دو دستور به  ، آیا مراد از این است »موهرُاحص و  موهذُخُ«در   بحث

اگر   شرعی  با شرایط  جنگ  در میدان  که  است  این  مراد آیه.  است  منفی  ؟ پاسخ است  آنان

  نبود اسیرشان  و اگر ممکن  کشیدشان بود می  ممکن  پیروز شدید و قتلشان  نانبر آ

  مردم  سوي به  کنید و از خروجشان می  شان نیز میسر نشد، محاصره  کنید و اگر اسارت می

نیستید در هر   مطلع  شانکنید و اگر از محلّ می  جلوگیري  مردم  بین  شدنشان  و پراکنده

و   جهاد است احکام  به  مربوط  آیه  هرحال  به) 38(.بنشینید  ندر کمینشا  جایی

  با حکم  و شرعی  حقوقی  عرف در  اسارت  و حکم  است  اسارت  بر لزوم  دالّ »موهذُخُ«

بر   ندارد و دالّ  افکندن  زندان  بر به  داللتی  هیچ  هم  »موهرُحصاُ«. دارد  تفاوت  زندان

    .است  اجنبی  زندان  از بحث  آیه  و در مجموع  ،است  اییدر جهاد ابتد  محاصره

  

  صیر و ح  ینج، س اخروي  زندان:  ج

حصیر   به  از جهنم  کریم  از قرآن  خداوند در دو موضع.  است  مجرمان  اخروي  جزاي  جهنم

و سحصیر از ماده.  است  تعبیر کرده  ینج  که  اي ههر نقط  ، به است  حبسمعناي  بهصر ح  

ما ) 8/ءسرااإل( »یراًصح  ینَرِافلکَل  منَّها جلنَعج و«. شود می  ندارد، حصیر گفته  خروج  راه

  . ایم قرار داده  سختی  زندان  کافران  را براي  مجهنّ

 ذئومی  یلٌو  ومرقُم  ابتَک  نَیِجا سم  یکدرأَا م و  نَیِجس  یفلَ ارِجالفُ  ابتَک  نَّإِا لَّکَ«

لینَبِذَّکَلم«  )و توچه  است  در سجین  فاجران  ، کتاب نیست  چنین) 10تا  7/فینطفّم  

.  کنندگان روز بر تکذیب  در آن  ، واي محتوم  است  ؟ سرنوشتی چیست  سجین  دانی می

سمقابل  ینج  است  یینلّع لیین، ع  است  مضاعف علو  و در سو   پستی  دو معناي  ینج

.  حبسمعناي  به  است  جناز س  مبالغه  ینجس.  مضمر است)  و انحباس  سفل(  حبس

سمحبوس  در آن  یا بسیار طوالنی  شود جاودانه می  آن  داخل  هر که  که  است  چیزي  ینج  
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  چهارگانه  ر آیاتتدبر د  مقتضاي  این.  است  محتوم  قضاي  آیه  مورد اشاره  کتاب. شود می

   )39(. است  با دیگر آیات  با مقایسه

شود  می  تفسیر دیده  در کتب  مورد بحث  نیز در مورد آیات  دیگري  هرچند اقوال

  و محتویات  گرد آمده  در آن  بدکاران  عمل  نامه  که  است  جامعی  کتاب  ینجس:  ازجمله

  هفتم  طبقه  ینجمراد از س  شود، دیگر اینکه یم  در جهنم  فاجران  شدن  زندانی  سبب  آن

  براي  بهشت  گریزد، ابواب نمی  کسی  اخروي  از بهشت )40(. است  مدر جهنّ  یو محلّ  زمین

  اعمال  جزاي  که  است  زندانی  اما جهنم. نشوند  داخل  آن  به  مستحقین غیر  که  است  این

     .است  در آخرت  بدکاران

  

  ثنتیجه بح

   : گفت  پاسخ  چنین  اجمال  را به  آغاز مقاله  االتؤس  توان می  فوق  بررسی  به  با توجه  اکنون

  دینی  لحاظ  به  که  جرایمی. ندارد  مستند قرآنی  شرعی  مجازات  عنوان به  زندان .1

  مقاله  این  از بحث  خارج  که(  است  ، مستفاد از روایات است  شده  تعیین  زندان  مجازاتشان

  ، مجازات است  مرتبط  زندان  بحث  به  که  اي از چهار آیه). است  مستقل  اي مقاله  و موضوع

  ، حبس حبس  نه  شهور تبعید استمنظر   به  است نشده  و سرقت  قتل  مرتکب  که  محاربی

  نماز عصر به  شهود تا وقت  از حبس ، مراد است  شده  لد منسوخج  آیه  به  در خانه  زانیه

با   که  است  اسارت  کافر حربی  هاي مجازات  ازجمله،  است  ، نگهداشتن نیست  افکندن  زندان

   . است  متفاوت  و شرعی  حقوقی  لحاظ  به  زندان

تهدید   یکی:  است  کرده  حرمط در دنیا را  زندان  بحث  تنها در دو موضع  کریم  قرآن .2

  اسوه  زندانی  صدیق  یوسف.  )ع( یوسف  حضرت  قصه  و دیگري ، نفرعو  از جانب  )ع( موسی

   . است  قرآنی

  زندانیان.  است  شده  معرفی  مصلحان  علیه  و طواغیت  مستبدان  حربه  ، زندان در قرآن .3

تهدید   زندان  به  دو پیامبرند و هر دو در مصر، آنکه  در قرآن  زندان  به  هاي و تهدیدشده

   .افکند عزیز مصر است می  زندان  به  که  و آن  است  فرعونکند  می

و   معصیت  را بر ارتکاب  و اختیار زندان  و با آگاهی  است  بیگناه  قرآنی  اسوه  زندانی .4

  زندان  رنج  حقّ  خدا و احیاي  دین  رخاط  او به.  است  برگزیده  منحرف  از حاکمیت  اطاعت

   .داند می  الهی  از بند را نیز احسان  اش يخرید و آزاد  جان  را به
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  افکندن  زندان  ، با به بدخواهان. خواند می « زندگان  قبرستان«را   زندان  )ع( یوسف .5

را   زندان  شود، اما خداوند بالي  او فراموش  او از یادها برود و راه  نام  خواستند که  یوسف

   .قرار داد  در آخرت  یا و اجر و ثوابو اقتدار در دن  تعزّ  او به  نیل ۀوسیل

   . است  در آخرت  بدخواهِ  بدکاران  جزاي  زندان .6

،  و احکام  در فقه  ، زندان در روایات  زندان  مباحث  ارائه  دیگر توفیق  در مجالی  امیدوارم

  این  حاصل »در اسالم  زندان«  بحث . را بیابم  متشرعه  و سیره  دینداران  در تاریخ  و زندان

و   راتبا تذکّ  که  انتظار است  کریم  قرآن  بافضیلت  از دوستداران. خواهد بود  چهار بحث

   1378  بهمن 14،  اوین  زندان .فرمایند  را یاري  قلم  خود این  انتقادات

  

  ها یادداشت
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  *تفرعن در قرآن

  

. چنین فـاخر اي  گفتن پس از هجده ماه سکوت کمی دشوار است، آن هم در جلسه سخن

بـه  . ي خاص خود برخوردار اسـت ها یز از حساسیتناي  تعیین موضوع براي چنین جلسه

. نظـرم را جلـب کـرد    »رآنتفرعن در ق«عنوان . مراجعه کردم سجندوران  هاي یادداشت

 را بـا عنـوان   رهاییپندارم  می .پژوهی   بین فلسفه سیاسی و قرآناي  موضوعی میان رشته

ـ و ام  وسویی دارد که انتخاب کـرده  آغازکردن، نشان از سمت »تفرعن در قرآن« ه یـاري  ب

 وندهي چنین بحثی بـراي شـن  ها رات قرآنی، ناگفتهفارغ از تدب. مانم می خدا بر آن استوار

بـه   ها به این امید که با اشارات قرآنی از گفته. سنج قابل توجه خواهد بود نکته ةیا خوانند

  :یمگیرکتاب الهی توشه و جهت راه بر ۀراه بریم و از خزان ها ناگفته

 آنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست          همی زنی الحقّ وار الف انا فرعون    

  

  دو نکته مقدماتی

  :آغاز بحث ناچارم به دو نکته مقدماتی بپردازم اما قبل از

وسـوي خـود را بـا     سال اخیر در جامعه ما مـردم سـه بـار سـمت     یکی دودر  :لاو ۀنکت

با این حـال نزدیـک بـه هشـتاد درصـد مـردم       . صراحت و در مجاري قانونی اعالم کردند

 زنـدگی اي  عبارت دیگـر در جامعـه   به. حدود بیست درصد قدرت جامعه را در دست دارد

خواهـد   می ت جامعه چیزياکثری. ت ناعادالنه استشد کنیم که توزیع قدرت در آن به می

ت مسلط چیزي دیگرو اقلی .تضاد ـ ناشی از اصطکاك خواست و تمایل اکثری ات ت با منوی

 عامـل اصـلی ایجـاد    ،اینکه هریک درجـاي دیگـري نشسـته اسـت     ویژه به ،تاقلی ةو اراد
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نامتعـادل و بیمـار و ایجـاد     ۀي ناشی از یک مجموعـ ها بحران. اعی استاجتم هاي نابحر

 نحـوي کـه هروقـت سـر بـه بـالین       بـه  .ريسق ۀشرایط غیرطبیعی براي ادامه بقاي سلط

را به بنـد  اي  انتظار داشته باشیم که صاحب اندیشه ،خیزیم برمیاز بستر نهیم و صبح  می

ی یت، بزرگی را محصور نموده باشند، شخصـ را توقیف کرده باشنداي  کرده باشند، روزنامه

  .باشیماي  یعنی هرروز منتظر حادثه... را ترور کرده باشند و

سـازند تـا    مـی  بحـران . آنهاست که درمیان مردم پایگـاهی ندارنـد   نِأسازي ش بحران

سازند  می بحران. حذف نشوند ،اجتماعی که برخالف آنهاست توسط مسیر طبیعی جریانِ

تا جامعه فرصت صـدا ایجـاد   و سـر . فرهنگی صورت نگیرد اندیشیدن پیدا نکند، تا تولید 

 پراکننـد تـا صـدايِ    مـی  امـواج مـزاحم  . کنند تا صداي واقعی مردم بـه گـوش نرسـد    می

. ي یکدیگر را نشنویم و تنها بلندگوي رسمی فریاد بکشد و تعیین تکلیـف کنـد  ها اندیشه

پیشـگان   ان شـد و فرهنـگ را بـه سیاسـت    ساز بحران نباید به روزمرگی خو کرد و تسلیمِ

اکثـر  . رشد و ارتقاي فرهنگی بیش از همه چیز به فضایی آرام و امن نیازمند است. سپرد

کـردن   کـه بـراي گفـتن و از آن مهمتـر عمـل     اند  ایرانیان به اندیشه اصالحی دل سپرده

  .مجالی وسیع دارد

دهنـد طبیعـی اسـت کـه      مـی  داران تشـکیل  که اکثریتش را دیـن اي  جامعه :نکته دوم

طلبی ایران معاصر از این  نهضت اصالح. ر از مبانی و ضوابط دینی باشدثّأزیرساخت آن مت

جنبش اصالحات رنگ و بوي دینی دارد و اهداف متعالی اسـالمی  . قاعده مستثنی نیست

ري، ظـاهربینی و  نگـ  و در برابـر نـوعی قشـري    ،وحه برنامه خود قرار داده اسـت لرا در سر

 دیـن و روح و مغـزِ   ایـت غمحتوا و  آورِ پیام ،رسمی رِاندیشی و در یک کلمه تحج سطحی

و مدیریت نیازمند اصالح باشد، این فرهنـگ   و اقتصاد تقبل از آنکه سیاس. شریعت است

اصالحات از بنیادهاي . و اندیشه و منش و روش ماست که محتاج اصالح و بازسازي است

قرآن کریم منبع و سرمایه اصلی  ،در اصالح اندیشه دینی. آغاز شودباید  میمعرفت دینی 

ل استو او.  

از زوایاي مختلف آنهـا را   اًرقرآن به برخی مسائل و موضوعات عنایت ویژه دارد و مکرّ

مورد بحث و بررسی قرار داده است، درحالی که به برخی مباحث که حجم وسیعی را در 

 ةدر حـوز . داختـه یـا اشـاره وار گذاشـته اسـت     نپر ی مذهبی ما اشغال کرده یا اصـوالً تلقّ

تـر   سیاسی در قرآن کریم، جنبه سـلبی از جنبـه ایجـابی افـزون     ۀفلسف امرتبط ب مطالبِ

مسـلمانان و   ۀمرادم از جنبه سلبی یعنی آنچـه خداونـد و پیـامبرش بـراي جامعـ     . است
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ینکـه عنایـت   ا. دارد بـاوران روانمـی   دین پسندد، یعنی آنچه قرآن در سیاست منان نمیؤم

قرآن به سیاست توانـد ایـن    مـی  آن پیـام . پیام دارد ،مثبت است منفی بیشتر از سیاست

مسلمانان را به عقـل آنـان وانهـاده اسـت و در      سیاسیِ نظامِوکار قرآن و اسالم ساز: باشد

کلی از قبیل عدالت و کرامت و رشد بسنده کـرده و مـابقی را    این عرصه به بیان خطوط

  .منان سپرده استؤعقالي م ةبشري و سیر ۀبه تجرب

  

  در قرآن فرعون

آیـه   74جالـب اسـت بـدانیم در    . بحث من یکی از مباحث سیاست منفی در قرآن است

قـرآن  . فرعون لقب پادشاهان قدیم مصر اسـت . بکار رفته است »فرعون«واژه  کریم قرآن

تعداد آیاتی که در باره روش و مـنش و  . اد کرده استفقط از فرعون زمان موساي کلیم ی

ل در این آیات مأت. است در دیگر موارد شیوه عملکرد فرعون است چند برابر استعمال آن

ورزي  مسـلمانان را در سیاسـت   ،سـازد کـه قـرآن    مـی  د ما را به این نکته رهنمـون متعد

سیاسی منفور و  ۀفلسف »رعنتف«عبارت دیگر  به. برحذر داشته است »تفرعن«ت از شد به

مسـئله در   اگر از آیات قرآن عبرت باید آموخـت، بیشـک  . مطرود و نامطلوب قرآنی است

قـرآن  . مانـد  دوم نمی و بحث منحصر در رامسس، شود محدود نمی )ع(تاریخ زمان موسی

درمقام محکومیخواهـد مسـلمانان را بـا     یمـ  قـرآن . جاسـت  یشه و همـه متفرعن در ه ت

 نادرسـت سیاسـی را در هـر    ةتفرعن آشنا کند تا پیروانش این شـیو  هاي ضوابط و مالك

ـ أت. تا با اقتدا به موسی به حذف و طرد آن اقدام کنند ،دنلباس و با هر عنوانی بشناس ل م

قـرآن بـیش از آنکـه بـه یـک شـخص پرداختـه باشـد، در پـی           ،کنـد  می در قرآن اثبات

   .بوده است، شیوه فرعونی یا تفرعن »شیوه« ن یکرسواکرد

کردن و تخلق به  کردن و طغیان تفرعن یعنی زشت خویی و ستمکاري، ظلم ،در لغت

فرعـون در ادبیـات فارسـی سـمبل     . شـدن  شبیه ر و ستم به فرعوناخالق فراعنه، در تکب

ر و زورگویی و سرکشی استتکب.  

  :دگوی می ناصرخسرو
 

  موسی عصاشدم چون من به علم در کف      جوي گشت من کینه روزگار ز فرعونِ
 

  :کند می گونه توصیف را این »نفس فرعونِ« مولوي
    

  ال تسد النفس هوناً کن ذلیل      شد  ها فرعون نفس از پس مدح     
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ترین و مکرّ لدر میان قصص قرآنی مفصکـه خداونـد بـه آن پرداختـه     اي  هرترین قص

و درمیان وقایع عصر موسـی کلـیم بیشـترین بحثـی کـه       ؛است )ع(داستان موسی ،است

آیا جاي آن نـدارد کـه بیندیشـیم    . است قصه موسی و فرعون ،اهتمام قرآن را برانگیخته

فرعـون در حـدود ده    ۀچه بوده است؟ قضیخاطر  بهقرآن بر بحث فرعون  کیدأت ههم این

کیـد  أت هایـن همـ   شـک  شـده اسـت، بـی    ذکریل و بیان جزئیات صتف با کتاب خدا ةسور

انگـار خداونـد بـه    . ي مختلـف اسـت  هـا  امکان وقوع تفرعن در اعصار و سرزمین خاطر  به

وار زیسـتن و   مسلمانی با فرعـون . سالم استدهد که تفرعن خالف ا می مسلمانان هشدار

کردن  فردي و سیاسی با ساقط ةمسلمانی در حوز. سازد وار با مردم رفتارکردن نمی فرعون

 کـه اي  وظیفـه  ود. فرعون از زمام نفس و پاالیش مدیریت جامعـه از روش تفـرعن اسـت   

اصالحات جز این . کردن جان و جامعه را از تفرعن پاکسازي: باید موازي هم پیش رود می

قرآن بیش از آنکه از . شود می قدوري از تفرعن محقَّ صالح به میزانِ ۀفرد و جامع. نیست

 دخواهـ  مـی  انگـار . دگویـ  مـی  فرعـون  فرعون و از مأل فرعون، از قومِ از آلِ د، فرعون بگوی

  .و تفرعن یک شیوه و روش است ؛نه شخص ،فرعون یک جریان است دبگوی

  

  عنضوابط قرآنی تفر

تدبر در آیات مختلف و متعددهد که این بحث منضبط  می تفرعن نشان ۀقرآن در زمین د

قابـل   معیـار ضوابط تفرعن در قرآن کـریم در هشـت   . و مبتنی بر اصول و ضوابطی است

  :است بیینت

  

  زمینی کردن انسانِ خدایی  :ضابطه اول

کنـد،   مـی  طغیـان  ،گیـرد  مـی  بشري خارج شده مناسبات خدایی بـه خـود   از حد انسانِ

بـا ایـن امـر     خروج موسی بـر فرعـون  . شود می کبریایی وارد ةکند، و به حوز می سرکشی

ـ   .»غیه طَنََّإلی فرعون إب ذهإ« :شود می الهی آغاز سـوي فرعـون بـرو، او     هاي موسـی ، ب

بـار   سوره طه و یکبار در  بار در قرآن تکرار شده است، یک این آیه دو. طغیان کرده است

آمـده   صـیغه تثنیـه  رون بـا  ها  بار سوم در سوره طه خطاب به موسی و. اتعدر سوره ناز

مراد از طغیان فرعـونی چیسـت؟ فرعـون خـود را از      .»غیه طَنّإلی فرعون إذهبا إ« :است

ـ إرض و فـی األ  فرعون لعـالٍ  إنّ و«داند،  می برتر ،هست آنچه واقعاً ـ ه لَنّ نَم فینسـرِ الم« 

ایـن  . کـاران بـود   جـوي و از گـزاف   يو همانا فرعون در زمین سرکش و برتر .)83/یونس(
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قـال  « :پنـدارد  مـی  رسد که خـود را خداونـدگار مـردم    می جویی فرعون تا به آنجا برتري

ها المألُفرعون یا ای  ما علـ  لَ مت إن کـم م و فرعـون گفـت اي    .)38/ قصـص ( »غیـري  لـه

  .دانم ز خود نمیمهتران من براي شما خدایی ج

او را  فرعـون  ،پردازد می المشرق والمغرب آنگاه که موسی کلیم به معرفی خداوند رب

ـ لَعجأَغیري لَ لهاًإ تذخَن اتَّئقال لَ«: کند می تهدید ـ  کنَّ نَم الم 29 /ءشـعرا ( »ونینسـج(. 

و بـاالخره در  . گـردانم  را از زنـدانیان و فرعون گفت اگر خدایی جز من بگزینی هرآینه تـ 

ـ با رنَأفقال « :خواند می ادعا فرعون خود را خداوند ترین صریح ـ األَ مکُ  .)24/اتعـ ناز(» یعلَ

که فرعون خـالق  اند  دانسته می بیشک فرعون و دیگران نیک. منم خداي برتر شما: گفت

سـو و   قه از یکمطل اطاعت انتظار ،تیکی از شئون ربوبی. دارد یت اقساماما ربوبی. نیست

ـ یا عم لُسئَال ی«. ازسوي دیگر است بودن الؤس فوقِ مقامِ ـ فع ل و هسـئَ م یانبیـاء  (  »نلو

  .کند نپرسند و آنان را بپرسند می او را از آنچه .)23/

کند، اما کسـی را یـاري بازخواسـت از او نیسـت،      می استوخزابانسانی که از همگان 

بـه تعبیـر   . ز کرده و به حریم کبریایی گام نهاده اسـت انسانی تجاو بشري است که از حد

فراتـر از نقـد و    مقامِ. غیرمسئول است بودن به مقامِ تفرعن قائل ۀتر نخستین ضابط دقیق

ـ    بـی  اطاعت کسی است که از مردم انتظارِ فرعون. الؤپرسش و س چـون و چـرا و تبعیت 

  . مطلقه دارد

ـ اتَّ و« :کنـد  می ییدأتوبه این برداشت را ت سوره 31آیه  روایات ذیلِ  م وهبـار أحوا ذُخَ

هبانَررباباًأم ه مدر . جاي خداي یکتا به خـدایی گرفتنـد   هآنان روحانیون را ب .»اهللا ونِن د

مسیحیان به علمایشان رکوع و سجود نکردند، بلکـه از   یهودیان و«وایات آمده است که ر

 خواهنـد، خـدایی   مـی  اطاعت محض آنان که از مردم. »دندچون و چرا تبعیت کر آنان بی

   .اند کنند، آنان فرعون می

ـ . کبریایی رداي خداوند اسـت «: نقل شده است) ع(باقر محمد ز اماما ر در رداي متکب

ري است کـه از  متکب فرعون .)2/309 ،اصول کافی(»خداوند با وي به نزاع برخاسته است

غیرمسـئول و   مقـامِ . کنند با او رفتار کنند می گونه که با خدا رفتار مانخواهد ه می مردم

خواهـد،  می مطلقه فوق قانونی که از مردم اطاعت   مطلقـه در   و خـود را داراي اختیـارات

 .ال مایشاء استفرعون فع. داند می جامعه
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   بید مردمعاستخفاف و ت: ابطه دومض

مقـدار   شود که مردم خـود را حقیـر و بـی    می باز زمانی جا براي کبریایی در زمان فرعون

 ،مـردم  يِچـون و چـرا   بی تمحض و تبعی اطاعت ۀابراین واضح است که الزمنب. بپندارند

شود همچون موم سست و در دست ارباب قـدرت بـه    می آنکه خفیف. استخفاف آنهاست

موسـی  . همین اسـت ) 54/ زخرف(»وهعطاأفَ هومقَ فخَاستَفَ«ۀ پیام آی. آید میهرشکلی در

ــن لــکت و« :کنــد مــی اشــاره حقیقــتکلــیم بــه ایــن  عمتَ هنٌّملَــهــا عأ یــن عبدت نــی ب

اسـرائیل را   نهی کـه بنـی   می تو آن چه نعمتی است که بر من منّ .)22/شعراء(»سرائیلإ

باید فرمان برانـد   یم یولم. ی استلبنده و مو ۀرابطه فرعون با مردم رابط .اي برده ساخته

بـاالترین کبریـایی   « :کنـد  می نقل) ص(از پیامبر) ع(صادقجعفر امام . و بنده اطاعت کند

راوي مراد از تحقیر مردم و کوچـک شـمردن   . »است شمردن حقّ تحقیر مردم و کوچک

زدن بـه اهـل    گرفتن و طعنـه  را نادیده حقّ«: فرماید می )ص(پیامبر. شود می را جویا حقّ

، اصـول کـافی  (».که چنین کند در رداي الهی با خداوند بـه نـزاع برخاسـته اسـت    آن. حقّ

2/310.( 

درحقیقـت مـردم را    ،نهنـد  ي مردم وقعی نمـی أکه در اداره جامعه به رضایت و ر آنان

در  )ع(امـام علـی  . انـد  و از این زاویـه تفـرعن ورزیـده    ،اند استخفاف و خود را بزرگ کرده

ه را یکی از وظایف حکومت صالح پـس از اجـراي عـدالت و    مین رضایت عامأالبالغه ت نهج

  ).53نامه ( داند می رعایت حق

  

  مردم ابزاري از دینِ ةاستفاد: ضابطه سوم

درواقـع   .تیپاسدار دین سنّ ،خود را حافظ و پاسدار دین جامعه معرفی کرده است فرعون

او هـر مصـلحی را دشـمن دیـن مـردم      . کند می و زور را تقدیس کند می او با دین تزویر

 از سوي او فرعون سوداي دین مردم دارد و موسی کریم، قرآن به معرفی. کند می معرفی

 .شود می منحرف از دین معرفی

 ،آورنـد  مـی  یابند و به خداي موسـی ایمـان   میت موسی را درانیآنگاه که ساحران حقّ

آیـا   .)71/، طـه 123/افرعـ أ( »مکُلَ نَن آذَأ بلَم قَنتُآم«: کند می فته اعتراضبرآش فرعون

 ةایمـان اجـاز   ،بـه او ایمـان آوردیـد؟ در آئـین تفـرعن      ،اجازه دهـم  پیش از آنکه به شما

 ةایمـان بـه چیـزي بـدون اجـاز     . و فرعون کلیددار ایمان مردم است ،حکومتی الزم دارد

دت ممنوع است و مجازات دارحاکمی.  
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برنـد کـه چـرا سـاکت      مـی  شکایت از موسی به محضـر فرعـون   فرعوندربار مهتران 

و دیـن   ،کند می ی دارد با تبلیغ خدایش در زمین فسادوسکنی؟ م نمی يو کاراي  نشسته

ـ قَ موسـی و  رذَتَأفرعون  ن قومِم ألُالم قالَ و«. گیرد می مردم را از دستشان ومه لـ ی فساود 

مهتران قوم فرعون گفتند آیا موسی و قوم او  .)127/اعراف(»کتَهآل و كرذَی و رضِفی األ

گذاري تا در این سرزمین تباهی کنند و تـو و خـدایانت را فروگذارنـد؟ در آنچـه      میرا وا

فکر دینی در  و اصالحِاند  هم آمیخته دین و قدرت به ،کند می قرآن از نظام فرعونی تصویر

 ةسـور  26آیـه   ،معرفی این ضـابطه در  آیه ترین صریح .ن با فرعون را به دنبال داردآویخت

 وأم کُدیـنَ  لَدبیأن  خافأی نّإ هبر دعلی ل موسی وقتُأَونی رذَ فرعونُ قالَ و« :من استؤم

ا و فرعون گفت مرا بگذارید تا موسی را بکشم و او خدایش ر .»دساالفَ رضِاأل فی رَهِظن یأ

یـا در ایـن    ،ترسم که دین شما را دگرگون کنـد  می من ،)شاید به فریادش برسد( بخواند

خائف و  ،ل شدهفرعون از اینکه دین مردم دچار تغییر و تحو.  سرزمین تباهی پدید آورد

 االرض معرفـی  فرعون براي حفظ قدرت خویش هر مصـلحی را مفسـد فـی   . ترسان است

 کـه قـرآن ترسـیم    در این نظام منفی و منحطّ. تابد نمیکند و هیچ اصالح دینی را بر می

  .دین و آیین مردم است و موسی برانداز و منحرف کند فرعون حافظ می

  

ـ    عنوان بهمدیریت خود  ةمعرفی شیو: چهارم ۀضابط  ۀبهترین شـیوه بـدون ارائ

  مدرك ترین کوچک

ي هـا  ننـد کـه سیاسـت   ک مـی  بند را دائما تکرار این ترجیع ،زده فرعون ۀبلندگوهاي جامع

تواند در  حدي نمیأو  ،دست شرق و غرب را از پشت بسته است فرعون ۀاهیاندرانه و مدب

هـر کسـی    اصـوالً . کند رقیب شک هاي و برتري این سیاست بر سیاست نحسن و رجحا

قـرآن در دو  . خـائن اسـت   ،تردید کند ها مشی خطّ دیگرمشی بر  برتري این خطّدر که 

رون را هـا   یکـی آنجـا کـه موسـی و     .کند می فرعونی اشاره ةمورد به این تبلیغات گسترد

 و« .سـرزمین کننـد   خواهند مردم را با جادوي خود بـی  می د کهنکن می معرفی یساحران

یریقَطَبا بِذهکُتم افضـل شـما را بزداینـد    خواهنـد روشِ  می .)63/طه(»یثلَالم . »ـ م  »یثلَ

ت خـود را  فرعون شیوه مدیری. است شبه به حقّأفضل و أو معناي آن  ،تاسل مثَأنیث أت

  . برتر معرفی کرده است ةیعنی شیو »یثلَم ۀطریق«

بایـد بیاینـد و    می کنند و جهانیان می پندارند بهتر از همگان تدبیر می وارهمفراعنه ه

 چگونـه  ،باشـد ها بسـته   وقتی زبان. آنان بیاموزند سیاست و کشورداري را از محضرِ درسِ
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وقتـی  . جـایی عیـب و اشـکال و نقصـان دارد     مشی و سیاست توان نشان داد که خطّ می

شیوه برتر  توان ادعاهاي گزاف می دلیل و مدرك بی ،امکان مقایسه و ارزیابی و نقد نباشد

یی ها ان و فراعنه چه هزینهمشی و سیاست مستبد اینکه خطّ. ثلی مطرح کردم ۀو طریق

طرفه بـه   ا یکالّ و ،داشته است در یک فضاي آزاد انتقادي قابل استنتاج استبراي مردم 

سـوره   29براسـاس آیـه   . گـویی کـردن کـه خرجـی نـدارد      دلیل گنـده  قاضی رفتن و بی

شما را : فرعون گفت .»شادالرَ ا سبیلَلّإم یکُهدأما  ي ورأ ا مالّإم یکُرأما  فرعونُ قالَ«غافر

  .کنم نمایم، و جز به راه راست و درست رهنمونی نمی بینم نمی می )صواب(نچه آجز 

رفـت   ونرکند که تنها راه سعادت جامعه، تنها راه ب می سیاست فرعونی اینگونه تبلیغ

ت درپیش گرفته اسـت،  که حاکمی است و سیاستی هاز مشکالت، تنها راه رهایی مردم را

راه رشد و هدایت، صواب منحصر به فرد است الغیر فرعون و درستی راه .ه یـک  این جاد

ي یـک نفـره، شـیوه جوامـع بسـته و      هـا  سـویه، ایـن مسـابقه    ي یکها این قضاوت ،طرفه

  .فرعونی است هاي سیاست

  

  مشی خطّ بودنِ رشد بودن و ضد ناحقّ:  پنجم ۀضابط

 و« .ن و دیگري رشـیدنبودن بود یکی ناحقّ  :کند می قرآن بردو ویژگی فرعونیان پافشاري

و او و  .)39/قصص(»ونعرجِالی اینَلَإم هنّأا ونّظَ و قِّالحیرِغَبِ رضِفی األ هودنُج و وه رَکباستَ

مـا بـاز    سـوي  بـه دنـد و پنداشـتند کـه    رسرکشی و بزرگ منشـی ک  سپاهیانش به ناحقّ

 مـا «: تصریح شـده اسـت   97یه در سوره هود آ رشد و غی رهاما دربا. شوند گردانیده نمی

 ۀفرعـون سیاسـت خـود را طریقـ     .طریق رشد نبـود  رفرمان فرعون ب .»شیدرَبِ فرعونَ امرُ

و  ،نامـد  مـی  »شـاد الرَ سـبیل « مشـی خـود را   کنـد و خـطّ   می ثلی و روش برتر معرفیم

 شـید معرفـی  و غیـر ر  یغو خط مشی او را سبیل  سیاست او را استکبار و ناحقّ ،خداوند

  .ل و فالکتگمراهی و تنزّ ۀبیراه یغو  ،راه تعالی و ترقی است ،رشد. کند می

  

   ب به فرعونراه تقرّ ،قتطمیع و تملّ: ششم ۀضابط

تـر اسـت از امکانـات مـادي بیشـتري       دایره اسـت، هرکـه بـه او نزدیـک     در مرکز فرعون

 تـر شـده و   اهد بیشتر بهره مادي ببرد و به فرعون نزدیـک خو می و هرکه. برخوردار است

حـاکم   ساالري شایسته ،یک نظام سالم در. ق بگویداحی کند، بیشتر تملّباید بیشتر مد می

فرعونی از شایستگی  رود، اما در نظام بیمارِ می ت بیشتري دارد، باالتراست، هرکه صالحی
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شـود و   مـی  جید کند بیشـتر برخـوردار  خبري نیست، هرکه بیشتر از فرعون تعریف و تم

  . یابد می ب بیشتريتقرّ

زمانی که براي مقابله با منطـق الهـی موسـی،    : توجه کنید ءشعرا ةبه این آیات سور 

ـ  فرعـونَ وا لقـالُ «، از ساحران دعوت کرد فرعون ـ  لَ نَّأئ ـ ن کإ جراًأنـا لَ  .»نبیِالغـال  حـنُ نَ انّ

 م وعنَ قالَ«؟ اگر ما پیروز باشیم آیا ما را هیچ مزدي خواهد بودساحران به فرعون گفتند 

بله و شما آنگاه از مقربان درگاه مـن خواهیـد   : فرعون پاسخ داد .»بینرّقَمالُ نَملَ ذاًإم کُنَّإ

ـ إفرعـون  زََّه عوا بِقالُ«ند، ها و عصایشان را انداخت زمانی که ساحران ریسمان. بود ـ نّ  حنُنَا لَ

الغالساحران گفتند به جـاه و شـکوه فرعـون سـوگند کـه هرآینـه مـا         .)44/ شعرا( »ونب

نام  هو ساحر ب ،کند می نام خدا آغاز هموسی ب ت،ت پیش گفته اساین همان ربوبی. پیروزیم

  .فرعون ت و جاللِخورد و ساحر به عزّ می اهللا به خدا سوگند کلیم .فرعون

 با سـالم و درود بـه مقـامِ    ،شود می کارها آغاز فرعون بنام نامیِ ،زده فرعون ۀدر جامع

. کننـد  نمـی  يحسـاب کـار   فرعونیان بدون اجرت و حـقِّ . شود می وي امور شروع مِمعظّ

ـ  اي  جامعه هردر . ان استقلّماحان و متفرعونی جامعه مد ۀجامع ق که بیشتر مـدح و تملّ

  .فرعون نزدیک استشیوة بیشتر به  ،رواج دارد

  

   مجازات سنگین باتی امنی جرم ضد ،مخالفت با فرعون: هفتم ۀابطض

ـ      . تابد انتقاد را برنمی فرعون ـ هرنـوع انتقـاد از فرعـون اقـدام علیـه امنی  ی محسـوب ت ملّ

آیات صریح قرآن توجه این به . کردن ت اقداممخالفت با فرعون یعنی خالف امنی. شود می

ـ کُجخرِین أ ریدی«. خوانند می موسی را ساحر ،م فرعونوبزرگان ق :فرمائید ـ أن م م م کُرض

اینـک چـه    ،خواهد شما را از شهرتان بیرون کنـد  می موسی .)109/اعراف(»ونرُمأاذا تمفَ

 شود، به صلیب کشیده می وپایش قطع دهید؟ هرکه با فرعون مخالفت کند دست می يأر

ـ « :کنـد  می گونه تهدید فرعون موسی را این .)71/طه، 123/اعراف( .شود می ـ تَّإن ئلَ  ذتخَ

ـ  کنَّلَجعأیري لَغَ لهاًإ نَم الم اي موسـی اگـر خـدایی جـز مـن       .)29/ءشـعرا ( »نونیِسـج

  .دانیان خواهی بودنز ةبرگزینی هرآینه از زمر

 پـذیرشِ  چـون و چـرا از او، یعنـی    محض و بـی  یعنی اطاعت پذیرش ربوبیت فرعون 

ح. او ۀمطلق والیتتابـد و بـه زنـدان    نمـی ری کـه مخـالف ولـو مخـالف قـانونی را ب     تاکمی 

هرچنـد خـود را بـه دروغ موسـوي      ،اسـت  »فرعـونی  تحاکمی«بدون تعارف  ،فرستد می

ـ  تمالسو مخالفت م، که انتقاد از رهبراي  جامعه در. بنامد ت مجـاز نباشـد  آمیز با حاکمی، 

  .تفرعن جاري است
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رهایم کنیـد، بگذاریـد    .)26/غافر(»ل موسیقتُأنی روذَ«: گوید می به درباریان رعونف 

کردن صداي مخالف، سرکوب منتقد و درنهایت  خفه. شود می موسی را بکشم، غائله تمام

کنـد، همـه    فرعون بـه مجـازات موسـی اکتفـا نمـی     . فراعنه است ةحذف فیزیکی او سیر

 ینَلّـذ اأبناء  لواقتُأُ«. تا دیگران عبرت گیرند ،او نیز باید مجازات شوندموافقان و همراهان 

بکشـید و  انـد   پسران آنها که به او ایمـان آورده  .)25/فرغا( »مهئَسان واحیاستَ ه وعم اآمنو

منتقد باید منقرض شود تا تفرعن  نسل موسویانِ. زنده بگذارید) براي کنیزي( زنانشان را

 .ت تنها با نابودي منتقدان و مخالفان امکان بقا داردرعونیف. باقی بماند

من آل ؤیکی منطق م. کند می قرآن کریم به اختصار دو منطق را در مقابل هم تصویر

 قـالَ  و« .من آل فرعون انتقاد و آزادي بیـان اسـت  ؤمنطق م. و یکی منطق فرعون فرعون

منٌؤم جلٌر فرعونَ ن آلِم کتُییمانَإ مـ تُتقأ ه ـ أ جـالً ر ونَلُ ـ  ولَن یقُ ربی ـ  اهللا و م کُائَجـ د قَ

ـ ذکَ یـه لَعفَ بـاً کاذ کن یإو م َکُبن رم ناتیالببِ به ـ إ و ن یک  قاًصـاد ـ ی بکُصم ب ـ  عـض ذي الّ

یداشت گفـت  می من از آل فرعون که ایمان خویش پوشیدهؤمردي م .)28/غافر( »مدکُع :

ي روشـن از  ها پروردگار من خداي یکتاست و با نشانه: گوید می کشید که می آیا مردي را

آمده است؟ و اگر دروغگو باشد پس دروغش براوست و اگر راسـتگو   تانپروردگار شما نزد

 من آل فرعـون بـا شـفافیت   ؤمـ . رسد می کند به شما می باشد برخی از آنچه شما را وعده

به نیسـت کنیـد؟    خواهید او را سر می چرا ؟دگذارید موسی سخن بگوی گفت چرا نمی می

گویـد، بـه    مـی  مشـتش را بـاز کنیـد و اگـر راسـت     . گوید افشـایش کنیـد   می اگر خالف

اگر منتقد بتوانـد سـخن   . ها جاري است این منطق در همه زمان. یش عمل کنیدها گفته

کـه سـخن    دهد، پذیرفته حاکمیتی که اجازه انتقاد نمی. بگوید از این دو راه خارج نیست

 نـاحقّ  پذیرند و به حاکمیت می او را منتقد برحق است و در فضاي آزاد مردم سخن حقّ

  .جز داغ و درفش ندارداي  کنند، پس براي حفظ قدرت ظالمانه خود چاره می پشت

  

    مخالفان خصیترقدرت نظامی و ترور شبفراعنه تکیۀ : هشتم ۀضابط

کـاء بـه قـدرت    جـز اتّ اي  حیـات چـاره   ۀراي ادامتی که فاقد پایگاه مردمی است، بحاکمی

ـ الء لَؤه نّإرین حاش دائنِالم فی فرعونُ لَرسأفَ«. نظامی ندارد شرذمـ قَ ه ـ نّإ و ونَلیلُ نـا  م لَه

پس فرعـون قاصـدانی را بـه شـهرها       .)53 – 56/ شعراء(»ونرحاذ جمیعا لَنّإ ون وظُئاغلَ

گروهی اندکند، و هرآینـه مـا را بـه خشـم      ]اسرائیل بنی[ن ناای انامه ]دنویگتا ب[ فرستاد

به ایـن آیـات دقـت     .پیکاریم ةداران آماد پشت و سالح گمان ما گروهی هم اند، و بی آورده
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همـواره   یهـاي فرعـون   خوانـد، حاکمیـت   مـی  »قلیل ۀرذمش«فرعون مخالفانش را  ،کنید

کنند می عرفیت فریب خورده ممخالفان و منتقدان را اقلی .»ـ   »رحاذ ذر، یعنی صـاحب ح

با حیم، شیوه مواجهه فرعونما فرعونیان مسلّ .ذر یعنی سالحح اقلیاسرائیل  بنی ایمانیِ ت

  .تنظامی اس ةشیو

ـ إ«: گویـد  می یا ،کند می اب معرفیکذّ ی را ساحرِسوم فرعون یـا موسـی   أظُنُّـک  ی لَنّ

اب و سـاحر و مسـحور و   مصـلح، کـذّ   تبلیغات فرعونی موسیِ در .)101/اسراء(» سحورام

  .ان تاریخ بوده استمستبد ۀجاري هم ةاین شیو. شود می مفسد معرفی

  

  تدبر در تفرعن قرآنی

مـدیریت و   ةایـن شـیو   شـک  بـی . جامعـه اسـت   ةمذموم و ناپسـند ادار  ةتفرعن یک شیو

منـانی  ؤم. ن امکان تکـرار دارد در هرزمان و هرمکا. کشورداري اختصاص به گذشته ندارد

 یلباسـ  ی تفرعن را در هرنگیري از این تعالیم وحیا فند با بهرهموظّاند  که همنشین قرآن

و مطمـئن باشـند بـدون     ،آن به احسن وجه کوشش کننـد  ءحامو براي ا ،شناسایی کنند

ـ   کردن این هشت ضابطه فرعونی هرگز نمی کن ریشه ت الهـی، توان امید برقـراري حاکمی 

بـروز   تفرعن در جامعه ابراهیمـی در قامـت نمـرود   . اسالم و قرآن داشت مقبول حکومت

، در در جامعه علوي به شکل معاویـه  ،فرعون و در جامعه موسوي در لباس رامسس. کرد

قـرآن بـه نیـزه     ،انتکه فرعون صفاي  ل جامعهحادا به ب. حسینی در سیماي یزید ۀجامع

بـه نـام    ، ونه دنبـال کننـد  عروش و منش فرا ،شریعتو قاهت فکنند، در لباس دیانت و 

  .موسی راه فرعون بپویند

بازشناسـی   لـزومِ «: مالت قرآنـی بـود  أبـرگ سـبزي از تـ    ،والیت سجنِآورد من از  ره

را از  جامعه مـان طلبان بتوانیم  و حقّ جویان ت آزادگان و عدالتبه هم مامیدوار. »تفرعن

در سوره طه بـه   )ع(اهللا عاي موسی کلیمدبا عرایضم را  . این انحراف بنیادین نجات دهیم

ـ سّی دري وح لی صاشرَ رب ی، قالَغَه طَنّإ لی فرعونإب ذهإ«: برم می پایان أی ر ل مـري و 

ـ  و الحمدهللا رب .»ولیقَ واهفقَسانی ین لم دهقَل عاحلُ الم علـیکم و رحمـه   العالمین و الس

  .اهللا و برکاته

     متن نخستین سخنرانی پس از آزادي از زندان اوین، مراسـم تجلیـل اتحادیـه

  9/5/1379در دانشگاه شهید بهشتی،  هاي اسالمی دانشجویان سراسر کشور انجمن
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 *)ع(و انتقادات امام حسینعالمان دین، انتظارات 

  

. سخن گفته نشده است )ع(اندازه امام حسین در میان اولیاء مذهب ما از هیچکس به

وشور آفریده،  ازسوي دیگر نهضت حسینی بیشترین تأثیر را در فرهنگ ما داشته، حرکت

و از جانب سوم، . ر شده استی منجسوز و اشک را باعث شده و به همدلی و تأس

سرنوشت همه امور مردمی است، دست تحریف و زنگار و پیرایه به آن راه  که آنچنان

شخصی و اي  از مسئلهاي  لهها یافته، نهضتی که یکپارچه حماسه و عزت و شعور است، در

  . تاریخی و عادتی براي کسب ثواب یا معاش فرو رفته است

وي فراوان  ةاما هنوز نگفته دربار. ایم از همه پرداخته بیش )ع(به سیدالشهداء اگرچه

در طول عمر خود ساعات فراوانی را به  )ع(هر مسلمان دوستدار اهل بیت اگرچه. است

اما بسیاري از ابعاد قیام و راه و روش حسینی  اختصاص داده است،  )ع(ذکر و یاد حسین

اي  هاي تازه شورا هنوز درسمکتب عا. هنوز محتاج التفات، عنایت و توجه مجدد است

بیش نیست، اي  جویان دارد، برگزاري عزاي حسینی خود هدف نیست، وسیله براي حقّ

راهی براي تعمیق ایمان و باور . یابی به معرفت و شناخت دینی براي دستاي  وسیله

  .شور و شعور کردن مذهبی و روشی براي توأم

نداریم جز اي  سیره حسینی چارهبراي آشنایی با عظمت نهضت کربال و اقتدا به 

اینکه در قید و بند تاریخ نمانیم و بکوشیم اصول و قواعد ثابت حسینی را کشف کنیم و 



  55  ) ع(عالمان دین، انتظارات و انتقادات امام حسین

و یاران باوفایش  )ع(نباید در جزئیات شهادت مظلومانه ابا عبداهللا. بندیم کار بهبا بصیرت 

در جا بزنیم، نهضت حسینی منطقی قوي  و شمر و ابن زیاد رحمانه یزید و نیز قساوت بی

و بنیادي مستحکم و مبادي روشنی دارد که إشراف بر آنها وظیفه هر دیندار پاك نهادي 

منبع و معتبرترین روش در دستیابی به بصیرت حسینی آراء بجا  ترین مطمئن. است

ها، احکام و  ، حکمتها خطبه )ع(بحمداهللا از امام حسین. مانده از این امام شهید است

روایات کوتاه و بلند فراوانی در دست است که مطالعه روشمند آنها بهترین معرف این 

اگر در محافل و منابر مذهبی ما به میزانی که مقتل و روضه بها داده . نهضت اصیل است

پرداخته شده بود،  )ع(دالشهداءبه مجموعه روایات و احادیث بجا مانده از سی شده است، 

سلوك بر راه و روش . تر مواجه بودیم عالمانهاي  امروز با شوري باشعورتر و عاطفه

بیشتر از آنکه نیازمند تهییج عواطف و احساسات باشد، محتاج تعمیق  )ع(حسین

اگر عواطف و احساسات عزاداران و محبان حسینی معرفت و علم . معرفتی و علمی است

 شعور سوء استفاده فروشان به راحتی از آن شور بی دین به دنیا. حسینی نباشد و بصیرت

  .کنند می ترویج یزید )ع(کنند و به نام امام حسین می

است مشهور که حسن اي  خطبه )ع(جا مانده از سید الشهداء هدرمیان میراث علمی ب

روایت کرده » تُحف العقُول«در کتاب شریف  )381متوفاي ( عبه حرّانیبن علی بن شُ

العقول سند هیچیک از روایات کتاب خود را نقل  متأسفانه صاحب تحف اگرچه. است

نکرده، اما فارغ از اعتبار فراوان کتاب و مؤلف آن، این خطبه به میزانی از متانت و 

مشهور شده  »خطبه عالیۀ المضامین«استحکام محتواست که در میان متخصصان فن به 

برخی از . دانند ممکن نمی) ع(و صدور محتوایی با این عمق را جز از حضرات ائمه هدي

و  106ي ها نیز روایت شده و در خطبه )ع(قطعات این خطبه شریفه از امیرالمؤمنین

  .خورد می چشم البالغه به نهج 131

کند و با  می عالمان دین تشریحدر این خطبه انتظارات خود را از  )ع(امام حسین

و انتقادات خود را از عالمان  ها ، دغدغهها تذکرات قرآنی درباره احبار، به تفصیل نگرانی

. کند می گوید، و درانتها اهداف چهارگانه قیام خود را ابراز می دین در عصر خود باز

مورد تحلیل  درعین ایجاز و اختصار عوامل انحطاط یک جامعه دینی را )ع(سیدالشهداء

این . پردازد می ي متوجه به عالمان دینها یابی آفات و آسیب دهد و به ریشه می قرار

در  )ع(اباعبداهللا. ماند خطبه در چهارچوب شرایط و مقتضیات قرن اول هجري باقی نمی

انتظارات امام . این خطبه به نکاتی اشاره کرده که فراتر از مسائل زمانی خاص است
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این . لمان دین منحصر به علماي دهه اول نیمه دوم قرن اول نیستاز عا )ع(حسین

متأسفانه . پژوهان در تمام تاریخ است یاران و دین انتظار اولیاء دین از همه علما و دین

آفات برشمرده در این خطبه نوعی . شود انتقادات حسینی نیز در عصر او متوقف نمی

در این خطبه ضوابط و  )ع(امام حسین. عالمان دین در همه اعصار است شناسی آسیب

دهد که با آن ضوابط و معیارها عالمان دین را ارزیابی  می دست دینداران  ههایی را ب مالك

جایگاه و منزلت را دارند،  ترین از آنجا که در یک جامعه دینی، عالمان دین رفیع. کنند

بنابراین . حرافات استان ترین آفات و سهمگین ترین آفات و انحرافات آنها نیز خطرناك

عالمان دین اهتمام ویژه  شناسی طبیعی است که اولیاء دین به بهداشت معنوي و آسیب

با عنایت به این خطبه عالمان منصف و طالب شائق فرصت آن خواهند . داشته باشند

. با شاقول اهل بیت میزان شوند داشت که خود را با معیارهاي حسینی منطبق سازند و

نیز بسیار برجسته  )ع(عالمان دین در میراث علمی دیگر امامان شناسی سیببهداشت و آ

تر مطرح شده  گسترده  )ع(و امام صادق )ع(این موضوع در تعالیم امام باقر ازجملهاست 

  . که امیدوارم در مجال مناسب توفیق عرضه این تعالیم ارزشمند نصیب شود

در مجموعه با ارزش » تحف العقول«نیز این حدیث را از  محسن فیض کاشانی مال

وري بیشتر از  براي بهره. در بحث امر به معروف و نهی از منکر نقل کرده است» وافی«

گذرانیم، سپس به  می تعالیم حسینی، ابتدا ترجمه کامل این خطبه شریف را از نظر

  . لند آن خواهیم پرداختتحلیل اجمالی مفاد ب

  

  خطبه حسینی در انتظارات و انتقادات از عالمان دین

عالمان دین ( منظور پند اولیاء خود از احبار ها که خداوند به اي مردم، از آن نکوهش«

چرا علماي ربانی و احبار مردم را از «: فرماید می کرده، عبرت بگیرید، آنجا که) یهود

اسرائیل که  آن گروه از بنی«و همچنین ) 63/مائده (» دارند؟ آمیز باز نمی سخنان گناه

سرکشی کردند و تجاوز  چراکه. لعنت شدند )ع(و عیسی )ع(کافر شدند به زبان داود

شوند جلوگیري نکردند، چه ناپسند کارها که  می نمودند و از اعمال ناپسندي که مرتکب

کند، زیرا از ستمگرانی  می سرزنش) گونه عالمان را نای(خداوند ). 78و79/مائده (» کردند

دیدند، اما آنان را از این منکرات منع  می که دربرابرشان بودند زشتی و تبهکاري را

 از جانب آنان به ایشان) ي مادي و امتیازاتی کهها به برخورداري( چراکهکردند،  نمی

علیرغم اینکه خداوند . تندرسید، رغبت داشتند و از عواقب اعتراضاتشان بیم داش می
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مردان و «: ، و نیز)44/مائده (» .از مردم بیم نداشته باشید، از من بترسید«: فرموده است

 کنند و از زشتی جلوگیري می زنان با ایمان بعضی اولیاء بعضی دیگرند، به نیکی امر

الهی آغاز اي  فریضه عنوان بهخداوند با امر به معروف و نهی از منکر ). 71/توبه(» کنند می

انجام گیرد و اقامه شود، فرائض دیگر ) این فریضه(کرده است، چه او آگاه است که اگر 

امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسالم  چراکهگردند،  می اعم از آسان و دشوار برپا

است با بازستادن حقوق ستمدیدگان، و مخالفت با ستمگر، و تقسیم فیء و غنائم و 

  . قات از مواضعش و صرف آن درجاي خود استگرفتن صد

، اي جماعتی که به علم مشهورید، نامتان به نیکی )عالمان(پس شما، اي جماعت 

خداوند در نظر مردم صاحب خاطر  بهشود، به نصیحت و خیرخواهی معروفید،  می یاد

ما کنند، کسانی ش می برند، ضعیفان احترامتان می هیبت هستید، شریفان از شما حساب

. کنند که شما را بر آنها فضیلتی نیست و حتی بر ذمه آنان ندارید می را برخود مقدم

ها با هیبت  شود، در راه می آنجا که حاجت حاجتمندان روا نشود، با وساطت شما پذیرفته

  . کنید می سالطین و کرامت بزرگان رفت و آمد

نتظار دارند که به حقوق براي این نیست که از شما ا) عزّت و احترام(آیا این همه 

را   )ع(حق ائمه. اید الهی قیام کنید؟ حال آنکه شما از بیشتر این حقوق کوتاه آمده

 اید، اما آنچه را حقوق خود اید، حق ضعیفان و زیر دستان را تضییع کرده کوچک شمرده

در (جانی اید، نه  نه مالی در راه خدا بذل کرده) عالمان(شما . اید پندارید مطالبه کرده می

و نه با اقوام و خویشاوندتان در اید   آنچه شما را آفرید به خطر انداخته خاطر  به) راه او

آرزوي بهشت خداوند و همنشینی با پیامبر و رهایی از ) با این همه. (اید راه خدا در افتاده

  !پرورانید؟ می عذاب را در سر

ترسم که به عذاب و انتقام الهی  یم اید، از آن ي آنان که از خدا نابجا آرزوها کردها

اما آنان . اید به لطف و کرم الهی از مزایا و امتیازاتی برخوردار شده چراکه. گرفتار شوید

گذارید، حال آنکه  ارج نمیاند  شناخته شده) پرستی و خداترسی(به خدا ) واقعاً(که 

بینید که  می به چشم خود. شوید می میان بندگانش اکرام نام خدا در هخودتان ب

شود، اما  شود و از شما صدایی بلند نمی می نقض) دست ارباب قدرت هب(هاي الهی  پیمان

قرار و ذمه . هاي پدرانتان فریادتان بلند است بعضی میثاق واسطه بههمین شما 

پناه رها  گیرها در شهرها بی زیر پا گذاشته شده، و نابینایان، ناشنوایان، زمین )ص(پیامبر

موقعیت خود به نفع آنان قدمی  کنید و با استفاده از شما به آنان ترحم نمیاند،  شده
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کنید، با بند و بست و  کنند اعتنا نمی می دارید، و به آنان که به ایشان خدمت نمیبر

همه این رفتارها همان منکراتی است که اید  سازشکاري با ستمکاران خود را تأمین کرده

  . شما از آنها غافلید) اما افسوس(و از آنان نهی کنید، خداوند امر کرده مرتکب نشوید 

از مصائب همه مردم بیشتر و بزرگتر است، ) عالمان دین(مصیبت و گرفتاري شما 

 چراکهاند،  عالمان را از شما بازگرفته) واقعی(اگر متوجه باشید منزلت و جایگاه  چراکه 

ست که امین او در بیان حالل دست عالمان خداترس ا هدرحقیقت جریان امور و احکام ب

حاصل نشده   )منزلت رفیع(اید، و این سلب  و حرامند، اما شما این منزلت را از کف داده

شدن شما از گرد محور حق و اختالف شما در سنت بعد از دالیل  پراکنده واسطه بهجز 

لهی به نزد کردید، امور ا می اگر شما دربرابر فشارها و آزارها براي خدا استقامت. آشکار

نبض جامعه واقعا (شد، و شما مرجع امور بودید  می شد، از شما صادر می شما آورده

  ).دست شما بود هب

دست  اید، و امور الهی را به اما افسوس که ستمکاران را بر موقعیت خود مسلط کرده

ث اید، تا براساس شبهات عمل کنند و در راه شهوترانی گام نهند، آنچه باع آنان سپرده

پذیرش تسلط ستمکاران بر امور از جانب شما شد، این است که شما از مرگ گریزانید و 

اید،  مردم ناتوان را تسلیم آنان کرده. اید ناپایدار دل خوش کرده) ننگین(به این زندگی 

اراده و مقهورند و گروهی گرسنه و مغلوب، ستمکاران به دلخواه در  وار بی جمعی برده

سیره اشرار پیش . آورند می بار هب ها کنند و با هوسرانی رسوایی می امور مملکت تصرف

در هر شهر خطیبی سخنور بر منبر دارند، . کنند می و بر خداوند جبار دلیرياند  گرفته

مردم همچون برده در . جا باز است و دستشان همهاند  همه سرزمین را قبضه کرده

و برخی قدرتمداران بر اند  جبار و سرکشبرخی . کنند برابرشان هیچ تقاضایی را رد نمی

شود که خداوند آفریننده و بازگرداننده را  می از کسانی اطاعت. ناتوانان سختگیر

کسانی است که یا خائن و  ۀشگفتا و چگونه تعجب نکنم که زمین در قبض. شناسند نمی

. انصاف و بیرحم  ستمکارند، یا باجگیر و نابکار، و یا حکمران مؤمنان نسبت به آنان بی

در آنچه نزاع داریم، داور خداوند است و او در آنچه ) عالمان فاسد(میان ما و شما 

  . مشاجره داریم قضاوت خواهد کرد

از جانب ما صورت ) در اعتراض به ظلم و فساد و منکر(دانی که آنچه  می تو اخداوند

 و لکن ما گرفت، نه در طمع سلطنت و جاه بود نه در طلب ازدیاد ثروت و مال،
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را اصالح کنیم، بندگان مظلوم تو و شهرهاي ت. ي دینت را ارائه کنیمها خواهیم نشانه می

  .احساس امنیت کنند، و به فرائض، سنن و احکام تو عمل نمایند

ستمگران بر شما قوت خواهند یافت و در   اگر شما انصاف ندهید و به یاري نشتابید،

خدا ما را بس است، بر او ) با این همه(کوشید، نور پیامبرتان خواهند  کردن خاموش

  ».سوي اوست هایم و بازگشت همه ب ایم، به درگاهش توبه آورده توکّل کرده

اول انتظارات از : توان در سه محور مورد بحث قرار داد می مفاد این خطبه شریفه را

عصر؛ سوم، عالمان دین و وظایف آنان؛ دوم، انتقاد از شیوه سلوك عالمان دین در آن 

  .)ع(اهداف قیام امام حسین

  

  مهمترین وظایف عالمان دین

این انتظارات که از . شمارد میاهم انتظارات خود را از عالمان دین بر  )ع(سیدالشهداء

   :وظایف عالمان دین است به شکل ذیل قابل تنظیم است

انتساب به  واسطه بهزلتی دارند عالمان دین هرچه دارند از قبل دین است، هر من :اول

است،  »اهللا قیام بحقّ«رود  می خداست، لذا مهمترین انتظاري که از یک عالم دین

امانتداري در بیان «است،  »اهللا ذمه رسول«است، پاسداري از  »عهود الهی«پافشاري بر 

شامل  اهللا چیزي جز تکالیف و احکام الهی نیست که قطعاً حقّ. است »حالل و حرام الهی

تکیه بحث بر همین بخش از حقوق و احکام الهی  شود و اتّفاقاً می حقوق دینی مردم نیز

  .است

، احکام و تعالیم و معارف دینی را کامل و تام به الًاو: رود می از عالمان دین انتظار

 به آن نیفزایند، از آن نیز کم نکنند،. مردم عرضه نمایند، چیزي از دین را فروگذار نکنند

را بزرگتر از آنچه هست نمایش دهند، اي  امري را کتمان نکنند، تحریف نکنند، نه مسئله

  . را کوچکتر از آنچه هست بنمایانند نه آن

پس از بیان معارف و تعالیم الهی نسبت به عمل و قیام به حقوق و احکام : ثانیاً 

اشند، در پاسداري دین و رعایت ضوابط شرعی حساس ب ۀالهی اقدام کنند، نسبت به اقام

از حقوق الهی همانقدر اهتمام داشته باشند که در حقوق شخصی خود، بلکه باالتر، هم 

  . خود عمل کنند، هم کوشش کنند در جامعه این ضوابط پیاده شود

اي  این فریضه، فریضه اگرچه. اجراي دقیق فریضه امر به معروف و نهی از منکر: دوم

فارغ از . تر است یفه عالمان دین در آن از همه سنگینهمگانی است، اما مسئولیت و وظ
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بودن  تک آحاد جامعه در امر به معروف و نهی از منکر، و شریک مسئولیت عمومی تک

عالمان دین در این بخش، آنان در بخش امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ارباب 

تنها کسانی  چراکه. قدرت و متصدیان امور عمومی و حکمرانان مسئولیت مضاعف دارند

امکان امر به معروف و نهی از منکر را در این مرحله خطیر دارند که از منزلتی رفیع و 

علم دین و هم  واسطه بهقوي برخوردارند و در جامعه تنها عالمان دین هم اي  پشتوانه

  .پشتوانه مردمی چنین موقعیتی را دارند واسطه به

آن در امور جزئی،  کردن منکر فردي و منحصر تنزّل این فریضه مترّقی به معروف و

منزله پاسبانان این جامعه ناظر  عالمان دین به. جفا در حقّ این حکم عمیق دین است

به مردم اجحاف کنند و از قدرت سوء اي  عمل حکمرانان باشند و اجازه ندهند ذره

سالمت  عمل به این فریضه در سطح ملی از سوي عالمان دین ضامن. استفاده کنند

  . قدرت سیاسی خواهد بود

عالمان دین  اگرچه. مسئولیت شدید عالمان دین در حمایت از ضعفا و ناتوانان :سوم

نسبت به تمامی مردم دربرابر خداوند مسئولند، اما نسبت به ضعفا و آنان که فریادرسی 

 جز خداوند ندارند مسئولیت مضاعف دارند و موظفند در رفع حوائج آنان بکوشند و

به کمک آنان  ها نگذارند ارباب قدرت نسبت به آنان اجحاف کنند و در دادخواهی

فاقه آنها و هم  عالمان دین هم نسبت به جهل توده مردم و هم نسبت به فقر و. بشتابند

درحقیقت علماي دین دادستان ضعفاي . نسبت به اشاعه فساد در میان آنها مسئولند

رعایت حقوق ضعفا و دفاع از آنها از عالمان دین اند، و خداوند در آخرت از  جامعه

  . کشد می جداگانه حساب

اقامه . استقامت در راه خدا و تحمل شداید و فشارها وظیفه عالمان دین است: چهارم

با  دین و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حقوق ضعفا قطعاً

باید خود را  می عالمان وارسته دین. هد شدمقاومت زورمندان و ارباب قدرت مواجه خوا

توانند  پرور و جبون نمی عالمان تن. آماده مواجهه با مشکالت در راه خدا بنمایند

براي دفاع از حقوق الهی مردم شجاعت و تهور . پاسداران خوبی براي دین حنیف باشند

قدرت، در راه  عالم دین به عزت الهی مستظهر است او نباید درمقابل ارباب. الزم است

آنان که در این راه صبر و شجاعت الزم را ندارند مطمئن . انجام وظیفه از چیزي بترسد

  . باشند که در اشاعه و دفاع از تعالیم دینی سربلند نخواهند بود
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نتیجه منطقی عمل عالمان دین به وظایف الهی این است که جامعه بدون اشراف  :پنجم

اینگونه عالمان خداترس و عامل که نسبت . دارد می برنمیو نظارت عالیه عالمان دین قد

به ارباب قدرت سختگیرند و نسبت به ضعفا و بیچارگان اهل تساهل و در اقامه دین از 

هاي  اصحاب صبر و استقامتند در چشم مردم جا دارند و جامعه با رضا و رغبت در نزاع

ینگونه عالمان بصیر وجدان بیدار داند، ا می الخطاب ملی و مسائل کالن رأي آنان را فصل

  . و برکت دیناند  جامعه

و ذَلک بِأَنَّ مجارِي األُمورِ و األَحکَامِ علَی أَیدي العلَماء بِاهللاِ «این است معناي عبارت 

هرامح و هلَاللَی حع نَاءدراین صورت واقعا نبض تفکر و سلوك عملی جامعه در » األُم

کلیشه حقوقی نصب صنفی معناي  بهو البته این . ایت عالمان بصیر خواهد بوددست با کف

خاص به مدیریت سیاسی نیست، بلکه خبر از نتیجه منطقی عملکرد مثبت عالمان دین 

در عدم داللت عبارت مذکور از این خطبه شریفه بر والیت . دهد می در یک جامعه دینی

رجوع کنید به حکومت (کنم  ام، تکرار نمی هعامه یا مطلقه فقیه درجاي دیگر بحث کرد

طبیعی نه با  طور بهدر یک جامعه دینی انتظار است که ) 286-291]/مپنجچاپ [والیی 

اکراه و زور امور الهی از عالمان دین صادر شود و آنان مرجع رتق و فتق مسائل دینی 

  . باشند
  

  خود از عالمان عصر   )ع(انتقاد امام حسین

هاي الهی و سنن  کوتاهی در اقامه احکام و تعالیم دینی، تقصیر در رعایت پیمان: اول

سکوت و انفعال دربرابر ظلم و منکرات و . شدن احکام دینی نبوي، غفلت از زیر پا گذاشته

شأن اصلی عالم دین حفظ و اشاعه دین و اقامه تعالیم دینی است، اگر کسانی این . فساد

کشند؟  می مرتکب نشوند به چه جرأتی عنوان رفیع عالم دینی را یدك وظیفه اصلی را

عالم دین همچون سربازي است که عمري استراحت کرده تا در لحظه جنگ از مملکت 

که به او احتیاج است سنگر را ترك کند شایسته اي  اگر در همان لحظه  خود دفاع کند،

بیان و اقامه دین بوده، آنکه در این  سالیان سال تعلیم و تعلم براي. نام سربازي نیست

  . کند نابجا به این کسوت در آمده است می وظیفه اصلی کوتاهی

سیدالشهداء با . عدم اجراي فریضه امر به معروف و نهی از نسبت به ارباب قدرت :دوم

  )ع(امام حسین. پردازد می یابی علل آن تقصیر و این ترك فریضه دقت و ظرافت به ریشه

را براي ترك فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ارباب قدرت و نیز  دو عامل

  : کند که بسیار مهم است می تقصیر در بیان و اقامه دین ذکر
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ي مادي و امتیازات دنیوي که از سوي ارباب قدرت دراختیار ها یکی برخورداري

منافع حکومت  سوي به تدریج شاقول اندیشه شان را گیرد و به می برخی عالمان دین قرار

. کند می چرب و شیرین دنیا و تمتع از حکمرانان عالم دین را فاسد. کند می منحرف

کند و دیگر انحراف از صراط  می چشم عالم دین را کور ها همین امتیازات و برخورداري

 آورد، آنکه وامدار ارباب قدرت است چگونه می بیند، زبان او را بند مستقیم دین را نمی

مردم را نهی کرد که از چنین عالمانی  )ص(پیامبر. ان به انتقاد از او بگشایدبتواند ز می

کنند و مطیع قدرتند، دینتان را اخذ نکنید، آنان  می که به دربار سالطین رفت و آمد

  ) 1/46کافی . (قابل اعتماد نیستند، آنها را متهم بدانید

افتادن  دادن منافع، بیم از به زندان ارعاب و ترس از ارباب قدرت، ترس ازدست: دیگر

برابر ارباب آنان که در. و اقامه دین ندارند مرعوبان و مجذوبان صالحیت بیان. و آزاردیدن

 برخورداري از امتیازات مالی مماشات واسطه بهقدرت و منکرات آنان یا به ترس یا 

  . هستند )ع(ینو انذارهاي امام حس ها کنند عالم ربانی نیستند و مشمول نگرانی می

پناه را در چنگال ارباب  عالمانی که مردم بی. عدم دفاع از حقوق ضعفا و بیچارگان: سوم

کنند تا استثمار شوند و آبرو و ناموسشان بر باد رود، یقین بدانند به  می قدرت رها

دالت در اگر حق حیات، حق آزادي، حق مساوات و ع. اند وظایف دین خود عمل نکرده

اگر تجاوز به جان و  ویژه بهشود چه کسانی جز عالمان دین مسئولند؟  جامعه رعایت نمی

  . آبرو و حقوق مردم به نام دین و مقدسات صورت بگیرد

، مصیبت این »مصیبۀ الناس انتم اعظم«: زند می با صراحت نهیب )ع(امام حسین

اگر در . هر که بامش بیش برفش بیشتر. االتر استعالمان سوء از مصیبت تمام مردم ب

 مسئولیت بزرگتر و منزلت رفیع تر تقصیر و سوء تدبیر رخ داد به مصیبت بزرگتر

گذرند و هنوز حسابرسی یک عالم به  می ها عامی لذاست که در پل صراط ده. انجامد می

ی و سیاسی و ي فرهنگها افتادگی العلل اکثر مفاسد و عقب علت. پایان نرسیده است

  . عالمان دین در انجام وظایف است ویژه بهاقتصادي و اجتماعی تقصیر و کوتاهی عالمان 

  

  اهداف نهضت حسینی 

  : شمارد میاهداف قیام مقدس خود بر عنوان بهبه اختصار چهار هدف را  )ع(سید الشهداء

کنند تا رونده  می عالئمی که در راه نصب. ها معالم یعنی نشانه. ارائه معالم دین: اول

یی دارد که بدون آنها دین، دین ها عالئم و نشانه. دین هم معالمی دارد. گمراه نشود
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وخم حوادث زنگارگرفته و اصول و  زمانی که دین در پیچ. محتوا است نیست، قشري بی

ضوابط آن از چشم دینداران مخفی مانده است، مصلحان و احیاگران به اظهار و ابراز و 

ها و تقصیرها  گمارند، تا دین در میان انحرافات و بدعت می معالم دین همتدادن  نشان

 ستیزي، امر به معروف نهی از منکر و اخالص در عمل قطعاً ظلم. مسخ نشود و از یاد نرود

  . از معالم دین است

اصالح فسادزدایی و رفع منکرات و . اصالح مقابل فساد است. اصالح در شهرها: دوم

ارزشی  چه فسادي باالتر از سفک دماء و حراج آبرو؟ باالترین فساد بی. است ها زشتی

بودن آبروي آنان است که چون ما  ها و ارزان مخالفان حکومت ویژه بهجان آدمیان 

جهل، فقر، فحشاء از مصادیق بارز فساد است، و اصالح رفع همه این . اندیشند نمی

هر عاقلی به محکومیت این . زشتند این مفاسد مستقل از دین نیز قبیح و. مفاسد است

تواند  می دهد لذا اصالح نیز امري عقالیی است و احکام دین نسبت به آن می مفاسد رأي

  . ارشادي باشد

تر از آن متصور  باالترین فساد که فسادي زشت .امنیت ستمدیدگان ویژه بهامنیت، : سوم

ي آن بر مردم منت نهاده به اعطا و واالترین نعمت که خداوند . نیست، ناامنی است

امنیت جانی، امنیت فرهنگی، امنیت مالی و اقتصادي و امنیت . است، امنیت است

هیچ مصلح . نیاز به امنیت امري ماقبل دین است. سیاسی از مصادیق بارز امنیت است

هاي شرعی براي  در مجازات. تفاوت باشد تواند نسبت به مقوله امنیت بی دینی نمی

  . بینی شده است ها پیش مجازات ترین سخت) محارب(نیت مردم ام ةزنند برهم

 )ع(چهارمین و آخرین هدف امام حسین. عمل به فرائض و سنن و احکام الهی: چهارم

ي ها تیب این چهار هدف بنگرید، امام حسین ارائه نشانهتر بهعمل به احکام دینی است 

ابط دینی، اصالحگري و تأمین امنیت را بر عمل به دینی و آشنایی مردم با عالئم و ضو

شک اگر سه هدف اول محقق نشود نوبت تحقق به هدف نهایی  بی. احکام مقدم ذکر کرد

  . رسد نمی

امید آنکه عالمان دین در عصر ما با جامه عمل پوشانیدن به انتظارات 

و حالل الهی باشند و  علماء باهللا و امناء در حرام ازجملهاز عالمان دین ) ع(ءسیدالشهدا

. با تحقق اهداف چهارگانه حسینی هرگز شاهد مصادیق انتقادات تلخ یادشده نباشیم

  )1421اول محرم (، 1379اوین، فروردین 
  

 6، ص 23/1/1379، امروز  صبح  روزنامه



  

  

  

  

  

  

  امنیت، عدالت و رفاه 

 )ع(تعالیم امام جعفر صادقدر 

  

. است )ع(و ائمه هدي )ص(جا مانده از پیامبردومین منبع اندیشه اسالمی روایات ب

نقل شده است، اهمیت  )ع(بیشترین حجم روایات، احادیثی است که از امام صادق

به میزانی است که شیعه به ایشان منسوب شده  )ص(معارف منقول از جعفر بن محمد

بدون ) قی و فقهیعم از اعتقادي، اخالا(له دینی ئکمتر مس. »شیعه جعفري«: است

  . قابل حل است )ع(رجوع به قول امام صادق

یکی اینکه از دیگر ائمه عمر : به دو دلیل است )ع(کثرت روایات منقول از امام صادق

شود  می االئمه محسوب سال عمر شیخ  بیشتري نصیب ایشان شد و ایشان با شصت وپنج

مهمتر از اولی است، شرائط زمانی خاص  اتبمر به، و دیگري که )هجري 83–148(

دوران امامت امام ششم مصادف با دوران ضعف مفرط امویان، . است )ع(حیات امام صادق

امام با حسن استفاده از . انتقال قدرت از امویان به عباسیان و آغاز خالفت عباسیان است

. گمارد می این فترت و ضعف قدرت سیاسی به بسط و اشاعه معارف دینی همت

گسترش زائدالوصف سرزمین اسالمی و مواجهه اسالم و تشیع با افکار، ادیان، مذاهب و 

به بهترین وجهی به  )ع(عقاید گوناگون اقتضاي جهادي فرهنگی داشت و امام صادق

  .پرداخت »هویت مذهبی تشیع«تبیین، تقویت و تعمیق 

 …الق، فقه، تفسیر وي گوناگون کالم، اخها از عصر جعفري است که شیعه در عرصه

درحدي است که ائمه  )ع(عظمت علمی امام صادق. شود می صاحب هویت مستقل

خود را نیازمند به استفاده از جلسه درس  و مالک مذاهب دیگر اسالمی از قبیل ابوحنیفه
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باب دیگر ادیان و عقاید نشانی از سعه صدر و وسعت مناظرات عالمانه او با ار. یابند می او

کمتر از قیام خونین  )ع(اهمیت این جهاد فرهنگی امام صادق. دانش امام است

  . نیست )ع(سیدالشهداء

رغم اهمیت فراوان معارف و تعالیم جعفري، محافل و منابر مذهبی ما همت خود  علی

در اعیاد و وفیات، بیشتر به تاریخ زندگی و اند  را مصروف بیان فضائل و مناقب ائمه کرده

اقتضاي آن دارد که از وقایع  )ع(بودن امامان حال آنکه اسوه. شود می پرداخته )ع(ائمه

خاص حیات آن بزرگواران به تعالیم عام آنان هجرت کنیم، با آراء مختلف آنان آشنا 

و عمال به آنان شویم، از روش زندگی و سیره عملی آن الگوهاي جاوید درس بیاموزیم 

ست که در مباحث نظري مبتالبه بتوانیم عمق و کارایی و اعتبار ا مهم این. اقتدا کنیم

  .را نشان دهیم )ع(آراء اهل بیت

جامعه ما بیش از آنکه به دانستن تاریخ تولد و وفات، نام مادر و همسر و فرزندان، 

، فضائل ومناقب و کرامات ، اسم سالطین معاصر، معجزات و خوارق عاداتها القاب و کنیه

ي مختلف انسانی نیازمند ها در عرصه )ع(نیاز داشته باشد به استخراج آراء امامان )ع(ائمه

 )ع(لبان در ساحل دریاي معارف اهل بیت شرمسارانه باید اذعان کنیم که ما تشنه. است

داریم و از در عرضه مبانی، اصول و قواعد آراء پیشوایان دینمان به زبان روز عذر تقصیر 

اگر در هر سال در سالروز . نداریم خاطر  بهبسیاري امامانمان هیچ نکته نظري و عملی 

 ــولو کوتاه  ــتولد یا وفات هریک از امامان بکوشیم از مکتب آنان یک درس زندگی 

بیاموزیم و مقید به عمل همان یک درس شویم، شاید به حداقل وظائف یک شیعه اهل 

بدون . آکنده است »درس زندگی«از  )ع(تعالیم ائمه. انده باشیمبیت جامه عمل پوش

  . رویم می آشنایی با این تعالیم مطمئن باشیم به بیراهه

مرادم از سیاست . ، تعالیم سیاسی ایشان است)ع(ابعاد معارف اهل بیت ازجمله

د بای می این تعالیم سیاسی را از دو منبع. مباحث مسائل مربوط به قدرت و سلطه است

در بین . )ع(یکی آراء و اقوال سیاسی و دیگري رفتار و عمل سیاسی ائمه: استخراج کرد

، سیاست علوي و سیاست حسینی تا حدودي از اقبال بیشتري )ع(تعالیم سیاسی امامان

برخوردار بوده و مطالعات و مباحث مختلفی درباره آن انجام گرفته و منتشر شده است، 

درباره سیاست حسنی، . این زمینه کمتر بحث شده است اما نسبت به دیگر ائمه در

امید آن دارم که با تدوین اصول،   ایم؟ سیاست جعفري یا سیاست رضوي چه کرده
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، آنچه در عصر ما سیاست دینی نامیده شده، در بوته )ع(ضوابط و مبانی سیاست امامان

  . مکان اصالح آن فراهم آیدشود و با ارزیابی و مقایسه با این الگوهاي متعالی ا نقد گذاشته

کنم، به این امید که  می متمرکز )ع(در این مجال بحث را بر آراء سیاسی امام صادق

در فرصتی دیگر با تکمیل بحث با مطالعه رفتار سیاسی آن امام همام توفیق ترسیم 

مانده از صادق  جا هبا توجه به گستردگی فراوان روایات ب. نصیب شود »سیاست جعفري«

مجموعه کامل روایات منقول ( )ع(نبودن مسند جعفربن محمد و در دست )ص(آل محمد

به این امید . کنیم می اکتفا )ع(یی از آراء سیاسی ابوعبداهللاها به بیان نمونه) از امام ششم

ما «حاصل شود، که  )ع(تدریج توفیق تدوین و انتشار مجموعه آراء سیاسی امام که به

درترَك کلُّهالیع(پیشاپیش از تذکرّات و انتقادات دوستداران اهل بیت. »ك کلُّه الی( 

  . کنم می استقبال

  

  نیازهاي اصلی جوامع بشري: یک

جوامع انسانی فارغ از عقیده و دین و مذهب و رنگ و نژاد و موقعیت جغرافیایی و 

ه نیازهاي اصلی و توان ب می پیشینه تاریخی نیازهاي مشترکی دارند، این نیازها را

شناخت صحیح نیازهاي . فرعی یا نیازهاي اولیه و نیازهاي ثانویه تقسیم کرد هاينیاز

مدیریتی که نیازهاي اولیه و اصلی . اولیه و اصلی نخستین شرط یک سیاست موفق است

جامعه خو را به رسمیت نشناسد و بجاي بر آوردن این نیازهاي حیاتی امور دیگري را 

آن امور ثانوي و غیر اصلی بپردازد و در  کردن داند و با تبلیغات به برجستهوظیفه خود ب

عمل از رفع حاجات اصلی مردم سرباز زند، چنین مدیریتی غیر علمی، غیر دینی و 

  .محکوم به شکست است

در گفتاري کوتاه و موجز سه نیاز اولیه جوامع بشري را بر شمرده  )ع(امام صادق

سه چیز است « .)1(»األَمنُ و العدلُ و الخَصب: ثالثَۀُ أشیاء یحتاج النّاس طُرَّاً إلیها»  :است

در این حدیث شریف . »امنیت، عدالت، و فراوانی: که تمامی مردم به آنها نیازمندند

عبارت دیگر  به. سخن از نیاز تمامی مردم است، نه تنها نیاز مسلمانان، مؤمنان و متدینان

  .سخن از نیاز جامعه بشري است

دهد، جمله اخباري است، انشایی نیست،  می از این نیازهاي طبیعی خبر )ع(امام 

دهد،  می یک حقیقت گزارشباید به این امور احساس نیاز کنند، از  می فرماید مردم نمی

ها و  نیازها، حاجت ــاز آن حیث که اجتماعی است   از آن حیث که انسان است، ــبشر 
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کند،  گذارد، آنها را رد نمی می بر این نیازها صحه )ص(صادق آل محمد. مطالباتی دارد

. داند اعتنایی به آنها نمی منشی را در بی شمارد، تهذیب نفس و بزرگ آنها را حقیر نمی

کند، مقایسه این عبارت پرمغز با دیگر توضیحات  می بلکه برعکس این نیازها را تصدیق

امام نفرموده است مطلوبات مردم در  کند، مثالً می این مهم را اثبات )ع(امام صادق

نه گو تا داللت بر مذمت این مطلوبات کند، بلکه تصدیق )2(دنیاي فانی از این قرار است

. آن سه نیاز چیست؟ امنیت، عدالت و رفاه. واقعیتی اجتماعی را گزارش کرده است

توان  می ــدر اصطالح امروز  ــفراوانی گیاه و خیر است، از آن معناي  بهخصب در لغت 

مراد از رفاه، دردسترس بودن حوائج مادي یک زندگی است از خوراك . به رفاه تعبیر کرد

  . خصب مقابل قحطی است. یجه کارو پوشاك و مسکن و درنت

بودن  مراد از امنیت، محفوظ. امنیت استاي  در صدر نیازهاي برحق مردم هر جامعه

جان، ناموس، مال و آبروي مردم است، یعنی اینکه آحاد جامعه در پناه قانون در این 

بدون . احساس خطر نکنند  چهار ناحیه نترسند، خائف نباشند، احسان ناامنی نکنند،

نه دیندار . کند می کند، نه دین و فرهنگ رشد می امنیت نه سیاست و اقتصاد پیشرفت

ها در طول  باالترین وظیفه حکومت. ییابد، نه خوشگذران امکان عیاش می توفیق عبادت

شد  می اگر حکومتی موفق به برقراري امنیت در جامعه. تاریخ برقراري امنیت بوده است

امنیت . گرفت می مورد اغماض مردم قرار و نواقص آن حکومت عمالً ها کاستیبسیاري از 

. شود جانی یعنی اینکه خون افراد محترم است و کسی بدون قانون و دادگاه کشته نمی

امنیت مالی یعنی دارایی افراد بدون دلیل و قانون مورد تعرض قرار نمی گیرد و سرمایه 

در یک جامعه سالم با آبروي افراد بازي . رم استو ملک افراد در چهارچوب قانون محت

  . شود می به شخصیت افراد احترام گذاشته. شود نمی

ها و  توزیع عادالنه امکانات، موقعیت: دومین نیاز برحق جوامع بشري عدالت است

قوام یک جامعه سالم به . عدالت مقابل ظلم و تبعیض است. منابع جامعه درمیان مردم

» الملک یبقَی مع الکُفرِ و ال یبقَی مع الظُلمِ« )ص(رموده پیامبربه ف. عدالت است

عبارت دیگر ظلم موریانه قدرت است و  به. ماند ماند، اما با ظلم نمی می فرمانروایی با کفر

مانند، بعد از امنیت نوبت  می جوامع به میزان پاي بندیشان به عدالت. عدل سیمان بقا

عدالت همزاد . لت نیز همانند امنیت از حوائج ما قبل دینی استعدا. رسد می به عدالت

شود، از  که حقوق شهروندان رعایت نمیاي  در جامعه. عدالت رعایت حقّ است. حقّ است

عدالت تنها . دهد تبعیض و ظلم است می آنچه مردم را همواره رنج. عدالت خبري نیست
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ي انسانی اعم از اقتصادي، ها حوزه عدالت مطلوب همه. به حوزه اقتصاد منحصر نمی شود

جاي ایفاي حقوق برمبناي تفضّالت،  هکه باي  جامعه. سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است

  . شود از عدالت دور است می امتیازات، عنایات ومصالح ویژه اداره

سومین نیاز یک جامعه انسانی رفاه و فراوانی است، اینکه آحاد مردم امکان رفع 

در تهیه حداقل خوراك، پوشاك، مسکن در مضیقه . ود را داشته باشندحوائج اولیه خ

افرادي که امکان برآوردن نیازهاي مادي خود و خانواده خود را نداشته باشند، . نباشند

شان جز این نیست و تمامی مطالبات فرهنگی براي چنین افرادي در درجه  اصلی ۀدغدغ

در راستاي » کاد الفقرُ أَن یکونَ کُفرَاً«بوي فرمایش ن. گیرد می دوم و مرتبه ثانوي قرار

  . همین سخن قابل فهم است

. شود واضح است که نیازهاي تمام مردم و همه جوامع، در این سه امر خالصه نمی

و دیگر امور با همه اهمیتشان در مرتبه . این سه امر نیاز اولیه همگانی است اما قطعاً

 که از امنیت، عدالت و حداقّل رفاه خبري نباشد، چگونهاي  در جامعه. گیرد می ثانوي قرار

با همه  …توان از آزادي یا دینداري یا استقالل یا معنویت دم زد؟ دین، آزادي و می

از زاویه . ارزش و منزلتشان در مقایسه با سه امر یاد شده حاجت ثانوي عامه مردم است

میزان . نی شکل نمی گیرددیگر بدون تحقق امنیت، عدالت و حداقل رفاه جامعه دی

توفیق هر حکومتی اعم از دینی و غیر دینی ابتداء با میزان توفیق آن حکومت در سه 

  . قومات و ذاتیات یک جامعه موفق استماین سه امر از . شود می عامل یاد شده سنجیده

ها و ظواهر دینی از تحقق  حکومت دینی حقّ ندارد به بهانه پرداختن به ارزش

یت، عدالت و تأمین رفاه سرباز زند، مگر ارزشی باالتر از امنیت، عدالت و تأمین امن

دینداري و تقید به  ،حداقّل رفاه عمومی سراغ داریم؟ جالب اینجاست که رئیس مذهب

در یک جامعه امن و عادالنه و مرفّه  چراکهها را نیاز عام مردم ذکر نکرده است،  ارزش

باشد،  …به همان امور متعالی از قبیل دینداري، آزادگی ونیازهاي ثانوي که پرداختن 

است امن، عادالنه و اي  جامعه )ع(به هرحال جامعه مطلوب امام صادق. شود می آغاز

کوشش در ارتقاي امنیت، عدالت و رفاه جامعه حرکت در راستاي رئیس مذهب و . مرفّه

آبروي خود بترسند، از تبعیض و ظلم رنج ببرند که مردم از جان و اي  جامعه. دین است

و به مشکالت معیشتی مبتال باشند، ولو در آن اذان به گوش برسد و نمازهاي جمعه و 

دیندار . دینی نیستاي  جماعت برگزار شود و صوت قرآن در آن بلند باشد، چنین جامعه

  . ضابطه دارد
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ما قُدست أُُمۀٌ لَم یؤخَذ لضَعیِفها «: روایت شده است در همین زمینه )ع(از امام صادق

امتی که حقّ ضعیف از قوي بدون لکنت زبان گرفته « )3(»من قَویها بِحقِّه غَیرَ متَعتع

آنکه با مشکلی  در یک جامعه سالم فرودستان بی ».شود، فاقد قداست و پاکی است نمی

 ، بدون لکنت زبان حقوق خود را از فرادستان استیفاءمواجه شوند، بدون ترس و واهمه

حقاق حقّ در آن نیازمند پارتی و رابطه و واسطه و امثال آن اکه اي  جامعه. کنند می

ي یک جامعه سالم ها ویژگی ازجملهامکان دادخواهی عادالنه . بیمار استاي  است، جامعه

. ست که پیشتر به آن اشاره شدلوازم دو صفت امنیت و عدالت ا ازجملهاین روایت . است

قویاي آن شکایت کنند و اگر شکایت کنند امید اکه ضعفاي آن نتوانند از اي  جامعه

جامعه  در. نه دینی است نه محترماي  رسیدگی عادالنه نداشته باشند، چنین جامعه

شان زبانشان به لکنت و نفَسفرودستان جامعه در دادخواهی خود  )ع(مطلوب امام صادق

  . حاکم است وقانون و رحمت عدالت. زور حاکم نیستاي  جامعه درچنین. افتد شماره نمی به

  

    به نامه عبداهللا نجاشی )ع(وظائف حکومت در پاسخ امام صادق: دو

است که در زمان ایشان از سوي خلیفه به  )ع(از اصحاب امام صادق عبداهللا نجاشی

 خبر )ع(به امام جعفر صادقاي  نجاشی طی نامه. شود می استانداري خوزستان منصوب

خواهد تا کارش  می راهنمایی )ع(از امام  دهد که به والیت اهواز مبتال شده است، می

کند تا  می در خواست )ع(عبداهللا نجاشی از امام. شود )ص(باعث تقرّب به خدا و رسول

تقاضاي عبداهللا  )ع(امام صادق. خالصه تدوین کند طور بهعملی براي یک والی اي  برنامه

  .شود می نجاشی را اجابت کرده به تفصیل وظائف یک والی را متذکر

اي  از این خبر که به والیت اهواز مبتال شده«: نویسد می در آغاز نامه )ع(امام صادق

ن شدم و هم غمگین، اما شادمانی من از این است که چه بسا خداوند توفیق هم شادما

پناهی برسی و ذلیلی توسط تو عزیز شود، اما غمگین  این را داده باشد که به داد بی

شدنم از این است که کمترین چیزي که از آن نسبت به تو خائفم این است که به 

  . »به مشامت نخواهد رسید صورت بوي بهشت مؤمنان خیانت کنی که در این

با سند خود در  را شهید ثانی به نامه والی اهواز عبداهللا نجاشی )ع(پاسخ امام صادق

الشیعه  در وسائل شیخ حرّ عاملی. نقل کرده است »کشف الرَیبۀ عن أحکام الغَیبۀ«کتاب 

 »العملُ بِه فی نفسه و مع أصحابه و مع رعیته ما ینبغی للوالی«بابی تحت عنوان  را در آن

ذکر کرده ) آنچه شایسته است والی نسبت به خودش، به یاران و مردم انجام دهد(
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نیز به علت اهمیت آن، در انتهاي بحث والیت از جانب  شیخ مرتضی انصاري )4(.است

خاتمۀ فیما ینبغی ( عنوان بهجائر از کتاب مکاسبش متن کامل رساله نجاشی را 

   )5(.گزارش کرده است) العمل به فی نفسه وفی رعیته للوالی

  . کنم می در این مجال تنها به قطعاتی مختصر از این رساله با ارزش اشاره

و الرِّفقَ  و اعلَم أنَّ خَالصک و نجاتَک فی حقنِ الدماء و کَف األَذَي عن أَولیاء اهللاِ«

نفی غَیرِ عةٍ فدش و ی غَیرِ ضَعفلیِنٍ ف عرَة معاشسنَ المح التَّأَنِّی و ۀ ویاي  »بِالرَّع

، رهایی و نجات تو در حفظ جان، و جلوگیري از آزار اولیاء الهی و نرمش عبداهللا نجاشی

توأم با مالیمت بدون ضعف و قاطعیت بدون درشتی  دادن و برخورد نیکو با مردم و مهلت

  .است

و همواره مورد آزار و ایذاء حکومت بوده  دانیم که شیعه در آن عصر در اقلیت بود،  می

با تقیه ایمان خود را مخفی کرده و از جانب خلیفه جائر والیت بر  است، عبداهللا نجاشی

استیذان کرده  )ع(او براي مشروعیت استانداري خود از امام صادق اهواز را پذیرفته است،

واضح . شوند می و امام شرائط مشروعیت تصدي استانداري را در حکومت جور متذکر

. طریق اولی در حکومت حقّ این شرائط با تأکید بیشتري لزوم رعایت دارد هاست که ب

  . دانند می ت نجاشی را در رعایت سه امرامام در آغاز نامه رهایی و نجا

، حقن مقابل سفک »حقنِ الدماء«: نخستین وظیفه حکمران حفظ جان مردم است

حفظ . الدماء یعنی صیانت نفس و حفظ جان حقن. الدماء یعنی خونریزي سفک. است

تا حفظ جان  »نهمحقنُ دماء اولیاء اهللاِ و کَف الّذَي ع«نفرمود  )ع(جان چه کسی؟ امام

والی و استاندار خوزستان است و  عبداهللا نجاشی. اهللا و مؤمنان شود منحصر به اولیاء

کنند بر وي واجب است، همه  می حفظ جان همه مردمی که تحت والیت او زندگی

حد ساکنان آن منطقه خونشان محترم است، مهدورالدم تنها کسی است که به مجازات 

؛ )علیه مسلمانان اعالم جنگ کرده باشد(یا قصاص محکوم شده باشد یا کافر حربی باشد 

غیر از این دو مورد چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه شیعه چه سنی جانشان محترم و 

  .خونشان محفوظ است

خته شده نقل کرده که زمین از خونی که به ناحق ری )ص(از پیامبر )ع(امام صادق

قتل نفس محترمه از  )7(.بیند و سفّاك دم رنگ بهشت نمی )6(.زند می نزد خدا ضجه

نخستین وظیفه حکومت رعایت حق . همه مردم حق حیات دارند. گناهان کبیره است

. در برابر تکلیف حفظ جان مردم، همه آحاد جامعه مساویند. حیات شهروندانش است
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نژاد و فضیلت تفاوتی در تکلیف رعایت حق حیات دین، مذهب، عقیده، رنگ، جنس، 

  . جانی است که قبال ذکرش گذشت همان امنیت این. کند مردم ازسوي حکومت ایجاد نمی

کوچک شمردن سفک دماء را از خصوصیات یک جامعه بیمار و  )ع(امام صادق

را در حقن  خالص و نجات عبداهللا نجاشی )ص(محمد  صادق آل )8(.شناسد می منحرف

واضح است که اگر والی در این وظیفه حیاتی کوتاهی کند و عمالش . داند می دماء مردم

یاالیند یا اینکه والی خود در کشتن مخالفانش بدون اطّالع وي دست به خون مردم ب

عبارت دیگر اینجا  به. دخیل باشد دیگر از خالص و نجات از آتش جهنّم خبري نیست

حاکم و حکومتی که به کشتار مخالفانش مبادرت کند . مرز مشروعیت یک حکومت است

  . نامشروع است )ع(از دیدگاه امام صادق

در آن عصر شیعیان، . هی را در دستور کار خود دارندي جائر آزار اولیاء الها حاکمیت

اقلیت معترضی بوده که خالفت اموي و عباسی همواره از آنان واهمه داشته و به کمترین 

اولین وظائف  ازجملهواضح است که . به ایذاء و شکنجه آنان اقدام کرده استاي  بهانه

خواهان بوده است،  منان و آزادينجاشی جلوگیري از ادامه شکنجه و تعقیب و فشار بر مؤ

در یک حکومت مطلوب اولیاء الهی، علماء و مصلحان نباید تحت فشار، حبس، حصر و 

شدن و بیماربودن  بودن و منحرف در آزاربودن اولیاء الهی نشانه بارز نامطلوب. آزار باشند

جلوگیري از آزار مومنان  دومین وظیفه والی را امام صادق. حاکمیت آن جامعه است

  .داند می

کند مدارا و  می براي یک والی خداترس تعیین )ع(که امام صادقاي  سومین وظیفه

، بلکه فرمود »الرِّفقُ مع المؤمنین و أولیاء اهللا«نفرمود  )ع(امام. نرمش با مردم است

آحاد مردم، نه فقط موافقان و هم  ، حکومت موظّف است با تمامی»الرِّفق مع الرَّعیۀ«

. به آنان مهلت بدهد، با آنان خوشرفتاري کند. مسلکانش، با مالیمت و مدارا رفتار کند

زار حکومت خدمتگ. نرمش اما بدون ضعف، قاطعیت اما بدون عنف و تندي و خشونت

. ودنعمتان خود در کمال ادب و تواضع و نرمی مواجه ش مردم است و موظّف است با ولی

جعلَ کُلَّ خَیرٍ  اهللاَ قَد إنَّ« :در روایت دیگري فرموده است )ع(امام صادق

جعفر بن . گیري امور قرار داده است خداوند هر نیکویی را در آسان  )9(.»التَّزجِیۀِ فی

به  )10(.داند که با ایمان سازگار نیست می صفاتی ازجملهعسر و سختگیري را  )ع(محمد

   )11( .رفق و مدارا برادر مؤمن، و لین و نرمی والد اوست )ع(مدنظر صادق آل مح

  : داند می شرائط الزم براي تصدي مدیریت جامعه را سه صفت )ع(امام صادق
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ورع یحجزُه عن المحارِم، حلم یملک : إنَّ اإلمامۀَ التَصلُح إلّا لرَجلٍ فیه ثَالثُ خصالٍ«

یمِ بِهالرَّح دالنَ لَه کَالوکوتَّی یلَّی حن ولَی مالقَۀِ عسنُ الخح و هکسی  )12(. »غَضَب

پرهیزکاري که او را از ارتکاب : صالحیت رهبري ندارد جز اینکه در او سه خصلت باشد

 حرام بازدارد، بردباري که او را از غضب منع کند و اخالق نیکو بر آنها که حکومت

توان در  می این سه خصلت را. کند، تا اینکه براي آنان همچون پدري مهربان باشد می

شود رابطه  می محبتی که پدر نسبت به فرزندانش دارد باعث. جمع کرد» رحمت«صفت 

  . محبت و رأفت و رحمت همواره بین امام و امت بر قرار باشد

رأفت و جود و : کند می صاحب سه خصال معرفیافضل فرمانروایان را  )ع(امام صادق

   )13(.»الرَأفَۀُ و الجود و العدلُ: أفضلُ الملُوك من أُعطی ثالثُ خصالٍ«. عدالت

و ارفَق بِرَعیتک «: کند می رئیس مذهب جعفري راستاي رفق و مدارا را نیز تعیین

 قَّ وافَقَ الحلَی ما وم عفَهقدلَبِأََن توبا مردم نرمی کن تا آنان را به آنچه موافق حق  »الع

  .هدف رفتار نرم و مالیم آشنایی مردم با حق و عدالت است. و عدل است واقف گردانی

: شود می در ادامه نامه اش به نجاشی او بر سه حقّ مؤمنین متذکّر )ع(امام صادق

: یقولُ )ع(أَبی حدَثنَِی عن أبیه عن جده علی بنِ أبی طالب إیاك أَن تَخیِف مؤمناً فَإِنَّ«

لَّ إلّا ظِّلَهال ظ وماهللاُ ی ا أخَافَهیفَه بِهخیؤمنٍ نَظرَةً لن نَظَرَ إلی مبرحذر باش از  )14( .»م

کرد که  می روایت )ع(اینکه مؤمنی را بترسانی، پدرم از پدرش از جدش امیرالمؤمنین

بنگرد که او را بترساند، خداوند در روز قیامت او را خواهد اي  گونه هکسی که به مؤمنی ب

اشد چگونه ب) پدر مهربان(حکومتی که قرار است با مردمش همچون ولَد رحیم . ترسانید

  ممکن است مردمش را بترساند؟

کنند ناتوانانی هستند که به دروغ لباس  می آنان که با ترسانیدن مردم احترام گدایی

هاي ناصواب و غیرمشروع براي  یک حکومت صالح هرگز از روش. اند اقتدار به تن کرده

ار صالحان ایجاد رعب و وحشت ک. کند ادامه حکومت و بقاي اقتدار خود استفاده نمی

کند، از خط قرمز  می حکومتی که با ایجاد ترس و خوف، مردم را به اطاعت وادار. نیست

هاي رسواي  ترسانیدن شهروندان از روش ارعاب و. مشروعیت گذر کرده است

خواهند با زور به حیات  می هایی است که در میان مردم پایگاهی ندارند و حکومت

  . ننگینشان ادامه دهند

کند برحذر  می به نقل از پدرانش از رسول خدا نقل )ع(که امام صادقاي  تهدومین نک

فَال تَتَّبعوا عثَرات المؤمنینَ، «: هاي مؤمنان است داشتن رهبر از تفحص براي یافتن لغزش
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براي ) 15(.»و فَضَحه فی جوف بیته فَإِنَه من تَتَّبع عثرَةَ مؤمنٍ تَُتَّبع عثرَتُه یوم القیامۀِ

هاي مؤمن بگردد، از  دنبال لغزش هاي مؤمنان تفحص نکنید، کسی که به یافتن لغزش

  . شود می اش رسوا شود و در کنج خانه می لغزش خودش در قیامت تفحص

هاي  هاي استبدادي و ناصالح این است که دستگاه از عادات جاریه حکومت

مردم هستند تا درموقع مقتضی از آن نقطه  يها دنبال یافتن نقطه ضعف هشان ب امنیتی

 صفات خداوند ستّارالعیوب ازجملهو . عیب نیست کس بی هیچ. ضعف سوء استفاده کنند

  . بودن اوست 

هاي ناصالح که عمالً دعوي خدایی  اما حکومت. خداوند تجسس را حرام کرده است

 ریق نامشروعِ اتّکاء بر نقطه ضعف شهروندان دنبالدارند، اقتدار نداشتۀ خود را از ط

به نظر صادق آل محمد . کند می شدت نکوهش هاز این رویه ب )ع(امام صادق. کنند می

المؤمنُ أعظم حرمۀً منَ «: حرمت و احترام مؤمن از احترام کعبه بزرگتر است

هدنبال  هآنان که میکروسکوپ گذاشته ب. ب استو رعایت آبروي مؤمن واج )16(.»الکَعب

هاي دیگران هستند، موجودات حقیري هستند که در حقارت دیگران  ها و لغزش ضعف

رئیس مذهبی است که در آن اصل بر برائت  )ع(امام صادق. جویند می بزرگی و عظمت

آن  همگان پاکند مگر خالف. آنچه نیاز به اثبات دارد گناه است نه بی گناهی. است

عدم صالحیت افراد را باید اثبات کرد نه اینکه با پیش فرض عدم برائت . اثبات شود

دنبال کشف لغزش و نقطه ضعف دیگرانند  که به آنان. دنبال احراز صالحیت افراد باشیم هب

  . یا جاهلند یا بیمار

بنیادي اي  ند قاعدهتوا می خورد که می روایتی به چشم )ع(در فرمایشات امام صادق

صالح حالِ التَّعایشِ و التَّعاشُرِ ملء : )ع(قالَ الصادقُ«: دست دهد هبراي سلوك اجتماعی ب

ي است که ا صالح حال زندگی و معاشرت پیمانه )17(.»ثُلُثَاه فطنَۀٌ و ثُلُثُه تَغافُلٌ: مکیالٍ

مختلف اجتماعی بسیاري از در مسائل . دو ثلث آن زیرکی و یک ثلث آن تغافل است

إِذَا مرُّوا «. باید نادیده گرفت و با تسامح و تساهل از کنارآنها بزرگوارانه گذشت می امور را

تغافل هشیاربودن و خود . تغافل دیدن و رويِ خود نیاوردن است )18(.»بِالَّلغوِ مرُّوا کرَاما

عکس سیطره بلکه بر  ست،ه از سر جهل و ضعف ااین تغافل ن. زدن است را به غفلت

آورند و همچون  می دانند کمتر به روي خود می آنان که بیشتر. فطنت و زیرکی است

  . رازدانی و رازداري. کنند می دریا رازها را در دل خود مخفی

حکومت صالح بر لغزش . عیش و معاشرت صالحانه مبتنی بر زیرکی و تغافل است

ها و  کند، نه اینکه مأمور بگذارد و از ضعف می شهروندانش با زیرکی و هشیاري تغافل
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ببین فاصله از کجاست تا کجا؟ بیاد داشته باشیم در مکتب امام . ها پرونده بسازد لغزش

سیاستی که با آبروي . حرمت آبرو و عرض مؤمن همانند حرمت خون اوست )ع(صادق

گذارد، سیاست دینی نیست، تزویر و  یم کند و عرض مؤمن را به حراج می مؤمنان بازي

  . خدعه است که لباس دین به تن کرده است

دهد پرهیز از اهانت به  می تذکر به عبداهللا نجاشی )ع(که امام صادقاي  سومین نکته

نَزَلَ : قالَ )ص(نِ النَّبیِع )ع(یا عبداهللا حدثَنی أبی عن آبائه عن علی«. مؤمنان است

یا محمد أنَّ اهللاَ یقرَؤُك السالم و یقولُ اشتَقَقت للمؤمنِ إِسماً من أسمائی : جبرائیل فَقال

ي ا. »سمیتُه مؤمنا فَالمؤمنُ منّی و أَنا منه، من استَهانَ بِمؤمنٍ فَقَد استَقبلَنی بِالمحارِبۀِ

که در اند  روایت کرده )ص(ول پدارنش از امیرالمؤمنین از رسول اهللاعبداهللا پدرم از ق

 فرستد و می اي محمد خداوند، به تو سالم: گوید می به پیامبر حدیثی قدسی جبرئیل

گوید از اسم خودم براي مؤمن مشتقّ کردم و او را مؤمن نام گذاشتم، مؤمن از من  می

مؤمنی را کوچک شمارد و استهزا کند و، به او اهانت  است و من از مؤمنم، کسی که

  . کند، به جنگ با من برخاسته است

تواند  می است چگونه  او چنین حرمتی براي مردم قائل شناسی حکومتی که انسان

آنرا تحقیر کند، استخفاف کند و به آنان اهانت روا دارد، حکومت بر آدمیانِ با شخصیت 

وار اطاعت  یتی که با شکستن و تحقیر شهروندان، فرعونو محترم افتخار است، حاکم

استخفاف و استهانه شیوه  )19( .»فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه«طلبد نمی پاید؛  می محض

  . احترام و تواضع شیوة جعفري است. فرعونی است

مورد بحث و تحلیل قرار  )ع(در این مجال تنها دو نمونه از تعالیم سیاسی امام صادق

امیدوارم خداوند توفیق معرفت به دیگر ابعاد تعالیم صادق آل محمد و عمل به . گرفت

  )1420شوال  25( 1378اوین، بهمن  . آنها را عنایت فرماید
  
  
  

  ها یادداشت

 6، ص 1378بهمن  11امروز ،  صبح  روزنامه. 

العقول، کلمات امام  حرانی، تحفابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه  )1(

  .44نثر الدرر، حدیث  ، )ع(صادق
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مطلوبات «: 7االربعۀ، حدیث  ، بابنمونه رجوع کنید به خصال شیخ صدوق عنوان به )2(

  .»…الدنیا الفانیِۀِ أربعۀٌ النّاسِ فی

، 1باب   االمر والنهی، الشیعه، ابواب لی، وسا180ص  6، تهذیب ج 56ص  5کافی ج )3(

 در عهدنامه مالک اشتر )ع(این حدیث شریف را امیرالمؤمنین. 120ص  16، ج 9حدیث

در مواضع  )ص(از رسول خدا  :نیز نقل کرده است )ص(از پیامبر) 53البالغه، نامه  نهج(

القَوِي غَیرَ  ف فیِها حقُّه منَلَن تُقَدس أُمۀٌ یؤخَذُ للّضَعیِ«:فرمود می متعددي شنیدم که

  .»متتَعتع

  150-155ص 11، ج1، حدیث49التجارة، ابواب مایکتسب به، باب  الشیعۀ، کتاب وسایل )4(

  )قم، طبع سه جلدي( 178-83ص  1المکاسب، ج  )5(

 من دمٍ: ما عجت األرض إلی ربها عزَّ و جلَّ کَعجیجِها من ثَالثۀ: )ص(اهللا قال رسول )6(

  .160، باب الثالثۀ، حدیث خصال شیخ صدوق …حرامٍ یسفَک علیها

  .244پیشین، حدیث  …السفاك للدمِ : ثالثۀٌ الیدخُلُونَ الجنۀَ )7(

)8( »… فکس بِها ورأیت ستَخَفماء ی6، حدیث41االمر والنهی، باب الشیعه، ابواب وسایل »…الد.  

  .366، ص )ع(امام صادقالعقول، کلمات قصار  تحف )9(

  )پیشین( …العسر،: ستّۀٌ ال تَکونُ فی مؤمن  )10(

  )پیشین(» جنوده والرِّفقُ أخُوه و لّلینُ والده المؤمنِ والحلم وزیرُه، الصبرُ أمیرُ العلم خَلیلُ«  )11(

  .97الثالثۀ، حدیث  ، بابخصال شیخ صدوق  )12(

  . 37نثر الدرر، حدیث   ،)ع(العقول، کلمات امام صادق تحف   )13(

  .رساله نجاشی، پیشین  )14(

  .پیشین  )15(

  .95الواحد، حدیث  ، بابخصال شیخ صدوق  )16(

  .)ع(العقول، کلمات قصار امام صادق تحف  )17(

  .72سوره فرقان، آیه   )18(

  .54سوره زخرف، آیه   )19(



  

  

  

  

  

  

  

  ضوابط اطاعت شرعی 

 )ع(در تعالیم سیاسی امام رضا

  

گیري و مواجهه با کار بهسیاست دینی . گیري و مواجهه با قدرت استکار بهسیاست علم 

، )ع(به گزارش قرآن کریم، از انبیاء گذشته سلیمان. ابط دینی استقدرت با رعایت ضو

نیز  و طالوت عالوه ذوالقرنین هب )1( .در عصر خود زمامدار بوده اند )ع(و یوسف )ع(داود

سرگذشت دیگر  )2(.اند گرفتهکار بهکه در مقطعی قدرت سیاسی را اند  از اولیاء الهی بوده

 اولیاء )3(.انبیاء و اولیاء مطرح در قرآن نیز خالی از مواجهه با قدرت سیاسی نیست

  .اند آخرین دینِ الهی نیز هر یک به نحوي از انحاء با قدرت سیاسی عصر خود مواجه بوده

. اند گرفته کار بهاما عالوه بر این مواجهۀ عام، برخی از اولیاء اسالم قدرت سیاسی را  

  ،)هجري 11تا  1سال، 10(در مدینه  )ص(م حضرت محمدبن عبداهللاپیامبر اسال

، )هجري 35-40سال،  5در حدود (در کوفه  )ع(امیرالمؤمنین امام علی بن ابی طالب

باید از  می در کنار این سه دوران کوتاه،). هجري 40-41ماه،  6( )ع(امام حسن مجتبی

) هجري 202-203(عباسی  در عصر مأمون) ع( ی بن موسی الرضاعهدي امام عل والیت

  .یاد کرد

به حاکمیت پس از  )س(این مجموعه با اعتراض نافذ و عمیق حضرت فاطمه زهرا

در  )ع(بن علی هجري و نهضت خونین سیدالشهداء امام حسین 11در سال  )ص(پیامبر

بر . شود می از ضوابط نبوي تکمیل بن معاویه هجري علیه انحراف آشکار یزید 61سال 

و  )ع(حبس امام موسی بن جعفر ازجملهي وقت بر اولیاء دین ها این همه فشار حاکمیت

را د ان هاي وقت مسموم شده از سوي حکومت که غالباً )ع(رسیدن ائمه  نحوه به شهادت

  .باید افزود
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معتقدان به سیاست دینی بر این باورند که از مجموعه رفتار سیاسی اولیاء دین 

توان ضوابط، قواعد، مبانی و اصولی  می و بیانات سیاسی ایشانــ  )ع(و ائمه )ص(پیامبر ــ

این مبانی اموري کلی و عام . دهد می دست هرا استخراج کرد که مبانی سیاست دینی را ب

که فراتر از مسائل متغیر، جزئی و خاص زمانی و مکانی، همواره و در هر شرائطی  هستند

  . باشند می االجرا صادق و از سوي دینداران الزم

. کوششی است براي استخراج این ضوابط» سیري در تعالیم سیاسی اولیاء دین«

نی صرف نیست، ضوابط سیاست دی پژوهی استخراج این ضوابط از سر تفنّن یا دین

سیاست دینی و حاکمیت فقهی در  عنوان بهمحکی است براي ارزیابی و نقد آنچه اخیراً 

به این امید که با عنایت به تعالیم سیاسی اهل بیت . جامعه ما شکل گرفته است

  . السالم توفیق اصالح امور نصیب شود علیهم

بن  یایم، تعالیم سیاسی امام عل آنچه در این مجال به مطالعه آن پرداخته

ي عمومی، عالقه خاص ایرانیان به ها فارغ از علقه. است) 148 – 203( )ع(الرضا موسی

 این سرزمین رو که تنها امامی است که مدفن شریفش در خاك از این ــ )ع(امام هشتم

زیبنده است که دوستداران آن امامِ همام در کنار زیارت . از نظر دور نبوده است ــ است

اشت، در کسب معارف رضوي بیش از پیش کوشا باشند و شور و شوق و توسل و بزرگد

  .را با شعور دینی قرین سازند

و : فَقیلَ لَه. رحم اهللاُ عبداً أَحیی أَمرَنَا«: خود در این زمینه فرموده است )ع(امام رضا

علِّمها النَّاس فَإِنَّ النَّاس لَو علموا محاسنَ کَلَامنَا یتَعلَّم علُومنَا و ی: کَیف یحیی أَمرُکُم؟ قَالَ

خدا رحمت «: روایت کرده است )ع(عبدالسالم بن صالح هروي از امام رضا )4( .»لَاتّبعونا

شود؟ امام  می چگونه امر شما احیا: پرسد می راوي. »کند کسی را که امر ما را احیا کند

اگر مردم محاسن کالم ما را بدانند، . فرا گیرد و به مردم آموزش دهد علوم ما را«  :فرمود

ي سخن پیشوایان دین ها زیبایی ــ )ع(محاسن کالم ائمه ».کنند می حتما از ما پیروي

همانا استخراج مبانی و اصول اندیشه و روش امامان و پاسخگویی به مسائل مبتالبه  ــ

  . روز بر آن اساس است

این تعالیم . تنظیم تعالیم سیاسی ایشان است )ع(اسن کالم ائمهمح ازجملهشک  بی

شود، که از مجموع این دو  می سیاسی از دو بخش بیانات سیاسی و رفتار سیاسی تشکیل

شمول  واسطه بهواضح است که بیانات سیاسی . شود می ممکن )ع(تدوین سیاست امامان

بن  قول از امام ابوالحسن علیاحادیث من. و عمومیت از اهمیت بیشتري برخوردار است
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ي عمومی روایی هم در قرون اولیه و هم اخیراً در ها فارغ از مجموعه )ع(الرضا موسی

ي خاص ها مجموعه ترین قدیمی ازجمله. ي خاصی گرد آوري شده استها مجموعه

ي اخبار امام ها چشمه«»)ع(عیون اخبارالرضا«احادیث منقول از امام هشتم، کتاب 

. باب تنظیم شده است 69است که در ) 381متوفی ( تألیف شیخ صدوق »)ع(رضا

تألیف شیخ عزیزاهللا » )ع(الرضا مسنَد االمام« )ع(جدیدترین مجموعه احادیث امام رضا

  .است عطاردي

ي معتبر تاریخی درباره امام ها و گزارش )ع(از مجموعه روایات منقول از امام رضا

در نخستین گام تکیه ما . قابل استخراج و ترسیم است »سیاست رضوي« )ع(هشتم

در راه . نیز غافل نبوده ایم )ع(از رفتار سیاسی امام هرچندبیشتر بر بیانات سیاسی است، 

 ازرسیدن به این مقصود با تبیین چند قاعده از قواعد سیاست رضوي بحث را آغ

شاهد تدوین تعالیم  )ع(باشد تا با تذکّرات و انتقادات دوستداران اهل بیت. کنیم می

  . اهللا شاء ان. باشیم )ع(سیاسی ائمه

  

  عدم معصیت خداوند است  هاي انسانی محدود و مقید به تمامی اطاعت: قاعده اول

خانوادگی  در حیات. ها از یکدیگر است یکی از واقعیات زندگی اجتماعی تبعیت انسان

اطاعت فرزندان از والدین، یا تبعیت زوجه در زندگی زناشویی از زوج، و در جامعه 

فرمانبرداري از قوانین و نظم حاکم، باالخره اطاعت از صاحبان قدرت، امیران، سالطین و 

  . حکّام

در زمینه واقعیت یادشده که از ضروریات زندگی خانوادگی و اجتماعی است سؤاالتی 

سو امر و نهی است و  واضح است که در این عرصه از یک. از مطرح بوده استاز دیر ب

ازسوي دیگر اطاعت و تبعیت، از یک طرف آمر و فرمانروا و صاحب سلطه و از طرف 

  .دیگر مأمور و فرمانبر و مطیع و تابع

رعایت چه  »امر و اطاعت«نخستین سؤال این است که در مشروعیت و مجازبودن 

اینکه آمر و (یا حسن فاعلی ) مجاز بودن امر و اطاعت(است؟ حسن فعلی شرائطی الزم 

یا هر دو یا هیچکدام؟ سؤال دیگر این است که آیا ) فرمانروا واجد شرائطی باشد

کلی، یا سلطان حقّ، مطلق است یا مقید به رعایت ضوابط و  طور بهاختیارات فرمانروا 

  ا مقیده؟ عبارتی دیگر والیت مطلقه ی ؟ به شروطی است
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بر همین سیاق آیا اطاعت از آمران اعم از والدین، زوج و سلطان مطلق است یا 

چون و چرا از فرمانروایان انسانی در جایی مجاز  مقید؟ آیا اطاعت محض و تبعیت بی

کند؟  می چون و چرا از وي را تجویز بودن سلطان، اطاعت بی بودن یا عادل است؟ آیا حقّ

المأمور «کند؟ قاعده  حسن فاعلی آمر در جواز تبعیت محض کفایت نمی به بیان دیگر آیا

     در کجا جاري است؟ ضوابط سیاست دینی در این زمینه چیست؟ »معذور

امکان رعایت حسن فاعلی در بعضی موارد محقّق نیست، انتخاب پدر و مادر بدست 

در صحت زوجیت نیز  .فرزندان نیست، والدین ممکن است نه مسلمان باشند و نه عادل

باید واجد شرائطی از قبیل  می زمامدار دینی اگرچه. عدالت زوجین شرط نشده است

کاردانی، امانتداري و ایمان باشد، اما نگاهی اجمالی به جوامع دینی بلکه مطلق جوامع 

دهد که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران فاقد شرایط شرعی بوده اند، به زبان  می نشان

  . اند تر واجد حسن فاعلی نبوده قدقی

 گرایی واقعیت خارجی خبر از فقدان حسن فاعلی فرمانروایان و آمران به دور از آرمان

اکنون سؤال این است، در مواجهه با چنین واقعیتی حسن فعلی اطاعت و تقید . دهد می

درباره اسالم  خ کتبی به مأموندر پاس )ع(آن به ضوابط شرعی الزم است یا نه؟ امام رضا

و بِرُّ الوالدینِ واجِب و إِن کَانَا مشرِکینَ، و ال «: خالص و شرایع دین متذکر شده است

طاعۀَ لَهما فی معصیۀِ اهللاِ عزَّ و جلَّ و ال لغَیرِهما، فَإِنَّه ال طاعۀَ لمخلُوقٍ فی معصیۀِ 

نیکی به پدر و مادر واجب است، حتی اگر مشرك باشند، از والدین و غیر « ).5(»خَالقِال

توان در معصیت خداوند اطاعت کرد، در معصیت خالق، فرمانبرداري از مخلوق  آنها نمی

  .»روا نیست

سه امري است که  ازجملهبه عهد و اداي امانت،  ينیکی به والدین، همانند وفا

ت ترك آنها را نداده است، این سه تکلیف نسبت به نیکوکار و خداوند به احدي رخص

عبارت دیگر این سه تکلیف نسبت به حسن فاعلی والدین،  به). 6(فاجر یکسان است

اما اطاعت از . گذار مطلق است و مقید به دین و ایمان آنها نمی باشد طرف عهد و امانت

ست، یعنی اگر به گناه فرمان دهند پدر و مادر مطلق نیست، بلکه مقید به عدم معصیت ا

یا از واجب بازدارند نه تنها اطاعت آنها واجب نیست، بلکه چنین تبعیتی جایز هم 

توان در  کس نمی این قید منحصر به اطاعت از والدین نیست، بلکه از هیچ. باشد نمی

  .معصیت فرمان برد
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اطاعت از مخلوق، مقید «: کنند می مهم اشاره بسیاراي  در اینجا به قاعده )ع(امام رضا

. عبارت دیگر از هیچ انسانی اطاعت مطلق روانیست به. »به عدم معصیت از خالق است

بنابراین . باشد می اطاعت در گناه ممنوع: هاي انسانی مقید به یک قید است تمام اطاعت

نه تنها مردود، بلکه  )ع(چون و چرا براساس تعالیم امام رضا اطاعت محض و تبعیت بی

خدا و . رسمیت نشناخته است چنین اطاعتی را شارع مقدس به. خالف شرع است

  . اند از پیروان خود اطاعت کورکورانه نخواسته )ع(و ائمه )ص(رسول

و قَالُوا أَطَعنَا سادتَنَا و کُبرَائَنَا «کند  می اما خداوند بهانۀ اهل جهنم را اینگونه نقل

خدایا ما از رؤسا و بزرگانمان اطاعت کردیم، پس آنان ما را «: گفتند ).7(»ضَّلُونا السبِیلَافَأَ

باید در عمل  می بودن مواضعشان نیست، مسلمان بزرگی بزرگان دلیل حقّ. »گمراه کردند

ال طاعۀَ لمخلُوقٍ فی «: بار فرمود نخستین )ص(اما پیامبر. خود حجت شرعی داشته باشد

 )ع(امیرالمؤمنین. »اطاعت از مخلوق در معصیت خالق روا نیست« )8(»صیۀِ الخَالقِمع

   )9(.نیز بر این قاعده تأکید کرده است

فارغ از موضع فوق، در دو موضع دیگر به این قاعده بنیادي استناد کرده  )ع(امام رضا

 لوق و معصیت خالق دینداريدین ندارد، آنکه با اطاعت از مخ«یکی اینکه . است

ال دینَ لمن دانَ بِطَاعۀِ المخلُوقِ و معصیۀِ : )ع(قالَ علی: )ع(قالَ الرّضا» )10(.کند می

کسی که صاحب «: کند می روایت )ص(اهللا از رسول )ع(دیگر اینکه امام رضا. »الخَالقِ

دین خداوند خارج شده  کند، راضی کند، از می قدرتی را به آنچه خداوند را خشمگین

توان  می آیا )11(.»من أَرضَی سلطَانَاً بِما یسخُطُ اهللاَ خَرَج عن دین اهللاِ عزَّ و جلَّ«. »است

  ي عادي و متعارف قائل شد که اطاعت از آنان اطاعت از خداست؟ ها درمورد انسان

ه ب. داده استآموز به این سؤال مهم پاسخ  در تذکّري عبرت )ع(امیرالمؤمنین 

سومینشان کسی است .. .از سه نفر نسبت به دینتان حذر کنید،«: )ع(امام علی ةفرمود

و  پندارد که اطاعت از او اطاعت از خداست می که خداوند به او قدرتی اعطا کرده، پس

اعت از گوید زیرا اط می مخالفت با او مخالفت با خداوند است، و چنین کسی دروغ

مخلوق در معصیت خداوند روا نیست، شایسته نیست که حب مخلوق به مخالفت با 

بنابراین در معصیت خداوند نمی توان از او اطاعت کرد، و اطاعت از . خداوند تعلق گیرد

االمر  فقط اطاعت از آنِ خداوند، رسول او و اولی. کند روا نیست می آنکه معصیت خداوند

امر کرده است که او معصوم و مطهر  )ص(جهت به اطاعت پیامبرخداوند از آن . است
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االمر امر کرده است، که  کند، و نیز از این جهت به اطاعت اولی است و به گناه امر نمی

  ».کنند آنان معصوم و مطهرند و به گناه امر نمی

فَزَعم أنَّ طَاعتَه طَاعۀُ اهللاِ و  و رجلَاً آتَاه اهللاُ سلطَانَاً …اُحذُروا علَی دینکُم ثَلَاثَۀً «

و کَذَب لأنَّه ال طاعۀَ لمخلُوقٍ فی معصیۀِ الخَالقِ، الینبغی أَن یکُونَ  معصیتَه معصیۀُ اهللاِ، 

، إِنَّما الطَّاعۀَ المخلُوقُ حبه لمعصیۀِ اهللاِ، فَال طاعۀَ فی معصیته و ال طاعۀَ لمن عصی اهللاُ

و إِنَّما أَمرَ اهللاُ عزَّ و جلَّ بِطَاعۀِ الرَّسولِ لأَنَّه معصوم مطَهرٌ الیأمرُ . للَّه و لرَسوله و لولَاةِ األَمرِ

  )12(».الیأمرُونَ بِمعصیته بِمعصیۀٍ، و إِنَّما أَمرَ بِطاعۀِ أُولی األَمرِ لأَنَّهم معصومونَ مطَهرُونَ

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اهللاَ و «ذیل این حدیث رفیع در واقع تفسیر آیۀ شریفۀ  

اطاعت مورد بحث این آیه به نظر قاطبۀ . است )13(» األَمرِ منکُم أَطیعوا الرَّسولِ و أُولی

اطاعت مطلقه . نوع تخصیص و تقییدي امتناع داردمفسرّان، اطاعت مطلقه است و از هر 

تنها از معصوم سزاوار است و آیه شریفه اطاعت مطلقه را در سه مورد منحصر کرده 

به اجماع مفسران . االمر و اطاعت از اولی )ص(اطاعت از خداوند، اطاعت از پیامبر: است

لقه از غیر معصوم شیعه چون اطاعت مورد نظر این آیه اطاعت مطلقه است و اطاعت مط

   )14(.است )ع(االمر قرآنی منحصر در ائمۀ معصومین لذا اولی. قبیح است

اوالً، : الذکر و حدیث شریف یادشده این است که از نتایج بسیار ارزندة آیۀ کریمه فوق

اطاعت مطلقه یعنی اطاعت از کسی که از او اطاعت از خدا و مخالفت با او مخالفت با 

. ثانیاً، چنین اطاعتی منحصر در اوامر و نواهی معصوم است والغیر. دشو می خدا محسوب

هیچ غیر معصومی حقّ ندارد از دیگران انتظار اطاعت مطلقه داشته باشد، یعنی این  ثالثاً، 

پندار که موافقت با کسی مطلقاً موافقت با خداوند و مخالفت با او مخالفت با خداوند 

از چنین کسی بر دینتان بترسید،  )ع(ور امیرالمؤمنینبه دست. است، پنداري باطل است

آنان شایسته نیستند که شما در . یعنی دینتان را از چنین افراد قدرت طلبی أخذ نکنید

  . امور دینی به ایشان رجوع کنید

نفی مطلق اطاعت از معناي  به  معصوم اشتباه نشود، نفی اطاعت مطلقه از غیر

ا رعایت شرائطی اطاعت از غیر معصوم در مواردي را شارع مقدس ب. غیرمعصوم نیست

. ها اطاعت مقیده و مشروط است اما تمامی این اطاعت. مجاز بلکه واجب دانسته است

لحاظ شرعی اطاعت فرزندان از والدین، اطاعت زن از شوهر در مسائل زناشویی، اطاعت  به

ّفتی، اطاعت سرباز از فرمانده و د از معبد از مولی، اطاعت متنازعین از قاضی، اطاعت مقل
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هاي شرعی یادشده مقید به  اما تمامی اطاعت. اطاعت مردم از حاکمیت عادل الزم است

  . ممنوع است اطاعت در گناه و معصیت شرعاً: قاعدة مذکور است

اهمیت مورد، عالوه بر تقید به قید یادشده در  واسطه بههاي شرعی  بخشی از اطاعت

یعنی در اطاعت از والدین، . فاعلی آمر و مطاع نیز مقید شده است اطاعت، به حسن

که از فرزندان، همسر و مملوك گناه و  همسر و مولی عدالت آنان شرط نیست، همین

کند، اما در قضاوت، افتاء و سلطنت براي تحقق لزوم شرعی  می حرام نخواهند کفایت

و با احراز شرائط، اوامر . و سلطان شرط استاطاعت، اوالً عدالت و ثانیاً علم قاضی، مفتی 

 محسوب» حجت شرعی«ه است دکه شارع تعیین کراي  این سه گروه در محدوده

مراد از حجت شرعی این است که عمل به آنها رافعِ عقاب و مؤَمن از عذاب . شود می

ا واقع اخروي است، حتّی اگر مفتی، قاضی یا سلطان خطا کرده باشد، و قول او مطابق ب

  .نباشد

بنابراین اگر کسی . لذا واضح است که حجت شرعی تالزمی با انطباق با واقع ندارد 

با رعایت شرائط شرعی الزم در مفتی، قاضی و سلطان به آنان رجوع کند اما به فتوي، 

را زیر پا بنهد گناه کرده » حجت شرعی«و   حکم قضایی یا سلطانی آنان وقعی ننهد،

ر احکام شرعی متخصص نیست موظف است به مجتهد واجد شرائط فردي که د. است

رجوع کند و در حیطۀ احکامِ شرعیِ غیرِ ضروري مکلّف است که تقلید کند و حقّ ندارد 

به دلخواه عمل کند و نظر مفتی را زیر پا بگذارد، دو نفر که در امري نزاع دارند و به 

اجد شرائط گردن بنهند و حق ندارند حاکم شرع مراجعه کردند موظفند به رأي قاضی و

پس از صدور حکم به بهانۀ اینکه حکم به نفع آنان نیست حکمِ حاکمِ شرع را نقض 

هکذا در اوامر سلطانِ واجد شرائط، و الّا هرج و مرج و اخالل در نظام حاصل ). 15(کنند

  . شود که مورد رضایت شارع نیست

معناي  بهتی یا قاضی یا سلطانِ واجد شرائط بودن قول مف اما و هزار اما، حجت شرعی

از آنها واجب شده است، زیرا اوالً، رأي مفتی جز در بیان » اطاعت مطلقه«این نیست که 

پذیرفته نیست، همچنانکه رأي قاضی تنها درمورد نزاع متّبع است، ) فتوي(احکام شرعی 

أي مفتی، قاضی و سلطان و در خارج از قلمرو یادشده ر. و رأي سلطان در حوزه عمومی

به اعتبار دیگر این مناصبِ شرعی اختیارات مطلقه ندارند، بلکه . اعتبار شرعی ندارد

قلمرو اختیارات آنان محدود و مقید است، و اطاعت از آنها نیز مقید به همین قلمرو 
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ثانیاً، رأي مفتی، قاضی و سلطان واجد شرائط در قلمرو معتبر شرعی درصورتی . است

  . بع است که رأي صادره معصیت نباشدمتّ

  

  هاي شرعی سه قید همه اطاعت

حسن فاعلی، حسن فعلی : عبارت دیگر در هر اطاعت شرعی رعایت سه قید الزم است به

نیاز  یک ما را از دیگري بی این سه قید از هم مستقل هستند و هیچ. و قلمرو و اعتبار امر

اما با اتّکاء به حسن . فعلی با هم مرتبطند واضح است که حسن فاعلی و حسن. کند نمی

نبودن   معصیت(توان از لزوم ارزیابی حسن فعلی  نمی) آمر بودن واجد شرائط(فاعلی 

بسا از صالحیت إعمال سلطه  سلطان با ارتکاب یک معصیت چه. چشم پوشید) اطاعت

واند به سلطنت ساقط نشود و با اعتراف به خطا و جبران مافات و توجه به درگاه حقّ بت

رغم بقاي حسن فاعلی باز در همان امرِ منجر به معصیت، او  اما علی  ،)16(خود ادامه دهد

 صورتی بهواضح است که با استمرار صدور اوامر منجر به معصیت . شرعاً مطاع نبوده است

که تبدیل به یک رویۀ سیئه شود، سلطان از حسن فاعلی نیز ساقط شده و مشروعیت 

  .دهد می از دست خود را

گرفتن زمام قدرت، سلطان واجد شرائط شرعی  دست هبسا در آغاز ب ازسوي دیگر چه

که  ویژه به. بوده است، اما هیچ تضمینی نیست که سلطان دائماً واجد شرائط باقی بماند

هاي عادي و  او قبالً به این شدت در معرض ابتالء نبوده است و طبع قدرت در انسان

عبارت دیگر واجدیت شرائط هم شرط حدوث سلطه شرعی  به. ادآور استغیرمعصوم فس

 .است، هم شرط بقاي آن، لذا نظارت دائمی عمومی بر قدرت سیاسی همواره الزم است

صورتی نهادینه إعمال کرد تا همواره از  توان این نظارت را به شکلی عقالیی و به می

صدور امر از سلطانِ واجد  به هرحال صرف. سالمت قدرت سیاسی اطمینان داشت

بودن آن داشته باشد هرگز مجوز اطاعت  شرائط درصورتی که مأمور یقین به معصیت

  . آورد نمی

از افعال ناصوابِ اي  ارتکاب مجموعه واسطه بهاز جانب دیگر اگر سلطانِ واجد شرائط 

یر الزم سیاسی درواقع فاقد شرائط شرعی شود، مثال از عدالت ساقط شده باشد، یا تدب

براي اداره جامعه را ازدست داده باشد، مشخّص است که چنین شخصی شرعاً حقّ 

إعمال قدرت و صدور امر حکومتی ندارد، اما اگر او به هر دلیلی از قدرت کناره نگرفت یا 

افراد جامعه یا توان اصالح امر و  پرستی یا غیر آن به سلطه ادامه داد،  واسطه دنیا به
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درصورت دوم . اند بهره قدرت سیاسی را دارند یا از چنین قابلیتی بیتعویض رأس هرم 

یعنی مواردي هست که با . تنها مجاز به اطاعت در اوامري هستند که معصیت نباشد

عالوه در  هب. نبود حسن فاعلیِ سلطان، مالك شرعی صحت اطاعت تنها حسن فعلی است

اما در   اقد وجاهت شرعی است،زمان اقتدار جائر تردیدي نیست که قدرت سیاسی ف

باید تنها در مواردي از حاکمیت اطاعت کند که به  می چنین زمانی نیز مؤمن همواره

الطاعۀَ لمخلُوقٍ فی «عبارت دیگر قاعدة شرعی  به. معصیت نیانجامد، مگر در موارد تقیه

رفته است، همواره که بارها از جانب اولیاء دین مورد تأکید قرار گ» معصیۀِ الخَالقِ

  . الرّعایه است الزم

خورد که حکایت از دید  می تذکراتی جدي به چشم )ع(در تعالیم سیاسی اهل بیت

عالمان دین و تضمین بهداشت و سالمت دائمی جامعه  شناسی در آسیب )ع(نافذ ائمه

مردم . در جوامع دینی عالمان دین از منزلت و اختیارات فراوانی برخوردارند. دینی دارد

 کنند و در مسائل مختلف فردي و اجتماعی به آنان اقتدا می دینشان را از آنان اخذ

این جایگاه رفیع مخاطرات عظیمی نیز . کنند می کنند و از دستورات آنان اطاعت می

داشته باشند که در هدایت مردم خاطر  بهباید همواره  می عالمان دین. دنبال دارد به

ي هدایت ها باید معالم و نشانه می ندارند، آنان» موضوعیت«دارند و هرگز » طریقیت«

خود دعوت کنند،  سوي بهخدا بخوانند،  سوي بهجاي اینکه مردم را  هباقی بمانند، اما اگر ب

عوض آنکه امور را با میزان و ضوابط دین بسنجند، خود را شاقول حقّ و باطل جلوه   و به

دا و مخالفت با خود را مخالفت با خدا قلمداد دهند، و موافقت با خود را موافقت با خ

اگر در جامعه اقتدار سیاسی را نیز در دست داشته باشند، آنگاه است که از  ویژه بهکنند، 

     .اند منار هدایت به مانع راه و وسیله ضاللت استحاله شده

و رهبانَهم إِتَّخَذُوا أَحبارهم «: قرآن کریم قبل از همه به این خطر اشاره کرده است

جاي خداوند ارباب گرفته  هاهل کتاب عالمان دینی خود را ب. )17(»اهللاِ أَرباباً من دونِ

جاي  هیهود و نصاري احبار و رهبان، پاپ و کشیش و قدیسان خود را ب آیا واقعاً. بودند

ر این در تفسی )ع(کردند؟ ائمۀ اهل بیت می کردند و به درگاه آنان سجده می خدا عبادت

این عالمان هرگز مردم را به عبادت خودشان دعوت نکردند، اگر «که اند  آیه تصریح کرده

کردند، بلکه اموري را براي مردم حالل و اموري را  کردند مردم اجابت نمی می هم دعوت

مردم درحقیقت « )18(».حرام کردند، و مردم نیز بدون آنکه بدانند آنان را عبادت کردند
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را  منزله این بود که آنان هنپنداشتند، اما همینکه تحت اطاعتشان در آمدند ب آنان را رب

  )19(.»اند ارباب گرفته

باب شریعت با تکیه بر روایاتی از  در در جواب کتبی به مأمون )ع(امام رضا

قالَ «: کند یم بس مهم اشارهاي  به قاعده )ص(و پیامبر اکرم )ع(امیرالمؤمنین

سمعت : ثُم قَالَ. ما صاموا لَهم و لَاصلُّوا لَکن أَمرُوهم بِمعصیۀِ اهللاِ فَأَطَاعوهم: أمیرُالمؤمنینَ

من أَطَاع مخلُوقَاً فی غَیرِ طَاعۀِ اهللاِ جلَّ و عزَّ فَقَد کَفَرَ و اتَّخَذَ إِلَهاً من : اهللاِ یقُولُ رسولَ

مردم : کند که فرمود می نقل )ع(از جد بزرگوارش امام علی )ع(امام رضا«. )20(»ونِ اهللاِد

براي عالمان دینشان روزه نگرفتند، بر ایشان نماز هم نخواندند، تنها مردم را به معصیت 

 دم کهشنی )ص(خداوند امر کردند، مردم هم اطاعت کردند، سپس فرمود از پیامبر خدا

طاعت خداوند عزّ و جلّ اطاعت کند کافر شده و  کسی که مخلوقی را در غیر: فرمود می

  » .خدایی را جز خداوند به خدایی گرفته است

» اهللا ارباب من دون«شدن عالمان دین به  پس یکی از آفات جدي جامعه دینی تبدیل

چون و  حض و اطاعت بیاست، به اینکه کورکورانه اطاعت شوند، و مردم ازآنان تبعیت م

چرا کنند، آنان نیز حاللی را حرام یا حرامی را حالل کرده به معصیت فرمان دهند و 

مردم اگر زمانی نعوذباهللا از منتسبان . مردم ندانسته، به عادت پیشین از آنان فرمان برند

 حق )21(»فسق آشکار، عصبیت شدید، و تکالُب بر دنیا و حرام مشاهده کنند«به دین

اي  با فرض امکان وقوعی چنین بلیه )ع(دین  اولیاء. ندارند از چنین افرادي تبعیت کنند

در جامعه دینی با تنظیم دقیق ضوابط اطاعت شرعی، سالمت رفتار دینی را تضمین 

جز لزوم اي  براي تشخیص اینکه در اوامر عالمان معصیت هست یا نه، چاره. اند کرده

باید  می جامعه دینی. نظارتی عالمانه و معقول. ر نیستنظارت بر عملکرد آنان متصو

گفتار و رفتار عالمان خود را به دقّت زیر نظر داشته باشد و همواره آنان را با ضوابط 

  . دینی بسنجد و به مجرّد مشاهده انحراف، از اخذ دین خود از آنان اجتناب کند

 د، از چه کسی تبعیتده می جامعۀ دینی باید بررسی کند به چه کسی گوش فرا

از پدران خود از  )ع(امام رضا. کند می دنبال چه کسی یا کسانی طی طریق کند و به می

من أَصغَی إِلَی نَاطقٍ فَقَد عبده، فَإِن کَانَ النَّاطقُ منَ اهللاِ «: کند می روایت  )ص(رسول خدا

إِن کَانَ النَّاط اهللاَ و دبیسفَقَد عإِبل دبیس فَقَد عنَ إِبلاي  کسی که به گوینده« ).22(»قُ م

اگر گوینده از خداوند است خدا را پرستیده است،  دهد، او را پرستیده است،  می گوش فرا

وقتی مسئلۀ شنیدن، إصغاء و » .ابلیس است، ابلیس را پرستیده است  و اگر گوینده از
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ت مسئلۀ تبعیت، اطاعت، پیروي و فرمانبرداري استماع اینگونه حساس است، معلوم اس

  . از چه حساسیت، ظرافت و اهمیتی بطریقِ اولی برخوردار است

المأمور «نام  هباي  شود که در مجموعۀ تعالیم دینی قاعده می از آنچه یاد شد واضح

عذُورمر لحاظ شرعی هیچ مأموري معذور نیست، بلکه موظّف است به اوا به. نداریم» م

چو فرمان یزدان، چو فرمان «هاي عادي،  در مورد فرامین انسان. خالف شرع عمل نکند

  . شعاري مغایر تعالیم دینی است» سلطان/ شاه

  

  نتیجه

درباره اطاعت شرعی،  )ع(تعالیم سیاسی امام رضا ویژه بهاز مجموعه معارف اسالمی 

  :رفتتوان نتیجه گ می اصول و ضوابط ذیل را

  . هاي شرعی یا از فرامین معصوم است یا از فرامین غیر معصوم اطاعت .1

 )ع(و ائمه )ص(اطاعت از فرامین معصوم منحصر در اطاعت از خداوند، پیامبر .2

  . این اطاعت، اطاعتی مطلق و غیر مقید است. است

و شارع مقدس در تبعیت از فرامین غیرمعصومین اطاعت مطلقه، تبعیت محض  .3

  . چون و چرا را ممنوع کرده است بی

  . هاي انسانی، مقید به عدم معصیت خداوند است مطلقِ اطاعت .4

هایی که در مطاع شرط خاصی  اطاعت: اطاعت از غیر معصوم بر دو قسم است .5

هر دو قسم  هرچند. هایی که در مطاع حسن فاعلی الزم است الزم نیست، و اطاعت

  . هستند) عدم معصیت(لی اطاعت مقید به حسن فع

حاکمیت سیاسی واجد : اطاعت شرعی در امور سیاسی مقید به دو قید است اول .6

  .فرمان سیاسی معصیت نباشد: شرائط معتبر شرعی باشد، دوم

اینکه حاکمیت سیاسی واجد شرائط معتبر شرعی باشد، لزوم ارزیابی قید دوم  .7

  . سازد را منتفی نمی) عدم معصیت(

» هاي انسانی به عدم معصیت تقید جمیع اطاعت«ت رعایت قاعده دینی جه .8

  . الزم است) سیاسی، اقتصادي و فرهنگی(نظارت مستمر عمومی بر تمامی مراکز قدرت 

خالف شرع و منافی اي  قاعده المأمور معذور یا اطاعت کورکورانه از ما فوق قاعده .9

  . عقل است
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موافقت  ر غیبت، از جانب دین کسی که مطلقاًدر میان غیر معصومان و در عص .10

. با او موافقت با خدا و مخالفت با او مخالفت با خدا باشد به رسمیت شناخته نشده است

  . اسالم یعنی من، و یا اسالم نام مستعار من است: تواند بگوید یعنی هیچکس نمی

. رسد می به پایان )ع(در اینجا بررسی نخستین قاعده از تعالیم سیاسی امام رضا

 1378اوین، بهمن   .طلبد بررسی دیگر قواعد سیاست رضوي مقال و مجالی دیگر می

 .)1420ذیقعده  11(

  

  ها یادداشت

 6، ص 1378بهمن  30، امروز  صبح  روزنامه. 

  .56و  55/، یوسف17و 26/، نمل 26/ ص  )1(

  .246 -250/، بقره 84و  83/کهف )2(

  . )ع(و موسی )ع(، ابراهیم )ع(نوح ازجمله )3(

  .240ص  1، ج 69، حدیث 28، باب )ع(عیون اخبارالرضا )4(

  .120ص  2، ج 1حدیث  35، باب )ع(عیون اخبارالرضا )5(

کتاب ، و 129الثالثۀ، حدیث  ، بابکتاب الخصال، شیخ صدوق  ،)ع(امام صادق  )6(

  .)ع(العقول، کلمات قصار امام صادق تحف

  .67/احزاب )7(

 ،4، ج8حدیث ) الکتاب و هو آخر ابواب(النوادر  ، بابالفقیه، شیخ صدوق  من ال یحضره )8(

  .273ص 

  ).طبع صبحی صالح( 500، صفحه 165البالغه، سید رضی، حکمت  نهج )9(

   .42ص  2، ج 149، حدیث 31، باب )ع(عیون اخبارالرضا )10(

  .68ص  2ج . 318پیشین، حدیث  )11(

الینبغی «جاي  هدر بعضی نسخ ب. 139ص  1، ج158الثالثۀ، حدیث  الخصال، باب )12(

ینبغی أَن یکُونَ للمخلُوقُ «: عبارت ذیل آمده است» أَن یکُونَ المخلُوقُ حبه لمعصیۀِ اهللاِ

مخالفت با خداوند ] در مقابل[سپري  شایسته ایست که مخلوق را(» جنَّۀٌ لمعصیۀِ اهللاِ

  ).باشد

  .59/نساء  )13(
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ص  4نسا،، ج  59القرآن، ذیل آیه  ، المیزان تفسیررجوع کنید به عالمه طباطبایی )14(

389 .  

 الحدیث، العلم، باب اختالف ذیل مقبوله عمربن حنظله، اصول کافی، کتاب فضل )15(

  .5حدیث  ،412ص  ،7ج  ،فی، و فروع کا67ص  ،1، ج 10حدیث  

الدولۀ االسالمیۀ،  ي، دراسات فی والیۀ الفقیه و فقهاهللا منتظر رجوع کنید به آیت )16(

  .593-595ص  ،1ج

  31/توبه  )17(

حدیث  التقلید، العلم، باب ، اصول کافی، کتاب فضل)ع(بصیر از امام صادق روایت ابی )18(

  .53ص  1، ج 3و 1

، 21، حدیث 10القاضی، باب  الشیعه، ابواب صفات ، وسایل22روضۀ الواعظین، ص  )19(

  .95ص  ،18ج 

  .الشریعۀ ، جوابه للمأمون فی جوامع )ع(العقول، کلمات امام رضا تحف )20(

بواب الشیعه، ا ، وسائل)ع(کار رفته در روایت امام حسن عسکري تعابیر به )21(

  .20، حدیث 10باب , القاضی صفات

  .237ص  1، ج 63، حدیث 28باب  )ع(عیون اخبارالرضا )22(

  



  



  

 

  

  

  

  

  

  شناسی  شناسی و زمان ستم

  )ع(سیري در آراء اجتماعی امام جواد

. است) ع(نهمین امام اهل بیت) 220ذیقعده  ـ195رمضان (الجواد   امام محمدبن علی

دران و اجدادش زودتر از همه به امامت رسید پدر میان ) ع(فر ثانی محمدتقیامام ابوجع

مام اترین  نسبت به اجدادش جوان )ع(به بیانی دیگر امام جواد. و کمتر از همه عمر کرد

  .است

کومت وقت مورد واسطۀ جوانی بارها ازسوي عالمان آن زمان و ح به )ع(امام جواد

این جلسات علمی در کتب تاریخ و نیز در جوامع روایی . شدامتحان و پرسش واقع 

القضات  م قاضیبن اکث  مشهورترین این جلسات سؤاالت فقهی یحیی. ضبط شده است

علما و مردم و جمع کثیري از  ــ مأمون ــپایتخت عباسی است، که در حضور خلیفه 

با استادي تمام با تشقیق شقوق، نمایی از علم گسترده خود را  )ع(جواد مبرگزار شد و اما

همین جلسه خود  در )ع(امام جواد. به نمایش گذاشت و حاضران را انگشت به دهان کرد

که  ر توان پاسخگویی نیافتند و زمانییک از فقهاي حاض سؤالی فقهی مطرح کرد که هیچ

اعتراف ) ع(پاسخ فقیهانه امام محمدتقی را شنیدند به عجز خود دربرابر علوم اهل بیت

  .کردند

قبل از جلسات یادشده نحوة مواجهه وي با  )ع(از وقایع قابل ذکر زندگانی امام جواد

به بغداد وارد شد، روزي از  مأمون) ع(مام رضابعد از وفات ا. خلیفۀ وقت در کودکی است

امام محمدتقی نیز در . ها در کوچه مشغول بازي بودند بچه. گشت شکار به شهر بازمی

ها با دیدن سربازان و خدم و حشم خلیفه از ترس گریختند، اما امام  بچه. بینشان بود

به او رسید، او را  ورانداز کرد و با تعجب  از جاي خود تکان نخورد، وقتی مأمون )ع(جواد
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راه «: به سرعت پاسخ داد )ع(از او پرسید، چرا مثل بقیۀ کودکان نگریختی؟ امام جواد

واسطۀ آن  ا بهام ت تنگ نبود تا با رفتنم آن را برایت وسیع کنم، جرمی مرتکب نشده

رسانی، لذا  گناه ضرري نمی که به بی بترسم و بگریزم، به تو نیز حسن ظن دارم  به این

  ».ایستادم

خلیفه از جواب حکیمانۀ این کودك متعجب شد، درحالی که مسحور شجاعتش 

واقعه را این . (است) ع(شده بود، نامش را پرسید و دانست که او محمد فرزند امام رضا

و ابن شهر  ،266المهمه ص  در الفصول ابن صباغ مالکی ،2/344الغمه  در کشف اربلی

گذاشتن بر  عباسی جهت سرپوش مأمون). اند نقل کرده 2/433در المناقب  آشوب

مرتکب شده بود، چندسال بعد در بازي سیاسی ) ع(جوانمردي که در حق امام رضاان

شود، همین زن  گفته می. درآورد )ع(فضل را به زوجیت امام جواد دیگري دختر خود ام

به خاك  )ع(در کنار قبر جدش امام کاظم) ع(امام محمدتقی. امام جواد را مسموم کرد

  .سپرده شد

مفید است ) ع(آنچه امروز براي دوستداران اهل بیت )ع(تاریخ عصر امام جوادفارغ از 

شیعیان با تأمل در این دو . است و دیگري میراث علمی آنان) ع(یکی سیرة عملی ائمه

متأسفانه حیات . راز دین کنندتها زندگی خود را  کوشند با اقتدا به این اسوه منبع می

م نهم باعث شده که ما از بسیاري تعالیم این امام همام محروم شویم، اما با این کوتاه اما

ساز  هاي زندگی بخش و درس حاوي تعالیم حیات )ع(همه میراث علمی امام جواد

در یک مجموعه ) ع(خوشبختانه مجموعه روایات منقول از امام محمدتقی. متعددي است

در این مجموعه تعالیم  .گردآوري و منتشر شده است» )ع(ام الجوادمسنداالم«به نام 

  .ها از هم جدا شده است اعتقادي، احکام فقهی و مواعظ و حکمت

کنیم، به  اشاره می) ع(در این مجال به دو نمونه از تعالیم اجتماعی امام محمدتقی

نیز در مجموعه  )ع(تعالیم اخالقی امام جواد. این معرفت مقدمه عمل باشد کهاین امید 

اندیشۀ ایشان برجستگی خاصی دارد که امیدوارم در مجال و مقالی دیگر توفیق عرضۀ 

  .آن را بیابم

  

  شناسی ستم: درس اول

که از  آن. و ایمان، عدالت و دادگري است یناپذیر دینداري، خداترس یکی از لوازم جدایی

قبالً به خدا پشت کرده است، هرچند به زبان و در  شود یقیناً صراط عدالت منحرف می
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پیشه و دادگستري لزوماً مسلمان و  گونه نیست که هر عدالت اما این. ظاهر از خدا بگوید

از » عدالت«در ادبیات دینی . تر از دینداري دارد اي گسترده عدالت حوزه. موحد باشد

فرادینی و مقیاسی براي سنجش منزلتی رفیع برخوردار است، تا آنجا که عدالت ارزش 

شرط الزم احراز تمامی مناصب . دین باید عادالنه باشد. آید حساب می تعالیم دینی به

درمقابل ...). جماعت، افتاء و جمعه و امامت، قضاوت، شهادت، امامت(دینی عدالت است 

ري جانبه عدالت و دادگ براي شناخت همه. ترین امور در ادبیات دینی است ظلم مذموم

. هاي گوناگون ظلم و بیداد اي نیست جز معرفت به جوانب مختلف، ابعاد و جلوه چاره

و تحقیق در زوایاي مختلف ظلم مقدمۀ الزم آشنایی با عدالت  پژوهی شناسی و بیداد ستم

  .و دادگري است

شناسی و  زمینۀ ستم نکاتی در) ع(درمیان تعالیم اجتماعی سیاسی جواداالئمه

دهندة تحقیقی  ارائه) ع(این نکات در کنار دیگر تعالیم ائمه. خورد چشم می به پژوهی بیداد

العالم بالظلم والمعین علیه «: فرماید می) ع(امام محمدتقی. جامع در این زمینه است

  الفصول( »المظلوم الجور علی الظالم اشد من یوم العدل علی والراضی شرکاء و یوم

روز . و کسی که از ستم راضی است، شریکند ،یاور ستمکار ،ستمکار«) 274/المهمه

فارغ از مظلوم، در . »کار شدیدتر از روز ستمگري بر ستمدیده استمدادگري بر ست

و راضی ) یاور ستمکار(، معاون ظالم )ستمکار(عامل ظلم : تحقق ظلم سه گروه دخیلند

مباحث فقهی و همگان از زشتی و قبح کار دو گروه اول باخبرند، حتی در  غالباً. به ظلم

اما آنچه کمتر . بینی شده است احکام حقوقی براي دو گروه اول مجازات دنیوي پیش

کسانی که با . مورد عنایت است میزان دخالت گروه سوم در تحقق خارجی ظلم است

گستر وقوع  کنند زمینه گفتار و رفتار و پندار خود با ستمکاري و بیدادگري همدلی می

اگر این رضایت در سطح قلب و دل . از ظلم شراکت در ظلم است رضایت.  اند عینی ظلم

ماند، شراکت به همان میزان قلبی است و اگر رضایت به ابراز زبانی و  و باطن باقی می

تأیید قولی کشید، شراکت زبانی با ظلم محقق شده است و درمجموع این مسأله مشمول 

آن کس که از کردار قومی » «همالراضی بفعل قوم فهو من«: یکی از قواعد نبوي است

  .»شود راضی است، از آنان محسوب می

کنیم و از رفتار چه کسانی  تأمل کنیم که کردار چه کسانی را تأیید و تقویت می

. ایم کنیم، تا بدانیم ندانسته به کدام طبقه و گروه اجتماعی وابسته احساس رضایت می

راي خودشناسی و تعیین پایگاه این قاعده نبوي وآن حدیث تقوي ضابطۀ نیکویی ب

  .اجتماعی هر فرد است
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دارد، روزگار به یک  پرده از حقیقتی اجتماعی برمی )ع(در دومین حدیث امام جواد

 )140/آل عمران( »الناس االیام نداولها بین  تلکو «بنابر آموزة قرآنی . ماند منوال نمی

. چرخد، روزي اقبال و شادمانی و روزي ادبار و غم میآسیاب زمانه به نوبت بین مردم 

ظلم خالف اصل است و باالخره روزي به دست مردم . ظلم، دولتی مستعجل دارد

. شود شود و به جرم ستمی که مرتکب شده است محاکمه و مجازات می می کن ریشه

ر ظالم؟ امام راستی کدام روزگار دشوارتر است؟ روزگار جور بر مظلوم یا روزگار دادگري ب

تر از  ظالم در نظام عادالنه روزگاري سخت: دهد به چنین سؤالی پاسخ می )ع(جواد

. چرا؟ ظلم و جور خالف اصل و فطرت و طبیعت است. مظلوم در نظام جائرانه دارد

کند به دو نیرو مستظهر است  مظلوم علیرغم فشاري که در روزگار سلطه جور تحمل می

تر  یکی امید به یاري و نصرت خداوند که سکاندار عدالت هستی است و در مرتبۀ پایین

هریک از این دو درد جانکاه ستم را بر مظلوم .  همدلی و همراهی خاموش افکار عمومی

در درگاه خداوند آبرویی دارد نه در پیشگاه مردم نه اما ظالم .  کند کردنی می تحمل

ردد و خانۀ عنکبوت ستمکار در مسیر طوفان قرار گیرد، براي روزي که ورق برگ. اعتباري

شدیدتر از  مراتب بهماند؟ واضح است که روزگار دادگري بر ستمکار  او جز حسرت چه می

  .روزگار بیداد بر ستمدیده است

اي عمومی  در حدیثی دیگر مضمون حدیث اول را در قالب قاعده) ع(امام محمدتقی

هرکسی «) 25/المهمه الفصول(» ن قبیحاً کان شریکاً فیهمن استحس«: کنند مطرح می

قبالً مطرح کرد ) ع(آنچه امام. »امر زشتی را نیکو شمارد، در زشتی آن شریک است

است، قبیح » استحسان قبیح«دهد  رضایت به ظلم بود و آنچه اکنون محور بحث قرار می

دن، ناپاکی را ردن، بدي را تأییدکرک شمردن، زشتی را نیکویی محسوب را حسن

گونه افراد  این. شدن در این امور است تطهیرکردن، سیئه را حسنه قلمدادکردن، شریک

کنند، آنان شریکان فرهنگی  زمینۀ ذهنی و بستر فرهنگی رواج قبح و زشتی را فراهم می

شریک فرهنگی را باید شناخت و با شیوة فرهنگی به مقابله با او . زشتی هستند

  .برخاست

من شهد «: کنند زبانی دیگر بیان می  در حدیثی دیگر به )ع(ت را امام جواداین حقیق

» امراً فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب من امر فرضیه کان کمن شهده

پسندد همانند فردي  کسی که در کاري حاضر است اما آن را نمی«) 355 /العقول تحف(

و کسی که از کاري غایب است، اما از وقوع آن کار راضی است که از آن کار غایب است 
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در هر جریان اجتماعی آنچه  .»است، مانند کسی است که در انجام آن کار حاضر است

لشکر  دهد، حضور فیزیکی و سیاهی همراهی و همسویی و تعلق به آن جریان را شکل می

پیشگان حتی اگر در  همدالن و رضایت. بودن نیست، همدلی و رضایت با آن جریان است

صحنه حاضر نباشند، همراهند و حاضران در صحنه اگر همدل و راضی نباشند همسان 

  .این است مالك حضور و غیبت فرهنگی، دلت هرکجا باشد، تو اهل همانجایی .اند غائبان

دهد که براي رهایی از عاقبت دردناك  پیشگی نشان می آشنایی با ژرفاي ستم

  .ر پندار و گفتار و رفتار خود را از این بلیۀ انسانی نجات دهیمستمکاران الزم است د

  

  شناسی زمان: درس دوم

برداري  زمان به انسان امکان بهره تایبصیرت به اوضاع زمانه و آشنایی به مقتض

شناسی در خدمت ایمان و باور دینی قرار  اگر زمان. دهد تر از نتایج کار را می گسترده

هاي جدیدي  ین معرفتی در بسط و تعمیق دینداري عرصهگیرد، مؤمن در پناه چن

هاي علمی و اجتماعی  ماندگی مسلمانان در عرصه یکی از اسرار عقب. درخواهد نوردید

دهد که  مراجعه به متون دینی نشان می. عدم شناخت زمان و مقتضیات آن بوده است

در مواضع متعددي ) ع(شدت مورد تأکید اولیاي دین بوده است و ائمه به» شناسی زمان«

ناشناسی برحذر  اند و مؤمنان را از مضرات زمان آثار و فوائد معرفت به زمانه را برشمرده

  .اند داشته

از منزلتی » شناسی زمان«دهد که  نشان می) ع(تأمل در میراث علمی جواداالئمه

  .رفیع در تعالیم ایشان برخوردار است

: کنند شناسی ذکرمی راز دین را زمانتازجمله صفات یک انسان  )ع(امام جواد: یک

واضح است که . ش به زمانه استمهاي او عل و ازجمله معرفت» و من عرفانه علمه بزمانه«

مراد از علم به زمان، آشنایی با مقتضیات، شرایط و موانع مختلف فرهنگی، اجتماعی، 

مقتضیات روزگار یا زمانه اطالق به مجموعۀ این شرایط و . سیاسی و اقتصادي است

در . کنند اند، اما در آن زمان زندگی نمی هستند کسانی که در زمانی زنده .کنیم می

ذهن و زبان . اند دنیا آمده کشند، انگار تأخیر فاز دارند یا دیر به فضاي گذشته نفس می

انسان . امیدن» قدماي معاصر«توان  آنان را می. آنها متعلق به عصر و روزگار ما نیست

متعادل انسانی است که تاریخ تولد او با تاریخ ذهن و زبان و فرهنگش تناسب داشته 

  .باشد
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اظهار چیزي «) 336/العقول تحف(» اظهار الشی قبل ان یستحکم مفسده له« :دو

اي کدام است؟  زمان بیان هر مسأله. »قبل از اینکه مستحکم شود باعث فساد آن است

ا اظهار کرد؟ زمان اظهار هر چیزي وقت استحکام آن است، آنگاه که امور ر چه وقت باید

اظهار مطلب قبل از استحکام، آن را تباه . مطلب از قوت الزم برخوردار شده باشد

اظهار مسائل مانند زمان رسیدن میوه است، چیدن میوه زمان خاص خود را . کند می

شناس بود تا  باید زمان. ایه استچیدن میوه قبل و بعد از آن زمان هدردادن سرم. دارد

از فروع  )ع(این سخن امام جواد .دانست وقت مناسب اظهار هر مطلبی کدام زمان است

در حدیث دیگري ) ع(امام محمدتقی. است) 70/احزاب(» قولوا قوالً سدیداً«اصل قرآنی 

» اجلوا االمر قبل بلوغه فتندمواال تع«. همین حقیقت را با تعبیري تازه ارائه کرده است

قبل از بلوغ هر کاري به معالجه و مواجهه با آن نروید وگرنه ) 275/المهمه  الفصول(

  .شوید پشیمان می

) 365، ص 78بحاراالنوار، ج (» االسرار الکامنه المر عن ا االیام تهتک لک«: سه

مانی اموري وجود دارد در هر ز» .روزگار برایت از رازهاي پنهان پرده برخواهد داشت«

ماند و  اما خورشید همواره زیر ابر نمی. کردن آن امور است که منفعت افرادي در مخفی

هاي زمان،  یکی از ویژگی .ها کنار خواهد رفت و اسرار برمال خواهد شد روزي پرده

زمان نسبت به حق و . کشف حقیقت دارد بهزمان میل . برداري است راززدایی و پرده

اما این سیر . یابی زدایی و حقیقت سوي باطل به. دار است جهت اقتضا نیست،باطل ال

  .در چرخ روزگار همه چیز هویدا خواهد شد. امیدوارکننده و بطئی است

اند در مقطعی کوتاه حقایقی را از مردم پنهان کنند، اما تاریخ  قدرتمندان توانسته

توان براي مدت زمانی خود را  یم. را واکرده است دست آنها را رو کرده و مشت آنان

توان وجود باطل خود را همواره  دیگر آراست و به جامعه تحمیل کرد، اما نمیاي  گونه به

عیار حقیقت آخرت است،  اگرچه عرصۀ راززدایی کامل و عریانی تمام. به تاریخ قالب کرد

دنیوي از ما تاریخ و گذر ایام در چارچوب مناسبات ا) 9/طارق(» السرائر یوم تبلی«

  .دارد اند، پرده برمی اسراري که با هزار زحمت پنهان کرده شده

برداري از آن سخت غیرتمند است،  کردن و پرده یکی از اموري که روزگار در عیان

خردانی هستند که  اند، بی کم گرفته آنان که راززدایی زمانه را دست. گناه است خون بی

باید صبور بود و بازي  تنها. ا درخواهد آوردصد دست روزگار کوس رسوایی آنان را به

کردن واقعیات عینی از سنن  ابراز حقایق و عیان. اشتباه زمانه را به تماشا نشست بی
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ل به ادبار یزمانه م«الیتغیر الهی است و برخالف آنچه که در ادبیات ما آمده است که 

فرین، راززدا و ، این تمایل مقطعی است و زمانه در مسیر کالن خود امیدآ»دارد

بیان . معنا بود اگر زمانه و تاریخ مسیري جز این داشت، عبرت از آن بی. یاب است حقیقت

   .شناسی دارد اي مهم در عرصۀ زمان اشاره به قاعده) ع(جواداالئمه

  1379اوین، بهار 

  ،9 ، صفحۀ6/12/1379روزنامۀ دوران امروز . 
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  دینداري و دورویی

  

 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود        گرچه برواعظ شهر این سخن آسان نشود  

   رداییـبود فروز ــر از پس امــواي اگــانی از این است که حافظ دارد     گر مسلم  

  )حافظ شیرازي(                                                                                                                    

آفرین و پرسود بوده است، آنگاه که به  همان میزان که برکت ورزي به دینداري و دین

. ستیز و خردسوز خواهد شد شود، انسان ماعی و سیاسی آلوده میآفات اخالقی، اجت

تواند چهرة پرفروغ دین و دینداري را به نکبت خود بیاالید، آفت  ازجمله آفاتی که می

شناسی دینی از منظر اخالق فردي و اجتماعی  آسیب. دورویی و بسط روحیۀ نفاق است

  .از ضروریات جوامع دینی است

  

  دورویی آفت دینداري

دینداري امر . این عنوان نیاز به توضیح دارد. است» دینداري و دورویی«عنوان بحث 

محور فرهنگ ما دین ماست و هرکسی بخواهد در این جامعه . نسبتاً  مشخصی است

آنچه در دین مهم . را با دین و دینداري مشخص کند شکاري انجام دهد باید نسبت

ع جوهر دینداري تسلیم قدروا. استاست، تسلیم به درگاه و بارگاه خداوندي 

ترین اسمی است که خداوند براي همۀ ادیان توحیدي  مهم اسالمندبودن است و وخدا

این خداوند است که ما را مسلمان نام . این اسالم، اسالم ابراهیمی است. برگزیده است

ي و راد از تسلیم واگذارم. نهاده است و جوهر اصلی اسالم هم تسلیم خداوندبودن است

گوید  یعنی عالوه برآنکه شخص به زبان می. اقبال و التفات به خداوند است و دلسپاري
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دینداري یعنی تسلیم خدابودن، خداپروایی، خداترسی و . در دل نیز خدا را بخواهد

  . پسندد عمل نکند آنچه خدا نمی به که انسان در خفا هم این

معرفی » تقوي«زبان دینداري پروا را در . ی استیوجه اصلی دینداري، خداپروا

کسی را که در مقابل . تقوي به معنی وقایه و وقایه به معنی ترمز است. کنند می

متقی هرچه را که . نامند تواند خود را نگهدارد متقی یاخداترس می شهواتش می

دین . کند خواهد بگوید، بشنود و عمل کند، پسند و رضایت خداوندي بررسی می می

خواهد  سان را متحول، خداگونه و تراز خداوند کند تا اوالً به آنچه از ما میآمده است تا ان

قطعاً اگر پیامبر جدیدي . مده استآدین براي چنین تحولی . آشنا و ثانیاً عامل باشیم

پس دینداري عامل . ها ایجاد کند ون جان انسانراي در د باید تحوالت تازه آید می می

  .همین است» دینداري«مراد ما از واژة اول . خداوند است تحول انسان در راستاي تعالیم

اما سرنوشت محتوم ادیان این است که وقتی در جامعه آمدند، گسترش تدریجی 

آرام دینداران آن  یافتند و بر عدة دینداران افزوده شد و قدرت را در کف گرفت، آرام

آمیزند و به این ترتیب  می رها و رسوم سنتی آن جامعه را با دین د جامعه، عادات و خرافه

ماند اما آن صفا و خلوص  نام دینداري باقی می. شود خلوص دینداري کمرنگ می

زمان  آن در هرکردن  براي بقاي دینداري و تروتازه. رود کم ازدست می دینداري کم

ها چیست؟ شمار آنها  ها و ناپاکی اما این آمیزه. احتیاج به یک نوع تحول و تذکر داریم

  .وان استفرا

دلیل اینکه . دورویی آفت دینداري است. است» دورویی«شان  اما یکی از مهمترین

را انتخاب نکردم این است که واژة عربی در فضاي فعلی به » نفاق«من واژة عربی آن، 

مصادیق دورویی در ادبیات دینی بسیار متفاوت . رساند وجه بار معنوي خود را نمی هیچ

شدت متوجه هر جامعۀ نوپاي  ههایی که ب ست که یکی از آسیباما مسأله این ا. است

شناسی  به زبان دیگر بحث من یک بحث آسیب. دینی است پدیدة دورویی و نفاق است

شناسانه و  دینی است و ما در زمان خود بیش از هر وقت دیگري به مباحث آسیب

زدایی  ا ما به آفتجامعۀ ما به آفات متعددي مبتالست و لذ. شناسانه نیاز داریم آفت

کنند نشانۀ این است که  تدریج ظهور می هاي اجتماعی که به ها و پدیده بحران. نیازمندیم

  این بیماري را چگونه عالج کنیم؟. ما با بیماري مواجه هستیم

قبل از همه باید خود . هایی دارد هاي پزشکی تفاوت هاي فرهنگی با بیماري بیماري

البته دورویی یا نفاق . کفر و دورویی یک بیماري است. نا کردجامعه را با آن بیماري آش
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گونه نیست که همواره کافري باشد و چهرة مسلمان به خودش گرفته  این. مراتبی دارد

هاي  هاي خود بحث علماي اخالق در کتاب. ترین مرحلۀ نفاق است باشد این ساده

اً به بعد فرهنگی آن مفصلی را به این آفت جامعۀ دینی اختصاص دادند اما غالب

  . اند پرداخته

آمده است که به زبان عربی است  غزالی» احیاي علوم دین«این بحث هم در کتاب 

برخی دیگر از علماي ما مثل . که به زبان فارسی است» کیمیاي سعادت«و هم در 

تقریري شیعی از احیاي علوم که » المحجۀ البیضاء«در کتاب  مالمحسن فیض کاشانی

  .دینی غزالی است به این مسأله پرداخته و فصلی را به ریا اختصاص داده است

ریا از رؤیت است یعنی انسان کاري کند که مردم ببینند، . ریا اخص از نفاق است

خاطر چنین تحسینی  کاري کند که مردم خوششان بیاید، او را تحسین کنند و او را به

اگر . اند ریا نابودکنندة عبادات است همۀ علماي دین گفته. ا مرتکب شوداین اعمال ر

نماز بخواند تا دیگران او را  ،انسان به قصد قربت نماز نخواند بلکه به قصد ریا نماز بخواند

ببینند و بپندارند که او عابد و زاهد است هرچند او ظاهراً مسلمان است اما این نماز را 

اگر وقت است این نماز را باید ادا کند . درگاه خداوند پذیرفته نیست کنند و در قبول نمی

 مراتب بهاي از نفاق است و نفاق  ریا شعبه. و اگر وقت نیست این نماز باید قضا کند

  چرا؟. تر و اعم از ریاست گسترده

که از سمع است یعنی اینکه انسان کاري کند » معهس«ریا شبیه دیگري دارد به نام 

ریا یعنی اینکه کاري بکند که دیگران او را ببینند و از . کنند د از او تحسین میکه بشنو

دهیم  کاري که براي رؤیت مردم یا براي شنیدن تحسین مردم انجام می. او تعریف کنند

اما آنچه باالتر از ریا و سمعه است این است که . از جانب خداوند هیچ ارزشی ندارد

تواند کاري  تواند فعل ریا یا سمعه باشد می باشد این میانسان ظاهرش با باطنش یکی ن

تواند فراتر از  بکند که مردم ببینند و بپسندند یا بشنوند و بپسندند اما عالوه بر اینها، می

اي باشد و ظاهرش  گونه این اصالً به رؤیت و سمع توجهی نداشته باشد بلکه باطنش به

  .گونۀ دیگر به

تواند به پدیدة  اي می هر جامعه. عۀ دینی دارد؟ خیرآیا دورویی اختصاص به جام

. کنند دورویی و نفاق مبتال شود، اما نفاق و دورویی در دو نوع از جوامع بیشتر رشد می

در جوامع ایدئولوژیک که با یک . یکی در جوامع ایدئولوژیک و دیگري در جوامع دینی

باطن بسیار بسیار جدي است  شوند دورویی و تفاوت ظاهر و می ایدئولوژي رسمی اداره
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کند، به  کند، از چیزهایی حمایت می هایی شرکت می یعنی فرد هر روز در سخنرانی

کند، اما در درون خانواده، با خود و یا با دوستش درست خالف آن را  چیزهایی حمله می

 اي اگر جامعه. هاي بسته و غیرآزاد است چون پدیدة دورویی ویژة جامعه. دهد انجام می

بسته بود امري در این جامعه بسته رسمی شد، قطعاً بین ظاهر و باطن تفاوت ایجاد 

توانند مخالفت  بسا موافق نباشند و چون نمی چون همگان با آن نظر رسمی چه. شود می

خودشان را علنی اظهار کنند، امنیت الزم را براي اظهار امور درونی خود ندارند ولذا 

خواهند هم زندگی کنند و هم فکر و سلیقۀ خود را  می. ندما اي جز دورویی نمی چاره

اي است و  گونه خواهد فکر و سلیقۀ خود را داشته باشد در درون به داشته باشند وقتی می

باید  مند شود می خواهد زندگی کند و از مواهب دنیا و بیرون جامعه هم بهره وقتی می

یرد سلوك و رفتار کند و لذا سلوکش گ پسندند و به آن امتیاز تعلق می شکلی که می به

هاي  حاکمیتنقد هایی که در  تابک .اي دیگر گونه شود و درونش به اي می گونه به

  . اند دادهخبر  ساکنان اینگونه جوامع کامالً از دوروییاند  شدهایدئولوژیک نوشته 

امع این جو.  کند گونۀ دیگري بروز می در جوامع دینی هم مسألۀ دورویی و نفاق به

بودن و عدم آزادي نهادینه را بسط دهند به آفت  هم اگر درعین دینداري بخواهند بسته

خودش  ، چهشوند یعنی اگر فرهنگ دینی مسلط شود جوامع ایدئولوژیک مبتال می

اي که  گونه خواهان قدرت سیاسی باشد به چهقدرت سیاسی را در دست داشته باشد و 

بروز دورویی مهیا خواهد ه ند اجازة بروز ندهد زمینبه هیچ فردي که متفاوت با او هست

  .اي دیگر خواهند بود گونه اي و در بیرونشان به گونه یعنی افراد در درون خودشان به. شد

اگر جوهر دینداري را اخالص، معنویت و ایمان بدانیم این امور با دورویی و نفاق 

این . وجدانی انسان به خداونداد قایمان دینی یعنی اعت. وجه سازگار نیستند  هیچ به

اخالص درست مقابل ریا یعنی عمل . اد باید در عمل هم خودش را بروز دهدقاعت

اي است  عمل مخالصانه عمل صحیح و پذیرفته. عمل ریاکارانه باطل است. ریاکارانه است

 اي شرایطی ایجاد شد و پدیدة نفاق که اساساً با دورویی ناسازگار است پس اگر در جامعه

  .و دورویی ظهرو و بسط یافت، نشانۀ انحراف به عیان آشکار شده است

  

  آزادي، درمان عارضۀ دورویی

کرد، اما افرادي بودند که در  می در صدر اسالم پیامبر جامعه را درنهایت آزادي اداره

آنها منافق بودند، منافقان بیماران یک جامعۀ . ظاهر کسی بودند و در باطن کسی دیگر
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ظاهر جلوه دین داشتند  اند که به درطول تاریخ جوامعی پیدا شده. آمدند شمار می سالم به

شود و در  ظاهر چیزي تبلیغ می بینیم به در این جوامع می. اما در باطن دیندار نبودند

شود، اما هر کسی که مخالفتی بکند  تمام تبلیغات رسمی فراوان از دین مطلبی گفته می

سرعت  دینداري اگر با آزادي و اخالص همراه نباشد به. کنند میبه نام دین با او برخورد 

این آسیب بسیار جدي  .بیند آمیزد و آسیب می نام دورویی و نفاق درمی اي به با پدیده

  .است

گوید و در بیرون از خانه چیز  وقتی کودك ببیند که پدرش در خانه چیزي می

گوید آنچه  می بیند که پدرش به اوو وقتی کودك یا نوجوان یا جوان ب ؛گوید دیگري می

دنبال خواهد  به که در خانه گفته در بیرون خانه ابراز نشود چون مشکالتی براي او

که گونه  آنو وقتی پدر به فرزندش بگوید اگر در کالس سؤالی از تو شد  ؛داشت

 کند این موارد همه داللت می ؛خواهند جواب بده گونه که می آن ،اندیشی جواب نده می

  .که براي بیان آزاد مشکالتی است

ایم و  به گوهر دین خیانت کرده ،نهادینه تبدیل کنیم یکه ما دورویی را به شکل این

عد فردي نداشته ب این مسأله صرفاً. آید وجود می مشکالت جدي براي جامعۀ دینی به

که از  اگر این مسأله چنان گسترش یابد. عد اجتماعی هم داشته باشدتواند ب بلکه می

صورت مشکل، شکل جدي  این صورت نهادینه در جوامع دربیاید در مسألۀ فردي به

 حفظپدیدة دورویی ازبین برندة امر دینداري است براي . جدیدي پیدا خواهد کرد

کن شود، باید کاري کرد تا کسانی که از  دینداري باید کوشش کرد پدیدة دورویی ریشه

  . ند به این شیوه غیردینی ادامه دهندکنند نتوان این شیوه استفاده می

  

  واهمۀ اولیاي دین از دورویی

بحث بسیار  )ع(البالغه امام علی در نهج. البالغه اشاره کنم شایسته است به عبارتی از نهج

ایشان این بحث را در خطبۀ متقین تذکر داده و . رده استکالبی در مورد نفاق مطرح ج

را هم در مسألۀ منافقین درمیان آورده ) 194خطبۀ (اي  از این خطبه، خطبهدرست بعد 

کنم و از  بندگان خدا شما را به تقواي الهی نصیحت می«: اند و منافقین را معرفی کرده

کننده، هم خطاکارند و هم شما  دارم، اینها هم گمراهند و هم گمراه منافقین برحذر می

 شان را دوباره از نشده هر روز راه تمام. آیند م به رنگی درمید به دم. اندازند را به خطا می

را براي اي  پردازند، هر وسیله هاي جدیدي می ها را تمام نکرده، به راه راه. گیرند سر می
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کنند به حالل و حرامش توجهی  کنند، در راهی که انتخاب می راهشان انتخاب می

کنند و به یکدیگر  ا از هم تعریف میاند، ی در کمینگاهی منتظر شما نشسته. ندارند

نشینند، براي هر حقی باطلی  دهند و یا منتظر پاداش و مدح می تعریف و مدح هدیه می

صورت کالف سردرگمی  مسائل را به. اند تا حق بر مردم آشکار نشود را آماده کرده

م چنان که هست به مرد آورند طوري که حق با باطل پنهان شود و هرگز حق آن درمی

   ».جلوه نکند

ها براي هر  گذارند این است که این هایی که امام رویش دست می یکی از ویژگی

اي ندارند  اند براي اینکه حرف حق به گوش مردم نرسد چاره حقی باطلی را آماده کرده

براي هر امر صحیحی یک امر . جز اینکه معادل باطل را در کنار حق نشان بدهند

دهند،  چنان که هست درست جلوه نمی ردند، حرفشان را آنبینی ک انحرافی را پیش

کنند، این توصیفی بود که در  ها پنهان می الي سخن مقصود اصلی خودشان را در البه

  .به تفصیل ذکر کردند 194خطبۀ 

الواقع در  گیرند، فی کنند و از دین ابزار می در مجموع کسانی که با دین بازي می

اند که در ادبیات  ایشان مصداق همین دورویی. ر چیز دیگرباطن چیزي هستند و در ظاه

از نفاق صرفاً این نیست که شخص بخواهد براي  مراد. شدت مذمت شده است دینی به

 هر. گونۀ دیگر اي باشد و در باطن به گونه رسیدن به یکی از مطامع دنیوي در ظاهر به

د دیگري داشته باشد ذیل کسی که بخواهد نقاب دین به چهره بزند اما در باطن مقص

گیرد و همۀ احکامی که در قرآن کریم در زمینۀ نفاق بیان  این پدیدة دورویی قرار می

  . کنند خواهد شد گونه فکر می شده است، مشمول حال او و کسانی که این

ر است و بک البالغه که خطاب به محمدبن ابی نهج 27در آخر نامۀ ) ع(امیرالمؤمنین

به من ) ص(پیامبر«: فرمایند نخعی نوشته شده است می ل از نامۀ مالک اشترباین نامه ق

واسطۀ  ترسم، چراکه خداوند به مؤمن به من از مؤمن و مشرك بر امتم نمی«: فرمودند می

که ترسم  کند، اما آنچه من می دهد، اما مشرك را قلع و قمعش می ایمانش نعمت می

امت به آن دچار شود این است که فردي در دلش منافق باشد اما زبانش نسبت به بیان 

کسی که به زبان، عالم به معارف دینی است . ترسم از چنین فردي می. مسائل دینی عالم

چنین کسی فعلش منکر است، . من از چنین فردي واهمه دارم. ولی در قلب دوروست

نان قشنگ تحویل گرفتیم و عمل نادرست، بدانیم هرجا که سخ. »قولش معروف است

قل هل «: فرماید سورة کهف می 104و  103خداوند در آیات . این مصداق دورویی است
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انهم  الدنیا و هم یحسبون الحیوه ننبئکم باالخسرین اعماالً، الّذین ضلّ سعیهم فی

ار در عمل است ن شما را به کسی که بیش از همه زیانکآیا ماي مردم » یحسنون صنعا

پندارند بهترین کارها را  می کوششان در زندگی دنیا گمراهی است و آنها ؟کنم آگاه 

و  203در آیات . »)شوند اما کار کامالً ناپسند و نادرستی را مرتکب می( دهند انجام می

نفاق و دورویی مشکلی . نحوي دیگر به این مفهوم اشاره شده است سورة بقره نیز به 204

  .اند شدت روبرو بوده ه جوامع گذشته ما نیز با آن بهاست ک

یکی از کسانی که بیش از همه از این پدیده دورویی . گردم من به زمان حافظ برمی

وقتی به  ،کند حتسب را مطرح میموقتی پدیدة . است ناله کرده است حافظ شیرازي

الواقع به یک مسألۀ بسیار  تازد، فی می کند و به عالمان ریافروش واعظ شهر حمله می

محتسب در شعر حافظ کسی است . کند دار در فرهنگ و تمدن ما اشاره می مهم ریشه

. خواهد دین ظاهري را به زور به مردم قالب کند دین است و می احکام که مأمور اجراي

مواره به حافظ ه. گی را دارد بسیار مورد مذمت حافظ قرار گرفته استژوی نکسی که ای

یکی از . اي دیگر گونه اي هستند و در باطن به گونه افرادي تاخته است که در ظاهر به

توانیم به آن  مراجعه کنیم همان پدیدة وعظ و سالوس و ریا در شعر  مواردي که ما می

  :حافظ است

  کنند  یواعظان کین جلوه در محراب و منبر م

  کنند کار دیگر می روند آن چون به خلوت می                                        

  ازپرس     ــس بـدانشمند مجل کلی دارم زـــشم

  کنند ر میـرا خود توبه کمتـان چـایـفرم توبه                                             

  د روز داوري     ـدارن اور نمیــــــا بـــــــگوئی

  کنند یه قلب و دغل درکار داور مــکاین هم

  نشان  خودشان خر  بر  را انــنودولت  این  یارب

  کنند و استر می  الم تركـه ناز از غـکاین هم

  ندـا مپســـد خدایــانه ببستنــــدر میخ

  ایندـــا بگشــــر و ریــزویـانۀ تـــکه در خ

  وده مگوــو از برم اي واعظ و بیهـــدور ش

   کنند ر میــه تزویـگري همـک بنـنی وـــچ        
  

  :برهمین سیاق است ابیات ذیل در توصیف دورویی و نفاق
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  م و غلّه اندوزندــخویشتن سی            ردم آموزندــا به مـــترك دنی           

  ی نه درد دینیـان دلــنه درم     اط عیش در کسـبینم نش نمی           

  صد بت باشد من درآستین که           خرقه بیزار است صدبار خدا زان           
  

  :گونه سروده است نیز این واعظ قزوینی

   مصحف دین را که هر برگش هزاران دفتر است         

  اري دنیا مکنــک واي شیرینـــاغذ حلـــک
  

حیات . این پاکدلی و برخورد با ریا و تزویر راز ماندگاري حافظ در میان است

گمان یکی از مهمترین آفات  و دوري از نفاق و دورویی است و بیدینداري هم در گر

ید این شباید کو. دینداري در تعالی جامعۀ دینی، بسط روحیۀ دورویی و تزویر است

مقدمه  شدآنچه ارائه . عارضه و آفت از صحنۀ اجتماعی، سیاسی و دینی ما رخت بربندد

تر  امید دارم که در مجالی واسع. دبو» دینداري و دورویی«و پیشگفتاري بر بحث بنیادي 

  . هم نصیب شودمتوفیق پرداختن به جزئیات و تفصیل این بحث 

  

  ؛ روزنامه 22/91/1379، 1421رانی در کوي امیرآباد دانشگاه تهران، ماه رمضان نسخ

. 10، صفحۀ 8/11/1379و  5ایران، 



  

  

  

  

  

  

   *دینداري و پرسشگري

  

ري به مباحث بنیادین دینی و مسائل اساسی جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگ

هایی که  ، سؤال اندیشه دینی مطرح شده است هاي جدیدي در مذهبی نیاز دارد، سؤال

دیروز   براي گذشتگان ما کمتر مطرح بوده است کافی است به کتب بزرگان و عالمان

مراجعه  و استاد شهید مطهري براي نمونه به آثار مرحوم عالمه طباطبایی. مراجعه کنیم

که امروز براي ما مطرح است، براي آن عزیزان مطرح  هایی کنیم و ببینیم آیا این پرسش

هر عصري .  ؟ پرسش زمانمند است اند یا نه بوده یا نه، و آیا براي آنها پاسخی درنظر گرفته

. نیست عالم دیروز به سؤاالت امروز پاسخ دهدانتظار . سؤاالت خاص خود را اقتضا دارد

توانیم به  باید بسنجیم که آیا می. له این است که ما باید فرزند زمان خودمان باشیمأمس

سؤاالت عصر خود پاسخ دهیم یا نه، وگرنه گذشتگان پاسداران خوبی براي حریم دیانت 

و رشد اندیشه دینی را دارند  ، ارتقاء ، مراقبت آیا عالمان زمان ما توان پاسداري. بودند

  ؟  یانه

، تنقیحی و  اخیر نگاه نقادانه ۀدر دو ده پژوهی هاي اصلی دین یکی از ویژگی

به عبارت دیگر متفکران ما . دینی بوده است  سلبی در مطالعات ۀتاحدودي تکیه بر وجه

مطالبه ایجابی  ، تنقیح و اصالح اندیشه دینی اقدام کرده اند، لذا با بیشتر به نقد، پاالیش

هاي جدي  یکی از ضعف.  ایم اثباتی در اندیشه دینی در دو دهه اخیر کمتر مواجه بوده و

اند و  فراوان گفته.  مباحث ایجابی و اثباتی است پژوهی بعد از انقالب سهم اندك  دین

 ، چه ایم که در دینداري چه مواردي نباید باشد، از دین چه انتظاراتی نباید داشت شنیده

ایم و  بارهایی را نباید به دوش دین نهاد با چه زبانی نباید از دین پرسید، اما کمتر شنیده

گوید؟ از دین چه انتظاراتی باید  در مباحث جدید چه می ایم که دین کمتر بحث کرده

  ه اقتضاهایی دارد؟ چ؟ جزئیات و لوازم دین چیست؟ و دینداري  داشت
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طور  هاي فلسفه و به هاي الهیات و رشته دانشکده جاي آن دارد که اینگونه مباحث در

این نیاز ایجابی و . تر قرار بگیرد هاي علوم انسانی ما مورد عنایت جدي کلی دانشکده

بر این نیاز و   اي است مقدمه»  دینداري و پرسشگري«. شود شدت احساس می اثباتی به

، به  هایی را مطرح کنم سشخواهم در بحث امروز پر می.  پژوهی گفته از دین زاویه پیش

، تا  برخی از آنها پاسخ دهم وپاسخ برخی دیگر را به ذهن جوال مخاطبان جوانم بسپارم

به این امید که فتح بابی باشد براي پاسخگویی و .  ها بیندیشیم همگان به این پرسش

 .  ارتقاء اندیشه دینی در سطح جامعه

  

    هایی درباب دینداري و پرسشگري پرسش. 1

یک بحث منضبط، . دهد ها به بحث جهت می پرسش.  کنم بحث را با پرسش آغاز می

،  بندي شده از اصلی به فرعی هایی طبقه پرسش.  است هایی مشخص پاسخگویی به پرسش

آیا دینداري : توان مطرح کرد عبارتند از هایی که در زمینه پرسشگري می پرسش

کردن  شهروندان خود اجازه پرسیدن و سؤال تابد؟ آیا جامعه دینی به پرسشگري را برمی

شود که حداقل این توهم جدي است که اگر  دهد؟ این سؤال ازاین جهت طرح می را می

آیا در .  تر است هزینه تر وکم راحتکردن  و سؤالکردن  اي دینی نباشد، پرسش جامعه

رچه ؟ آیا ه هاي غیرمذهبی هاي مذهبی امکان سؤال بیشتر است یا محیط محیط

شویم و در نتیجه کمتر  تر می تر و قانع تر، مطیع پرسیم یا تسلیم بیشتر می دیندارتر شدیم 

  ؟ پرسیم می

اگر به این نتیجه رسیدیم که دینداري با پرسشگري نسبت معکوس دارد، اجازه 

آیا تسلیم و اسالم و دینداري به این !  چنین دینداري دهید که بگوییم بدا به حال یک

، از کارگزاران  ، از عالمان دین ، از خدا، از پیامبر، از امام که از مسائل دینیمعناست  

لحاظ دینی  از حیث دیگر آیا به.  مهمی است ، سؤال  ؟ این سؤال نپرسیم... جامعه دینی و

براي پرسش خط قرمزي وجود دارد؟ آیا اموري هست که دینداران نباید از آنها بپرسند، 

ها چیست؟ و چه  ه بپذیرند و باور کنند و عمل نمایند؟ این نپرسیدنیو ندانسته و نپرسید

کند؟ آیا امور ثابتی است و از جانب دین به ما توصیه شده که چیزهایی  کسی تعیین می

اعتقادات است و   ؟ آیا اگر چنین است در حوزه را نپرسیم و انتظار جواب نداشته باشیم

اگر در حوزه احکام است فقط در حوزه عبادیات و  ؟ آیا اخالقیات یا در حوزه احکام است

  شود؟  هاي احکام را چه معامالت و چه عبادات شامل می تعبدیات است یا همه حوزه
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؟ آیا جایی  باشد و نتوانیم ازآن بپرسیم»  الیسئَل«طور کلی آیا امري داریم که  به

؟ اگر در قرآن کریم  محرام باشد و شرعاً حق پرسیدن نداشته باشیکردن  داریم که سؤال

اند، از قبیل  در بعضی از امور نهی کردهکردن  خوریم که احیاناً ما را از سؤال به آیاتی برمی

مراد از این آیه ) 101/ مائده(»  تُبد لَکُم تَسؤکُم یا أَیها الَّذینَ آمنُوا التَسئَلُوا عن أَشیاء إِن «

شما  سؤال نکنید که اگر براي شما آشکار گردداز چیزهایی «؟  و آیات مشابهش چیست

آید که ما از بعضی چیزها نباید سؤال  آیا از آیه نهی شرعی بدست می. »آید را ناخوش می

واسطه پرسیدن او را  حضرت موسی را از پرسش منع کرد و به ،؟ چرا حضرت خضر کنیم

  از مصاحبت خود محروم کرد؟ 

؟ روش  با چه روشی باید بپرسیم:  را مورد بحث قرار دهیم از زاویه دیگر پرسشگري

مطلوب لحن خاص   توان پرسید؟ یا پرسشگريِ ؟ آیا با هر لحنی می پرسشگري چیست

دینی و اخالقی دارد؟ این لحن اگر هست چیست و چه ضوابطی دارد؟ از چه کسی 

کسانی معرفی کرده  ها را چه عنه توان پرسید؟ دین مسئول می  ، آیا از هر کسی بپرسیم

پاسخگویی به  شان  هاي دینی آیا اگر از کسانی که وظیفه ویژه درمورد پرسش ؟ به است

هاي دینی است، پرسیدند و قانع نشدند چه باید کرد؟ خداوند از کسانی که  پرسش

  هاي دینی را دارند چه انتظاري دارد؟ پرسش وظیفه پاسخگویی به

»  العلمِ  حسنُ السؤَالِ نصف«: اند فرموده)  ص(پیامبر؟  و از همه مهمتر از چه بپرسیم

درست پرسیدن نصف دانش است ) 14، حدیث 224/ 1؛ بحاراالنوار،79/الدنیا والدین ادب(

باید بررسی کنیم که آیا ما توان .  ظاهراً همان پاسخ درست است  و نیمه دیگرش

اموري از او خواهیم  نیم از چه ؟ حتی اگر با عالم بزرگی برخورد ک پرسیدن را داریم

خواهیم  حاال می. رسند که سؤالی براي پرسیدن ندارند پرسید؟ بسیاري به این نتیجه می

؟ پرسشگري  ؟ و این محتواي سؤال آیا حد و مرزي دارد یا نه بپرسیم  بپرسیم که از چه

لحاظ  به توان سؤال کرد؟ اگر جامعه به چه شرایطی نیاز دارد؟ آیا در هر شرایطی می

فرهنگی جو سالم و بهداشتی نداشته باشد، آیا نهال پرسش در اذهان جوانان و مستعدان 

اما اگر . توان بخشنامه صادر کرد و دستور داد که بپرسید خواهد رویید؟ البته می  جامعه

. آید ماسد و به زبان نمی امنیت کافی نباشد پرسشها در اذهان میکردن  براي سؤال

ي در جامعه ایجاد کنیم که جامعه شجاعت پرسیدن را داشته باشد، زیرا اگر باید جو می

ها از فضاي علنی  سؤال مطرح نشود به این معنی نیست که سؤال مرده است، بلکه سؤال

گوش و  به شود، گوش نجوا می. شود منتقل می و آشکار به زیرزمین غیرعلنی و پنهان 

  .شود هر جامعه مخفی میشود و تنها از ظا دهان به دهان پخش می
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هاي بسیار  ویژه جوانان جامعه فراوان است، آن هم سؤال ها در اذهان به آري سؤال

آن نترسد و مطرح شود،   هایی که اگر گوینده از طرح سوز یعنی سؤال جدي و اندیشه

ها  اي وجود نداشته باشد، و اگر این شبهه اي است که شبهه بینیم که در کمتر مساله می

وقت یک شک ابتدایی و  شود، و آن تدریج به عقده تبدیل می ها مطرح نشود به و شک

له دینی به أابتدایی در یک مس» ّ شاك«شود و یک  گذرا به شک مستقر تبدیل می

و آن وقت باید ببینیم که شکّاکیت با دینداري سازگار است یا . شود تبدیل می»  شکّاك«

که جامعه آزادانه بپرسد، و پرسشگري جرم  باید شرایطی ایجاد کنیم خیر؟ پس می

  .محسوب نشود و پرسشگر مجازات نشود

چون و چرا  ایم که دینداري از ما اطاعت محض و بی سؤال دیگر اینکه غالباً شنیده

باید این مساله را  چون و چرا یعنی اطاعت بدون سؤال، و می خواهد، اطاعت بی می

و اطاعتی را از دینداران حتی نسبت به اولیاء  تحقیق کنیم که آیا دین ما چنین تبعیت

چون  ؟ آیا اطاعت بی هاي عادي خواسته است؟ چه برسد به دیگران و انسان مطّهر خودش

هایی داریم که غیرقابل  ؟ آیا درجامعه دینی شخصیت و چرا ارزش است یا ضدارزش

طور مطلق از  به هاي دینی سؤال، یا مافوق و فراتر از پرسش باشند؟ آیا در بین شخصیت

 » الیسئَلُ عما یفعل«خدا و رسول و ائمه و علما و آحاد جامعه چه کسی مقام 

نیست که او به پرسشگر پاسخ دهد؟ و  توان از او پرسید و الزم  است و نمی) 23/انبیاء(

؟ چه کسانی در جامعه دینی و  دیگر اینکه آیا بین مسئولیت و سؤال تناسبی هست یا نه

  ینداران مسئولند؟ آیا اگر کسی مسئول است ممکن است نتوان از او سؤال کرد؟ بین د

هایی است که ما با آنها مواجه هستیم و ممکن است در این  اینها بخشی از پرسش

، اما اگر به همین پرسش نخستین که  دهیم  مجال اندك نتوانیم به همه آنها پاسخ

تواند حلّال بسیاري  خ دهیم میپاس» دینداري با پرسشگري چه نسبتی دارد؟«

  . ازمشکالت باشد

  

    اقسام پرسش. 2

آیا پرسش :  اجازه دهید بحث را در ابتدا با معناي پرسش یا اقسام پرسش شروع کنیم

پرسد؟  تر پرسشگر چرا می اقسامی دارد یا به زبان ساده ؟ سؤال چه  معنایش واضح است

  .  ؟ واضح است که نهآیا همواره انگیزه واحدي براي پرسیدن دارد
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لحاظ دینی پذیرفته و مقبول است و  ها و اهداف پرسش به کدامیک از این انگیزه

اخالق دینی هر سؤالی را نه از حیث .  است  کدامیک نهی شده و مردود شمرده شده

نیز چنین ) فقه( آیا حقوق دینی . کند محتوا بلکه از حیث هدف پرسشگر تجویز نمی

  ؟  هاي دینی پذیرفته است تقسیمی را در پرسش

پردازیم که پرسش چه اقسامی  قبل از پرداختن به محتواي پرسش به این مسئله می

،  استفهام حقیقی است، یعنی وقتی که جاهلیم ، پرسش مبتنی بر دارد؟ اولین پرسش

جهل و .  خواهیم بدانیم ، واقعاً می دانیم که باید بپرسیم شناسیم و می ، نمی دانیم نمی

اگر انسان نداند، اما بداند که نداند .  ، جهل مرکب عیب است تفهام جاهالن عیب نیستاس

دانیم و  و بپرسد که بداند، او در طریق فالح و رستگاري است بنا براین اینکه نمی

! » بپرسیم«.  است  شدت تشویق شده پرسیم، اینگونه پرسش از جانب اولیاي دین به می

ها  اند و براي پرسش تشویق کرده. دانند را به پرسیدن آنچه نمیاولیاي دین ما دینداران 

توانید از خدا بپرسید، از آخرت  شما می. اند مرزي قرار نداده در این زمینه هیچ حد و

  .، مالئک و جنّ بپرسید ، از قرآن بپرسید، از وحی و نبوت

،  ی نشده استبه سؤاالت قرآن در ادامه اشاره خواهیم کرد و هرگز این نوع سؤال نه

؟ اجل من کی فرا  میرم سم من درچه زمانی می اي دارد، مثالً اینکه بپر البته تبصره

؟ یا جزئیاتی که خداوند  هاي ممدوح دینی است رسد؟ آیا این سؤال هم جز سؤال می

، درخواست  را به آنها مکلّف نکرده و آدمی را نسبت به آنها آزاد گذاشته  انسان

یز صحیح شمرده نشده است ازقبیل سؤاالت مشهور به سؤاالت آنها نکردن  مشخص

همچنین سؤال از زندگی خصوصی اشخاص و به اصطالح شرعی .  اسرائیلی بنی

این سه نوع سؤال . شود اضرار و آزار دیگران محسوب می چراکهحرام است  » تجسس«

  . به این استثناها دوباره باز خواهم گشت.  مورد نهی واقع شده است

داند اما از پرسش  هاي مجازي است یعنی فرد می سم دوم پرسش مبتنی بر استفهامق

پرسد تا شنوندگان  پرسد تا وجدان طرف مقابل را بیدار کند، می می. دارد  هدف دیگري

مجازي هم داریم که فرد براي دانستن  هاي  پس استفهام. را از خواب غفلت برخیزاند

اي را اثبات کند، تا  پرسد تا نکته شناسد و می لب را میاو بهتر از شنونده مط. پرسد نمی

از مردم عصر خود دائر بر )  ع( سؤال حضرت ابراهیم. مطلبی را در جامعه احیاء کند

.  جویاشدن از بت بزرگ، ناظر به این نوع پرسش است، که جداگانه به آن خواهم پرداخت

  .  است یید اولیاء دین قرار گرفتهأاین نوع سؤال نیز مورد ت
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هاي  قسم سوم سؤال نه استفهام حقیقی است و نه استفهام مجازي، بلکه سؤال

اسرائیلی یعنی پرسش از مسائلی که هیچ  بنی  هاي تعنّتی و ایذائی است به اصطالح سؤال

جهل از   ، به قصد رفع نفعی به حال انسان ندارد و صرفاً براي آزاردادن طرف مقابل است

جامعه را هم ندارند صرفاً قصد پیچاندن طرف کردن  صد بیدارپرسند، ق خودشان نمی

که » المفید والمستَفید منیه المرید فی آداب«درکتاب ارزنده  شهید ثانی. مقابل را دارند

متون آداب تعلیم و تعلم در اسالم است، سؤال را به تفقّهی وتعنّتی تقسیم  ازجمله

سل تَفَقُّهاً و التَسئَل «: البالغه اخذ شده است حدیث شریفی از نهج این واژه از. کند می

  . براي دانستن بپرس نه براي آزار و ایذاء) 320، حکمت  البالغه نهج(» تَعنُّتَاً

ویژه  هاي حقیقی و مجازي، به سؤال تفقهی آن دو قسم اول است، یعنی استفهام

سؤال براي آزاردادن و فرار از انجام وظیفه   سؤال تعنّتی یعنی سؤال ایذایی،.  قسم اول

اند؟ سؤاالتی  اولیاء دین چگونه با این سؤاالت برخورد کرده.  جویی است ، نوعی بهانه است

اي موسی از خدایت بپرس :  اسرائیل از حضرت موسی پرسیدند از این قبیل است که بنی

؟  ی دارد؟ نر است یا ماده؟ چه رنگ کنیم چگونه گاوي است  که این گاوي که باید ذبح

اگر از آغاز قصد انجام ). 68/ بقره(» قَالُوا ادع لَنَا ربک یبین لَنَا ما هی«؟  سنّش چقدر است

جویی و ایرادگیري و ایذاء رسولشان نبودند، تکلیف موسع  وظیفه داشتند و دنبال بهانه

د، اما آنقدر ایراد گرفتند و از توانست مصداق امتثال امر باش بود و ذبح هرگاوي می

یک مورد شد، و یافتن آن مصداق   جزئیات پرسیدند، که مصداق گاو مورد نظر منحصر به

  . انحصاري هزینه و مشکالت فراوان برایشان آفرید

در »  سؤال«ها هم عنوان  گاهی وقت: توان دم زد از نوع چهارمی از سؤال نیز می

، سائل یعنی  رود و اصالً بحث درخواست است کار می متون دینی و غیردینی به

، یکی از اطالقات و معانی واژه سائل در عربی فقیر و گداست، و  کننده درخواست

طلبد، سائل در ادبیات فقهی ما نوعاً به  اصطالح کسی که چیزي ندارد و آن را می به

مروزه در مورد ، یعنی ما ا شود این معنی ازبحث ما بیرون است مسکین و فقیر اطالق می

سخن  پرسشگرمعناي  بهگوییم از سائل  کننده سخن نمی معنی درخواست  سائل به

پرسد، نه  کنیم که از مطلبی نظري می ، به اعتباري سائلی را بحث می گوییم می

به دست بیاورد، درخواستی عملی دارد نه  خواهد چیزي مادي  اي که می کننده درخواست

  . ون خواهد بودنظري این از بحث ما بیر
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    قرآن و پرسشگري. 3

، یکی پرسشگري و قرآن، و  کوشم تا بحث پرسشگري را از دو منبع دینی مطرح کنم می

گونه سؤاالتی که ذکر  یعنی ببینیم خداي تعالی به این ، البالغه دیگري پرسشگري و نهج

به )  ع( یعل کردیم چگونه پرداخته است و یکی از بندگان مقرّب درگاهش یعنی امام

  .  پرسشگري چگونه نگریسته است

شود از قرآن در این زمینه مطرح کرد این است که قرآن  اولین مطلبی را که می

؟ تفحصی بکنید و ببینید که مردم از پیامبرشان  گزارشگر کدام سؤاالت دینی مردم است

بود، که  به گزارش قرآن کریم چه اموري را سؤال کردند؟ این امور راهنماي ما خواهد

توانیم بپرسیم، و آیا این امور حد یقفی دارد یا ندارد؟  نتیجه بگیریم ما از چه اموري می

از ) ص(است که به گزارش قرآن مردم عصر پیامبر ، عناوینی نزدیک به چهارده عنوان

ایشان سؤال کردند و قرآن یک یک اینها را بیان کرده، بعضی از موارد تکرار شده، و 

هاي قرآنی  توجه به پرسش. بار در قرآن کریم به کار رفته است ط یکبعضی هم فق

  : تواند در بحث دینداري و پرسشگري مفیدباشد می

بیشترین سؤاالتی که در قرآن کریم مطرح شده بحث از ساعت . سؤال از قیامت:  اول

) 12/ذاریات(»انَ یوم الدینِیسأَلُونَ أَی«) 6/قیامت(» القیامه یسئَلُ أَیانَ یوم«و قیامت است 

، یا  کرده است پرسند کی قیامت اتفاق خواهد افتاد؟ هفت آیه این مضمون را مطرح می

»  الَّذي هم فیه مختَلفُونَ کَلَاّ سیعلَمونَ النَّباء العظیمِ عم یتَساءلُونَ عنِ«پرسند  می

، کثیراً  از سؤال هم باالتر است. تسائل استکنند؟  می از چه چیزي سؤال ). 1ـ4/نباء(

»  النَّباء العظیمِ عنِ «. مهمترین مساله براي یک دیندار بحث قیامت است. کنند سؤال می

یک خبر بسیار بزرگ و یک سؤال بسیار جدي است، و در قرآن از سؤاالت جدي بحث 

). 42/، نازعات178/اعراف(»َ مرساها نیسأَلُونَک عنِ الساعه أَیا«این مضمون. شده است

  اندازد و قیامت کی محقق خواهد شد؟  این کشتی کی لنگر می

یک اصل قرآنی  عنوان بهاین را .  تکرار یک مطلب در قرآن کنایه از اهمیت آن است

اما پرسش از .  سؤال ازقیامت سؤالی معتبر، مهم و همگانی است. خاطر داشته باشید به

النَّاس عنِ الساعه   یسئَلُک«: شود شود، اما پاسخ داده نمی نهی نمی اگرچهزمان قیامت 

اللّه ندا عهلما عکنند، بگو  سؤال می)  قیامت(از تو درمورد ساعت ). 63/احزاب(» قُل إِنَّم

،  کردنش بد نیست سؤال.  پس اولین سؤال مردم سؤال از قیامت است.  علمش نزدخداست

دانی کی  ش این است که علمش نزد خداست، پیامبر تو خبر نداري و چه میاما پاسخ
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.  است مشخص نبودن زمان وقوع قیامت از لوازم آزمون دنیوي آدمیان . قیامت خواهد شد

، پاسخ آن را به علم  لذا قرآن کریم ضمن گزارش سؤال مردم و تأیید این پرسش عمومی

  . کند الهی موکول می

یسأَلُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح من أَمرِ ربی و ما أُوتیتُم منَ العلمِ «.  حپرسش از رو:  دوم

: کنند، اما پاسخ قرآن این است از تو درمورد روح انسانی سؤال می). 85/اسراء(»إِلَّا قَلیِالًَََ

ك انسانی اند کند و به علم  روح امر الهی است، اما ماهیت روح را بیش از این باز نمی

پرسش از روح همانند پرسش از زمان قیامت به علم الهی و امر خداوند . کند اشاره می

  . شود شود، بلکه گزارش می تنها نهی نمی شود، اما خود پرسش نه ارجاع داده می

یسأَلُونَک عنِ األَهلَّه قُل هی مواقیت للنَّاسِ و «.  پرسش از منازل مختلف ماه:  سوم

کنند اي پیامبر بگو براي  مردم از پیامبر درمورد هالل ماه سؤال می). 189/بقره(»حجال

منازل مختلف  برخی امور شرعی از قبیل روزه و حج به.  شناخت زمان و موقع حج است

، از سوي دیگر حرکت ماه یکی از  هاي قمري مرتبط است ماه و به بیان دیگر به ماه

له تقدیر زمان أاشاره به فلسفه حرکات ماه که مس.  زمان است  گیري اسباب تقدیر و اندازه

  .  و موسم حج است پاسخ به سؤال از اهلّه است

؟ این  پرسند از چه انفاق کنیم می»  یسأَلُونَک ماذَا ینفقُونَ«.  پرسش از انفاق:  چهارم

العفو  اذَا ینفقُونَ قُلِیسئَلُونَک م«: فرماید جا می یک.  بار در قرآن آمده است موضوع دو

چیزي  پرسند که چه از تو می«). 219/بقره(»یات لَعلَّکُم تَتَفَکّرُون اهللاُ لَکُم اآل کَذَلک یبینُ

، اینگونه خداوند آیات خود را برایتان روشن  ببخشند، بگو آنچه افزون بر نیاز است

یسئَلُونَک ماذَا ینفقُونَ قُل ما «: فرماید درجاي دیگر می» .سازد، باشد که اندیشه کنید می

أَنفَقتُم من خَیرٍ فَللوالدینِ و األَقرَبِینَ و الیتَامی و المساکینَ و ابنِ السبِیلِ و ماتَفعلوا من 

یملع پرسند چه ببخشند، بگو هر مالی که از تو می«). 215/بقره(»خَیرٍ فَإِنَّ اهللاَ بِه 

مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در  به پدر و ] خوب است[بخشید  می

بااینکه » . آورید خداوند از آن آگاه است جا می هماندگان ببخشید و هر خیري که ب راه

؟ در آیه نخست تنها به انفاق از زیادي مال  سؤال از این است که از چه مالی انفاق کنیم

خانواده آن پاسخ  ، به سؤال هم پاسخ به این سؤال دوم به جاي  شود و در آیه اکتفا می

داده   پاسخ» ؟ به که انفاق کنیم«؟ به سؤال  جاي از چه انفاق کنیم شود، یعنی به داده می

شود  شود و تذکر داده می انگار پاسخ پرسش اول از فرط وضوح و بداهت رها می. شود می

  . بپرسید بهتر ست به گونه دوم 
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یسأَلُونَک عنِ الشَّهرِ الحرامِ قتَالٍ فیه قُل قتَالٌ فیه «.  هاي حرام پرسش از ماه:  پنجم

پرسند، بگو کارزار در آن  هاي حرام می ماه از تو درباره کارزار در«). 217/بقره(» کَبیِرٌ

در  . هایی هستند؟ در چهار ماه آغاز به جنگ جایز نیست هاي حرم چه ماه ماه» . نارواست

زمان متارکه و منع  عنوان بهکند، تعیین ثلث سال  عصري که جنگ و خونریزي بیداد می

  .  استقرار آرامش و صلح جنگی قدمی است براي

یسأَلُونَک عنِ الخَمرِ و المیسرِ قُل فیهِما إِثم کَبیِرٌ و «. پرسش از شراب و قمار:  ششم

از تو اي پیامبر در مورد شراب و «). 219/بقره(»برُ من نَفعهِمامنافع للنَّاسِ و إِثمهما أَک

، ولی گناه  کنند بگو در آنها گناهی بزرگ و نیز سودهایی براي مردم است قمار سؤال می

قرآن .  گساري و قماربازي است پرسش از حکم شرعی باده» .چربد آنها بر سودشان می

، حکم به  از آنجا که ضرر حتمی آنها بیشتر استاین امور   ضمن اشاره به منافع احتمالی

احکام الهی بدون  دهد که پاسخگویی قرآن نشان می ةنحو. دهد حرمت خمر و قمار می

  .  ها وضع شده است ضابطه نیست و مبتنی بر مصالح و منافع واقعی انسان

خَیرٌ و إِن تُخَالطُوهم یسأَلُونَک عنِ الیتَمی قُل إِصلَاح  لَهم «. پرسش از یتیمان:  هفتم

پیامبر از تو در مورد یتیمان «). 220/بقره( »فَإِخوانُکُم و اهللاُ یعلَم المفسد منَ المصلحِ

کنند، بگو پرداختن به اصالح کار آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید  سؤال می

بحث در مورد . »شناسد ستکار میآنها هستید و خداوند تبهکار را از در ] دینی[برادران 

؟ اگر آنها  یعنی حکم یتیمان چیست. تواند باشد بحث در مورد حکم است ذات که نمی

خود کنیم   توانیم آنها را داخل خانواده مالی دارند ما چگونه مال آنها را حفظ کنیم آیا می

در )  ع( ؟ تذکر امیرالمؤمنین و مالشان را با مال خود مخلوط کنیم یا حق نداریم

اي  متوجه باشیم که اگر سفره. » اللّه فی الیتَمی  اللّه«:  یاد داشته باشیم هالبالغه را ب نهج

از   کنیم هستند کسانی در جامعه ما که سایه گرم پدر باال سرشان نیست، اعم پهن می

اي یکی از نموده. اند اند، یا در سوانح طبیعی پدرشان را ازدست داده اینکه شهید شده

امیدواریم . داشته، رسیدگی به کار ایتام بوده است دینداري که در جامعه سنّتی ما رواج

  .  این رسوم خوب گذشتگان خودمان را فراموش نکنیم

یسأَلُونَک عنِ المحیِضِ قُل هو أَذَي فَاعتَزِلُوا النساء فی «. پرسش از احکام زنان:  هشتم

پرسند، بگو آن  از تو درباره حیض می«). 222/بقره(»حتَّی یطهرنَ المحیضِ و التَقرَبوهنَّ

نکنید تا پاك   ، پس در مدت حیض از زنان کناره بگیرید و با آنان نزدیکی مایه رنج است

  .  ممنوعیت عمل زناشویی در زمان عادت، پاسخ الهی به این سؤال بشري است. »شوند
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 »ونَک ماذَا أُحلَّ لَهم قُل أُحلَّّ لَکُم الطَّیِباتیسأَلُ«.  پرسش از امور حالل:  نهم

است، بگو که همه امور پاك و پاکیزه را  پرسند چه چیزي براي ما حالل  می«). 4/مائده(

 که از ضوابط مهم فقهی است و در کنار»  اصاله الحلّیه«بحث . » براي شما حالل کردیم

عمودهاي خیمه حقوق اجتماعی هستند، مستفاد  دو عمود از»  اصاله البرائه«اصل اصیل 

این سؤال را باید پرسید، .  پس سؤال از حرام وحالل سؤالی جدي است.  از این آیه است

حلّیت .  تکوینیات اي بین تشریعیات و مردم هم پرسیدند، پیامبر هم پاسخ دادند، رابطه

ی اگر چیزي در بودن یک بحث تکوینی است، یعن یک بحث تشریعی است، اما طیب

، مطهر و  ، امور خوب شده یک نکته تکوینی حتماً داشته است شریعت مقدسه حرام 

  .  طیب ممکن نیست حرام باشد، حرمت تشریعی گزارشگر خبایث و ناپاکی تکوینی است

 »یسأَلُونَک عنِ األَنفَالِ قُل األَنفَالُ هللاِ و الرََّسولِ«.  پرسش از اموال عمومی:  دهم

کنند، بگو انفال مختص خدا و پیامبر  می  از تو پیامبر درمورد انفال سؤال«). 1/انفال(

.  هاي موات و مانند آن است ها، زمین ها، دشت ، جنگل مراد از انفال غنائم جنگی. »اوست

؟ در چه اموري باید مصرف شود؟ آیا همه  این اموال عمومی دینی مال چه کسی است

،  اموال دولتی:  خصوصی باشد؟ اموال بر سه قسم است تواند عه میاقسام اموال در جام

، اموال  المسلمین به زبان دیگر اموال امام. اموال عمومی غیردولتی و اموال خصوصی

؟ این  آیا انفال از قسم اول است یا قسم دوم. المسلمین و اموال آحادالمسلمین عموم

  .  پرسش جدي در حوزه اقتصاد است

 »القَرنَینِ قُل سأَتلُوا علَیکُم منه ذکرَاً یسأَلُونَک عن ذي«.  پرسش از ذوالقرنین:  یازدهم

کنند  سؤال می) شخصیت تاریخی  یک(از تو پیامبر در مورد ذي القرنین «). 83/ کهف(

؟ امروز هم بحثش  القرنین کیست ذي. » خوانم اکنون یادي از او براي شما می بگو هم

است یا اسکندر  ، آیا همان کوروش هخامنشی القرنین پیامبر بوده ا ذيآی.  است جدي

و توصیفاتی در قرآن کریم آمده و چند آیه   ؟ اطالعات است یا کس دیگري است مقدونی

  .  به این مساله اختصاص یافته است

). 105/طه(»عنِ الجِبالِ فَقُل ینسفُها ربی نَسفَاً یسأَلُونَک«. ها پرسش از کوه:  دوازدهم

کنند، بگو پروردگارم آن را پخش و پریشان  می ها سؤال  مورد کوهر از تو دراي پیامب«

. دارد شدن کوهی با این عظمت داللت بر قدرت مطلقه خداي تعالی پراکنده. »کند می

امور طبیعی است که پاسخی ماوراء پرسش قبلی از امور تاریخی بود و این پرسش از 

  . کند طبیعی دریافت می
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گانه همگی با سبک و سیاق واحدي  هاي دوازده نمونه). خدا(پرسش از من :  سیزدهم

یک مورد هم داریم که به . بود»  یسالونک«سؤال مردم ازپیامبر، همه . » یسئلونک« :بود

إِذَا سأَلَک عبادي عنّی «: است صیغه و شکل جدایی است و از زیباترین آیات قرآن کریم

 »ٌ أُجِیب دعوه الداعِ إِذَا دعانِ فَلیستَجِیبوا لی و لیؤمنُوا بِی لَعلَّهم یرشُدونَ فإِنِّی قَرِیب

، و چون بخواندم دعاي  من نزدیکم ]بگو[بندگانم از تو پرسش کنند،   چون«). 186/بقره(

به من ایمان آورند، باشد که  ، پس به فرمان من گردن نهند و نمک دعاکننده را اجابت می

سؤاالتی که تا به حال مطرح کردیم، سؤال از جبال بود، سؤال از روح، از . »راه یابند

إِذَا سأَلَک «: و از انفاق بود؛ اما این سؤال از همه سؤالها باالتر است القرنین، از انفال  ذي

  . یمانه استچقدر صم. »عبادي عنّی

. برد خواهد برساند، ضمیر متکلّم وحده را به کار می وقتی خدا صمیمیت وقرب را می

؟ به آنها بگو من  گویند خدا کجاست پرسند، می اي پیامبر وقتی از تو درمورد من می

، هر کسی که دعا بکند  کنم ، من دعاي شما را اجابت می ، من پیش شما هستم نزدیکم

هاي قرآنی  ترین سؤال این یکی از صمیمانه. من به او پاسخ خواهم داد  مطمئنّ باشد که

، و  نیاز است نیازمند از خداي بی ، درخواست انسان  نوعی پرسشگري است» دعا«. است

 دارد و فراوان انسان را به این نحو خداوند این نحوه پرسشگري را شدیداً دوست می

دعا پرسش انسان . گیرد د دعا شکل نمیتا پرسش نباش.  پرسشگري تشویق کرده است

  .  از پرسشگري تا پرستشگري و از پرستشگري تا رهایی و کمال.  پرسشگر است

،  قرآن کریم فارغ از گزارش این سیزده سؤال مردم.  پرسش از خالق:  چهاردهم

این سؤاالت .  است و خود به آنها پاسخ داده است  اي سؤال مفروض نیز مطرح کرده دسته

السموات   و لَئن سئَلتَهم من خَلَقَ«:  روض از منکران و مخالفان پرسیده شده استمف

اگر از ایشان «). 61/عنکبوت(»اهللاُ فَأَنَّی یؤفَکُونَ واألَرض و سخَّرَالشَّمس و القَمرَ لَیقُولُنَّ

،  ا رام کرده استها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه ر بپرسی که چه کسی آسمان

بپرسی که چه کسی از   اگر از ایشان«؛ و »روند پس چگونه به بیراهه می. گویند خداوند

آسمان باران فرو فرستاد و با آن زمین را پس از پژمردنش زنده کرد، خواهند گفت 

این سؤاالت ). 63/عنکبوت(»کنند خداوند، بگو حمد خدا را، ولی اکثرشان تعقّل نمی

  ؟ و زمین و باران و انسان کیست ، خالق آسمان ، سؤال از خداوند است ق استسؤال از خال

  : توان به چهار دسته تقسیم کرد چهارده سؤال قرآنی را می

از معاد و پرسش  پرسش از مبدأ، پرسش: هاي بنیادین و اعتقادي پرسش.  دسته اول

  .  از روح
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  .  و پرسش از کوه  نازل ماهپرسش از م: هاي طبیعی هایی از پدیده پرسش. دسته دوم

،  هاي حرام ، ماه پرسش از انفاق: پرسش ازاحکام شرعی و مسائل فقهی. دسته سوم

  . و انفال  ، امور حالل ، احکام زنان شراب و قمار، یتیمان

  .  پرسش از ذوالقرنین: پرسش از امور تاریخی.  چهارم  دسته

توان پرسید؟ آیا  مورد میآیا تنها از همین چهارده :  اکنون پرسیدنی است

، امور  ، احکام اعتقادات:  هاي مجاز قرآنی منحصر در همین چهاردسته سؤال است پرسش

، نمونه و  یعنی این چهارده مورد یا این چهار دسته.  ؟ پاسخ منفی است طبیعی و تاریخی

ش پرس. هاي دینی داللت کند ، نه اینکه به انحصار پرسش هاي دینی است الگوي پرسش

اي به مهمترین  هاي قرآنی تنها اشاره این پرسش . دینی توقیفی و تعبدي نیست

؟ چه  بکنم ؟ چه باید ؟ چه هستم روم ؟ به کجا می ام ، از کجا آمده هاي انسانی است پرسش

کرانه  هاي او نیز بی ، پرسش ؟ اما با توجه به ابعاد بیکرانه ذهن و فکر انسانی نباید بکنم

هاي ممکن تذکّر داده و  ها تنها به ابعاد مختلف پرسش ذکر این نمونه قرآن با.  است

پرسد تا بداند و بیشتر  ، می دیندار قرآنی پرسشگر است.  پرسشگري را تشویق کرده است

  . انگیزد هاي بیشتري را برمی بداند و دانش بیشتر پرسش

  

    هاي ناشایست پرسش. 4

اند  ها را نهی کرده آیات که بعضی پرسش بحث پرسشگري و قرآن بدون اشاره به برخی

  :  کنم اشاره می اتآیدسته از سه   در این زمینه به. کامل نخواهد بود

و إِن تَسئَلُوا   تُبد لَکُم تَسؤکُم یا أَیها الَّذینَ آمنُوا التَسئَلُوا عن أَشیاء إِن «:  اول دستۀ

غَفُور حلیم؛ قَد سأَلَها قَوم من قَبلکُم   کُم عفَا اهللاُ عنها و اللّهعنها حینَ ینَزَّلُ القُرآنُ تُبد لَ

وجو نکنید  ، از چیزهایی پرس اي مؤمنین«). 102و  101/مائده(»ثُم أَصبحوا بِها کافرِینَ

چون بر شما آشکار شود، شما را اندوهگین سازد و اگر در زمانی که قرآن بر شما   که

گردد، خداوند از  بر شما آشکار می ] حکم وتکلیف شاقّ آن[وجو کنید،  شود، پرس ینازل م

شما بودند،  قومی که پیش از.  ها گذشته است و خداوند آمرزگار مهربان است گذشته

همچنانکه علّامه » .همان سبب کافر شدند را پرسیدند و سپس به ]ها مسأله[نظیر آن 

متذکّر شده است خداوند از پرسش از اموري ) 150ـ156، ص6ج (ی در المیزان طباطبای

که در شرایط عادي از انسان پوشیده و مخفی است نهی کرده است، و اطالع از اینگونه 

  .  ، سؤاالتی که کلّاً علم آن در اختیار بشر نیست امور را به ضرر انسان دانسته است
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؟ به ما بگو عاقبت  میریم اهللا به ما بگو کی می ا رسولپرسیدند که ی از محضر پیامبرمی

؟ عزیزان ما تا کی زنده  ؟ به ما بگو رستگاریم یا نیستیم ما چه صورت خواهد داشت

خواهند بود؟ سلطنت و عزّت ما تا کی دوام خواهد آورد؟ به اصطالح سؤال از مغیبات و 

.  م ابتال و آزمایش دنیوي سازگار نیستاطّالع از اینگونه امور با نظا.  از امور غیبی  پرسش

اگر معرفت امور غیبی به مصلحت انسان بود، قطعاً انسان نیز همانند خداوند از آن مطّلع 

  اکنون.  شد، اما حیات انسانی با غفلت و جهل نسبت به اینگونه امور مالزم است می

کام مشمول این آیه ، اخالق و اح پرسیدنی است آیا حوزه مسائل دینی اعم از اعتقادات

  .  شود؟ پاسخ منفی است دینی مورد این نهی واقع می یک از مسائل گیرد؟ آیا هیچ قرار می

تخصیص هم .  به اصطالح مباحث دینی از ذیل این آیه تخصصاً بیرون است

اینکه اگر قرار . که اصالً پرسیدنی نیستند این آیه از مسائلی نهی کرده است. خواهد نمی

 بنابراین. رفت انم پایان کارم چه هست اصالً قضیه ابتال و آزمایش از بین میبود من بد

، مطلق غیب  من نباید بدانم و این از اموري است که دانستنش براي انسان تجویز نشده 

شود قیود و شرایطی است  مشمول نهی این آیه می  بعالوه از اموري که.  فقط نزد خداست

از تعیین و   کر شده و خداوند از باب تخفیف و تسهیلکه در متعلقات احکام شرعی ذ

، بلکه ارفاقی است که  ، این سکوت الهی از باب غفلت نیست تقیید آنها گذشت کرده است

حوزه احکام کردن  سؤال از اینگونه قیود و به اصطالح تضییق و تنگ . به انسان شده است

شود، لذا خداوند از پرسش از  می به ضرر انسان است و به آزردگی خاطر نوع آدمی منجر

.  مباح رها کرده است عنوان بهتر خداوند اموري را  به زبان دقیق.  این امور نهی کرده است

هاي خود  شود که دنبال این نباشید که حوزه مباحات را با پرسش انسان متذکر می به

مانند یهود چنین اقوام گذشته ه. ، واجب یا حرام ملحق کنید محدود کرده به امور الزامی

هاي خود احکام مضیق را دریافت کردند، آنگاه نتوانستند این  جویی کردند و با بهانه

  . احکام دشوار را عمل کنند و کافر شدند، شما چنین نکنید

اهللاَ  إِنَّ«:  به این مهم اشاره کرده است) 105حکمت (البالغه  در نهج)  ع( امام علی

ض علَیکُم الفَرَائض فَالتُضَیعوها و حد لَکُم حدوداً فَالتَعتَدوها و نَهاکُم عن أَشیاء افتَرَ

خداوند «. »فَالتَنتَهِکُوها و سکَت لَکُم عن أَشیاء و لَم یدعها نسیانَاً فَال تَتَکَلَّفُوها

ضایع نکنید، و حدودي برایتان نهاده از آن ، آنها را  هایی برعهده شما نهاده است واجب

، حرمت آنها را نشکنید و چیزهایی را براي  است مگذرید، و از چیزهایی شما را بازداشته 

به رنج  ، پس خود را درباره آن  شما نگفته است و آنها را از روي فراموشی وانگذارده

  . »میفکنید
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، نه اینکه  کوت کرده استپس اینکه خداوند به برخی امور اشاره نکرده و س

از این امور سؤال نکنید که تکلیف . کند دانسته، بلکه مصلحت ندیده که آن را بیان  نمی

  اسرائیل مشمول نهی این آیه سؤال از خصوصیات قصه گاو بنی. خود را دشوارتر بکنید

اگر اول عمل . « متُبد لَکُم تَسؤکُ التَسئَلُوا عن أَشیاء إِن «اسرائیل  اي بنی. شود می

حاال که اینقدر . شد کشتید مصداق امتثال امر محسوب می کردید و هر گاوي می می

سؤاالت نابجا مطرح کردید که در یک گاو در دنیا منحصر شد، که باید چه مال انبوهی 

  .را بپردازید، تا در اختیار شما قرار بگیرد

ساکت گذاشته شده آن نکته  اي در احکام فقهی ما از جانب اولیاء دین اگر نکته

البالند، الزم نیست که  الفراغ است، یعنی مؤمنین در آن منطقه و در آن حوزه فارغ منطقه 

اختیارات خود را تنگ کنید، به هرحال سؤال  در این موارد خود را مضیق کنید، و دایره

این آیه   ، اقتصادي و اجتماعی هیچیک مشمول نهی ، سیاسی ، فرهنگی از مسائل دینی

نهی تنها پرسش از امور غیبی که اطّالعش باعث ناخوشی انسان . شود شریفه نمی

گیرد، و واضح است که  شود و پرسش از متعلّقات و قیود احکام مطلق را در برمی می

  .  پرسش از مسائل دینی و غیردینی تخصصاً از شمول نهی آیه بیرون است

خواهد که از او درباره  خضر از موسی می.  است ، قصه موسی و خضر دسته دوم آیات

 »ء حتَّی أُحدثَ لَک منه ذکرَاً فَإنِ اتَّبعتَنی فَالتَسئَلنی عن شَی«. کارهایش سؤال نکند

سؤال مکن تا آنکه درباره  کنی از هیچ چیز از من گفت اگر از من پیروي می«). 70/کهف(

؟  کنی چرا کشتی را سوراخ می: وسی طاقت نیاورد و پرسیداما م» . آن با تو سخن بگویم

شود که با تو شرط کرده بودم که صبر  ؟ خضر به او متذکّر می کشی را می چرا پسر بچه 

دهدکه اگر دوباره پرسید از مصاحبت با  موسی قول می.  ام نپرسی کنی و تا توضیح نداده

ء بعدها فَالتُصاحبنی قَد بلَغت من لَدنِّی  قَالَ إِن سئَلتُک عن شَی«: خضر محروم شود

، و  وجو کردم، با من همراهی مکن اگر بعد از این درباره چیزي پرس«). 76/ کهف(»عذراً

شوند  اي وارد می پس ازآن موسی و خضر به قریه. »معذور خواهی بود ] در ترکم[دیگر 

از آن   ر به برپاداشتن و بازسازي دیواريزنند، خض اهالی قریه از پذیرایی آنان سرباز می

پرسد مهمانمان نکردند،  موسی می. کند که در حال فروریختن است قریه اقدام می

: کند خضر اعالم می.  گرفتی براي این کار مزدي می ؟ حداقل کاش سازي دیوارشان می

»ینَکب یِنی ورَاقٌ بذَا فاست  فرارسیده اینک لحظه جدایی من و تو«). 78/کهف( » ه«  .

  .  هایت پاسخ دهم حاال بنشین تا راز کارهایم را برایت بگویم و به پرسش
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اي کلی مبنی بر  قاعده توان از روش حضرت خضر اکنون سؤال این است آیا می

رسد فارغ از ظرائف این  داد؟ به نظر می  ممنوعیت پرسش را استخراج کرد و تعمیم

خضر   پرسید و پرسید، شیوه باید می ار موسی کاري انسانی بود، او می، ک حکایت قرآنی

کس حقّ ندارد با علم به اینکه فردي در آینده کافر و  اي فراانسانی بود، لذا هیچ شیوه

افعال خضر براي انسان عادي . شود او را بکشد و قصاص قبل از جنایت بنماید طاغی می

روش و منش موسی کامالً   تورنپرسیدن او، برعکس، هکذا دس و متوسط قابل اقتدا نیست

مور أ، موسی انسانی پرسشگر است و همو است که به هدایت خالئق م انسانی است

لذا از این دسته آیات هیچ منعی و هیچ حدي . گردد پیامبري مبعوث می  شود و به می

  . آید دست نمی براي پرسشگري انسانی به

الَّذینَ آمنُوا   یا أَیها«:  احوال شخصیه افراد است ، نهی تجسس از دسته سوم آیات

 »یغتَب بعضُکُم بعضَاً تَجسسوا وال الظَّنِّ إِثم وال الظَّنِّ إِنَّ بعض اجتَنبوا کَثیرَاً منَ

ها  بعضی از گمان چراکهها پرهیز کنید،  اي مؤمنین از بسیاري گمان«). 12/حجرات(

تجسس . »تجسس نکنید و از یکدیگر غیبت نکنید ] کار دیگراندر [، گناه است

، پرسش از امور خصوصی و احوال  وجو نمودن و پرسیدن است و پرسکردن  جستجو

این نهی دینی کامالً با .  ها را نهی کرده است ، قرآن کریم این گونه پرسیدن شخصی

فراد به خود آنها مربوط سپهر زندگی خصوصی ا.  معقول انسانی سازگار است  هاي ارزش

ها  اینگونه پرسیدن.  آنها جداً ممنوع است  است و اطّالع از این امور بدون اذن و رضایت

مباحث  واضح است که .  ورود در زندگی خصوصی و از مصادیق بارز إضرار به غیر است

  .  دینی و سیاسی و اجتماعی از شمول نهی این آیه بیرون است

پرسشگري در مباحث دینی  ه از آیات خط قرمزي را دردرنتیجه این سه دست

 واضح است که از امور غیبی، یا قیود رهاشده تکالیف مطلق، یا زندگی. دهد دست نمی به

خصوصی افراد نباید پرسید، اما پرسش در جمیع مسائل دینی و مباحث عمومی سیاسی  

   . شرعی در این زمینه نداریم  و اجتماعی آزاد است و هیچ نهی

  

    شکنی پرسشگري و بت .5

یکی وجود مبارك حضرت ختمی : أُسوه معرفی کرده است عنوان بهقرآن کریم دو نفر را 

قَد کَانَت لَکُم أُسوه «).  ع( الرحمان ابراهیم خلیل است و یکی هم حضرت )  ص( مرتبت

ی إِبرَاهف نَهسحهعینَ مالَّذو براي شما در ابراهیم و همراهان او« ).4/ممتحنه(»یم 
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حال ببینیم حضرت ابراهیم چه شیوه پرسشگري را در آیاتی که . »سرمشقی نیکو است

هاي  هاي حقیقی و تفقّهی و پرسش به پرسش.  تالوت خواهم کرد مطرح کرده است

ی های پرسش  یک نوع سومی از پرسش هم هست و آن.  ایذایی و تعنّتی قبالً اشاره کردیم

  . گیرد جامعه صورت میکردن  که براي بیدار

مستقیم هدایت   بیند مردم با حجت و برهان به صراط وقتی می حضرت ابراهیم

قسم . اي دیگر بیدار کند هاي خفته آنها را به شیوه گیرد وجدان شوند، تصمیم می نمی

خدا پس از  هب«). 57/انبیاء(»أَن تُولُّوا مدبِرِینَتَاللّه لَأَکیدنَّ أَصنَامکُم بعد «خورد که  می

شکند و  ها را می بعد بت. »هایتان خواهم کرد اینکه بروي برتافتید فکري به حال بت

وقتی که صبح مردم این . گذارد شکند تبر را به دوش بت بزرگ می ها را می وقتی بت

قَالُوا أَ أَنت فَعلت هذَا «است؟  چه کسی اینها را شکسته  پرسند که بینند، می صحنه را می

ا إِبرَاهنَا یتهبِآل؟ هاي ما چنین کردي اي ابراهیم تو بودي که با بت«). 62/انبیاء(»یم «

دهد که درسی بسیار جدي براي مردم  ها را شکسته اما اینجا پاسخی می ابراهیم بت

نه، بلکه :  گفت«). 63/انبیاء(»هذَا فَاسئَلُوهم إِن کَانُوا ینطقُونَقَالَ بل فَعلَه کَبِیرُهم «. است

  .»گویند از آنها بپرسید ، اگر سخن می همین بزرگترشان چنین کاري کرده است

خواهد قوم زمان خودش را  می ابراهیم. بپرسید، سؤال کنید: شاهد مثال ما اینجاست

شکنی فیزیکی و  مرحله اول، بت: ابراهیم دو مرحله دارد نی شک بت. با سؤال بیدار کند

فَجعلَهم «: شان کرد پاره  پاره  به قول قرآن.  تبر برداشت و اصنام را شکست. خارجی است

هاي  باید بت.  شکنی ذهنی است شکنی ابراهیم بت مرحله دوم بت). 58/انبیاء(»جذَاذَاً

که بت خارجی شکسته شود، بلکه باید  شود، کافی نیست پرستان شکسته  ذهن بت

.  کردن ؟ با پرسیدن یا سؤال شکنی کی صورت خواهدگرفت این بت.  شکنی ذهنی کنیم بت

  .ماند سؤال همچون تبر می

فیزیکی و یکی  شکنی  کند یکی تبر در بت شکنی ارائه می دو وسیله براي بت ابراهیم

فَاسئَلُوهم إِن کَانُوا «: دهد هر دو را گزارش میشکنی ذهنی؛ و قرآن  سؤال در بت

فَرَجعوا إِلَی أََنفُسهِم فَقَالُوا أنَّکُم «. گویند از خودشان سؤال کنید اگر سخن می»  ینطقُونَ

کاري که . »به خود آمدند و گفتند شما خود ستمگرید«). 64/انبیاء(»أَنتُم الظَّالمونَ

: ه فکر انداختن مردم بود، آنان به وجدان خودشان برگشتندخواست بکند، ب ابراهیم می

هاي کج و خم  با گردن«). 65/انبیاء(»ثُم نَکَسوا علَی رؤُسهِم لَقَد علمت ما هؤُلَاء ینطقُونَ«

کنی؟  چرا ما راآزار می. »گویند شده برگشتند و گفتند تو که میدانی اینها سخن نمی
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طور ممکن است براي شما نفع و ضرري  هاند سخن بگوید چتو راستی چیزي که نمی

دارید «). 66/انبیاء(»ما التَنفَعکُم شَیئَاً و الیضُرُّکُم أَفَتَعبدونَ من دونِ اهللاِ «داشته باشد؟ 

! بکشید خجالت . « کنید که نه نفعی براي شما دارد و نه ضرري چیزي را عبادت می

  .داردچنین چیزي که جاي پرستیدن ن

زد و   ، وجدان جامعه غافل و خواب بود، و ابراهیم نهیب بت ذهنی را شکست ابراهیم

اي نبود که استفهامش حقیقی  ، به گونه» فَاسئَلُوهم«ابراهیم وقتی گفت . آن را بیدار کرد

بنابراین . ندخواست جامعه را بیدار ک ، اما می دانست می باشد، بلکه پاسخ را بهتر از همه 

، ایجاد سؤال در ذهن  استکردن  ، پرسشگري براي بیدار هاي احیاگران یکی از ویژگی

تنها ضدارزش نیست بلکه   هاي خفته نه ایجاد پرسش در ذهن. جامعه تا جامعه برخیزد

 ٍ لَکُم و لما تَعبدونَ من أُف«گیرد  ابراهیم خلیل نتیجه می.  است  توسط قرآن تشویق شده

آیا شما تعقل  پرستید أُف بر شما و آنچه می«). 67/انبیاء(»اهللاِ أَفَال تَعقلُونَ دونِ

  .  کنیم تا بیندیشیم پس پرسش می» کنید؟ نمی

جامعه . افتد نمی تا سؤال نباشد اندیشه به حرکت .  سؤال براي ایجاد اندیشه است

در تاریخ . وارید نداشته باشیددر مرداب راکد انتظار صید مر.  سؤال مرداب راکد است بی

.  ایم لحاظ علمی بیشترین پیشرفت را داشته اسالم و ایران دو تاسه قرن است که ما به

دوران «است و به آن   این حدود قرن سوم تا پنجم هجري .  هرگز هم تکرار نشده است

ها  ل؟ آن سا ها بوده چه ویژگی در آن سال. گویند می»  طالیی فرهنگ و تمدن اسالمی

،  ي داریمزکریاي راز  ، محمدبن داریم ، ابوریحان داریم زمانی است که ما ابوعلی سینا

،  داریم ان، جابربن حی داریم  ، سید مرتضی داریم ، شیخ مفید الطائفه طوسی داریم شیخ

ها از ادبیات گرفته تا تفسیر و فقه و کالم و حدیث تا  ، در همه رشته داریم سیبویه

اند، با یک سیر کامالً  هم مثل اینکه خاك مرگ روي جامعه ریخته یک دفعه .  فلسفه

باید  دو قرن هست که ما با ترافیک علما مواجه هستیم و بعد.  شویم نزولی مواجه می

چه اتفاقی در جامعه اسالمی افتاد که در همه .  چراغ برداریم و دنبال عالم بگردیم

  ؟ ترین علما را داشتیم ، عقلی و تجربی در همه اینها ما شاخص ها اعم ازنقلی رشته

که شیخ مفید در  بینیم کنیم می را بررسی می آن زمان وقتی حاالت شیخ مفید

هاي مختلف و ادیان  کند که شبیه بیروت امروزي است ارباب نحله گی میبغدادي زند

ها کسی به جرم سؤال مرتد  در آن سال. کنند وگو می آزادانه گفت متفاوت همه با هم 

ها مطرح  ترین پرسش رحمانه بی ترین سؤاالت و آزاد بود، دقیقکردن  سؤال. شد اعالم نمی
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هاي کالمی ما متعلق  ترین کتاب قوي.  مورد امامت ، سؤال در مورد نبوت، سؤال در بوده

شیخ مفید با تمام ارباب .  کالم ما در آن زمان تکوین پیدا کرده است. است به آن زمان 

النبوه  کتاب أعالم.  داده است می  کرده و به سؤاالت آنها پاسخ ادیان مختلف بحث می

بحث در مورد .  زکریاي رازي و محمدبن گزارش مناظره دو همشهري است ابوحاتم رازي

جالب است که در . زي در مورد نبوت شک داردزکریاي را  نبوت است و محمدبن

.  بینیم هایی علیه نبوت و امامت می ها منتشر شده ما رساله هایی که در این زمان رساله

  چندین اند و خود کندي ا به شکل فنی و علمی پاسخ دادهه عالمان عصر به این رساله

رساله در رد کسانی که علیه نبوت و امامت رساله نوشتند، به رشته تحریر درآورده است، 

  . گرفت هاي منطقی می جواب نوشت و یعنی زمانی بود که شخص می

کرد و مواجه شد یکی اینکه به شیوه علماي  ها برخورد شود با سؤال با دو راه می

شد، عالم دیگر عالمانه و محققانه پاسخ دهد و  اي مطرح می لهأمس سلَف ما که وقتی 

ارزش و سست  هاي بی پرسش واضح است که .  الزمه این شیوه، جامعه آزاد و امن است

راه دوم . بطه پرسیدباید با قاعده و ضا در جامعه دانشوران می. برد آبروي پرسشگر را می

، به او انگ بزنیم و به زندانش  هم اینکه بالفاصله تا کسی سؤال کرد، او را سرکوب کنیم

قَالُوا حرِّقُوه «: شو چگونه برخورد می ببینیم با ابراهیم. بیفکنیم تا دیگر جرات سؤال نکند

توانید خدایانتان را  بسوزانیدش و اگر می«). 68/یاءانب(»و انصرُوا آلهتکُم أن کُنتُم فَاعلینَ

ابراهیم چه کرده بود که . منجنیق آوردند و ابراهیم را در آتش انداختند. »یاري کنید

لحاظ فیزیکی  شکنی کرد، به سوختن شده بود؟ ابراهیم دو بت مستحق زنده زنده در آتش

  . دها را شکست و به لحاظ ذهنی سؤال در جامعه ایجاد کر بت

. کنند راه مواجهه مستکبران به گزارش قرآن کریم این است که سؤال را سرکوب می

دینی که علماي سلف ما نشان دادند این  هۀافکنند و راه مواج پرسشگر را به آتش می

 االت و اشکاالت وؤترین س قوي. ندداد کردند و پاسخ می است که سؤال مطرح می

هر دو از اعاظم علماي .  است در نقد استادش شیخ صدوق انتقادات متعلق به شیخ مفید

د را بردارید شیخ مفید صد سؤال و اشکال به مفی  االعتقاد شیخ  ما هستند رساله تصحیح

جاي خود  به شأن شیخ صدوق دو کتاب هم آزادانه منتشر شده هم. استادش گرفته است

یک متکلم  عنوان بهشأن شیخ مفید  یک محدث بزرگوار اخباري، و هم عنوان به مانده باقی

  .عقالنی جامع و تمام عیار
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ما براي ارتقاي سطح اندیشه دینی به . نیاز دارد جامعه امروز ما به امثال شیخ مفید

ر آزادي دوران شیخ مفید عص.  شرایطی شبیه شرایط جامعه شیخ مفید احتیاج داریم

جامعه   براي ارتقاي فرهنگی. فرهنگی بدون هیچ مرز و مانعی براي پرسشگري بود

ها  نگران پرسش.  جامعه باز و رشید پرسشگر است.  اي جز ایجاد جامعه باز نداریم چاره

ها  سؤال. ها را نبندید، افکاررا سرکوب نکنید، خود را مهیاي جواب کنید دهان. نباشید

کنند  را محکوم می  کردن جاي پاسخگویی، سؤال سوادان به جاهالن و بی. طلبند جواب می

  . میرد اما با بند و زندان پرسش نمی. کشند و پرسشگر را به بند می

من هرگز از پیدایش افراد «کند  استاد فقید همین دانشکده ذکر می شهید مطهري

شوم  ثر که نمیأنند و مقاله بنویسند متک شکّاك در اجتماع که علیه اسالم سخنرانی

شود که  دانم پیدایش اینها سبب می شوم چون می ، از یک نظر خوشحال هم می هیچ

وجود افراد شکّاك و افرادي که علیه دین سخنرانی . چهره اسالم بیشتر نمایان شود 

مقام روح باشند که در  دین آن قدر سرد و بی کنند، وقتی خطرناك است که حامیان می

با ).  134، ص پیرامون جمهوري اسالمی(» .العمل نشان ندهند جواب برنیایند یعنی عکس

توان برخورد کرد  مباحث فکري و علمی و به اصطالح امور مستحدثه فنی دو گونه می

آیا در زمان . یکی بگوییم منتشر نشود، گفته نشود، سؤال نشود تا جامعه محفوظ بماند

دوم اینکه   ؟ راه رش ارتباطات چنین کاري ممکن است یا نهما با این شرایط و گست

  .جامعه علمی را تقویت کنیم تا بتواند به این سؤاالت و شبهات پاسخ بگوید

ها باید نبض تفکر حال و آینده  حوزه«: دادند تذکر می)  ره( اهللا خمینی مرحوم آیت

تواند نبض تفکر  م میکدام عال). 21صحیفه نور، ج (» دست داشته باشند هجامعه را ب

ه و آینده را در دست داشته باشد؟ و آیا امروز علماي دین ما نبض تفکر حال ب  حال

؟  دست دیگران است هیا ب!)  کنیم نظرمی از نبض تفکر آینده هم صرف(دستشان است، 

.  توان زمام سیاسی جامعه را در دست داشت، اما نبض تفکر را در دست نداشت می

له است، و حاکمیت بر وجدان بیدار جامعه أي قهریه و توپ و تانک یک مسبر قوا  سیطره

دست گرفتن  هاند به ب برخی پنداشته. دیگر له أدست داشتن نبض تفکر علمی مس هو ب

 ، مرجع فکري و علمی و دینی جامعه نیز حاکمیت و با زیر امر داشتن قواي قهریه

توان با امر حکومتی و  فنی را نمیوجدان دینی و حوزه علمی و مسائل . خواهند بود

قلمرو دین وعلم تابع منطق خاص خود است و از والیت ارباب . بخشنامه دولتی اداره کرد

  .  قدرت بیرون است
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ایجاد قدرت علمی با رواج پرسشگري و تقویت روح علمی و ازدیاد توان پاسخگویی 

ها را  وزافزون پرسشتوان جلوي موج ر با زور و تهدید وسرکوب نمی. شود تحصیل می

ی نقل طباطبای مرحوم عالمه . طلبد تري می تر باشد پاسخ قوي هرچه پرسش قوي.  گرفت

کردند وقتی آقاي مطهري در کالس من حاضر بود من از وجد انگار به رقص  می

را هدر  فهمد و درس پرسد و خوب می دارم که تیز می  اي آمدم، که چنین شنونده می

در جامعه مطرح  اگر پرسش درست . مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. دهد نمی

وار بپرسیم  ابراهیم. شود خود به خود باعث رشد و تقویت نهادهاي علمی هم خواهد شد

توانیم از  بکوشیم تا می.  ابراهیمی خود وجدان جامعه را بیدار کنیم هاي  و با پرسش

نمرودیان ابراهیمیان .  کنیم هاي ابراهیمی پرهیز دي با پرسشهاي مواجهه نمرو شیوه

. میرد ها نمی اما پرسش با این شیوه. کنند سوزانند و سرکوب می پرسشگر را در آتش می

  . خواهد پاسخ می  پرسش

  

    هاي مافوق سؤال شخصیت. 6

باشند،  آیا آدمیانی سراغ داریم که نتوان از آنها سؤال کرد و به اصطالح مافوق سؤال

عالی که باالتر از مستواي افراد عادي قرار داشته  غیرمسئول باشند، مقامی مقدس و

به این   قرآن کریم. باشند؟ کسانی که تنها باید اطاعتشان کرد، نه اینکه از آنها پرسید

انجام  از او از آنچه«). 23/انبیاء(»الیسئَلُ عما یفعلُ و هم یسئَلُونَ«:  نکته پرداخته است

آموزد  این نکته را قرآن می. »شوند شود حال آنکه ایشان پرسیده می دهد پرسیده نمی می

توان سؤال کرد، کما  می که مقام غیرقابل سؤال فقط مقام ربوبی است، حتی از پیامبر هم 

  .اینکه مردم پرسیدند

ن فرمایی وحی است یا سخ پرسیدند اینکه می گشود می پیامبر تا لب به سخن می

سمعاً و طاعتاً، و اگر : گفتند فرمود وحی است، مردم می خودت است؟ اگر پیامبر می

این همان . شد فرمود سخن خودم است، بحث و قیل وقال و مشورت شروع می می

موظف بود ) 159/آل عمران(»و شَاوِرهم فی األَمرِ«اي بود که پیامبر به دستور خدا  حوزه

،  مافوق مافوق سؤال»  الیسئَلُ عما یفعلُ«پس مقام . کندخودش مشورت   با مردم زمان

حتی از . هیچ دومی هم ندارد مقام غیرمسئول تنها مقام ربوبی است و به لحاظ دینی

  . اند توان سؤال کرد، و پرسیده توان سؤال کرد، از ائمه هم می پیامبر هم می
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أَعین است، یک خانواده داریم  بن  باالترین صحابی زراره)  ع( در بین پیروان ائمه

اگر شما . اند کرده)  ع( وامام صادق)  ع(ها را از امام باقر ها، اینها بیشترین پرسش اعین ابن

بینید که در بیشتر مسائل  به مجموعه روایاتی که جناب زراره نقل کرده مراجعه کنید می

، بحث کرده احتجاج کرده و از جانب ائمه نیز  ؤال کردهس)  ع( از امام صادق ویژه به  از ائمه

هاي زراره قواعد و  از بسیاري پرسش.  است ها همواره با تشویق مواجه شده اینگونه پرسش

پرسید، قطعاً ما از بسیاري ازمعارف  ابواب فقهی گشوده شده است به نحوي که اگر نمی

،  ظ دینی هیچ انسانی مافوق سؤال نیستلحا بنابراین به. دستمان کوتاه بود)  ع( اهل بیت

، مراجع و رهبرانی دینی همگی  ، متکلّمان ، فقیهان عالمان تمامی مقامات دینی اعم از

  . پاسخ بگریزند مقام مسئول و قابل پرسش هستند و حق ندارند از زیر بار پرسش و

  

    و پرسشگري)  ع( امام علی. 7

توان استفاده  و غررالحکم و دررالکلم نکاتی را در ارتباط با پرسشگري می البالغه از نهج

تواند در مسیر علوي حرکت کند که با تعالیم  کسی می. کرد که بسیار آموزنده است

لَیس کُلُّ « : کنم البالغه نقل می اولین مطلب را از نهج. آشنا باشد)  ع( امیرالمؤمنین

چنان )  ص(همه یاران پیامبر«.  »ن کانَ یسئَلُه و یستَفهِمهم)  ص( اهللاِ أَصحابِ رسولِ

، سؤال کنند و اگر هم »دانستن معنی آن را بخواهند نبودند که از او چیزي بپرسند و

پرسشگرها اقلّی   کردند و از میان اقلّ پرسند بفهمند یعنی اقلّی بودند که سؤال می می

پرسیدند ولی  تر اندکی بودند که می بیان دقیق دنبال فهم بودند، یا به بودند که به

السالم حتَّی  َء األَعرَابِی و الطَّارِيء فَیسئَلُه علیه حتَّی إِن کانُوا لَیحبونَ أَن یجِی«. فهمیدند

از او چیزي بپرسد و  ، تا آنجا که دوست داشتند عربی بیابانی که از راه رسیده«. »یسمعوا

ء إِلّا  و کانَ الیمرُّ بِی من ذَلک شَی«. خودشان جرأت و توان سؤال نداشتند. »آنان بشنوند

ظتُهفحو نهع أَلتُهگونه چیزي بر من نگذشت  و از این«) 210نهج البالغه، آخر خطبه (»س

اما من که علی باشم هرگاه که » . سپردم جز آنکه معنی آنرا از او پرسیدم و به خاطر

  کردم گذشت از او سؤال می گذشت یعنی نسیم رحمت نبوي بر من می ر من میپیامبر ب

  .  کردم و سؤاالتم را هم حفظ می

، سئوول صیغه  بودن است»  سئوول«بن ابیطالب به نص روایات ما  یکی از صفات علی

این مطلب را از عالمه . پرسید بسیار می)  ع( ، بسیار پرسشگر، علی مبالغه از سؤال است

را در یک کفه ترازو بگذاریم و )  ع( علی فرمود اگر سؤاالت  کنم می نقل می باطباییط
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سؤاالت تمامی صحابی دیگر را در کفه دیگر ترازو بگذاریم یک تنه سؤاالت علی از 

ز تر نی ، بلکه دقیق نه فقط امام علی بیشتر پرسیده.  تر است سؤاالت دیگر صحابی سنگین

هم به لحاظ کمیت و هم از حیث کیفیت )  ص(پیامبر از)  ع( پرسیده، لذا نقلهاي علی

  اش سئوول ویژگی خواهد باب علم نبی باشد، این باب  کسی که می.  چشمگیرتر است

به راه علی رفتن . »أَنَا مدینَه العلمِ و علی بابها«) ص(به فرموده پیامبر چراکه.  بودن است

از اهل «) 43/نحل(فَاسئَلُوا أَهلَ الذِّکرِ إِن کُنتُم التَعلَمونَ «. شود می رسشگري آغازبا پ

هستند )  ع( و ائمه)  ص( مکرّم  اهل ذکر در درجه اول نبی» .دانید ذکر سؤال کنید اگر نمی

پس . شوند اي اهل ذکر محسوب می و در درجه بعدي علما و متخصصین در هر رشته

باشد )  ع( بگذارد و پیرو امیرالمؤمنین و شیعه علی)  ع( هد پا جاي علیخوا می  کسی که

پرسید و این سؤاالتش براي ما  می بسیار علی خود.  هایش پرسشگري است یکی از ویژگی

  .  راهگشا بوده است

تی را خواهد زمان نامطلوب و عصر بدي و پلش البالغه وقتی می در نهج)  ع( امام علی

این دو تعبیر . کند تصویر کند آن را به زمانه خالی ازسؤال و عصر فاقد پرسش تصویر می

ٌ و مجِیبهم  متعنِّت سائلُهم «فرماید که  یک جا می. البالغه در نظر بگیرید را از خود نهج

کَلِّفتن به تکلّف در شا دهنده آزار و پاسخ شان مردم پرسنده) 243، حکمت  البالغه نهج(» م

کند نه براي فهمیدن  در چنین زمانی سائل تعنّتی و ایذایی سؤال می. »گفتار گرفتار

پرسند، و در اینجا  جامعه، بلکه براي آزار میکردن  و نه براي بیدار)  هاي حقیقی استفهام(

دهد، اگر به  دهد یعنی جواب درست نمی دهد با تکلّف پاسخ می کسی که پاسخ می

گردند و به سراغ  کم مردم از عالمش برمی جواب درست داده نشود کم  معهسؤاالت جا

  : فرماید درجاي دیگري می. روند دیگران می

»یهف دعی نٍ کَنُودمز و نُودهرٍ عی دحنَا فإِنَّا قَد أَصب ا النَّاسها أَیی  یئَاً وسنُ محسالم

)  البالغه ، نهج32خطبه (» التَنتَفع بِما علمنَا و النَسئَلُ عما جهِلنَا یزداد الظَّالم فیه عتُواً

نیکوکار در  ، اي ناسپاس بریم ستیزنده و ستمکار و زمانه مردم ما در روزگاري به سر می

افزاید از آنچه دانستیم سود  آید و ستمکار در آن سرکشی می شمار می آن بدکار به

در این عصر .  این شاهد مثال بحث ما است» . پرسیم نمی دانیم  ا نمیبریم و آنچه ر نمی

اندازد، ولی برکت از  برکت است، مثل کاسب که مالش را به جریان می علممان بی

ها  ها و برخی دانشگاه ، بعضی حوزه ممکن است علم برخی عالمان. دامنش رفته است
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التَنتَفع بِما علمنَا «  :فرماید ذا حضرت میل.  ، زمان ادبار است زمانی  چنین. برکت بشود بی

  . پرسیم ، نمی دانیم بریم و ازآنچه نمی دانیم سود نمی از آنچه می» و النَسئَلُ عما جهِلنَا

اي که در آن دانشجویی بترسد از اینکه اگر سؤال کرد در گزینش مردود شود،  جامعه

ید در استخدامش اشکالی ایجاد خواهد شد، جوان بترسد از اینکه اگر پرس  اي که جامعه

شود، این  امتیازات اجتماعی محروم می متفکري که بترسد اگر پرسش کند از حقوق و

 باید. گیرد جامعه امنیت سؤال نخواهد داشت و مصداق فرمایش امام علی قرار می

، حتی خواهد باشد سؤال هرچه می.  کوشش کنیم که براي پرسشگران امنیت برقرار کنیم

اسرائیل پاسخ داد و آنها را سرکوب نکرد، در تمام موارد  بنی قرآن کریم به سؤاالت تعنّتی 

قشریون در قرون   برخی.  ممنوع استکردن  قرآن پاسخ گفته و هیچ کجا نگفته سؤال

هاي  بعضی از نحله.  بدعت استکردن  سؤال»  السؤَالُ بِدعه«اولیه اسالم مدعی شدند که 

یا اخباري در فریقین این مشکل را پیدا کردند و پرسشگري را   اعم از سلفیدینی 

  . برنتابیدند و بزرگترین ضربه را به اندیشه دینی وارد کردند

، خطبه  البالغه نهج(» سلُونی قَبلَ أَن تَفقدونی« :فرمایند مکرراً می)  ع( امیرالمؤمنین

عالوه بر سئوول بودنش )  ع( امام. »دست بدهیداز من بپرسید قبل از اینکه مرا از«). 189

کردن  سؤال  چون از منبع نبوت کسب علم کرده وقتی درمیان مردم قرارگرفته مردم را به

حتّی در صحنه جنگ . کند خواند و آنها را به پرسشگري و فراگیري دعوت می فرامی

ند پرسشگر را کنار خواه کنند و اصحاب می درمورد توحید سؤال می)  ع( صفّین از امام

اهللا را درجامعه علیا کنیم حاال که از  ۀُکلمزنم تا  فرماید من شمشیر می بزنند، حضرت می

و در جاي دیگر » سلُونی قَبلَ أَن تَفقدونی« لذا .  پرسند چه چیزي بهتر از این من می

بپرسید قبل از اینکه مرا از از من «) 93، خطبه  البالغه نهج(» فَاسأَلُونی قَبلَ أَن تَفقدونی«

  » .دست بدهید

روشنگر ابعاد دیگري از )  ع( در غررالحکم و دررالکلم چند حدیث کوتاه از امام علی

،  غررالحکم و دررالکلم(» أَقفَالٌ مفتَاحها السؤَال القُلُوب « ازجمله.  پرسشگري است

اسئَل «ِ، یا »است ، کلیدش پرسش فل زده شده استبر دلها ق«) 1426، شماره 1/374

إِذَا سأَلت فَاسئَل تَفَقُّهاً و «، یا » بپرس تا بدانی«) 221، شماره 2/268غررالحکم، (»  تَعلَم

پرسی متفقّهانه بپرس نه  وقتی می«) 4147، شماره 3/180،  غررالحکم(»التَسئَل تَعنُّتَاً

ه براي آزار وایذاء، بپرس تا بدانی یا اینکه بیدار کنی اما براي فهمیدن بپرس ن»  متعنّتانه

که در این  آن چیزي.  نه براي اینکه آزار دهی یا خودت را نشان دهی، مراء و جدال نکن
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زمینه ممنوع است فقط خودنمایی و مراء و جدال است وگرنه پرسیدن براي اهداف 

  است  عقالیی مجاز شمرده شده

»دا البل مس لَک هلمن عاز چیزهایی که ) 5595، شماره 4/136،  غررالحکم(» م

،  چیزهایی که الزم است ما بدانیم مسائل اصول دینمان. ناچاري بدانی حتماً بپرس

میزان .  است  ها در متن جامعه مطرح امروز این سؤال.  مسائل حالل و حراممان است

یعنی بین . ی ما تفاوت بسیار داردسؤاالتی که در جامعه ما مطرح است با تبلیغات رسم

، فاصله  ها و بین آن جو و فضا یک فاصله بسیار زیادي ایجاد شده و این فاصله این سؤال

» من أَحسنَ السؤَالَ علم«.کننده پر کرد هاي قانع مطلوبی نیست و باید آن را با پاسخ

  من علم أَحسنَ«، »داند کسی که خوب بپرسد می«) 7934، شماره 5/191،  غررالحکم(

  » .کند کسی هم که بداند خوب سؤال می) 1674، شماره 5/141،  غررالحکم(» السؤَالَ

  

    دینداري و پرسشگري. 8

اکنون ببینیم که کدامیک از سؤاالتی که در ابتداي بحث مطرح شد باتوجه به بیانات 

دهیم  تابد؟ و پاسخ می یپرسیدیم آیا دینداري پرسشگري را برم. گذشته پاسخ داده شد

پرسشگري را  تابد بلکه  بله ما متدین به دینی هستیم که نه تنها پرسشگري را برمی

  .کند تشویق می

دهد؟ بله از هر چیزي  آیا جامعه دینی به شهروندان خود اجازه پرسشگري می

خواهد  اي با ضوابط حقیقی دینی می توانند بپرسند، نه تنها دین ما بلکه اگر جامعه می

در آن جامعه ممنوع نیست، و هرگز پرسشگري جرم شمرده کردن  اداره شود هرگز سؤال

  شود ضوابط شوند، معلوم می اي پرسشگران به بند کشیده می اگر در جامعه. شود نمی

  . شود دینی در آن جامعه زیر پا گذاشته می

تنها از لحاظ دینی براي پرسش خط قرمزي وجود دارد؟ ذکر کردیم که  آیا به

است یا قیودي است که شارع مقدس  ایم که یا جزء امور غیبی سؤاالتی نهی شده

واسطه مصلحت در آن سکوت کرده و حکم را مطلق وضع کرده و منطقه الفراغ  به

در .  شود، یا در زمره تجسس در امور شخصیه و احوال خصوصی مردم است محسوب می 

لذا هیچ نکته دینی غیرقابل سؤال .  یم سؤال کنیمتوان می  غیر این موارد ما از هر چیزي

اند، از وجود خود خدا بگیرید، تا معاد همه قابل  مسائل اعتقادي همه قابل سؤال.  نداریم

  . اند سؤال
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لَم  ّ أَرِنی کَیف تُحیِی الموتَی قَالَ أَو یم ربِو إِذ قَالَ إّبرَاه«:  کنم به یک نمونه اشاره می

و آنگاه که ابراهیم گفت پروردگارا به «) 260/بقره( » تُؤمن قَالَ بلَی و لَکن لیطمئنَّ قَلبِی

چرا ولی   ؟ گفت ، فرمود مگر ایمان نداري کنی من بنما که چگونه مردگان را زنده می

د پرس الرحمان بحث معاد را از خداوند می ابراهیم خلیل. »براي آنکه دلم آرام گیرد

کند، بنابراین هیچ مطلب اعتقادي نداریم که  حداقل یکی از جزئیات معاد راسؤال می

تعبدیات قطعاً  مطالب اخالقی هم هکذا، مطالب فقهی هم در غیر. کردنی نباشد سؤال

کردن  اما در تعبدیات هم سؤال.  اند، چون این حوزه مستند به سیره عقالست قابل سؤال

بسیاري از  چراکه،  هاي این حوزه کار آسانی نیست ه پرسشپاسخ ب  آري.  ممنوع نیست

گونه  پاسخ به این. اذعان دارد  ، عقل نیز، به این نکته مصالح عبادات بر ما مخفی است

گونه کتب و روایات  در این.  توان یافت الشرایع می ها را در کتبی از قبیل علل پرسش

  . شود سؤال کرد هم می پس از تعبدیات.  منع نشده است هرگز از پرسش 

له است که أله دینی را سراغ دارید که از آن نتوان سؤال کرد؟ و کدام مسأکدام مس

است که بر سر آن در بین علما اختالف نظر   لهأاز آن سؤال نشده باشد؟ و کدام مس

یکدیگر  له توحید فهم علماء باأاند حتی در مس اي بحث کرده لهأنباشد؟ خوب در هر مس

اما اینها . فهم یک عالم حکیم با فهم یک عالم محدث تفاوت دارد. جدي داردتفاوت 

  .کند هیچ مشکلی هم براي ما ایجاد نمی

شک باید از کسی بپرسیم که در آن رشته توانایی  ؟ ذکر کردیم که بی از که بپرسیم

   . ، مهم دانش و توانایی علمی او است نه چیز دیگري لباس پرسشگر مهم نیست. دارد

  . کند که تفقّهانه سؤال کنیم نه تعنّتانه ؟ ادب دینی اقتضا می چگونه بپرسیم

دین هیچ خط قرمزي براي .  خواهد دل تنگت بپرس ؟ هرچه می از چه بپرسیم

  .  است  پرسش در مباحث دینی و عمومی قرار نداده

 پرسشگري به چه شرایطی نیاز دارد؟ گفتیم که پرسشگري بیش از همه به دو امر

اگر آزادي وامنیت در جامعه باشد آن جامعه به لحاظ فرهنگ .  نیاز دارد آزادي و امنیت

آزادانه مطرح  ها دینی رشد جدي خواهد کرد و اگر ما شرایطی ایجاد نکنیم که پرسش

شوند و بعد براي پرسشگر و پاسخگو امنیت کافی نباشد پرسش در جامعه رشد نخواهد 

  . واهند ماند، و جامعه از کمال و رشد باز خواهد ایستادراکد خ  کرد، و علم و آگاهی

  ، ادب خواهیم که به ما نعمت پرسشگري از خداوند علیم و حکیم متضرّعانه می

هاي متفاوت، و بصیرت براي انتخاب بهترین پاسخ  ، سعۀ صدر براي تحمل پاسخ پرسیدن
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هایمان را  دانسته وفیق عمل به هاي ما بیفزا و به ما ت خداوندا به پرسش. را عنایت فرماید

  .  العالمین آمین یا رب. عنایت فرما
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 فلسطین و همزیستی ادیان

 

کنون همواره با دو ویژگی همنشین بوده است چهارهزار سال قبل تا فلسطین از حدود

ترین منطقۀ جهان، مورد توجه خاص سه دین ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و  یکی دینی

ترین مناطق عالم که کم و بیش همیشه دستخوش  اسالم، و دیگري یکی از بحرانی

شک  بی. اند جنگ و ستیز و نزاع بوده و ساکنان آن کمتر رنگ صلح و آرامش را دیده

ادیانی . هاي دینی فلسطین از مهمترین عوامل بحران در آن سرزمین بوده و هست جاذبه

اند  آور معنویت، صلح، آرامش و خیر باشند، نتوانسته بایست پیام القاعده می که علی

سرزمینی که متعلق به همۀ آنهاست در سالمت و امنیت حفظ کنند و جلوة نیکویی از 

مثابۀ ابزار دست  هایی غیررحمانی همواره به قرائت. سازند پیام الهی را در آن متجلی

یکی از شرایط ضروري برقراري صلح و . اند طلب عمل کرده پیشگان جنگ سیاست

شرطی . آمیز ادیان الهی است بازگشت آرامش و امنیت به فلسطین همزیستی مسالمت

اله درپی اثبات این مق. ها محقق نخواهد شد که بدون سپردن کار فلسطین به فلسطینی

  .این فرضیه و مقدمۀ آن است

  

  دین در فلسطین

اي است در انتهاي جنوب شرقی دریاي مدیترانه با  فلسطین یا ارض مقدس، ناحیه

المقدس  هزار کیلومتر مربع، مرکز فلسطین بیت مساحتی حدود بیست و شش

  .با بیش از چهارهزار سال قدمت است) ّقدس یا قٌدس الم بیت(

در این  )ع(و سلیمان )ع(اند، داود که این شهر را انبیاء الهی بنا کرده ر استومشه

در این شهر به جناب  )ع(بشارت تولد یحیی. اند شهر صاحب جالل و حشمت بوده
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) ع(داودالمقدس به تسخیر  ها و پرندگان را در بیت خداوند کوه. داده شد) ع(ذکریا

در این  )ع(به آنجا هجرت کرده است، حضرت موسی) ع(جر همسر ابراهیمها  .درآورد

در  )ع(عیسی مسیح. اهللا شد منطقه نور الهی را دید و با خداوند تکلّم کرد و کلیم

در همین شهر وفات یافته  ریم عذرام. جا عروج کرده است جا زاده شد و از همین همین

  .است

بنابراین قدس . المقدس نماز گذارده است ها رو به بیت مدت) ص(محمدبن عبداهللا

به گزارش آیۀ نخست سورة هفدهم قرآن . قبل از مکّه قبلۀ اول مسلمانان بوده است

حرام به مسجداالقصی صورت از مسجدال ــإسراء  ــکریم سفر پررمز و راز شبانۀ پیامبر 

المقدس تعبیر  مفسران از این سفر به معراج و از این مسجد به مسجد بیت. گرفته است

در برخی روایات آمده است که محشر و منشر و حساب روز جزاء و صراط در . کنند می

جا برپا خواهد شد و در اخبار آخرالزمان نیز آمده است که مهدي موعود به  همین

  .کند می دس هجرتالمق بیت

هاي کنعانی  علی عربفالمقدس  ویژه بیت ترین ساکنان متمدن فلسطین و به قدیمی

) قدس(نام خود یبوس  مشهورترین قبیلۀ کنعانی یبوس شهري را بنا کرد که به. اند بوده

است که به » اوروشالم«المقدس اطالق شده  ترین نامی که بر بیت قدیمی. خوانده شد

در تورات واژة اورشلیم بارها استعمال شده . عناي خداي آرامش و صلح استم کنعانی به

  . است

اسرائیل شد و  المقدس درحدود هزارسال پیش از میالد مسیح مرکز حکومت بنی بیت

الت و سازمان سیاسی یداراي تشک )ع(و سلیمان )ع(در مدت هشتاد سال حکمرانی داود

 بخت نصر بابلی. معبدي را بر روي صخرة قبه بنا کرد) ع(ران داودودر همین د. بود

اسرائیل را درهم شکست و  صد سال قبل از میالد به فلسطین تاخت، ملوك بنیشش

شدن  المقدس  چهل سال پس از مصلوب دومین ویرانی بیت. المقدس را ویران کرد بیت

المقدس را  او بیت. حاکم رومی صورت گرفت تیتوس] مسیحیان به روایت) [ع(عیسی

  . کرد، هیکل یا معبد سلیمان را به آتش کشید، و یهودیان را آواره کرد نویرا

در اوایل قرن چهارم میالدي با گرایش امپراطور قسطنطنیه به دین مسیح 

ر کلیساي قیامت را در محلی مادر امپراطو. المقدس بنا کرد کلیساهاي متعددي در بیت

تا سه قرن  فلسطین از این زمان. پنداشتند بناشد می )ع(که مسیحیان قبر عیسی مسیح

  .تحت سلطۀ مسیحیان ماند
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در جریان . به تصرف مسلمانان درآمد) میالدي 638(هجري  16فلسطین در سال 

، ز صحابۀ پیامبر ازجمله ابوذر غفاريالمقدس توسط خلیفۀ دوم عدة بسیاري ا فتح بیت

  .بن عباس در رکاب وي بودند و عبداهللا ، بالل حبشیسلمان فارسی

المقدس  بیت. جا نیز وفات یافتند برخی از صحابه و تابعین در آنجا ماندند و در همان

هاي اعتقادي سیاسی مسیحیان و  وع مهمترین کشمکشتا قبل از دوران معاصر موض

بار و  هاي تأسف بار همراه با ویرانی هاي صلیبی شد و چندین مسلمانان تحت عنوان جنگ

در این دوران . آور بین مسلمانان و مسیحیان دست به دست شد هاي وحشت خونریزي

بود و از سال در تصرف صلیبیون مسیحی ) هجري 538تا  492یعنی از (سال  91تنها 

ی بازپس گرفته شد تا دوران معاصر یکسره در اختیار الدین ایوب که توسط صالح 583

المقدس، یهودیان و مسلمانان  در دورة سیطرة صلیبیون بر بیت. مسلمانان بوده است

وان اماکن عن مساجد به کلیسا تبدیل شد یا به. تحت فشار بودند شدت در این منطقه به

  .غیردینی مورد استفاده قرار گرفت و ورود مسلمانان و یهودیان به شهر ممنوع بود

المقدس به روي تمامی پیروان ادیان الهی اعم از یهودي  در اکثر دوران اسالمی بیت

به شهادت مورخین یکی از مهمترین منابع . مسیحی و مسلمانان گشوده بوده است و

شده بر زوار پرشمار کلیساي قیامت و مالیات سرانۀ مأخوذ   درآمد فلسطین عوارض وضع

در این دوران امنیت و آرامش بر فلسطین حکمفرما . از مسیحیان و یهودیان بوده است

  .بوده است

عنوان مدعیان حقوق  باتوجه به روند روبه ضعف مسلمانان، مسیحیان در قرن اخیر به

صهونیسم سیاسی . یهودیان دادند تاریخی و مذهبی در فلسطین جاي خود را به

عنوان نهضتی که خواستار بازگشت قوم یهود به سرزمین آباء و اجدادي آنان  الملل به بین

دولت بریتانیا در  1917در . در کنگرة یهودیان جهان در بال تشکیل شد 1897بود در 

اثر سیاست بر.  اعالمیۀ بالفور ایجاد یک میهن ملی براي یهود را در فلسطین تعهد کرد

نحوي عجیب  مهاجرت یهودیان به فلسطین به ،هاي آلمانی در اروپا ستیزي نازي یهودي

ها در برنامۀ بالتیمور تشکیل یک کشور یهودي را  صهیونیست 1942در . سرعت یافت

ها تأسیس دولت اسرائیل را اعالم  صهیونیست 1948مه  19خواستار شد و باالخره در 

رسمیت  رئیس جمهور آمریکا در کمتر از چند ساعت دولت جدید را به ترومن. کردند

یر یاسین سیاست ارعاب و نشین د دولت صهیونیست با قتل عام دهکدة عرب. شناخت

مهاجرت و اسکان یهودیان . استی که تا امروز نیز ادامه داردیس. ترور خود را آغاز کرد
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میلیون از ساکنان اصلی  یش از چهارسرتاسر جهان به فلسطین و تبعید و اخراج ب

زیر حمایت مستقیم  فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی از سرزمین آباء و اجدادیشان در

المللی و ضعف مفرط  هاي بین آمریکا و متحدان اروپائیش و حمایت غیرمستقیم سازمان

  .قرن اخیر فلسطین بوده است انگیز نیم تدبیري کشورهاي مسلمان داستان غم و بی

  

  فلسطین و ادیان ابراهیمی

بعد از این مرور اجمالی تاریخ فلسطین بار دیگر ارتباط آن را به سه دین بزرگ ابراهیمی 

  :دهیم مورد مداقه قرار می

ترین معابد  قدیمی. المقدس یا اورشلیم براي یهودیان اهمیت طراز اول دارد بیت: اول

مرکز داود و سلیمان نبی بوده . استمقدس یهودي باالخص دیوار ندبه یا توبه در آن 

  .و در مجموع با تاریخ یهود پیوندي ناگسستنی دارد، است

به اعتقاد مسیحیان آرامگاه . نیز بوي عیسی و مریم دارد قدس براي مسیحیان: دوم

عیسی در آن دیار به صلیب کشیده شده و رنج . المقدس است این دو انسان الهی در بیت

  .زیارت کلیساي قدس استآرزوي هر مسیحی . دید

المقدس براي مسلمانان نخستین قبله و سرزمین مقدس پس از مکه و  بیت: سوم

مدینه، و دیار تهجد و تصوف و عبادت عاشقانه با خداوند است قدس براي مسلمانان 

مظهر معراج پیامبرشان است و نماز در مسجداالقصی پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی 

  .است آرزوي هر مسلمانی

لحاظ اعتقادي پیروان هریک از این ادیان، دین و پیامبر بعدي را باور ندارند  به

دانند و مسیحیت و  را پیامبر الهی نمی) ص(و محمد) ع(که یهودیان مسیح همچنان

مسلمانان . و اسالم را) ص(پذیرند و مسیحیان محمد عنوان دین الهی نمی اسالم را به

شمارند، آنان یهودیان  عنوان پیامبران الهی و پیشین الزم می را به) ع(عیسی و )ع(موسی

  .اند و داراي حقوق خاص در میان مسلمانان پذیرفته» اهل کتاب«و مسیحیان را 

المقدس و به تبع آن فلسطین به پاي چندین پیامبر متبرك شده است، از  خاك بیت

کنیسه و کلیسا و مسجد ). ص(تا عیسی و محمد موسی و داود و سلیمان و زکریا

آرامگاه . آفریند المقدس براي یهودیان و مسیحیان و مسلمانان شوق زیارت می بیت

  .بسیاري از اولیاء الهی مورد احترام هر سه در این سرزمین است
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. دار ابراهیمی شدیداً قابل احترام استندهد و براي هر دی می فلسطین بوي خدا

هاي پیامبرانشان را  ترین نشانه مسیحیان و مسلمانان مؤمن در فلسطین اصیلیهودیان، 

یک از  هیچ. آورند می جاي ها را به ترین نیایش المقدس صمیمانه جویند و در معابد بیت می

هاي معنوي فلسطین بردارند و خود را  گانه حاضر نیستند دست از جاذبه این مؤمنان سه

  .از آن محروم کنند

رسمیت شناختن  المقدس بدون به بینی شده براي فلسطین و بیت ۀ پیشهر برنام

پیروان . یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در آن سرزمین از پیش محکوم به شکست است

باید حق داشته باشند در معابد خاص خود مناسک دینی مورد نظرشان  هر سه دین می

اما مسأله به آزادي . لب نمایندکه حقوق دیگر مؤمنان را س جا آورند بدون این را به

یک از ادیان از حق ویژه برخوردار  شود پیروان هیچ عبادت و زیارت در فلسطین ختم نمی

  .فلسطین نه به قوم یهود اختصاص دارد نه به مسیحیان و نه به مسلمانان. نیستند

  

  فلسطین و قرائت غیررحمانی از دین

مرانان یهودي یا حکام مسیحی صلیبی یا که در مقطعی از تاریخ فلسطین سیطرة حک این

امراي مسلمان اموي، عباسی، فاطمی یا عثمانی بوده است مستند اختصاص فلسطین به 

  .پیروان یکی از این سه دین نیست

واسطۀ  توان به دم بر دیگران هستند آیا میقاگر یهودیان در سیطره بر فلسطین ا

اي براي آنها  داشتند، امروز حقوق ویژه که در چندهزار قبل قومی بر سرزمینی سلطه این

درنظر گرفت؟ هشتاد سال حکومت داود و سلیمان یا نود سال حکومت صلیبیان یا سه 

اي براي یهودیان یا مسیحیان  قرن حکومت دیگر مسیحیان قبل از آن، هیچ حق ویژه

انان کند، آنچنان که بیش از دوازده قرن تسلط مسلم براي تسلط بر فلسطین ایجاد نمی

  .کند اي براي سیطره بر فلسطین ایجاب نمی بر فلسطین نیز براي آنان حق ویژه

ي مختلف که چندهزاره قدمت دارد معلول عوامل ها آوارگی یهودیان در سرزمین

کردن یهودیان به جرم  تبعید و آواره. خاص فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است

بار و قبیح و ناپسند است که تبعید و  یزان تأسفبودن در دوران گذشته به همان م یهودي

شان به جرم  کردن و مهاجرت اجباري ساکنان بومی فلسطین از خانه و کاشانه آواره

برهم زدن تعادل طبیعی جمعیت فلسطین با خشونت و زور و ارعاب . نبودن یهودي

راج ها به قیمت اخ ازسوي نژادپرستان صهیونیست و اسکان یهودیان دیگر سرزمین
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ساکنان اصلی فلسطین از سرزمینشان مطابق هیچ قانون و اخالق و عرفی پذیرفته 

  .نیست

نام یهود بر  از این همه ظلمی که به )ع(راستی که روح موسی و داود و سلیمان به

اسرائیل از  ی بنیئپیامبر رها )ع(موسی. ساکنان مظلوم فلسطین روا شده است بیزارند

ها با سوء استفاده از شریعت  موسی و تورات و  ظلم فراعنه بود و امروز صهیونیست

اند و در ارض  شان اخراج کرده حکومت داود و سلیمان فلسطینیان را از خانه و آشیانه

  .اند مقدس فلسطین تخم کینه و عداوت کاشته

چه این . ر جهان استاکنون نزدیک هفتاد سال است که فلسطین محور اول بحران د

المقدس در گذشته ناشی از موقعیت  هاي مکرر بیت فجایع هفتادساله و چه ویرانی

الجیشی یا منابع زیرزمینی فلسطین نبوده، برخاسته از تعصبات دینی یا توهمات  سوق

پرستان هیکل  در عصر عتیق، بت پس از سیطرة کوتاه یهودیان. مذهبی بوده است

سخت گرفتند، آنچنان که یهودیان در زمان  ردند و بر یهودیانسلیمان را بت خانه ک

درحدود سه قرن تسلط مسیحیان بر فلسطین، . قدرت بر دیگران خشونت روا داشتند

ه به مثل کردند، به یهودیان اجازه عرض اندام در فلسطین را  ندادند، در لآنان نیز مقاب

دوران خفقان مذهبی در فلسطین ترین  حدود نود سال سیطرة صلیبیان که یکی از سیاه

مساجد و . شدت در فلسطین تحت فشار قرار گرفتند است مسلمانان و یهودیان به

ران ودر د. یافتند ها کلیسا شدند و غیرمسیحیان اجازة اقامت در فلسطین نمی کنیسه

عنوان اهل کتاب جزیه  طوالنی امارت حکام مسلمانان اگرچه از مسیحیان و یهودیان به

ها تمامی مذاهب از آزادي نسبی و امنیت کامل  شد، اما در مقایسه با دیگر دوران یم اخذ

پیروان هر سه مذهب در  ،هاي صلیبی برخوردار بودند جز مقاطع کوتاهی در دوران جنگ

اما در عصر سیطره نژادپرستان صهیونیست بر . کنار یکدیگر با آرامش زندگی کردند

تبعید و آوارگی مسلمانان و مسیحیان در طول سرزمین فلسطین شاهد پرشمارترین 

کهنسال ازجمله  و گناه از کودك و زن ر مردم بیابارترین کشت تاریخ فلسطین و قساوت

ایم کشیدن مسجداالقصی بوده یر یاسین و کفرقاسم و نیز به آتشدر د.  

ه، فلسطین از دیرباز تاکنون از قرائتی از دین صدمه دیده است، قرائتی بنیادگرایان

 طور اختصاصی از آن خود آن قرائت دینی که فلسطین را به. فاشیستی و غیررحمانی

خواهد و براي خود در مالکیت و سیطره بر فلسطین حق ویژة الهی قائل است و الزمۀ  می

تحقق این امتیاز الهی اعمال زور و خشونت و تجاوز به حقوق ساکنان فلسطین و آوارگی 
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ئتی چه در یهود، چه در مسیحیت، چه در اسالم شرعاً، اخالقاً چنین قرا. و رنج آنان است

  .و قانوناً محکوم است

اي از نارواداري مذهبی و قساوت سیاسی را  اگر در گذشته مسیحیان صلیبی خاطره

ها در قرن اخیر با تمسک به قرائتی فاشیستی،  جا گذاشتند، صهیونیست در فلسطین به

خواهانه و غیرعادالنه از دین یهود بزرگترین فاجعۀ  متنژادپرستانه، بنیادگرایانه، تما

نام خود ثبت کردند، دولت آمریکا، انگلستان و فرانسه با  انسانی را در فلسطین به

  . اند آشکارا شریک جرم اسرائیل بوده ،جانبداري از این ظلم

راحت برم عالمان روشنفکر یهودي آمریکایی و اروپایی را که با ص من هرگز از یاد نمی

داشتند و با تمام قوا  تمام کتباً و شفاهاً انزجار خود را از اقدامات دولت اسرائیل ابراز می

من در مالقات با این یهودیان . کردند از آرمان اهالی فلسطین براي رهایی دفاع می

منصف به نیکی دریافتم که دفاع از آرمان فلسطین لزوماً اسالمی نیست، امري فرادینی و 

طلب و آزادیخواهی از تجاوز به حقوق فلسطین رنج  هر انسان عدالت. استانسانی 

بخش  نام شریعت یهود و درواقع در تعارض با آرمان رهایی کشد و از ستمی که به می

  . شود متأسف است از سوي دولت اسرائیل بر اهالی فلسطین انجام شده و می )ع(موسی

  

  فلسطین و همزیستی ادیان

 که به یهودیان، مسیحیان و مسلمانان جهان تعلق داشته فلسطین و قدس بیش از آن

ایجاد شرایطی که پیروان همۀ ادیان و مذاهب با آزادي  .باشند متعلق به اهالی آن است

خاص خود در فلسطین مشغول شوند شرط  سایش به عبادت و زیارتآو امنیت و 

نحوة ادارة آن قبل از همه به  و المقدس سرنوشت فلسطین و آیندة بیت .ابتدایی است

  .اهالی آن مربوط است

اهالی فلسطین همانند ساکنان هر سرزمین دیگري به شکل قانونی و عرفی قابل 

فلسطینی منحصر در مسلمانان نیست، ساکنان واقعی فلسطین . شناختن هستند

فلسطینی است  گیرند هرکس خواستار تابعیت مسلمانان، مسیحیان و یهودیان را دربرمی

و هرگز با زور، خشونت و ارعاب  باید اقدام کند می الملل مطابق ضوابط حقوق بین

توان جمعیت یک سرزمین را تغییر داد، چنین تغییراتی نامشروع، غیرعادالنه و  نمی

  .نادرست است

اند و شهروندان کشورهاي  یهودیانی که از اقصی نقاط اروپا و آمریکا به فلسطین رفته

اند تنها درصورتی حق دارند تابعیت فلسطینی اخذ کنند که رضایت  خود بوده سابق
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معناي روادید  بودن به یهودي.  ساکنان اصلی سرزمین جدید را تحصیل کرده باشند

آوارة فلسطینی چه مسلمان و . المقدس و دیگر شهرهاي فلسطین نیست سکونت در بیت

  .ت فلسطین تصمیم بگیردچه مسیحی بیش از هر کسی حق دارد براي سرنوش

کشور اسرائیل براساس یک امر وهمی و با غصب سرزمین و با پشتیبانی دولت 

قدرتمند آمریکا و اروپا و باتجاوز آشکار به اهالی اصلی سرزمین فلسطین شکل گرفته 

سازمان ملل متحد با صحه گذاشتن بر این غصب و تجاوز لکۀ ننگی بر دامن . است

  .بشریت زده است

هاي ضد  تواند با اصل تأسیس و روش خواهی نمی طلب و عدالت ، حق انسان آزاده هیچ

که دینی و اسالمی  مسألۀ فلسطین قبل از آن. انسانی رژیم اشغالگر فلسطین موافق باشد

  .باشد امري انسانی است

قابل انکار نیست که همۀ متدینان و مؤمنان و موحدان جهان نگران مسألۀ 

ادیان چه مسلمان، چه مسیحی و چه یهودي زمانی   پیروان همۀاند، اما  فلسطین

جا را تأمین کرده  توانند دربارة فلسطین سخن بگویند که قبالً رضایت ساکنان آن می

ه کوِالمقدس وارد شده ش زمانی حق داریم از جراحتی که بر عالم اسالم در بیت. باشند

  .ته است ناله کرده باشیمکنیم که قبل از آن از رنجی که بر ملت فلسطین رف

اعتراض به . دفاع ما از مسألۀ فلسطین دفاع از حقوق انسانی اهالی فلسطین است

کردن  تکّه تجاوز به حقوق یک ملّت، غصب یک سرزمین، کوشش براي حذف آن یا تکّه

کردن ساکنان یک  کشی، آواره آن، اقدام مبتنی بر زور براي تغییر جغرافیاي منطقه، نسل

هزار سال  هاي واهی مذهبی از این قبیل که سه شان به بهانه از خانه و کاشانهسرزمین 

  .قبل مرکز دین یهود بوده است

  

  فلسطین، نگاه ایرانی

از نگاه ایرانی، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان، بازگرداندن حقّ تعیین 

ختن ارادة رسمیت شنا سرنوشت فلسطین به ساکنان واقعی و آوارگان فلسطینی، به

شان، دفاع از مبارزات مردم فلسطین، حمایت از دفاع  فلسطینی دربارة آینده جامعه

هاي مسألۀ  ها چه انتفاضه و چه مبارزات سیاسی و دیپلماتیک اولویت مشروع فلسطینی

  .فلسطین است

مصالح . تأمین امنیت و رضایت ملت فلسطین اولویت نخستین است ،از نگاه ایرانی

روزمره فلسطین با نظر و ارادة ابتدا باید مسألۀ . وادي امري ثانوي است دینی در این
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قبلۀ اول مسلمانان، یا کلیساي قاطبۀ مردم آن سرزمین حل شود، آنگاه نوبت به مسئلۀ 

  .رسد المقدس یا دیوار براق و ندبه می بیت

المقدس  داریم نگران اماکن مقدس خود در بیت عنوان مسلمان حقّ ما اگرچه به

ی براي امنیت و آزادي آنها کوشش کنیم، اما همواره باید به یاد داشته باشیم و حتّ

ی فلسطین حل تا مسألۀ ملّ. ها بر آرمان دینی ما تقدم دارد باشیم که آرمان فلسطینی

داریم به مسألۀ فلسطین رنگ و لعاب  زمانی حقّ. نشود مسألۀ دینی آن حل نخواهد شد

 ما حقّ. از سوي اکثریت اهالی فلسطین پذیرفته شده باشد مذهبی بزنیم که چنین امري

نداریم به جایشان تصمیم  ما حقّ. نداریم براي مردم فلسطین تعیین تکلیف کنیم

  .بگیریم

میمات صبه ت. هم کنیمنداریم آنها را متّ اگر آنان راه و روش ما را نپذیرفتند، حقّ

. با رأي آرمانی ما سازگار نباشد بسا تصمیم آنها ت فلسطین احترام بگذاریم، چهملّ

استفاده از . فلسطین در درجۀ اول سرزمین آنهاست و در درجۀ دوم قبله و زیارتگاه ما

هاي داخلی کاري به غایت ناجوانمردانه  گذاشتن بر ناتوانی مسألۀ فلسطین براي سرپوش

  .زند ی حرف اول را میملّ لحدر هر جامعه رعایت مصا. است

بنا بر اصل اصیل نبوي اگر. دالت بر دین ریشه اسالمی داردم امنیت و عتقد » لکالم

عبقَی مبق یال یالکُفرِ و عرفع ) پاید ماند اما با ظلم نمی حکومت با کفر باقی می(» الظُّلمِ َی م

هاي صرفاً دینی در آن سرزمین  م بر تحقّق آرمانرود مقد می ظلمی که بر مردم فلسطین

خواهی  گاه نوبت به آرمان امنیت و عدالت در فلسطین تأمین شد، آن زمانی که. است

  .رسد دینی می

باید گفت قدس متعلق به ) المقدس از آن ماست بیت(» القُدس لَنَا«جاي شعار  به

یعنی فلسطین از آن همۀ . اهالی آن است چه مسلمان، چه مسیحی و چه یهودي

  .هاست فلسطینی

زمانی مبارزة مسلحانه و زمانی مبارزة اقتصادي و سیاسی مبارزه اَشکال مختلف دارد، 

توان مبارزي را  کردن شکل مبارزه درعین وفاداري به هدف نمی با عوض. و دیپلماتیک

  .نامید» خائن«

عنوان امري انسانی از اجزاء سیاست خارجی  از نگاه ایرانی، دفاع از آرمان فلسطین به

عایت رضایت اهالی فلسطین است، و هرگز اما این دفاع همواره مشروط به ر. است
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هاي نسنجیده تحت عنوان دفاع اسالمی و درواقع استفاده ابزاري از دفاع  تندروي

  .هاي سیاست داخلی پذیرفته نیست گذاشتن بر کاستی فلسطین براي سرپوش

از نگاه ایرانی، همواره باید مترصد بود و سنجید و ارزیابی کرد و بهترین روش کمک 

ایرانیان بهترین راه را هماهنگی با راه اکثریت مردم فلسطین . مان فلسطین را یافتبه آر

  .کنند هرگونه تندروي را در این مسیر عمالً به ضرر آرمان فلسطین ارزیابی می. دانند می

  :نگاه ایرانی به مسألۀ فلسطین چهار مؤلفه دارد

  .المقدس ر بیتآمیز ادیان، اسالم و مسیحیت و یهودیت د همزیستی مسالمت .1

 .ها ازجمله آوارگان فلسطینی دفاع از حقوق شهروندي فلسطینی .2

صورت  دفاع از حق مشروع فلسطین در مبارزه با غاصبین صهیونیست چه به .3

 .صورت مبارزات سیاسی و دیپلماتیک انتفاضه و چه به

 .لزوم احترام به نظر و رأي اکثریت ملت فلسطین .4

واضح است که این نگاه ملّی با نگاه رسمی . استآنچه ترسیم شده نگاه ملت ایران 

  .طلبد هاي این دو نگاه مجالی دیگر می تحلیل تفاوت. هاي جدي دارد تفاوت

  

 شده به همایش فلسطین نگاه ایرانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  مقاله عرضه

 . 1380دي  3
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يقَسرِ  حکومت   

 

  قَسرِ فلسفی. 1

قَسر یعنی با زور و اکراه به کاري .  مانوس نیست چندان»  قَسري«در زبان فارسی واژه 

 کار به، این واژه عربی  ت و معلول در تقسیم فاعلعلّ  در فلسفه اسالمی در بحث.  واداشتن

. دارد یا ندارد یا به فعل خود علم ــفاعل  ــزند  آنکه فعل از او سر می.  گرفته شده است

طبع او است یا اینکه فعل با طبع او مخالف  اگر فاعل به فعلش عالم نباشد یا فعل مالیم

در مجموع هشت . یا فعل به اراده اوست یا چنین نیست و هکذا  فاعل عالم به فعل.  است

بالقسر، فاعل بالجبر، فاعل  ، فاعل فاعل بالطبع ازجملهآید،  دست می قسم فاعل به

  . جلیتّبالتسخیر، فاعل بالرضا، فاعل بالقصد، فاعل بالعنایت و فاعل بال

عالوه فعلش با طبع او سازگار  هب. به فعل خود علم ندارد  فاعل بالقسر فاعلی است که

که فعلش با طبع او  فاعل بالطبع مقابل فاعل بالقسر است و مراد از آن فاعلی است.  نیست

هاي فاعل بالقسر و فاعل بالطبع یکی پرتاب سنگ  مثال ازجمله. مالیمت و سازگاري دارد

، لذا در شرایط  طبیعیات ارسطویی طبع سنگ نسبت به زمین نزولی است ابربن.  است

طبیعت اشیا منتفی است و ی نیوتن  در فیزیک(عادي حرکت سنگ از باال به پایین است 

حرکت سنگ از باال به پایین  ،)شود شده براساس جاذبه زمین تفسیر میحرکت یاد

ی حرکت بر خالف طبیعت سنگ چنین حرکتی شود، یعن قسري خوانده می  حرکت

ء را برخالف طبیعت خود به حرکت  شی ناشی از عوامل قاسره است که با اعمال فشار،

 .دانند حال آنکه فالسفه حرکت سنگ از باال به پایین را حرکتی طبعی می. اند واداشته

. شود تکب میمثال دیگر نفس انسانی است که افعالی از قبیل نبض و تنفس را بالطبع مر

عوامل قاسره از مسیر صحت  واسطه بهافعال یاد شده  ، اما در شرایط غیرطبیعی و بیماري

  . شود منحرف می



    147  حکومت قَسرِي 

آنچه از اصطالح فلسفی فاعل بالقسر و حرکت قسري براي بحث خود الزم داریم 

حرکتی برخالف طبیعت و ناشی از فشار و زور  درك این نکته است که حرکت قسري

مسیر طبیعی  ء را از بالقسر یا قاسر عاملی است که با اعمال زور و فشار شی فاعل.  است

به آنچه با حرکت قسري از مسیر طبیعی خود منحرف شده . کند خود منحرف می

.  ء برخالف مقتضاي طبیعت خویش یعنی جریان شی پس قسر. شود مقسور گفته می

برخالف طبیعت و میل  لبه و فشار و، آنچه با زور و قهر و غ ، اجباري قسري یعنی اکراهی

  . شود تحمیل می

 کونُالی سرُالقَ«: شود اي است که در بحث قسر جاري می یکی از قواعد فلسفی قاعده

دائمیرِکثَأَال  اً ومقتضاي نظام احسن و عنایت الهی این .  اکثري نیست قسر دائمی و» اًی

طور انحراف  همین قسر دائمی و. داست که هر موجودي به غایت خاص خود نائل شو

بنابراین .  ء در اکثر موارد از مسیر طبیعی خالف مقتضاي عنایت ازلی خداوند است شی

هاي قسري  عمر فاعل.  عالم طبیعت دائمی یا در اکثر موارد نیست هیچ فعل قسري در

  . اند رفتنی پذیر و کوتاه و محدود است و عوامل فشار و قسر زوال

ی عامل قسري باید توجه داشت که اوالً بحث یاد شده مبتنی بر در بحث فلسف

شناسد و جملگی در  اشیاء را به رسمیت نمی  طبیعیات قدیم است و فیزیک جدید طبع

جاري است   ، ثانیاً این بحث مثل دیگر مباحث فلسفی در حوزه حقیقیات گرو قواسر است

  .  و اعتباریات را ضوابطی دیگر است

اصطالح فلسفی قسر از معناي لغوي  هرچند،  در انحصار فالسفه نیست ا واژه قسرام

حوزه فلسفه سیاست این واژه را به خدمت گرفت و  توان در می. باشد آن نیز دور نمی

دراین صورت بین . براساس آن برخی واقعیات سیاسی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد

مشابهت برقرار است نه بیشتر، و در  صرفاً)  فلسفه محض و فلسفه سیاست(این دو بحث 

  .  خود جاري است هریک قواعد ویژه

  

  قَسرِ سیاسی . 2

سیاست علم اداره حوزه عموم .  گیري و توزیع قدرت استکار به،  سیاست علم مواجهه 

آن جامعه تنها کسانی هستند که حق دارند درباره  اي مردم و در هر جامعه.  است

اي  هر جامعه  واضح است که مردم. امعه خود تصمیم بگیرندچگونگی اداره و مدیریت ج

این باورها . دهند براساس باورهاي خود نحوه مدیریت سیاسی جامعه خود را سامان می
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کارگزاران خدمات عمومی  عنوان بهحاکمیت هر جامعه . باشد  تواند حق یا باطل می

تر اکثریت  زبان دقیق  یا به ــوسویی متفاوت با سمت و سوي مردم  تواند سمت نمی

عبارت دیگر طبع حکومت تامین رضایت شهروندان جامعه  به. جامعه داشته باشد ــ مردم

  .  است

اختالف نظر حکومت و اکثریت جامعه متعدد شد و اراده حکومت غالباً با  اگر موارد

ت أشهروندان با خواست و سلیقه هی اراده شهروندان متغایر بود و خواست و سلیقه اکثر

 اي ندارد جز اینکه با زور و فشار صورت چنین حکومتی چاره حاکمه متنافی شد، دراین

هاي حکومتی مورد رضایت  گیري وقتی عملکرد و جهت. ات خود را اعمال کندمنوی

به چنین .  ت تنها با اکراه و اجبار و قهر صورت خواهد گرفتاکثریت جامعه نبود، حاکمی

  گیري در حکومت قسري جهت. اطالق کرد»  ريحکومت قس«توان  حکومتی می

خواهند و  مردم چیزي می.  ت مردم در تنافی استگیري اکثری حاکمیت با جهت

ت چیزي دیگرحاکمی .ت حاکمه راه و أپسندند و هی روشی را می ت شهروندان راه واکثری

  . روشی دیگر

صرف تغایر بین  ، بودن این یا آن راه و روش و خواست و اراده نیست سخن در حقّ

اي به  بنابراین اگر فرض کنیم اکثریت جامعه. این دو کافی است تا حکومت قسري شود

تی برخالف رضایت و خواست عمومی زمام امور را باطل دارند و اقلی  هر دلیلی تمایل به

اي جز  مقصود حق خود چاره دست بگیرد، از آنجا که اقلیت حاکم براي رسیدن به به

که اگر  همچنان. ن به زور و فشار ندارد، چنین حکومتی نیز قسري خواهد بودیازید دست

، اقلیتی ناصالح قدرت سیاسی را به چنگ آرد، باز حکومت  اي با اکثریت صالحان درجامعه

ملی با اراده  ةحکومت نتیجه منطقی ناسازگاري اراد قسري بودن. قسري خواهد بود

ت استحاکمی  .  

  

  قسريمختصات حکومت  . 3

حکومت مطلوب حکومتی است که در سه مرحله سازگاري خود را با شهروندان  

، یعنی با خواست و میل  شیوه دستیابی به حکومت  مرحله اول: اش اثبات کند جامعه

.  کشورداري شیوه:  مرحله دوم. عمومی به قدرت رسیده باشد، نه با کودتا و قهر و زور

ي مردم عمل کند، أهاي کالن اجتماعی به ر یريگ ها و تصمیم سازي یعنی در تصمیم

مردم مسئول و پاسخگو باشد، در چارچوب و   تحت نظارت ملی باشد، در مقابل
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شیوه ترك  : مرحله سوم. اند عمل کند اي که مردم در قانون اساسی تعیین کرده محدوده

ا واگذار آمیز قدرت ر طور مسالمت مسند قدرت یعنی هر زمان که مردم اراده کردند به

عبارت دیگر در پایان یک  به. به شورش و قیام نباشد  کند و براي خلع ید او نیازي

العمر  حاکمیت مادام دست شود نه اینکه محدوده زمانی مشخص قدرت سیاسی دست به

  . تیول شخص خاصی باشد

. با نفی رضایت عمومی در هریک از مراحل سه گانه حکومت قسري خواهد بود

.  دست گرفته باشد حکومت قسري است قدرت را به زور و از طریق کودتا حکومتی که با

حکمرانانی که با  بسا چه.  یه آن استبقت محدثه یک حکومت علّت ماما مهمتر از علّ

اقبال مردمی و از طریق رضایت عمومی بر سرکار آمده باشند، اما در شیوه کشورداري 

ت مسئول و پاسخگو ندانند، ، خود را درمقابل ملّ ی ترجیح دادهملّ  ي خود را بر ارادهأر

ي مردم أجامعه اداره کنند، به ر  تمورد پسند اکثری ةاي متفاوت با شیو جامعه را با شیوه

. وقعی نگذارند، و در مجموع با سوء عملکرد مورد ادبار شهروندان خود قرار گیرند

 ،به همسویی با خود بداندف ، مردم را موظّ مین رضایت مردمأجاي ت که به  حکومتی

  . ي مردم نداند قسري استأرا ر  حکومتی که میزان مدیریت.  حکومت قسري است

و قدرت سیاسی را  ،زمانی قائل نیست ةحکومتی که براي بقا در سریر قدرت محدود

بودن دوران زمامداري و رجوع به  تت ادواري و موقّجاي حاکمی و به ،داند گردش نمی در

 ۀزمانی و اطمینان از رضایت مردم به ادام ر پایان هر محدوده مشخصي مردم دأر

فردي   اینکه.  کند حکومت قسري است العمر خود را به مردم تحمیل می ، مادام تحاکمی

بعد از  ویژه بهکند که تا آخر عمر  در آغازِ به قدرت رسیدن محبوب مردم بود کفایت نمی

در هر مقطع . ر اجرایی و مدیریتی محبوب بمانددشوا  هاي گذر از مراحل متعدد آزمون

به آزمون ملی   مشخص زمانی نیازمند مراجعه به آراي عمومی است و حاکمی که تن

و تا زنده است حاکم  ،حکمران بددهد و خود را الی األ محبوبیت در هر دوره قانونی نمی

  .  است  پندارد حکومت قسري می

اند، با زور  اند، با زور به قدرت رسیده ها در هرسه مرحله قسري بعضی حکومت

بسا افرادي به شیوه  اما چه. گویند را ترك نمی  کنند و جز با زور سریر قدرت حکومت می

سرکوب و   ، براي اداره جامعه شیوه مردمی به قدرت رسیده باشند، اما مست قدرت شده

نمایندگان جدید هیچ قیمتی نیز حاضر به واگذاري قدرت به  خفقان درپیش گرفته به

  . تر از نوع اول است خطرناك مراتب بهحکومت قسري  این نوع. مردم نباشند
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حکومت  هاي ذیل مشاهده شد، آن هایی یکی از ویژگی به هرحال اگر در حکومت

  : قسري خواهد بود

العمر باشد و براي وي محدوده مشخص دوران  س هرم قدرت سیاسی مادامأر:  یک

بینی محدوده زمانی  رغم پیش باشد، یا علی بینی نشده یشزمامداري در قانون پ

  . نباشد  زمامداري در پایان دوره حاضر به واگذاري قدرت سیاسی به نماینده جدید مردم

تحت نظارت مردم . داند حاکمیت خود را درمقابل مردم مسئول و پاسخگو نمی: دو 

میزان و  و نه در شعار واقعاً راراي و اراده مردم  .داند ، خود را مافوق قانون می نیست

  . داند معیار تشخیص مصلحت نظام نمی

  

  مبانی نظري حکومت قسري. 4

دست بگیرند؟ دو گروهند که حتی ابایی  چه کسانی حاضرند زمام حکومت قسري را به 

دلیل نظري  ت عملی و گروهی دیگر بهعلّ گروهی به .حکومت کنند  ندارند به شیوه قسري

طلبان هستند که شیرینی  قدرت  اما گروه اول. تابند ت قسري را برمیزمامداري حکوم

شیفتگان . دهند جلوس بر اریکه قدرت را حتی با ادبار و اکراه توده مردم از دست نمی

هاي  بیماردالنی هستند که حاضرند تمامی جامعه را فداي شهوترانی و خودخواهی  قدرت

رضایت  آنها را بخواهند یا نخواهند، با  مخود کنند، براي آنان هیچ فرقی ندارد مرد

قدرت   واضح است که شیفتگان.  ، مهم ریاست است و دیگر هیچ ریاست کنند یا با کراهت

، ایدئولوژیک یا  ناپذیر خود لباسی از توجیهات نظري ، بر عطش سیري و تشنگان ریاست

  . مردم آشکار شود طور عریان بر طلبی آنان به  خوي ریاست دینی بپوشانند و نگذارند

اند و براي اقامه حق در جامعه رسالتی  پندارند به حق دست یافته گروه دوم که می

، لذا  سر نیستدست گرفتن زمام حکومت می به تاریخی بر دوش دارند و اقامه حق جز با

مقصود اصلی   از دیدگاه این گروه حقانیت. دست بگیرند آنان وظیفه دارند حکومت را به

اگر . توان براي رسیدن به هدف استفاده کرد بر مبناي این اصل از هر روشی می و ،است

تابد، پس هدف وسیله را توجیه  اي را برمی باشد هر وسیله  هدف مقدس و صحیح

توانند  مردم می دانند، می در مواجهه با هدف و مقصودي که این گروه حقّ. کند می

داند، چه  م چنین هدفی را حق و قدسی میاگر باورها و اعتقادات مرد. دوگونه باشند

و براي حفظ آن تمسک به  ،گیرند دست می زمام قدرت را به  بهتر، آنان با اقبال مردمی
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وظیفه پرزحمت  دانند و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستند اي را مباح می هر وسیله

  .مدیریت جامعه را از دوش خود بردارند

معترض شوند و   آنان را نپسندند و به مدیریت آناناگر در میانه راه مردم راه و روش 

گیري آنان از قدرت شوند، واضح است که آنان اداي تکلیف دینی یا  خواستار کناره

 ةنسنجید و با سرکوب اعتراضات ،دانند توده ناآگاه مقدم می ایدئولوژیک را بر رضایت

آغازمردم مقصود این  اگر از. به وظیفه مقدس خود عمل خواهند کرد »عوام کاالنعام«

دست گرفتن زمام قدرت ابایی نخواهند  ل به زور براي بهگروه را نپذیرند، آنان از توس

، چه با زور و خشونت و از  آمیز و قانونی شود، چه با شیوه مسالمت  حق باید اقامه.  داشت

و  حقّ،  ها نیست حکومت  از این دیدگاه اقبال و ادبار عمومی فارق.  طرق غیرقانونی

.  حکومت دینی یا حکومت ایدئولوژیک حق است.  بودن مقصود حکمرانان مهم است باطل

فند از ، مردم مکلّ هایی است مردم اقبال و اطاعت از اوامر و نواهی چنین حکومت  وظیفه

حاکمیت دین یا  ةافتخار کنند تحت سیطر مردم باید. هایی راضی باشند چنین حکومت

  . اي عین فرزانگی و خردمندي است پذیرش چنین سیطره. ایدئولوژي قرار دارند

هایی ناراضی شد  ت مردم به هر دلیلی از چنین حکومتاي اکثری حال اگر در جامعه

.  ت به خطا رفته استواضح است که این اکثری ، ت یافتاي متغایر با اراده حاکمی و اراده

اکثریتی که با  .مخالف ندارد اي جز سرکوب اکثریت در چنین زمانی اقلیت مسلط چاره

مردم آزاد نیستند که .  واداشت پذیرد، باید با زور به تمکین از حقّ را نمی زبان خوش حقّ

اگر ملتی لیاقت ندارد با . باشد ندارد ناحقّ کسی حقّ. بخواهند  رواج و سیطره باطل

. تحمیل کرد را آنان ح قسري به ةباید به شیو باشد، می اختیار و رضایت پذیراي حقّ

 .ه شوندگزینند باید با زنجیر به بهشت برد که مختارانه و آزادانه بهشت را برنمی آنان

ی است که مدینه فاضله نخبگان حکومت حقّ. م باشدطالب جهنّ ندارد در دنیا کسی حقّ

توان جا  با زور نیز می را حقّ. دینی یا ایدئولوژیک را به هر قیمتی در زمین برپا کند

  .  انداخت

بر این اساس اعمال فشار و .  آنچه بیان شد مبانی نظري حکومت قسري است

براي حفظ قدرت و براي باقی ماندن بر سریر  ، دست گرفتن قدرت بردن زور براي بهکار به

توجیهات دینی   این مبانی نظري ممکن است رنگ.  تنها جایز بلکه واجب است قدرت نه

و اقامه حکومت قسري را به وظیفه شرعی یا تکلیف یا تفسیرهاي ایدئولوژیک بگیرد، 

تنها مذموم و  از چنین دیدگاهی حکومت قسري نه. تبدیل کند  انقالبی و ایدئولوژیک
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یکی ازطرق رسیدن به مقصود  ، وبلکه مستحسن و ممدوح و پسندیده است ،قبیح نیست

  . حساب آید رق نیز بهو کارآترین ط  از نافذترین مدت در کوتاه بسا و چه ،قدسی است و حق

  

   حکومت قسرياقسام  .5

  ، در روش دست گرفتن قدرت حکومتی که در شیوه به .حکومت قسري مطلق :قسم اول

هاي برخاسته  حکومت.  کشورداري و در بقا و عدم ترك قدرت متکی بر قسر و زور است

  .این قسمند نظامی و دیکتاتوري فردي غالباً از هاي میلیتاریستی و از کودتا، حکومت

یا از  هایی که با رضایت و اقبال عمومی حتی با یک انقالب مردمی حکومت : قسم دوم

 واسطه بهطریق پیروزي در یک رفراندوم یا یک انتخابات ملی به قدرت رسیده باشند، اما 

آنجا که چنین حاکمیتی  از. شوند نارضایتی ملی مواجه می کفایتی با مدیریت و بی سوء

،  عمومی را نیز نپذیرفته داند، نظارت افکار بال مردم مسئول و پاسخگو نمیقخود را در

 اگرچهآمیز و داوطلبانه اریکه قدرت را ترك گوید، در نتیجه  طور مسالمت حاضر نیست به

  . قسري نبود، اما در بقا و شیوه کشورداري حکومتی قسري است حدوثاً

  . ندتوانند باش هاي خود دوگونه می گونه حکومت این

به این معنی که تمامی نهادهاي .  دست حکومت قسري با حاکمیت یک:  گونه اول

اي مغایر اراده  حاکمیت یکپارچه و متمرکز اراده قدرت دراختیار اندیشه قسري است و

فراگیر و  ، خواه هیچ نهادي در اختیار مردم نیست و حاکمیت با قدرتی تمامت. ملی دارد

  . دست دارد سره بهتوتالیتر زمام امور را یک

به این معنی که حاکمیت با رضایت عمومی براساس .  حاکمیت دوگانه:  گونه دوم

اما در طول زمان . آید انتخابات ملی بر سر کار می یک انقالب مردمی یا یک رفراندم یا

نهادهایی ازحکومت با راي مردم . ماند بخشی از حاکمیت به ضوابط دمکراتیک وفادار می

آمیز جاي خود را به  شوند، در مقطع مشخص زمانی به طور مسالمت انتخاب می

، مسئول و  سپارند، این نهادهاي برخاسته از مردم تحت نظارت مردم می  نمایندگان بعدي

  .مانند پاسخگو به مردم باقی می

این بخش مشروعیت . کند تدریج ساز دیگري آغاز می هاما بخش دیگر ازحاکمیت ب

همان حقیقت ماورایی  برابررپندارد و خود را تنها د ري قدسی میخود را ناشی از ام

داند، لذا دربرابر مردم مسئول نیست و موظف نیست به مردم پاسخگو باشد،  مسئول می

با توجه به اعتقاد به حقانیت خود، الزم . پذیرد نظارت عمومی را نیز نمی  درنتیجه
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بلکه این مردمند که . اهنگ کندهم  سوي مردم و  داند خود را با جهت و سمت نمی

هرم قدرت در این بخش با ساختار دیگر شکل . مین کنندأموظفند رضایت او را ت

راس همگی به شیوه انتصابی بر سر کار  ، مقامات ذیلِ العمر شده راس آن مادام گیرد، می

  .آیند می

نطق تمایل دارند که حاکمیت را منطبق با م  یک از دو بخش از حاکمیتهر اگرچه

مردم   واسطه نداشتن پشتوانه اکثریت اما بخش قسري حاکمیت به ،خود یکپارچه کنند

هاي  دردست نداشتن اهرم واسطه بهبخش دمکراتیک حاکمیت نیز .  فاقد اقتدار الزم است

تواند بخش قسري حاکمیت را  برخورداري از اقتدار اجتماعی نمی  رغم ، علی الزم قدرت

این نزاع تا . گیرد زاعی عمیق بین این دو بخش ازحاکمیت درمین. مطیع اراده ملی کند

مجموع  منش قسري یا سرکوب کامل نهادهاي دمکراتیک و در حذف کامل روش و

  .  شدن روش حاکمیت ادامه خواهد یافت یکپارچه

  

  جایگاه مردم در حکومت قسري. 6

و اراده ملی چه  ، راي عمومی مردم در حکومت قسري چه جایگاهی دارند؟ رضایت مردم 

این سه پاسخ . گونه پاسخ داد توان سه به دو سؤال فوق می نقشی در اداره جامعه دارد؟

  .گردند رغم ظاهر متفاوت به یک جواب برمی علی

، تصمیمات کالن حکومت قسري هیچ  گیري ، جهت در مشروعیت مردم:  پاسخ اول

اي و  اطاعت کنند، به شکل توده  مردم تنها موظفند که از اوامر حاکمیت. نقشی ندارند

، از منویات حکام حمایت کنند و  اي و غیرمتشکل یا در نهادهاي مورد نظر حاکمیت ذره

مردمی که اختیار تصدي امور . خود را سپر بالي دشمنان حکومت قسري بنمایند  سینه

ردي امور حکومت شوند یا به نمایندگی خود ف  توانند متصدي خود را ندارند، چگونه می

  .را متصدي خدمات عمومی کنند

سهیمند، از آنجا که هنوز به رشد و بلوغ   مردم اجماالً در حکومت اگرچه:  پاسخ دوم

ولی   عنوان بهدست بگیرند، حکمرانان از سر لطف  اند تا حاکمیت را به سیاسی نرسیده

  .گیرند تا مصلحت ملی را استیفا نمایند دست می قهري مردم حاکمیت را به

سهیمند و هم رشیدند، حکمرانان به  هم در حکومت اگرچهمردم :  سخ سومپا

   . اند دست گرفته نمایندگی و نیابت از سوي مردم زمام امور را به
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در پاسخ اول مردم ذاتاً محجور و ناتوان از تصدي هستند و این محجوریت دائمی و 

چه زمان و  ص نیست درمردم فعالً محجورند و مشخ ، در پاسخ دوم.  غیرقابل رفع است

امور عمومی را  شوند و صالحیت تصدي رسند و رشید می شرایطی به بلوغ سیاسی می

مردم رشیدند و صاحب صالحیت دخالت در امور  اگرچهپاسخ سوم .  خواهند یافت

اند و حق ندارند آن را  بار براي همیشه حکومت را واگذار کرده اند، اما آنان یک عمومی

حاکمیت خود را بر حق   مهم این است که. اند ن ناراضی نیست که اال مهم. پس بگیرند

هاي حاکمیت احساس عدم  مردم موظفند راضی باشند و اگر هم از سیاست. داند می

هاي  خواهیم گفت حکومت که آنچنانالبته . باید خود را اصالح کنند کنند رضایت می

کند و همواره محجوریت  نمی  مطور عریان فقدان صالحیت مردم را اعال قسري هرگز به

  . پوشاند اي از الفاظ پرطمطراق و توخالی می لهها مردم را در

  

  هاي قدرت حکومت قسري پایه .7

هاي قسري دوام  رغم عدم رضایت اکثریت مردم و ادبار عمومی چگونه حکومت علی

ي ها ؟ حکومت هاي قدرت حکومت قسري کدام است پایه عبارت دیگر آورند؟ و به می

کار  هاي ذیل را به روش  اي ندارند جز اینکه تمامی یا برخی قسري براي بقاي خود چاره

  .گیرند

هاي  ایجاد طبقه جدید از طریق اعطاي امتیازات مالی و ایجاد برخورداري : اول

دهد  دستی حقوق می سرعت و گشاده حکومت قسري به. اقلیت موافق خود  اقتصادي براي

بقاي حکومت قسري گره خورده است   اش به اي که برخورداري طبقه. تا از او دفاع کنند

 ها مجذوبانه سنگ حکومت قسري را به سینه براي ادامه این امتیازات و دریافت رانت

  .زند می

اگر کسانی از طریق جذب مالی به صف مؤیدان حکومت قسري نپیوندند،  : دوم

ر ارعاب قواي مسلح یعنی ابزار حکومت قسري د .یازد حاکمیت به ارعاب دست می

نقش بسیار   قواي امنیتی در این روش.  ، قواي انتظامی و قواي شبه نظامی است نظامیان

قوه قضاییه نیز در سرکوب مخالفان با ابزار قانونی از موثرترین . کنند مهمی را ایفا می

 خفقان و سرکوب هر گونه مخالفت قانونی در ایجاد جو . ابزار حکومت قسري است

  .آورد مدت سیطره حکومت قسري را فراهم می کوتاه
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دو سیاست جذب و ارعاب دو عامل دیگر به بقاي حکومت قسري  فارغ از : سوم

شکست سطوت و .  ، عالمان وروشنفکران است یکی عدم شجاعت نخبگان: کند کمک می

  هیبت حکومت قسري نیازمند جسارت و از خودگذشتگی مداوم جمعی از فرهیختگان

عامل دیگر، سوءاستفاده حکومت قسري از قلّت رشد فرهنگی بخشی از .  معه استجا

گرفتن اعتقادات و باورهاي مردم خود را به دین  بازي  حکومت قسري با به.  جامعه است

حاکمیت این  کند که بدون گونه قلمداد می زند و این یا ایدئولوژي مردم گره می

  . ي نخواهد ماندفرمانروایان از دین و ایدئولوژي اثر

مردم براي .  از لوازم یک حکومت قسري ترویج دورویی و ریاکاري در جامعه است

نظامی که حتی حریم زندگی خصوصی  رهایی از دام نیروهاي امنیتی و انتظامی و شبه

ها نفاق  رانت کنند و هکذا براي گرفتن برخی امتیازات و شهروندان را نیز رعایت نمی

. اند خواهد نشان دهد که همگان به او گردن نهاده مت قسري میحکو. کنند پیشه می

مهم این است که به زبان و در عمل بیرونی . گذرد چه می  مهم نیست که در دل مردم

اکاذیب در جامعه  گوید و مروج نشر حکومت قسري به مردم دروغ می. مخالفت نکنند

تمسک به زور و . زند حکومت قسري تیشه بر ریشه فضایل اخالقی جامعه می.  است

حکومت . کند اعتمادي بین مردم و حکومت قسري ایجاد می بی خشونت دیواري از

خورد و  طرفداري از آنها را دارد می  قسري همچون خوره ایدئولوژي و دینی را که ادعاي

  . کند نابود می

  

  خصائص حکومت قسري .8

؟ اگر در  قسري چیست؟ خصائص حکومت  فهمیم حکومتی قسري شده است از کجا می 

، شوراي  ، پارلمان درپی از قبیل انتخابات ریاست جمهوري پی اي در چند انتخابات جامعه

احراز سمت و سوي اراده   رغم ي نیاوردند، اما علیأشهر نامزدهاي گرایش حاکمیت ر

، حکومت قسري از  ، اکثریت قدرت در دست منتخبین مردم نباشد، چنین حکومتی ملی

اي اکثریت قدرت قانونی در دست نهادهایی  اگر در جامعه.  میت دوگانه استحاک  نوع

یعنی (شوند  بار براي همیشه انتخاب می یک شوند، یا باشند که توسط مردم انتخاب نمی

قسري منجر   چنین حکومتی قطعاً به حکومت) العمر وجود دارد هاي پرقدرت مادام سمت

  .خواهد شد
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هاي انحصاري حاکمیت  اعتمادي مردم به رسانه قسري بیهاي حکومت  از دیگر نشانه

هاي  کمتر از رسانه مراتب بهاگرمیزان گرایش مردم به رادیو و تلویزیون رسمی .  است

بیگانه باشد حکومت نتوانسته صداقت و  هاي صوتی و تصویري مکتوب داخلی و رسانه

از .  است  شدن حکومت رياعتمادي آغاز قس بی. اعتماد خود را به شهروندانش اثبات کند

اگر حساسیت حکومتی با . بودن آن را آزمود توان قسري شیوه تبلیغات حکومت می

چنان مهم  داند، مردم آن باشد، آنچه را حاکمیت مهم می  حساسیت مردم فاصله گرفته

اهتمام الزم ندارد، با   ارزش بدانند و آنچه مردم مهم دانند حکومت به آن نیابند بلکه کم

ن همه حکومت حاضر نباشد خود را با رضایت عمومی و اراده ملی هماهنگ کند ای

  .  قسري شده است  چنین حکومتی

  

  محوري حکومت قسري   زورمداري و خشونت . 9

گرفتن خشونت  اي جز توسل به زور و پیش قدرت چاره ۀحکومت قسري براي بقا بر اریک

شود،  مشروع و قانونی مردم سلب مییکپارچه آزادیهاي   هاي قسري در حکومت. ندارد

. شود سرکوب می  هرگونه انتقاد و مخالفت حتی مخالفت قانونی. شود جامعه بسته می

دستگاه قضایی در . کنند هاي امنیتی کمترین مخالفتی را در نطفه خفه می دستگاه

استقالل قضایی است و میزان عدالت قضایی همواره مجذوب  حکومت قسري فاقد

کشاند و به  حکومت قسري مخالفان خودرا به دادگاه می.  اکمیت قسري استآهنرباي ح

کند و  کند، تبعید می افکند، محصور می کند، به زندان می ناحق آنان را مجازات می

  . سازد حقوق اجتماعی محروم می درمجموع از

دنبال گسترش  هاي قسري دوگانه بخش مردمساالر حاکمیت به در حکومت

کوشد  تابد، نخست می این آزادي را برنمی  بخش قسري حاکمیت.  ونی استهاي قان آزادي

. کند هاي قانونی مردم را محدود با تصویب قوانین ظالمانه و بازدارنده حقوق و آزادي

و سلب حقوق فرهیختگان  کردن سازي و زندان دستگاه قضایی تحت فرمان به پرونده

،  باز است وجود بخش مردمساالر حاکمیت نیمه برکت  پردازد، اما از آنجا که جامعه به می

محکومان .  است احکام قضایی صادره ازسوي حکومت قسري فاقد وجاهت ملی

سوي اکثریت نکه مطرود و مذموم شمرده شوند ازجاي آ هاي حکومت قسري به دادگاه

  . شوند قهرمانان ملی استقبال می  عنوان بهمردم 
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افکندن مخالفان و منتقدان  ازي و به زندانس یابد که پرونده میحکومت قسري در

. کوشد تا با ناامنی هزینه کسب آزادي را در جامعه باال ببرد می. الزم را ندارد  کارآیی

اجتماعات قانونی توسط این نیروهاي  تظاهرات و. کند نظامی را تقویت می نیروهاي شبه

جز  اي ندارد ود چارهحکومت قسري براي اجراي منویات خ. خورد شبه نظامی به هم می

،  ، نظامی ، امنیتی این دولت پنهان که در نهادهاي قضایی. اینکه دولت پنهان ایجاد کند

ترور منتقدان و مخالفان حاکمیت قسري و حذف  نظامی شبکه دارد، انتظامی و شبه

افکار عمومی  اما. دهد فیزیکی نخبگان و رهبران مردمساالر را در دستور کار خود قرار می

حکومت  هرچندکند،  ها و ترورها کشف می هاي آلوده حکومت قسري را در ناآرامی دست

گیرد، اما حکومت  عهده نمی ها را به مسئولیت این ترورها و خشونت قسري به دروغ

متوسل شود و این پایان خط   اي ندارد جز اینکه به خشونت عریان تدریج چاره قسري به

  .  حکومت قسري است

.  پذیر است قسر زوال»  ومدالی سرُالقَ« چراکهتواند دائمی باشد،  نمیحکومت قسري 

سرعت زوال حکومت قسري . شود اراده ملی می  دیر یا زود حکومت قسري تسلیم

عالمان آن جامعه  شجاعت و درایت فرهیختگان و ۀمیزان رشد فرهنگی جامعه و درج به

هایش بشناسیم و  مه چهرهمهم این است که حکومت قسري را دره. بستگی دارد

هیچ چیز و  ،اگر مردم بخواهند .باشیم قسر ازبین رفتنی است  ، و ایمان داشته بشناسانیم

 16/1/1379 اوین   .ربرابر اراده یک ملت مصمم مقاومت کنددتواند  کس نمی هیچ

                                                          

 



  

  

  

  

  

  

 *ی تا جمهوري والییاز مشروطه سلطنت

  

  چکیده

نهضت مشروطه نخستین کوشش براي محو سلطنت مطلقه از حیات سیاسی ایران بود، 

اما عمر سلطنت مشروطه در ایران حتی به دو دهه هم نرسید و سلطنت مطلقه نهادهاي 

انقالب اسالمی دومین کوشش براي . مشروطه را به امور تشریفاتی و ظاهري تبدیل کرد

مطلق سلطنت و استقرار حکومتی مستقل، آزاد، عادالنه و اسالمی بود که پیش رهایی از 

جمهوري . نویس قانون اساسی جمهوري اسالمی حکایتی صادق از آن مطالبات است

اما عمر این . شد می اسالمی به این معنی مرحله تکاملی مشروطه سلطنتی محسوب

یر نام جمهوري اسالمی، جمهوري اسالمی نیز حتی به یک سال هم نرسید و در ز

مخلوطی از . تعبیر کرد »جمهوري والیی«توان از آن به  می حکومتی استقرار یافت که

و  1358قانون اساسی مصوب . حکومت جمهوري و حکومت والیی انتصابی مطلقه

حکومتی که ضوابط جمهوریت در . ترسیم کننده جمهوري والیی است 1368اصالحیه 

جمهوریت و والیت . رسمیت شناخته شده است ي قانونی آن بهکمتر از یک پنجم نهادها

جز انتخاب بین حکومت جمهوري اسالمی اي  با هم ناسازگارند و جمهوري والیی چاره

منهاي والیت فقیه یا حکومت والیی انتصابی مطلقه فقیه منهاي جمهوریت و مشروطیت 

فاقد اختیار بودن نهاد سلطنت رغم تصریح به تشریفاتی و  اگر استبداد مطلقه علی . ندارد

در قانون اساسی مشروطه سلطنتی امکان باز تولید و ادامه حیات یافت با عنایت به 

به اختیارات مطلقه نهاد غیرمسئول و دائمی والیت  68و  58تصریح قانون اساسی 

تر بوده  آسان مراتب بهانتصابی فقیه، استمرار سلطنت مطلقه در زیر نام جمهوري اسالمی 

  . است
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اگر . تمدن و فرهنگ ایرانی با سلطنت مطلقه و استبداد شاهنشاهی قرین بوده است

سیاسی  ۀاندیش  آغاز شده است، »شهروندي«ي ا سیاسی یونانی با مفهوم پایه ۀاندیش

رگز تبدیل دین و مذهب ایرانیان ه. تعریف شده است »شهریاري«اي  ایرانی با مفهوم پایه

سلطنت با هر دین و مذهب . در اساس سلطنت و شهریاري خللی ایجاد نکرده است

چه در دیانت . جدید نام و لقبی تازه یافته اما محتواي خود را همواره حفظ کرده است

عصر هخامنشی، و چه در دیانت زرتشتی عصر ساسانی،  تشتییی و میترایی پیش زرمزدا

سنت سالطین عرب و ترك اموي و عباسی و غزنوي و سلجوقی، و و چه در اسالم اهل 

، عنصر سلطنت مطلقه به حیات چه در اسالم شیعی سالطین صفوي و قاجاري و پهلوي

شیوه مسلط سیاسی در شرق  ساالري یکه هرچند. دیر پاي خود تداوم بخشیده است

یشه شهریاري در ایران باستان به قوت اند. باستان از ایران تا چین و مصر بوده است

یونانی نیز  حدي است که برخی بر این باورند که حتی اندیشه فیلسوف شاهی افالطون

حال همه مهاجمان به به هر. ی شاهنشاهی ایرانشهري استبرگرفته از اندیشه سیاس

سنت دیرپاي  ي متفاوت از مغول و تاتار و تركها ها و فرهنگ رغم ملیت ایران علی

  . اند تداوم بخشیدهرا سلطنت مطلقه 

ذیل  ۀگون توان به می ذاتیات و مقومات سلطنت مطلقه یا خصایص شهریاري را

  : برشمرد

در نظام سلطنتی، قدرت سیاسی متمرکز در شخص شاه است و هیچ تصمیم : اول

کند،  می ینکالنی بدون نظر او گرفته نمی شود، و اراده شخصی او سیاست کشور را تعی

  ) نظام یکه ساالر. (و مقامات اصلی جامعه همگی منصوب اویند

شاه . استناپذیر  در نظام سلطنتی، قدرت سیاسی قدرتی غیر مسئول و نظارت: دوم

درمقابل مردم یا نمایندگان مردم مسئول نیست و هیچ نهاد قانونی و مردمی نظارت بر 

  .عملکرد او را برعهده ندارد

اي  سلطنت ودیعه. سلطنتی قدرت مقدس، ولذا غیر قابل انتقاد استدر نظام : سوم

  . شود که دراختیار شاه قرار گرفته است می الهی شمرده

اوامر شاهانه، قانون  اصوالً. در نظام سلطنتی، قدرت شاه فوق هر قانونی است: چهارم

  .شود می محسوب
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ت مطلق و نامحدود در نظام شاهنشاهی، قدرت و اختیارات مقام معظم سلطن: پنجم

  . گیرد میدربر ي عمومی و خصوصی تمام آحاد جامعه راها است و همه عرصه

. اختیار و مالک رقاب و قیم مردم است، نه نماینده و منتخب مردم شاه صاحب: ششم

  . چون و چرا و تبعیت محض و یاري شاه است مهمترین وظیفه مردم، اطاعت بی

 اه تنها به دو طریق از صحنه سیاسی حذفش. العمر است سلطنت مادام: هفتم

در نظام سلطنتی هرگز قدرت سیاسی، . شود، یکی مرگ و دیگري تغلب و زور می

  . کند آمیز تغییر نمی مسالمت طور بهو  ادواري، موقّت، 

رسد و آنگاه  می در هر سلسله شاهی، نخستین شاه با تغلب و زور به سلطنت: هشتم

در هرصورت شاه حق نصب ). سلطنت موروثی(یابد  می اومسلطنت در اعقاب ذکور او تد

  ).سلطنت والیتعهدي(شاه بعد از خود را دارد 

افراد به میزان نزدیکی، تقرّب و . محور است ساالر و تقرب نظام سلطنتی ارادت: نهم

ارادتی که به مقام سلطنت دارند از مواهب و مزایاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي 

و  ساالري و تقرّب محوري قطب مقابل لیاقت ساالري ارادت. ندشو می برخوردار

  . محوري است شایسته

تأمین امنیت و نظم مهمترین . است مدار نظام سلطنتی، امنیت محور و نظم: دهم

تأمین حقوق مردم هرگز درضمن وظایف سلطنت قرار . وظایف مقام سلطنتی بوده است

حور مقام سلطنت به هر قیمت و روشی تأمین امنیت و نظم حول م. گرفته است نمی

  ).کند می هدف وسیله را توجیه(مجاز بوده است 

یکی بدون دیگري . در نظام سلطنتی دین و سیاست با هم تالزم دارند: یازدهم

سلطنت منهاي دین . دین اساس است و حکومت نگهبان آن. تواند ادامه حیات دهد نمی

 حفاظ ضایع دین بدون سلطنت همانند گوهر بی ریزد و می بنیاد فرو همانند ساختمان بی

تالزم دین و سیاست . تالزم دین و سلطنت همانند دو برادر دوقلو و همزاد است. شود می

آمده، آنگاه در متون پس از اسالم  بار در کارنامه اردشیر بابکان با مضمون فوق نخستین

این تالزم . کم به پیامبر اسالم نسبت داده شده است جاي دین، اسالم نهاده شده و کم هب

  . در شاهان ساسانی و سالطین صفوي به وضوح آشکار است

از عدالت و دادگري، نظامی   رغم طرفداري ظاهري نظام سلطنتی علی: دوازدهم

مسئول و ناپذیري، غیر تمرکز قدرت، اختیارات مطلقه، نظارت. ظالمانه بوده است

االغلب به ظلم و استبداد  از اسبابی است که در انسان متعارف علی …والعمر بودن  مادام
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در ادبیات فارسی و حتی سیره متشرعه شاه را به ظالم و عادل  هرچند. انجامد می و فساد

به . اند، چنین تقسیمی مبتنی بر تعریفی نه چندان دقیق از عدالت است تقسیم کرده

نه بر صفت شخص مدیر، و بین این   کز است،هرحال بحث ما بر شیوه اداره جامعه متمر

پذیرش مدیر عادل در نظام مدیریتی ظالمانه به غایت دشوار  هرچند. دو تفاوت است

  . است

ي فوق را دارا باشد نظام سلطنت ها هر شیوه سیاسی و روش اداره جامعه که ویژگی

 لطنت مطلقه رااستبداد و س. این نام را بر تارك خود نداشته باشد هرچندمطلقه است، 

  .کند می این بت عیار هر روز به رنگی نو خود را عرضه چراکهباید به دقت شناخت،  می

  

  ي مشروطه سلطنتیها ویژگی .2

هزار و پانصد سال سلطنت مطلقه، نهضت مشروطه نخستین کوشش ایرانیان  پس از دو

 1285ال چهارده مرداد س. شان است براي اصالح ساختار سیاسی جامعه استبدادزده

با پیروزي . یاد ماندنی است هروزي ب) هجري قمري 1324(هجري شمسی 

موجب آن  رسد و به می خواهان نخستین قانون اساسی در ایران به تصویب مشروطه

حذف نمی شود، اما به نهادي  اگرچهسلطنت . شود می اختیارات شاهان محدود

قانون اساسی شخص پادشاه  متمم 44مطابق اصل . شود می تشریفاتی و نمادین تبدیل

از مسئولیت مبرّي است و وزرا و دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند، و برابر 

شود که  می ي پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراها آن کلیه قوانین و دستخط 45اصل 

به امضاء وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان 

تواند اجراي قوانین را تعویق یا توقیف  تصریح شده که شاه نمی 49در اصل . ستوزیر ا

تواند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار  نمیء وزرا 64بنابر اصل . نماید

  . داده و سلب مسئولیت از خودشان بنمایند

 اًقانون اساسی مشروطه مردم را مساوي و ذیحق شمرده، اداره جامعه را منحصر

مجلس شوراي ملی . وظیفه نمایندگان مردم و دولت منتخب آنها دانسته است

دار مدیریت  سکّان وزیر منتخب چنین مجلسی شود و نخست می مقتدرترین نهاد کشور

  .پارلمانی را تجربه کنند دموکراسیروند تا نخستین  می ایرانیان. سیاسی کشور

دم، نهاد سومی به نام هیئت نظارت علماي دین بر قانون اساسی در کنار شاه و مر

شناسد بنابر اصل دوم متمم قانون اساسی احراز عدم  می تقنین را نیز به رسمیت
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. عهده این هیئت است مخالفت قوانین مصوب مجلس شوراي ملّی با احکام شرع به

انتخاب اعضاي این هیئت با معرفی چهاربرابر تعداد الزم ازسوي مراجع تقلید و با 

االمه و  در تنبیه به نظر میرزاي نائینی. نمایندگان مجلس یا قرعه برگزیده خواهند شد

الملّه نظارت فقهاي منتخب از باب احتیاط است و اال وجود برخی مجتهدین  تنزیه

از دیدگاه شرعی حکومت مشروطه سلطنتی . کند می درمیان وکالي منتخب ملّت کفایت

اگر مشروعیت سالطین قاجار با اذن و نظارت عالیه . شود می با اذن و نظارت فقها مجاز

تحصیل شده است،  و سید مجاهد ء و میرزاي قمیالغطا فقهایی از قبیل کاشف

انی از قبیل آخوند مشروعیت حکومت مشروطه سلطنتی نیز با اذن و نظارت فقیه

جاي اذن  صاحبان والیت انتصابی عامه به. دست آمده است هخراسانی و میرزاي نائینی ب

. به شاهان این بار به خود مردم اجازه دادند تا در تحت نظارت ایشان دولت را اداره کند

  :خاطر داشت در هرحال در حکومت مشروطه سلطنتی ایرانی سه عامل را باید به

  .که متولّی اداره کشور توسط نمایندگان منتخب خود هستند مردم :اول

  .فقیهان که ناظر مشروعیت قوانین و اجازه دهنده ورود مردم به این عرصه هستند :دوم

  . شاهان که تداوم اندیشه ایران باستان در قالب مقامی تشریفاتی و نمادین هستند :سوم

) محدود فقها دموکراسی(دمکراتیک  عامل اول کامال دمکراتیک، عامل دوم نیز نسبتاً

  . و عامل سوم عرفی و غیر دمکراتیک است

سال طومار آن درهم پیچیده   اما مشروطه سلطنتی دیري نپایید و در کمتر از بیست

سلطنت مطلق دیرپاي ایرانی . شد، اسمش باقی ماند، اما رسمش قوام نیافته حذف شد

مردمی مشروطه و نهاد دینی ناظر را به  دست گرفت، نهادهاي سادگی زمام امور به به

و نهاد سلطنتی تشریفاتی    تبدیل کرداي  نهادهاي تشریفاتی، و تحت امر، و سایه

العمر فراقانون  دوباره شاه مادام. غیرمسئول فاقد اختیار را، به متولّی اصلی کشور بدل کرد

شدن صنعت نفت، یک  در نهضت ملی. کاره ایران شد غیرمسئول، با اختیارات مطلقه همه

، براي بازگشت وزیر وقت، دکتر محمد مصدق بار دیگر نمایندگان مردم و نخست

اما استبداد عرفی با کمک استعمار خارجی به مشروطیت   مشروطه سلطنتی اقدام کردند،

سلطنت مطلقه که در یکی دو قرن اخیر با عدم بصیرت و . اجازه عرض اندام نداد

متکی به  هاي خود کامالً تی عرصه را به اجانب واگذار کرده بود، در واپسین نفسکفای بی

تضعیف یا حذف شعائر دینی و  اجانب شد از دیگر اشتباهات آخرین شاه پهلوي
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به هرحال در کنار دوازده خصیصه ذاتی سلطنت . هاي مذهبی از متن جامعه بود ارزش

  . زدایی نیز اضافه شد ستیزي و اسالم ی به اجنبی و دینمطلقه، دوخصیصه عرضی وابستگ

  

  ي جمهوري اسالمی ها ویژگی .3

انقالب اسالمی با چهار شعار محوري استقالل، آزادي، عدالت و معنویت  1357در بهمن 

اهللا  نفی مطلق نظام سلطنتی بارها از سوي رهبر انقالب مرحوم آیت. اسالمی پیروز شد

آن نظام سیاسی مستقل، عادالنه، . مهمترین خواست ملت تصریح شد عنوان به خمینی

حذف . نام گرفت »جمهوري اسالمی«دنبال آن بودند  دمکراتیک و اسالمی که مردم به

آن بود که مردم حتی به شاهان مشروطه نیز دیگر اعتماد نداشتند، لذا معناي  بهسلطنت 

آنچنان که رهبر . ام جمهوري را بنیاد گذاشتندخواستار لغو سلطنت از بنیاد شدند و نظ

جاي دنیا   همان معنی که در همه جمهوري به«: انقالب بارها در پاریس تصریح کرد

و اسالمی به این معنی که قوانین کشور منافاتی با احکام اسالمی  »جمهوري است

ف شد، گفته، عامل سوم یعنی شاه حذ طبیعی بود که از سه عامل پیش. نداشته باشد

ناظران منتخب  عنوان بهمتولیان اصلی، و عالمان دین  عنوان بهعامل اول یعنی مردم 

رهبر انقالب قبل از رفراندم تاریخی جمهوري اسالمی بارها بر نقش نظارتی . باقی ماندند

نویس قانون اساسی جمهوري  پیش. و ارشادي خود و دیگر علماي دین تأکید کرده بود

ی از حقوقدانان ایرانی زیر نظر دفتر رهبر انقالب تدوین شده بود اسالمی که توسط جمع

 ازجملهو به تصویب شوراي انقالب رسیده بود و با اصالحات جزئی به تأیید مراجع تقلید 

اسالمی ایران نیز رسیده بود، مهمترین سند جمهوري اسالمی   بنیانگذار جمهوري

ذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون نویس در آغاز جلد چهارم مشروح م این پیش. است

این . یک سند رسمی منتشر شده است عنوان بهاساسی جمهوري اسالمی ایران 

برخورداري از نکات مثبت قانون اساسی مشروطه و متمم آن، معرّف ضمن نویس  پیش

نویس  این پیش 75مطابق اصل . یک جمهوري تمام عیار با رعایت ضوابط اسالمی است

المللی و اجراي  ترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بینجمهوري باال رئیس

. گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد قانون اساسی است و تنظیم روابط قواي سه

سال از راه مراجعه مستقیم به آراي  جمهوري براي مدت چهار رئیس 77برابر اصل 

مطابق . براي یک دوره دیگر امکان داردشود و انتخاب متوالی او تنها  می عمومی انتخاب

این  143و  142براساس اصل . ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است 104اصل 
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منظور پاسداري از قانون اساسی ازنظر انطباق قوانین عادي با آن شوراي  نویس به پیش

رفی نگهبان قانون اساسی با ترکیب پنج نفر از مجتهدان آگاه به مقتضیات زمان با مع

نظران در مسائل  مراجع معروف تقلید با انتخاب مجلس شوراي ملی و شش نفر از صاحب

شوراي  144مطابق اصل . شود می مدت ده سال تشکیل حقوقی به انتخاب مجلس به

جمهور، یا رئیس دیوان عالی،  نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس

اصالح  ،148براساس اصل . به قوانین را پیدا میکندیا دادستان کل، صالحیت رسیدگی 

م یا رئیس جمهور با تصویب سه چهار قانون اساسی با پیشنهاد اکثریت نمایندگان و

در . نهایت تأیید ملی از طریق رفراندم ممکن استنمایندگان مجلس شوراي ملی و در

می مقامات ، تما بینی نشده براي صنف خاصی پیشاي  نویس هیچ حق ویژه این پیش

به بیان دیگر در . اند کشور بدون استثناء موقت و مسئول و داراي اختیارات محدود قانونی

بینی نشده به این معنی که جمهوري  نام والیت فقیه پیش نویس نهادي به این پیش

مسئله والیت فقیه . اسالمی در آن زمان هیچ تالزمی با مسئله والیت فقیه نداشته است

جمهوري اسالمی . برگزاري رفراندم به جمهوري اسالمی اضافه شدشش ماه پس از 

از حکومت  58تا اواسط سال  56تصویري است که مردم از سال ) منهاي والیت فقیه(

در این نظام هیچ اهرمی براي تداوم سلطنت مطلقه یافت . مطلوب مد نظر دارند

سال هم دوام نیاورد   حتی یک) نویس به این معناي پیش(اما حکومت اسالمی . شود نمی

  . و با تدوین قانون اساسی حکومت جدیدي متولد شد که با آن تفاوت اساسی دارد

  

  ي جمهوري والئیها ویژگی .4

حکومتی که چند ماه پس از پیروزي انقالب اسالمی در جمهوري اسالمی مستقر شد، و 

البته . امیدن »جمهوري والیی«توان  شاخص آن است، را می 1358قانون اساسی مصوب 

جمهوري «اما به دالیلی عنوان . بحثی در نامگذاري نیست، مهم مشخصات حکومت است

مراد ما از . تر از جمهوري اسالمی و حکومت والیی است بر این حکومت زیبنده »والیی

یعنی حکومتی که در . است »عالوه والیت فقیه هجمهوري اسالمی ب«جمهوري والیی، 

جاي دنیا  همان معنی که در همه  به(ضوابط جمهوري  قواي مقننه و مجریه اش

. برقرار است، درعین اینکه والیت فقیه را در حوزه عمومی پذیرفته است) جمهوري است

  . انکار و نفی جمهوري اسالمی نیستمعناي  بهالیی یا نقد جمهوري والیی  انکار حکومت
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  شرح ذیل است به مشخصات جمهوري والیی

هیچ تصمیم کالنی بدون نظر او گرفته . متمرکز در شخص رهبر استقدرت سیاسی : اول

برخواسته از (ي کالن نظام ها نظارت استصوابی بر سیاست). 110بند یک اصل (شود  نمی

و انتصاب کلیه مقامات اصلی نظامی، قضایی، رادیو تلویزیون، فقهاي ) 110بند دو اصل 

جمهوري  تنفیذ حکم ریاست …شوراي نگهبان، اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام و

  ).110بند نه اصل (نیز از اختیارات وي است 

در  اگرچه. استناپذیر  غیر مسئول و در عملکرد خود نظارت  رهبري قدرتی: دوم

عنوان مقدمه عزل، نظارت بر بقاي شرایط پذیرفته شده، اما نظارت بر  هب 111اصل 

یندگان مجلس خبرگان از وي، در حق سئوال و استیضاح نمامعناي  بهعملکرد رهبري، 

اصل نظارت بر عملکرد رهبري در شوراي بازنگري (بینی نشده است  قانون اساسی پیش

   .)قانون اساسی به تصویب نرسید

طور موقت،  با بقاي شرایط، قدرت سیاسی به. العمر است رهبري مقامی مادام: سوم

  . کند آمیز تغییر نمی ادواري و مسالمت

وي . مطلقه است 110اصل  8و بند  57ات مقام رهبري مطابق اصل اختیار: چهارم

بینی  هرآنچه مصلحت بداند پس از مشورت با منصوبان خود، حتی اگر در قانون پیش

  . تواند عمل کند می نشده باشد،

این قانون اساسی است که براي مشروعیت خود . مقام رهبري فوق قانون است: پنجم

باید به  می است و این قوانین عادي هستند که براي مشروعیتفقیه   نیازمند تأیید ولی

واضح است مقامی که حق دارد حتی . تأیید منصوبان وي در شوراي نگهبان برسند

 ،8بند ( بینی نشده را با سرپنجه تدبیر خود حل کند اموري که در قانون اساسی پیش

این . انون اساسی است، فوق ق)57اصل (و اختیاراتش نامحدود و مطلق است ) 110اصل 

قانون اساسی برخالف دیگر قوانین اساسی پذیرفته است که درمورد ولی فقیه اصل بر 

  . محدودیت وظایف نیست

با اینکه در قانون اساسی تمامی جزئیات نحوه انتخاب نمایندگان مجلس : ششم

 ، مکانیسم، تعداد و شرایط108شده، اصل  شوراي اسالمی یا ریاست جمهوري تعیین

ي ها مجلس خبرگان رهبري را در دوره اول به فقهاي منصوب شوراي نگهبان و در دوره

کردن  به اجمال رهامعناي  بهو این . بعدي به خود ایشان واگذار کرده است

  . کنندگان رهبر است تعیین
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دارد  زیر نظر والیت فقیه قرار به هرحال بیش از سه چهارم حوزه عمومی مستقیماً

، فقهاي شوراي ــ رادیو تلویزیون ــ قواي تبلیغاتی  قهریه، ةییه، تمام قوقضا ةتمام قو(

ي کلی ها نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رأس قوه مقننه، تعیین سیاست

نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها و تنفیذ حکم ریاست جمهوري، اجازه رفراندم و 

بدون نظر مساعد وي امکان انجام  چهارم باقی مانده نیز و یک) اصالح قانون اساسی

انتخاب   عالوه تعیین رهبري را حتی اگر مبتنی بر هوظایف قانونی را فاقد است ب

غیرمستقیم مردم بدانیم، باتوجه به شرایط فقاهت تجویز نوعی آریستوکراسی فقهی 

  .است

نوعی حکومت دمکراتیک ) نویس قانون اساسی معرفی پیش با(اگر جمهوري اسالمی 

شده در قوانین اساسی  حکومت معرفی(اذن و نظارت عالیه فقها بود، جمهوري والیی با 

% 80و سلطنت مطلقه درحدود % 20ترکیبی از حکومت دمکراتیک درحدود ) 68و  58

عبارت دیگر سلطنت مطلقه ایرانی خود را درقالب والیت انتصابی مطلقه فقیه  هب. است

به ( وطه سلطنتی و حکومت جمهوري اسالمیبرخالف حکومت مشر. بازتولید کرده است

و نه (در این حکومت فقیه   ، که فقیهان مقام ناظر بر تقنین بودند،)نویس روایت پیش

گفته  اگر مردم در دو شیوه پیش. ولی و قیم و مالک رقاب حوزه عمومی است) فقیهان

ک پنجم حوزه متولّی اصلی حوزه عمومی بودند، در جمهوري والیی، مردم در کمتر از ی

باید تصمیماتشان به  می عمومی بیشتر حق دخالت ندارند، درهمین حوزه محدود نیز

  . شان برسد تأیید ولی شرعی

با قانون اساسی ) 68و اصالح  58مصوب (در مقایسه قانون اساسی جمهوري والیی 

تر از  یابیم که قانون اساسی جمهوري والیی چند قدم عقب میمشروطه سلطنتی، در

زیرا در حکومت مشروطه سلطنتی شاه مقامی . انون اساسی مشروطه سلطنتی استق

تشریفاتی، غیرمسئول با اختیاراتی بسیار ناچیز بود، اما در جمهوري والیی، مقام رهبري 

اگر سلطنت مطلقه . مقامی غیرتشریفاتی، غیرمسئول با اختیارات مطلقه و نامحدود است

 تی را از حیز انتفاع ساقط کند، به طریق اولیتوانست قانون اساسی مشروطه سلطن

  . تواند از قانون اساسی جمهوري والیی در طریق مقاصد خود حسن استفاده را بکند می

در اندیشه ایرانی و به تبع آن فلسفه سیاسی مسلمانان تغلّب، استبداد و دیکتاتوري 

به مصلحت عمومی  پندارد می لذا حاکمی که. همواره به غایت تعریف شده نه به روش

عموم مردم یا اکثریت آنان به فعل او راضی نباشند، متغلّب،  هرچندکند،  می عمل
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دنبال  متغلّب، مستبد و دیکتاتور کسی است که به. شود نمیمستبد و دیکتاتور شمرده 

خواهند جامعه را  می زور لذا آنان که به. منافع شخصی خود، منافع عمومی را قربانی کند

با این تعریف در رژیم جمهوري . ود اصالح کنند، متغلّب و دیکتاتور نیستندزعم خ به

ولی فقیه مصلحت  چراکهوالیی یا حکومت والیی، دیکتاتوري و استبداد معنی ندارد 

 واضح است که در. خواهد ولو اکثریت مردم صالحدید او را نادرست بدانند می مردم را

تغلب به روش است، و با این توجیهات  عرف سیاسی امروز دیکتاتوري، استبداد و

  .توان از اتهام استبداد گریخت نمی

عرف رایج خود  دو را در هوریت تضاد ذاتی دارد به شرطی که هرموالیت فقیه و ج

و جمهوریت و مشروطیت و اند  معنی کنیم، والیت را آنچنان که فقیهان بیان کرده

بنابر والیت فقیه در حوزه . اند ردهرا آنچنان که عالمان سیاست تبیین ک دموکراسی

 گونه تصرفی بدون اذن و صوابدید ولی فقیه ممنوع است و غصب محسوبعمومی هر

لذا این مردم هستند که باید خود را به . آید می حساب شود و تجاوز به حریم الهی به می

حوزه آنکه بنابر جمهوریت و مشروطیت،  رأي و نظر و سلیقه ولی امر منطبق کند، حال

کس جز به نمایندگی و وکالت مردم حقّ تصرّف در  عمومی ملک مشاع مردم است و هیچ

کارگزاران خدمات عمومی موظّفند خود را با اراده ملّی و آراء عمومی . آن را ندارد

آنکه والیت  حال  هستند، ساالري جمهوریت و مشروطیت دو نوع از مردم. هماهنگ سازند

یا فیلسوف  ساالري حکیم فلسفه سیاسی افالطون که آنچناناست،  ساالري فقیه، فقیه

قیمومت و والیت  که آنچنانجمهوري نیست،  جمهوري تحت والیت انصافاً. شاهی است

آن قانون اساسی که این دو امر متناقض را در . والیت نیست تحت جمهوریت نیز واقعاً

. می را به جامعه خود تحمیل کرده استدل خود جاي داده است، تناقض و کشمکش دائ

، مآل جمهوري والیی، یا حکومت »القسر ال یدوم«این جمع امري قسري است، و 

  . عیار است یا حکومت والیی انتصابی مطلقه تمام) اعم از اسالمی یا سکوالر(جمهوري 

  

  حکومت والیی قالب شرعی سلطنت مطلقه ایرانی  .5

بود و اال  68و اصالحیه  58ر قانون اساسی مصوب آنچه گفته شد تنها براساس ظاه

اند، جمهوري  جمهوري والیی ارائه کرده مدار براساس تفاسیر رسمی که زعماي والیت

این تفاسیر تردیدي در گزاره . دهد می عیار والیی جاي خود را به حکومت والیی تمام
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در این . ی استایرانحکومت مألوف حکومت والیی قالب شرعی : گذارد گفته نمی پیش

  . کنم می مجال تنها به دو نمونه اکتفا

کف ) 68اصالحیه (قانون اساسی  110اختیارات ذکرشده در اصل : نمونه اول

این اختیارات از باب ذکر مثال است نه استقصاء و محدودیت، . اختیارات رهبري است

ظایف دیگر مسئوالن و اال ولی فقیه در تمامی و فقیه است،  ها بخشی از اختیارات ولی این

در حوزه اختیارات  و قانوناً تواند شرعاً می و عنداللزوم. نظام تحت امر خود، شریک است

معناي والیت . دخالت کند …جمهور، نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه و رئیس

ائیه و عضو رئیس سابق قوه قض ــ این نکته را شیخ محمد یزدي(مطلقه جز این نیست 

 هم در شوراي بازنگري قانون اساسی ذکر کرده هم اخیراً ــفعلی فقهاي شوراي نگهبان 

  .)در نماز جمعه تهران مورد تأکید قرار داد

مسائل اجرایی است و هرگاه از وظایف رهبري بسیار سنگین و فراتر «: نمونه دوم

حرکتی را شروع  احساس شود مدیران قواي مجریه و قضائیه یا نمایندگان مجلس

که موجب انحراف نظام از مسیر اصلی خود خواهد شد، رهبري درمقابل آنها اند  کرده

رهبري محترم اگر مقام )  5/5/81، يا سیدعلی خامنهاهللا  آیتحضرت (  ».خواهد ایستاد

ظام تشخیص د و مطابق مصالح ننآراء عمومی، اراده ملی یا منتخبان آنها را نپسند

. حکومت والیی یعنی همین. شک به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد بید، ننده

  .والسالم

  

 الملل دانشگاه کلمبیا در جمع اساتید و دانشجویان  سخنرانی در دانشکده امور بین 

  .18/5/1381 رانی، نیویورك،ای    

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 *انضوابط نظارت بر عملکرد رهبر

نهادهاي نظارتی در یک جامعه حاکی از عدم سالمت نظام مدیریتی آن فقدان یا ضعف 

در حوزه سیاست بشري . کند می جداو خائن ارزیابی منصفانه خادم را از خاطی . است

 عنوان بهنظارت بر حاکمان، حق طبیعی مردم . هیچ انسانی بی نیاز از نظارت نیست

هبر والیت مطلقه دارد و با فرض در جمهوري والیی، ر. مالکان مشاع حوزه عمومی است

هاي  ي مقطعی حکومتها لذا این نظام از برکت نظارت. العمر است واجدیت شرایط، مادام

بینی  در قانون اساسی آن نیز نظارت بر عملکرد رهبري پیش. بهره است ساالر بی مردم

انحصار  هواسط بهشرط تدبیر فارغ از مشکالت نظري  ویژه بهنشده، نظارت بر بقاي شرایط 

لذا . خبرگان در فقها و عدم استقالل آنها از رهبري عمال به فراموشی سپرده شده است

ضوابط . ماند جز نظارت عمومی بر عملکرد رهبري باقی نمیاي  براي اصالح جامعه چاره

و سیره عقال که در زمان ما، در اعالمیه جهانی  )ع(این نظارت از سیره پیامبر و ائمه

اهم ضوابط نظارت بر عملکرد رهبري . یافته قابل استخراج است حقوق بشر تجسم

رضایت عمومی، عدالت، امنیت، آزادي، استقالل، ارتقاي اخالق و ایمان مردم، : عبارتند از

ا و رأفت، کفاف و رفاه مدار  عقالنیت و کارشناسی علمی تصمیمات، رعایت رحمت،

با . و کاهش تملق و مداحی ساالري بجاي تقرب ساالري عمومی، امید به زندگی، شایسته

گانه ارزیابی میزان توفیق یا عدم توفیق رهبري در تدبیر و اداره جامعه  این ضوابط دوازده

    .پس از سیزده سال کار دشواري نیست ویژه به
  

   در ضرورت مطلق نظارت  .1

ان بردن کیفیت عمل و ارتقاي ضریب اطمینالنظارت روشی عقالیی براي تقلیل خطا، با

در حسن انجام وظائف محوله است که در امور مهم و پیچیده ازسوي صاحب کار یا 
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ناظر، عامل، حوزه عمل و : ارکان نظارت عبارتند از. گیرد می نماینده وي بر عامل صورت

اگر . نظارت، کیفیت و ضوابط نظارت و باالخره پیامدهاي مترتب بر نتیجه نظارت

ناپذیر  ک نیروگاه یا یک فرودگاه امري اجتنابگماشتن مهندسین ناظر بر ساختن ی

یکی از عالئم . است، وجود نهاد نظارتی در اداره یک جامعه به طریق اولی ضروري است

فقدان یا   .یک جامعه سالم برخورداري از نهادهاي نظارتی مطمئن و مستقل است

ی آن جامعه ضعف نهادهاي نظارتی در یک جامعه حاکی از بیماري و نقصان نظام مدیریت

  .است

احترامی به عامل نیست، پیچیدگی و اهمیت  اعتمادي یا بی بیمعناي  بهنظارت هرگز 

دغدغه تقلیل خطا و   دار آن است، مسئله به حدي است که فارغ از اینکه چه کسی عهده

این حق صاحبان کار است که از . سازد می ارتقاي ضریب اطمینان نظارت را الزامی

شده مطلع باشند و اطمینان بیابند که عامل و پیمان کار در انجام  کیفیت عمل انجام

  را که حساب پاك است از محاسبه چه عالوه آن هب. وظائف محوله کوتاهی نکرده است

درپی . کند می ارزیابی منصفانه عامل خادم را از عامل خاطی یا خائن جدا. باك است

یابد و عامل خاطی یا خائن نیز  می نظارت، عامل درستکار و خادم امکان ادامه خدمت

  .شدباید پاسخگوي قصور یا تقصیر خود با می

 رسد، اما مطالعه وضعیت ایران معاصر نشان می ضرورت نظارت بدیهی به نظر اگرچه

ل مواجه اؤاین امر بدیهی را با س ها و بعضی بدکنشی ها دهد که برخی کج اندیشی می

رتبه که  ه امکان نظارت بر عملکرد مقامات عالیلذا تأملی دوباره در مسئل. کرده است

دانند و نیز ضوابط و پیامدهاي چنین  می خود را صاحب والیت انتصابی مطلقه بر مردم

آشنایی با ابعاد مختلف نظارت بر رأس هرم قدرت سیاسی از . نماید می نظارتی ضروري

لکرد ارباب قدرت لوازم اصالح ساختاري است و بدون اعمال چنین نظارتی ارزیابی عم

  .میسر نیست

ثانیا چنین نظارتی  . درپی اثبات آنم که اوال نظارت بر عملکرد رهبري الزم است

و ثالثا این نظارت خطیر مبتنی بر ضوابط و مبانی دقیق . ممکن هرچند دشوار است

مهم نیست که ارباب قدرت . زد کار بهباید شناخت و  می این ضوابط را. علمی است

نظارت بر عملکرد ارباب قدرت سیاسی از چنان مبانی . خوش ندارند و برنتابندنظارت را 

    .متینی برخوردار است که حاجتی به کسب اجازه از ایشان ندارد
  

  ها به نظارت نیاز تمامی انسان .2
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هیچ  توان درمیان آدمیان کسانی یافت که بی می نیازند؟ آیا چه عامالنی از نظارت بی

سن عمل نمایند؟ تنها آنان نیازي به نظارت ندارند که کمال مطلقند، نظارتی به وجه اح

نیاز از نظارت  ذات ربوبی بی. پایان علم مطلقند و غناي بی ،نه معصیتکنند  مینه خطا 

امامان در تلقی و ابالغ و  به اعتقاد مشهور شیعه پیامبران و مسلمانانبه اعتقاد . است

اء معصوم زمانی که در سمت مدیریت سیاسی اما همین اولی. تبیین دین معصومند

  .اند نیاز از نظارت عمومی ندانسته خود را بی  ،اند  جامعه قرار گرفته

آیا . داند می »نصیحت به ائمه مسلمین«یکی از لوازم مسلمانی را  )ص(پیامبر

  )ع(نصیحت و خیرخواهی و انتقاد از رهبران بدون نظارت بر آنها امکان دارد؟ امام علی

ی ی فنِّإِفَ«شود  می خواند و با صراحت متذکر می حکام فرا مگان را به تذکر و مشورت باه

من اگر خداوند یاریم نکند  ).217البالغه، خطبه  نهج( »یءخطأُن أَ وقِفَبِ ستی لَفسنَ

زمامدار و حکمران خود را  عنوان بهاگر اولیاء معصوم دین، . باالتر از آنکه خطا کنم نیستم

حتی اگر چنین موضعی .  دانند می زمند نظارت عمومی و نصیحت و مشارکت همگانینیا

نیاز از نظارت و نصیحت و انتقاد  دیگران را نرسد که خود را بی را تعلیمی بدانیم، یقیناً

  . برشمارند

دو صفت علم و عدالت . هر انسان جایز الخطاي جایزالمعصیه محتاج نظارت است

 چراکهکاهد اما رافع مطلق آن دو نیست،  می ال خطا و معصیتتاحدودي از احتم اگرچه

عامالن حکومت و مدیران سیاسی . تا انسان انسان است جایزالخطا و جایزالمعصیت است

 ازجملهلحاظ صفات شخص  حتی اگر از حکیمان و فقیهان و عالمان دین هم باشند یا به

نه  چراکهنیاز از نظارت نیستند،  عادالن و زاهدان و پرهیزکاران نیز باشند باز هم بی

عالوه اختالف در  هدانششان به میزان علم مطلق است و نه تقوایشان به درجه عصمت، ب

ي ا آورد که چاره می برداشت و رأي علمی در اداره جامعه همواره بستري متکثر فراهم

  . ماند در آن نمی ترین و نافع ترین هزینه جز انتخاب بهترین و کم

. رأي ممکن است ترین در دست نیست که همواره رأي عامالن صائب هیچ دلیلی

نیاز از نظارت  پس بگذارید به صراحت بگویم در حوزه سیاست بشري هیچ انسانی بی

در حوزه  ،همندمتّ شناسی است و در موضوع شناسی فقیهان که تخصصشان حکم. نیست

از دیگران، حداقل  اگر نگوییم بیش ،است شناسی سیاست که غالبا از باب موضوع

و  میزان دیگر مردم نیازمند نظارتند و هرگز ملکه اجتهاد و استنباط و توانایی افتاء به

  .شود نیازي از نظارت در حوزه سیاست نمی فقاهت سبب بی
  

   نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است .3
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کسانی است که در  دارند؟ نظارت مختصرا چه کسانی حق نظارت بر عامالن و حاکمان 

این مالکیت یا حق  واسطه بهو  ،مالک آن هستند  حوزه مورد عمل، حق تصرف دارند،

تصرف مجازند که یا خود مستقیما و شخصا بر عملکرد عامل نظارت کنند یا اینکه فرد یا 

حوزه عمومی ملک . ناظر بر عملکرد عامل بگمارند عنوان بهافرادي را به وکالت خود 

کس بدون اجازه صاحبان ملک یعنی ساکنان سرزمین، حق  است و هیچمشاع مردم 

بنابراین کارگزاران خدمات عمومی و حاکمان درحقیقت . آن را ندارد  دخالت و تصرف در

ازسوي مردم به انجام وظیفه مشغولند، وکیل مردمند و تا زمانی که مردم بخواهند به 

 نان نیز توسط موکالنشان تعییندهند و شیوه عمل آ می تدبیر حوزه عمومی ادامه

  . شود می

واضح است که . حکام موظفند مطابق افکار عمومی و اراده ملی جامعه را اداره کنند

مردم یا . مسئولنداند  حکام دربرابر مردم که صاحب حق اصلی در حوزه عمومی

اي نمایندگان آنها حق سؤال و بازخواست از عامالن و حکام دارند و طبیعی است که بر

بنابراین نظارت بر حکام حق طبیعی . حسن انجام وظائف محوله بر حکام ناظر بگمارند

این نظارت بشري و این جهانی و . مالکان مشاع حوزه عمومی است عنوان بهمردم 

نظارت خداوند یا مالئک رقیب و عتید بر آدمیان هرگز رافع و نافی نظارت . نهادینه است

ل سراي دیگر نیز مانع از حق سؤال دنیوي از زمامداران سؤا که آنچنان. یادشده نیست

  . باشد نمی

آري اگر رابطه مردم و رهبر از قبیل رابطه گله گوسفندان و چوپان باشد، واضح است 

که اگر رابطه مردم و زمامدار از قبیل  که گله حق نظارت بر چوپان را ندارد، همچنان

عیشان باشد، بدیهی است که افراد محجور رابطه کودکان و مجانین و سفیهان با ولی شر

پندارند مردم در  می برخی. حق نظارت بر ولی و قیم شرعیشان را ندارند و قانوناً شرعاً

حوزه عمومی محجورند و توانایی تشخیص مصالح و مفاسد سیاسی خود را ندارند، لذا از 

تصرفی از جانب  جانب شارع مقدس تدبیر حوزه عمومی به فقها سپرده شده، لذا هرگونه

 عوام در حوزه عمومی بدون اذن قبلی یا اجازه بعدي اولیاء فقیه حرام و غصب محسوب

واسطه فقدان ملکه فقاهت در حوزه عمومی محجور  واضح است که مردمی که به. شود می

  .اند اند، داراي حق نظارت بر مدیران فقیه نیز شمرده نشده محسوب شده

عوض این مردم  عمومی بر ولی فقیه منتفی است، در مطابق این دیدگاه حق نظارت

علت نقصان ذاتی همواره نیازمند ند که تحت نظارت نهادهاي  و منتخبان مردمند که به
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از قبیل نظارت نمایندگان ولی فقیه یا نهاد (فقهی عمل کنند و بدون چنین نظارتی 

درواقع نظریه . ت استفاقد مشروعی نشانافعال مردم یا منتخبا) انتصابی شوراي نگهبان

جاي اینکه به نظارت عمومی بر کار مدیران سیاسی  هرسمی والیت انتصابی مطلقه فقیه ب

قائل باشد، به نظارت استصوابی ولی فقیه یا منصوبان وي بر نهادهاي انتخابی و 

مولی  عنوان بهعبارت دیگر مطابق این دیدگاه مردم  به. تصمیمات مردمی قائل است

  . ارت بر ولی فقیه را ندارندعلیهم حق نظ

فارغ از اشکاالت جدي که در نظریه رسمی یا حداقل قرائت رسمی از نظریه والیت 

انتصابی مطلقه فقیه وارد است، آیا ولی فقیه از پیامبر و امام معصوم باالتر است؟ چگونه 

درت از برابر ارباب قدردر حوزه سیاسی و باالخص  ویژه بهامر به معروف و نهی از منکر 

ضه مترقی یآنگاه عموم مردم از نظارتی که مقدمه الزم این فر ،مسلمات اسالمی است

الهی است محروم باشند؟ اگر نصیحت به ائمه و رهبران مسلمین از فرائض دینی شمرده 

  ،)ص(پیامبر ةعالوه سیر هشده، آیا بدون نظارت عمومی انجام این فریضه میسر است؟ ب

اعتراض . پذیرش نظارت عمومی بوده است  )قبل از خلفاي اموي(و حتی خلفا  )ع(ائمه

که والیت فقیه را  آنان. بر خلیفه سوم از برکات این نظارت عمومی بوده است ابوذر غفاري

 )ع(و ائمه هدي )ص(دانند بویی از سیره رسول اکرم می نیاز از نظارت عمومی بی

  . اند نبرده

بیرون نیستند، یا غیر مسلمانند یا مسلمانند و حال اسالمی از چندشهروندان جامعه 

قائل به این نظریه رسمی نیستند و یا در زمره مسلمانانی هستند که مجتهدان آنها به 

حکم عقلی نظارت یا الزام عقالیی نظارت بر عملکرد ارباب قدرت بر . این نظریه قائلند

ضه امر به یباب دو فرز همه مسلمانان نیز ا. اگر در عداد عقال باشند ،همگان مطاع است

باب مقدمه واجب موظف به ز معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و ا

گروه اخیر از مسلمانان مقلد ولی فقیه یا فقهاي قائل به والیت . نظارت بر رهبران هستند

ه که نظارت بر شدحکم عقالیی و دو فریضه شرعی یاد باید تکلیف خود را با می فقیه

شده با  بسا گروه یاد چه. کند مشخص سازند می رهبري را الزامی عقالیی و شرعی اثبات

تعطیل حکم عقال و دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه 

چنین فتوایی که . مسلمین، به عدم لزوم یا عدم جواز نظارت بر عملکرد رهبري فتوا دهد

  اشتن حکم شرع و عقال صادر شده است چه ارزشی دارد؟ با زیر پا گذ

  

        نظارت فقیهان و خبرگان بر رهبران .4
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توانند بر ولی  می آیا دیگر فقها  د،ناگر مردم صالحیت نظارت بر عملکرد رهبري را ندار

اعمال والیت  اي  فقیه نظارت کنند؟ مطابق مبانی حکومت انتصابی، اگر فقیهی در حوزه

دیگر فقیهان حق سؤال از ولی فقیه را . یگر فقها حق مزاحمت با وي را ندارندکرد، د

لذا در نظریه رسمی هم نظارت عمومی . ندارند و او موظف به پاسخگویی به ایشان نیست

  . بر عملکرد ولی فقیه منتفی است هم نظارت دیگر فقها بر آن

خبرگان رهبري مجلس  عنوان بهاما آنچه در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

اال خبرگان نه  و ،بینی شده، وظیفه کشف از نصب و عزل الهی را بر عهده دارد پیش

وظیفه ایشان تشخیص شرایط و نظارت بر . و به طریق اولی نه ناظر ،ناصبند نه عازل

وظائف  ازجمله »نظارت بر عملکرد«لذا . مقدمه الزم عزل است عنوان بهبقاي شرایط 

مرحله رقیقه نظارت بر عملکرد  »نظارت بر بقاي شرایط«. است خبرگان شناخته نشده

عبارت ) 1368در سال (در شوراي بازنگري قانون اساسی . است و با آن متفاوت است

که همان نظارت بر عملکرد وي است  »نظارت خبرگان بر حسن انجام وظائف رهبري«

ن اساسی حتی براي به تصویب نرسید، لذا نظارت بر عملکرد رهبري مطابق این قانو

  .رسمیت شناخته نشده چه برسد براي مردم خبرگان رهبري نیز به

حق نظارت بر عملکرد حق سؤال، لزوم پاسخگویی در مدت مقرر و استیضاح  ۀالزم 

رسمیت شناخته  جمهور براي مجلس شوراي اسالمی به است، همانند نظارتی که بر رئیس

ارت خبرگان بر عملکرد رهبري، مجلس شده است، حال آنکه با عدم پذیرش حق نظ

حق نظارت بر . خبرگان از حق سؤال با الزام به پاسخ و حق استیضاح محروم مانده است

بقاي شرایط مبتنی بر فلسفه سیاسی خاصی است که مبتنی بر زمامداري شخص محور 

ی و اگر زمامدار واجد شرایط الزم باشد تا زمان) تواند حکومت کند؟ می چه کسی(است 

که این شرایط را حائز است چگونگی حکومت به خود او واگذار شده، لذا از واجد شرایط 

مگر   واسطه اتخاذ سیاست خاصی مورد استیضاح قرار داد، توان سؤال کرد و او را به نمی

  . به انتفاي شرایط زمامداري منجر شده باشد

و  »حکومت کرد؟ چگونه باید«حال آنکه نظارت بر عملکرد از فروع سؤال مشهور 

در این فلسفه سیاسی برونداد حکومت مورد ارزیابی . فلسفه سیاسی مبتنی بر آن است

عدالتی و  اگر در جامعه تحت اداره کسی بی. گیرد نه صفات شخصی حاکم می قرار

تبعیض و خفقان موج بزند، او عملکردي منفی داشته ولو به لحاظ صفات شخصی عادل 

دقت  رسد اگر نظارت بر بقاي شرایط در شرط تدبیر به می ربه نظ هرچند. بوده باشد

شود، اما تا سوء تدبیر به وخامت نفی  می صورت گیرد عمال به نظارت بر عملکرد منجر
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وت این دو نوع نظارت تفالذا . شرط نرسیده باشد قابل سؤال و استیضاح نخواهد بود

  . ماند می کماکان باقی

. به مشکالت ساختاري دیگري نیز مبتالست اما مجلس خبرگان جمهوري اسالمی

علت انحصار این مجلس در فقیهان عمال از نظارت تخصصی بر ابعاد  یکی اینکه به

نظارت . محروم است …سیاسی، اقتصادي، مدیریتی، جامعه شناختی، روانشناختی و

و نظارت آنان که از اقتصاد و   فقیهان تنها در حوزه احکام شرعی کلی مفید است،

عبارت  به. اطالعات تخصصی ندارند در حکم عدم نظارت است …یریت و سیاست ومد

نبودن ناظران متخصص در  واسطه بهاست  »تدبیر«دیگر مهمترین شرط رهبري که 

مجلس خبرگان رهبري حتی درحد بقاي شرایط نیز مورد نظارت تخصصی و کارشناسانه 

  .گیرد قرار نمی

نظارت . تقالل آن از مقام رهبري استمشکل دیگر این مجلس خبرگان عدم اس

این مجلس را به مجلس فقهاي   استصوابی فقهاي منصوب رهبري یعنی شوراي نگهبان ،

که از کمترین استقاللی   تبدیل کرده است، »خبرگان منصوب«همسو و به بیان دیگر 

هبري چه لذا نظارت بر عملکرد ر. برخوردار نیستند تا از آنان نظارت منصفانه انتظار رود

این . با مشکل مواجه است »جمهوري والیی«لحاظ عملی در  لحاظ نظري و چه به به

ي حکومت دینی فصل نظارت بر رهبري و سلسله مقاالت ها مشکالت را در کتاب دغدغه

  . کنم ام، تکرار نمی کرده تفصیل بحث حکومت انتصابی فصول نظارت و خبرگان منصوب به

  

  مقام رهبري نظارت عمومی بر عملکرد .5

این دو محدودیت . هاي مردم ساالر از دو زاویه با محدودیت مواجهند مقامات حکومت

 را هائی ، چنین حکومتعالوه بر نظارت بر عملکرد دائمی در هر مقطع زمانی مشخص

  .دده می مورد ارزیابی افکار عمومی و نخبگان قرار

امات با اختیارات مطلقه محدودیت اختیارات، در هیچ قانون دمکراتیکی مق: اول 

  . رسمیت شناخته نشده است به

العمري پذیرفته  لذا در این قوانین هیچ مقام مادام .محدودیت زمان تصدي: دوم

آمیز  مسالمت طور بهتمامی مقامات بدون استثنا هر چهار، پنج یا هفت سال . نشده است

  .شود می عوض
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شدن قدرت  از مرداب بودن دوران تصدي این محدودیت اختیارات و موقت 

اگر نتیجه نظارت . کند می را تضمین کند و همواره طراوت و تازگی آن می جلوگیري

یابد یک بار دیگر به  می عمومی در پایان هر مرحله از یک مقام مثبت باشد او فرصت

خدمت خود در همان سمت یا سمت باالتر ادامه دهد و اگر ارزیابی منفی باشد از ادامه 

اگر درحین خدمت قبل از پایان دوران سوء مدیریت و ضعف . شود می مخدمت محرو

  . شود می تدبیر از او مشاهده شود استیضاح شده به خدمتش خاتمه داده

در نظریه رسمی جمهوري والیی، رهبر والیت مطلقه دارد، و با فرض واجدیت 

هاي مردم  تي مقطعی حکومها لذا این نظام از برکت نظارت. العمر است شرایط مادام

،  بینی نشده  در قانون اساسی آن نیز نظارت بر عملکرد رهبر پیش. بهره است ساالر بی

. نظارت بر بقاي شرایط نیز فارغ از مشکالت نظري عمال به فراموشی سپرده شده است

این . باقی نمی ماند »نظارت عمومی بر عملکرد رهبري«جز اي  براي اصالح جامعه چاره

عقالیی و شرعی قوي استوار است و پیگیري مستمر افکار عمومی و  نظارت بر مبانی

  . اراده ملی ضامن آن است

  

  گانه نظارت بر عملکرد مقام رهبري ضوابط دوازده .6

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبري چیست؟ این ضوابط از چه منبع یا منابعی قابل 

یکی . آید می دست هلی باستخراج است؟ ضوابط نظارت بر عملکرد رهبري از دو منبع اص

توان در اعالمیه جهانی  می عقال را در زمان ما ةسیر. عقال و دیگري دین و شریعت ةسیر

) 1966مصوب (المللی حقوق مدنی و سیاسی  و میثاق بین) 1948مصوب (حقوق بشر 

 حداقل ضوابط یک جامعه سالم و مطلوب با رعایت این دو میثاق عقالیی تأمین. یافت

ژیم سابق ایران این دو میثاق را مطلق امضا کرده و رژیم جمهوري اسالمی نیز ر. شود می

الملل مقید به رعایت  لحاظ ضوابط حقوق بین تاکنون شرطی پیشنهاد نکرده لذا ایران به

باید در جامعه تحت اداره خود مواد حقوق بشر را  می رهبر ایران نیز. این دو میثاق است

ملت قانون اساسی جمهوري اسالمی این مواد حقوق   حقوقدر فصل . رعایت کند دقیقاً

الملل  لذا این مواد از دو الزام حقوق اساسی و حقوق بین. بشر گنجانیده شده است

اشکالی بنیادي منبع مستقلی به حساب  واسطه به را این قانون اساسی. شود می برخوردار

العمر با اختیارات  مقام مادام آن اشکال اساسی اتکاي مطلق آن بر اراده شخصی. نیاوردیم

پذیرش اختیارات مطلقه بدون . مطلقه و توقف تغییر این قانون بر تأیید همین مقام است
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عدم امکان نظارت بر عملکرد رهبري این قانون را از زمره قوانین و پذیرش مسئولیت 

  . کند می عادالنه و دمکراتیک خارج

و کاراترین منبع ارزیابی  ترین دین نافذپیامبر و اولیاء  ةدر یک جامعه دینی سیر

 )ص(شیوه رحیمانه زمامداري پیامبر. رهبرانی است که ادعاي اقتدا به مبانی دینی دارند

کند راهنمایی نیکو براي  می و الگویی که قرآن کریم از جامعه ناسالم و جامعه سالم ارائه

توان  می و مطلوب رابهترین ضوابط یک مدیریت سالم . ارزیابی هر حکومت دینی است

در رعایت حقوق مردم  )ع(اهتمامی که امام علی. یافت )ع(در حکومت آرمانی امام علی

 دست بسته معتبرترین مبانی یک جامعه مطلوب را بهکار بهآزادي مخالفان خود  ویژه به

  . دهد می

مهمترین ضوابط . آیند مشترکند می نبع بدستبسیاري از اصولی که از این دو م

در . توان به شرح ذیل استخراج کرد می نظارت بر عملکرد رهبري را از این دو منبع

با توجه به اختیارات . دین است مبتنی برحقیقت این ضوابط، مبانی یک جامعه سالم 

، وي در مطلقه مقام رهبري در جمهوري والیی و استفاده وي از غالب این اختیارات

ها با هم تناسب و  اختیارات و مسئولیت چراکهتمامی ابعاد جامعه مسئولیت مطلقه دارد، 

با این ضوابط ارزیابی میزان توفیق یا عدم توفیق رهبري در تدبیر و اداره . دارند نتواز

  . کار دشواري نیست

مهمترین ضابطه یک مدیریت موفق رضایت عمومی از  .رضایت عمومی :اول

 رضایت عمومی را با معیارهاي کمی از قبیل رفراندم یا انتخابات. مدیر است عملکرد

اگر اکثریت مردم یک جامعه از حاکم خود احساس رضایت . دقت اندازه گرفت توان به می

نکنند و مدیریت او را موفق ارزیابی نکنند و او کماکان بخواهد قدرت را به هر قیمتی 

مدیر متغلب مخالفان . به زور و تغلب نخواهد داشتیازیدن  جز دستاي  حفظ کند چاره

  . کند و با ارعاب، دروغ و دورویی حکومت خواهد کرد می خود را سرکوب

عدالت با . مهمترین شرط بقاي یک حکومت عملکرد عادالنه آن است .عدالت :دوم

. شود می عدالت اجتماعی با رعایت حقوق مردم حاصل. حق نسبت مستقیم دارد

مهمترین . ک حکومت بستگی تام به عملکرد عادالنه آن در بین مردم داردمشروعیت ی

در . ي عدالت در توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطالعات قابل رؤیت استها جلوه

فرد یا صنف خاصی متمرکز است از  دردست  ي که اکثریت قدرت سیاسیا جامعه

ت اقلیت باشد عدالت اگر اکثریت ثروت جامعه در دس که آنچنانعدالت خبري نیست، 
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. الحرارة عدالت در آن جامعه است دستگاه قضایی هر جامعه میزان. مخدوش شده است

اگر مردم بدون ترس و لکنت زبان بتوانند در محاکم قضایی علیه ارباب قدرت اقامه دعوا 

کنند و قاضی مستقل از ارباب قدرت و سیاست با رعایت قانون و انصاف حکم صادر کند 

شود اما اکثریت حقوقدانان یک جامعه یا اکثریت مردم  می ه عادالنه ادارهآن جامع

باید مدیریت آن جامعه را ظالم  می دستگاه قضایی را مطیع قدرت سیاسی ارزیابی کنند،

ي پاکان و علماي منتقد و نویسندگان و روزنامه نگاران در زندان ا اگر در جامعه. دانست

آزاد باشند آن مدیریت ظالمانه و جائرانه   ناپاکان گران و باشند و ضاربان و شکنجه

  . رفتار کرده است

از مهمترین ضوابط یک مدیریت سالم بر قراري امنیت در تمامی ابعاد  .امنیت: سوم

گذاري ملی، ارتقاي تولیدات  با امنیت اقتصادي شکوفایی اقتصادي، سرمایه. آن است

با . کند می شاط و طراوت و حیات پیدابا امنیت سیاسی جامعه ن. شود می داخلی ممکن

ي باالترین آمار فرار مغزها ا اگر جامعه. شود می امنیت فرهنگی رشد اندیشه و علم حاصل

ي که جان و مال و ا در جامعه. را به خود اختصاص داده باشد، بیشک فاقد امنیت است

اگر . نداردکاالي ممکن است قطعا امنیت وجود  ترین ارزش آبروي مخالفان حکومت کم

باشیم معنایش عدم توفیق مدیریت جامعه در ساختن  ها ي شاهد فرار سرمایها در جامعه

  . بستر امن اقتصادي بوده است

مدیریت سالم در . شود می آزادي با آزادي مخالف اندازه گرفته .آزادي: چهارم

از بیان پس ه ي محقق است که بتوان از حاکمان و مدیران آزادانه انتقاد کردا جامعه

اي که کمترین انتقاد به رهبر، اهانت و  در جامعه. انتقاد، منتقد از امنیت برخوردار باشد

کردن  شود و باالترین آمار توقیف روزنامه و زندانی می توهین به خدا و پیامبر تلقی

ي مشروع و قانونی خبري ها خود اختصاص داده، از آزادي  هنگار در دنیا را ب روزنامه

  . کشاند می دیکتاتوري و استبداد ب آزادي حکومت را به سراشیب فساد،سل. نیست

عالئم یک مدیریت موفق این است که عزت و استقالل  ازجمله .استقالل: پنجم

مراد از استقالل این . جامعه در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادي و فرهنگی حفظ شود

شک معناي  بی. فته شوداست که تصمیمات هر سرزمینی توسط اهالی همان سرزمین گر

توان با هر  می با رعایت عزت و منافع ملی. استقالل عدم ارتباط با دیگر کشورها نیست

ي مشروع ها توان به بهاي حفظ استقالل آزادي واضح است که نمی. کشوري مذاکره کرد

رمز . نباید به بهاي رعایت آزادي استقالل کشور را فروخت که آنچنانمردم را سلب کرد، 
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. المللی درعین حفظ استقالل است ک مدیریت موفق ارتقاي کشور در مجامع بینی

 . الملل نیست طالیی در روابط بین هاي دادن فرصت و ازدست تراشی معناي استقالل دشمن

کند  می ي رفتارا گونه مدیریت موفق به. دین و ایمان مردم .ارتقاي اخالق: ششم

عالمت یک مدیریت موفق . تمایل پیدا کنندسمت ضوابط اخالقی و دینی  که مردم به

ي هر روز شاهد رواج دورویی و ا اگر در جامعه. ارتقاي فضایل اخالقی و ایمان دینی است

. گسترش دروغ و رشوه هستیم حکایت از مردودي مدیریت آن جامعه در این زمینه دارد

اگر مردم . کنند می مردم بیش از آنکه به زبان مدیران خود تأسی کنند به عمل آنها اقتدا

. رنگی ندیدند انتظار صداقت و صفا از آنها عبث خواهد بود از ارباب قدرت صداقت و یک

. دینداري به اجراي اجباري ظواهر شرعی نیست. جوامع آینه رفتار حکام خود هستند

ارزیابی . دینداري به رشد ایمان در قلوب مردم و رشد فضایل اخالقی در ضمیر آنان است

مور در جامعه مهمترین ضابطه توفیق یا عدم توفیق مدیریت کالن حکومت دینی این ا

  . است

تصمیم صحیح مبتنی بر عقالنیت و  .عقالنیت و کارشناسی علمی: هفتم

اگر مدیریتی با عقالنیت و کارشناسی . برخاسته از کارشناسی علمی متخصصان فن است

بهترین محک این ضابطه سؤال از . زندتواند دم از توفیق ب می علمی بیگانه باشد چگونه

آیا تصمیمات کالن سیاست خارجی، سیاست . جامعه علمی و دانشگاهی کشور است

امنیتی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس عقالنیت و کارشناسی علمی   داخلی، اقتصادي ،

  صادر شده است؟ 

فق یکی از ضوابط یک مدیریت مو .، مدارا، رفق و رأفت رعایت رحمت : هشتم

بر رحمت و رأفت   رفتار مدیر سالم با مردم مبتنی. دوري از خشونت و قساوت است

تحملی برخورد  حکومتی که با جوانان خود بجاي مدارا و رفق با خشونت و کم. است

شریعت سهله . کند، مخالفانش را تحمل نکند، گور خود را با دست خود کنده است

  . للعالمین است رحمۀدادن جفا به  جلوهناپذیر  سمحه را خشن و دشوار و انعطاف

در یک جامعه سالم و مدیریت موفق اکثریت جامعه از  .کفاف و رفاه عمومی: نهم

ي ا اگر در جامعه. حداقل معیشت یعنی کفاف برخوردارند و رفاه عمومی رو به رشد است

  اکثریت آن زیر خط فقر زندگی کنند، این چه مدیریت کالن اقتصادي بوده است؟
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. دهد می مدیر موفق امید به زندگی را در جامعه افزایش .امید به زندگی: همد

و . یابد می نرخ خودکشی و افسردگی اجتماعی کاهش. کند می نشاط و سرزندگی رشد

  . موفق دارداگر در تمامی این موارد مسئله برعکس باشد حکایت از یک مدیریت نا

در یک جامعه سالم مقامات  .ساالري جاي تقرب هب ساالري شایسته: یازدهم

تر است،  اما مدیر ناسالم، هرکه را به او نزدیک. شود می براساس شایستگی افراد تقسیم

ها تقرب به  مالك اصلی تصدي مسئولیت. کند می تر است نصب تر و تابع هرکه مطیع

ارزیابی منصوبان درجه اول مقام رهبري . مقامات معظم است نه لیاقت و تخصص افراد

قوه قضائیه، صدا و  ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، ائمه جمعهدر 

  . بهترین معیار ارزیابی مدیریت ایشان است …سیما

ضوابط یک مدیریت سالم  ترین یکی از ساده .کاهش تملق و مداحی: دوازدهم

ي همواره ا اگر در بلندگوهاي رسمی جامعه. ندادن به افراد مداح و متملق است میدان

اولیاء دین هرگز به . شود آن مدیریت علوي و نبوي نیست می دح و ثناي رهبران پخشم

هاي عظیم خیابانی رهبران با  طول و عرض تمثال. قان و مداحان میدان نداندمتملّ

  . سالمت حکومت نسبت عکس دارد

ضوابط نظارت بر عملکرد مقام ) و نه همه(گانه که مهترین  اکنون با ضوابط دوازده

نظارت، ارزیابی و انتقاد . توان کارنامه ایشان را مورد ارزیابی قرارداد می ي استرهبر

  والسالم . است رهبرانباالترین خدمت به 

  

 25/5/1381تی، . آي .سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه ام 

 

  



  

  

  

  

  

  

  در ادبیات دینی ادعاي الوهیت معناي

 

  وهیتساالري دینی و ادعاي ال یکه .1      

تمرکز قدرت . است »ادعاي الوهیت«ساالر  هاي دینی یکه یکی از آفات جدي حکومت

العمر اگر پشتوانه و توجیه دینی پیدا کند رداي  مادامناپذیر  مطلقه غیر مسئول نظارت

کنند و  می ساالران دینی خود را جانشین خداوند بر زمین معرفی پوشد، یکه می کبریایی

در چنین حکومتی نظر ولی امر میزان . طلبند می و تبعیت محضاز مردم اطاعت مطلقه 

شریعت بلکه معیار تشخیص حق از باطل است، فرامین چنین حاکمی حکم شرعی بلکه 

نه تنها التزام عملی، بلکه التزام نظري و قلبی و رهبري . دتر از نماز و روزه استکّؤم

ین حاکمی به منزله شرك و مخالفت با چن سرپیچی. شود می ضابطه صالحیت شناخته

شود و از انتقاد به  به خداوند است، هیچ انتقادي به عملکرد چنین رهبري تحمل نمی

طبیعی است که صاحب چنین مقامی  .شود می حاکمیت به اهانت به مقدسات تعبیر

شود که  می گونه تبلیغ این. اند چنین حاکمانی خدایان زمینی. مقدس محسوب شود

 رضاي آنها رضایت خداوند قلمداد. م غایب و پیامبر و خداوند هستندمتصل به غیب و اما

  .شود می شود و عدول از نظر آنها به قطع ارتباط فرد با خداوند تعبیر می

کرد  می شد چه می ل کرده زمامدار زمین یا بخشی از آنراستی اگر خداوند خود تنزّ

نست بکند که این خدایگان توا می اند؟ یا چه که این نمایندگان خود خوانده نکرده

اقتضاي  االطالق است و اینان به توانند؟ با این تفاوت که او حکیم و عادل علی نمی

در اموري تصرف کنند که تنها زیبنده ذات ربوبی اند  خواسته اگرچهمحدودیت بشریشان 

کنند  می تبلیغ. ایفاي نقش شیطان است ناخواسته شود می بوده است، اما آنچه حاصل
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. اند اما جز از جهنم نساخته  ،اند ت آخرت را در دنیاي تحت امرشان به ارمغان آوردهبهش

اند، اما با سوء عملکرد خود مردم را از دین دور  عموم داشتهکردن  سوداي متدین

 تدریج مدعی الوهیت هساالر ب هاي دینی یکه گونه است که حکومت این. اند ساخته

و از دین براي دنیایشان بیشتر هزینه کنند، از خدا  شوند و هرچه بیشتر تکبر کنند می

 خدایی تنها خداوند را سزاست و آدمیانی که رداي کبریایی به تن. شوند می دورتر

نوع استبداد است و  ترین از اینرو استبداد دینی خطرناك ،شوند می کنند شیطان می

ادعاي «ابعاد مختلف  در این مجال درپی بررسی. ساالران دینی بدترین دیکتاتورها یکه

  . هایی هستیم چنین حکومت »الوهیت

  

  صفات الزمه الوهیت .2

شک  بی. شود می اذهان متوجه خالقیت. شود می وقتی از الوهیت و خدایی بحث غالباً

ها  ساالر این نیست که همانند خداوند توان ایجاد آسمان مراد از ادعاي الوهیت حکام یکه

فارغ از حوزه تکوین و . اند دیگر حوزه تکوین را اراده نکرده عبارت به. و زمین را دارند

اگر حوزه تکوین همه کائنات را . تدبیر حوزه تشریع نیز دراختیار خداوند است  خلقت،

خداوند براي هدایت آدمیان . گیرد میدربر شود، حوزه تشریع حیات انسانی را می شامل

. اندیشند از دین تبعیت کنند می رستگاريخواهد اگر به  می کند و از آنها می دین تشریع

عبارت دیگر  به. از صفات کمال استاي  دهد مجموعه می آنچه به خداوند اجازه تشریع را

  .واجد این صفات کمالیه خداوند است

چیز آگاه است، از  خداوند از همه. علم مطلق و حکمت بالغه است  صفت اول،

داند که از ضمیر  می از ظاهر حال همانقدرگونه مطلع است که از آینده،  گذشته همان

  . باطن

فاقد چیزي . همه چیز دارد و از همه بی نیاز است. صفت دوم، غناي مطلق است

تر از او کسی نیست تا خوف او را داشته  بزرگ. را داشته باشد نیست تا شهوت میل به آن

  .باشد

و چون . تمایلی ندارد در او باطل راه ندارد و او به باطل. صفت سوم، حق مطلق است

  . حق مطلق است مخالف او باطل است
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جز او ملک اوست و او حق تصرف و . صفت چهارم، مالکیت مطلق ماسوي است

تواند در حیات فردي و اجتماعی  می براین اساس خداوند. دخالت را در تمام آنها داراست

  . انسان امر و نهی کند

نه جاهل است تا به خطا ستم کند، . داردصفت پنجم، عدالت است او نیازي به ظلم ن

دهد، و  می دار حق را به حق. نه فاقد چیزي است تا با تمایل به آن حق را زیر پا نهد

  . سرشته است که حق و عدل را تشخیص دهنداي  گونه آدمیان را به

اوست که احکام دینی را . وضع دین در دست اوست. صفت ششم شارعیت است

شارع بالذات در مقام تبیین وحی الهی و تفصیل احکام و  عنوان به خداوند. کند می جعل

کس دیگر حق وضع و  هیچ. پیامبر را شارع بالعرض قرار داده است تعلیم قواعد دین،

االبد  اند، الی حکم ثابت وضع کرده عنوان بهآنچه خدا و رسول . سخ حکم دینی را نداردن

تعطیل کند یا حکمی را که خود وضع  را معتبر است و احدي را حق آن نیست که آن

  . کرده است حکم شرعی بنامد

االطالق نسبت به  رغم قادریت علی خداوند علی. صفت هفتم، رحمت بالغه الهی است

رحمتی عمومی براي همه آدمیان و رحمتی خاص . بندگان رحمان و رحیم است

  . تر ت داشتنیاز رگ گردن به آدمیان نزدیکتر است و از هر معشوقی دوس. مؤمنان

با آنکه حتی از خطور ذهن آدمیان مطلع است، به . العیوب است صفت هشتم، او ستّار

 خواجه«. پوشی منتی بنهد این گناه واسطه بهآنکه  گذرد، بی می مجرد توبه از گناهان

نهد نه اینکه به  می کرده پرده بر گناه »خروشد می داند و پوشد همسایه نمی می بیند و می

  . کرده به اقرار و افشا واداردن گناه

از آنجا که او حق مطلق است، . نکته نهم، تقرب به او شرط رستگاري و سعادت است

کسب رضاي او وصول به فالح . ایم تر شویم، به حق بیشتر نائل شده هرچه به او نزدیک

  . است و تحصیل غضب او نشانه شقاوت و خباثت

او نه جاهل است که به باطل ندانسته فرمان . سزاست نکته دهم، اطاعت مطلقه او را

از . دهد، نه فقیر و فاقد است تا به شهوت چیزي را بطلبد یا به غضب حقی را نفی کند

سپرد  ي سرا هیچ دغدغه توان بی می شود لذا به این درگاه حق مطلق جز حق صادر نمی

  . ل باشیمآنکه نگران خطا و باط توان تبعیت محض کرد بی می از او. و دل باخت

خداوند در حوزه دین پیامبرش را از خطا و معصیت مصون داشته، لذا با تضمین 

ائمه یعنی  به اعتقاد مشهور شیعه .گونه اطاعت کرد توان از پیامبر نیز همین می الهی
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توان اطاعت  از هیچ غیر معصومی نمی. اند ي دینی چنینها اولیاء معصوم نیز در گزاره

هرگز از آدمیان نخواسته است که از افراد غیر معصوم تبعیت  مطلقه کرد، و خداوند

  . محض و اطاعت مطلقه کنند

خداوند صراط مستقیم را به آدمیان نموده است و  اگرچهو باالخره نکته آخر اینکه 

شدت برحذر داشته، اما در دنیا مخالفان خود را آزاد نهاده  آنان را از ضاللت و گمراهی به

رغم اینکه کافران و مشرکان و ظالمان و  علی. و اسالم مکره نکرده استو آنها را به حق 

کفر و شرك و ظلم و  واسطه بهملحدان و منافقان را وعده عذاب الیم در آخرت داده اما 

الحاد و نفاق آنها را از نعمت زندگی دنیوي محروم نکرده حتی آزادي و مواهب و 

دنیا را دار ابتال و سراي آزمایش . نکرده استامتیازات طبیعی حیات را نیز از آنها سلب 

کافر عنود و مشرك لجوج را بهتر   با آنکه. و ارزیابی  قرار داده، و آخرت را روز قضاوت

کند و به جرم مخالفت با خدا آنها را سر به  شناسد در دنیا تحملشان می از خودشان می

که آدمیان به اختیار راه حق  مهم آن است. کند، با آنکه بر هر چیزي تواناست نیست نمی

اهللا محاسبه را به آخرت وانهاده است، در تجاوز به  در حق اگرچه. و دین برگزینند

دار کند مجازات دنیوي وضع کرده  الناس یا آنچه امنیت و اخالق عمومی را جریحه حق

  .است و مؤمنان را به اقامه آن موظف کرده است

  

   سیاستاحکام بشري پیامبر در قضاوت و  .3

الزم دانسته است و او را از مؤمنان  اًخداوند پس از اطاعت خود، اطاعت از پیامبر را مطلق

مخالفت . )6/ احزاب(» النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم«. بر خودشان برتر دانسته است

فلیحذر «. با اوامر نبوي جایز نیست و در آخرت به عذاب دردناك وعده داده شده است

قرآن کریم  ).63/نور(» ن امره ان تصیبهم فتنۀ او یصیبهم عذاب الیمعفون الذین یخال

شرط ایمان را این دانسته که مؤمنان مرافعات خود را به پیامبر ارجاع دهند و پس از 

فال وربک ال «: حکم قضایی نبوي حتی در دل خود نیز با پیامبر مشکلی نداشته باشند

مما قضیت و  م ال یجدوا فی انفسهم حرجاًیؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ث

بایست  می یعنی مؤمنان التزام قلبی به احکام قضایی پیامبر )65/ نساء( » سلموا تسلیمای

  .داشته باشند

کرده نه براساس علم  می اما پیامبر در مرافعات مردم براساس علم عادي قضاوت

ي براساس شهادت کذب دیگري لذا اگر فرد) انما اقضی بینکم بالبینات واالیمان. (غیب
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به او تعلق ندارد، حرام است  ي شناخته شد که قطعاًا به حکم قضایی پیامبر صاحب خانه

  . در آن خانه تصرف نماید

گونه پیامبر در حوزه سیاسی موظف به مشورت با مردم بوده و براساس  همین

واضح است . ستگیري کرده ا اطالعات دریافتی از مردم و نه براساس علم غیب تصمیم

که نتیجه تابع اخس مقدمتین است و صحت حکم سیاسی همانند حکم قضایی متوقف 

شده است، آري  حکم الهی محسوب نمی بر صحت مقدمات انسانی آن است و لزوماً

مؤمنان . گرفته است می کرده و صحیح تصمیم پیامبر براساس اطالعات صحیح، خطا نمی

پرسیدند که آیا آنچه گفته بود  می یدند نخستشن می عصر نبی هرگاه سخنی از وي

وحی الهی بود یا نظر وي بود، در مورد وحی تابع محض بودند، اما در آراء پیامبر در 

کردند و پیامبر هرگز آنان  می با نظر وي مخالفت کردند و احیاناً می سیاست با وي بحث

به شأن زمامداري و داشت و هرگز شأن وحی و نبوت را  را از نقد و مخالفت بازنمی

شأن اول با نصب الهی بود و مردم به اقتضاي ایمانشان موظف به . کرد حکومت خلط نمی

  .الناس بود و حوزه مشورت و بحث اطاعت مطلقه بودند، حال آنکه دومی حق
  

  خواهانه ائمه ورزي آزادي سیاست .4

عصومانه وحی و به اعتقاد رایج شیعیان امامان معصوم پس از پیامبر وظیفه تبیین م

ایشان شارع نیستند، اما راوي بخش عظیمی از تعالیم . تعالیم نبوي را به عهده دارند

کارشناسی معصومانه دین  عنوان بهمنصب امامت . براي مؤمنان هستند )ص(پیامبر

مدت کوتاهی با اقبال عمومی مردم زمام تدبیر  دو نفر از ائمه به. منصبی الهی است

و امام  )ع(رفتند در این دوران پنج ساله حکومت امام علیدست گ هعمومی را ب

  . همواره از نصیحت مردم به حکومت حمایت کردند )ع(مجتبی

امام . در عصر علوي که مخالفان وي سه جنگ مسلحانه را به جامعه تحمیل کردند

 ود به زندان نیفکند وهرگز آزادي بیان را محدود نکرد و کسی را به جرم مخالفت با خ

هرگز مخالفان خود را مشرك و  )ع( امام علی. احدي را به بیعت با خود مجبور نکرد

آنان برادرانی بودند که بر ما : فرمود می کرد می منافق ننامید، هرگاه از آن محاربین یاد

یا لم یکن ینسب احدا من ان عل. (ی غیر از مشرك و کافر و منافق استغستم کردند، با

وسایل  .اهل حربه الی الشرك و ال الی اهل النفاق و لکنه کان یقول هم اخواننا بغوا علینا

  ).10، حدیث  26الشیعه، ابواب جهاد العدو، باب 
  

  اي از الوهیت اطاعت مطلقه، شعبه .5
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د و عدم توحید ربوبی یعنی ایمان به رب واح. یکی از اقسام توحید، توحید ربوبی است

موحد کسی است که دین خود را . دار حوزه تشریع است رب عهده. اتکا به ارباب متعدد

قابل بخشش سو شرك را گناه غیر قرآن کریم از یک. غیر ال العالمین بگیرد و از رب

اهللا الیغفر ان یشرك به ویغفر مادون ذلک لمن یشاء و من یشرك  ان«: معرفی کرده است

خداوند اینکه به او شرك ورزیده شود را ) 48/ نساء (، »ا عظیماباهللا فقدا فتري اثم

بخشد و آنکه به خداوند شرك بورزد  می بخشد و مادون شرك را از آنان که بخواهد نمی

شرك یعنی به غیر خدا در یکی از شئون الهی اعتقاد . گناه بزرگی مرتکب شده است

  .ست مشرك استآنکه در ربوبیت و تشریع به غیر خدا متکی ا. داشتن

هایی را به مرتبه ربوبی ارتقاء دهند  شدت موحدان را از اینکه انسان از سوي دیگر به

اال اهللا  نعبدقل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم اال «. برحذر داشته است

پیامبر  اي) 64/آل عمران (» اهللا و ال نشرك به شیئا و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون

که ) جمع شویم(که بین ما و شما مشترك است اي  بگو اي اهل کتاب بیائید در کلمه

جز خدا نپرستیم و چیزي را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را ارباب 

  . بجاي خداوند نگیرند

کند  می از علماي یهود و نصاري به شدت انتقاداي  دهنده قرآن کریم در گزارش تکان

 سوي بهجاي هدایت مردم  هه بسیاري از آنان در اموال عمومی به حرام تصرف کردند و بک

االحبار  یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من«: خداوند، مانع وصول مردم به خدا هستند

قرآن یهودیان ) 34/توبه (» اهللا الناس بالباطل و یصدون عن سبیل والرهبان لیأکلون اموال

اتخذوا «: اند جاي خدا عبادت کرده هکند که چرا علماي خود را ب می و مسیحیان را مذمت

اهللا والمسیح بن مریم و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا  احبارههم و رهبانهم اربابا من دون

جاي  هاهل کتاب روحانیون خود را ب«) 31/ توبه (» ال اله اال هو سبحانه عما یشرکون

مریم را نیز، حال آنکه مأمور بودند که جز خداي واحد را خداوند رب گرفتند و مسیح بن 

   ».ورزند می عبادت نکنند، جز او خدایی نیست، پاك و منزه است از آنچه به او شرك

اند؟ آیا  پرستیده می راستی آیا یهودیان و مسیحیان روحانیون خود را در کنار خدا به

 رب به ایشان روزه و نماز برگزارکردند؟ آیا به قصد تق می جاي قبله به آنها سجده هب

دهد که یهود و نصاري هرگز به این امور  می اند؟ مراجعه به متون تاریخی نشان کرده می

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من «گوید؟ مراد از  می پس قرآن چه. دست نیازیدند

ه آل عمران سور 64سوره توبه و همین مضمون به شکل عام در آیه  31در آیه  »اهللا دون
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صلوا لهم و  واهللا ما«: فرماید می )ع(پرسند، امام می در این مورد )ع(چیست؟ از امام باقر

خدا قسم یهود و نصاري نه به قبله احبار و ه ب »اهللا معصیۀال صاموا و لکن اطاعوهم فی 

علمایشان در معصیت رهبان نماز خواندند و نه بر ایشان روزه گرفتند، بلکه آنان از 

  .خداوند اطاعت کردند

اما . شک اطاعت از علما در اوامر الهی حق است از عبادت است، بیاي  اطاعت مرتبه

دانند و هرچه  می کنند و اعتبار فعل را به قائل می اطاعت مردمی که از علمایشان مطلقاً

یقت کنند، چنین مردمی در حق می گفتند بدون سنجش با ضوابط الهی تبعیت

چون خدا فرموده   ما موظفیم به فرامین الهی عمل کنیم،. اند علمایشان را عبادت کرده

گوید  می یعنی چون او. اطاعت مطلقه یعنی عبادت. این اطاعت مطلقه است. است

. پذیرش تعبدي یعنی همین. مرجع صدق چنین سخنی قائل آن است. درست است

اما اگر گوینده غیر معصوم . باید پذیرفتدرست است و  گوید حتماً می چون این قائل

 …باشد یعنی همه آدمیان متعارف، که علماي دین نیز بدون استثناء از احبار و رهبان و

توان سخن آنها را تعبدي و بدون دلیل یا بدون سنجش با  نمی. اند همگی از این قبیل

  .ضوابط الهی پذیرفت

مقیده است، و اطاعت مطلقه سر از  ها هاي عادي همه اطاعت لذا در حوزه عمل انسان

چون  آنان که مردم را به اطاعت مطلقه و تبعیت محض و بی. آورد میعبادت مشرکانه در

 کنند و مصداق آیه یاد شده می واقع ادعاي الوهیتخوانند در می و چرا از خود فرا

د به ها مقی همه اطاعت) علماي دین ازجمله(هاي غیر معصوم  نسبت به انسان. شوند می

از مخلوق در  »الخالق  ال طاعه لمخلوق فی معصیۀ«: این قاعده پراهمیت نبوي است

کند که اطاعت از  می قرآن کریم از اهالی جهنم نقل. توان اطاعت کرد معصیت خالق نمی

» وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیال«: بزرگان ما را به این وادي کشانید

  . عاقبت اطاعت مطلقه از غیر معصوم جهنم است )67/احزاب(

شک قرآن در بحث فوق تنها در مقام نقل تاریخی نیست، بلکه در مقام  بی

شما نیز اگر از علماي خود تبعیت محض . ی مهم به مسلمانان استتحقیقکردن  گوشزد

کنید حتی اگر آنان به معصیت فرمان دادند باز اطاعت کنید، شما آنها را عبادت 

در فرهنگ اسالمی اطاعت مطلقه، تبعیت محض و پیروي بی چون و چرا از غیر . اید کرده

  .دهد می معصوم، بوي شرك
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  نقد ادله لزوم اطاعت مطلقه از والیت فقیه .6

سوء برداشت از برخی آیات و روایات باعث توجیه شرعی اطاعت مطلقه از  اخیراً

  . کنم می جال به سه مورد اشارهدر این م. غیرمعصوم و ادعاي الوهیت شده است

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول واولی «سوره نساء  59آیه شریفه : اول

. االمرتان اطاعت کنید مؤمنان ا زخدا اطاعت کنید و از رسول و از اولیاي   »االمر منکم

االمر وحدت  بر و اولیاطاعت از خدا و رسول مطلقه است، با توجه به اینکه اطاعت از پیام

گونه تبلیغ شده  این آنگاه اخیراً. االمر نیز مطلقه خواهد بود سیاق دارند، اطاعت از اولی

و در . که اولواالمر همان والیت مطلقه فقیه یا حاکم شرع یا فرمانرواي عادل است

فقیه حقیقت خداوند امر به اطاعت مطلقه از خدا و پیامبر و حاکم عادل مشروع یا والیت 

  . کرده است

اینکه قرآن  ویژه بهدر اینکه اطاعت مورد نظر آیه اطاعت مطلقه است بحثی نیست، 

اطاعت از والدین را به عدم امر به شرك مقید کرده چگونه اطاعت از فرمانروایان را به 

عدم معصیت مقید نکرده است؟ با اینکه اکثر قریب به اتفاق حکام در طول تاریخ ظالم و 

به اجماع مفسران شیعه اولواالمر مورد بحث آیه منحصر . اند به حقوق مردم بودهمتجاوز 

براي نمونه . (شود است و هرگز شامل حاکم عادل یا ولی فقیه نمی )ع(در ائمه معصومین

و المیزان عالمه  یطبرساالسالم  البیان امین ، مجمعرجوع کنید به تبیان شیخ طوسی

  ).طباطبایی

دانیم که در برخی روایات فقها امین پیامبران، وارث انبیاء، خلفاي پیامبر  می :دوم

توجه به با) اللهم ارحم خلفایی ،الفقهاء امناء الرسل، العلماء ورثه االنبیاء. (اند نامیده شده

پیامبر والیت مطلقه بر مؤمنان دارد پس ) همالنبی اولی بالمؤمنین من انفس(اینکه 

وارثان و خلفاي وي یعنی فقها نیز اولی بالمؤمنین من انفسهم یعنی داراي والیت مطلقه 

  .بر مردم هستند

آنکه از مومنان از جانشان بر آنها برتر است . این استدالل نیز به غایت ضعیف است

توان  می چگونه. و والیت مطلقه است عصمت و علم لدنی الزمه این اولویت. پیامبر است

عالوه فقها جانشین و وارث پیامبر در تبلیغ و  هنبی را عنوان مشیر به حاکم گرفت؟ ب

باره در کتاب حکومت   در این. تعلیم دین هستند که متناسب با تخصصشان نیز هست

    .کنم ام، تکرار نمی والیی به تفصیل بحث کرده
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فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما : (مده است کهدر خبر عمر بن حنظله آ: سوم

پس «) اهللا و هو علی حد الشرك باهللا استخف بحکم اهللا و علینا رد والراد علینا الراد علی

حکم کرد و یکی از مترافعین از او  )ع(زمانی که فقیه در قضاوت به حکم ما اهل بیت

کرده است و آنکه ما را رد  نپذیرفت پس حکم خدا را کوچک شمرده است و ما را رد

بنابراین والیت مطلقه  ».کند خدا را رد کرده است و این در حد شرك به خداوند است

االطاعه است و هرکه از ایشان اطاعت مطلقه نکند و با ایشان مخالفت کند  فقیه واجب

  .یکی از شرایط توحید تبعیت محض از والیت مطلقه فقیه است. مشرك است

هاي شدید ذیل  ل سندي و عدم داللت روایت به غیر قضاوت، توبیخفارغ از اشکا 

رغم علم به انطباق کامل آن بر  روایت درمورد کسی است که حکم صادره از فقیه را علی

همان  واضح است اگر فرد یقین داشته باشد که فقیه دقیقاً. نپذیرد )ع(ضوابط اهل بیت

عدم قبول معناي  بهقبول آن  را صادر کرده، عدم )ع(حکم شرعی ائمه معصومین

  .است )ع(نی ائمهیمرجعیت د

احراز نشود، و درنتیجه رد حکم ولی ) اذا حکم بحکمنا(اما از دو ناحیه ممکن است 

فقها اختالف   یکی در موارد اختالفی، اگر در موردي. منجر نشود )ع(ه به رد ائمهیفق

ز سوي فقیه مطابق نظر و حکم صادره ااند  نظر دارند و فتواي متعدد صادر کرده

اجتهادي فرد یا نظر مرجع تقلید وي صحیح نیست، عدم پذیرش آن به اتکاي فهم 

  .رد ائمه و شرك به خداوند نیستمعناي  بهدیگري از نصوص دینی هرگز 

دوم در ناحیه تطبیق حکم بر موضوع، اگر با فقیه در اصل حکم وحدت نظر داریم، 

اق این حکم است، یقین داریم که وي در تطبیق خطا اما در اینکه آیا این موضوع مصد

کرده است مثال پس از وحدت نظر در حرمت شرب فقاع، یقین داریم که مایع مورد 

واجب نیست و  را آبجو پنداشته تبعیت از وي قطعاً بحث آب است نه آبجو و حاکم آن

  . شود رد وي نیز رد ائمه محسوب نمی

ر مستند حکم حاکم تبعیت از وي واجب نخواهد بنابراین با یقین به وقوع خطا د

واضح است که الزام به تبعیت در مورد دیگر شهروندان جامعه، از قبیل غیر . بود

مسلمانان، مسلمانان اهل سنت، شیعیان منکر اصل والیت فقیه، شیعیان قائل به والیت 

مقلدان خود  ازسوي دیگر حتی. بودن حاکم، جاري نمی شود  فقیه اما منکر واجد شرایط

رند، در غیر این صورت مشمول آیه احق اطاعت مطلقه از وي را ند ولی فقیه نیز شرعاً

و باالخره . شوند می »للمخلوق فی معصیه الخالق عۀالطا«سوره توبه و قاعده نبوي  31



  191  معناي ادعاي الوهیت در ادبیات دینی 

نکار مشرك ننامید چگونه ا) یعنی بغات(مخالفین مسلح خود را  )ع(اگر امام علی

آمیز حکم ولی فقیه درحد شرك است؟ آیا همین امر از قرائن ضعف این روایت  مسالمت

نیست؟ به هرحال اطاعت مطلقه از والیت فقیه هیچ مستند معتبري ندارد، بلکه ادله 

  . یقینی یادشده برخالف آن است

  لوازم اولویت مصلحت نظام بر احکام شرع .7

ائمه نیز راویان . ع است، یعنی خدا و رسولوضع و نسخ حکم شرعی در انحصار شار

مجتهدان و فقیهان هرگز نه حق تشریع دارند نه . احکام شریعت نبوي هستند نه شارع

شک اداره جامعه نیاز  بی. کنند می آنها احکام شرعی را از منابع دینی استنباط. حق نسخ

در یک جامعه . اردبه احکام الزامی فراوان دارد که اختصاصی به جامعه اسالمی هم ند

تواند در غیر اضطرار  تواند خالف شرع باشد، یعنی نمی اسالمی احکام حکومتی نمی

شدن نیز  حال غرقلذا نماز که حتی در. حالل نماید حاللی را حرام کند یا حرامی را

  .شدن نیست هرگز توسط حکومت قابل تعطیل) ینماز غرقَ(شود  ساقط نمی

از شریعت چه . احکام شرع بدانیماز را باالتر  راستی اگر مصالح نظام سیاسی

توان احکام حکومتی و فرامین والیی صادره از حکام را احکام شرعی  می ماند؟ آیا می

نماز و روزه و حج شمرد؟ اگر چنین است آیا والیت  قدم بردانست و حتی آنها را م

.) کم شرعی صادر کندزیرا توانسته همانند خدا و پیامبر ح(است؟  مطلقه فقیه شارع شده

مصلحت نظام،  به اتکاءآیا قول به والیت مطلقه و جواز صدور احکام حکومتی و والیی 

  حیطه شارع نیست؟  نامیدن ورود در  ولو مخالف با احکام اولیه، و آنها را حکم شرعی

  

  ستن از مصادیق ادعاي الوهیت استولی فقیه را میزان اسالم دان .8

در . باشند »موازین اسالم«المی قوانین آن نباید مخالف با شک در یک جامعه اس بی

در دو اصل چهارم و نود و چهارم به لزوم ) 68با اصالح  58مصوب (قانون اساسی ایران 

در دو اصل نودویکم . انطباق کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسالمی تصریح شده است

فقهاي  »س با احکام اسالمتشخیص عدم مغایرت مصوبات مجل«و نود و ششم مرجع 

شک موازین اسالم را باید در کتاب و سنت و  بی. شوراي نگهبان شناخته شده است

اگر قانونی با ضروري دین، یا با فتواي اجماعی . اجماع و عقل، یعنی ادله اربعه فقه جست

احکام اسالم  شد، مخالف موازین اسالم یا مخالفیا حتی با نظر مشهور فقها مخالف با

  .ستا
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به استناد فتواي برخی فقهاي معتبر  اما اگر قانونی مورد تأیید مشهور فقها باشد، یا

. را خالف موازین اسالم، یا خالف احکام اسالم دانست توان آن تنظیم شده باشد، نمی

حتی شوراي نگهبان . مشروعیت یک قانون نیازي به سازگاري با فتواي ولی فقیه ندارد

به مخالفت یک قانون با حکم حکومتی یا فرمان والیی یا دستور ولی تواند با استناد  نمی

زیرا الزمه چنین کاري این است که دستور . فقیه، آن قانون را خالف شرع اعالم کند

قلمداد نمائیم، یا فرمان حکومتی وي را حکم شرعی  »موازین اسالمی«ه را از یولی فق

استناد به . مصادیق ادعاي الوهیت استولی فقیه را میزان اسالم دانستن از . بدانیم

احکام حکومتی ولی فقیه از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه شوراي 

اگر شاقول شوراي نگهبان براي تشخیص عدم مخالفت قوانین با موازین اسالم یا . نگهبان

احکام اسالم فرامین مصلحتی ولی فقیه باشد چه نیازي به تشکیالت عریض و طویل 

  جمع تشخیص مصلحت نظام؟ م

ولی فقیه هرگز میزان اسالم نیست و مخالفت یک قانون مستند به فتواي معتبر با 

مخالفت با احکام اسالم نیست، چه برسد معناي  بهحکم حکومتی ولی فقیه هرگز 

از قبیل شوراي عالی انقالب فرهنگی (مخالفت یک قانون با مصوبات منصوبان ولی فقیه 

نگاهی به مستندات . ادعاي الوهیت شاخ و دم ندارد). مصلحت نظام یا مجمع تشخیص

شوراي محترم نگهبان در خالف شرع دانستن قوانین منع شکنجه و لزوم هیأت منصفه 

  . است »موازین اسالم «ي در ا در اتهامات سیاسی و مطبوعاتی، نشان از آغاز فصل تازه

  

  هایی از ادعاي الوهیت نمونه .9

معیار تشخیص حق و باطل براي ما مشخص شده است و آن «: توجه کنیم به عبارات زیر

مقام والیت است و همه باید توجه کنند کالم و سخن و مشی مقام والیت به کدام سمت 

 27/5/81، دادستان کل کشور نمازي( ».کند می است و کدام سخن و موضع را تأیید

ا، وکال و مردم مثل نماز و روزه واجب است و دستور رهبر براي دولت، وزر«) ایسنا

ی، نماینده مجلس خبرگان رهبري، باغ قره( »از نماز دستور ایشان واجب است ترمؤکد

شوراي نگهبان، مجلس و دولت متصل به رهبري است، او متصل «) ، آفتاب یزد12/5/81

ان و ناظران این شورا از طریق شوراي نگهب. و او هم متصل به خداست  به امامت است،

تکذیب و تهمت به شوراي نگهبان و ناظران آن . اند رهبري به سرچشمه وحی متصل
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امام جمعه و نماینده ولی فقیه در  حائري شیرازي( ».تکذیب رهبري و خداوند است

  .)، آفتاب یزد24/5/81شیراز، 

را رهبران دینی آیا آنان که . راز شده استاین عبارات همگی در یک هفته اخیر اب

، و دستوراتش را میزان اسالم ، میزان تشخیص حق از باطل، متصل به وحی و امام زمان

این  رهبراناند؟ آیا  را تا حد الوهیت باال نبرده ایشانکنند،  می از نماز اعالم تر واجب

را شبیه این سه مورد د؟ اگر همه مستندات نکن فرمایشات منصوبان خود را تکذیب نمی

باالتر از اینها هم مسائلی . شود می در سالیان اخیر برشماریم مثنوي هفتاد من کاغذ

  . والسالم .کنم است، مزاحمت نمی

  

  ،1/6/1381 سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه ام آي تی. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  *لسشرع شوراي نگهبان در برابر قانون مج

  

  قانون اساسی  96و  94نحوه اجراي اصول 

  درخصوص انطباق مصوبات مجلس با موازین شرع

 

خصوص انطباق مصوبات قانون اساسی در 96و  94راي اصول عنوان بحث نحوه اج

کنم مشخصاً به سه سؤال کلیدي در این  مجلس با موازین شرع است و کوشش می

سؤال دوم بررسی  .ستاشرع و احکام اسالم  سؤال اول تعریف موازین. زمینه پاسخ بدهم

لزوم انطباق مصوبات مجلس با موازین اسالم یا لزوم عدم مغایرت با احکام اسالم 

که آیا فتاواي اعضاي شوراي نگهبان یا فتوا یا حکم حکومتی  سؤال سوم این .باشد می

یگري شود یا میزان شرع چیز د ولی فقیه مالك مشروعیت یا میزان شرع محسوب می

   ؟است

  

  موازین شرع و احکام اسالممراد از 

این دو اصل . باید بحث موازین اسالم را در قانون اساسی مورد بررسی قرارداد مقدمتاً می

کنم با مراجعه به دیگر اصول قانون اساسی معناي  را ابتدا قرائت کرده کوشش می

مالحظه خواهید کرد که . هاي این دو اصل ارائه کنم حقوقی قابل قبولی را از کلیدواژه

 اند و کار رفته هاي اصلی که در بحث ما دخیل هستند در قانون اساسی تفننی به واژه

براي یک مقصود . ها لحاظ نشده است کارگرفتن واژه دقت کافی ازسوي قانونگذار در به

خوانم و مشخص  ها را می این واژه. کار رفته است در قانون اساسی به  بیش از ده واژه
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در . هاي ادبی و علمی نیاز دارد خواهد شد که قانون اساسی در بازنگري به چه ویرایش

کار  باید اگر یک واژه را به متن حقوقی، حقوقدان حق ندارد تفننی واژه را عوض کند، می

  .گرفت در تمام موارد از همان واژه استفاده بکند

ي اسالمی باید به گوید که کلیه مصوبات مجلس شورا قانون اساسی می 94اصل 

شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ده روز از تاریخ . شوراي نگهبان فرستاده شود

و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه » از نظر انطباق بر موازین اسالم«وصول 

صورت مصوبه قابل  غیر اینتجدید نظر به مجلس بازگرداند در آن را مغایر ببیند براي

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي «آمده است  96در اصل . استاجرا 

با اکثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخیص عدم » اسالمی درخصوص احکام اسالم

  .ها با قانون اساسی بر عهدة اکثریت همه اعضاي شوراي نگهبان است تعارض آن

بحث از  94ل به شکل بدوي اگر به این دو اصل قانون اساسی نگاه بکنیم در اص

عدم مغایرت «بحث  96حالی که در اصل مطرح شده است در» ر موازین اسالمانطباق ب«

است و اولی » عدم مغایرت«مطرح شده پس دومی » مصوبات مجلس با احکام اسالم

است، و » موازین اسالم« 94متعلق این عدم مغایرت یا انطباق در اصل . است» انطباق«

کنند؟ در  ها یکی هستند یا با هم تفاوت می آیا این. است» احکام اسالم« 96در اصل 

کار نرفته  اي به چنین واژه 94بحث از تشخیص مطرح شده است، ودر اصل  96اصل 

  . است

یی از قبیل موازین ها دهد که واژه مراجعه به تمام اصول قانون اساسی نشان می

اصول قانون اساسی استعمال اسالم یا موازین اسالمی با حدود ده واژه مترادف در دیگر 

کار برده و هیچ دقتی هم در  ها را به در هرجایی قانونگذار یکی از این واژه. شده است

در این اصول در قانون » موازین اسالمی«واژه . ها نکرده است کار گرفتن این واژه به

ل ، اص26، اصل 21اصل . که به بحث ما ارتباط دارد 4اصل  :است اساسی استعمال شده

که آن نیز به بحث ما  177و آخر اصل  175، اصل 171، اصل 168، اصل 110، اصل 61

  . مرتبط است

طور  است که به 4دو مورد از این نُه مورد به بحث ما ارتباط دارد که یکی اصل تنها 

گوید  می 4باید منطبق بر موازین اسالمی باشد؛ اصل  که همه قوانین می کلی بحث این

مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و کلیه قوانین و 

ها باید براساس موازین اسالمی باشد این اصل براطالق یا عموم همه اصول قانون  غیر این
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اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاي شوراي 

بودن برخی اصول قانون اساسی را متذکر  هم غیرقابل تغییر 177اصل . ن استنگهبا

ها محتواي اصول مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتناي کلیه  شود که یکی از آن می

از این دو اصل که مرتبط به بحث ما . قوانین و مقررات براساس موازین اسالمی است

عمال شده که واژه موازین اسالمی و ابتناي براساس موازین اسالمی بودن است است همین

که تشخیص آن با شوراي نگهبان  شود استفاده کرد و یکی هم این ها نمی بیش از این

  . است

» موازین اسالم«واژه دومی که در قانون اساسی به کار رفته بعد از موازین اسالمی، 

الیه تفاوت  اگر یک متن حقوقی دقیق بنویسیم صفت و موصوف و مضاف و مضاف. است

. موازین اسالمی صفت و موصوف است. الیه است الم مضاف و مضافموازین اس. کند می

کار نبرده  الیه به و مضاف  کار بردن صفت و موصوف و مضاف قانونگذار دقت کافی را در به

کار  الیه به همین اصلی که مورد بحث ما است به شکل مضاف و مضاف 94دراصل  .است

غیر مرتبط ( 105در اصل . ازین اسالمرفته است؛ یعنی گفته است از نظر انطباق بر مو

موازین اسالمی و موازین اسالم  ظاهرا . واژه موازین اسالم به کار رفته است )بحث ما با

  .خیلی با هم فرقی نداشته باشد

موازین شرع در اصل .است» موازین شرع«واژه سومی که در این زمینه به کار رفته 

ه مجمع تشخیص مصلحت نظام براي آمده است ک 112کار رفته، در اصل  به 112

تشخیص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسالمی را شوراي نگهبان خالف 

موازین شرع یا قانون اساسی بداند دقیقاً به بحث ما مرتبط است یعنی جایی که شوراي 

شود ذکر کرد  جایش می پس تا همین. نگهبان مصوبه مجلس را خالف موازین شرع بداند

چون هر دو تا متعلق به اختالف نظر . است» موازین شرع«همان » موازین اسالم«که 

رسد که  نظر می جا به بنابراین تا این. مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان است

 112، 94، 177، 4در اصول » موازین شرع«و » موازین اسالم«و » موازین اسالمی«

  . مرادف هستند و تفنن در عبارت است

مبانی «، 124اصل  »مبانی اسالم«کار رفته؛  اي دیگري که در قانون اساسی بهه واژه

الیه و صفت و موصوف جاي دیگري هم  یعنی همین مضاف و مضاف 27اصل  »اسالمی

  .این دو تا به بحث ما مرتبط نیستند. دارد
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، صددرصد به بحث ما 72اصل » اصول و احکام مذهب رسمی کشور«: واژه ششم

اي که در ارتباط با این بحث در قانون  ترین واژه ترین و دقیق کلیديمرتبط است و 

تر بحث کرده  دقیق 96از اصل  72یعنی قانونگذار در اصل . کار رفته این است اساسی به

تواند قوانینی وضع کند که با  خوانیم مجلس شوراي اسالمی نمی می 72در اصل . است

تشخیص این . ساسی مغایرت داشته باشداصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون ا

مفسر  72پس اصل . آمده به عهده شوراي نگهبان است 96تیبی که در اصل تر بهامر 

دقیقاً یعنی اصول و احکام مذهب رسمی » موازین اسالم«. است 96رسمی قانونی اصل 

خود قانون اساسی تفسیرش کرده، خودش . دارد هیچ تفسیر دیگري هم برنمی. کشور

آمده و گفته است که مغایر با موازین اسالم نباشد یعنی  96تیبی که در اصل تر به گفته

  .مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نباشد

یعنی یکی از اصول مورد  96و  91که در اصول » احکام اسالم«هفتمین واژه، واژه 

منظور  به که درباره مجلس و شوراي نگهبان است 91در اصل . کار رفته بحث ما به

پاسداري از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي 

شود، پاسداري از  نام شوراي نگهبان با ترتیب زیر تشکیل می اسالمی با آن شورایی به

جا معلوم شد که  پس این. احکام اسالم از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن است

» احکام اسالم«کار رفته نکته اصلی آن  ین اسالمی که در قانون بهموازین اسالم یا مواز

آن اصول و احکام مذهب رسمی هم  .احکام اسالمی مراد نظر قانونگذار بوده است. است

، اصول مذهب است؟ یعنی مثالً  که ذکر شده باید روي آن بحث بکنیم آیا مراد از اصول

اصول دین یعنی توحید و نبوت و معاد  ، عدالت و امامت است؟ منظور فرض کنید منظور

ندرت ممکن است اتفاق بیفتد که بحثی منافی با  است؟ در قانون و حکمت عملی به

امکان عقلی آن منتفی نیست، اما امکان . توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت باشد

 جا که اصول و احکام مذهب رسمی را رسد آن نظر می وقوعی آن بسیار اندك است، به

. کار برده، از اصول چیزي غیر از اصول دین یا اصول مذهب باید اراده کرده باشد به

چه اصول دین و مذهب اراده کرده باشد . کند منتهی در بحث ما هیچ مشکلی ایجاد نمی

باشد که کمی باالتر از احکام فقهی است، هر » قواعد فقهی«چه منظورش فرض بکنید 

ردم و با هر دو احتمال جلو خواهم رفت که هیچ دو منظور را من در بحث لحاظ ک

هم که اخیراً بحث کردیم گفته شد که  96در اصل . مشکلی براي بحث ما نداشته باشد

، نه چیز  احکام اسالم نه موازین ـتشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالم ـ

  . اکثریت فقهاي شوراي نگهبان هست  عهدة ـ بهـدیگر 
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آمده است و به بحث  172است که در اصل » قوانین و مقررات اسالمی«واژه هشتم 

حریم «واژه دهم . آمده 44است که در اصل » قوانین اسالم«واژه نهم . ما مرتبط نیست

. در سوگندنامه نمایندگان مجلس ــ اتفاقاً این به بحث ما مرتبط است، ـاست، » اسالم

کنم که پاسدار  قسم بخورند؛ تعهد مییعنی در سوگندشان نمایندگان باید این طور 

و نگهبان دستاوردهاي انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوري » حریم اسالم«

خوب حریم اسالم چیست؟ حریم اسالم هم ظاهراً چیزي جز اصول و . اسالمی باشم

  . احکام مذهب رسمی نیست، همان است تفاوتی ندارد

تر است، در  جالباست این دیگر از همه » اسالم«کار رفته واژه  عنوان یازدهم که به

قانون اساسی دیگر نه احکام و نه اصول مذهب و نه موازین اصالً خود اسالم  28اصل 

جا غفلت کرده از مطالبی که جاي دیگر  معلوم است که قانونگذار آن. مطرح شده است

منابع «نام  نی است به، عنوا ایی که به بحث ما ارتباط دارد کار برده است آخرین واژه به

که من از این استفاده خواهم کرد، در بحث احکام » معتبر اسالمی یا فتاواي معتبر

گوید که قاضی موظف است کوشش کند حکم  قانون اساسی می 167اصل . قضایی است

هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاواي 

شود کرد این است که اگر  ي که از این میا استفاده. ر حکم قضیه را صادر کندمعتب

تواند با  صورت می ن ندارد، در اینقاضی خودش مجتهد است و دعوا مستند حقوقی مدو

استناد به منابع معتبر اسالمی اجتهاد کند و حکم را صادر کند، این قسمت مورد نظر 

صورتی که خودش معتبر یعنی در؛ فتاواي »تبرفتاواي مع«مورد بعدي یا . من نیست

مجتهد نباشد یا به هر دلیلی نخواهد در این زمینه اجتهاد کند استناد قاضی به فتاواي 

  معتبر مشروع و شرعی است، یعنی فتاواي معتبر حکم شرعی است به زبان دیگر میزان

  .سی آمده استقانون اسا 167پس فتاواي معتبر در متن اصل . تواند باشد شریعت می

به شکل صریح . کار رفته است این مجموعه یازده واژه مترادف در قانون اساسی به

، حریم اسالم، احکام  هاي موازین اسالمی، موازین اسالم، موازین شرع توان گفت واژه می

اسالم، اصول و احکام مذهب رسمی کشور یعنی شش واژه در قانون اساسی جمهوري 

این . اند کار رفته  اند و به شکل مرادف به رات متفاوت استعمال شدهعبا اسالمی تفننی با

کار رفته  تا همه در مباحث مرتبط با مجلس و شوراي نگهبان به  شش واژه از این یازده

لحاظ حقوقی در قانون اساسی با هم ندارند  لذا این شش واژه، هیچ تفاوتی به. است

کار ببریم  تر باشد کدامیک را به نزدیک یکسان هستند اگر بخواهیم به مباحث حقوقی
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از همه گویاتر باشد یعنی اگر با یک فقیه در » احکام اسالمی«رسد  نظر می بهتر است؟ به

موازین «. بار فقهی ندارد» موازین اسالمی«هاي علمیه بخواهیم صحبت بکنیم واژه  حوزه

ر فقهی دارد و منظور با »احکام شرعی«یا » احکام اسالمی«بار فقهی ندارد، اما » شرع

شود گفت که منظور  یعنی این را با قاطعیت می. قانونگذار هم دقیقاً همین بوده است

لحاظ  به. قانونگذار از موازین اسالمی دقیقاً همین احکام اسالمی است نه چیز دیگر

باید نخست وارد بحث احکام اسالمی بشوم که اکثر بحث امروز  ترتیب منطقی بحث می

بحث مغایرت و  اما اول باقیمانده این توصیف حقوقی یعنی دو. شود می مرا شامل

کنم سپس به بحث در مورد احکام اسالم خواهم پرداخت که نکات  تشخیص را دنبال می

  .جا است اصلی آن

  

  اسالم؟مطابقت یا عدم مغایرت با احکام 

مغایرت با احکام و  که آیا مطابقت با موازین اسالم و احکام اسالم، یا عدم مورد دوم این

الواقع سؤال دوم ما این است که موافقت یا عدم مغایرت کدامیک  موازین الزم است؟ فی

از این دو مالك بحث باید باشد؟ باز به اصول قانون اساسی اگر مراجعه کنیم در دو اصل 

. باید براساس موازین اسالمی باشد صرفاً این نکته آمده است که قوانین می 177و  4

بحث  72در اصل . اي دال بر موافقت یا عدم مخالفت در این دو اصل نیست چ نکتههی

تواند قوانینی  گوید که مجلس نمی وظیفه مجلس را می 72است، اصل  »عدم مغایرت«

وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد 

در  .جا عدم مغایرت است پس این. هبان استتشخیص این امر به عهده فقهاي شوراي نگ

گوید به منظور پاسداري از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت  می 91اصل 

پس این هم . شود ها شوراي نگهبان تشکیل می مصوبات مجلس شوراي اسالمی با آن

  . بحث عدم مغایرت است نه موافقت

 ،نظر برسد انطباق و موافقت الزم استاگرچه ممکن است به ظاهر به  94در اصل 

بینیم در این  میزیرا تنها اصلی است که بحث انطباق را مطرح کرده، اما با کمی دقت 

است و خودش  »عدم مغایرت« مقدمه الزم براي تشخیص »انطباق« اصل قانون اساسی

سی هیچ مشکلی در این اصل هم با خود قانون اسا. موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد

کلیه مصوبات مجلس شوراي : گوید می 94اصل . نداریم یعنی تفسیر هم نیاز ندارد

شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر . اسالمی باید به شوراي نگهبان فرستاده شود
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ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی 

، پس از نظر انطباق بر موازین اسالم مقدمه الزم ...ایر ببیندچه آن را مغ قرارداده چنان

این مطلب است که آیا این مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی و مغایر شرع هست یا 

  نیست؟ 

توان همین جا گفت که انطباق بر موازین اسالم طریقیت دارد براي  بنابراین می

دیگر قانون اساسی هم بحث هیچ جاي . رسیدن به عدم مغایرت اما موضوعیت ندارد

در . جا نیامده که این هم با توضیحی که داده شد مشکل مرتفع است انطباق غیر از این

هم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالم آمده که باز بحث  96اصل 

آید درباره لزوم انطباق  آنچه که از قانون اساسی به دست می: نتیجه. عدم مغایرت است

تشخیص عدم « کند یعنی وم تشخیص عدم مغایرت، قانون اساسی دومی را تأیید مییا لز

، اما انطباق با موازین اسالم نیازي به انجامش نیست، اگر قانون چنین چیزي را  »مغایرت

العاده دشوار است که ما بگوییم چیزي  فوق. تصویب کرده بود کار بسیار دشوار بود

  .گوییم مغایرتی ندارد کار ساده استمنطبق با اسالم است، اما اگر ب

آید ما فقط  می احکام جدید و مستحدثه که پیش  زنم بسیاري از این مثال می

که در زمان شارع نبوده است  توانیم بگوییم تغایري با اسالم ندارد اما با توجه به این می

پس . یاز داردتر ن ایی بسیار بیش انطباق مؤونه. توانیم بگوییم منطبق با اسالم است نمی

، 112، 96، 94، 91، 72مستند بحث ما در تشخیص عدم مغایرت عبارت است از اصول 

توانیم بگوییم آنچه که وظیفه شوراي نگهبان است  برمبناي این اصول صریحاً می

است نه تشخیص انطباق با موازین یا احکام اسالمی یا هر چیز  »تشخیص عدم مغایرت«

  .دیگر

  

   م مغایرتتشخیص عدمقصود از 

نکته سوم حقوقی در این زمینه این است که قانونگذار از واژه تشخیص استفاده کرد نه 

جا گفته براساس موازین  یک. از واژه افتاء، نه از واژه استنباط و نه از واژه رأي و نظر

که  اسالمی باشد که در مقام بیان نبوده است، بالفاصله بعد از آن گفته تشخیص این

در سه  »تشخیص« واژه. ازین اسالمی است به عهده شوراي نگهبان استبراساس مو

تشخیص عدم  96و  72، 4کار رفته بود، اصول  اصل قانون اساسی در این زمینه به

مغایرت مصوبات مجلس با احکام یا موازین اسالم به عهده اکثریت فقهاي شوراي نگهبان 
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ص یک بار فقهی و حقوقی جدي مسأله تشخی. یا به عهده فقهاي شوراي نگهبان است

خواهد نظر شوراي نگهبان را به  کند کسی که می تشخیص با استنباط تفاوت می. دارد

باید تکلیف خودش را با واژه تشخیص معین  استنباط فقیه شوراي نگهبان برگرداند می

ر ت حاال این را جداگانه و دقیق. شود همچنین باري را استفاده کرد از تشخیص نمی. بکند

شود این را نتیجه گرفت که  جا می تا این. در جاي خود مورد بحث قرار خواهم داد

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالمی به عهده فقهاي شوراي نگهبان 

. است، این یک جمله برآمده از مجموعه این اصولی است که تاکنون بحث کردیم

سالمی به عهده فقهاي شوراي نگهبان تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام ا

  .الواقع مقدمه حقوقی توصیفی مسأله بود این فی. است

دو اظهار نظر تفسیري یا مشورتی از جانب شوراي نگهبان در این زمینه قابل ذکر 

نمایندة دوره اول مجلس شوراي اسالمی از  است نخستین آن سؤال آقاي مرتضی رضوي

 شمی رفسنجانیآقاي هااز رئیس وقت مجلس شوراي اسالمی  96صوص اصل تبریز درخ

عنوان  ی هم بهصاف هللا اند و آقاي لطف است که آن سؤال را به شوراي نگهبان ارجاع داده

اي است  ندهبسیار سؤال ارز. دبیر شوراي نگهبان از جانب شوراي نگهبان پاسخ داده است

پرسد  خالصه سؤال این است؛ نماینده مجلس می. یعنی دقیقاً به بحث ما مرتبط است

کار رفته یعنی تشخیص عدم  که مراد از تشخیصی که در این اصول قانون اساسی به

تر  طور دقیق مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالمی کدام یک از صور زیر است؟ به

با . 2با اجماع مسلمین، . 1گیرد؛  میدربر یک از صور زیر رامغایرت با احکام شرع کدام 

با نظر و اجتهاد خود اعضاي شوراي . 4با فتواي مشهور، . 3اجماع فقهاي مسلمین، 

  . نگهبان

دهد اگر سه مورد اول باشد یعنی اگر مراد از احکام اسالم اجماع  بعد توضیح می

  صورت شوراي نگهبان تشخیص ینمسلمین و اجماع فقها یا فتواي مشهور باشد در ا

صورت شوراي  دهنده هستند، اما اگر منظور اجتهاد خود شوراي نگهبان باشد، در این

پرسد اگر منظور عدم مغایرت  دوباره می. نگهبان مفتی خواهد بود و فتوادهنده است

نباشد و مطابقت با احکام شرع باشد کدامیک از این صور مراد نظر است؟ نظر و اجتهاد 

فتواي  ،فتواي مشهور ،اجماع فقهاي مسلمین ،اجماع مسلمین ،اعضاي شوراي نگهبان

فتواي غیرمشهور و غیرنادر یعنی مثالً یکی از مراجع تقلید امروز  . غیرمشهور و غیرنادر

فتوا بدهد کسی دیگري هم مطابق او فتوا نداده باشد این فتوا نادر نیست، اما مشهور هم 
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یم اگر آن قانون مجلس با نظر همین یک مرجع هم سازگاري توانیم بگوی می. نیست

الجمله کافی است مانند  آیا موافقت فی. شود داشته باشد پس مغایر با شرع شناخته نمی

  . است 11/10/1363همین صورت آخر؟ تاریخ سؤال 

پاسخ  اگرچه«د ان ی پاسخ داده و گفتهصافهللا ا شوراي نگهبان به امضاي آقاي لطف

ـ که البته من اصالً از این سه ـبه وضوح معلوم است  96و  94، 4سؤال با دقت در اصول 

تشخیص مغایرت یا انطباق .  ــکنم  احساس همچون وضوحی نمیاند  هاصلی که فرمود

، البته جمله »طور نظر فتوایی با فقهاي شوراي نگهبان است قوانین باموازین اسالمی به

دبی جمله خوبی نیست اما منظورشان واضح است، یعنی آنچه که مالك است لحاظ ا به

براي احراز عدم مغایرت قانون با حکم شرع، فتواي . فتواي فقهاي شوراي نگهبان است

اگر نظر فتوایی فقهاي شوراي نگهبان به این . فقهاي شوراي نگهبان مالك خواهد بود

نویسد  کرده است خالف شرع است، می تعلق گرفت که این قانونی را که مجلس تصویب

. بنابراین مغایرت با فتواي فقهاي شوراي نگهبان معیار بحث شده است. خالف شرع است

  .لواقع سند اول در این مسأله استا این فی

سند دوم که در بحث ما باز بسیار دخیل است تاریخ آن هم از این اقدم است، این 

اند؛  آوري کرده از مذاکرات شوراي نگهبان جمع ایی که آقاي دکتر مهرپور در مجموعه

البته . گیري در شوراي نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس نحوه رأي 2/4/1360جلسه 

خواهم استفاده  گیري درباره عدم مغایرت با قانون اساسی هست، من می این نحوه رأي

جا بحث  آن. ویه را باید پیش بگیرندبا شرع هم همین ر تبکنم بگویم درباره عدم مغایر

شده است که آیا کدامیک از این دو مورد باید به رأي گذاشته شود؟ عدم مغایرت مصوبه 

مجلس با قانون اساسی باید به رأي گذاشته شود و در نتیجه اگر رأي اکثریت به عدم 

مغایرت قانون  که نویسد این قانون قابل اجرا است یا این ، شوراي نگهبان می مغایرت بود

به رأي گذاشته شود و اگر رأي اکثریت به مغایرت بود به مجلس ارجاع داده شود؟ 

گیري باید بر عدم مغایرت صورت بگیرد یا بر مغایرت؟ فرقش هم خیلی زیاد  باالخره رأي

  . خواهد که احراز اکثریت براي مغایرت مؤونه زیادتري می براي این. است

ل بر سازگاري مصوبه مجلس با قانون اساسی است تا تر آیا اص عبارت دقیق به

که اصل برمغایرت  دلیل باشد یا این درنتیجه عدم مغایرت خالف اصل باشد و نیازمند به

نتیجه عدم مغایرت احتیاج به ارائه دلیل ه مجلس با قانون اساسی است که درمصوب

یعنی با . داده جا شوراي نگهبان وقت رأي صحیحی داشته باشد؟ خوشبختانه در این
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گیري در مورد مغایرت باید  گفته است نظر دوم صحیح است یعنی رأي 3به  5اکثریت 

اگر . در مورد شرع هم باید چنین باشد. اند صورت بگیرد، و سه نفر به نظر اول رأي داده

اصل این است که این قانون مغایرتی با شریعت ندارد، اگر . قانونی در مجلس تصویب شد

. واهد ادعا کند مصوبه مجلس مغایرتی با شرع دارد او باید اقامه دلیل بکندخ کسی می

توان گفت که این رأيِ  لذا بر مغایرت باید رأي بگیرد واگر اکثریت آورد در آن صورت می

این را در . خالف، مغایر شرع خواهد بود ودوباره باید اعاده شود به مجلس و بررسی شود

  . پرداختجاي خودش هم به آن خواهیم 

سومین سند ما استفساري است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از شوراي نگهبان 

به وظیفه ارجاعیات  112قانون اساسی است که صدر اصل  112اتفاقاً درباره اصل . کرده

سؤال . ـ به مجمع تشخیص مرتبط استـواسطه مخالفت شوراي نگهبان  ـ بهـاز مجلس 

شوراي نگهبان در . شوم رد مرتبطش را متذکر میو جوابش طوالنی بود من فقط موا

در تاریخ  شمی رفسنجانیآقاي هاپاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مطابق اصل چهارم قانون : نویسد شوراي نگهبان می 75/45به شماره  1372/ 3/3

حتی . وازین شرع باشدتواند خالف م اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی

تواند خالف  نه فقط مصوبه مجلس، بلکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمی

  .موازین شرع باشد

پرسد منظور آن شوراي محترم از عبارت خالف  رئیس مجمع تشخیص نظام می

که  خاطر این جا است به الذکر چیست؟ سؤال به موازین شرع در بند سوم تفسیري فوق

ص اتفاقاً مشکالتش در جایی است که شوراي نگهبان قانونی را خالف شرع مجمع تشخی

گوید بر مصلحت است،  کند، می یا قانون اساسی تشخیص داده مجلس پافشاري می

رود سراغ مجمع تشخیص،  که خالف شرع باشد یا خالف قانون اساسی باشد می همین

ایت بکند یعنی باید نظر وقت اگر مجمع تشخیص مقید باشد که موازین شرع را رع آن

شوراي نگهبان را تأیید بکند و دیگر نظر مجلس در اکثر موارد منتفی خواهد بود اشکال 

  .مجمع تشخیص به این است

منظور از خالف «پاسخ داده  14872شماره  20/4/72شوراي نگهبان درنامه مورخ 

و در این . احکام ثانویهموازین شرع آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد نه با 

لحاظ  به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به 112رابطه صدر اصل 

این پاسخ در بحث ما تنها سند کلیدي است که داریم یعنی . »عناوین ثانویه را داده است
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عیناً همان چیزي است که من دنبالش بودم و این هم فقط به درد مجمع تشخیص 

پس منظور از خالف موازین . توانیم به آن استناد بکنیم گر هم ما میخورد جاي دی نمی

  .شرع این است که نه با احکام اولیه شرعی سازگار باشد نه با احکام ثانویه

سه مورد وظیفه براي مجمع تشخیص  112ـ اصل  112گوید از صدر اصل  بعد می

هبان است دومی آن اولی آن تعیین تکلیف در اختالف مجلس و شوراي نگ :معین کرده

در مورد ارجاعات رهبري به مجمع تشخیص در آن حل معضالت نظام و امثال آن است 

صدرش یعنی همین تعیین . سومی آن هم چیز دیگري است که به آن کاري نداریم

جا شوراي نگهبان گفته که شما فقط  ـ اینـتکلیف بین شوراي نگهبان و مجلس است 

رجوع بکنید چون احکام اولیه که شوراي نگهبان متکفل  توانید به عناوین ثانویه می

  . روید تشخیص آن بوده و ربطی به شما ندارد شما فقط سراغ عناوین ثانویه می

کار رفته  رسد در پاسخ شوراي نگهبان یک تلقی موسع از احکام ثانویه به نظر می به

اریم، موردي که است، ما یک بحث احکام ثانویه داریم و دیگر بحث احکام مصلحتی د

مجمع تشخیص متکفل آن است احکام مصلحتی و احکام حکومتی است و نه عناوین 

. احکام ثانویه در ید شوراي نگهبان است که این را به تفصیل توضیح خواهم داد. ثانویه

. اتفاقاً مطابق صدر این تفسیر تشخیص احکام اولیه و ثانویه به عهده شوراي نگهبان است

م اولیه و ثانویه به عهده مجمع تشخیص خواهد بود، البته مشکل خارج از احکا

که چون مسئله احکام حکومتی چندان در فقه مورد بحث قرار نگرفته  گردد به این برمی

  .گیرند بحث علمی در موردش نشده بسیاري، احکام حکومتی را جزو احکام ثانویه می

یر شوراي نگهبان صحیح اگر احکام حکومتی را جزو احکام ثانویه بدانند تفس

اما اگر گفتیم نه، احکام ثانویه صرفاً همان احکامی است که در . شود  محسوب می

صورت وظیفه مجمع تشخیص استناد به احکام  شود در این ضرورت و اضطرار صادر می

احکام اضطراري نیست، کار مجمع تشخیص فقط احکامی است که مالك معناي  بهثانویه 

ها نداریم اختالف را  حاال کاري به این. اشد نه اضطرار و نه حکم اولیهآن مصلحت نظام ب

باید جاي دیگري حل بکنیم بنابراین دانستیم که نظر تفسیري شوراي نگهبان احکام 

  .اسالم یا احکام شرع را اعم از احکام اولی و ثانویه دانسته است

  

  یعنی فتاواي فقها احکام اسالمی

، و آن بحث این است که مراد از احکام اسالمی یا شویممی اکنون وارد بحث اصلی 

جا به این نتیجه  ها با هم مرادفند دقیقاً چیست؟ تا این موازین اسالمی که گفتیم این
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پس در بحث موازین . رسیدیم که مراد از موازین شرع چیزي جز احکام شرعی نیست

  . گفتیم اصطالح فقهی نیست، موازین شرعی یعنی احکام شرع

. ته دوم در این زمینه این است که احکام شرع اعم از احکام اولیه و ثانویه استنک

دانید احکام شرعی اگر لو خلّی و طبعه باشد، یعنی در شرایط عادي و طبیعی باشد،  می

. شود ، اضطرار و ضرورت نباشد به این حکم، حکم اولیه گفته می مکلف در عسر و حرج

شود به این عنوان که مکلف دیگر در حالت طبیعی  اگر عنوان ثانوي بر مکلف عارض

به شکل کلی  ؛نباشد، بلکه به یکی از این عناوین مبتال باشد از قبیل عسر و حرج

شود و حکم  صورت حکم اولیه ساقط می توان گفت به اضطرار مبتال باشد، در این می

لی است و حکم شرعی ک ،  شود و حکم ثانویه حکم شرعی است ثانویه بر او بار می

هاي حکم شرعی   تمام ویژگی. اختصاصی به زمان، مکان و شخص خاصی در مکلف ندارد

ها را  این. که عبارت از کلیت و ثبوت باشد مادامی که عنوان ثانوي برقرار است دارد

خواهم بگویم حکم ثانوي نیست دقیقاً مشخص  گویم تا وقتی که حکم حکومتی را می می

  باشد چرا؟ 

ها است و  ی اعم از حکم اولی و ثانوي است، هم حکم اولی در رسالهپس حکم شرع

گرفتن حکم اولی است و  روزه. وضو حکم اولی و تیمم حکم ثانوي است. هم حکم ثانوي

هر . هاي عملیه آمده است هر دو مطلب در رساله. روزه خوردن مریض حکم ثانوي است

تشخیص که حاال این مورد . دشو هر دو توسط مجتهد استنباط می .دو حکم کلی است

عهده  اکثر قریب به اتفاق آن هم به .کند محل ضرورت است در مواضع مختلف تفاوت می

گیرد االن محل رجوع به حکم اولی  خود مکلف است این خود فرد است که تصمیم می

اي که در بحث حاصل شد این است  پس اولین نکته. است یا جاي رجوع به حکم ثانوي

  . یا موازین اسالم اعم از حکم اولی و ثانوي استحکم شرعی 

نکته بعدي این است که مراد از احکام شرعی فتاواي شرعی هستند که از طریق 

جا مراد از فتوا مقابل حکم است، در اصطالح  دقیقاً این. آید دست می استنباط فقهی به

سیم که آیا پر گوییم احکام اهللا آن بحث دیگري است یک وقت می فقهی یک وقت می

بار حقوقی و بار فقهی آن . این که مجتهد گفته است فتواي او است یا حکم کرده است

مثالً اگر هالل ماه رمضان یا هالل ماه شوال رؤیت شد مجتهد حکم به  ،کند تفاوت می

در تفاوت بین حکم و فتوا باید دقت فراوان . کند این حکم است نه فتوا حلول ماه می

کنیم چون بارش هم متفاوت است، این اتفاقی هم هست یعنی نظر کرد که اشتباه ن

  .از فقهاي گذشته این مطالب را دارند تا فقهاي امروز. خاص این و آن نیست



 206 شریعت و سیاست

فتوا امر کلی . ها کلیت و جزئیت است ترین تفاوت در تفاوت بین فتوا و حکم مهم

ط را داشت است اختصاصی به زمان خاص، مکلف خاص ندارد هر کسی که این شرای

باید اعدام شود  این که مثالً مرتد می. شود فتوا باید به این وظیفه عمل کند، این می می

کند لذا این  این فتوا است اما این که این شخص خاص عنوان کلی ارتداد بر او صدق می

چه که  ، آن شخص خاص امروز باید به اتهام ارتداد اعدام شود یا نه؟ این حکم است

گیرد و بعد  رؤیت هالل که صورت می. ان رشدي صادر شد حکم بود نه فتوادرمورد سلم

چه که توسط قاضی صادر  آن. شود که ماه آمده یا رفته است حکم است از احراز اعالم می

لذا تفاوت حکم و فتوا . شود حکم قضایی است؛ این شخص باید به این مجازات برسد می

. ک زمان خاص ویک مورد مشخص شده استدقیقاً در کلیت و جزئیت و اختصاص به ی

فتوا این است . این حکم است ،امروز باید با این کشور صلح کرد، با آن کشور جنگید

  . شود فتوا طور کلی اگر کسی چنین کرد با او باید چنان کرد، می به

و  94خوب بسیار سؤال مهمی است مراد از موازین شرع یا احکام شرع در این اصول 

. ببرم کار بهجا دیگر الزم نیست صفت شرعی هم براي حکم  ت یا حکم؟ اینفتوا اس 96

فتاوا همان که . جا مراد از احکام شرعی فتاواي شرعی هستند فتوا است یا حکم ؟ در این

 ههاي عملی کتب فقهی فتوایی مثل رساله. اند در کتب فقهی استداللی یا فتوایی آمده

ها  ، مرادمان از احکام شرع این الکالملی مثل جواهرکتب فقهی استدال. لهمثل تحریرالوسی

یعنی آنچه که در این کتب مدون است ربطی به این مکلف و آن مکلف و ربطی . هستند

  . آید؟ از طریق استنباط فقهی دست می از چه طریقی به. به این زمان و آن زمان ندارد

فقط مستنبط چه کسی وضعشان کرده یا واضع فتوا کیست؟ شارع است و فقیه 

گونه باشد یا بیع ربوي حکمش چنین  گونه باشد یا مجازات دزد آن است که نماز این

، شارع مشخص است خدا یا  است، چه کسی آن را وضع کرده است؟ واضع شارع است

) ص (گزارشگر وضع شرعی توسط خدا و رسول) ع (، حتی به نظر شیعه ائمه)ص (رسول

. است) ص (شارع خدا و به اذن خدا رسول. ندشو هستند و خود واضع محسوب نمی

کنند منتها چون گزارشگر نقل غیر از خودشان  می گزارش را صرفاً آن تشریع) ع (ائمه

اما فقیه در . پذیرد ها را می منبع معصوم گزارش تشریع آن عنوان بهشیعه  ،کسی نیست

 .است) ص (واضع شریعت فقط خدا و رسول. فقیه شارع نیست. فتوا واضع حکم نیست

  .تواند در این مسأله وارد شود کس دیگري نمی
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  احکام ثابت نه متغیر

دانید احکامی  ال دیگر مراد از احکام شرعی آیا احکام ثابت است یا احکام متغیر؟ میؤس

مراد از احکام . توانند متغیر باشند که در مجموعۀ دینی ما آمده برخی ثابت و برخی می

این مسأله . شود ها اطالق حکم شرعی نمی احکام متغیر به آن ، شرعی احکام ثابت هستند

االجرا هم هست اما به آن  لحاظ شرعی الزم به. بسیار بسیار مهمی است حکم متغیر داریم

 . حکم شرعی یعنی حکم ثابت. حکم اهللا یعنی حکم ثابت. توان اطالق حکم اهللا کرد نمی

به صراحت این مطلب را  عالمه طباطبایی .باید بر این ادعا شاهدي ارائه کرد می قطعاً

  .ذکر کرده است

مبنا پذیرفته شود آن وقت بسیاري از مباحث دیگر حل  عنوان بهاگر این مطلب 

عالوه بر کتب عربی که نوشته چندین رساله فنی به زبان  عالمه طباطبایی. خواهد شد

. اند هاي روز مطرح شده و ایشان پاسخ داده ها در پاسخ به سؤال ته این رسالهفارسی نوش

هاي ایشان که مستند بحث من است کتابی است به نام اسالم و انسان  یکی از این کتاب

در این ) قمري، انتشارات رسالت قم 1397ی، هادي خسروشاه به کوشش سید(  معاصر

عالمه ) 43تا  36صفحه (، »اسالم و نیازهاي انسان معاصر«نام  ایی است به هکتاب مقال

  :فرمایند می طباطبایی

اول احکام و قوانینی که . شود احکام و قوانین اسالمی به دو بخش متمایز تقسیم می

ز مقررات و قسم دیگري ا. شود همان احکام ثابت هستند حافظ منافع حیاتی انسان می

ها مقررات قابل تغییر  این. کنیم اختیارات والی تعبیر می عنوان بهها  احکام داریم که از آن

آثار والیت  عنوان به. کند ها اختالف پیدا می ها و مکان حسب مصالح مختلف زمان است به

و جانشینان و منصوبین از طرف او هستند که در  )ص(عامه منوط به نظر نبی اسالم

حسب مصلحت وقت و مکان آن را تشخیص داده و اجرا  مقررات ثابت دینی و به شعاع

رود احکام  محض از میان رفتن مصلحت این حکم متغیر نیز از میان می که به. کند می

الهی که متن شریعت است براي همیشه ثابت و پایدار است و کسی حتی ولی امر نیز 

ایی  غییر دهد و به مالحظه ازبین رفتن پارهاین حق را ندارد که آن را به مصلحت وقت ت

  .ها را الغاء کند ها در نظر او آن از آن

احکام متغیر احکام . پس احکام الهی که متن شریعت است فقط احکام ثابت هستد

گونه  البته این«گوید  با صراحت می. االجرا هستند الزم اگرچهشود  شرعی محسوب نمی

االجرا  الزم اگرچه ــ شود یري که از جانب والی وضع میـ مقررات متغـمقررات در اسالم 
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االطاعه است ولی درعین حال  است و ولی امر که به وضع و اجراي آن موظف است الزم

این قدر سواد دینی داشته  عالمه طباطبایی. »شود شریعت و حکم خدایی شمرده نمی

پس از نظر این مفسر بزرگ . می یا احکام شرع چیستاست که بتواند بگوید موازین اسال

گیرد و احکام متغیر یعنی احکام والیی  میدربر اسالمی، احکام شرعی فقط احکام ثابت را

توان اطالق حکم شرعی  ها نمی شود به آن و مصلحتی که از جانب حکومت صادر می

 المه طباطباییآنچه که از ع. خارج از متن شریعت است و میزان شریعت نیست. کرد

هاي اسالمی صفحه  نقل کردم در مقاله والیت و زعامت در اسالم که در کتاب بررسی

  .چاپ شده به بیان دیگري آمده است 181و  180

شاگرد ایشان استاد مرتضی مطهري هم بر همین منوال سلوك کرده، در کتاب  

. همین مطلب را متذکر شده است 92تا  77صفحه  2اسالم و مقتضیات زمان جلد 

االجرا هستند، اما جزء  الزم اگرچهاحکام ثابت متن شریعت هستند و احکام متغیر 

اش هم واضح است  مسأله. شوند شریعت نیستند و حکم شرعی و الهی محسوب نمی

کند و آنچه  حکم شرعی آن است که خدا وضع بکند، اما حکم متغیر را حاکم وضع می

اهللا ثابت قرار بگیرد و  تواند در کنار حکم کند که نمی م بشري جایزالخطا وضع میکه حاک

  .میزان شرع یا حکم شرع محسوب شود

  

  دیدگاه بدیع میرزاي نائینی

اي دارند که در  در این زمینه نکات بسیار ارزنده فقیه بزرگ میرزا محمدحسین نائینی

تامه دارد و سیماي بحث انطباق یا عدم مخالفت با شرع با آنچه االن بحث ما دخالت 

االمه و  تنبیه«عالمه نائینی در کتاب معتبر . شود دگرگون خواهد شد دارد عمل می

احکام سیاسی بلکه کلیه احکام اجتماعی بر : فرماید می )102تا  98صفحه (»هالمل تنزیه

احکام منصوص . احکام غیر منصوص، دوم  دو قسم است، اول احکام منصوص شرعی

هایی که  یعنی احکامی که سندي در کتاب و سنت دارد، احکام غیر منصوص یعنی آن

  .اند در کتاب و سنت ذکر نشده

ها را دارند اوالً ثابت و غیرقابل تغییر هستند ثانیاً  احکام منصوص شرعی این ویژگی

رابعاً اکثر احکام سیاسی از این  شوند قابل نسخ نیستند ثالثاً توسط فقها استنباط می

اما بخش دوم احکام یعنی احکام . قسم نیستند احکام سیاسی همه جزء متغیرات هستند

تابع مصالح و . غیرمنصوص در متن شریعت ضابطه خاص و میزان مخصوصی ندارند
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وضع این . پذیرند قابل نسخ هستند متغیر هستند زوال. مقتضیات زمان و مکان هستند

این احکام نیاز به مشورت دارند درحالی که . عهده والی حکومت اسالمی است بهاحکام 

روند به  احکام منصوص اصالً ربطی به مشورت ندارند این که نماز چند رکعت باشد نمی

اما در این احکام حاکم تنها به شرط مشورت است . شیوه دمکراتیک از مردم سؤال کنند

  .تواند حکم وضع کند که می

تواند وضع این  والی اسالمی می: گوید، این است ابل توجهی که نائینی مینکته ق

احکام را به نمایندگان مردم واگذار کند، یعنی خودش وضع نکند بلکه وضع حکم متغیر 

تطبیق بر  به تصریح میرزاي نائینی. را به نمایندگان یا وکالي قوه مقننه واگذار کند

کنم ما فقیهی  من فکر نمی. ین قسم از احکام بدون موضوع و بال محل استشرعیات در ا

تر از این هم اظهار  تر از نائینی در حوزه حقوق اساسی داشته باشیم و بتواند صریح قوي

نظر کند، اصالً بحث انطباق، تشخیص مغایرت و عدم مغایرت در حوزه احکام متغیر 

دهد اکثر احکام سیاسی از این قسم  ر میبدون موضوع و بالمحل است در انتها تذک

هایی که نیازي به انطباق ندارند نیازي به نظارت ندارند الزم نیست یک  هستند همان

اند،  اند یا درست عمل نکرده فقیه بیاید باالي سرشان بنشیند ببیند درست عمل کرده

. استفاده بکنیمشود که از فقه فقیه بخواهیم  چون در دین چیزي در این زمینه پیدا نمی

االجرابودن با  اما شرعاً الزم. االجرا هستند به نظر وي البته این احکام شرعاً هم الزم

  .بودن یکی نیست بودن و جزء متن شریعت شرعی

ها بر شرعیات کما  آن که قوانین و دستوراتی در تطبیق آن«: اما عبارت خود نائینی 

و در ) یعنی احکام منصوص( قصور است ینبغی باید مراقبت و دقت شود به قسم اول م

یعنی تطبیق بر شرعیات یعنی » قسم دوم اصالً این مطلب بدون موضوع و بالمحل است

پس به نظر . نظارت هیأت نظارت و شوراي نگهبان در این قسم از احکام منتفی است

وراي ایشان در این مسأله احکام متغیر شرعی اصالً نیازي به هیأت نظارت یا نیازي به ش

نگهبان فعلی نیست، در اینجا الزم است به نکته دیگري از نائینی در این باب هم اشاره 

  .کنم

ي اهللا نور هیأت نظارت در اصل دوم متمم قانون اساسی پیشنهاد مرحوم شیخ فضل

دانست  الزم نمی نائینی با این پیشنهاد موافق نبود و آن را شرعاً. بود، نه پیشنهاد نائینی

جا  تر است که چهار فقیه آن به احتیاط نزدیک. تنها بر سبیل احتیاط آن را پذیرفت

اما وجود چند فقیه بین نمایندگان مجلس براي اسالمیت . بنشینند و نظارت بکنند
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اش را بخوانم، من این را براي برخی از مراجع نقل  بگذارید جمله. کند کفایت می

کردند که آیا ممکن است چنین چیزي فقیهی مثل  استبعاد می با تعجب. کردم می

گوید  عرض کردم نه تنها ممکن است بلکه واقع شده است اصالً می. نائینی فرموده باشد

ها مسلمان  به شرطی که نماینده. آقا نیازي به هیأت نظارت یا شوراي نگهبان نیست

ستیز هستند؟  ها دین د، مگر نمایندهها هم یکی دو تا مجتهد هم باش ه باشند و بین نمایند

  .کنند اگر حرف حساب شنیدند خوب گوش می

التمکن محض رعایت  غایت آنچه مع« :فرماید تنبیه االمه می 79نائینی در صفحه 

تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله  الرعایه می االحتیاط الزم این جهت من باب

یعنی همین که مجتهدي مثل نائینی به  »منتخبین است به اذن مجتهد نافذالحکومت

نمایندگان مردم اجازه بدهد که بروند قانون وضع بکنند، براي مشروعیتش کافی است، 

به نمایندگان مجلس اجازه استفاده از ضرورت را  خمینی هللا شبیه آنچه که مرحوم آیت

بنده احراز شده، ایشان به  ، ضرورتش از نظر به این حکم شما اگر رأي دادید: داد گفت

نائینی در ادامه تصریح . دهد مجلس اذن داد، نائینی هم این اذن را به مجلس می

ایی از مجتهدین عظام براي تسهیل  یا اشتمال هیأت مبعوثان و رسمیت برعده«: کند می

یا مجتهدي مثل نائینی اذن بدهد یا در بین نمایندگان مجلس دو یا » و تنفیذ آرا صادره

این رأي . کند سه مجتهد باشد، همین براي مشروعیت کار نمایندگان مجلس کفایت می

  .دومین عالم در این زمینه که مورد بحث ما است

  

  رأي ابتکاري شهید صدر

 باقر صدراهللا شهید سید محمد ناد بکنم آیتخواهم به آرائش است سومین عالمی که می

یعنی در آستانه پیروزي انقالب یک دوره شش جلدي جزواتی  57ل است ایشان در سا

لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ عن مشروع «تدوین کرد یکی از آنها  »هاالسالم یقودالحیا«بنام 

یعنی یک مقدمه  )19و  18، ص 1399بیروت  (»االسالمیۀ فی ایران لجمهوریۀدستورا 

ایی  ایشان نکات بسیار ارزنده. فقهی تمهیدي براي قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

بود چقدر آرا  شهید شد و اگر می خدا رحمتش بکند توسط صدام. ذکر کرده است

دهنده بصیرت بسیار زیاد  رأیی که ایشان در این زمینه داده، نشان. ایی داشت روشنفکرانه

  .موده استرسیم به همان چیزي که ایشان فر در عمل هم داریم می هرچندوي است، 
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بخش اول احکام شرعی غیر : ایشان قوانین اسالمی را به سه بخش تقسیم کرده

اختالفی اعم از ضروري، اجماعی و اتفاقی همه فقها مثالً تعداد نمازها، اصل روزه، اصل 

حج، دوم احکام شرعی مورد اختالف بین فقها که اکثر قریب به اتفاق جزئیات فقهی ما 

اي که فارغ از حکم  هم احکام منطقه الفراغ یعنی احکام منطقه سوم آن. گونه است این

به زبان ساده احکام حوزه . الزامی شرعی است فارغ از حکم واجب و حکم حرام است

. اي است که شارع در این زمینه تکلیفی براي مسلمان تعیین نکرده است مباحات حوزه

ها از احکام ثابت و  وید اینگ درمورد احکام شرعی که مورد اختالف فقها نیستند می

یعنی همان ضروریات فقهی، قطعاً قانونی که در مجلس . شوند محسوب میناپذیر  زوال

شود، نباید مغایرتی با احکام ثابت غیر اختالفی داشته  یک کشور اسالمی تصویب می

  .باشد

اما درمورد احکام شرعی اختالفی سؤال این است که کدامش را انتخاب بکنیم 

خواهیم قانون بنویسیم به حکم کدام مجتهد عمل  می. اهیم جامعه را اداره بکنیمخو می

آیا برویم . نسبت به خود مجتهد و مقلدینش اهللا حکم. است اهللاش حکم  همه. بکنیم

. گوید نه الزم نیست دست دارد؟ صدر می سراغ فقیهی که احیاناً زعامت و زمامداري را به

اواي اختالفی کند شما ببینید بین فت اوتی هم با هم نمیاست هیچ تف هللا اش حکم همه

سوي مجتهدین معتبر صادر شده است کدام فتوا تناسب بیشتري با که در این زمینه از

. اي است دقت بفرمایید نکته خیلی ارزنده. رفع مشکالت شما دارد آن را انتخاب کنید

  . م دارداین را دو جا گفته در کتاب اقتصادنایش دارد در اینجا ه

خواهیم سیستم اقتصادي را بسازیم با فتواي یک  گوید ما وقتی می در اقتصادنا می

ما جاهاي خالی در جدول نظام اقتصادي اسالمی . بسا نتوان سیستم درست کرد فقیه چه

اگر شد از فتواي فقیه دیگر هم . بینیم کدامش با سیستم ما سازگار است داریم می

بینیم  ید در کنوانسیون منع هرگونه اشکال تبعیض از زنان میفرض کن. کنیم استفاده می

کند خوب به آن  فتواي آقاي الف در این زمینه نظر نمایندگان مجلس را تأمین می

جا شوراي نگهبان حق ندارد به واسطه استناد نمایندگان  در این. کنند مجتهد استناد می

  . مجلس به این فتواي معتبر شرعی بگوید خالف شرع است

ده تا فتواي معتبر داریم حکومت اسالمی کدامش . گزینشگر فتوا نمایندگان هستند

را انتخاب بکند؟ نگفته بروید سراغ اعلم چون در غیر موردي که جامعه بر اعلمیت یک 

گویند من اعلم  ها می کدام از اینارد، مصادیق اعلم متعدد است و هرنظر د مجتهد اتفاق
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اگر . خواهد استناد بکند دعی اعلمیت داریم به کدامش میده مرجع یعنی ده م. هستم

کند  قضیه قدرت سیاسی باشد قدرت سیاسی که داللت بر اعتبار فقهی و علمی نمی

خورد نه به  بسیار خوب آقایی آمده امروز زمامدار شده است زمامداري به درد اجرا می

  .درد حوزه علمی نه به درد مسائل فنی

دهد که کدام یک از  ان مردم بهتر از هر کسی تشخیص میدر مسائل فنی نمایندگ

در احکام شرعی اختالفی . ري داردتاي رفع مشکالت اجتماعی تناسب بیشاین فتاوا بر

در این . عهده نمایندگان مردم است انتخاب حکم شرعی سازگار با مصالح عمومی به

شود، این  عمل نمیحوزه لزوماً به فتواي یک فقیه خاص ولو مرجع صالح یا ولی امر 

. اند ما حق نسخ آن را نداریم اختالفی هستند اما ثابت. شوند احکام نیز ثابت فرض می

کدامش را انتخاب بکنیم . مجتهدین مختلف هم با همدیگر تفاوت دیدگاه دارند

  . تري با رفع مشکالت ما داردکدامش تناسب بیشهر

در . کند مشکالت ما را مرتفع میگوییم فتواي این فقیه امروز  در بحث دیه زنان می

کند، در بحث  تر حل میم فتواي آن یکی مشکالت ما را بیشگویی بحث شهادت زن می

سن مسئولیت کیفري را باالتر . کند بلوغ دختران فتواي مجتهد سوم مشکالت را رفع می

به اگر ما . شویم تري مواجه میکمالمللی با مشکالت  هاي بین سیونبرد لذا در کنوان می

، شرعی  اداره کنیم حقوق توانیم کشورمان را با شیوه اسالمی روش صدر عمل کنیم می

المللی هم شرکت کنیم هیچ مشکل  عین حال با سربلندي در همه مجامع بینباشد در

کنم اگر سید محمد باقر صدر را با همۀ  من فکر نمی. شرعی هم پیش پاي ما قرار نگیرد

گوید کند ب الختم مقایسه کنیم، احدي جرأت نمی الی دوالب  نفقهاي شوراي نگهبان م

تر از من دلش به حال اسالم  فهمیده است یا کم تر میسید محمد باقر صدر از من کم

  . سوخته است می

گوید در این حوزه از  می. الفراغ یا حوزه مباحات است  حال نکته بدیعش در منطقه

نه به والی نه به حاکم، بلکه تقنین به . سوي شارع تقنین به مکلفان واگذار شده است

مردم واگذار شده است وضع احکام الزامی در این حوزه با رعایت مصلحت عمومی در 

این حوزه، حوزه احکام متغیر . عهده نمایندگان مردم است چارچوب قانون اساسی به

رت باید گوید فقها در این حوزه نظا ٌیی متفاوت با نائینی صدر می  أشوددر ر محسوب می

در حوزه مباحات و منطقه الفراغ دقت بکنند، . بکنند که خالف شرعی اتفاق نیفتد

  .قانون وضع نشود عنوان بهنظارت بکنند که حرامی 
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  خروج احکام قضائی و والئی از احکام شرع

سؤال آیا احکام شرع غیر از فتاواي شرعی شامل احکام قضایی و احکام والیی هم 

خواهم یک قانون را در مجلس تصویب بکنم با فتواي  من وقتی میشود یا نه؟ یعنی  می

اگر قانون با حکم قضایی یک مجتهد مخالف بود یعنی یک مجتهد . سنجم فقها می

الشرایط در قضیۀ فی واقعۀ یعنی در یک قضیه خاص یک حکم قضایی صادر کرده  جامع

با خانم بهمان است آیا است گفته این خانه مال آقاي فالن است یا در این مرافعه حق 

خواهد تصویب بشود با این حکم قضایی احیاناً مغایرت داشته باشد  اگر قانونی را که می

میزان شریعت یا حکم شریعت حساب بکنیم؟ واضح است پاسخ  عنوان بهتوانیم آن را  می

که حکم قضایی تطبیق احکام شرع از جانب قاضی بر واقعه  کامالً منفی است براي این

توانیم در این زمینه  قانون کلی است ما نمی. ، قانون، جزئی و خصوصی نیست ص استخا

  .به آن حکم خاص استناد کنیم

سؤال بعدي این است که آیا میزان شرع یا احکام شرع شامل حکم والیی، حکم 

شود یا نه؟ خیر پاسخ صددرصد منفی است، چرا؟ زیرا  حکومتی و حکم مصلحتی می

حکم متغیر . حکومتی یا حکم مصلحتی از احکام متغیر هستند حکم والیی یا حکم

آید، پس وقتی قانونگذاري گفته  حساب نمی شود و حکم شرعی به محسوب نمی اهللا حکم

ها، منظورش احکام ثابت  است احکام شرعی یا موازین شرعی یا احکام اسالم یا شبیه این

تواند  شود قانون نمی دیگري می گونه است فردا گونه حکم متغیر امروز این. بوده است

صرفاً همین کلمات احکام شرعی یا احکام اسالمی یا . خودش را با این امور منطبق بکند

گیرد، حکم والیی حکم متغیر  لحاظ فقهی فقط احکام ثابت را در برمی موازین اسالمی به

  . است، از دایره احکام شرعی بیرون است

دلیل مخالفت با حکم  مصوبات مجلس را بهپس شوراي نگهبان شرعاً حق ندارد 

حکومتی ولی فقیه رد کند، دیگر چه برسد به اظهار نظر، رهنمود و تمایل ولی فقیه، 

فقیه یا رهبري بگوید من نظرم این است یا من این  فرض بکنید در یک سخنرانی ولی 

نظر یا پسندم، آیا قاضی حق دارد در محکمه به  پسندم آن مطلب را نمی مطلب را می

تمایل رهبري استناد بکند؟ اگر چنین کرد دادسراي انتظامی قضات حق دارد او را 

محاکمه بکند یعنی شما باید به قانون عمل بکنید نه به نظر مقام رهبري و واضح است 

هکذا شوراي نگهبان کاري جز . شود که رأي این مقام محترم هرگز قانون محسوب نمی

  .تواند با احکام ثابت شرعی بسنجد اظ حقوقی صرفاً میلح تواند بکند، به این نمی
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تواند میزان ترازوي شوراي نگهبان  قطعاً حکم حکومتی حکم شرعی نیست و نمی

نامه سازمان  واقع شود دیگر چه برسد به مصوبات نهادهاي منصوب رهبري مثالً آیین

نامه  با آییندلیل مغایرت  شوراي نگهبان حق ندارد مصوبات مجلس را به. ها زندان

بر همین منوال شوراي نگهبان . هایی که به تصویب ایشان رسیده است رد کند سازمان

دلیل مخالفت با مصوبات شوراي عالی انقالب  شرعاً مجاز نیست مصوبات مجلس را به

گفت  حاال اگر می. فرهنگی که به تصویب مقام رهبري رسیده است مغایر با شرع بشناسد

ایر است باز شاید محملی داشته باشد، اما مغایر با شرع دانستن به با قانون اساسی مغ

  نامه یا مصوبات دادگاه ویژه روحانیت ها، آیین نامه سازمان زندان استناد مخالفت با آیین

  .یا شوراي انقالب فرهنگی فاقد هرگونه مستند معتبر شرعی است

بر مصلحت یک انسان  از آن باالتر آیا رأي ولی فقیه یعنی رأي متغیر و مبتنی

میزان . کند زیر آن را امضا بکند غیرمعصوم میزان شریعت است؟ کدام فقیه جرأت می

السالم وضع شده  و حداکثر ائمه علیهم) ص(شرع یعنی آنچه که توسط خدا و رسول

شود فتوا، اما حکم انشاء حاکم است  کند، استنباط اسمش می فقیه استنباط می. والغیر

که  این  اما حکمی که توسط یک حاکم یا یک قاضی باید صادر شود،. یهنه استنباط فق

من با وضوح و شفافیت صحبت . تواند باشد حکم شرعی هم نیست میزان شریعت نمی

است که این مطالب به دست فقهاي محترم شوراي نگهبان برسد   کنم بسیار مناسب می

  و پاسخ بدهند آیا ولی فقیه شارع است؟

کم حکومتی حکم شرعی است الزمه بین و غیرقابل انفکاك آن اگر کسی گفت ح

چون شارع . دانیم و این قطعاً شرك ربوبی است فقیه را شارع می این است که ما ولی 

و ائمه علیهم السالم هم تازه با یک تعبیر  )ص(منحصر است به خدا و به اذن او رسول

قیهی چه اخباري چه اصولی هیچ ف. شیعی گزارشگر معصوم حکم الهی یا نبوي هستند

استنباط هم در حوزه حکم ثابت اعم . ما حداکثر مستنبط هستیم. داند فقیه را شارع نمی

االجرا است اما حکم  حکم حکومتی الزم. شود از احکام اولی و ثانوي شرعی انجام می

تر فالن نهاد  شود دیگر چه برسد به مصوبه دو سه مرتبه پایین شرعی محسوب نمی

  . ولی فقیه منصوب

مصوبات مجلس شوراي اسالمی به واسطه مخالفت با مصوبات نهادهاي انتصابی یا 

تواند مخالف  مخالفت با احکام حکومتی و فرامین و رهنمودها و آراي ولی فقیه هرگز نمی

شوراي نگهبان شرعاً حق ندارد چون . با احکام شرع یا منافی موازین اسالم اعالم شود
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زه مطبوعات با نظر مقام رهبري منافی است مصوبه مجلس را مصوبه مجلس در حو

بدون هیچ رودربایستی این . خالف شرع اعالم کند، یعنی ولی فقیه را شارع حساب کند

شود  ها را که دیگر نمی ن است، اینیعنی بدعت بی» الدین الدین فی ادخال مالیس من«

داخل شرعش بکنیم  چیزي که از شرع نیست. گذاشت به حساب ضوابط فقه سنتی

شود شما شرعتان همان است که در کتاب و سنت نوشته است در کتاب   بدعت می

  . فتوایی نوشته نه غیر از این

  

  راه حل پیشنهادي

جا نقد آنچه که دیگران  خود را عرض کنم تا این  حل ایجابی خواهم راه خوب اکنون می

ال اگر خواستیم یک قانون اجرایی حا. اند و شوراي محترم نگهبان مرتکب شده است گفته

گوید مغایر با  قانون اساسی بنویسیم چه باید کرد؟ یعنی وقتی می 96و  94براي اصل 

شود با  شرع نباشد یعنی با چه چیزي مغایر نباشد؟ اگر قانونی که در مجلس تصویب می

اعالم فتواي حتی یک فقیه معتبر انطباق داشته باشد احدي حق ندارد آن را خالف شرع 

کند ذیلش  مجلس وقتی چیزي را تصویب می. کند، حتی یک نفر منتهی فقیه معتبر

مستنداتش را بنویسد یعنی جاهایی که مظنه بحث شرعی دارد بنویسد این قانون 

الشرایط، یا  مستنداتش عبارت است از فتواي فالن مرجع تقلید و بهمان مجتهد جامع

  .کند استفتاء می

نویسد با مهر  کند می ه زنان قانونی تصویب بکند استفتاء میخواهد در حوز اگر می

آید ذیلش مثالً درمورد شهادت زن یا کنوانسیون منع شکنجه براي  مرجع تقلید می

ها االن ما فتوا داریم یعنی فتواي کامالً همسو با اکثریت نمایندگان مجلس  هرکدام از این

ي فتوا داده است به شرط منتظر هللا تبالفعل وجود دارد، در کنوانسیون منع تبعیض آی

فتوا داده است، در  صانعی هللا در برخی از احکام زنان هم آیت. تحفظ شرعاً مجاز است

 ها را این. فتوا دارند موسوي اردبیلیهللا ا منع شکنجه همین دو فقیه محترم عالوه بر آیت

  االن ما فتواي بالفعل داریم چه کسی حق دارد بگوید خالف شرع است؟ 

گویند خالف شرع است یعنی  دانید وقتی در چنین مواردي که فتوا داریم می می

اند  جا رفته فهمند اما شش نفر از حجج اسالم و فضالیی که آن مراجع مسلم تقلید نمی

وران تدریس مراجع تقلید ما نیست، حال آن که سن برخی از آقایان نصف د  فهمند، می

وقت شورایی با چنین مرتبه علمی بیاید بگوید  آن. دقت بفرمایید نصف دوران تدریس
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مصوبه مبتنی بر فتواي مراجع تقلید خالف شرع است، منتها نظر این آقایان یا 

گویم همه برمبانی مسلم فقهی است،  ها را که دارم می آن. شان عین شرع است اکثریت

اي اتفاقی، نه فتواي نی قانون اگر با فتواي حتی یک نفر نه حتی فتواي مشهور، نه فتویع

  .ها نیازي نیست کدام این اجماعی، هیچ

جا اگر موافقت با فتواي یک فقیه معتبر باشدکافی  گشتیم آن ما دنبال مغایرت می

نهاد مرجعی که فالن  چنداعتبار هم منظور این نیست که تنها برویم سراغ  ،است

خوب خارج از این هفت نفري که اعالم . حکومتی حوزوي آن را اعالم کرده است

ترین مراجع  ، برخی از مهمسیستانی هللا اندآیات عظام حوزه علمیه نجف به ویژه آیت کرده

و نیز فقیه  ، موسوي اردبیلیحوزه علمیه قم از قبیل حضرات آیات منتظري، صانعی

حاال اگرمجلس قانونی تصویب کرد . قابل ذکرند هللا بصیر لبنانی سید محمد حسین فضل

این  کنید بگویید آیا شما جرأت می منطبق بر فتواي یکی از این ده پانزده مرجع تقلید،

  .مصوبه مجلس خالف شرع است

 ، حکیم، خوانساريتصویب شد که با فتواي مرحوم آیات عظام بروجردياگر قانونی 

کنید بگویید این خالف شرع است؟ الزم نیست حتماً  یا خویی تناسب دارد، آیا جرأت می

جزو همان کسانی باشد که شما قبول دارید مهم این است که حوزه علمیه نجف، حوزه 

کند و  اش استفتاء  مورد هر مسألهمجلس در. تی را به اعتبار بشناسدفعلمیه قم م

،  مستند هم باشد. رود پیوست مستندات شرعی و فقهی قانون به شوراي نگهبان می به

شود مستند  اتفاقاً پیشنهاد اجرایی من این است که حتماً آنچه که مربوط به شریعت می

بگیرد، مجوز فقهی از مراجع بگیرد ذیلش اش را مجلس تحصیل بکند، یعنی مجوز  فقهی

  .بگذارد

اما آیا اکثریت فقهاي شوراي نگهبان صالحیت دارند نظر و رأي و استنباط شخص 

خود را مالك عدم مغایرت با شریعت قلمداد کنند؟ یعنی بنشینند نظر بدهند و بفرمایند 

سازگار است یا سازگار  ما استنباط بکنیم، ببینیم نظر خودمان در این زمینه با این قانون

نیست؟ به نظر من نه تنها الزم نیست بلکه اصوالً هیچ اعتنایی به فتوا و استنباط 

  .توان کرد شخصی فقهاي شوراي نگهبان در مخالفت با مصوبات مجلس نمی

شان به نص قانون  االن سؤال این است فقهاي شوراي محترم نگهبان وظیفه قانونی

ن اساسی براي فقهاي شوراي نگهبان در این حوزه هیچ قانو. است» تشخیص«اساسی 

لحاظ حقوقی  لحاظ فقهی و به تشخیص به. اي جز تشخیص تعیین نکرده است وظیفه
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البته فقیه . تشخیص صدور فتوا نیست. تشخیص استنباط نیست. کامالً مشخص است

ها  این. هدباید باشد تا با آن ظرایف خاص فقهی بتواند این تشخیص را انجام بد هم می

یک . کنند ببینند آیا این مستند فقهی دارد یا ندارد قانون مصوب مجلس را بررسی می

ها شرعاً حق ندارند بگویند خالف شرع  فقیه هم اگر با این مصوبه مجلس موافق باشد این

این یک مثال خیلی ساده است که اگر در مسائل اختالفی با نظر اجتهادي یا . است

شوراي نگهبان متفاوت است اما مستند به فتواي حداقل یکی از  تقلیدي روحانیون

  . مراجع تقلید باشد شوراي نگهبان شرعاً حق ندارد بگوید این خالف شرع است

مسأله والیت مطلقه فقیه یک . زنم ترین مسأله را مثال می مثال اختالفی عنوان به

حق دارند بگویند منکر والیت فقیه  خمینی هللا آیا پیروان آیت. مسأله اختالفی است

گویند والیت مطلقه فقیه در حوزه عمومی  گوید؟ خوب اکثر مراجع می خالف شرع می

، این را »معظم الفقهاء االمامیه الیقولون به«فرمایند  اهللا خوئی می آیت. منتفی است

ی خوی هللا تواند بگوید آیت خوب حاال کسی می. ایشان آخرین سال عمرش هم نوشته

، نظر شرعی  آنچه که درست است بگوییم این نظر شرعی ما است. خالف شرع گفته

ست، کدامش با حکم واقعی »ظاهري هللا حکم« هر دو نظر هم. دیگران هم آن است

در قیامت خدا خودش قضاوت خواهد کرد این درست یا آن  هللاشاءا منطبق است؟ ان

  .درست است

ی حق ندارد به قانونی که سازگار با فتواي مراجع مسلم تقلید تنظیم شده اما کس

. تواند بشود حتی اگر گفته شود خالف شرع، این تعزیر می. است اطالق خالف شرع بکند

شوخی نیست شما به عالمی که عمر خودش را در ترویج و استنباط شریعت گذاشته 

. گویند؟ چه عرض کنم ی این را میچه کسان. بگویید آقا فتواي شما خالف شرع است

شد  یعنی از جهل است که این مطالب صادر می. طلبد ها مؤونه علمی می خیلی این

وگرنه اگر علم باشد هرگز قانون مستند به فتواي یکی از مراجع تقلید را به خالف شرع 

  .کند بودن معنون نمی

از . هبان الزم نیستلذا براي تصویب یک قانون موافقت با فتواي فقهاي شوراي نگ

سو روحانیون محترم عضو شوراي نگهبان هیچ یک صاحب فتواي بالفعل نیستند،  یک

به زبان فقهی یعنی نشسته باشند . اند استنباط و تفرغ وسع هم نفرموده. رساله که ندارند

از اول طهارت تا آخر دیات فتوا صادر کرده باشند حتی ولی فقیه هم االن فتواي بالفعل 

مه مسائل ندارد و منتشر نکرده است لذا چه بخواهیم به فتواي ایشان عمل کنند در ه
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در آن مواردي که دارد چه بخواهند به فتواي خودشان عمل کنند خوب آقایان 

  . روحانیون شوراي نگهبان فتوا ندارند

بله اگر رهبري یا روحانیون منصوب ایشان در شوراي نگهبان فتواي موافق داشتند، 

اما اگر فتواي مخالفی . تواند مرجعی براي پذیرش قانون مجلس باشد شان میموافقت

داشتند این مالك نیست باید ببینند مجلس به فتواي چه کسی استناد کرده است؟ به 

فتواي هر مجتهدي استناد کرد مجاز است و روحانیون شوراي نگهبان حق ندارند چنین 

به مجلس در زمینه احکام ثابت و منصوص هر مصو. اي را خالف شرع اعالم کنند مصوبه

الزم است مستند فقهی آن با ذکر قائلش در ذیل مصوبه به شوراي نگهبان فرستاده 

بینید  کنیم بگوییم این نکته فقهی که در آن می یعنی امروز قانون تصویب می .شود

تا فردا وقتی خواست شوراي . مستندش رأي فالن مرجع تقلید است این هم سندش

  .بداند این مستند دارد. بان بگوید خالف شرع استنگه

شود ذکر کرد این است که شوراي نگهبان تنها  جا می اي که این ترین نکته کاربردي

درصورتی حق دارد اعالم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع را بکند که یکی از این 

. رایش احراز نشودصحت استناد رأي فقهی به فقیه ب: صورت اول.دو مطلب اتفاق بیفتد

اگر گفتیم مثالً این را فالن مرجع فرموده است شوراي نگهبان تشخیص بدهد این 

یا سندش درست . آید دست نمی شود نه از این مطلب این نکته به مطلبی که گفته می

 هللا صورت یعنی فرض کنید آیت تنها در این. مفتی را معتبر نشناسد: صورت دوم. نیست

مفتی و صادر کننده فتوا  عنوان بهه شوراي نگهبان بگوید بنده این آقا را فالن این را گفت

شود برایش  یکی از این دو حالت است هیچ حالت دیگري را نمی. شناسم به رسمیت نمی

درنظر گرفت پس یا در امکان استناد به آن تردید حقوقی و فقهی کند یا در اعتبار مفتی 

محتواي فتواي مفتی . در محتواي فتوا بحث کنداما حق ندارد . و فقیه تردید بکند

  . مستند قانون امضا کرده است این به عهده شوراي نگهبان نیست عنوان بهمعتبري که 

باید مستند مغایرت مصوبات مجلس با شرع را توضیح  نکته دیگر شوراي نگهبان می

با شرع است  هر قانونی که خواست رد بکند صرف این که بنویسد این قانون مغایر. دهد

آید مستند خودش نسبت به  شما موظفید همچنانی که مجلس می. پذیرفته نیست

خواهد احراز مغایرت بکند تذکر  کند شوراي نگهبان هم وقتی می شریعت را نقل می

این . دهد به این دلیل فقهی این قانون مغایر با شرع است نظر هم باید مشخص باشد می

احکام شرع باید قبل از تصویب قانون، مکتوب و مدون و هم کامالً قابل ذکر است که 
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خواهید بگویید چیزي مغایر با قانون اساسی هست یا  شما وقتی می. قابل مراجعه باشد

خواهید  می شریعتی که شما. نیست قانون اساسی موجود، مشخص و قابل مراجعه است

  . اند شان نوشته هاي با آن بسنجید اگر منظور فتواي فقهاي معاصر است خوب در کتاب

اما شما روحانیون محترم شوراي نگهبان کتاب فتوایی ندارید که قابل مراجعه باشد 

تا نماینده مجلس قبالً مذاق فقهی شما را سنجیده باشد حتی اگر سنجیده باشد، شرعاً 

اگر . مقلد شما نیست که بخواهد آن را رعایت بکند. مکلف نیست آن را رعایت کند

رأي یک فقیه خاص مثالً ولی فقیه مالك سنجش عدم مغایرت با احکام شرع مغایرت با 

یعنی شما اگر فتواي . باشد بسیاري از فتاواي مورد عمل متشرعان مغایر شرع خواهد بود

دانند این اختالفات تا  اند می ها که در این مسائل کار کرده یک نفر را مالك بگیرید آن

کنید بگویید خالف شرع است یعنی  ها را جرأت می تک این آن وقت شما تک. کجا است

اطمینان داریم که مذاق شارع بر افزایش . افتد در باال تا پایین جامعه دارد حرام اتفاق می

 معاصی و گسترش قلمرو محرمات و فتوا و رأي افراد غیرمعصوم را میزان شریعت

  .دانستن نیست 

  

  نتیجه بحث

قانون اساسی درخصوص انطباق مصوبات  96و  94ول قرار ما این بود که نحوه اجراي اص

  . مجلس با موازین شرع مشخص بشود

  .مراد از موازین شرع چیزي جز احکام شرعی نیست. 1

  .از احکام شرعی احکام ثابت مراد است .2

  .احکام ثابت یعنی فتاواي شرعی .3

  .فتواي شرعی اعم از احکام ثانوي و احکام اولی است. 4

ها از احکام متغیر  شود چون این امل حکم حکومتی و حکم قضایی نمیاین فتوا ش .5

  .هستند

هیچ لزومی  .کند این فتوا از جانب هر فقیه معتبري که صورت بگیرد کفایت می .6

  .ندارد فتواي مشهور یا فتواي ولی فقیه یا فتواي فقهاي شوراي نگهبان باشد

هم سازگار باشد کفایت  اگر قانون مصوب مجلس با فتواي یک فقیه معتبر .7

، دراین بحث از نظر سه نفر از علماي معاصر استفاده کردیم عالمه طباطبایی. کند می

  . صدر مرحوم سید محمدباقر ،میرزاي نائینی



 220 شریعت و سیاست

در ذیل قوانین مصوبش مستند  اول مجلس: حل اجرایی ما نیز دو مورد بود راه. 8

دوم شوراي نگهبان نیز  .فقهی و دلیل شرعی قانون را با ذکر نام فقیه و مفتی ذکر کند

  .د فقهی خود را ذکر کندندهد مست موظف است قوانینی را که خالف شرع تشخیص می

و  ،یکی رد اعتبار مفتی :این تشخیص خالف شرع نیز به دو مورد منحصر شد. 9

اما شرعاً مجاز نیست محتواي فتواي یک  .استناد قانون به فتواي مورد نظردیگري رد 

فقیه معتبر را به صرف این که مخالف نظر شوراي نگهبان یا ولی فقیه است خالف شرع 

  .اعالم کند

  .و برکاته هللا والسالم علیکم و رحمه 

  

  سؤاالت کارشناسان حقوقی پاسخ به 

در مورد لزوم موافقت یا . ی نظر قانونگذار استیکی از مستندات حقوق :سؤال اول •

ی چه نظري عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با احکام شرع، خبرگان قانون اساس

مورد این که مالك فقواي شوراي نگهبان است یا ضابطه تشخیص اند؟ هکذا در داشته

  اند؟ ها خبرگان چه گفته آن

قهی این مطلب در مسأله شرط ضمن مورد لزوم انطباق یا عدم مغایرت بحث فدر :پاسخ

جا داریم که این شرط ضمن عقد نباید  عقد در کتاب بیع آمده بحث مستوفایی ما آن

نباید خالف کتاب و سنت باشد بعد بحث شده است که آیا . خالف مقتضاي عقد باشد

. کند که مخالف کتاب و سنت نباشد کفایت می باید موافق کتاب و سنت باشد یا همین

اند که شرط الزم نیست  جا شده و فقها به همین نتیجه رسیده اي آن یلی ارزندهبحث خ

انطباق اگر از . کند منطبق بر کتاب و سنت باشد همین که مخالف نباشد کفایت می

اما . طلبد ظاهرش بخواهیم استفاده بکنیم بحث سازگاري است یعنی موافقت را می

شود به توافق و سازگاري  لحاظ لغوي می به. لحاظ حقوقی همان است که عرض کردم به

آید که موافقت  دست می لحاظ فقهی این نتیجه به لحاظ حقوقی و به معنی کرد اما به

درمورد . الزم نیست و در بسیاري موارد اصالً ممکن نیست نه الزم است و نه ممکن است

ه بوده است؟ این که نظر قانونگذار ما در همان مشروح مذاکرات بازنگري خبرگان اول چ

مورد این که نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد یا کند در جا که حافظه من یاري می تا آن

. بان باشد صریحاً این را داردگوید نظر فقهاي شوراي نگه می نظر دیگران مرحوم بهشتی
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ها گویند عدم مخالفت منت جا می مورد مطابقت یا عدم مغایرت حدسم این است که آندر

  .باید مراجعه کرد

جا که شارع نیست حق وضع حکم شرعی را  آیا همچنانکه فقیه از آن :سؤال دوم •

برخی از احکام  که امام خمینی ندارد آیا حق نسخ حکم شرعی را نیز ندارد؟ مگر نه این

  را نسخ کرد؟

اصطالح فقیه اگر  اما سؤال دوم که سؤال خیلی الزم و خوبی هم است که آیا به :پاسخ

تواند حکم را نسخ بکند یا نقض بکند و اشاره کردید به  تواند حکم وضع بکند آیا نمی نمی

مورد همان والیت مطلقه که در 1367و  1366در سال  خمینی... ا فتواي مرحوم آیت

که خالف تواند بعضی از احکام چه عبادي چه غیرعبادي  ایشان فرمودند که ولی فقیه می

طور موقت لغو بکند چه نماز، روزه، حج، مضاربه و مساقات که  مصالح مسلمین ببیند به

. وقت اختالف نظرهایی که حاصل شد تفسیرهاي متفاوتی شد که شما به یاد دارید آن

طور  حکم حکومتی این توانایی را دارد که هم به شکل موقت حکمی را وضع کند هم به

. هر دو توانایی را برایش قائل هستند. می را موقتاً تعطیل کندموقت و بنابر مصلحت حک

یا موقتاً چیزي . شود وضع حکم دیگر مثالً چیزي که حرام بوده است جواز داده شود، می

ـ ــ کما این که سه سال حج در این مملکت تعطیل شد ـکه واجب بوده است مثل حج 

  .توان گفت ما تعطیل موقت میگویند ا این را نسخ نمی. طور موقت تعطیل شود به

اما درهر دو مورد این حکم موقتی است در هر دو سو چه وضعش چه نقضش بحث  

االجرا بودن آن  توان این را به شارع نسبت داد یا نه؟ از حیث الزم این است که آیا می

االجرا است  براي کسی که به نظریه والیت مطلقه فقیه قائل باشد این حکم شرعاً الزم

االجرا  لحاظ حقوقی براي دیگران هم الزم به. ر این را تبدیل به قانونش هم کردنداگ

اما درهر دو مورد چه براي مقلد فرد چه براي . در این قسم بحثی ندارم. شود می

شود؟ پاسخ منفی است حتی براي  محسوب می» حکم شرعی«غیرمقلدش آیا این 

این را . االجرا است اگرچه الزم مقلدین شخص ولی فقیه این حکم، حکم شرعی نیست

حکم شرعی یعنی آنچه . گویم حکم شرعی تعریف مشخص دارد روي ضوابط فقهی می

و حداکثر ائمه  )ص(که شارع آن را وضع کرده است شارع یعنی خدا و به اذن او رسول

فقیه شارع نیست ولی فقیه شارع نیست بله ولی فقیه اگر اختیارات . السالم علیهم

براي خود قائل بود واضع حکم موقت مصلحتی خواهد بود اما این حکم  اي مطلقه
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و حکم والیی است ولی حکم شرعی نیست، حکم شرعی فقط   مصلحتی، حکم حکومتی

  .شود این تفاوتی است که در مسأله قائل شدیم از جانب شارع وضع و نسخ می

هاي موازین  م به واژهخواهی ما اتفاقاً به این نکته خیلی نیاز داریم، چون وقتی می 

لحاظ  شرع، احکام شرع و احکام اسالم در قانون اساسی مراجعه کنیم باید ببینیم به

توان به حکم حکومتی اطالق حکم شرعی کرد یا نه؟ من صریحاً اثبات کردم  فقهی می

االجرا است از یک دیدگاه فقهی یا از دیدگاه  هرچند الزم. شود چنین اطالقی کرد که نمی

منظور این نیست که خالف شرع است بلکه اطالق حکم . نی اما حکم شرعی نیستقانو

ها جزو  این. توان به آن اطالق کرد حکم اسالمی نمی. توان به آن کرد شرعی نمی

  .شوند احکام متغیر متن شریعت محسوب نمی. متغیرات است

ي عادي ضرورت دارد که تمام قوانین مصوب که یک مجلس قانونگذار  :سؤال سوم •

اي که فقیه هستند  نظر یک عده کند این را حتماً باید به اصطالح به آید تصویب می می

حاال اسمش در کشور ما شوراي نگهبان هست برسد از حیث مطابقت یا شرعیت یا عدم 

زنم مثالً قانونی که فرض کنید وضع شد براي  مطابقتشان من براي شما مثال می

که محیط  اي یا این هران یا ترافیک کشور کالً یک جامعهدادن به وضع ترافیک ت سامان

توانیم تصور بکنیم که حقیقتاً با یک عقل نیمه  زیست یا کثیري از احکام که حاال ما می

کم یا احکام  تواند داشته باشد دست شود فهمید که ارتباطی نمی کامل و ناقصی هم می

ها مثالً حدساً یک نظري  طی بکنند و آنها این روند را  شرعی این الزم است که مثالً این

در مورد بدهند خالصه رأي چیزي هم بدهند که این نه مشکلی ندارد این الزم است 

  منطقی است یا نه؟ 

 چراکهپرسیدید که آیا ضرورت دارد تمام قوانین مصوب حتماً به نظر فقها برسد  :پاسخ

اگر مطابق . گردد اي بحث برمیخوب این به مبن. ها ربطی به فقه ندارد بسیاري از این

گوید همه  می 4اطالق و عموم اصل . کنیم بله پاسخ مثبت است قانون اساسی صحبت 

  قوانین چه قانون بودجه باشد چه قانون ترافیک باشد در مورد انرژي اتمی باشد یا محیط

ز من اما اگر ا. این مطابق نص قانون اساسی است. ها باید نظر بدهند زیست هم باشد آن

که نوشته  کنم این بحث فقهی و خارج از قانون اساسی عرض می عنوان بهکنید  سؤال می

شده مبتنی بر یک پیش فرض بوده است آن پیش فرض هم این بوده که علم فقه، علم 

اداره جامعه از گهواره تا گور است و مسلمانان بلکه غیرمسلمانان باید حل تمامی 

. گی، اجتماعی، نظامی و حقوقی خود را از فقه بگیردمشکالت سیاسی، اقتصادي، فرهن
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دست  انجامد که ما سیاست را به این دیدگاه به این می. این جمله به نظر شما آشنا است

صورت فقیه  ایی از علم فقه بشود در این عبارت دیگر سیاست شُعبه یعنی به. فقیه بسپاریم

  .اي نظر بدهد باید در هر مسأله

معتقد هستم علم فقه، علم شریفی است . ش فرض قائل نیستماما من به این پی

مواردي که ما به  وق، بلکه علم حقوق دینی است و درعلمی است درحد علم حق

آیا یک . لحاظ دینی مراجعه کنیم توانیم به فقیه به کنیم می حقوقدان مراجعه می

ند؟ آیا از وي تواند اقتصاد جامعه را اداره ک داند می حقوقدان که حقوق تجارت می

دانم بروید از اقتصاددان  گوید من نمی توان سؤال کرد تورم را چگونه درمان کنیم؟ می می

حقوق اساسی با سیاست زمین . حقوق تجارت و اقتصاد تفاوت فاحش دارد. سؤال کنید

که  مغالطۀ بسیار عمیقی که در این دیدگاه حاصل شده است این. تا آسمان تفاوت دارد

ق تجارت، علم حقوق اساسی، علم حقوق قضایی و جزایی، علم حقوق از علم حقو

یک حقوقدان هرگز درس نخوانده . ریزي دارند الملل انتظار برنامه خصوصی و حقوق بین

ریزي از رشته دیگري   برنامه. ریزي کند که در حوزه اقتصاد، سیاست یا فرهنگ برنامه

است صالحیت ورود در حوزه سیاست  معتقد هستم فقیه از آن حیث که فقیه. آید برمی

  . یا حوزه اقتصاد ندارد

یعنی  »المتجر الفقه ثم«البالغه داریم  که ما این روایت مشهور را در نهج جالب این

بودن  فقیهکردن  اول فقه بخوانید بعداً تجارت بکنید اما هیچ فقیهی نگفته شرط تجارت

، شرط  گویند نه مقابل میرولی د. را بدهید دست فقهاي عظاماست یعنی بازار 

ورزي الزم است در  دانستن براي سیاست خوب اگر فقه. ورزي فقاهت است سیاست

همچنان که در . تجارت هم الزم بوده فتوا صادر بکنید که شرط تجارت فقاهت است

توان مشاور فقیه داشت یک هیأت  توان مشاور فقیه داشت در سیاست هم می تجارت می

یم کنار دست سیاستمداران، سیاست را به همان شکل عقالیی مشاور فقهی بگذار

  .خودش به پیش ببریم

در فقه یک قاعده : از همه باالتر یک جمله بگویم که نکات فراوانی در بطن خود دارد

این را همه فقها قبول  »تعیین مصداق شأن فقیه نیست«که  این عنوان بهکلی داریم 

این شربت آلبالو است یا مثالً شراب : گویند ه شما میکه ب اش این دارند یعنی مثال ساده

است که اگر شربت آلبالو است خوردن آن حالل است اگر خمر است خوردن آن حرام 

اي ندارد اکثر  شناسی و تعیین مصداق متخصص نیست و وظیفه اما فقیه در موضوع. است
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مسائل  .باشد مسائل سیاسی از قبیل مباحث موضوعی و مصداقی است شأن فقیه نمی

سیاسی از قبیل تعیین مصداق است از قبیل تعیین موضوع است و هیچ ربطی به مباحث 

کلی ندارد در این زمان در این مکان در این شرایط خاص چه باید کرد؟ با خود صناعت 

شود اثبات کرد که فقیه از آن حیث که فقیه است در حوزه سیاست  فقهی دقیقاً می

حاال بله اگر توانایی دیگري شخصاً دارد سیاست بلد است؛ اقتصاد تواند دخیل باشد  نمی

شود تفصیل  ، هر چه بلد است حرف دیگري است اما این از فقاهتش ناشی نمی بلد است

  . بحث موکول به مجال دیگري است

قانون اساسی و به  110در مواردي شوراي نگهبان برمبناي اصل  :سؤال چهارم •

هاي کلی نظام مصوب مجمع تشخیص  ائل را مخالف سیاستکه بعضی مس اعتبار این

حالی ها خالف شرع است در ست، گفتید آنمصلحت و مورد تأیید مقام معظم رهبري دان

کنند مقوالتی بودند که  که در ظاهر آن موارد از نظر افرادي که از خارج به قضیه نگاه می

خواستم  را دراین مورد هم میاصوالً بحث شرعی در موردشان قابل طرح نبود نظر استاد 

  .بدانم

 110و اصل  57این سؤال بسیار الزمی بود، دیدگاه رایج اکثر مسائل را به اصل  :پاسخ

 110کار رفته و در اصل  واژه والیت مطلقه در آن به 57اصل . گرداند قانون اساسی برمی

قانون که حل معضالت نظام که در  110اصل  8هم که وظایفی آمده به خصوص بند 

اصول . توان کرد بینی نشده است که با استناد به آن کارهاي فراوانی می اساسی پیش

همه مسائل کشور را حق متعدد قانون اساسی حق تقنین و حق تحقیق و تفحص در 

نظر رهبري است  اي که االن زیر شمرده است خوب بسیاري از این موارد حوزهنماینده بر

شود بگوییم این قانون  گذراند باالخره نمی س قانونی میوقتی مجل. شود را هم شامل می

و قوانین مجلس فقط براي بخش انتخابی حاکمیت است اما بخش انتصابی حاکمیت 

خوب نوعی . کند اداره شود هایی که شرف صدور از مقام معظم پیدا می نامه برمبناي آیین

تم حقوقی توان تحمل رسد هیچ سیس شود که به نظر نمی دوگانگی در جامعه ایجاد می

  . آن را داشته باشد

متأسفانه نظر مبارك فقهاي شوراي نگهبان این است که مجلس حق قانونگذاري 

براي بخش انتخابی را دارد اما براي بخش انتصابی یا اصوالً حق تعیین تکلیف ندارد یا 

 شد وهر قانونی خواست وضع کند باید قبالً از مقام رهبري کسب مجوز کتبی کرده با

صورتی که اجازه فرمودند شمول قانون حوزه تحت ضمیمه قانون مصوب کرده باشد، در
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ترین مورد آن  که قابل تأمل. گیرد و اگر اجازه نفرمودند نه امر رهبري را نیز در برمی

تواند در هر مسأله تحقیق و  گوید مجلس می بحث نظارت بود، نص قانون اساسی می

. خواهد تحقیق و تفحص بکند ادهاي انتصابی میمورد نهمجلس در. تفحص بکند

شود از واحد تحت امرشان تحقیق و  می گویند باید اول مقام معظم اجازه بفرمایند که می

تفحص کرد اگر اجازه فرمودند آن وقت نظارت و تحقیق و تفحص مجلس خالف شرع 

  .نیست

اعتقاد به والیت اي ما باید با دو مبنا پاسخ بدهیم یکی برمبناي  به چنین مسأله

اگر کسی قائل به والیت . مطلقه فقیه یکی برمبناي دیگر یعنی انکار والیت مطلقه فقیه

. کنم بازهم کار شوراي نگهبان قابل توجیه نیست صورت فکر می مطلقه فقیه باشد در این

که وقتی کسی قائل به والیت فقیه شد یعنی تمام این نظام حکومتی زیر چتر  براي این

اند مثالً  مطلقه فقیه است نه فقط بخش انتصابی که ایشان شخصاً نصب فرموده والیت

قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما و رؤساي قواي مسلح، فقهاي شوراي نگهبان و 

  . ها و نهادهاي انقالبی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه

ده جمهور هم که توسط مردم انتخاب شده است به تنفیذ رهبري رسی خوب رئیس

است که مشروعیت یافته است، از این دیدگاه نماینده مجلس هم که توسط مردم 

انتخاب شده است توسط فقهاي منصوب شما در شوراي نگهبان نظارت شده است و در 

انتها هم تأیید شده است که این انتخابات، انتخابات صحیحی بوده است پس صحت 

نفیذ مستقیم در ریاست جمهوري و نمایندگی نماینده مجلس و ریاست جمهوري، به ت

گردد بنابراین هر آنچه که دولت یا مجلس  غیرمستقیم در مجلس شوراي اسالمی برمی

دهد بعد از آن تنفیذ مستقیم و غیرمستقیم باز مشروعیتش طبق این نظریه به  انجام می

  .گردد والیت فقیه برمی

براي بخش انتخابی،  اگر قانونی تصویب شد، قانون است براي همه جامعه نه فقط

آري مطابق قرائتی خاص از والیت .قابل دفاع نباشد رسد این امر طبق آن مبنا نظر می به

 فتوا، ـ حکم والیی،ـبر جامعه و نهادهاي انتصابی مسلط است  ـ که فعالًـمطلقه فقیه 

تمایل ضمنی بلکه مکنونات قلبی محرز ولی فقیه در حکم قانون  اظهار ي،أر رهنمود،

   .شود می ه مافوق بر قانون و میزان شرع محسوببلک

اما اگر کسی . مطابق این قرائت فاتحه قانون اساسی و جمهوریت نظام را باید خواند

ن عملکرد آخوب این دیگر مشخص است براساس . اصوالً به والیت مطلقه فقیه قائل نبود
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لحاظ فقهی به  به عالوه مشکل دیگري که داریم آقایان شوراي نگهبان صحیح نیست به

کنیم  فرض می. گوید لحاظ حقوقی قانون اساسی چیز دیگري می چیزي قائل هستند به

 110صورت اصل  والیت مطلقه که در قانون اساسی نوشته شده را پذیرفتیم خوب در این

عدد در . آمده گفته حقوق و وظایف رهبري عبارت است از ده یازده تا وظیفه ذکر کرد

باید  کند یعنی اگر قانونگذار نیاز به ذکر چیز دیگري داشت می حصر می قانون داللت بر

نداده  110کرد و نکرده است یعنی این حق را به ولی فقیه و رهبري طبق اصل  ذکر می

شود وظیفه رهبر، یعنی رهبر موظف است به نص  است وظیفه هم گفته، مثالً تنفیذ می

  . ررقانون اساسی که آن را امضا کند در وقت مق

کنند مثل حل معضالت نظام از طرقی  استناد می 110اصل  8به اصل بند روند  می

بینی نشده  خواهند تأسیس نهادهاي پیش بینی نشده است با این می که در قانون پیش

توانید  تواند این را اثبات بکند شما با این نمی در قانون را تجویز بکنند، خوب قانون نمی

حالی که اصل قانون اساسی تنها دادگاه در. درست بکنیدگاه ویژه روحانیت داد

اختصاصی را دادگاه نظامی دانسته است و آن هم حصر دارد این فقط مجوز به شما 

طور مسائلی که الینحل پیش آمده است به شکل موقت حلش بکنید تا بعد  دهد یک می

مثالً شوراي . تأسیس کنیدتوانید  مرجع قانونی پیدا بکند اما با اتکا به آن نهاد جدید نمی

قانون باشد نص قانون اساسی است که تنها مرجع  عتواند واض انقالب فرهنگی نمی

  .لحاظ قانون اساسی تخلف است قانونگذاري مجلس است خوب این موارد به

گویم شوراي نگهبان اصوالً براي ضوابط علم حقوق ارزشی قائل  این را با صراحت می

خواندم در اوایل آن مرحوم سید  خبرگان قانون اساسی را می مشروح مذاکرات. نیستند

ها تعطیل  گوید از این به بعد باید علم حقوق در دانشگاه می ابوالفضل موسوي تبریزي

رسد که فقه  مقابل به نظرم نمیدر. اریم و نیازي به حقوق نداریمبشود ما دیگر فقه د

ها دو رشته متفاوت هستند یک شخصی که فقه بخواند  این بتواند جاي حقوق را بگیرد

تواند درك  دادرسی را یک حقوقدان می  تواند باشد اصالً آیین هرگز حقوقدان خوبی نمی

دادرسی  تواند به بحث ظرایف و رموز آیین بکند فقیه اگر حقوق نخوانده باشد هرگز نمی

ها یک اجمالی از این  نجام بشود اینها ا پی ببرد خوب این تشریفات الزم است در دادگاه

  .بحث مهم است

حساب شارع نیست خوب این که روشن است شارع نیست،  ولی فقیه به :سؤال پنجم •

تواند پیدا  می اي قابل اشاره است که احکام یعنی بیان افراد دو تا وصف منتها یک نکته
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ممکن است  همین شخص. گوید فتوا یک چیزي را می عنوان بهکند یک وقت طرف 

یعنی اگر . صورت حکم بگوید اصطالح والیت همین فتواي خودش را به درمقام به

توانیم داشته  جایی گفتند که این امکان دارد حاال بحث ثبوتش را من بکنم یعنی می یک

صورت نظر والیتی حکم حکومتی صادر بشود یا  باشیم که ممکن است نظر فتوایی به

واقع باید مستند به یک فتوا حتی حکم قضایی هم در. صادر بشود حتی حکم قضایی

ها باید  حکم حکومتی هم باید مستند باشد حتی گاهی وقت. باشد در موارد خودش

ممکن است آیا مثالً در مورد این جمله پیامبر اختالف . درست عین همان عبارت باشد

. است هللا اقع حکمارضاً میته هی له این حکومتی است یا در و دارند آقایان که من احیی

اند اختالف است یا ممکن است هر دو مورد آن  شأن حکومتی داشته  که پیامبر هم این

را حاکم در غالب حکم  هللا همین است و همین حکم هللا باشد واقعاً یعنی بگوییم که حکم

  .فقط خواستم اشاره بکنم مطلبی نیست. گوید اش می حکومتی

م بیان کردند حکم بودن آن هیچ الزامی براي شوراي صورت حک فتوا را اگر به :پاسخ

شود یک فتوا از میان فتاوایی که بوده  کند، صورت فتوایی که دارد می نگهبان ایجاد نمی

سنجند چون یک فتوا است، اگر مصوبه مجلس با این فتوا سازگار بود  آن را می است،

فتوایش بود هیچ ایرادي ندارد توان از همین سازگاري استفاده کرد اما اگر مغایر با  می

خواهم  در کل این را می. شرطی که سازگار با یک فتواي موجود معتبر دیگر باشد به

بگویم حکم حکومتی ولی فقیه ارزش اجرایی دارد ارزش تقنینی ندارد، هر کس هم جز 

. این بگوید این گوي و این میدان بیاید اثبات کند حکم حکومتی ارزش تقنینی دارد

تقنین جاي بحث علمی و کارشناسی، حقوقی و فقهی است اما دستور مقامات  حوزه

کند الزام حقوقی همگانی و الزام فقهی براي منکران این نظریه  هیچ چیزي را حل نمی

   .کند هم ایجاد نمی

گوید حکم حکومتی مستند به یک فتوا باشد مثالً الیوم استعمال تنباکو  حاال می

خواهیم بدهیم خیلی از موارد حکم  ت و ما چه فتوایی میحرام است فتواي آن چیس

واسطه دستیابی به یک مصلحت  حکومتی تحریم موقت حالل و تحلیل موقت حرام به

است الزم نیست حتماً یک فتوایی پشت سرش باشد وقتی من گفتم از امروز استعمال 

آمد گفت  تنباکو حرام است خوب تنباکو طبق حکم اولیه حالل است میرزاي شیرازي

انحصاري را به رژي  حرام است براي چه در عنوان ثانویه آمده بود چون ناصرالدین شاه

بلژیکی داده بود براي جامعه اسالمی احساس خطر کرد و گفت از امروز این حرام است 
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حرمت آن براي تسلط کفار بر جامعه بود اگر منظور استناد بر فتوا این باشد خوب 

  .پذیرفته است، اما اگر منظور دیگري باشد خیر

فرمایش که اگر مجلس مستندات خودش را ذکر بکند و  با توجه به این :سؤال ششم •

فتوایی موجود باشد از صاجب فتوایی که دیگر درواقع نیازي نیست به عمل اصل، شوراي 

اي که به ذهن  با این فرض یک نکته. نگهبان دیگر بحث عدم مغایرت را پیگیري بکند

لزوماً مجتهد  رسد این است که آن وقت آیا ضروري است اعضاي شوراي نگهبان می

قانون اساسی حاال البته با تعبیر فقهاي عادل و آگاه به  91باشند و این تعبیري که اصل 

کند که  مقتضیات زمان و مسائل روز بیان کرده یک مقداري حاال این تردید را ایجاد می

کنم  اگر مراد از فقهاي عادل کسی باشد که فقه بداند نه لزوماً مجتهد باشد که فکر می

عالی است اما اگر فقیه عادل حاال با آن تعبیري که   ه هرحال مؤید فرمایش حضرتب

تاکنون عمل شده کسی باشد که تلقی قانون این است که حداقل صاحب قوه اجتهاد 

خواهند مصوبه را با یک فتوایی انطباق  ها فقط می که در واقع این باشد و با فرض بر این

کنند آیا لزوماً این شرایط براي فقهاي شوراي نگهبان بدهند و عدم مغایرتش را احراز 

  ضروري است یا خیر؟

آیا ضروري است که اعضاي شوراي نگهبان مجتهد باشند؟ بر طبق قانون اساسی  :پاسخ

کنید من شأنی ویژه براي فقاهت در سیاست قائل  بله اما اگر فارغ از قانون سؤال می

گویند فقها مظنون و  شناسی می ضوعاین بحث یک اصل فقهی دارد در مو. نیستم

که ذهن عرفی ندارند بیشتر ذهن تخصصی خاص خودشان را  متهمند چرا؟ براي این

گویند  دارند و شناخت کافی در موضوعات ندارند، لذا خود فقها هم قبول دارند که می

شناسی را از ما نپرسید این شأن، شأن ما نیست خوب حاال اگر کسی آن مطالب  موضوع

جاي خودش اما این که مجتهد باشند یا نباشند، بنده معتقدم قاضی  پذیرفت خوب به را

گویم این روایاتی که در قرائت  هم لزومی ندارد مجتهد باشد، و این را روي مبنا می

کردند و یکی  کردند یکی کار تقنینی می سنتی دین ما وجود دارد قبالً قضات دوکار می

قنینی یعنی استنباط حکم از منابع اولیه دینی انصافاً در آن ، کار ت کردند کار قضایی می

بوده اما  زمان احتیاج به اجتهاد داشته است یعنی استنباطش و مستنبط باید مجتهد می

تطبیق حکم شرعی بر مورد قضایی این اگر توانایی و تجربه کافی حقوقی داشته باشد 

باشد حاال اگر کسی این را باور الشرایط  کافی است و الزم نیست حتماً مجتهد جامع

درصد قضات ما مجتهد نیستند از این حیث هم به نظر من مشکلی پیش  99ندارد 
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ها حقوق بدانند و تجربه حقوقی، انصاف و عدالت داشته  نیامده است به شرطی که این

باشند مشکل حل است در قضاوت آنچه که ما نیاز داریم حقوقدانی است نه اجتهاد و در 

حوزه هم اگر کسی توانایی کافی براي تطبیق این احکام در موارد داشته باشد نیازي این 

دانسته بله  به فقاهت نیست اما مطابق قانون اساسی چون فقه را این مقدار دخیل می

  .اجتهاد الزم است

که در قانون اساسی کویت یا بحرین هم درج  نکته دوم این که مثل این :سؤال هفتم •

کند که  این که یک صاحب فتوایی نظري بدهد بر این اصل کفایت می شده که صرفاً

مصوبه منطبق با موازین شرع است، البته این شبهه که ما بگردیم یک صاحب فتوا پیدا 

کنیم که نظرش منطبق بر نظر ما باشد منتفی است چون حضرت عالی فرمودید که 

اما به نوعی اداره کشور، . ا ساختشود فتوا ر درواقع این فتوا باید موجود باشد پس نمی

آیا اداره . چون درواقع کشور قرار است براساس قانون منصوص قانون مصوب اداره بشود

که بگردیم در هر  تواند اشکال ایجاد بکند یعنی آیا این کشور براساس فتاوا متفاوت می

فتیان موردي یک فتوایی را پیدا کنیم و درنهایت کشور براساس فتاوي متعدد از م

تواند به نوعی اشکالی باشد نوعی تداخل پیش بیاورد نوعی  متعدد اداره بشود این می

تعارض در فتاوا ایجاد بکند که به هر حال این قسم حاال امکان دارد در این قانون با این 

. مقلدین چه باید بکنند. فتوا منطبق است شاید در یک جزئی یا فتوایی دیگر مغایر باشد

کنم این تداخل  ب فتواي مشهور یا فتاوي مغایر این یک مقداري فکر میمقلدین صاح

  .فتاوي شاید نیاز به یک تأملی داشته باشد

تواند از  حل تازه در این جلسه این بود که مستند فقهی مصوبات مجلس می راه :پاسخ

فتاوي مجتهدین مختلف تحصیل شده باشد پرسیدید آیا تفاوت مفتیان براي جامعه 

نوشته ) الف(اساس فتواي آقاي که ما بخواهیم این قانون را بر کند؟ این ایجاد نمیمشکل 

نوشته باشیم این را اتفاقاً مبتکرش مرحوم ) ب(باشیم و آن قانون را براساس فتواي آقاي 

بوده و این مطلب را که ذکر کرده خودش هم کوشش کرده به آن  سید محمدباقر صدر

توانیم  لحاظ اسالمی می دانید در کتاب اقتصادنا حرفش این است که ما به اسخ بدهد میپ

گوید من رفتم فتاوا را بررسی کردم ما با  یک سیستم اقتصادي داشته باشیم بعد می

توانیم سیستم استخراج بکنیم علت آن هم مشخص است  فتواي یک مجتهد خاص نمی

حاال اگر شبیه . توجه به هماهنگی فتاوا با هم نداردکه مجتهد در زمان اجتهاد  براي این

اي جهت  کنند اداره اي درست می کنند یعنی یک اداره کاري که در قوانین موضوعه می
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که ندانسته  هاي مختلف و حال این هماهنگی بین قوانین مختلف و تعارض در زمینه

  .است هللاتعارض دارد در فتاوا این مشکالت الی ماشاءا

که هیچ وقت مجتهد در مقام سازگاري این فتوا با فتواي دیگر برنیامده  براي این

توان سیستم ساخت ما اگر  گوید با فتواي یک مجتهد هرگز نمی صدر صریحاً می. است

بخواهیم سیستم اقتصادي بسازیم باید هدف را تعریف کنیم هر جزء را به فتاواي 

ل بکنیم و همچنین کاري خودش مجتهدین مختلف که تناسبی با هدف ما دارند تحصی

خواهم به آن  کند، فوائدي که من می بینی می کند در سیاست هم همین را پیش می

اضافه کنم این پلورالیسم در حوزه فتوایی صددرصد به نفع جامعه دینی خواهد بود اگر 

تمرکز ایجاد بشود و شما بخواهید مشروعیت را از یک نقطه متمرکزاً بگیرید من تالی 

سدهاي فراوانی برایش سراغ دارم، اما وقتی منابع کسب وجاهت شرعی متعدد باشد فا

داریم با این  کدام از این مفاسد استبداد امکان نخواهد داشت ما االن اصالً دیگر هیچ

کنیم االن در همین مکان بخواهیم سؤال بکنیم افراد مختلف مجتهدان  تکثر زندگی می

مشکلی ایجاد شده در حوزه عمومی آن چیزي که مالك متعددي دارند آیا براي ایشان 

آن چیزي که مالك است و باید سازگاریش احراز . است قانون است نه فتواي مجتهد

شده باشد نص قانون است یعنی فتوا براي زندگی خصوصی است فتوا براي ایمان متدین 

 هللا ر صلواتشوید آیه قرآن هم که باشد فرمایش پیغمب است وارد حوزه عمومی که می

  . علیه هم که باشد لباس قانون که به تن کرد دیگر این لباس بشري است

یعنی شما وقتی آمدید مطلبی را به استناد قرآن کریم که وحی الهی است نوشتید 

حاال این قانون قابل بحث است، قابل نسخ است، قابل تغییر است، قابل انتقاد است، 

فهم دیروز ما از کتاب خدا درست نبوده، االن باید فهم رسیم که این  قانون است فردا می

آیه خداوند نیست لذا من کردن  دیگري باشد عوضش کنیم، اما معنایش عوض ۀما گون

نویسی مثل همه کشورها و مثل همه عقال باید نوشته شود منتها  جا معتقدم قانون این

نونمان را از دینمان گیرد، ما یک دین مترقی داریم قا قانون انگلستان از عرف می

کنیم و اتفاقاً این تکثر فتوایی راز  گیریم و چه اشکالی دارد و ما با آن تکثر زندگی می می

هاي دینی  این تکثر را باید حفظ کرد کاري که حکومت. بودن اجتهاد در تشیع است زنده

را باید به برند و اتفاقاً این  کنند معموالً یک تکثرهاي با نشاط علمی را از بین می می

  . حوزه تقنین کشاند
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نویس قانون اساسی که اتفاقاً توسط حقوقدانان  یک مثال هم براي شما بزنم؛ پیش

حد اساسی که نقش حقوقدانان در آن درایرانی هم تهیه شده است برخالف این قانون 

نویس که تنظیم شده شوراي نگهبان براساس حقوق فرانسه  نازلی بوده است در آن پیش

اش به معرفی مراجع  جا اتفاقاً پنج فقیه و شش حقوقدان است و پنج فقیه آمده، آن پیش

نویس  شوراي نگهبان در پیش. تقلید به انتخاب نمایندگان مجلس، یعنی انتصابی نیست

قانون اساسی یک نهاد کامالً انتخابی است حقوقدانش را نمایندگان مجلس انتخاب 

سه برابر از طرف مراجع تقلید توسط نمایندگان  اش به معرفی دو تا کنند و فقیه می

  . شوند مجلس انتخاب، می

نویس نگفته هر قانونی باید عدم مغایرتش به تصویب شوراي نگهبان برسد  در پیش

که شوراي نگهبان جواز بررسی یک قانون را پیداکند احتیاج به درخواست  گفته براي این

یک، ریاست جمهور، دو دادستان کل : تند ازکتبی از طرف یکی از مقامات است، که عبار

یعنی یکی از مراجع ادعا بکند این قانون خالف . کشور و سه یکی از مراجع مسلم تقلید

شود، دادستان کل کشور به  رود داخل شوراي نگهبان و بررسی می شرع است و می

و شبهه عدم  گوید این اشکال دارد نمایندگی از قوه قضاییه که قوه مستقلی باید باشد می

نماینده منتخب و شخص  عنوان بهکند و رئیس جمهور هم  مشروعیت دارد بررسی می

واقعاً قابل دفاع است . تواند شبهه کند که این خالف شرع است اول در آن قانون می

یعنی قانون ترافیک و آلودگی هوا چه ربطی به فقهاي شوراي نگهبان دارد ولی اگر قانون 

خواهد تصویب بکند خوب این اگر یکی از مراجع درخواست  کیت میدرباره ارث یا مال

دهد و زمان هم گذاشته است مثالً در طی یک ماه  کند شوراي نگهبان تشکیل جلسه می 

بعد از تصویب قانون یکی از این سه مقام اگر درخواست کردند بررسی شوراي نگهبان 

  .والسالم .شود انجام می

  8/5/1382ي مجلس شوراي اسالمی، تهران، ها سخنرانی در مرکز پژوهش  ،

  .1382، آبان 30ماهنامه آفتاب، شمارة 

  

  



  

  

  

  

  

  

  *فقاهت و سیاست

 

اي  لحاظ عملی پیشینه لحاظ نظري قدمتی دویست ساله و به به» والیت فقیه«مسئله 

ایران فرصت  در » جمهوري اسالمی«تجربه والیت فقیه تحت نام . بیست و پنج ساله دارد

لحاظ پیشینه  به اگرچهنیکویی است براي ارزیابی این نظریه سیاسی، نظریه والیت فقیه 

را  اسالمی نیز ظرفیت پذیرش آن نظري و تحقق عملی شیعی است، اما دیگر مذاهب 

دنبال اجراي احکام شریعت است و  حکومت اسالمی است که به ازاي  چراکه شیوه. دارند

را نوعی از حکومت  توان آن می حتی. شریعتمداران است دست فقیهان و  زمام امور آن به

دینی دانست که با زمامداري روحانیون در دیگر ادیان اعم از توحیدي و غیر توحیدي 

ت فقیه تنها در مولد خود یعنی حوزه به هرحال در این مقاله نظریه والی. شود  می تعریف

  . گیرد می شیعی مورد مطالعه قرار

فرد حکومت اسالمی است یا اینکه حکومت اسالمی  هآیا والیت فقیه شکل منحصر ب

تلقی ما از  به اشکال دیگر نیز قابل فرض و تحقق است؟ پاسخ به این سؤال مهم به 

کومت را به زمامداري فقیهان اگر اسالمی بودن ح. بستگی دارد» حکومت اسالمی«

قائالن به والیت فقیه . بود شک حکومت اسالمی معادل والیت فقیه خواهد  بدانیم بی

  .شناسند دارند و دیگر اشکال حکومت اسالمی را به رسمیت نمیاي  چنین عقیده

ام، والیت  آورده) 1376تهران، (» ي دولت در فقه شیعهها نظریه«که در کتاب  آنچنان

اسالمی بدون  فرد حکومت اسالمی نیست و تحقق حکومت  کل منحصر بهفقیه ش

زمامداري و سلطنت فقیه محتمل است و قائل دارد و ادعاي انحصار حکومت اسالمی در 

دین یا مذهب نیست تا نقد یا انکار  والیت فقیه ضروري . والیت فقیه خالف تحقیق است

  .حوزه عمومی بیانجامد آن به خروج از اسالم یا تشیع یا نفی اسالم در
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و سلسله مقاالت ) 1377تهران، (» حکومت والیی«بلکه آنچنانکه در کتاب 

نقلی و  والیت فقیه فاقد مستند معتبر ام  اثبات کرده) 1381تهران، (» حکومت انتصابی«

در این مجال . عقلی است، از اینرو اکثر فقهاي امامیه والیت سیاسی فقیه را باور ندارند

رباره شرط فقاهت نکاتی را د تکرار نتایج تحقیقات پیشین نیستم، بلکه برآنم که  در مقام

  . حاکم بیان کنم

هاي  فقاهت یکی از تخصص اگرچه: فرضیه من در این بحث مختصر به قرار زیر است

سیاست توسط فقیهان  الزم در اداره جامعه اسالمی است اما تصدي بالمباشره و مستقیم 

  .ه شامل دو گزاره استیاین فرض. ست بلکه دلیل به خالف آن استفاقد دلیل شرعی ا

  

  قانونگذاري نقش کلیدي فقاهت در 

کردن  مهم مشخص. گزاره اول یعنی نیازمندي جامعه اسالمی به فقاهت از واضحات است

قوانین . قانونگذاري است نقش اصلی فقاهت در . جایگاه فقاهت در جامعه اسالمی است

البته این به آن . القاعده نباید معارض با احکام شریعت باشد علی یک جامعه اسالمی

باید فقیه و مجتهد  پارلمان همگی لزوماً معنی نیست که اعضاي قوه مقننه و نمایندگان 

االغلب تصادمی با شریعت ندارند، به این معنی که  باشند، چراکه بسیاري از قوانین علی

. شوند می گیرند و مباح محسوب قرار نمی) محرماتواجبات و (  در حوزه الزامیات شرعی 

قوانین مدنی، کیفري و تجاري با احکام شریعت  ازجملهسو برخی از قوانین  اما از آن

  .الزم است مورد ارزیابی فقهی قرار بگیرد حوزه مشترك دارند بنابراین شرعاً 

تمل است، هاي مختلفی براي ارزیابی عدم تعارض قوانین با احکام شریعت مح روش

حل پیشنهادي  راه (مثال وجود برخی از مجتهدین در بین نمایندگان قوه مقننه  عنوان به

، تأسیس اداره عدم تعارض قوانین با شرع در پارلمان، بدون )االمه در تنبیه میرزاي نائینی

ن شکل که این اداره مجلس باشد، به ای اینکه لزومی به وجود مجتهد در میان نمایندگان 

اي  دهد، واضح است که چنین اداره می قوانین مورد بحث مجلس را مورد کارشناسی قرار

شیوه سوم هیئت نظارت فقیهان منتخب بر . خوردار باشدمجتهدان بر باید ازهمکاري  می

متمم قانون  عنوان بهشیوه مورد تأیید آخوند خراسانی که . قوانین مصوب مجلس است

و شوراي نگهبان در جمهوري اسالمی نیز اقتباس از آن  شروطیت ایران در آمداساسی م 

هستند و هیئت نظارت  با این تفاوت که فقهاي شوراي نگهبان منصوب ولی فقیه . است

با معرفی حدود سه برابر از سوي مراجع تقلید توسط نمایندگان مجلس انتخاب یا با قید 

  . شوند می قرعه تعیین



 234 شریعت و سیاست

رسد آنچه  می نظر داند، اما به می مشهور قضاوت را شأن فقیهان دیدگاه اگرچه

باشد ) اجماع کتاب، سنت، عقل و (مختص فقیهان باشد استنباط کلی از منابع تفصیلی 

که از صنف تقنین است و اال تطبیق حکم بر موضوع و صدور حکم قضایی بیش از آنکه 

قضایی است و از کارشناسان  نیازمند فقاهت باشد، محتاج دانش حقوقی و ممارست 

   . آید و نیازي به مجتهد و فقیه ندارد میحقوقی بر

  

  عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقیم سیاست

اما گزاره دوم یعنی عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقیم سیاست نیازمند 

دلیل است و از  یاز در واقع والیت، سلطنت و زمامداري فقیه ن. بحث و ایضاح است

آنجاکه اصل عدم والیت است، نیافتن دلیل معتبر مساوي با عدم دلیل بر اشتراط فقاهت 

ریاست اجرایی جامعه اسالمی چرا  عبارت دیگر مسئله این است که زعامت و  به. است

دست فقیه باشد؟ پاسخ به این سؤال کلیدي به تلقی و انتظار ما از علم فقه  باید به

  .رددگ میباز

فقه علم شناخت . علوم اسالمی است ترین و شریف ترین علم فقه از مهمترین، قدیمی

خودکارآیی فراوان دارد، اما  احکام کلی براساس منابع اصلی شرعی است و در چهارچوب 

علم «ترین علوم متعارف به علم فقه  نزدیک. توان داشت از آن انتظارات گزاف نمی

قبیل حقوق خصوصی و عمومی، مدنی،  ه شعبی از است، که همچون فقه ب» حقوق

البته علم فقه اضافاتی از قبیل عبادات . شود می الملل و غیره تقسیم کیفري، تجاري، بین

ها و مرافعات کارآیی فراوان دارد و  علم حقوق در حل نزاع. دارد و احکام اکل و شرب هم 

می نیز حقوق اسالمی یعنی فقه در جامعه اسال. نیاز نیست از این علم بیاي  هیچ جامعه

نیاز  توان از علم اقتصاد بی می اما آیا با حقوق تجارت . لوازم الینفک اداره جامعه است از 

دست حقوقدانان تجارت سپرد؟  هریزي اقتصادي جامعه را ب شد؟ آیا ممکن است برنامه

اول فقه (» تجرالم الفقه ثم«در روایت داریم که  اگرچه. پاسخ منفی است واضح است که 

تجارت  احدي از فقها فتوي نداده است که تنها فقها حق تجارت دارند، یا ) سپس تجارت

مجاز است و هر نوع عمل تجاري بدون اجازه آنها باطل و حرام  تنها با نظارت فقها شرعاً

از احکام شریعت در حوزه  است، بلکه معناي این حدیث شریف آن است که اگر تجار 

پس الزم است از احکام تجارت . شوند می اطالع باشند به ارتکاب حرام دچار کارخود بی

اطالع تقلیدي باشد و لزومی ندارد تاجر در فقه تجارت  تواند  می این اطالع. مطلع باشند
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اما . تواند مشاور فقهی و کارشناس امور شرعی داشته باشد می حتی. مجتهد و فقیه باشد

  .فاقد دلیل شرعی است فقیه باشد شخصاً اینکه تاجر 

تواند جاي علم سیاست را  برهمین منوال حقوق اساسی یا احکام سلطانیه نیز نمی

سازي ملی غیر   گزاري در حوزه عمومی یا تصمیم  ریزي سیاسی و خط مشی برنامه. بگیرد

شناساند اما اینکه درمیان  می فقه موارد حرام را. از احکام امارت یا حقوق اساسی است

تري دارد از  بیشتر و خیر فراوان اي مباح کدامیک به صالح جامعه است و بازده ه راه

تواند  می سیاستمدار، رئیس جمهور، زمامدار یا وزیر. حوزه تخصص فقیه بیرون است

مند شود اما امور اجرایی و تدبیر جامعه  شرعی بهره ازمشاوره فقها و کارشناسان امور 

هاي متعدد  براي سامان حوزه عمومی به تخصص. نیست گرو فقاهت سیاستمدار در لزوماً

بر فرض . توانند این نیازها را برآورده کنند می کارشناسان و مشاوران مختلف . نیاز است

است و  تسلیم به لزوم اطالع فقهی، این اطالع از طریق دانش تقلیدي نیز قابل کسب 

  .نیازي به دانش اجتهادي نیست

و ریاست یک جامعه اسالمی عبارت است از کاردانی و مهمترین شرایط زمامداري 

کافی در  کاردانی یعنی داشتن شم سیاسی و قابلیت اداره جامعه و تجربه . امانتداري

امانتداري یا وثاقت یا اهلیت دینی و اخالقی این وظیفه مهم که از . تدبیر حوزه عمومی

امعه اسالمی بایست یک ج واضح است که رئیس . توان تعبیر کرد می آن به عدالت نیز

  . مسلمان باشد

خالف اشتراط فقاهت در زمامداري و ریاست اجرایی جامعه است، اما اینکه دلیل بر

موضوع شأن  تعیین «است مورد تسالم و اتفاق فقها با این مضمون که اي  در فقه قاعده

ضوعات به این معنی که کار فقیه حوزه احکام کلی است، اما شناخت مو» فقیه نیست،

از حوزه احکام کلی شرعی  جزئی به عهده خود مکلفین است و اظهار نظر فقیه خارج 

باید به علم خود  می کند و مکلفین در حوزه موضوعات تکلیفی براي مقلدین ایجاد نمی

سفید حکم طالي زرد دارد کار فقیه است اما  مثال اینکه طالي  عنوان به. عمل کنند

است یا نه ربطی به فقیه ندارد، غالب مباحث سیاسی از قبیل  اینکه این فلز طالي سفید

گیري جزئی در این زمان خاص در این مکان خاص  یعنی تصمیم . مباحث موضوعی است

فقیه از آن حیث که فقیه است در حوزه موضوعی و امور جزئی و . در این شرایط خاص

  .خارج از احکام کلی فاقد تخصص و اهلیت است 

ها وقت و ممارست دائمی با ادله  م کلی فقهی نیازمند صرف سالتخصص در احکا

اجرائی است  فقیه را از تجربه سیاسی که الزمه تصدي امور  تفصیلی است و عمالً
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اما در شرائط عادي و در میان نیستند الجمع  البته فقاهت و سیاست مانعه. دارند میباز

  .هاي متعارف جمع هر دو دشوار است انسان

یعنی هیچ . قاهت متصدي بالمباشره حوزه عمومی هیچ مستند قرآنی ندارداشتراط ف

 )ع(و ائمه هدي  )ص(احادیث رسول اکرم. آیه قرآن کریم بر چنین شرطی داللت ندارد

این احادیث وظیفه خطیر . کنند یک با سند و داللت معتبر این شرط را اثبات نمی هیچ

دارند نه زمامداري و سلطنت آنان   می بیان فقها را در ترویج دین و تبلیغ احکام شریعت

فقها به تأسی از اولیاي دین تالوت آیات الهی، تعلیم و  ازجملهشأن اصلی عالمان دین . را

علم . فقها یوظیفه عمومی مردم است نه تکلیف اختصاص تزکیه است، و اال اقامه قسط 

و اسقاط تکلیف از شود اما به اختصاص تکلیف به فقها  می بیشتر باعث شدت تکلیف

از دیگر ادله شرعی از قبیل اجماع و عقل هم مستندي براي . انجامد نمی دیگر مردم 

   . اختصاص تکلیف اداره بالمباشره حوزه عمومی به فقها به دست نمیآید

رسد والیت فقیه بیشتر از آنکه مستند شرعی داشته باشد اقتباسی است از  می به نظر

شاهان باید  یا «: حکیم بزرگ یونانی لسوف شاهی افالطوننظریه حکیم حاکمی یا فی

همه اشکاالتی که به فلسفه سیاسی افالطون » .فلسفه بیاموزند یا فالسفه زمامدار شوند

آریستوکراسی روحانیون هم وارد  وارد است به فلسفه سیاسی مبتنی بر والیت فقیه یا 

استاد  سنت تناسب بیشتري دارد شیوه سقراطآنچه با فلسفه سیاسی کتاب و . است

تا جان آدمیان را دیگر کنند اند  پیامبران آمده. درون افالطون است یعنی تحول انسانها از 

تا جهان دیگر شود، یعنی از تحول وجدان و باطن افراد به تحول جامعه رسیدن نه اینکه 

دین رحمت از طریق . کردن افراد را عوضقدرت و سیطره بر جامعه  دست گرفتن  هبا ب

سطحی  تر و رود، حال آنکه طریق دوم ناپایدار می تر و پایدارتر است پیش اول که بنیادي

کردن تکالیف اجتماعی اسالم نیست، تنها تأکید بر  فراموشمعناي  بهاین هرگز . است

  .است اولویت تحوالت باطنی و درونی بر امور بیرونی و اجتماعی 

مهمتر است، این » چه کسی باید زمامدار باشد؟«آخر اینکه، آنچه از سؤال  کالم

 مراتب بهزمامدار  شیوه اداره جامعه از شرائط » چگونه باید زمامداري کرد؟«: سؤال است

. مهمتر است، مهم این است که جامعه به شیوه عادالنه، علمی و مردمساالرانه اداره شود

اگر خداي . حوزه مباحات شرعی است ایت عمومی در مراد از مردمساالري رعایت رض

خالف دین تعلق گرفت این جامعه امیات شرعی زمانی اراده عمومی برنکرده در حوزه الز

  .شده است از چهارچوب دین خارج 
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ه احکام عالمان دین در چنین شرائطی وظیفه سنگین آگاهی بخشی مردم نسبت ب

. آشنا سازند نگی مردم را به وظائف دینی خود عهده دارند تا با نهضتی فرهدینی را بر

واضح است که در چنین شرائطی استفاده از عنصر زور و مردم را با اکراه و اجبار به عمل 

دینداري همواره با اختیار و آزادي  . به احکام شرعی واداشتن مفید فایده نخواهد بود

  والحمداهللا .کند می پیشرفت

  

والیت الفقیه، «المؤتمر الدراسی : مقاله ارائه شده به. 82/ 28/12کیوتو، ژاپن ، *

المتعدده المواضیع لألدیان التوحیدیه؛ جامعه ؛ مرکز الدرسات »الحاضر والمستقبل

، 83، خرداد 35آفتاب، سال چهارم، شمارة . 1425محرم 25 دوشیشا، کیوتو، الیابان؛ 
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  *فریضه نقد قدرت

 
 اسالم سیاسی، اسالم غیرسیاسی

انقالب کلی زمانی که  طور به. امروز جامعه ما استضروریات یکی از » نقد قدرت«فریضه 

یک تلقی، . اسالمی در ایران آغاز شد دو تلقی از اسالم رو در روي یکدیگر قرار گرفت

به آن نهاده شده و تلقی دیگر تلقی » اسالم سیاسی«نام  تلقی جدیدي بود که بعداً

اسالم غیر «آن ننهیم صرفا آن را با نام  رب یبراي اینکه بار ارزش. از اسالم بود» سنتی«

 مراد از اسالم سیاسی اسالمی نیست که صرف و هزینه سیاست. کنیم می یاد» سیاسی

دین خاتم سخنی  عنوان بهشود، بلکه مرادم این است که در حوزه عمومی آیا اسالم  می

تعالیم دینی منحصر به مباحث اخالقی و ارتباط انسان و خدا . براي گفتن دارد یا نه

. مصروف بخش خصوصی اسالم کردند صرفاًخود را  و غم بسیاري از علما هم. گردد مین

، اسالم سیاسی در جامعه ما اهللا خمینی به همت بنیانگذار جمهوري اسالمی مرحوم آیت

باید یاد او را از حیث شروع و آغاز این قرائت از اسالم گرامی  می رونق پیدا کرده و

در حوزه  ویژه بهوزه عمومی س گرم ایشان مباحث دینی در حالواقع با نفَ فی. بداریم

اما این تلقی . قم و سپس حوزه علمیه نجف آغاز شد ویژه بهي علمیه ها سیاسی در حوزه

 هرچند. ي علمیه و علما نبودها نه در زمان خودش و نه بعد از آن تلقی اکثریت حوزه

به  درمقتدیدگاه مهم و  عنوان بهتدریج رشد کرد و توانست دیدگاه خود را  هاین اقلیت ب

اسالم سیاسی اسالم و دخیل در  ــبنابراین با این تلقی از اسالم . جهانیان بشناساند

یک تلقی که کاري به حوزه . مرزبندي بین دو تلقی از اسالم آغاز شد ــ حوزه عمومی

با تلقی الئیک و تلقی سکوالر ، این تلقی غیر سیاسی. عمومی وحوزه سیاسی نداشت
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کاري نداشتند که دین در سیاست کاري دارد . ر و همنشین باشدتوانست سازگا می کامالً

  شود یا نه؟ می یا نه، وارد

 از اسالم سیاسی متفاوت دو برداشتمعیارهاي 

دو گرایش  یاالواقع در بین طرفداران اسالم سیاسی دو تلقی  اما بعد از پیروزي انقالب فی

این دو تلقی از اسالم  اه ودو دهه اخیر چالش این دو دیدگ ئیمشاهده شد و به معنا

هر دو برداشت معتقدند که . هر دو تلقی قائل به اسالم سیاسی اند. درمقابل یکدیگر است

رابطه اسالم و  دین در حوزه عمومی تعالیمی دارد و منحصر به اخالق و حوزه خصوصیِ

 ها این تفاوت. ي بسیار جدي دارندها اداره جامعه تفاوت ةاما درباره نحو .خدا نیست

 نظر به. شد می وجه مطرح نبود، یا بسیار کمتر مطرح به هیچ یا بسا قبل از انقالب چه

ما . بسیار الزم است ي این دو جریان براي آینده جامعه ماها رسد توجه ما به ویژگی می

. باید مشخص کنیم به کدام یک از این دو اندیشه معتقدیم و در کدام اردوگاه قرارداریم

 عنوان بهآنها را  کدام از این جهت ننهم صرفاً بار ارزشی هم به هیچ براي اینکه یک

و عالئمی است که براي  ها مهم ویژگی. کنم می برداشت اول و برداشت دوم نامگذاري

باید ذکر کنیم و ادراك کنیم و به یکدیگر تفهیم کنیم و متوجه باشیم  می این دو جریان

  .زنیم می م به اصطالح سینهلَطلبیم و زیر کدام ع می را کدامیککه 

  

  وحدت یا تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست؟. یک

شدت به وحدت نهاد دین و  جریان اول از دو جریان اسالم سیاسی در ایران معاصر به

. این نکته غیر از این است که دین در حوزه سیاسی دخیل باشد. نهاد سیاست قائل است

تمشیت دست دارد که نهاد دین را  هسیاست را ب مراد از این نکته است که همان نهادي

عبارت دیگر مقامات مذهبی همان مقامات سیاسی هستند و نهاد دین و نهاد  هب .کند می

سیاست در یکدیگر ادغام شده اند، جامعه هم امور مذهبیش و هم امور سیاسیش را از 

  . کند می اداره کرده،جا و یک نهاد دنبال   یک

 .جریان دوم قائل به تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست است ،درمقابل این تلقی

این دو نکته را نباید با  .بودن دین در حوزه عمومی و سیاست است قائل به دخیل اگرچه

توان قائل بود که  می .توان قائل به وجود تعالیم سیاسی دینی بود می .یکدیگر خلط کرد

 )ع(و ائمه هدي )ص(ایات پیامبرآیات قرآن و رورهنمودهاي حوزه عمومی سامان در 

دست  که نهاد دین را بهاي  ایم؛ اما اینکه هم مسجد و حوزه وجود دارد و ما رها نشده
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برداشت دوم قائل است براي حفظ . باید سیاست را اداره کند نکته دیگري است می ،دارد

هاد باید این دو ن می دین براي حفظ قداست دین و براي کارآمدي بیشتر اهل سیاست

و اال اگر مطابق  ؛باقی بماند حکومتیعنی نهاد مسجد و حوزه مستقل از نهاد سیاست و 

است؛ که هرگز  »دولتی/ حکومتیدین «شود  می جریان اول عمل کنیم آنچه که حاصل

بنابراین، تفاوت اول این دو جریان، در میزان تفکیک . تواند باشد مقبول علماي دین نمی

  . ت و یا ادغام نهاد دین در نهاد سیاست استومحک ویژه بهنهاد سیاست 

  

  قدرت یا اقتدار؟. دو

که جریان اول براي اقامه دین به کسب قدرت : دومین نکته در این دو جریان این است

دست گرفتن قدرت سیاسی قابل اقامه  هقائل است و معتقد است احکام اسالم بدون ب

دست  هب ویژه بهگرفتن قدرت سیاسی و  دست هیا اکثر احکام دین مبین بدون ب. نیستند

الواقع  دست نداشته باشیم فی هب راحکومت اگر ما . قابل اقامه نیستند حکومتگرفتن 

آنچنان که نوشته شده است، یا گفته شده است، نیمی یا دو سوم از احکام دین روي 

گرفتن  دست هوظیفه دینی این است که براي ب ترین بنابراین مهم. ماند می زمین باقی

 ویژه بهدست گرفت قدرت  هبینیم که در تلقی اول ب می .دولت و حکومت اقدام گردد

  .شود می سوبحت یک محور بسیار کانونی محکومدست گرفتن  هب

 ،ت باشیمحکومگیري  دست هدنبال ب هجاي آنکه ب اما در تلقی دوم معتقدند که ما به

دنبال  جاي اینکه به ه دینی باشیم و بهدنبال ایجاد یا استحکام جامع بیش از آن باید به

تفاوت است بین قدرت و . آوردن اقتدار باشیم دست هدنبال ب یافتن قدرت باشیم باید به

 الدین شاهدر زمان ناصر ت که میرزاي شیرازيقدرت زور است اما اقتدار همان اس. اقتدار

بدون اینکه عهد و عالدین در زمان ناصر. ز شاه بودداشته باشد اقتدارش بیشتر ااي  هد

عنوان مرجع اول جهان  هشاه، شاه قدرت داشت اما اقتدار نداشت، میرزاي شیرازي ب

که تا اندرونی شاه هم اي  گونه به ،تشیع در آن زمان قدرت نداشت اما فراوان اقتدار داشت

باید  می ي علمیه و علماي دینها آنچه حوزه .اقتدار مرجعیت شیعه پیش رفته بود

باالتر از این قدرت، اقتدار . دنبال آن باشند قدرت نظامی و سیاسی و دنیوي نیست هب

 شود اگر اقتدار باشد قدرت هم بعد از آن می هاي مردم یافت ها و دل اقتدار در قلب. است

در . از آن اقتدار هم بیاید دست آوردیم معلوم نیست بعد هاگر قدرت ب آید اما لزوماً می

  .آغاز انقالب قدرت و اقتدار هر دو با هم جمع بود
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خواهیم دین با همان استحکام اولیه در جامعه باقی بماند پیش از همه باید  می اگر

به یاد داشته باشیم کسب اقتدار از طریق فرهنگی . دنبال اقتدار علماي دین باشیم هب

آنکه قدرت نظامی دارد، آنکه قدرت امنیتی . ارداست اما کسب قدرت طرق دیگري د

 ها ممکن است کنار این قدرت دارد، آنکه قدرت قضایی دارد، اینها قدرت است اما لزوماً

دنبال کسب  رحمت، بیش از همه باید به جریان دوم قائل است علماي دینِ. اقتدار نباشد

لذا نکته اساسی در جریان . يسیاسی یا اقتصاد کسب قدرت اقتدار دینی باشد و نه لزوماً

اگر . است دینی جامعه ، در پی تحققباشد دینی تحکوم دنبال هب دوم بیش از آنکه

از جامعه دینی، دولت دینی  .»از کوزه همان برون تراود که در اوست«جامعه دینی باشد 

ت و حکومدست گرفتن  هدنبال ب هبروز خواهد کرد اما ما اگر قبل از ساختن جامعه ب

ت و قدرت را به دست آوریم اما آنچه را که از دست بدهیم حکومرت باشیم چه بسا قد

گرفتن  دست هجاي ب لذا نکته کانونی در جریان دوم به .جامعه و اقتدار در جامعه است

اگر به زبان  .هاي مردم و اقتدار در جامعه هستند آوردن دل دست هدنبال ب به ،تحکوم

دنبال اراده آزاد مؤمنان است، یعنی  هم جریان دوم بتر بخواهیم سخن بگویی امروزي

 جامعه مدنی یعنی جامعه مستقل از دولت، متشکل از .گرفتن نهادهاي مدنی دست هب

دست دینداران باشد اراده آزاد دینداران قطعاً هاگر این نهاد ب .آحاد جامعه اراده آزاد 

  . گرفتن دولت هم خواهد بود واال فال منجر به دست

  

  چه کسی؟ یا چگونه؟ : سؤال اصلی قدرت. سه

 .استسؤال اصلی در حوزه قدرت  طرح و پاسخگوئی به ویژگی سوم این دو جریان در

 ترین پندارد مهم می سؤال اصلی در حوزه عمومی و حوزه سیاست چیست؟ جریان اول

 ،اما جریان دوم معتقد است ؟سؤال این است که چه کسی قدرت را به دست بگیرد

این است که ساختار قدرت چگونه  ،دست بگیرد که چه کسی قدرت را به از این مهمتر

اي  تک کارگزاران یک سیستم حکومتی افراد شایسته امروز مهم این نیست که تک ؟باشد

باشند اما برونداد آن نظام حکومتی بروندادي عادالنه و  هم افراد خوبی آنهابسا  باشند چه

ي ساختار ها ت شخصی اشخاص مهمتر است ویژگیکارآمد نباشد آنچه که از صفا

آیا ساختار حکومت ساختاري . حکومت است، آیا ساختار حکومت ساختاري عادالنه است

شود یا  می آیا این ساختار به رفع حوائج مردم منجر. شود می است که باعث رضایت مردم
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ار چشم بپوشیم ما به صفات اشخاص منحصر کنیم و از ساخت نه؟ اگر همه تکیه را صرفاً

  .آید می آن وقت مشکالت فراوانی در جوامع پیش

براساس این نکته مهم، جریان اول معتقد است که جامعه توسط یک فرد عادل و  

 خواهد حوزه سیاست را می تکیه روي صفات اصلی شخصی است که دانا اداره شود لذا

 دادگر ود داشته باشد، بای یا فقاهت دینی تخصصی شود که دانایی می گفته. اداره کند

کند که نقش شخصی مدیران  اما جریان دوم ساختاري را طراحی می . باید باشد می

رسد، لذا در چنین ساختاري فقاهت شرط الزم زمامداري نیست، و  سیاسی به حداقل می

ي ها عدالت شخصی که ارزیابی آن نیز خالی از صعوبت نیست جاي خود را به ویژگی

ي مختلف اقتصادي، سیاسی، قضائی و فرهنگی ها زیابی عدالت در عرصهساختاري قابل ار

  . می دهد

  

  ؟ساالري مردم یا ساالري یکه. چهار

یعنی نظامی که  ،گویند می ساالر یکه نظامجریان اول در علوم سیاسی  مطلوب نظامبه  

یک  باالخره محور این نظام بر اقتدار اما .بچرخاند را فقیه عادل آنیک شخص ولو یک 

قائل به  ساالري جاي اعتقاد به یکه اما جریان دوم از اسالم سیاسی به .چرخد می شخص

باید توسط آحاد  می معتقد است که اداره یک جامعه در درجه اول. است ساالري مردم

توان در آن جامعه  بدون رضایت شهروندان یک جامعه نمی .خود آن جامعه صورت گیرد

اگر در  ساالري گیرد، مردم می قرار ساالري در مقابل یکه يساالر حکومت کرد، لذا مردم

باشد، در یک جامعه لیبرال باشد،  تیسسوسیالدین باشد، در یک جامعه  یک جامعه بی

اگر در یک جامعه دینی یایک جامعه اسالمی ما  لذا. شود می مقید ها به همان ایدئولوژي

وانیم هم اهداف دینی را محقق کنیم ت می چنین روشی را براي اداره جامعه داشته باشیم

 ساالري شود که مردم می گاهی گفته .هم رضایت شهروندان را تحصیل کرده باشیم

یا به  ساالري توانند از آن استفاده کنند اما اگر مردم کاالیی فرنگی است و مسلمانان نمی

خواهیم  زبان فرنگی دمکراسی را درست بفهمیم و بعد به متون دینی مراجعه کنیم درك

صورت رعایت ضوابط اسالمی منافاتی با روش اداره کرد که تعالیم دینی ما در

 فقیه قرن هشتم و» ابن فهد حلی«یکی از فقهاي بزرگ ما . نخواهد داشت ساالري مردم

: اند پرسیده. شده است شنیدنی از ایشان استفتایی .است» البارع مهذبال«نهم و صاحب 

خواهند، آیا ایشان  عدل کند اما مردم او را نمیو  خواهد اقامه حق می فردياي  معهدر جا
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مجاز است با زور یا ضرب و شتم، حق و دین را در آن جامعه اقامه کند یا مجاز نیست؟ 

شود،  می اگر موجب اقامه حق و دین: گویند می شاید این سؤال رااگر از برخی بپرسند

اما این فقیه بزرگوار شیعی فرموده . تواند مجاز باشد می تم هماستفاده از زور و ضرب و ش

ابن  »رسائل العشر«هم از ناین در رساله » علی جماعه بغیر رضاهم تأمرال ال یجوز«: است

مگر  .جامعه رضایت مردم آن بیاي  کردن در جامعه جایز نیست حکومت. آمده است فهد

 )ع(امیرالمؤمنین. عنایش جز این نیستهم م ساالري دمکراسی غیر از این است؟ مردم

: اند سیاسی حاکم الزم شمردهدر نامه تاریخی خود به مالک اشتر سه مالك را در رفتار 

این در تقسیمات . بودن مورد رضایت مردم، سوم بودن عادالنه ، دومبودن حق اول

ه است کاي  در همان حوزه .سیاسی است قطعا در حوزه عبادات که نیستاجتماعی و 

نه در حوزه منصوصات بلکه در . »االمر شاورهم فیو «هم مأمور شده است  )ص(پیامبر

موظف  ها در این حوزه. حوزه مباحات که حوزه سیاست معموال همین حوزه است

مقابل  در» ساالري یکه«هستیم که رضایت عمومی را کسب کنیم لذا براین اساس 

  . گیرد می قرار» ساالري مردم«

  

  یا انتخاب؟  صابتان. پنج

مطلوب  که حکومت شود ه میدیو جریان اول، وقتی پرس ساالري حکومت مبتنی بر یکه

 وندتوسط خدا مطلوب د که حکومتنده می جوابشما چگونه باید به قدرت برسد؟ 

اما در بین . دندان می را به نصب الهی حکومتمنصوب شده است حقانیت و اسالمیت 

قائل به  ،رغم اینکه اندیشه سنتی داشتند لیعگان علماي معاصر شیعه برخی از بزر

ایشان . ي استاهللا منتظر آیتحضرت یکی از این بزرگان فقیه عالیقدر . انتخاب شدند

نخستین فقیهی بودند که حداقل در ایران از مبناي انتخاب در مقابل نصب دفاع کردند و 

. می باشد اما الزم نیست که منصوب خداوند باشدتواند اسال می حکومت: فرمودند که

ادله نصب تمام است در بعد از آنها و در زمان غیبت  )ع(و ائمه هدي )ص(درمورد پیامبر

توانیم یک حکومت انتخابی  می تک ادله خدشه فرمودند و نتیجه این شد که در تک

با این  58ال الواقع قانون اساسی جمهوري اسالمی در س اسالمی داشته باشیم و فی

 دنبالش بودند، و ههمان انتخابی بود که ایشان ب اسالمی جمهوري .اندیشه تدوین شد

ن الدی مهدي شمسبعد از حضرت استاد، مرحوم محمد. استوار نمودند مبناي متینش را

بودن حکومت اسالمی  یهمه اینها قائل به انتخاب در لبنان، مرحوم مهدي حائري یزدي
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  .شدند

  

  ؟پذیريتقدیس قدرت یا انتقاد. شش

هم ادغام  اینکه افراد منصوب خداوند و نهاد سیاست و دین در خاطر  بهدر اندیشه اول 

. رسد می شود و نقدکردن آن دشوار به نظر می شده است قدرت سیاسی مقدس دانسته

ند بالفاصله نقد آنها تسري به شو می وقتی سیاست و اهل سیاست و بزرگان سیاست نقد

 گیرند احیاناً می زمامداران مورد انتقاد قرار شود و وقتی که احیاناً می نقد دین داده

اینکه  خاطر  به: اما اندیشه دوم معتقد است. شود می مجازات ارتداد براي منتقدین مطرح

 دارهنهاد دین از نهاد سیاست جدا شد، قدرت مقدس نیست قدرت توسط آدمیان ا

بدون هیچ استثنایی  )پیامبران و ائمه هدي غیر ازیعنی (عادي  همه آدمیان. شود می

بنابراین از این زاویه نقد قدرت یک فریضه است، این . خطاپذیرند و قابل انتقاد هستند

و براي  هستهاي دیگري هم  ي اصلی این دو جریان اسالم سیاسی بود ویژگیها ویژگی

  . گذرم می دلیل کمبود وقت از آن ددي فراهم کردم که بهتک اینها مدارك متع تک

  

  در اسالم سیاسی ساالري هاي مردم ویژگی

ویژگی درجه اول حکومت است، » يساالر مردم« ،از دیدگاه جریان دوم اسالم سیاسی

  : باید سه ویژگی راداشته باشد می یک حکومت سالمبراین اساس 

ست، توان اداره جامعه را دارد، توان رفع ر امدب یحکومت سالم حکومت ،ویژگی اول

باید  می آموزش و مسائل اولیه جامعه را ،بهداشت، امنیت ،نظم ،حوائج عمومی را دارد

او دانش اداره جامعه را باید داشته باشد، این  .خواهد می دانش تدبیر و. اداره کند

  . صفت یک حکومت سالم و حکومت کارآمد است ترین مهم

عدالت سرلوحه صفات دینی حکومت سالم . باید عادالنه باشد می تحکوم: صفت دوم

مهم این  .نیست ئیتنها به بودن رئیس حکومت بودن حکومت، عادل مراد از عادل .است

است که از جانب این حکومت عادل، ظلمی صادر نشود ولو اینکه مسئولین آن، افراد 

ري و عدالت دومین مجموعه است؛ دادگ متوسطی باشند؛ مهم دادگري سیستم و

  .است سالم خصیصه حکومت

حکومت سالم حکومتی است که با رضایت  .رضایت مردم است: سومین خصیصه 

صورت عدم رضایت مردم ضایت مردم به کار ادامه دهد و درکار آمده باشد با ر مردم سر
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ما ا دانیم، نیک می رفتن از صندلی قدرت رابرخی از ما باال. افظی را بخواندغزل خداح

شرط  در اندیشه دوم رضایت مردم صرفاً. دانیم آمدن از صندلی قدرت را نمی پائین

شرط ابتدایی یعنی حکومت . هم هست آن نیست، شرط استمراري حکمروائی ابتدایی

یک بار ي أراین اما  .کنند می او بیعت مردم با ،گیرد می يأدرآغاز استقرارش از مردم ر

  .براي همیشه نیست

در اولین سخنرانی در بهشت  اهللا خمینی بنیانگذار جمهوري اسالمی آیتکه اي  جمله

: یک مبناي سیاسی است ؛بار تکرار کرد داشت و بعد هم چندین 57بهمن  12زهرا در 

تصمیم آنها براي  ؛ده باشنکردهم انتخاب  پدران ما نظام سیاسی خود را فرضاًاگر 

ما هم مثل  ؟هم باید جاري باشد یم آنها براي ماچرا تصم ؛ امامحترم است خودشان

  .پدرانمان حق داریم نظام سیاسی خودمان را خودمان انتخاب کنیم

بنابراین اگر قرار شد که این شرط فقط شرط ابتدائی و فقط شرط حدوث نباشد و  

 ها به مردم مراجعه بار حکومت سال یک هرچندشرط بقا هم باشد؛ به شکل عقالئی 

انتخاب معناي . کنند می برگزارپرسی  کنند و همه می يأو از مردم کسب رکنند  می

است حکومتی  ،که یک حکومت عادل این ،سال هرچند ،جمهور مقامات عالی مثل رئیس

همه مقامات آن  .العمر نباشد به زبان امروزي مادام بار براي همیشه یا که هیچ مقامی یک

ملک  ،استیجاري است اي یم خانه قدرت خانهبه یاد داشته باش. موقت و محدود باشند

 10 ، یا حد اکثرسال 7 ،سال 5 ،سال 4 :اجاره زمان محدود دارد .طلق کسی نیست

بودن و  دارد، الزمه یک حکومت سالم موقتاي  کمتر یا بیشتر محدوده باالخره. سال

  .بدون هر استثنائی است بودن تمامی مقامات آن از صدر تا ذیل  ادواري

  

  والیت جائر ،یت عادلوال

خودبخود اگر  .راز مشروعیت یک حکومت سالم است ،که ذکر کردماي  سه نکته

 در. شود می حکومتی تمام یا برخی از این شرایط را از دست داد آن حکومت نامشروع

بحث والیت . شود می اطالق »والیت جائر«مشروع  نا ادبیات سنتی دینی ما به حکومت

والیت جائر  متعددي در ارتباط با سائلدامن است و مبحثی دراز ما غنیجائر در فقه 

بحث حرمت اخذ هدیه از سوي جائر، حرمت قبول والیت از  ، از قبیلاست مطرح شده

ر، حرمت کمک به ظالمین در ئدیوان جا در یسینو جانب حاکم جائر، حرمت اسم
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؟ فقهاي عظام با یا نه دو اینکه آیا جایز است ظالم را در غیر ظلمشان یاري کر ،ظلمشان

  .اند بیان کرده دقت تمام این ضوابط را

 شروعنامدهند و یک شبه  ییکباره که مشروعیت خود را از دست نم ها اما حکومت

آنچه  .تواند یافت شود می ي متعدد خاکستريها بین سفیدي و سیاسی رنگ .شوند نمی

ام و متون فقهی ما یا متوجه این است که احکاند  که فقهاي عظام کمتر بدان دقت کرده

احکام حاکم عادل است، یا متوجه حکومت جائر، اما اگر حکومت در بین این دو بود نه 

عدم  مورد  کفایت و ظالم و بی مدبر بود، و نه کامالً و مردم عیار عادل و مورد رضایت تمام

اي  ن نکتهای؟ برخورد کرد لحاظ شرعی چگونه باید با این حکومت به ؛رضایت مردم بود

  . لحاظ سیاسی باید بدان توجه کرد و هم به یلحاظ دین است که هم به

 ها که حکومتنکته درباره این  داد،توان بدان توجه  می این فرصت کوتاه آنچه در

دادن و زوال مشروعیت  این ازدست دهند و یکباره مشروعیت خویش را از دست نمی

اگر حاکم یک معصیت : گونه گفته شده است در فقه سنتی این .شود می تدریج حاصل به

و  سات فی والیه الفقیهادر«در انتهاي کتاب  .شود صغیره انجام داد از حکومت ساقط نمی

مسئله  16این نکته را طی ) ياهللا منتظر آیت(، حضرت استاد »ۀمیاالسال ۀلفقه الدو

کوچک بود این حکومت مشروعیت خود از حیث شخص حاکم اگر خطا  .اند متذکر شده

وقت مسئله تفاوت  آن ،اما اگر تکرار شد، و تبدیل به یک رویه شد ،دهد را از دست نمی

یک روش جائرانه درآمد و  صورت یک رویه و ومت با مردم بهکه حهدارد، اگر نحوه مواج

 ع محسوبکه استثناء بر ظلم باشد آن وقت آن حکومت نامشرو قاعده بر ظلم بود نه این

  . شود  یم

  

  طرق حفظ مشروعیت نظام

اند،  که با مشروعیت ، رضایت، عدالت و تدبیر حکومت را آغاز کرده ها براي اینکه حکومت

خواهیم  می حل دینی داریم یا نداریم؟ اگر  د آیا راهنعدم مشروعیت نیفت درپی ضاللت

پاسخ  نی کرده است؟بی ي سالم، ناسالم نشوند شارع مقدس چه راهی را پیشها حکومت

آن راه . کردن به آن راه است مهم عمل. بینی شده است پیش یکه راه: این است

  چیست؟

ء در سیره عملی اولیا ن ومامعتبر پیامبر همان است که در متن قرآن و نص روایات

امر به معروف «براي حفظ سالمت حکومت  شرعی دو ضابطه. کار رفته است ما به مذهب
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اگر این دو ضابطه در . است» نصیحت به ائمه مسلمین«و دیگري  »و نهی از منکر

یا اگر حاصل شد  ،دوش یا عدم مشروعیت حاصل نمی، به دقت رعایت شوداي  جامعه

د که حکومت از معروف به نکن می بالفاصله علماي دین، علماي ربانی به مردم اعالم خطر

و والیت عادل به والیت  ،و نصیحت کارساز نشده است ،منکر گرایش پیدا کرده است

  .جایر تبدیل شده است

 سازي براي زمینهبنابراین اولین قدمی که براي سالمت سیاسی جامعه باید برداشت  

 »امر به معروف و نهی از منکر« بودنِ فریضه واجب و در. اجراي این دو فریضه الهی است

حوزه اقامه امر به  ترین مهمترین و  واجبهکذا در اینکه . هیچ کدامیک از ما شک نداریم

همان . افراد شخصیِ است نه حوزه خصوصیِ »حوزه عمومی«معروف و نهی از منکر 

این . شروع کرد به استناد به همین اصل اصیل قیام خودش را )ع(که سیدالشهدااي  حوزه

کلمه الجهاد  افضل«. واجبی چون امر به معروف و نهی از منکر است مهمترین کارکرد

  .کند می نقل )ص(از پیامبر )ع(و این تعبیر را امام حسین. است» سلطان جائرعدل عند 

 .کردن ائمه مسلمین است نصیحت سالمت سیاسی جامعه اسالمی، دومین راه حل

 ی ما چون اصول کافی ازئاما آیا این یک امر استحبابی است؟ رجوع کنید به متون روا

هم در در کتاب ایمان و  ،این مطلب آمده است موضعر دو معتبرترین کتب روایی که د

تک  تک متقابل هم نصیحت. بحث نصیحت آمده است» کتاب الحجه«در هم کفر، 

نصیحت . ، هم نصیحت آنان به حکمرانان و رهبرانمنان نسبت به یکدیگر واجب استؤم

رود اگر او  یم چاه سوي بهاگر انسان مشاهده کند فردي . خواهیصح است یعنی خیراز نُ

. گویند می »انتقاد«نصیحت در ادبیات امروز به . خیانت کرده است را منع نکند در حق او

ٍ لاَخیه فَلَم ینصحه ۀجمن سعی فی حا« شده است که نقل )ص(از رسول خدا سو از یک

بکوشد،  کردن نیاز برادر ایمانیش که در برآوردههر) 2/362کافی، (»فَقَد خانَ اهللاَ و رسولَه

مراد از نصیحت خیرخواهی . اما او را نصیحت نکند به خدا و رسولش خیانت کرده است

طبیعی است که بر هر مؤمنی نصیحت، خیرخواهی و انتقاد . درمقابل غش و خیانت است

  .مشفقانه به برادر ایمانیش واجب است

ی نّمشهوري که هم شیعه وهم س صحیح و در حدیث )ص(پیامبر خدااز سوي دیگر 

در سال آخر عمر مبارکشان در مسجد خیف ی نَمدر مشهور  اي در خطبه ،اند ردهنقل ک

  نَضَرَّ اهللاُ عبداً سمع مقالَتی فَوعاها و حفَظَها و بلَّغَها من لَم یسمعها، فَرُب حاملِ«: فرمودند
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نهأفقَه م ون هإلی م قهحامل ف بر و غَیرَ فقیه قهف امرِء لَیهِنَّ قَلبلُّ عغثَالثٌ الی ،

کافی، (» ...إخالص العملِ هللاِ، و النَصیحه لأئمه المسلمینَ، و اللُّزُوم لجماعتهِم: مسلمٍ

اي که گفتار مرا بشنود، پس در آن تدبر  خداوند نیکو و رحمت گرداند بنده). 1/403

بسا حامالن فقه که  که آن را نشنیده برساند؛ پس چه کند، و حفظ نماید، آنگاه به کسی

فقه به افقه از خودند؛ سه امر است که ] ناقل[بسا حامالن فقه که  فقیه نباشند، و چه

ت و نصیح ،دوم ؛اخالص عمل براي خدا ،اول :نکنددر آن خیانت  مسلمان قلب انسان

  .نمسلمانا جماعته با زمال، مسوم خیرخواهی به رهبران مسلمین؛

کردن روابط  ناظر به طهارت حوزه خصوصی و بهداشتی) ص(اهللا وصیت اول رسول 

نصیحت به حکام  .عرصه سیاسی است وصیت دوم ناظر به حوزه عمومی و. شخصی است

 عملکردو اگر  به ایشان، نها و تذکر اشکاالته آخواهی نسبت بخیر، امراي جامعه و

وأم با و اگر عملکرد رهبران منفی و ت ن،کرد و حمایت ئیدأت شدمثبت مالحظه رهبران 

بودن با  مالزم وصیت سوم. نمودننقصان و کاستی بود انتقادکردن و راه حل پیشنهاد

؛ یعنی کوشش کند از جمع حق مسلمانان و رعایت وحدت حول محور حق جماعت

فرمایش روایاتی است که ذیل این  واسطه بهم یگو می اینکه جماعت حق .فاصله نگیرد

  . آمده و آن را تفسیر کرده است ينبو

حقوق واجب والی بر مردم در معرفی  34البالغه در خطبه  در نهج هم) ع(امام علی

و اما  .»..غیبِالم و دشهی المف هنصیحالَ ه وبیعالَبِ اءفالوو أما حقّی علَیکُم فَ« :فرماید می

بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار بر شما این است که به ] والی عنوان به[حقّ من 

  . خیرخواهی کنید

گونه نیست که نصیحت باید  این .متون صریح دین ماست ها توجه بفرمائید این

امام  .الزم باشد اول محرمانه سپس آشکار باشد یاپنهانی باشد،  وگوشی و محرمانه درِ

و الزم  فریضهمخفی هر دو  ر غیبت، علنی ودهد نصیحت در آشکارا و د می تذکر )ع(علی

معادل با انتقاد از رهبري و مسئوالن عالی رتبه در » نصیحت در مشهد«امروز . است

  .ي عمومی استها رسانه

در حضور  آمدند، علنی و می گونه بود که گاهی افراد هم این )ع(سیره امام علی

 بیان مهابا بیخود را  و اعتراضات ها انتقادات و گالیهدبانه غیر مؤ کامالً یلحن اجماعت ب

شنیدند، پاسخ می دادند و  میامام با این که شخص اول آن جامعه بودند . کردند می

امام  با معترض داشت،برخورد تند برخی اطرافیان قصد اگر  .کردند رسیدگی می
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آمیز را نباید با داغ و  داد اعتراض مسالمت کرد و به همگان آموزش می جلوگیري می

حاجب با  وگوي مستقیم و بی درفش سرکوب کرد، اعتراض زبانی و انتقاد علنی و گفت

والی حق شرعی مردم است، و حکومت تنها زمانی مجاز است دست به اسلحه ببرد که 

ها به  یازیدن حکومت امام علی قاطعانه از دست. مردم مسلحانه اعتراض کرده باشند

  . جهه با انتقاد مردم از رهبران نهی کرده استشمشیر در موا

. امام روزي در میان یاران خود نشسته بود: آمده است البالغه نهج 420کمت حدر 

زنی زیبا بر آنان بگذشت و حاضران دیده به او دوختند، پس فرمود چشمان این مردان 

ید که او اگر به زنی نگریست. به شهوت نگران است و چنین نگریستنی موجب هیجان

. شما را خوش آید، با همسر خویش بیامیزید، که او نیز زنی همچون همسر وي است

ما  راًکاف اهللاُ هلَقاتَ«: سخن امام که به اینجا رسید مردي از خوارج برخاست و گفت

همعلوم . »داند ، چه نیک فقه میدر حالی که کافر است او راخداي بکشد «: یعنی. »أفقَه

آمیز با رهبر و  ادبانه و گستاخانه و توهین بسیار بی ج،رد وابسته به خوارن فاست که ای

وقتی این » فَوثَب القَوم لیقتُلُوه«. خلیفه و امام مسلمین در حضور مردم سخن گفته است

شد، برخی افراد دست به شمشیر بردند که گردن  اداتوسط یکی ازخوارج هتاکانه سخن 

آرام : امام فرمود«یعنی . »ویداً إنَّما هو سب بِسب أًو عفو عن ذَنبٍر: فقالَ«؛ او را بزنند

  ».باشید، دشنام را دشنامی باید یا بخشودن گناهی شاید

یکی مقابله به : درمقابل توهین و دشنام به رهبر دو راه است. این منطق علوي است

دان و اعدام در منطق علوي راه سومی از قبیل مجازات و زن. مثل زبانی و دیگري بخشش

کند، معلوم است  با اهانت و دشنام اینگونه کریمانه برخورد می) ع(وقتی علی. جائی ندارد

علی منطق دارد، . کند که با انتقاد و اعتراض و گالیه مردم با چه بزرگواري استقبال می

ست براي افت ا .دد نشده است که در مقابل دشنام آنها دست به شمشیر برنکُ اوزبان 

 )ع(حکومت و عدالت علی. انتقاد دست به شمشیر برد در مقابل توهین و علی که بخواهد

کنیم، یعنی علی  بودن افتخار می اگر ما به شیعه علی! یعنی این و نه هیچ چیز دیگر

هرگز زندانی نکرد، هرگز مخالفش را تبعید نکرد، و هرگز منتقد خود را  مخالف خود را

  .بودن است روش و منش واقعی علوي ها این. محصور نکرد

به توان به زبان از علی گفت، اما در عمل  نمی. اهللا بسم! خواهد بگوید یا علی می کههر

 که مردم را به بیعت مجبور آنها که حاجب داشتند، آنها. عمل کرد شیوه معاویه

 و ها ائیار یاسرها، عمرو بن حمق خزعم اي همچون مخالفان آزادهکه  کردند، آنها می
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تاریخ بخوانیم تا خالف منش و . بودند و نه علویون ها امويکردند  می سرکوبرا  ها ابوذر

  .روش اولیاي خود عمل نکنیم

مؤمنان باید آزاد باشند که امر . آزادي است اش، الزمه خطیر این دو وظیفهعمل به 

هند این دو فریضه خوا می اگر. نصیحت نمایند به رهبران به معروف ونهی از منکر کنند و

اش این است که در جامعه  الزمه. انجام پذیرد باید اطالعات درست و صحیحی بدانها داد

سانسور برقرار نباشد، گردش آزاد اطالعات برقرار باشد تا بتوانند آنچه که الزم است به 

  .اطالع مسئوالن و حاکمان برسانند

جامعه . کردن نظارت عمومی است نهادینه ،اقامه این دو واجب دینی الینفک الزمه

 تفکر و اندیشه در. نظارت کنند سالم آن است که در آن مردم به امر حکومت کامالً

بینی شده بود که خبرگان نیز باید بر شخص اول حکومت و  گونه پیش دوم این جریان

مقابل مجلس شوراي اسالمی مسئول جمهور در رهبري نظارت کنند و همچنان که رئیس

یعنی خبرگان . شود می مقابل مجلس خبرگان مسئول محسوبام رهبري هم درمقاست، 

گویی است، این مبناي حکومت  ال و پرسش کنند و او موظف به پاسخؤاو س حق دارند از

خبرگان  انتخاب شوندکه عمالًاي  گونه اما اگر فرض کردیم که خبرگان به. مسئول است

 این خبرگان واقعاًوقت  ، آنهبري باشندرخبرگان منصوب  بلکه عمالً، اشندمنتخب نب

نتیجه نرسیده ایم که پیرامون عملکرد این  به ما بگویند اصوالًمنصوب و ظاهرا منتخب 

 صورت فلسفه اصلی نظارت منتفی اند، در این رهبري نظارت بکنیم آن چنان که نوشته

الزمه . کرد ملألحاظ حقوقی باید ت لحاظ فقهی و هم به روي این نکات هم به. شود می

یک حکومت سالم این است که تمامی ارکان آن تحت نظارت عمومی باشد، آن هم 

  . نظارتی که نهادینه شده باشد

نهادهاي ذیل رهبري دشواري نظارت داشته باشیم  وقتی که ما هنوز در رابطه با

یصه نقبراي این . نظارت بر خود رهبري مشکل بیشتر استنسبت به معلوم است که 

کار را به شکلی پیش برد که به نفع کشور،  با رعایت ضوابط علوي باید. کرداید بفکري 

اند، هم  مطلب مهم دیگر اینجا این است که این دو فریضه همگانی .اسالم باشد مردم و

این دو فریضه فقط  شود و می شامل شوند، همه امور عمومی را می مرد و هم زن را شامل

توانند آن را اقامه نمایند و در انجام این دو  می دم همبه عهده علما نیست، دیگر مر

امور مباح و مشروع باید استفاده کرد از طرق حرام و غیر مشروع مجاز نیستیم  فریضه از

  .بهره بریم
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  عالئم عدم مشروعیت نظام 

بیماري عدم  این دو فریضه درست انجام نشد عالئم عدم مشروعیت چیست و اگر احیاناً

یی دارد؟ چگونه بفهمیم به خط قرمز عدم مشروعیت ها و نشانه ها ویژگیمشروعیت چه 

  :کنم اشاره می تر باشد به برخی عالئمی که شاید عمومی ایم؟ نزدیک شده

 .ام نامشروع شده استظآن ن قضاوت ناعادالنه باب شد،اي  اگر در جامعه :مورد اول

ه اگر قرار است فاسد شود جامع ؛ره یک جامعه سالم و مشروع استاالحر قضاوت میزان

اگر قضاوت تابع سیاست شد و . شود باید قضاوتش باشد می آخرین نهادش که فاسد

  . است فاسد شدهجامعه حکومت آن آن  ،شاقول قضاوت را اراده سیاست تعیین کرد

بودن انتقاد مجازي یک جامعه سالم ها یکی از ویژگی. برنتابیدن انتقاد :مورد دوم

از ترافیک انتقاد شود، یا تیم آبی  اد است، انتقاد هم آن نیست که صرفاًاست، امکان انتق

بلکه مراد آن است که بتوانیم از روش  ــ وجود دارد ها این ــاز تیم قرمز انتقاد کند 

نقاط منفی و ضعف را تذکر  نقاط مثبت را تأیید کنیم و ،کالن اداره جامعه بحث کنیم

در . رنتابید به خط قرمز عدم مشروعیت نزدیک شده استانتقاد را باي  اگر جامعه. دهیم

ست ها این .این کلمات را باید با آب طال نوشت ــالبالغه آمده است  نهج 216خطبه 

ن أ دلَو العأ هلَ قالَن یأ قَّالح لَثقَن استَم« ــ ي حکومت وسیاست علويها ویژگی

عرَیض لَعکانَ یه العشدن عدل  حق یا عرضه کسی که شنیدن« ییعن.»لَثقَأما هِبِ لُم

راستی  آیا به. »تر و دشوارتر خواهد بود برایش سنگین باشد عمل به آنها برایش سنگین

نمایندگان انتقاد محترمانه مراجع، انتقاد مؤدبانه ومحترمانه  ،در جامعه ما انتقاد دلسوزانه

 ه سمت مشروعیت حرکتشود ب می شود یا نه؟ اگر استماع می استماع و معتمدان مردم

ها و  تند و محدودیتي ها دنبال چنین انتقادهاي ناصحانه برخورد هب کنیم و اگر احیاناً می

  .رود شروع شدن پیش میمسمت نا حکومت بهگیرد  می صورت فشار

رود  می سمت عدم مشروعیت پیش ویژگی دیگر یک جامعه ناسالم که به: مورد سوم

در زمان ائمه مطبوعات نبود، بلکه شیوه دیگري . استسانسور اخبار وتوقیف مطبوعات 

اما اگر اجازه . براي جریان آزاد اطالعات استاي  اما امروز انتشار مطبوعات شیوه. بود

جا  کنند منتشر شوند این می ندادیم مطبوعات منتقد که در چارچوب قانون مخالفت

  .ایم سمت عدم مشروعیت سوق داده جامعه را به

گذاري  اگروکیل ملت درفرایند قانون. محدودکردن کار وکالي ملت: مورد چهارم

عدم  سوي بهنباشد این جامعه  امکان قانون گذاري براي او میسر باشد و موانعی براي او
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نوعی  باعث شرمندگی است که امروز در بین جوانان ما به. شود می مشروعیت سوق داده

تمام فقها یا همه علماي حوزه  دارندپن می شود که می تلقی از اسالم و فقاهت یافت

آیا  .تابند کنند و هیچ نوع اندیشه آزاد را بر نمی می همانند فقهاي شوراي نگهبان فکر

  ؟این وهن اسالم است یا کمک به اسالم است

شده  جامعه مدنی نهادینه. احزاب و ها تشکل کردن تالش براي متالشی: رد پنجممو

ي را با اتهامات واهی از ها تشکل اگر نوع احزاب و. اشداست که احزاب در آن باي  جامعه

شود  می راه براي بیگانگانی باز. شود می صحنه خارج کردیم فکر نکنیم راه براي مردم باز

  . طلبند می که از نارضایتی عمومی موج سواري

باید در قم به صدا درآورد که اگر علماي دین نسبت به  می این زنگ خطرها را

که اند  زاینده مردم و براي جبران و سامان آن اقدام نکنند اجانبی ایستادهنارضایتی ف

ي به حق مردم براي اهداف ناحق خود سوء ها کرده و از نارضایتی  سواري بالفاصله موج

متوجه باشیم چنین . آنچه درعراق اتفاق افتاد مطلب کوچکی نبود. استفاده خواهند کرد

  .نوشته نشود سناریویی براي ما

اجازه دهیم کسانی که . ي قانونی را مسدود کنیمها ا کاري نباید بکنیم که تمام راهم

روش ما را قبول نداشته و ندارند آنها مجاز باشند در چارچوب قانون اعتراض کنند،  راه و

در چارچوب قانون اعتراض کنند،  تواند می مخالفت کنند، مگر بیمار است دانشجویی که

ي نظرش را ابراز کند با شعار خیابانی فریاد أجاي این که با صندوق ر به خیابان بیاید و به

  کند؟

در  خدا را سپاسگذاریم که در این مجلس فاخر در حضور فقیه عالیقدر، استاد معظم و

شهرهاي  مردم شریف قم و دیگر مردمی که از حضور فضالي گرامی و علماي اعالم و

 منتظريمحمد رسد شهید  می نظر که به اي اند، توانستیم نکته دیگر تشریف آورده

بسا اگر  چه. بود »اقامه دین عدالت و ،استقالل، آزادي«دنبالش بود بیان داریم که آن  هب

  اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمه .رسید می بود به همین نتایج و نکات مذکور می او هم

  

   به مناسبت سالگرد شهادت  ت معظم له در قماستاد در بی محضرسخنرانی در

نامه گوناگون،  هفته؛ 6/4/1382شهید محمد منتظري،  المسلمینو االسالم حجت

 .5و  7، ص 21/4/1382، 22شماره 
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 * دینی ساالري مردم

یکی از مفاهیم  )Islamic Democracy(اسالمی  دموکراسیدینی یا  ساالري مردم

توجه به نوپایی آن ایران معاصر است و با ویژه بهدر اندیشه سیاسی اسالم معاصر  بنیادي

، سوسیال دموکراسیلیبرال . انواعی دارد ساالري مردم. نیازمند ایضاح مفهومی است

این انواع هستند که از  ازجملهمسیحی، دموکراسی مستقیم  دموکراسی، دموکراسی

انواع  اسالمی نیز یکی از ساالري مردم. اند دست آمده هب دموکراسیتقسیمات مختلف 

در تمامی انواع آن  مبانی و ضوابطی دارد که دموکراسییا  ساالري مردم. است دموکراسی

. یک از این انواع نیز مختصاتی عالوه برآن مبانی و ضوابط مشترك دارندجاري است، هر

انی و ضوابط عام مب: ستها اسالمی در گرو این دو دسته ضابطه ساالري شناخت مردم

  اسالمی  دموکراسیمختصات و  دموکراسی

شود تا  محقق نمی ساالري واضح است که بدون رعایت این مبانی و ضوابط عام، مردم

در عرف علوم سیاسی . به آن بتوان پسوند اسالمی یا دینی یا غیر آن اضافه کرد

قابل تصرف و سادگی  همفهومی واضح با مبانی و ضوابط مشخص است که ب دموکراسی

براي آنکه هر کسی از ظن خود و براساس منافع و اطالعات خود تعریفی . تغییر نیست

که قبل از پرداختن  این نداریم جزاي  متفاوت و خارج از ضوابط علمی ارائه ننماید چاره

متمرکز نمائیم و از مبانی و  دموکراسیو  ساالري دینی، بحث را بر مردم ساالري به مردم

 دموکراسیسخن بگوئیم همان مبانی و ضوابطی که در تمامی انواع  موکراسیدضوابط 

  .اسالمی الزم و غیر قابل انفکاك است ساالري مردم ازجمله
  

   ساالري ساالري و یکه ساالري، اشراف مردم

داري یعنی  مردم. فریبی خلط کرد گرایی و مردم مردم ،داري را نباید با مردم ساالري مردم

زمامداران و رهبرانی که . شرفتاري، مهربانی، مماشات و مدارا با مردمحسن سلوك، خو
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. داري ندارند جز مردماي  مایل نیستند با خشونت و اجبار با فرمانبران مواجه شوند چاره

ستایش از مردمی که مطیع و تابع حکمرانان هستند را  ویژه بهتعریف و تمجید از مردم 

  . حمل کرد ساالري توان بر مردم نمی

یعنی  )populism(گرایی  تر توده باوري یا به زبان دقیق گرایی یا مردم مردم

خواست «اما این . دانستن  عین حق و خواست مردم را ها بزرگداشت مفهوم مردم یا توده

دهد؟ اگر شخصی یا صنفی خود  می را چگونه و چه کسانی یا چه کسی تشخیص »مردم

اراده ملی و خواست عمومی یا تحصیل منافع و را سخنگوي مردم دانست و براي تحقق 

داند اقدام کرد، و  می دهد و مطلوب می خود تشخیص که آنچنان ــ مصالح مردم

و  ساالري ها کشید، این نیز مردم ي مردم را نیز تنها براي تأئید و تبعیت به خیابانها توده

ها  مردم ظلم عنوان بهو  ها نام خلق و توده هطول تاریخ بسیاري بدر. نیست دموکراسی

 که مصلحت مردم را بهتر از خودشان تأمیناند  اند، زمامداران فراوانی مدعی شده کرده

تا از آنان بپرسند مصلحت شما چیست و چگونه اند  کنند، اما مردم را قابل ندانسته می

  را تأمین کرد؟  باید آن

گیري  نی بهرهیع )demagogism(فریبی  تر عوام فریبی یا به زبان دقیق مردم

 دم ساالري فریبان از مردم عوام. نادرست از احساسات و  تعصبات و اعتقادات عامه مردم

  . کنند گرایی اراده نمی داري و توده زنند، اما بیش از مردم می

 چه کسانی حکومت: پاسخ یه این سؤال اصلی حوزه سیاست است ساالري مردم

سانی است؟ درمورد امور عمومی چه کسانی کنند؟ تدبیر حوزه عمومی به عهده چه ک می

  : توان پاسخ داد می گونه هایی سه گیرند؟ در پاسخ چنین سؤال می تصمیم

فهمد، کسی که بهتر از  می کسی که بهتر از همه. گیرد می یک نفر تصمیم: اول

دهد، یا کسی که زور و زیرکی  همگان مصلحت جامعه و خیر عمومی را تشخیص می

 ؛ساالري در یکه. گیرد می شکل )autocracy( ساالري ر این اساس یکهب. بیشتري دارد

ظر او به تمامی ارکان نیک نفر در باالترین مرتبه اداره جامعه برتري آشکار دارد و : اوالً

  . بخشد می نظام مشروعیت

نهادي دنیوي بر عملکرد او نظارت ندارد، فوق قانون است و مقام مسئول  عمالً: ثانیاً

  . شود میشمرده ن

ساالر  یکه. قدرتی نامحدود و مطلقه در زمامداري و تدبیر جامعه دارد عمالً: ثالثاً

دست  ههاي دینی، وراثت یا زور ب ممکن است قدرت خود را از راه رسوم اجتماعی، سنت

  . آورده باشد
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کسانی که از دیگران به کمال انسانی . گیرد می یک صنف یا یک گروه تصمیم: دوم

واسطه تحصیل علومی از  لحاظ نسب و خانواده، یا به لحاظ نژاد یا به یا به. ندتر نزدیک

براین اساس حکومت . واسطه برخورداري از ثروت و ملک قبیل فلسفه یا فقه، یا به

حکومتی  ساالري اشراف. شکل گیرد )Aristocracy(نخبگان و اشراف یا مهانساالري 

این طبقه دربرابر دیگر مردم . ز باشدممتااي  است که قدرت مطلقه در دست طبقه

هاي اجتماعی  دیگر طبقات و گروه. باشد مسئول نیست، تحت نظارت دنیوي آنان نیز نمی

مجریان سیاست دربرابر طبقه حاکمه . کننده ندارند نیز در قدرت دخالت کلیدي و تعیین

  . کنند می مسئولند و تحت نظارت ایشان جامعه را اداره

گیري مستقیم و  با تصمیم. گیرند ر مورد امور عمومی تصمیم میهمه مردم د: سوم

و اگر مردم نمایندگانی انتخاب . گیرد می شکل »مستقیم دموکراسی«بالواسطه مردم 

 دموکراسی. کردند تا به وکالت و نمایندگی از جانب ایشان جامعه را اداره نمایند

پس اگر مدار . شود می حققم )representative democracy(غیرمستقیم یا نمایندگی 

مین رضایت یک شخص خاص یا یک أنه ت(تدبیر حوزه عمومی رضایت همگانی بود 

، اگر کارگزاران خدمات عمومی وکیل و نماینده مردم بودند و تحت نظارت )طبقه ممتاز

موکالن خود یعنی مردم انجام وظیفه کردند و در مقابل مردم مسئول بودند و با اراده 

آمیز ترك کردند، و اگر  ده مردم قدرت را به شکل مسالمتاکار آمدند و با ار مردم بر سر

قوانین جامعه مقبول رأي عمومی باشد و با رأي آنان مشروعیت یافته باشد و با اراده 

واضح است که . تحقق یافته است دموکراسیو  ساالري آنان قابل تغییر باشد مردم

  . قابل جمع نیست االريس و اشراف ساالري با یکه ساالري مردم

، ساالري یکه(رسد هیچ حکومتی خارج از این سه نوع حکومت  می نظر به

 ها را یافت نشود و این سه نوع حکومت همه انواع حکومت) ساالري و مردم ساالري اشراف

 ساالري بسا ادعا شود نوع چهارمی از حکومت نیز ممکن است وآن خدا چه. گیرد میدربر

از آنجا که خداوند ) ساالري یزدان ،Theocracy. (است ساالري ا مثال فقهی ساالري یا دین

باید  می ناچار هدست بگیرد، ب هکند تا قدرت سیاسی را ب هرگز از عرش به فرش تنزل نمی

اگر ادعا شود . فرد یا افرادي به نمایندگی از جانب خداوند زمامداري را به عهده بگیرند

هر زمان به عهده یک نفر نهاده است تا آن مرجع عالی که خداوند تدبیر زمین را در 

ساالرانه محقق  دست بگیرد، نوعی حکومت یکه هروحانی از جانب خداوند سیاست را ب

حکومت . اطالق کرد) ساالري ، خدا یکهTheo-autocracy(توان  می شده است که به آن
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در شیعه از این قبیل  ها، خالفت در اهل سنت و نظریه والیت فقیه پاپ در بین کاتولیک

اگر ادعا شود که خداوند تدبیر زمین را در هر زمان به عهده یک صنف خاص از . است

ساالرانه دینی محقق شده است،  عالمان دین مثال فقها نهاده است، نوعی حکومت اشراف

 ساالري حکومت آباء کلیسا، روحانی. اطالق کرد  Theo- aristocracyتوان می که به آن

دست خدا از آستین مردم  و اگر ادعا شود که احیاناً. این قبیل است از ساالري یهیا فق

آید و خداوند حق تعیین سرنوشت سیاسی آدمیان را به خودشان سپرده است،  می بیرون

پس واضح . نامید Theo-democracyرا  توان آن می محقق شده که دموکراسینوعی 

گانه بیرون نیست و  از این تقسیم سه هاي دینی نیز شد که تئوکراسی یا حکومت

 ساالري مردم. و خداساالري قرارداد ساالري را درمقابل دین ساالري توان مردم نمی

 گانه حکومت  آري هریک از این اقسام سه. قرارداد ساالري و اشراف ساالري درمقابل یکه

  . تواند دینی و غیردینی باشد می

  

   ساالري مبانی و ضوابط مردم

در تدبیر اي  ساالري شیوه مردم. شیوه زندگی سیاسی درجهان مدرن است سیدموکرا

از نهادهاست که هدف آن به حداقل رسانیدن اي  بینی مجموعه سیاسی جامعه یا پیش

خطاهاي اداره سیاسی جامعه از طریق به حداکثر رسانیدن مشارکت عامه و تقلیل نقش 

توزیع صحیح قدرت را  اسیدموکر. شخصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی است

نامند که حکومت آن از طریق رقابت در  می کشوري را دمکراتیک. درجامعه مد نظر دارد

انتخابات به مسند قدرت رسیده، درمقابل مردم مسئول باشند و تمام افراد آن از حق 

شدن برخوردار باشند و در آن قانون متضمن حفظ حقوق  و انتخابکردن  مساوي انتخاب

کننده  گیري جمعی تعلق دارد و بیان به نوعی تصمیم دموکراسی. و سیاسی باشدمدنی 

باید با نظر کلیه افراد آن  می گذارد می این آرمان است که تصمیماتی که بر جامعه اثر

 ها گیري اتخاذ شود و همچنین کلیه اعضاي جامعه از حق برابر در شرکت در تصمیم

گیري  م دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیممستلز دموکراسیپس . برخوردار باشند

حکومت مردم  دموکراسیبنابراین . جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت است

هایی که  مستقیم یا غیر مستقیم در گرفتن تصمیم طور بهاست که در آن اعضاي اجتماع 

مهمترین اصول و . توانند شرکت داشته باشند می شود، شرکت دارند یا می به آنها مربوط

  : و مردمساالري عبارتند از دموکراسیمبانی 
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لحاظ سیاسی و حقوقی  مراد از برابري، برابري مدنی به. ها اصل برابري انسان: اول

و کردن  ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر ازلحاظ حق حکومت افراد، گروه. است

ها مستلزم عدم  ري در فرصتبراب. در امور عمومی برتري و امتیازي ندارندکردن  دخالت

به لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، دین و  ویژه بههر حیث  تبعیض بین افراد جامعه از

حق حکومت به هیچ فرد یا گروهی واگذار نشده . مذهب، عقیده سیاسی و غیر آن است

  . برتري فکري یا ذاتی بر دیگران حکومت کند عنوان بهو هیچ گروهی نمی تواند 

. مشروعیت قدرت حکومت، اراده مردم است  تنها منبع. میت مردماصل حاک: دوم

ها قدرت و اقتدار خود را از منبع دیگري جز خواست، اجماع و رضایت مردم  حکومت

آیند و با اراده مردم کنار  می کار ها با اراده مردم بر سر حکومت. آورند دست نمی هب

  . یابند می شوند و تغییر می گذاشته

مشارکت مردم در کلیه سطوح . رکت و رضایت عمومیاصل مشا: سوم

کلیه امور سیاسی از ضوابط حکومت  سازي و تحصیل رضایت عمومی در تصمیم

  . دمکراتیک است

و به اجراي اند  افراد تنها از قوانینی که خود وضع کرده. اصل قانونگرایی: چهارم

مت محدود و مشروط است قانون اساسی الزمه حکو. کنند می تبعیتاند  آنها رضایت داده

وسیله مردم  ه، حکومت قانون و امکان تغییر مستمر قانون اساسی بدموکراسیو الزمه 

  . است

ها صرفا به حکم انسانیت خود از آن  مجموعه حقوقی که انسان. حقوق بشر: پنجم

 شمار به دموکراسیشود جوهر  می برخوردارند و نیز حقوقی که در جامعه و دولت پدیدار

آزادي  ویژه بهآزادي . رعایت این حقوق شاخص قانون عادالنه و جامعه سالم است. ودر می

  . حقوق بشر است ترین بیان شاخص

: دهنده یک نظام دمکراتیک عبارتند از باتوجه به مبانی فوق، عناصر اصلی تشکیل

ت رعای: سوم. وجود دولت شفاف و پاسخگو: دوم. برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه: اول

   .تحقق جامعه مدنی یا به بیانی جامعه دمکراتیک: چهارم. حقوق مدنی و سیاسی

ي مشارکت ابعاد ها به مشارکت عمومی است و اندازه دموکراسیبه هرحال قوام 

باید به  می در یک جامعه دموکراسیبراي سنجش میزان . دهد می را تشکیل دموکراسی

که از نسبت کمیت افراد  دموکراسیناوري په: اول: توجه کرد دموکراسیسه بعد متمایز 

توانند شرکت کنند  کننده در یک تصمیم به افرادي که در گرفتن آن تصمیم می شرکت
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دهنده کمال و کیفیت مشارکتی است  که نشان دموکراسیژرفاي : دوم .شود می حاصل

با یی است که ها دهنده نسبت حوزه که نشان دموکراسیبرد : سوم. پذیرد می که انجام

اگر در  ي عمومی مثالًها شود نسبت به کل حوزه می گیري مشارکت مردم تصمیم

شود چنین  می مردم تعیین% 80از حوزه عمومی با مشارکت بیش از % 20اي  جامعه

توانند تمام دمکراتیک یا  می لذا جوامع. لحاظ موازین دمکراتیک ضعیف است بهاي  جامعه

ي ها با ارتقاي سنجه. ال دمکراتیک نباشندکمی تا قسمتی دمکراتیک باشند یا اص

  . یابد می ، توسعه سیاسی تحققدموکراسی

اگر این روش توسط فلسفه سیاسی لیبرالیسم و فلسفه . یک روش است دموکراسی

دست خواهد آمد، که از مهمترین  هب دموکراسیگرفته شود، لیبرال  کار بهپراگماتیسم 

و اگر این روش در خدمت . الت اجتماعی استلویت آزادي فردي بر عدوهاي آن ا شاخص

سوسیالیسم قرار گرفت و بر تأمین رفاه اجتماعی، دولت رفاهی، توزیع ثروت توسط 

اجتماعی و  دموکراسیدولت، اصالحات اجتماعی و عدالت توزیعی تأکید شد، حاصل آن 

در یک فرهنگ  دموکراسیو اگر روش . است دموکراسیدر برخی مراحل سوسیال 

اقدام شد  دموکراسیگرفته شد و با الهام از اصول مسیحیت به دفاع از  کار بهی مسیح

  . گیرد می شکل) منش احزاب دمکرات مسیحی در اروپا(مسیحی  دموکراسی

 ساالري تر مردم دینی یا به زبان دقیق ساالري اکنون پرسیدنی است که مراد از مردم

  اسالمی چیست؟  دموکراسیاسالمی یا 

  

  م و دموکراسینسبت اسال

  : اما قبل از پاسخ به این پرسش اساسی تذکر برخی نکات مقدماتی الزم است

دینی  ساالري هاي مردم فرض از مقدمات و پیش دموکراسیسازگاري دین و : اوال

دینی بزند که حداقل  ساالري توضیح اینکه دینی میتواند دم از مردم. است، نه عین آن

اما از هر سازگاري دین و . نداشته باشد ساالري ممنافاتی با اصول و مبانی مرد

دینی ادعایی بیش از  ساالري مردم. آید دست نمی هدینی ب دموکراسی، دموکراسی

  . خواهد آمد که آنچناناست،  دموکراسیسازگاري دین و 

را  دموکراسیاگر دینداران براي اداره جامعه خود و تدبیر امور عمومیشان روش : ثانیا

اضافه کنند یا بر اصول پایه  دموکراسیبر مبانی و ضوابط اي  آنکه نکته تند بیگرف کار به

هاي دمکراتیک را مبتنی بر یک فلسفه سیاسی خاص یا یک فلسفه  آن بیفزایند یا روش
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متدینان محقق شده که از مقدمات و  دموکراسیدینداران یا  ساالري ویژه بنمایند، مردم

 ساالري مردم. اسالمی است، نه عین آن دموکراسیو دینی  ساالري هاي مردم فرض پیش

بودن در  دینی. متدینان است دموکراسیدینداران و  ساالري دینی ادعایی بیش از مردم

 ساالري مردم. گیرندگان آنکار بهاست نه صفت  دموکراسیو  ساالري این ادعا صفت مردم

فرهنگ به ه و باتوجه است که رنگ و بوي اسالمی گرفت دموکراسیاسالمی آن نوعی از 

توسعه و تضییق یافته است، البته واضح است که این  دموکراسیاسالمی، مبانی و ضوابط 

  . شود می گرفته کار بهتوسط مسلمانان توصیه شده و  ساالري نوع مردم

رفته، تلقی خاصی  کار به دموکراسیدینی و  ساالري دین و اسالمی که در مردم: ثالثا

لذا واضح است که .  نه هر تلقی و قرائتی از اسالم. از اسالم استاي  ژهاز دین و قرائت وی

اسالمی ممکن نیست، بلکه  دموکراسیدینی و  ساالري نه تنها مردم ها بنابر برخی تلقی

مسلمانان و متدینان نیز اجتماع نقیضین است و باالتر از آن اصوال  ساالري حتی مردم

 ساالري نابراین الزم است قبل از ایضاح مردمب. ناسازگار است دموکراسیاسالم با 

  . رفته در آن بپردازیم کار بهاسالمی، به مختصات اسالم 

گی سیاسی انسان مدرن دو رویکرد روش زند عنوان به ساالري در مواجهه با مردم

رویکرد اول قائل به ناسازگاري اسالم و . خورد می متفاوت به چشم اسالمی کامالً

بودن و  و تسلیم تعالیم الهی ساالري این دیدگاه اسالم یعنی خدا از. است دموکراسی

صفت  »ال یعقلون«و تسلیم هواي نفس اکثریتی که  ساالري یعنی هوس دموکراسی

ط ثابت و بجامعه دینی باید براساس ضوابط الهی اداره شود، این ضوا. قرآنی آنان است

اسالم علم . ی شرعی آنها را تغییر داداطالع از مبان ي مردم کمأتوان با ر و نمیاند  معین

اداره جامعه از گهواره تا گور است و در اداره جامعه امري را فروگذار نکرده تا بخواهند 

به بیان دیگر دین کامل . جبران نمایند دموکراسیي بشري از قببیل ها را با شیوه آن

 دموکراسی اصوالً. نددراز ک دموکراسیسوي  هناقص نیست، تا در اداره جامعه دست نیاز ب

قبایی است متناسب با قامت فرنگیان، کاالیی غربی است و نمی توان احکام نورانی دین 

  : توان این رویکرد را در نکات ذیل تلخیص کرد می تر به بیان دقیق. را با آن اقامه کرد

سادگی تحت القائات شیاطین یا  او به. انسان موجودي غیر قابل اعتماد است: یک

گیرد و براي نیل به سعادت و کمال همواره نیازمند سرپرست  می ي نفس قرارها هوسوس

  . شوند می جوامع انسانی بدون سرپرستی و والیت الهی منحرف ویژه به. است

اسالم دینی کامل است و تمامی نیازهاي انسان را چه در حوزه فردي و شخصی : دو

گرفته است و براي حل تمامی مشکالت  و چه در حوزه اجتماعی از گهواره تا گور در نظر
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سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، نظامی و اجتماعی و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسالمی 

  . و حتی غیر اسالمی آمادگی دارد

هاي دینی براي تمامی ابعاد مشکالت جوامع بشري که در متن دین  حل راه: سه

شود و  می ب و سنت استنباطمضمر است توسط عالمان دین یعنی فقهاي عظام از کتا

  . گیرد می دراختیار متدینان قرار

حال خود رها نکرده، بلکه همواره تکلیف  اسالم در هیچ زمانی جامعه را به :چهار

و ) ص(در زمان حضور پیامبر. سرپرستی جوامع انسانی را شرعا مشخص کرده است

در عصر غیبت امام والیت و زمامداري جامعه به عهده ایشان محول شده و ) ع(ائمه

از سوي شارع مقدس  فقیهان عادل به والیت و زمامداري جامعه منصوب ) عج(زمان

  . و مردم شرعا موظفند از ایشان تبعیت نماینداند  شده

مسیحی، (مسلمان با غیر مسلمان  ازجمله. برابر نیستند آحاد مردم شرعاً: پنج

) عوام با فقها(عالم با جاهل   ا غیرمؤمن، مرد با زن،مؤمن ب) یهودي، زرتشتی و کافر

  . آحاد جامعه نفی ضروریات فقه است) حقوقی و سیاسی(مساوي نیستند، برابري مدنی 

احکام شرعی اعم از الزامیات و غیر الزامیات را نمی توان با رأي اکثریت و : شش

مکلفند   ــمسلمانند اگر ــمردم چه بخواهند چه نخواهند . رضایت عمومی تعیین کرد

احکام . شود می توسط فقها استنباط احکام ثابت که صرفاً. به این احکام گردن نهند

مردم در تقنین . شود می احکام حکومتی صادر عنوان بهمتغیر شرعی نیز توسط ولی فقیه 

بنابراین . هیچ نقشی ندارند و رضایت یا عدم رضایت آنها در قوانین جامعه دخالتی ندارد

) اعم از اولی و ثانوي و حکومتی(حتی حوزه مباحات فارغ از احکام شرعی اي  یچ حوزهه

  . ماند تا بتوان در آن به رأي مردم مراجعه کرد باقی نمی

در حوزه عمومی میزان رأي ولی امر است و مردم متدین موظفند با تبعیت از : هفت

  . ایشان رضایت خاطر او را فراهم آورند

. ی رایج بنیادگرایان مسلمان در مصر، الجزایر، افغانستان و ایران استتلق. این رویکرد

آنان هر نوع حاکمیت مردمی را غصب حاکمیت خداوند و نقض حاکمیت الهی بر روي 

و شیخ  ي این رویکرد اسالمی سید قطبها چهره ترین از شاخص. کنند می قلمداد  زمین

هاي رسمی ایران  توان از تریبون می این رویکرد را. توان نام برد می ي رااهللا نور فضل

  . نماز جمعه تهران شنید ازجمله

دینی به قرار زیر  ساالري اسالمی و مردم دموکراسیرفته در  کار بهي اسالم ها ویژگی

  : است
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 عنوان به »لعق«و  »روح الهی«، حامل »کرامت«انسان از دیدگاه اسالم واجد : اول

یا جانشین  »مقام خلیفه الهی«و در نتیجه نوع انسان شایسته  »رسول باطنی خداوند«

  . لذا انسان قابل اعتماد است. خداوند بر روي زمین است

اموري که فراتر از درك عقل . گري است کمال در هدایتمعناي  بهکمال دین : دوم

کنند یا وصول به آنها زمان  می ها خطاها در دستیابی به آن انسانی است یا غالب انسان

اما اموري را که با عقل . گیرد می طلبد، از جانب دین دراختیار آدمیان قرار می درازي

دین . جمعی آدمیان یا تجربه بشري قابل دسترسی است نباید از دین انتظار داشت

ن انتظار لذا از این دی. کند و بس احکامی ارشادي ارائه می ها حداکثر در این حوزه

را حل نماید  ها رود که به امور ریاضی و تجربی بپردازد و مشکالت علمی این رشته نمی

  . در حوزه علوم انسانی نیز همین  شیوه جاري است

از متن دین، شریعت و فقه اموري قابل استنباط است که دین در مقام بیان :  سوم

لذا با شیوه اجتهاد و . دانسته است یآنها بوده، و ارائه طریق را در آن حوزه وظیفه خود م

از قبیل (توان از کتاب و سنت امور ریاضی و تجربی یا مسائل علوم انسانی  استنباط نمی

  . دست آورد هرا ب ...)و  شناسی اقتصاد، جامعه

سیاست یعنی تدبیر حوزه عمومی، کاري عقالیی است و از تجربه بشري و :  چهارم

دین در . سیاست امري ثابت، تعبدي و تأسیسی نیست. دبر می عقل جمعی آدمیان بهره

هاي مثبت و منفی، و بعضی جزئیات، را  این حوزه اهداف عالیه؛ ضوابط کلی، برخی روش

 سیاست دینی یا سیاست اسالمی شکل ها براساس این داده. از باب نمونه ارائه کرده است

ثابتی از  شکل واحد و زوماًاسالم با هر سیاستی سازگار نیست، اما ل اگرچه. گیرد می

هاي متعددي در  توان سیاست می .آید دست نمی هها ب ها و مکان سیاست براي همه زمان

هاي دینی را  زمان واحد را سامان داد که خالف شرع نباشند و اهداف و ضوابط و روش

  . نیز رعایت کرده باشند

سیاسی ارائه نکرده  اسالم الگوي خاص و ثابتی براي مدیریت سیاسی و نظام: پنجم

  . است

بخش دیگر این احکام که از . احکام ثابت بخشی از احکام جامعه دینی هستند: ششم

اکثر احکام . شود می شود توسط عقل جمعی مسلمانان وضع می آن به احکام متغیر تعبیر

 فراخ واي  حوزه مباحات یا منطقه الفراغ که حوزه. مورد نیاز حوزه سیاست از این قبیلند

هاي روز آمد بشري باز گذاشته  گیري روشکار بهوسیع است دست مسلمانان را براي 

  . است
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 نشان) نکردن به اجتهاد مصطلح و بسنده(گرفتن عنصر زمان در اجتهاد کار به: هفتم

این شیوه . ثوابت شرعی تلقی شده است عنوان بهدهد که برخی عرفیات عصر نزول  می

وائد عرفی بومی، تعمیق معرفت و وجدان دینی و تحول اجتهاد با پیرایش اسالم از ز

  . داند می درونی آدمیان را هدف تعالیم دینی

  

  اسالمی ساالري مراد از مردم

شیوه زندگی سیاسی مسلمانان در جهان ) اسالمی دموکراسییا (اسالمی  ساالري مردم

راد از م. دستاورد تجربه بشري در طول قرون و اعصار است دموکراسی. مدرن است

اسالمی این نیست که این شیوه از کتاب و سنت استنباط شده است، بلکه  ساالري مردم

   :مراد از آن این است که

  . این شیوه عقالیی منافاتی با تلقی یاد شده از اسالم ندارد: اوالً

  . بخشند می مسلمانان زندگی سیاسی خود را با این شیوه سامان ثانیاً

  . کند می ساالر اسالمی را تأمین مبانی فلسفی مردماندیشه اسالمی  ثالثاً

حکومت . اسالمی یکی از اقسام حکومت دینی است دموکراسیدینی یا  ساالري مردم

یا ) ساالرانه یکه(یا اتوکراتیک ) ساالرانه مردم(اسالمی ممکن است دمکراتیک 

ودن حکومت ب اکنون پرسیدنی است دینی. اداره شود) ساالرانه اشراف(آریستوکراتیک 

  شود؟  می چگونه تأمین

هاي دو رویکرد پیش گفته به این سؤال متفاوت است، رویکرد  واضح است که پاسخ

تابد و  را برمی) یعنی اتوکراتیک یا آریستوکراتیک( اول دو نوع اخیر حکومت دینی 

رویکرد دوم برعکس . ساالر دینی با آن تلقی از اسالم ممتنع است تحقق حکومت مردم

. دینی تناسب دارد ساالري دو نوع اخیر از حکومت دینی ناسازگار است و تنها با مردمبا 

  . گردد آنها بازمی )legetimacy( درواقع به مبناي مشروعیت ها بودن این حکومت دینی

با چنین . سازي و اعتباربخشی به یک تصمیم، برنامه یا نظام مشروعیت یعنی موجه

دو . یابند می کنند و فرمانروایان حق امر و نهی می توجیهی مردم از حکومت اطاعت

  . گفته از اسالم به دو نوع مشروعیت قائلند رویکرد پیش

یعنی خداوند حق حاکمیت و . به مشروعیت الهی بال واسطه قائل است: رویکرد اول

مردم در . تصرف در حوزه عمومی را بدون وساطت مردم به فقیهان تفویض کرده است

و فقیهان از جانب خداوند به والیت بر مردم منصوب . ت دخیل نیستندمشروعیت حکوم

  . اند شده
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اما رویکرد دوم به مشروعیت الهی مردم یا مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط الهی 

قائل است، یعنی خداوند تدبیر سیاسی مردم را به خود ایشان تفویض کرده است تا در 

مردم از جانب خداوند حاکم بر . مال نمایندچهارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اع

سرنوشت اجتماعی خویش هستند واحدي حق ندارد این حق الهی را از ایشان سلب 

  . نمایند می ي کالن و کارگزاران را انتخابها مردم خط مشی. نماید

در هر دو مبنا منشأ مشروعیت خداوند است، اما در مبناي اول مردم هیچ  اگرچه

ت ندارند، و در مبناي دوم مردم به نیابت از خداوند دخالت تامه در نقشی در مشروعی

مبناي مشروعیت مردمی به روش حاکمیت است بودن حکومت بر دینی. مشروعیت دارند

برخاسته (شود، و قوانین جامعه با احکام دینی  می در این روش اهداف عالی دین دنبال

ناسازگاري نباید داشته باشد، با ) مکاناز اجتهاد بصیر با درنظرگرفتن مقتضیات زمان و 

حکومت دینی ) پیگیري اهداف دینی و عدم ناسازگاري با احکام شریعت(این دو ضابطه 

  . شود می محقق

  

  اسالمی  ساالري ي مردمها ویژگی

شدن دارد که اکثر مردم آن  امکان پیادهاي  اسالمی تنها در جامعه ساالري مردم :اول

 واضح است که چنین ابراز تمایلی غالباً. ابراز تمایل کرده باشد اي جامعه به چنین شیوه

  . دهد می در جوامع اسالمی رخ

اسالمی تمامی افراد جامعه فارغ از دین، مذهب، جنسیت،  ساالري براساس مردم :دوم

برابري مدنی هیچ امتیازي . لحاظ سیاسی و حقوقی برابرند رنگ، نژاد و عقیده سیاسی به

لحاظ  همه شهروندان جامعه به. تابد برنمی.... نان یا شیعیان یا فقیهان یارا براي مسلما

  . هاي مساوي برخوردارند و دخالت در امور عمومی مساویند و ازفرصتکردن  حق حکومت

ها با  حکومت. به اذن الهی تنها منبع مشروعیت قدرت حکومت، اراده مردم است :سوم

  . شوند می راده مردم کنار گذاشتهآیند و با ا می اراده مردم بر سر کار

مشارکت مردم در تمامی . هیچ تصمیمی بدون مشارکت مردم معتبر نیست :چهارم

طریقه و با  ترین به باالترین وجه و به عمیق ها سازي و تصمیم ها گیري سطوح در تصمیم

  . باید تأمین شود می برد ترین وسیع

به تن کنند،  »قانون«باید لباس  یم احکام شرعی براي ورود به حوزه عمومی :پنجم

از بین آراء مختلف شرعی در هر زمینه . شود می قانون با رضایت و رأي عمومی وضع
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حوزه . کند می رأیی که از پشتوانه اجتماعی بیشتري برخوردار باشد صورت قانونی پیدا

  . شود می مباحات و نحوه  اجراي احکام الزامی توسط عقل جمعی دینداران تدبیر

وجدان دینی جامعه، خواست و اراده عمومی را به رعایت ضوابط اخالقی و  :ششم

 ساالري هاي مردم این یکی از بزرگترین فرق. کند می پیگیري اهداف دینی مقید و متعهد

  . است ساالري دینی با دیگر انواع مردم

جانب  دینی کلیه مصادر امور عمومی به وکالت و نمایندگی از ساالري در مردم :هفتم

محدوده اختیارات همگی کارگزاران . کنند می مردم و به انتخاب ایشان انجام وظیفه

لحاظ  به. خدمات عمومی محدود و مقید به قانون است و هیچکس اختیارات مطلقه ندارد

زمانی کلیه مسئوالن حکومت موقتند و در مدت زمان مشخص مسئولیت را به منتخب 

  . الشرائط عهده دار سمتی نیست العمر یا مادام کس مادامکنند، لذا هیچ می بعدي واگذار

است، ) درستکاري(داري مقامات عمومی کاردانی و وثاقت  مهمترین شرط عهده :هشتم

نحوي که افراد واجد شرائط بتوانند اعتماد عمومی را در یک انتخابات آزاد و عادالنه  به

  . جلب نمایند

اگر زمانی . شود می دم و تکالیف الهی جمعدر مردمساالري دینی بین حقوق مر :نهم

، یعنی عرف عالمان دینی رأي اکثریت جامعه به زیر پانهادن ضوابط دینی تعلق گرفت

دینی  ساالري مقابل رأي اکثریت مردم قرار گرفت، در واقع مردم به حذف مردمزمانه در

در چنین . دماند، اما دینی نخواهد بو می دمکراتیکاي  اند، چنین جامعه رأي داده

یکی تمسک به : دو راه در پیش رو است) رویارویی آراء عمومی با تعالیم دینی(طی یشرا

دادن به  اجبار و خشونت و سرکوب مردم و سیطره اجباري تعالیم دینی، و دیگري تن

بودن آن و پرداختن به فعالیت فرهنگی براي  رأي عمومی درعین اذعان به نادرست

وجدان عمومی و نقد عملکرد گذشته و بازسازي اعتماد عمومی  اصالح ساختار اندیشه و

زیرا دین و امور مرتبط با آن جز . راه اول نه صحیح است نه مفید. نسبت به تعالیم دینی

دینی  ساالري راه دوم طریق مورد نظر مردم. از طریق وجدان آزاد امکان استمرار ندارد

شود و تا زمانی که اکثریت مردم  می تخاذدینی با آراء عمومی ا ساالري لذا مردم. است

شود و آنگاه که این روش مورد ادبار اکثریت واقع  می بخواهند جامعه با این روش اداره

  . شود، دیگر مشروعیت اداره جامعه را نخواهد داشت

رأي عمومی یا آرائ اکثریت مالك عمل در حوزه عمومی است، نه مالك صحت  :دهم

  : دینی همواره دو مؤلفه الزم است ساالري براي بقاي مردم. نظري



 268 شریعت و سیاست

  . بودن یا حداقل عدم تنافی با تعالیم دینی اول اعتبار دینی

  . برخورداري از اعتماد، رضایت و رأي عمومی یا اکثریت مردم: دوم

با نفی مؤلفه اول . انجامد می دینی ساالري نفی هریک از این دو مؤلفه به انتفاء مردم

با نفی مؤلفه دوم و بقاي . است اما دینی نیست ساالر ومت مردمو بقاي مؤلفه دوم حک

با زور و خشونت ظواهر، شعائر و . ساالرنیست مؤلفه اول حکومت دینی است اما مردم

با اکراه و  مناسک دینی ممکن است تحقق یابد اما وجدان و باطن و ایمان دینی قطعاً

دست  هوان زمام دینی جامعه را بت لذا بدون پشتوانه مردمی نمی. شود زور محقق نمی

نیز جزء این نیست، یعنی ... و )ع(، امام علی)ص(سیره اولیاء دین از قبیل پیامبر. گرفت

  .اند تنها پس از احراز رضایت عمومی زمامداري را پذیرا شده

تعالیم دینی  بودن یا حداقل عدم تنافی با احراز مؤلفه اول یعنی اعتبار دینی :یازدهم

   :یعنی. عهده عالمان دینی منتخب مردم است به

اما . شامل فقیهان نیز هستند اگرچهشوند،  عالمان دین منحصر در فقها نمی اوالً

دیگر عالمان دین همانند متکلمان، عالمان اخالق، و دیگر متخصصان مرتبط این مهم را 

  . گیرند می عهده به

 توسط خود مردم انتخاب نمایندگان مردم یا مستقیماً این عالمان دین از جانب ثانیاً

  . شوند می

عالمان دین منحصر در رجال نیست و مردان و زنان به شرط واجدیت شرائط و  ثالثاً

  . عهده خواهند داشت انتخاب از سوي مردم انجام این وظیفه را به

نظام هیچ مقامی در این . دینی نظامی مقید به قانون است ساالري نظام مردم :دوازدهم

 مشروعیت این قانون نیز درنهایت مبتنی بر آراء و. فراتر از قانون اساسی وجود ندارد

  .عمومی است

  

  ،کارگاه آموزشی جبهه مشارکت ایران (تحریر دو متن درسی  ؛  1380مرداد 13تهران

 ؛)1380تیر  30، و انجمن اسالمی معلمان ایران، تهران 1379بهمن  13اسالمی، تهران 

 .7و  5 ، ص31/6/80 ، تهران15نامه طبرستان سبز، شماره  هفته



  



  

 
 

  

  

  *ساالري دینی ن و مردمالدی شمس

  

  نالدی زندگی و تألیفات شمس

ل تحصیالت حن و مراالدی لطفاً مختصري از زندگی مرحوم شیخ محمدمهدي شمس

  .اسالمی را بیان فرماییدایشان در علوم 

الواقع  فی. شود می بن از علماي بزرگ معاصر لبنان محسوالدی مرحوم شیخ محمدمهدي شمس

قمري و  1354متولد سال . آید ان یکی از دو فقیه بزرگ شیعه معاصر لبنان به حساب میشای

آید که پدرش براي تحصیل  میمتولد نجف اشرف است زمانی به دنیا . قمري است 1421متوفی 

. ن استالدی اسم پدرش مرحوم شیخ عبدالکریم شمس. نجف مهاجرت کرده بود از لبنان به

ن است برگرفته از یکی از اجداد بزرگ این خانواده به نام الدی عنوان فامیل این خانواده که شمس

عامل و یکی از  از بزرگترین علماي جبل) 786متوفی (ن محمد بن مکی الدی سشم شهید اول

حساب  فقهاي بزرگ شیعه و اسالم است و چون مرحوم محمدمهدي از نوادگان ایشان به

  .ن را به اعتبار مرحوم شهید اول داردالدی آیند، اسم شمس می

گیرد به لبنان برگردد و محمدمهدي را در نجف  رش تصمیم میدوازده ساله که بود پد

ن در نجف همراه با فقر و الدی دوران تحصیل جناب شمس. گذارد که تحصیالتش را ادامه دهد می

برده و  سر می روز را به فالکت بسیار زیاد بوده طوري که حتی گاهی در گرسنگی کامل شبانه

کند و  ولی مقاومت می. کند یاد می بن از دوران تحصیل خود به دوران فقر و عذاالدی شمس

بزرگترین اساتیدي که ایشان علوم اسالمی را . دهد تب عالیه ادامه میارمتحصیالتش را تا 

صاحب مستمسک  اهللا سیدمحسن طباطبایی حکیم یکی مرحوم آیت. نزدشان فراگرفته دونفرند

نزد مرحوم حکیم  ایشان. اهللا سید ابوالقاسم خوئی هستند الوثقی و دیگري مرحوم آیت العروه

  . کند گذراند و نزد مرحوم خوئی، خارج فقه و اصول را طی می خارج فقه را می

اهللا حکیم در  در زمان تحصیالت عالیۀ خود در مبارزات اسالمی به رهبري مرحوم آیت ایشان

از  دشود شرطه بغدا ق شرکت داشته و زمانی که مرحوم حکیم به دالیلی به بغداد برده میعرا
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کند، یعنی حتی در آن زمان براي خودش شخصیتی  ن به پایتخت جلوگیري میالدی ورود شمس

عال هاي متعدد سیاسی از ایشان صادر شده، یعنی در فضاي سیاسی آن زمان ف بیانیه. بوده است

بوده، مؤسسات دینی مختلفی را در همان عراق، قبل از مهاجرت به لبنان تأسیس کرده و وکیل 

اهللا حکیم به  آید چون مرحوم آیت اهللا حکیم در عراق بوده و بعد که به لبنان می مرحوم آیت

شدند و از ایشان  اهللا خوئی در بیروت محسوب می رحمت خدا رفته بودند ایشان نمایندة آیت

  .ازه داشتنداج

ایشان در : توان اشاره کرد ن در عراق به دو نکته میالدی ازجمله آراي جدید مرحوم شمس

شدت رواج  که درکربال و نجف و دیگر شهرهاي شیعی به) عاشورا(زدن در دهم محرم  زمینۀ قمه

کند که  نی درخواست میاز عزادارن حسی. افتد کند که مقبول هم می داشته تحولی را ایجاد می

آنجا . هاي دیگري هم عمل کنیم توانیم به روش ما می )ع(ءبراي ابراز ارادت به ساحت سیدالشهدا

کند در روز عاشورا  السالم و درخواست می علیه کند به نام امام حسین تأسیس می» بانک خون«

نیاز به خون دارند خون اهدا کنند و ثوابش هم همه عزاداران بیایند و براي بیماران و کسانی که 

شود و از باقیات صالحات ایشان تبدیل  د و این امر از آن زمان رایج مییقطعاً به آنها خواهد رس

  .است) ع(زنی به بانک خون امام حسین قمه

کند که علوم دینی به زبان  مورد دیگر اینکه از همان آغاز تحصیل و تدریس، احساس می

کرده که معارف  لذا کوشش می. وشته شده و آنها را باید به زبان روز تبدیل کرددشواري ن

شود که با یک یا چند نفر از  این گرایش ایشان باعث می. اسالمی به زبان امروزي ارائه شود

کنند که  اي را در حوزة نجف تأسیس می علماي نواندیش نجف همراه شوند و یک مؤسسه

ظفر یکی مبوده، نخستین کار مرحوم   شیخ محمدرضا مظفراهللا ریاست آن با مرحوم آیت

. که در کشور ما به منطق مظفر مشهور است» المنطق«دومی . که مختصر است» عقایداالمامیه«

ن هر سه کتاب، کتاب و اآل. نام دارد که به اصول مظفر مشهور است» الفقه اصول«و دیگري که 

شود و حتی در حوزة علمیۀ قم هم این سه  می یه شیعه در جهان محسوبهاي علم درسی حوزه

  .النشر است کتاب درسی است که کار همین جمعیت منتده ،کتاب

که ظاهراً هنوز ما » الفقه یهکلّ«نام  کند به بعداً این جمعیت یک دانشکده در نجف تأسیس می

رسمی شکل دانشگاهی بگیرد ولی با صورت کامالً  اینکه حوزه به. در ایران معادلش را نداریم

ها کتاب درسی آن دانشکده فقه است و یکی دیگر از علمایی  که این کتاب. همان عمق حوزوي

است که ایشان هم  اهللا سید محمدتقی حکیم کنند آیت که با مرحوم مظفر همکاري می

مرحوم  .اي در رشتۀ اصول فقه تطبیقی است را نوشته که کتاب ارزنده» المقارن  الفقه اصول«

شده و در آنجا تدریس  استادان این دانشکده محسوب می از ن همالدی محمدمهدي شمس

. متعلق به همین دانشکده استبا ویرایش مظفر » اللمعه الدمشقیه شرح«جلدي  کرده، دورة ده می

گرچه در . ها، یعنی تدوین کتاب تازه برداشته شد زمینهظاهراً بعد از آنها هم کمتر کاري در این 

نوشته » الجدیده المعالم«، »الجدیده الرسائل«ازجمله . حوزة قم هم کارهاي جدیدي صورت گرفت
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 .هاي مرحوم مظفر و کارهاي یاران ایشان را نداشت کدام آن طراوت و عمق کتاب اما هیچ. شد

  .اند تأسیس شده 1376سال » الفقه هیکلّ«قمري و  1353» النشر منتدي«جمعیت 

کردند  احساس می. کار دیگري که این جمعیت کرد ایجاد تحول در عزاداري حسینی بود

منابر حسینی که این همه مورد اقبال مردم هست، محتواي الزم را ندارد و الزم است تا وعاظی 

عاظ را نیز شروع کردند و تربیت و» الفقه هیکلّ«لذا در کنار . براي این مقصد خاص تربیت شوند

و شراکت داشت و وعاظ فراوانی براي  ن در این مسأله هم کمک فراوانی کردالدی مرحوم شمس

شدت  دهد که در این زمینه ذهنش به ن نشان میالدی جهان عرب تربیت شدند که آثار شمس

  .مشغول بوده است

اهللا  یکی مرحوم آیت: شدت حشر و نشر داشته بوده با دو نفر به در زمانی که وي در نجف

معلوم نیست ایشان شهید هنوز است که  و دیگري امام موسی صدر شهید سید محمدباقر صدر

ر مسائل مختلف درمجموع این سه نفر بسیار به هم نزدیکند و د. یا در قید حیات هستنداند  هشد

ن، الدی از این سه نفر، امام موسی صدر و محمدمهدي شمس. هایی باهم دارند همفکرند و بحث

به لبنان مراجعت  1960امام موسی صدر در سال . نسبت به لبنان حساسیت بیشتري دارند

. در نجف بوده است 1969، یعنی تا سال گردد ن به لبنان برمیالدی سال بعد شمس 9کند و  می

اهللا حکیم را در شهر ایوانیه  ن در آن زمان وکالت مرحوم آیتالدی علت هم این است که شمس

نگاري با امام  وسیلۀ نامه ولی به. داد که برگردد عهده داشته و لذا مشاغل او اجازه نمی عراق به

میالدي به بیروت  69باالخره در سال . ان قرارداشتهموسی صدر در جزئیات مسائل لبن

مصادف است با تأسیس مجلس اعالي شیعیان لبنان که به همت واالي  1969سال . گردد برمی

مسلمانان و شیعیان لبنان  بهخدمات امام موسی صدر . گیرد امام موسی صدر صورت می

شتن یک تشکیالت منسجم، دلیل ندا علیرغم کثرت جمعیت شیعیان به. نشدنی است فراموش

  .شد و لذا اولین اقدام امام موسی صدر در این زمینه بوده است حقوق آنها بسیار ضایع می

دلیل اینکه  کند به ن شرکت نمیالدی در دورة اول انتخابات مجلس شیعیان لبنان، شمس

نگی و دینی بپردازد باالخره کند که بیشتر به کارهاي فره ظاهراً چون پدرش به وي توصیه می

کند و  و دیگران قبول می است به توصیۀ شدید امام موسی صدر 1975در دورة دوم که سال 

سه سال بعد، امام موسی . شود پذیرد و وارد مجلس اعالي شیعیان لبنان می وکالت مجلس را می

  .شود لیبی ناپدید میدر سفري به ) هجري شمسی 1356( 1978صدر در سال 

شود یا بخشی  ن منتقل میالدی از آن زمان، قیادت و ریاست شیعیان لبنان به بیانی به شمس

هاي شیعیان  دانیم که بخشی از فعالیت چون می. شود ن متکفل میالدی از این قیادت را شمس

  .دش لبنان هم خارج از این مجلس دنبال می

  

  را هم معرفی کنید؟ لطفاً تألیفات ایشان
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، مؤسسات فرهنگی و دینی و خیریه تأسیس رود می لبنان بهن در زمانی که الدی البته شمس

کند هم از قبیل مدارس ابتدایی، دبیرستان، هنرستان فنی و مراکز اجتماعی فرهنگی دیگر و  می

کتاب از وي منتشر  25اما تألیفات ایشان نزدیک به . وده استمجموعاً مصدر امور خیر فراوانی ب

شده، یکبار که به قم آمده بود در یک مصاحبه ابراز کرد که بخشی از مخطوطاتش که تقریرات 

بین رفت و نسخۀ اصلی هم  دورة تحصیلش در نجف هم جزء آن بوده، در بمباران اسرائیل از

 انی هم قائل بود را ازوآثارش که برایش ارزش فراخورد که بخشی از  بوده، و خیلی تأسف می

مهمترین کتاب مرحوم . کنم مانده، که به مهمترین آن اشاره می دست داد، اما بخشی باقی

 1954چاپ اول این کتاب در سال . است» نظام حکومت و اداره در اسالم«ن کتاب الدی شمس

ن در مقدمۀ کتاب اظهار کرده که این درمیان دیال خود مرحوم شمس. میالدي منتشر شد

البته این . هاي عربی شیعی، اولین کتابی است که بحث حکومت اسالمی را مطرح کرد کتاب

ن در چاپ سوم کتاب الدی کتاب در چاپ دوم و سوم آن اضافات جدي شده و آراي جدید شمس

دومین کتاب ایشان که در زمینۀ فلسفۀ سیاسی قابل ذکر است . تاضافه شده اس) م1991(

چاپ شده و  1992که این کتاب در سال » االسالمی  السیاسی االجتماع فی«کتابی است به نام 

  .من در مورد این دو کتاب با تفصیل بیشتري صحبت خواهم کرد. صبغۀ فقهی تاریخی دارد

هاي دیگري هم  البته کتاب. ن در حوزة فقه سیاسی استالدی این دو کتاب، شناسنامۀ شمس

انقالب امام » الحسین ثوره«چندین کتاب دارد که مهمترین آن ) ع(دارد مثالً دربارة امام حسین

هایی است که در زمینۀ نهضت امام حسین  این کتاب یکی از بهترین کتاب. نام دارد) ع(حسین

بحث عدالت را در قیام . کند اي در مورد سیدالشهداء مطرح می دید تازه. استنوشته شده 

حسینی شاید براي اولین بار است که به این وضوح در آثار متفکرین مسلمان معاصر مطرح شده 

هایی که تا آن زمان نوشته شده بود با صبغه و دید سنتی به این قیام نگاه  یعنی غالباً کتاب. است

این کتاب با . هاي تازه از قیام حسینی است ا این کتاب حاوي نخستین برداشتام. کردند می

پژوهشی پیرامون زندگی امام «و » از دیدگاه جدید) ع(ارزیابی انقالب امام حسین«عناوین 

) ع(ها کتاب وي در زمینۀ امام حسینندوبار به فارسی ترجمه شده است البته این ت» )ع(حسین

و موارد ) ع(از قبیل یاران امام حسین. دیگر در این زمینه نوشته است چهار یا پنج کتاب. نیست

  .دیگر که البته بقیه به این اهمیت نیستند

یعنی احتکار » االسالمیه الشریعه االحتکار فی«در زمینۀ فقه کتابی از ایشان چاپ شده به نام 

ام کتاب چهارجلدي دیگري هست به ن. منتشر شد 1990در فقه اسالمی که سال 

جلد اول . ، این کتاب در زمینۀ مسائل مبتال به شرعی زنان است»المرأه الحرجه فی فقه مسائل«

جلد دوم کتاب . در مورد حجاب و بحث نظر زن و مرد به یکدیگر است» ستر و نظر«آن 

پرسش اصلی . است و بحث آن مشارکت سیاسی زن در جامعه است» السلطه المرأه لتولی اهلیه«
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لحاظ دینی و فقهی رئیس حکومت باشند و جلد سوم  توانند به ت که آیا زنان میکتاب این اس

  .است» حقوق مالی زنان«و جلد چهارم » بحث حقوق زوجیه«این کتاب 

هاي مختلف در ایران شرکت کرده و  بار هم به ایران سفر کرده، در کنفرانس ایشان چندین

در . است» )ع(تاریخ از دیدگاه امام علیحرکت «ها  سخنرانی کرده که حاصل یکی از سخنرانی

حضور یافت و » اندیشۀ اسالمی و حکومت«شرکت کرده، دوبار در سمینار  سمینار امام رضا

  .دیدگاه خود در زمینۀ حکومت اسالمی را در آنجا بیان کرد

اي گذرا  ن است اشارهالدی ی شمسدر زمینۀ مسائل داخلی لبنان که مرتبط با دید سیاس

ها پیش به مردم لبنان تحمیل کردند چون لبنان  دانیم که قانونی استعماري را سال می. کنم می

اینها مقرر . حداقل از سه فرقۀ مذهبی، شیعیان، اهل سنت و مسیحیان تشکیل شده است

وزیر مسلمان سنی باشد و  نخست. باشدجمهور همواره باید مسیحی مارونی  داشتند که رئیس

ن این است که بگوید این الدی کوشش اصلی مرحوم شمس. رئیس مجلس مسلمان شیعه باشد

ساالري اداره  ما باید جامعه را براساس مردم. گري است که به سیاست تحمیل شده نوعی طایفه

هرکس اکثریت داشت،  مناصب اصلی جامعه ببینیم که در جامعه چه کسی اکثریت دارد، . کنیم

جمهور  وجه لزومی ندارد که رئیس دار شود و در این زمینه کتاب نوشته و گفته به هیچ را عهده

  .مسیحی باشد

اي که سه مذهب مختلف وجود دارد و هرسه هم پیروانی  کنند در جامعه ایشان تصریح می

البته رئیس جمهور  .کومت اسالمیبراي خودش دارد نه حکومت مسیحی ممکن است و نه ح

هاست و این سخنی است که اگر به رأي مردم  باید مسلمان باشد چون اکثریت با مسلمان

رغم اینکه اکثریت قاطع جمعیت لبنان را  اما مسلمانان لبنان علی. شد گذاشته شود پذیرفته می

شان با  و عدم هماهنگیدلیل تفرقه  دهند هنوز از این حق محروم هستند و آن هم به تشکیل می

گوید در وضعیت فعلی لبنان، ما دولت دینی  ن میالدی مرحوم شمس. همدیگر بوده است

کند  کند و تصریح می عنوان یک نظریه در طول دولت اسالمی تصویر می خواهیم و این را به نمی

ت اسالمی باشند و االن در اي ممکن است که اکثریت آن خواهان حکوم دولت اسالمی در جامعه

خواهیم که همۀ ادیان مختلف بتوانند به وظایف  لبنان، چنین چیزي میسر نیست پس دولتی می

هاي سیاسی ایشان در  این اجمالی از زندگی و فعالیت. دینی خود در چارچوب قانون عمل کنند

  .لبنان است

  

  نالدی اندیشۀ سیاسی شمس

دربارة  .ید بیشتر به مباحث تئوریک ایشان در زمینۀ حکومت بپردازیماگر موافق باش

هایشان توضیح بفرمایید و اینکه آیا از مجموعه آثار ایشان مدلی براي  محتواي کتاب

  شود؟ حکومت استخراج می
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لبنان چهارراه خاورمیانه است، بیروت عروس خاورمیانه محسوب . اي را باید تذکر داد ابتداي نکته

تأثیر  آزادي فرهنگی که از سابق در بیروت و لبنان بوده در علماي لبنانی نیز بی ه و آنشد می

خواندة حوزة نجف هستند ولی یک تفاوت جدي  است لذا با اینکه علماي لبنانی نوعاً درس  نبوده

  .آموختگان حوزة نجف اشرف دارند با دیگر درس

لحاظ علمی در سطح مرجعیت  بنانی بهاگر در فقهاي معاصر شیعه نظر کنیم فقهاي معاصر ل

شوند و تفاوتی که با دیگر علما، فرضاً با  عنوان علماي بزرگ بالد محسوب می نیستند ولی به

ظاهر  اند و به اي است که اینها با آن مواجه بوده علماي قم و علماي نجف دارند در مسائل تازه

نکتۀ دیگر هم حریت فکري و آزادي  اند و علماي قم و نجف کمتر با  این مسائل مواجه بوده

تري را از دین  اي است که در سطح لبنان بوده، مؤثر افتاده، آنها قرائت و برداشت وسیع اندیشه

در دو حوزة  لن است که حداقالدی نمونۀ بارز آن همین محمدمهدي شمس. اند ارائه کرده

  .دیگري در حوزة فقه زنانکارکردش قابل ذکر است، یکی در حوزة سیاسی 

خصوص حوزة جبل عامل، حوزة بعلبک، حوزة حلب و حوزة حله،  نان و سوریه بهبزمانی ل

به ایران در زمان صفویه علماي جبل عامل هستند که . هاي اصلی جهان اسالم بودند حوزه

  . کنند آیند و تشیع را به شکل بنیادي وارد ایران می می

هایی مثل  شود و االن حوزه صلی شیعه، نجف و قم محسوب میاما در زمان ما دو حوزة ا

اما باالخره تشیع در لبنان امروز قابل توجه است و . عامل در درجه اول اهمیت نیستند جبل

هاي بزرگ تشیع، لبنان و خصوصاً جنوب لبنان  توان گفت بعد از ایران و عراق یکی از پایگاه می

. تواند پیش برود ون توجه به آثار علماي لبنان نمیو هیچ اندیشۀ شیعی بد شود محسوب می

یک ) رئیس مجلس اعالي شیعیان لبنان(ن عالمی است که فارغ از منصبی که داشته الدی شمس

نظر  هرچند به. توان جستجو کرد اش را در سه کتاب می آراي سیاسی. شود متفکر محسوب می

، »االسالم  السیاسی االجتماع فی«ها  اسم این کتاب. ام استرسد که این مجموعه هنوز ناتم می

این سه کتاب تئوري . است» السلطه لتولی   المرأه اهلیه«و » االسالم الحکم واالداره فی نظام«

  .دهد سیاسی ایشان را نشان می

اینکه دین و  ن قائل است بهالدی جناب شمس. کنم اي را اشاره می عنوان مقدمه نکته به

در مقدمه . سیاست حوزة مشترك دارند یعنی ایشان معتقد به جدایی دین از سیاست نیست

مصري که  شود که به دیدگاه علی عبدالرزاق متذکر می» االسالم فی  الحکم واالداره نظام«کتاب 

خودش از نوعی سیاست دینی ایشان در آثار . قائل به تفکیک دین از سیاست شده، قائل نیست

ن معتقد به یک نوع برداشت از حکومت دینی و الدی کند و شاید بتوان گفت که شمس دفاع می

  .ن متفاوت استااسالمی است البته برداشت او از حکومت دینی با برداشت رسمی در ایر
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تواند بدون نظر  الم نمیایشان در دو کتاب اول خودش سعی کرده تا نشان دهد که دین اس

به حوزة سیاست پیش رود و دین اسالم، آراي سیاسی دارد و اجراي سیاست را در عصر غیبت 

  .عهدة مردم گذاشته و این از امتیازات فکر ایشان است به

فاق همۀ مسلمانان است و تن، حکومت اسالمی در زمان پیامبر مورد االدی اما به نظر شمس

هایش،  ومت اسالمی زمان ائمه اطهار نیز مورد اتفاق علماي شیعه هست و اگرچه در کتابحک

گوید آنچه که  هم به حکومت اسالمی در زمان پیامبر و هم در عصر و زمان ائمه پرداخته، اما می

قمري بعد از  329ن مسأله است این است که حکومت اسالمی در زمان غیبت کبري از سال اآل

اما در زمان غیبت چه . اش بر سؤال ما هم افکنده شده است تاریخی است که سایه ائمه مسائل

  ؟آیا دین الگوي خاصی براي حکومت در زمان غیبت به ودیعه نهاده است یا خیر ؟خواهد شد

کند این است که اسالم چه در قرآن  چه در  ن به آن اشاره میالدی اي که شمس آن نکته تازه

متضمن قسم خاصی از مسائل که بتوان آن را حکومت اسالمی نهاد ) ع(ت نبوي و اهل بیتسن

نیست یعنی در متون دینی یک طرح مشخص براي ادارة جامعه در زمان غیبت ارائه نشده و 

کنند که  اند یک موضع دفاعی است که ادعا می موضعی که غالب فقهاي مسلمان اتخاذ کرده

اي است که از  و استنادشان به ادلهاند  پنداشتهتشریع الهی  ،اند کردهخودشان برداشت  را آنچه

لذا عموماً برداشت آنها تنها برداشت محسوب . توان برداشت کرد صورت دیگري نیز می این ادله به

کند که مسائلی که  ن این نکته را در دو کتابش به صراحت مطرح میالدی مرحوم شمس. شود نمی

این . ربوط به اجتماعات و سیاست اسالمی است از مسائل تعبدي محض بسیار دور استم

صورت عقالي محسوب شد  لذا وقتی که مسائل به. مسائل، مسائل عقالیی است نه مسائل تعبدي

ن معتقد است که الدی شود، شمس شدت مطرح می لزوم استفاده از تجربه بشري در این امور به

عنوان یک قسم از اقسام فقه اسالمی یا یک فصل از فصول شریعت الهی یا یک  ضیۀ حکومت بهق

یا اینکه این عالمتی است که جهت و سمت و . آید میندست  باب از ابواب شریعت اسالمی به

پرتویی از خورشید تعالیم دین محسوب . دست آورد توان به سویش را از مجموعۀ متون دینی می

  .عنوان یک مسألۀ خاص از کتاب و سنت دنبال آن گشت نباید بهشود ولی  می

  

  آیا در اسالم چیزي غیر از حکومت داریم که چنین دیدگاهی داشته باشد؟

لذا . کند مطلق اجتماعیات مثل اقتصاد و سیاست را ایشان در موردش چنین اظهار نظر می

ولیکن باید درنظر . تغیرهاییخورد و هم م چشم می هایی به گوید در این مسأله هم ثابت می

داشت که یک الگوي خاصی در زمان غیبت براي حکومت به شکل مشخصی ارائه نشده و این به 

الي  کنند از البه ایشان سعی می. آن معنا نیست که از متون دینی نتوان برداشت سیاسی داشت

د ولی حداقل این آیات قرآن و روایات اولیاء دین، آن الگو و برداشت خودش را استخراج کن
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ي تمام رانصاف علمی را دارد که بگوید این برداشت من است و برداشت مقابلش را نیز با امانتدا

  .کند توصیف و به آن اشاره می

االحکامی که فقها به آن  گوید ما برخالف گذشتگان خودمان فقط به آیات ن میالدی شمس

ایشان از قصص . یعنی مجموعه کتاب خدا براي ما راهنماست. نیماند، نباید اکتفا ک اشاره کرده

یعنی در مباحث سیاسی، ظرایفی از قرآن را مورد . کند قرآنی در این زمینه بسیار استفاده می

ي را یا سلیمان موارد دیگر و موسی یا از قصۀ ملکه سبا مثالً از قصۀ فرعون. دهد توجه قرار می

ما نباید فقط . دهد که قواعد کلی در زمینۀ سیاسی قرآن کم نیست کند و نشان می استفاده می

  . است اکتفا کنیممشهور شده االحکام  آیات عنوان به آیه که 500به همان 

گوید ما دوگونه  می. که یکی از ممیزات فکر ایشان هست، توجه گردد »عرف«باید به ضمنا 

زمان تشریع داریم که در فهم احکام بسیار مهم است یعنی زمان ظهور را عرف داریم، یکی عرف 

باید در تفسیر احکام به آن توجه کرد و  امروز هست که می فنکتۀ دوم، عر. باید درنظر گرفت

  .هاي خودش ذکر کرده این هر دو را در کتاب

م تقسیم کرد یکی توان به دو قس این نظر را می. اش در زمان غیبت اما در زمینۀ نظر سیاسی

مراد از نظر سلبی، آن چیزي است که خود ایشان . نظر سلبی است و دیگري نظر ایجابی است

ن الدی مرحوم شمس. دهد کند و لوازمش را نشان می اما با امانتداري آن را نقل می. قبول ندارد

خورد  چشم می ي ادارة جامعه بهگوید در زمان غیبت دو نظریۀ کلی در بین فقهاي شیعه برا می

. شود که این دو برداشت از متون دینی است اي که عرض کردم، معلوم می که باتوجه به مقدمه

مراد از عامه هم یعنی اختصاص به امور حسبیه . است» نظریۀ والیت عامه فقیه«برداشت اولیه 

 ه،مردم هستند و بنابراین نظری، منصوب به والیت بر )ع(فقها در زمان غیبت از جانب امام. ندارد

این نظر اول هست که به دو نحو . ت حکومت به مردم داده شده استعیکمترین سهم در مشرو

هم  تقریر که با هر دو. کند یکی برمبناي ادلۀ لفظی و دیگري برمبناي دلیل عقلی تقریر می

رغم  ن به این نظر قائل نیست و علیالدی مرحوم شمس. دهد را نشان می شایشان لوازم خاص

 تشریحکند که  کند و کوشش می اینکه قائل به این نظر نیست لوازم آن را با امانتداري ارائه می

  .مطابق نظر قائلین آن باشد

» االمه علی نفسها والیه«کند و ظاهراً نظر اصلی خودش هست  نظر دومی که ایشان ارائه می

این والیت . »ساالري دینی مردم«ر خودشان و به تعبیر امروزي نام دارد یعنی حاکمیت مردم ب

. ساالري یعنی مردم. معناي مصطلح فقهی نیست بلکه یعنی تسلط مردم بر خودشان خاص به

این نکته را باید توجه کنیم که این . یعنی حکومت امت بر خودشان در چارچوب ضوابط دینی

ن از الدی به نظر شمس. کند ن همه جا به آن تأکید میالدی در چارچوب ضوابط دینی را شمس

باید وجه  دیدگاه دینی در هر صورت حاکمیت نهایی از آن خداوند است و هر مسلمانی می

  .دخالت خودش را در حوزة عمومی بتواند از جانب خداوند اخذ کند
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لب مشترکند که هر دو نقطۀ نهایی گوید این دو نظري که ذکر کردیم در این مط می

دانند اما گروه اول معتقد است که حاکمیت از خدا به پیامبر و ائمه و از  مشروعیت را خداوند می

  .آنها به فقها منتقل شده است و مردم خلیفۀ خدا هستند روي زمین در چارچوب ضوابط دینی

  

  ارند؟آیا به نظر وي لزوماً این دو قرائت در عرض یکدیگر قرار د

ساالري دینی شویم براي فقها کمترین نقش سیاسی  کند که اگر ما قائل به مردم بله، تصریح می

صورت براي مردم هیچ نقشی در  ایم و اگر قائل به والیت فقها شویم در این را قائل شده

  .ایم مشروعیت سیاسی قائل نشده

ه را توضیح دهد یکجا هم خواهد بحث والیت فقی بعضی احتماالت ایشان وقتی می رالبته د

توان گفت که این هر دو را  کند، که به اصطالح می بحث انتخاب فقیه را از جانب مردم مطرح می

با هم جمع کرده است اما اینکه خودش قائل هست با توضیحاتی که خواهیم داد مشخص 

معتقد است او . یعنی قائل به والیت مردم بر خودشان است. شود که قائل به نظر دوم هست می

خاطر اینکه  گوییم والیت عامه فقیه به اینکه می. که ادله اقامه شده بر والیت عامه فقیه تام نیست

مورد پذیرش اکثر فقهاست، اما آنچه که در ) در معناي مضیق آن(والیت فقیه در امور حسبیه 

مداران مسائل سیاسی  مورد نظر است حوزة عمومی است یعنی همان چیزي که امروزه سیاست

مثل بحث نظم عمومی، بهداشت عمومی، آموزش عمومی، سیاست . کنند در آن دخالت می

خارجی، امنیت و از این قبیل، در این حوزه آیا فقها اجازة تصرف در جان و مال مردم را دارند یا 

به  گوییم باید به آن ادله گردن نهاد و اگر ادله تمام نباشد نوبت ؟ اگر ادله تمام باشد، میرخی

  ). ساالري دینی یعنی مردم(رسد  والیت امت بر خودشان می

اهللا خوئی معتقد بودند فقها در امور عمومی  اهللا حکیم و آیت ایشان همساز با استادانش آیت

ازجمله . پردازد بر مردم والیت ندارند، منتها از زبان قائالن به والیت فقیه به چند مسأله می

دیگران مطرح شده است و این مسأله را حدود ده سال پیش  مسائلی که هنوز کمتر در کتب

کند که اگر کسی قائل به  نوشته و هنوز در جامعه ما تازگی دارد، وي این پرسش را مطرح می

والیت فقیه بود آیا این فقیه، والیت بر همۀ مسلمانان و همۀ کشورهاي اسالمی را دارد؟ 

الیت فقیه شدند، آیا این فقیه مثالً ایرانی ولی امر ل به وئاي قا عبارت دیگر، اگر در جامعه به

شود و مسلمانان یا شیعیان مناطق دیگر هم موظفند از او تبعیت  مسلمین جهان محسوب می

رسد که امر چنین فقیهی  کنند؟ آیا او حق امر بر آنها خواهد داشت یا خیر؟ و به این نتیجه می

، نه اینکه همه مسلمانان یا شیعیان کرده باشند صرفاً براي مردمی مطاع است که به او اقبال

  .مکلف به اطاعت از اوامر او باشند

نکتۀ دیگري که ایشان بر همین مبنا بحث کرده، مبناي تفکیک قواست و این سؤال را 

گوید  می. مطرح کرده که آیا براساس والیت فقیه ما باید قائل به تمرکز قوا باشیم یا تفکیک قوا
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کند چون اوالً به لحاظ لفظی اطالق  ه صرفاً تسلط فقیه را بر قوة مجریه اثبات میادله والیت فقی

در دلیل عقلی آن هم باید به قدر متیقن اخذ کرد و قضاوت باید قطعاً از سیاست و . ندارد

سپس در مورد قوة . در استقالل قوة قضائیه از فقیه قوة مجریه بحثی نیست. مجزا باشد ئیاتاجرا

عنوان  شود و اعضاي قوة مقننه به رسد که دلیل مذکور شامل آن نمی ن نتیجه میمقننه به ای

عهده دارند، آنها  نمایندگان مردم و یا مجتهدان یا متخصصانی که آنها هم وظیفۀ تقنین را به

کند و این  شوند لذا والیت فقیه را منحصر به قوة مجریه می مستقل از ولی فقیه محسوب می

کند که مناسب است  المبنی براساس نظریۀ والیت فقیه ذکر می ن علیایشدیدگاهی است که ا

  .توجه کنند ويقائلین به نظریۀ والیت فقیه به نظرات 

ام  اما نظریۀ ایجابی، ایشان در دو کتاب خودش وعده داده است که من کتاب مستقلی نوشته

انتشار آن را دارم که البته که آراي خودم را در آنجا بیان کرده درحال تکمیل آن هستم و امید 

اش فقط به این مسأله اشاره کرده  در این دو کتاب منتشرشده. ام من هنوز آن کتاب را ندیده

شود که حاکمیت ذاتی از آن خداست و  اش این می خالصه» االمه علی نفسها والیه«نظریۀ . است

عدم اصل «ی به نام این حاکمیت از خداوند به مردم منتقل شده چون ایشان معتقد به اصل

کس بر کسی والیت ندارد مگر خدا اجازه دهد و چون دلیل اثبات  است یعنی هیچ »والیت

رسد که نصوص دینی و آیات قرآن و روایت  ه اینجا میبکند فقها بر مردم والیت دارند،  نمی

یاسی طور برداشت کنیم که سرنوشت س توانیم از آنها این متعددي در این زمینه داریم که می

مردم در عصر غیبت به خودشان منتقل شده است و چون شکل حکومت شکل خاصی نیست به 

شود که مردم حق دارند نظام سیاسی حاکم بر جامعۀ خود را انتخاب کنند  این نظر قائل می

  .گذارد لذا دست مردم را بسیار بازمی. شرطی که منافاتی با دینشان نداشته باشد به

کرد  ي از یک نظریۀ سیاسی دفاع میاهللا نور شود که شیخ فضل میدر عصر مشروطه گفته 

. دکر کار و مرتد محسوب میت بدعـ را  خواه دانست و مشروطه که آن را ضروري دین می

، دارند نخواه، معتقد بودند مشروطه با این توصیفی که این آقایا ایشان فقهاي مشروطه لدرمقاب

شما . ات مذهب است و هرکه با آن مخالفت کند او هم خارج از مذهب شده استاز ضروری

اش از فقهاي مذهب هستند، یک نظر  درنظر بگیرید که دو دیدگاه مختلف که هر دو هم گوینده

درپی  اهللا خمینی در زمان ما هم، مرحوم آیت. پندارند سیاسی اختالفی را ضروري مذهب می

ب، جمهوري اسالمی را تأسیس کرد و معتقد قود که صورت حکومت باید جمهوري پیروزي انقال

  . اسالمی باشد

یک از اینها نه ضروري دین و نه ضروري فقه  ن قائل است به اینکه هیچالدی مرحوم شمس

نظرشان  هایی است که مسلمانان دراثر مواجهه با نظام سیاسی دیگر ممالک به اینها صورت. است

شرط اینکه منافاتی با شرع نداشته  شود به خالف شرع محسوب نمی هم کدام هیچالبته رسیده، 

شود به شیوة  کند که جامعۀ دینی را نمی ن تصریح میالدی جا مرحوم شمس تنها یک. باشند
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بنابراین . لۀ استبداد باشدهایی باشیم که خارج از مسأ دنبال صورت ما باید به. استبدادي اداره کرد

گوید کار مردم به خودشان سپرده شده است معتقد است که مردم موظفند با اصل شورا و  می

  .نظام شورایی، کار خودشان را سامان بدهند

هرکسی که مردم . کند جامعه باید به شکل شورایی اداره شود وي به این نکته تصریح می

حال نظام مشروطه باشد، نظام جمهوري . کند فرقی نمی انتخاب کردند در هر قالبی که باشد

ات زمان و یتواند نظام فدرال باشد هر شکلی که مردم پذیرفتند و متناسب با مقتض باشد، می

  .مکان خاص آنها بود، حق دارند که مسائل را به پیش ببرند

به ) ع(مورد قضاوت معتقد است، قضاوت یک منصب فقهی است و فقها از جانب اماماما در

شود که چه  شود و متذکر می این نظر رایج فقهاي ما هم محسوب می. این منصب منصوب شدند

الشرایط، مردم یا نمایندگان مردم رئیس قوة قضائیه را انتخاب  اشکالی دارد از بین فقهاي جامع

القضات از بین صاحبان شرایط  بینم که حتی قاضی گوید من هیچ اشکال شرعی نمی کنند؟ می

  .وسط نمایندگان مردم انتخاب شوندت

  

  گرفتند؟ ها را درنظر نمی دانستند و نقش حقوقدان یعنی منحصر در فقها می

ممکن است که هر قضاوتی اجتهاد . نظر وي باالترین منصب قضایی شرط اجتهاد را الزم دارد به

القضات را  د که قاضیهیچ اشکالی ندار .ولی باالترین منصب قضایی، اجتهاد را الزم دارد. را نطلبد

االمانات ا اهللا یأمرکم ان تودو انّ«از بین مجتهدان مردم انتخاب کنند، و در قرآن آمده است که 

مخاطب این حکم، : گوید می) 58/نساء (» النّاس ان تحکموا بالعدل الی اهلها و اذا حکمتم بین

که امانات را به اهلش کند  به چه کسی؟ به مردم حکم می» اهللا یأمرکم انّ«. مردم هستند

عبارت دیگر نمایندگان مردم در قوة مقننه از بین واجدین شرایط فقاهت و قضاوت،  به. برگردانید

درمورد قوة مقننه هم قائل است به اینکه مردم چون خودشان بر . القضات را انتخاب کنند قاضی

ولی آنچه نمایندگان کنند  گان خودشان را انتخاب میدسرنوشت خودشان سیطره دارند، نماین

توانیم  دهد که گاهی ما می لذا تذکر می. کنند نباید منافاتی با شرع داشته باشد مردم تصویب می

گان مردم و دیگري مجلس فقها و متخصصان که دمثل مجلس نماین: دو مجلس داشته باشیم

این است که قوانین نباید  ن،الدی نکتۀ مهم نظر شمس. کند منتخب مردم هستند تصریح می

خالف دین باشد و مرجع تشخیص عدم منافات با شرع، فقهاي منتخب مردم هستند و به این 

قوة مقننه از . اش اش منتخب مردم است از بین فقها و هم تمام قوة مقننه شکل هم قوة قضائیه

ان عام مردم است شود، تقنین عمومی آن، قوانینی است که از جانب نمایندگ تشکیل می  دو جزء
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در هر سه قوه مسألۀ . و آن قوانین که نیاز به تخصص دینی دارد، از جانب نمایندگان فقیه مردم

: ایشان محدودة کار فقها را مشخص کرده. نمایندگی از طرف مردم کامالً رعایت شده است

  .مسألۀ ارشاد مردم به سمت دین، ولی اجرا برعهدة فقها نیست

توانیم  می 1هاي معاصر فقه شیعی مقایسه کنیم ن را بخواهیم با نظریهالدی اگر نظر شمس

نظر مرحوم نائینی است که  ،اش بیرون آمده است بگوییم نخستین نظري که از شکل سنتی

قائل به این است که در . گذاشت» دولت مشروطه به اذن و نظارت فقها«توان  عنوان آن را می

اند مردم در حوزة امور عمومی دخالت  چون فقها اجازه داده ،حدوديمه شکل شرایط اضطرار و ب

منتها . عهدة فقها است یعنی مرحوم نائینی معتقدند که دخالت در حوزة امور عمومی به. کنند می

فقهاي عصر ایشان ازجمله خودشان و آخوند خراسانی به مردم اجازه دادند که در این امور 

  .تصرف بکنند

است که خالفت مردم با نظارت  اهللا شهید سید محمدباقر صدر م، نظریۀ آیتنظریۀ دو

گیرد که منظور از شهادت همان  بحث خالفت و شهادت را باهم پیش می. مرجعیت نام دارد

آید، اما در ذیل  طور طبیعی باال می مرجعیت به. البته مرجعیت آن، انتخابی نیست. نظارت است

مرجعیت نهادهاي انتخابی را قائل است و نظارت مرجعیت، یک نظارت استصوابی است و خیلی 

لحاظ فنی در مورد حقوق مردم  تفاوتی با والیت فقیه ندارد اگرچه در آنجا نکات قابل توجهی به

  .مطرح کرده است

ي تظراهللا من ه برجسته، آیتیخصوص فق نظریۀ سوم در این زمینه، نظر فقهاي قم است، به

 ،ازنظر ایشان، درصورت عدم تشخیص اعلم. که ایشان قائل به والیت انتخابی مقیده فقیه هستند

شود و قانون اساسی  شود و مقید به قانون اساسی هم محسوب می فقیه از جانب مردم انتخاب می

نظرات قبلی حقوق بیشتري عنوان شرط ضمن عقد معاهده الزم با مردم است که این از  را به

  .براي مردم قائل شده است

شود که از سه نظر قبلی به  ن در این حوزه، نظرچهارم محسوب میالدی نظر مرحوم شمس

تر است و تفاوتش با آنها این است که اوالً در هر سه نظر قبلی، باالخره در اولی با  نظرم پیشرفته

این نکته . ظارت مرجعیت بود، در سومی والیت فقیه منتخب بوداذن فقها بود، در دومی ن

یعنی . ن رعایت کرده و شرط فقاهت زمامدار را برداشته استالدی بودن را مرحوم شمس منتخب

غیر از . با سه نظر قبلی در این  است که قائل نیست که در رأس جامعه فقیه قرار بگیرد شفرق

                                                           
رجوع . ام دربارة آراء آخوند مالمحمد کاظم خراسانی قابل تکمیل است این مقایسه با تحقیقات بعدي. 1

  .1385نامۀ خراسانی، انتشارات کویر، تهران،  کنید به مقدمۀ کتاب سیاست
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تر بیان کرده  تر و واضح اینکه سیاست حق مردم است از هر سه نظر قبلی شفاف این نکته، مسألۀ

شدت قائل است و براي فقها هیچ شأن  و نکتۀ سوم هم اینکه تفکیک قوا را ایشان به .است

ن مرحوم مهدي حائري الدی البته بعد از مرحوم شمس. اجرایی از فقاهتشان نتیجه نگرفته است

را مطرح کرده که ادامۀ همین نظر است و  »نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع«هم  یزدي

عبارتی این دو دیدگاه دو تقریر از یک نظریه محسوب  اند به ابهامات این نظر را هم مرتفع کرده

  . شوند می

دکاظم اهللا سی و من نظریاتی را که توسط ایشان و همفکرانشان ازجمله مرحوم آیت

اسم » دولت انتخابی اسالمی«عنوان  ذکرشده به) د وي محمدجواد مغنیهرو شاگ( شریعتمداري

این نظري . معناي واقعی کلمه جمهوري اسالمی بدانیم توانیم آن را به گذاشتم و معتقدم می

توانیم  شده و می  در آن رعایت بودن نیاست که همۀ جوانب جمهوریت و ضوابط اسالمیت و دی

  . ساالري دینی بنامیم آن را مردم

. هایش توجه به نظریۀ سیاسی رایج در این داشته جاي کتاب ن در جايالدی مرحوم شمس

  .ضمن احترام به آن همواره تصریح کرده که به نظریۀ دیگري قائل است

  

گویند والیت امر پس از پیامبر به ائمۀ  قیهان مین به نظریۀ والیت عامۀ فامعتقد

اما . رسد شود و در زمان غیبت هم به فقیهان می السالم منتقل می معصومین علیهم

آیا این . شود ن معتقدند والیت خدا به مردم منتقل میالدی افرادي نظیر شیخ شمس

شود یا پیش از آن هم والیت به  والیت پس از غیبت امام معصوم به مردم منتقل می

  مردم منتقل شده بود؟

مرحوم حائري معتقد است که سیطره بر سرنوشت سیاسی از خدا به مردم منتقل شده و حتی 

میت تشکیل دادند چون مردم خواستند، یعنی منصب نبوت، کاگر پیامبر یا امام معصوم حا

، باید از جانب مردم برخاسته باشد چه خواهد باشد منصب الهی است اما زمامدار جامعه هرکه می

ن و دیگر فقها یعنی الدی اما شمس. امام معصوم باشد، چه پیغمبر خدا باشد، چه دیگري باشد

ي، بنابر دیدگاه رایج کالمی شیعی معتقدند ما در مورد پیامبر و امام نص خاص اهللا منتظر آیت

لذا چون نص خاص . اینها در زمان خودشان از جانب خدا به والیت منصوب شدندداریم که 

اما در زمان غیبت چون دلیل معتبري نداریم و دالیلی که گفته . نهیم داریم به آن گردن می

گوییم حاکمیت از خدا به خود مردم منتقل شده منتها  لذا می. شوند شود ناتمام محسوب می می

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران هم همان  56اصل . جا دلیل نداریمآنجا دلیل داریم، این

مسألۀ حکومت پیامبر و امام با مسألۀ عدم . کند ن هم از آن دفاع میالدی مطلبی است که شمس
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دانند چه کنند، آنچه مهم است مسألۀ عصر  معصومان خود می. حضور معصوم متفاوت است

  .غیبت است

  

ن از نظر فقهی با علماي قم الدی اختالف نظري را که علماي لبنان و مرحوم شمسشما 

دارند، بیشتر به اختالف جغرافیایی ربط دادید، نظر به اینکه تماس بیشتري با دنیاي 

غرب دارند و با مسیحیان همزیستی داشتند، آیا در اجتهاد و اصولشان هم تفاوت 

ن در کتاب مشارکت سیاسی زنان در اسالم الدی گر اینکه شمسدارند؟ و نکتۀ دی

ولی عکس آن برقرار . برخی از بدیهیات فقه از بدیهیات شرع نیز هست: گوید می

  نیست لطفاً در این مورد هم توضیح دهید؟

وان از ت منتها نمی ،هاي اصولی است متون اجتهادي واحد است در روش استنباط هم همین روش

مطهري را به یاد داشته  سخن مرحوم. پوشی کرد تأثیر شرایط زمانی و مکانی در فتوا چشم

باید بگوییم فتواي . دهد باشیم که فتواي روستایی بوي روستا و فتواي شهري بوي شهر می

دهد و فتواي عراقی هم بوي عراق  دهد و فتواي ایرانی بوي ایران می لبنانی بوي لبنان می

. هایش، جامعۀ چندمذهبی و یک جامعۀ تکثرگراست فتواي لبنانی یکی از ویژگی .دهد می

گذارد و بیشتر در ظرف زمان و مکانی که فقها  تکثرگرایی عینی در فتواي سیاسی حتماً اثر می

ها در  هایی مشاهده کنیم آن تفاوت هایشان از متون دینی تفاوت بودند، باعث شده که در برداشت

: گوید می» السلطه المرأه لتولی اهلیه«مثالً در کتاب . شود  زنان نیز مشاهده میمسائل دیگر مثالً

شوند اما هر  اینکه زنان صالحیت قضاوت و والیت را ندارند از ضروریات فقه شیعه محسوب می

البته برخی . هر ضروري فقهی، ضروري شرعی نیست. ضروري فقهی، ضروري دینی نیست

اما اینگونه نیست که هرچه را که فقها ضروري . هستند قهی همضروریات شرعی، ضروریات ف

تمایز فکري . زند یکی همین را مثال می. شود دانستند، حتماً ضروري دین هم محسوب می

شوند برخالف نظر مشهور ما هیچ دلیل جامع و  ایشان قائل می. ایشان در مسألۀ زنان است

اصل این است که هرکسی . ري را ندارندنداریم که زنان صالحیت قضاوت و زمامدا یکامل

اگر زن هم این شرایط را . تواند، اگر صاحب صالحیت و کفایت باشد، زمامدار یا قاضی شود می

ایشان با  )34/نساء( »النساء الرجال قوامون علی«بعد اگر اشکال شود که . تواند داشت، می

مسائل سیاسی . و زناشویی استگوید که قوامیت مردان صرفاً در مسائل خانوادگی  صراحت می

اي را بخواهیم قائل شویم همان حوزة زناشویی و  جزو مسائل خانوادگی نیست یعنی اگر سیطره

. ولی اگر زن تصمیم اقتصادي بخواهد بگیرد، اذن شوهرش در آن دخیل نیست. خانوادگی است

نص صریح قرآن  )289/بقره( »اکتسبت لها ماکسبت و علیها ما«. یعنی استقالل اقتصادي دارد

اگر زنی تصمیم . وقتی اقتصاد اینگونه باشد، در سیاست هم هکذا همین خواهد بود. است
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لذا دفاع . سیاسی بگیرد هیچ ربطی به شوهرش ندارد مادامی که حقوق زناشویی را مختل نکند

اي اگر اجماع نداشته باشیم، دلیل قرص و محکمی بر. کند و دفاعش، دفاع قابل توجهی است می

  . توانند زمامدار باشند توانند قضاوت کنند یا زنان نمی که زنان نمی نیستاین مسأله 

یکی در فقه سیاسی : ن را خالصه کنیم در دو نکتهالدی توانیم اندیشۀ جدید شمس ما می

ود و تمام ش ساالري دینی می است که ایشان با عدم پذیرش والیت عامه فقیه، قائل به نوعی مردم

و نکتۀ دوم اینکه براي  .داند و این نکتۀ خیلی مهمی است ارکان جامعه را به انتخاب مردم می

البته ظرائف دیگري هم بین کلماتش . شود زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل می

توانند  یکه آیا در یک جامعۀ اسالمی افراد غیرمسلمان م پرسد می توان پیدا کرد، مثالً ایشان می

کند که اگر منصب غیرمسلمان به  ایشان یک قاعده تأسیس می ؟صاحب منصب باشند یا خیر

توانند در چارچوب جامعۀ اسالمی، منصب داشته  استیالي بر مسلمانان منتهی نشود، اینها می

یا . شوند و ایرادي ندارد باشند، شغلی داشته باشند، اینها هم شهروند این جامعه محسوب می

) ص(کند که ما در زمان پیامبر اکرم به این نکته اشاره می» تحزّب« در مورد مسألۀ مثالً

حساب  ال پیشرفتۀ همان موارد بهکشأتوانیم احزاب جدید را  را داشتیم و می» الفضول حلف«

ي مختلف که در ها بیاوریم، در جامعۀ جدید بدون امکان تسلط مردم بر خودشان بدون سلیقه

  .نیست یشدن ساالري پیاده شوند مردم احزاب متشکل می

  

گیرد  ن حوزة احکام ثابت در اسالم را بسیار محدود درنظر میالدی ظاهراً مرحوم شمس

  و به منطقۀ الفراغ زیادي اعتقاد دارد؟

هاست که اشاره  داند همین داند، مواردي را که ثابت می ایشان متغیرات دینی را وسیع می ،بله

گوید به اینها  احکام عبادي، احکام خانوادگی از قبیل مسائل روابط جنسی است که می :دهکر

توان دست زد و بقیۀ موارد مثل احکام جزایی، احکام کیفري، که اینها براساس شرایط  دیگر نمی

  .زمانی و مکانی قابل تغییرند، نکتۀ خیلی مهمی است

  

  .نید، بیان فرماییددا اگر نکتۀ خاصی جهت تکمیل مباحث الزم می

ن خدمات فراوانی به مردم لبنان کرده و قدرش در جامعۀ ما الدی درمجموع مرحوم شمس

رغم خدمات علمی که کرده، جاداشت که بیشتر به ایشان  یعنی علی. تاحدودي ناشناخته است

  .توان گفت که قضاي مافات است پرداخته شود ولی همین مقدار را هم می

زبانان، از اندیشۀ  امیدوارم که حداقل همین سه کتاب ایشان به فارسی ترجمه شود و فارسی

مند شوند و درمجموع، بحث ایشان مورد تحلیل انتقادي قرار بگیرد و نقاط ابهامی که  ایشان بهره
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منتشر شود که نظریۀ » االمه علی نفسها والیت«خصوص کتاب  به 1.دارد مورد بحث واقع شود

امیدوارم آثار . الي آثار دیگرش استخراج کردیم ی ایشان، همان است ما اینجا از البهسیاس

عاش سعیدا و مات . رحمت واسعۀ خدا بر این عالم خدوم باد. منتشر شود هم مخطوط ایشان

  .سعیدا

  

ن، الدی اهللا شیخ محمدمهدي شمس مصاحبه در چهلمین روز درگذشت آیت* 

  .1379اسفند  14و  13وران امروز، روزنامۀ د

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ساالري در  مردم: ن به طراحی و راهنمایی رسالۀ دکتري ذیل انجامیدالدی القه به آراء مرحوم شمسع. 1

، دانشگاه )ن و مهدي حائري یزديالدی بررسی آراء محمدمهدي شمس(اندیشۀ سیاسی معاصر شیعه 

اکبر  دکتر علی: این رساله با مشخصات ذیل منتشر شده است. 1382آذر  9تربیت مدرس، تاریخ دفاع 

ن و دکتر الدی ساالري، بررسی آراء شیخ محمدمهدي شمس دولت انتخابی اسالمی و مردمکمالی اردکانی، 

  .1383، انتشارات کویر، تهران، مهدي حائري یزدي



  

  

  

  

  

  

  *ساالري والیت فقیه و مردم

 

  هچکید

 عنوان بهوالیت فقیه مفهومی است که پس از انقالب اسالمی ایران 

ها افتاد و اکنون نزدیک به ربع قرن  حکومت اسالمی شیعی بر سر زبان

ست در ایران یکی از سؤاالت مطرح درباره سیا. گذرد می از تجربه آن

این  »سازگار است؟ ساالري آیا والیت فقیه با مردم«معاصر این است، 

توان پاسخ داد، یکی از زاویه اندیشه سیاسی و  می سؤال را از دو منظر

سیاسی و بررسی آنچه در ایران رخ  شناسی دیگري از دریچه جامعه

پاسخ این مقاله از منظر اول به مسئله نگریسته است و سه . داده است

  .عینی را به مثابه سه رویکرد مطرح از هم تفکیک کرده است

معتقد است که والیت انتصابی مطلقه فقیه تنها شکل  :رویکرد اول

 حکومت اسالمی در عصر غیبت اولیا، معصوم دین است و مردم شرعاً

بودن حکومت به این معنی است که  مردمی. را بپذیرند مکلفند آن

اما مشروعیت هر تصمیم و اقدامی در . است حکومت مورد تأیید مردم

حوزه عمومی منوط به این است که به تأیید و امضاي ولی امر رسیده 

البته . سازگار نیست ساالري واضح است که والیت فقیه با مردم. باشد

رجوع محدود به رأي مردم در شرایط اضطراري از باب ضرورت مجاز 

 این رویکرد را. ه مطلوبنه مفید است ن ساالري است و اال مردم

  .جمهوري اسالمی ایران دانست »نظریه رسمی«توان  می
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توان  می معتقد است نه والیت انتصابی مطلقه فقیه را :رویکرد دوم

قبول کرد، بلکه با تصرف در هر دو  را تماماً دموکراسیپذیرفت نه  عیناً

والیت «نام  هاسالمی ب ساالري توان قائل به نوعی مردم می و امتزاج آنها

مردم یا نمایندگانشان یک فقیه را به مدت . شد »انتخابی مقیده فقیه

کنند تا تحت قانونی که مورد  می ولی امر انتخاب عنوان بهمحدود 

فقیه منتخب . دست گیرد هتأیید فقیهان و مردم است تدبیر جامعه را ب

طلبان سنتی  نظریه اصالح«این رویکرد . درمقابل مردم مسئول است

  . است »ایران

چه انتصابی چه انتخابی، چه مطلقه  والیت فقیه مطلقاً :رویکرد سوم

اصوال اسالم . چه مقیده، در حوزه سیاسی فاقد دلیل معتبر دینی است

با  هرچندالگوي خاص و ثابتی براي مدیریت سیاسی ارائه نکرده است، 

 از آنجا که والیت فقیه یک حکومت. هر سیاستی نیز سازگار نیست

و مبتنی بر حق الهی فقیهان است با ) اتوکراتیک(ساالر  خدا یکه

با مبانی و  دموکراسیسازگارپنداشتن . سازگار نیست ساالري مردم

ها، حاکمیت مردم، مشارکت عمومی،  اصولی از قبیل برابري انسان

ناشی از عدم آشنایی با  »ساالري فقیه«گرایی و حقوق بشر، با  قانون

 دموکراسیت فقیه از یک سو و اصطالح سیاسی اصطالح شرعی والی

اما . داردتعارض بنیادي والیت فقیه با دموکراسی . ازسوي دیگر است

بندي به ایمان،  اکثریت شهروندان مسلمان یک جامعه در عین پاي

هاي اسالمی خود حکومتی دمکراتیک داشته باشند،  اخالق و ارزش

مثابه یک روش زندگی  به یدموکراسمثابه یک دین با  اسالم به چراکه

نظریه «توان  می این رویکرد را. تواند جمع شود می سیاسی مدرن

  . دانست »روشنفکران مسلمان ایرانی

در مقاله، رویکرد اول و دوم تقریر و نقد شده، رویکرد سوم مورد 

  .گیرد می تحلیل و تأیید قرار

***  
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  پنج نکته مقدماتی

 ساالري ازگار است؟ اگر احیانا والیت فقیه با مردمس ساالري آیا والیت فقیه با مردم

توان با اصالحاتی جزیی در یکی از آنها یا در هر دو، آنها را با هم  می سازگار نباشد آیا

 مطلقا با هم متعارض باشد، از کدامیک ساالري سازگار کرد؟ اگر والیت فقیه و مردم

  باید به نفع دیگري صرف نظر کرد؟  می

این مقاله در . ز مهمترین مسائل اندیشه سیاسی معاصر ایران هستنداین سه سؤال ا

قبل از آغاز بحث تذکر نکاتی . است ساالري مقام بحث از نسبت والیت فقیه و مردم

  . مقدمه الزم است عنوان به

و بنیان   آور جمهوري اسالمی ایران  والیت فقیه بی اختیار یاد اگرچه. نکته اول

جمهوري «معادل مسئله  لزوماً »ساالري سئله والیت فقیه و مردمم«گذار آن است، اما 

). 1(اصوال والیت فقیه مساوي جمهوري اسالمی نیست. نیست »ساالري اسالمی و مردم

 معتقدان به والیت فقیه، جمهوري اسالمی را حکومت گذار به والیت فقیه و مقدمه آن

زمی بین جمهوري اسالمی و والیت منتقدان والیت فقیه نیز تال. دانند و نه عین آن می

دانند  می تنها قابل تصور و جمهوري اسالمی بدون والیت فقیه را نه. فقیه قائل نیستند

بلکه معتقدند چنین تلقی از جمهوري اسالمی در ابتدا به مردم معرفی شد و در رفراندم 

چه در آن. رأي آورد و در پیش نویس قانون اساسی نیز سیماي قانونی آن ترسیم شد

ارائه شده توسط دو ولی فقیه درطی  1368و اصالحیه  1358قالب قانون اساسی مصوب 

 حدود ربع قرن در ایران پیاده شده ترکیبی از جمهوري اسالمی و والیت فقیه است که

حکومتی که در آن نهادهاي ). 2(را برایش برگزید »جمهوري والئی«توان عنوان  می

پی بررسی سازگاري در این مقاله در. کنند می نجام وظیفهجمهوري زیر نظر والیت فقیه ا

هستیم، یعنی حکومتی که این نظریه  ساالري یا نا سازگاري نظریه والیت فقیه با مردم

جمهوري والیی یا جمهوري اسالمی تاریخی . عیار در آن تحقق یافته باشد صورت تمام به

مقام مقایسه حکومت والیی  به بیان دیگر در. تحقق ناقص و جزئی والیت فقیه است

  . هستیم ساالري انتصابی مطلقه فقهی، با مردم

، »دموکراسیدین و «با مسائل  ساالري مسئله والیت فقیه و مردم . نکته دوم

حکومت اسالمی و «و   »ساالري حکومت دینی و مردم«، »ساالري اسالم و مردم«

کلی  طور بهین معنا که اگر کسی به ا. )3(تفاوت دارد و متأخر از آنهاست »ساالري مردم

یا اسالم و دمکراسی را متعارض بداند دیگر نیازي به طرح چنین  دموکراسیدین و 
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گونه اگر  همین. هیچ بحثی پیشاپیش معلوم است سواالتی نخواهد داشت یا پاسخ آنها بی

ي دین را یا اسالم را منحصر در حوزه خصوصی و رابطه فردي انسان و خدا بداند و برا

چه در حوزه سیاسی محلی از   در حوزه اجتماعی چه در جامعه مدنی و دین مطلقاً

 دموکراسیبناي را زیر اعراب قائل نباشد یعنی به سکوالریسم مطلق قائل باشد و آن

قلمداد کند، بدون هیچ بحثی در نظر وي حکومت دینی یا حکومت اسالمی از بنیاد با 

براي کسی جاي  ساالري بت والیت فقیه و مردممسئله نس. متعارض است ساالري مردم

تعارض مطلق قائل نیست، یعنی قرائتی از  ساالري بین اسالم و مردم بحث دارد که اوالً

تنافی  دموکراسیثانیا بین حکومت دینی و . داند می سازگار دموکراسیاسالم را با نوعی 

مناسبات دمکراتیک قابل یابد، یعنی نوعی از حکومت را در جامعه اسالمی با  مطلق نمی

 را در یک جامعه دینی ممکن ساالري تر تحقق مردم عبارت دقیق یابد، یا به می تحقق

فرض، بحث درجه سوم و جزئی نسبت سازگاري والیت  با قبول این دو پیش. داند می

  . شود می مطرح ساالري یک نوع خاص از حکومت اسالمی با مردم عنوان بهفقیه 

ین سؤاالت کمتر از بیست و پنج سال است و همزاد با والیت عمر ا . نکته سوم

طرح اولیه . اند هجري شمسی مطرح شده 1358فقیه در عرصه عمومی از حدود سال 

هاي داده شده به این  این سؤاالت منحصر در نخبگان و قبل از تجربه عملی بود و پاسخ

معتقدان به والیت فقیه در  .سؤاالت نیز با نوعی کلیت، ابهام و اجمال همراه بوده است

از دهه دوم . )4(پسند ارائه کنند کوشند تا از آن ظاهري دمکراتیک و مردم می این مرحله

شده از خواص به حوزه ی والیت فقیه از سویی سؤاالت یاددنبال تجربه عمل به بعد به

ر شد ت تر و دقیق تر، شفاف تدریج جزئی هها ب عمومی گسترش یافت و از سوي دیگر جواب

. دو گونه پاسخ دادند ساالري و از زاویه سوم معتقدان والیت فقیه در نسبت با مردم

متعارض اعالم کردند  دموکراسیپوشی والیت فقیه را مطلقا با  برخی بدون تعارف و پرده

از امري به نام  »غربی دموکراسی« عنوان به ساالري مردمکردن  و برخی ضمن محکوم

منتقدان دیندار . جزء ذاتی آن والیت فقیه است دفاع کردند که »دینی ساالري مردم«

دو دسته شدند گروهی اشکال را در انتصابی یا  ساالري والیت فقیه نیز در ارتباط با مردم

بودن والیت فقیه به قانون انتخابی و مقیدمطلقه دانستن والیت فقیه دانسته با تأکید بر 

دسته دوم والیت . دست یازیدند ساالري دماساسی به نوعی جمع بین والیت فقیه و مر

. دانستند ساالري را با لذات منافی با مردم فاقد سند معتبر دینی یافته، آن فقیه را مطلقاً
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گانه  ها به سؤاالت سه تنوع پاسخ. تعارضی ذاتی که با اصالحات جزئی قابل رفع نیست

  . حکایت از لزوم و اهمیت بحث از این مسئله دارد

این مقاله از یک مقدمه و از سه بخش تشکیل شده است در مقدمه  .منکته چهار

بخش اول به نسبت والیت انتصابی مطلقه فقیه . پردازم می ساالري به توضیح معناي مردم

در بخش دوم نسبت والیت انتخابی مقیده فقیه و نیز . اختصاص دارد ساالري با مردم

در بخش سوم از شیوه اداره جامعه . گیرد می مورد بحث قرار ساالري نظارت فقیه با مردم

ي که نگارنده در این مقاله ا فرضیه. ساالرانه سخن خواهیم گفت اسالمی به شیوه مردم

ناسازگار  ساالري با مردم والیت فقیه مطلقاً: اوالً. باشد می درپی آزمون آن است چنین

لذا . رفع نیستاین ناسازگاري ذاتی است و با اصالحات جزئی قابل : ثانیاً. است

جامعه : ثالثاً. اسالمی با فرض پذیرش والیت فقیه امري متناقض است ساالري مردم

  . اسالمی، با شیوه دمکراتیک قابل اداره است

مفهومی واضح باشد، اما تأملی  ساالري رسد مردم می با اینکه به نظر .نکته پنجم

از کسانی که در این زمینه  دهد که بسیاري می هاي آن در ایران نشان در نفی و اثبات

را با مردم داري یا  و گاهی آناند  تلقی روشن و واضحی از آن نداشتهاند  سخن گفته

ي ها لذا براي جلوگیري از سوء تفاهم. اند اشتباه گرفته )Populism(گرایی  مردم

 کوشش. ارائه کنم ساالري احتمالی در مباحث آینده مناسب است تلقی خود را از مردم

 کنم در این تبیین بر نکاتی تاکید کنم که در مقایسه با والیت فقیه مورد چالش قرار می

. پاسخی به یک سؤال اساسی در حوزه سیاست است دموکراسییا  ساالري مردم. گیرد می

سه گونه پاسخ به این پرسش داده شده   عهده چه کسانی است؟ تدبیر حوزه عمومی به

 ساالري و مردم )Aristocracy( ساالري اشراف و )Autocracy( ساالري یکه: است

)Democracy( .تدبیر حوزه عمومی و تشخیص مصلحت همگانی به  ساالري در یکه

هیچ نهاد . عهده یک نفر است و مشروعیت همه ارکان نظام ناشی از صوابدید اوست

در . شود دنیوي بر عملکرد او نظارت ندارد، فوق قانون است و مقام مسئول شمرده نمی

قدرت مطلقه در  ساالري در اشراف. اداره جامعه قدرتی نامحدود و اختیاراتی مطلقه دارد

این طبقه دربرابر مردم مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیز . دست طبقه ممتاز است

مدار تدبیر حوزه عمومی رضایت همگانی است نه تأمین  ساالري در مردم. باشد نمی

گزاران خدمات در چنین حکومتی کار. ه ممتازطبق رضایت یک شخص خاص یا یک

عمومی وکیل و نماینده مردم هستند و تحت نظارت موکالن خود یعنی مردم انجام 



  291ساالري   والیت فقیه و مردم

حکومت در مقابل مردم مسئول است با اراده مردم بر  ساالري در مردم. کنند می وظیفه

 بعدي آمیز به نمایندگان آید و در زمان مشخص قدرت را به شکل مسالمت می سر کار

شود و با اراده ملی نیز قابل تغییر  می قوانین جامعه با رأي عمومی تصویب. سپارد می

  . است

ي در ا شیوه. شیوه زندگی سیاسی در جهان مدرن است ساالري تر مردم به بیان دقیق

ي از نهادهاست که هدف آن به حداقل ا بینی مجموعه تدبیر سیاسی جامعه یا پیش

سیاسی جامعه از طریق به حداکثر رسانیدن مشارکت عامه و  رسانیدن خطاهاي اداره

توزیع صحیح قدرت در . تقلیل نقش شخصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی است

ساالر از طریق انتخابات براي زمان  یک حکومت مردم. است ساالري جامعه از لوازم مردم

از مبانی شدن  و انتخابکردن  حق مساوي انتخاب. موقت به قدرت رسیده است

باید با  می گذارد می ي تصمیماتی که بر جامعه اثرا در چنین جامعه. است ساالري مردم

و داشتن حق  ها بنابراین نظارت همگانی بر تصمیم گیري. نظر کلیه افراد آن اتخاذ شود

دهنده  عناصر اصلی تشکیل. است دموکراسیبرابر در اعمال این نظارت دو شاخصه اصلی 

اول، برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه دوم، وجود دولت : تیک عبارتند ازیک نظام دمکرا

شفاف وپاسخگو سوم، رعایت حقوق مدنی و سیاسی چهارم، تحقق جامعه مدنی یا به 

توانند تمام  می جوامع به میزان مشارکت عمومی محقق در آنها. بیانی جامعه دمکراتیک

  . دمکراتیک باشندریا کمی تا قسمتی دمکراتیک یا غیدمکراتیک 

ساالر نیست؟ یا مشخصات حکومت  اکنون پرسیدنی است چه حکومتی مردم

  دمکراتیک کدام است؟  رغی

رسمیت شناختن حق ویژه براي شخص یا صنف خاص در اداره جامعه، چنین  به: یک

  . است در تضاد است ساالري حقی با اصل برابري حقوق که از اصول اولیه مردم

هاي سیاسی یا عدم  نبودن سمت بودن و ادواري موقت ر بودن و غیرالعم مادام: دو

  .آمیز قدرت سیاسی در زمان مشخص واگذاري مسالمت

بودن رأس هرم قدرت سیاسی و اینکه اراده وي در حکم قانون یا   فوق قانون: سه

  . برتر از قانون باشد

  . بودن زمامدار در برابر مردم و غیر مسئولناپذیر  نظارت: چهار

  .بینی شده باشد اختیارات مطلق و نامحدود زمامدار ولو در قانون اساسی پیش: پنج

  .رغم تمایل عمومی به تغییر غیرقابل تغییردانستن قوانین حتی علی: شش
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  ساالري والیت انتصابی مطلقه فقیه و مردم: بخش اول

  . )5(نظریه والیت انتصابی مطلقه فقیه بر چهار رکن استوار است

. معناي آن تصدي و اقدام و اولویت در انجام امور دیگران است: )6(والیت: رکن اول

مردم عادي در حوزه . در حوزه والیت یعنی امور عمومی جامعه عدم تساوي بر قرار است

 عمومی فاقد اهلیت در تدبیر و ناتوان از تصدي و محتاج سرپرست شرعی محسوب

هرگونه دخالت و . عمومی است که معناي آن محجوریت شرعی در حوزه. شوند می

معناي . تصرف مردم در حوزه عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدي ولی فقیه است

دیگر والیت بر مردم قیومت است و با وکالت و نمایندگی از جانب مردم تفاوت بنیادي 

ت بر مولی علیهم در نصب و عزل ولی فقیه و در اعمال والیت یا نظار عنوان بهمردم . دارد

. گیري در حوزه عمومی نظر ولی فقیه است معیار تصمیم. اعمال ولی هیچ دخالتی ندارند

باید اعمال خود را با نظر ولی فقیه سازگار و هماهنگ کنند نه  می کهاند  این مردم

 مشروعیت تمامی نهادهاي عمومی از طریق انتساب آنها به ولی فقیه تأمین. برعکس

برابر ولی فقیه اطاعت و تبعیت از اوامر و نواهی رعی مردم درمهمترین وظیفه ش. شود می

 العمر این والیت قهري است نه اختیاري، دائمی و مادام. باشد می وي و یاري و نصرت او

  . گیرد میدربر است نه موقت، عام است و همه مردم را بدون هیچ قید و استثنایی

از سوي مردم قرار دارد و  از سوي شارع در مقابل انتخاب )7(انتصاب: رکن دوم

فرد واجد شرایط از شدن  تعیین و گماشتهمعناي  بهفراتر از بیان شرائط شرعی حاکم 

تشخیص فرد واجد شرایط به عهده . به حکومت بر مردم است  )عج(سوي امام زمان

خاب مردم توان به انت در تعیین و تشخیص ولی فقیه از بین فقیهان نمی. فقیهان است

کلی  طور به. حق نیستند تا بتوانند ولی را انتخاب کنند آنان ذي چراکهتمسک کرد، 

صورتی که در. دست خداوند است دست خبرگان نیست، بلکه به هنصب و عزل ولی فقیه ب

کنند که وي توسط  می ولی فقیه شرایط فقاهت یا عدالت را فاقد شود خبرگان کشف

حاکم در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد . است بخود عزل شدهخداوند یا خود

 تنها جهت مقدمه کشف) جمعی از فقیهان(خبرگان . بشري حق نظارت بر وي را ندارد

  . مافوق ولی فقیه تنها خداوند است. توانند کسب اطالع کنند می

قلمرو حکومت ولی فقیه حوزه عمومی و مسائل سلطانی ): 8(اطالق: رکن سوم

و او براساس مصلحتی . ن حوزه هیچ امري از حیطه والیت فقیه خارج نیستدر ای. است
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اختیارات ولی فقیه . کند می دهند جامعه را اداره می که خود یا منصوبینش تشخیص

صور در این اختیارات مح. است )ع(و ائمه )ص(همانند اختیارات حکومتی پیامبر

اساس مصلحت تواند بر می شرع ولی فقیه فراتر از حیطه. چوب احکام الهی نیستچهار

االتباع و  این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی الزم. نظام حکم وضع کند

وقتی . صورت تزاحم مقدم بر کلیه احکام شرعیه فرعیه استاالطاعه است بلکه در واجب

کند، واضح است که والیت  می قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب

اوامر ولی فقیه در حکم قانون . قانون اساسی نیست ازجملهد به قوانین بشري فقیه مقی

قواي مقننه، اجرائیه، . است و درصورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است

قضائیه، قهریه و تبلیغاتیه بازوهاي ولی فقیه هستند که مستقل از هم اما تحت امر وي 

  . کنند می انجام وظیفه

در تدبیر امور . مهمترین شرط اداره جامعه فقاهت است: شرط فقاهت: رکن چهارم

هر تصمیم . کند می ي کالن اداره جامعه فقه نقش اساسی را بازيها ریزي جامعه و برنامه

فقیه توان حل همه مشکالت سیاسی، . باید با مبانی فقهی سنجیده شود می سیاسی

یجه توان هدایت جامعه بزرگ نت هنگی، نظامی و اجتماعی جهان و دراقتصادي، فر

. از فقه استاي  سیاست جزئی از دیانت و شعبه. اسالمی و حتی غیر اسالمی را داراست

لذا والیت و اداره . فقه تئوري واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است

 . جامعه حق ویژه فقهاست

 
. متعارض است ساالري ش با مردمنظریه والیت انتصابی مطلقه فقیه در هر چهار رکن

 ساالري قرائت نوعی اشراف ترین دینی یا در خوشبینانه ساالري واقع این نظریه یکهدر

نماینده و جانشین خداوند در  عنوان بهدرواقع چنین ادعا شده که ولی فقیه . دینی است

ی، مسئول، دائممقام غیر )9(»الیسئل عما یفعل و هم یسئلون«زمین همچون خداوند 

 »ساالري فقیه«به بیان دیگر این نظریه . ناپذیر، مقدس و با اختیارات مطلقه است نظارت

  . تفاوت جوهري دارد ساالري است که با مردم

  : به این قرار است ساالري تعارض بنیادي نظریه والیت مطلقه فقیه با مردم
  

    والیت: در رکن اول: الف



 294 شریعت و سیاست

ي آحاد مردم در حوزه عمومی و محجوریت الزمه ال ینفک والیت شرعی، عدم تساو. 1

اوال مردم در حوزه عمومی  ساالري حال آنکه در روش مردم. مردم در این حوزه است

  .از حق مساوي بر خوردارند: اند، ثانیا حق ذي

کنند، نه اینکه تحت  می مردم رشید براي اداره جامعه خود وکیل و نماینده انتخاب .2

  . گیرندوالیت شرعی و قیومت قرار ب

گیري در حوزه عمومی در این نظریه رأي ولی فقیه است و مردم  معیار تصمیم. 3

کارگزاران  ساالري بر مردمحال آنکه بنا. دید وي منطبق کنندموظفند خود را با صالح

  . خدمات عمومی وظیفه دارند خود را با اراده ملی و افکار عمومی هماهنگ سازند

می از ولی فقیه اجازه باید براي دخالت در حوزه عمو می مدر نظریه والیت فقیه، مرد. 4

 مسئله برعکس است همه خدمتگزاران عمومی ساالري حالی که در مردمبگیرند، در

  . باید از مردم کسب مجوز کنند می

  

  انتصاب: در رکن دوم: ب

ه حکومت والیی انتصابی حکومتی از باال ب. حکومتی از پائین به باالست ساالري مردم .1

  . انتصاب در تقابل با انتخاب قرار دارد. پائین است

در . شوند می در حکومت دمکراتیک مقامات حکومتی توسط مردم انتخاب یا عزل .2

  . حکومت انتصابی مردم در نصب و عزل حاکم هیچ نقشی ندارند

هاي سیاسی بدون استثنا موقت و محدود به  ساالر تمامی سمت در حکومت مردم. 3

العمر  الشرایط و به بیانی مادام در حکومت انتصابی والیت فقیه مادام. ص استزمان مشخ

  . شود می است و مدت زمان تصدي دیگر مقامات توسط وي تعیین

برابر نمایندگان مردم مسئول و تحت نظارت ایشان در حکومت دمکراتیک حکومت در .4

برابر هیچ نهاد ت و دردر حکومت انتصابی حاکم تنها دربرابر خداوند مسئول اس. است

  . بشري انسانی نسبت به عملکرد خود مسئول نیست

  

  اطالق: در رکن سوم: ج

کس  در حکومت دمکراتیک تمامی کارگزاران حکومت اختیاراتی محدود دارند و هیچ. 1

  . در والیت مطلقه فقیه، ولی فقیه اختیارات مطلقه دارد. اختیار مطلقه ندارد
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در والیت مطلقه فقیه، وي فراتر از . ام فرا قانونی وجود ندارددر حکومت دمکراتیک مق. 2

  . قانون و باعث مشروعیت قانون و نظام است و حتی حق تعطیل قانون اساسی را داراست

گانه  در حکومت والیی، قواي سه. تفکیک قوا از لوازم الینفک حکومت دمکراتیک است. 3

قواي تبلیغاتی بازوهاي ولی فقیه و تحت  قضایی، مقننه و اجرایی در کنار قواي قهریه و

  .رؤساي این قوا در حقیقت معاونان مختلف وي هستند. کنند می امر او انجام وظیفه

  فقاهت : در رکن چهارم: د

براي هیچ صنفی در حوزه عمومی اي  در حکومت دمکراتیک هیچ حق ویژه .1

  .ویژه فقیهان استحال آنکه در والیت فقیه، زمامداري حق . بینی نشده است پیش

شود، و از علم حقوق انتظار  می جامعه با ضوابط علمی اداره ساالري در مردم .2

که در والیت فقیه، فقه تئوري  رود درحالی ریزي سیاسی اقتصادي، فرهنگی نمی برنامه

  . از گهواره تا گور است ها اداره جامعه در تمامی زمینه

به حدي از وضوح است  ساالري ه و مردمتعارض بنیادي والیت انتصابی مطلقه فقی

  . که تصور آن دو موجب تصدیق تعارض است و نیازي به ارائه هیچ دلیلی نیست

توان  آیا بنابر نظریه والیت فقیه در هیچ مقطعی نمی: شود می در اینجا سؤالی مطرح

در امور جزئی و غیر . به رأي مردم مراجعه کرد؟ پاسخ مثبت است، اما شرایطی دارد

شرطی که ولی فقیه از نتیجه رأي مردم احساس خطري نکند رجوع به رأي  کالن، به

را لغو نماید  تواند در هر مقطعی که صالح بداند آن می حال ويهر اما به. مردم مجاز است

صورت دوم مراجعه به رأي مردم در شرایط . و درهرحال تنفیذ نهایی به عهده وي است

شود از باب حکم  می به رأي مردم باعث تهمت استبداداضطراري است اگر عدم مراجعه 

اما واضح است که اعتبار چنین . )10(توان به رأي مردم تن داد می ثانویه و اکل میت

 ساالري توان مردم گونه مراجعاتی را هرگز نمی واین. شود می رفع اضطرار مرتفع رجوعی با

  . نام نهاد

را سازگار با  ی مطلقه فقیه که آنقول برخی معتقدان به نظریه والیت انتصاب

حمل کرد یا از  دموکراسیباید یا بر عدم اطالع کافی از  می رااند  اعالم کرده دموکراسی

و مصباح  از میان معتقدان این نظریه آقایان جوادي آملی. باب تقیه و توریه تعبیر نمود

اما معتقدانی که با  ).11(اعالم کرده اند دموکراسیرا با  آن با صراحت ناهماهنگی یزدي

واقع با در )12(زنند می دم »دینی ساالري مردم«نام  هغربی از امري ب دموکراسیرد کامل 

به همه انحاء  ساالري کنند و اال با قبول والیت انتصابی مطلقه فقیه مردم می بازي ها واژه
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و اند  داري کرده اراده مردم ساالري فرادي از مردمو انواعش منتفی است، ظاهرا چنین ا

  . فریبی نام نهاد باید عوام می گونه بازي با الفاظ را این

. دانند نه مطلوب می را نه مفید ساالري معتقدان به والیت انتصابی مطلقه فقیه، مردم

ان و تربیت شوند که جز اطاعت از اولیاء شرعیشاي  باید مردم بگونه می به نظر ایشان

  . تبعیت محض از اوامر ایشان سودایی در سر نداشته باشند

 

   ساالري والیت انتخابی مقیده فقیه یا نظارت فقیه و مردم: بخش دوم

لحاظ نظري و چه  باتوجه به مشکالت فراوان نظریه والیت انتصابی مطلقه فقیه چه به

گرفته است، که  لحاظ عملی رویکرد دومی در میان معتقدان به والیت فقیه شکل به

 ساالري المقدور با مردم براساس آن با تصرف در ارکان چهارگانه نظریه کوشش شده حتی

او ضمن . بر داشته شد در سده اخیر نخستین قدم توسط میرزاي نائینی. هماهنگ شود

آن زمان به توجه به عدم بسط ید فقها در با »والیت انتصابی عامه فقیهان«حفظ نظریه 

مردم اذن داد که تحت نظارت تقنینی نمایندگان فقها دولت مشروطه تأسیس 

شده فقیهان بسط ید پیدا کنند یا  مشخص است که اگر شرایط دگرگون. )13(نمایند

اینکه به هر دلیلی فقیهی چنین اذنی ندهد یا اذن خود را پس بگیرد حکومت نامشروع 

در قدم  )14(باقر صدرسید محمد »نظارت مرجعیت خالفت مردم با«نظریه . خواهد بود

دوم حقوق سیاسی مردم مستقل از فقیهان به رسمیت شناخته شده، نهاد فقاهتی بیشتر 

شود نه  می مرجع دینی با گزینش سنتی شناخته هرچندنقش نظارتی دارد تا اجرایی، 

  . با انتخابات دمکراتیک

کنند، که  می را ارائه »والیت انتخابی مقیده فقیه«اي قم نظریه در سومین قدم فقه

آبادي تدوین شده  اهللا حسینعلی منتظري نجف شکل تکامل یافته آن توسط آیت

در این نظریه در سه رکن نظریه والیت انتصابی مطلقه فقیه تصرف شده . )15(است

  . است

عدد فقهاي واجد شرایط شه در انتصاب عام ازسوي شارع در صورت تقبا منا اوالً

انتخاب زمامدار ازسوي مردم در فقه . انتخاب حاکم به انتخاب مردم واگذار شده است

  . شود می شیعه با توجه به اندیشه سنتی و مبانی کالمی آن قدم قابل توجهی محسوب

در . اما ماهیت حقوقی آن تغییر یافته است . حفظ شده »والیت«واژه  اگرچه: ثانیاً

جبران نقص مردم وضع   ست والیت حکم وضعی بود که از سوي شارع براينظریه نخ
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اعم است که معناي  بهاما در این نظریه والیت عقد الزم و یکی از اقسام وکالت . شده بود

همراه با قبول وي است، بر این اساس حکومت احداث سلطه مستقل براي غیرمعناي  به

  . حاکم منتخب خواهد بودنوعی قرارداد و معاهده شرعی بین مردم و 

شده، شرایط  اساس معاهده و عقد تنظیمباتوجه به اینکه ماهیت حکومت بر: ثالثاً

 ضمن عقد از قبیل محدودیت زمانی دوران زمامداري، و دیگر اموري که به مجموعه آنها

براین اساس این حکومت مطلقه . توان قانون اساسی اطالق کرد معتبر خواهد بود می

کلیه جزئیات . شرط ضمن عقد خواهد بود عنوان بهمقید به قانون اساسی  نیست بلکه

رکن فقاهت در این نظریه . توان رعایت کرد می یک حکومت سالم را از این طریق

مهمترین شرط ولی فقیه ) اعلمیت فقهی(کماکان باقیمانده است و فقاهت بلکه افقهیت 

  .شود می شمرده

یت فقیه در عمل، مدون نظریه اخیر را به بررسی تجربه بیست و چندساله وال 

اما واضح  ).16(سمت تقویت بعد نظارتی ولی فقیه و تقلیل نقش اجرائی او کشانیده است

زي جز والیت نیست و این نظارت لحاظ شرعی مستند این نظارت چی است که به

    .گیرد می اساس احساس تکلیف شرعی فقیه ناظر صورتبر

  

   ر این نظریهد ساالري محورهاي مردم

اساس انتخابات مومی بدون استثنا حتی شخص اول برکلیه کارگزاران خدمات ع. 1

  . شوند و مردم در گزینش آنها مشارکت دارند می عمومی برگزیده

مردم  »حق«طرف عقد و یک جانب معاهده  عنوان بهرسمیت شناختن مردم  توجه بهبا. 2

حق، مادر و اساس همه لوازم  پذیرش این. در عرصه عمومی پذیرفته شده است

  . است ساالري مردم

که  دکن می شرط ضمن عقد این امکان را فراهم عنوان بهحق مشارکت مردم در قانون . 3

  . از این طریق در جامعه الزامی شود ساالري تمامی جزئیات مردم

جمهوري «یا  »دینی ساالري مردم«توان  می شده این نظریه راباتوجه به نکات یاد

شود و جامعه  می بودن آن با نظارت یا والیت عالیه فقیه تأمین اسالمی. نامید »المیاس

  .شود می ساالرانه اداره نیز به شیوه مردم

  

  محدود ساالري مردم
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است و در محورهایی با  »محدود ساالري مردم«نکات ذیل این نظریه  واسطه بهاما 

  :تمام فاصله دارد ساالري مردم

ولی فقیه یا  عنوان بهمقام جامعه  ترین براي فقها جهت تصدي عالیپذیرش حق ویژه . 1

پذیرش چنین حقی در گرو اثبات توان علم فقه در حوزه مدیریت و تدبیر . ناظر عالی

 طور بهعام و حقوق اسالمی یا فقه  طور بهاثبات چنین قابلیتی براي علم حقوق . است

  . خاص کاري به غایت دشوار است

میت فقهی یا افقهیت براي تصدي والیت فقیه از سویی از بار انتخابی شرط خاص اعل. 2

 در مواردي که مصداق متعین در یک نفر باشد انتخاب را منتفی ویژه بهکاهد و  می نظریه

هاي آن در  با توجه به تفاوت مالك ویژه بهسازد و از سوي دیگر تشخیص افقهیت را  می

این اشکاالت . کند می یک انتخاب عمومی خارج نظر فقها بسیار دشوار و عمال از حوزه

  . جدي عملی فارغ ا ز اشکاالت متعدد نظري وارد بر این شرط است

صورت تعارض رأي ولی فقیه با افکار عمومی چاره چیست؟ اگر در شرایطی در. 3

اکثریت جامعه به سمتی حرکت کرد، و ولی فقیه آن سمت را خالف شرع یا خالف 

تشخیص خود را نیز به جامعه اعالم کرد و مردم سخن وي را  مصلحت تشخیص داد و

و آنچه را  نشاندن رأي خود از زور استفاده خواهد کرد نپذیرفتند آیا او براي به کرسی

گیري  خالف رضایت عمومی اعمال خواهد کرد؟ یا اینکه کنارهحق تشخیص داده ولو بر

کوشد  می کند و می ري خود تلقیگیري جامعه را اماره عدم رضایت از زمامدا کرده جهت

هاي فرهنگی ضعف تشخیص مردم را جبران کند و اگر توانست اکثریت را با  با فعالیت

  . گیرد؟ ظاهر آراء پذیرش راه اول است می دست  هخود همراه کند بار دیگر زمام امور را ب

  

  در جامعه دینی ساالري مردم: بخش سوم

فقیه  »والیت انتصابی مطلقه«یک، : زاره زیر استآنچه در دو بخش قبلی اثبات شد دو گ

که نظریه حکیم  ناسازگار و در تعارض کامل قرار دارد، همچنان ساالري با مردم مطلقاً

یا نظریه شاهنشاهی ایرانشهري یا نظریه حاکمیت  حاکمی یا فیلسوف شاهی افالطون

یا  »والیت انتخابی مقیده فقیه«دو، . متعارض هستند ساالري انسان کامل عرفا با مردم

محدود است که در سه محور با  ساالري نظارت عالی فقیه منتخب نوعی مردم

بر فرض سعه صدر و وسعت بینش فقیه ناظر  اگرچه. تمام ناسازگار است ساالري مردم
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ضیق صدر و تنگ  منتفی نیست، اما درصورت ساالري مردم امکان تحقق درجاتی از

  . ساالرانه ممکن است ي مردمها ز محدودیت فراوان شیوهنظري وي نی

صحت و سقم این دو  سو و از یک ساالري این دو گزاره را فارغ از صحت و سقم مردم

در این بخش برآنیم که از این دو زاویه بحث . دست آوردیم هسوي دیگر بنظریه دینی از

لحاظ  شده بهظریه فقهی یاددو ن: هم پاسخ دهیمرا تعقیب کنیم یعنی به این دو سؤال م

با توجه به تعارض مطلق نظریه اول و : مبانی دینی به چه میزانی از اعتبار است؟ ثانیاً

در اداره یک جامعه دینی از کدام یک باید به  ساالري تعارض محدود نظریه دوم با مردم

  ؟ ساالري نفع دیگري صرف نظر کرد از والیت فقیه یا مردم

  

  نریه پیشیظنقد دو ن

در امور حسبیه . )17(نظریه والیت فقیه از مسائل اختالفی فقهی است: اما سؤال اول

  )سرپرست هیچ شرایطی نباید ترك شود از قبیل سرپرستی کودکان بیاموري که در(

شود از  می هر چه به وسعت حوزه والیت افزوده. فقها است  )و نه تمام(مورد پذیرش اکثر 

والیت فقیه در حوزه عمومی که از آن به زمامداري سیاسی . قائالن آن کاسته شده است

، یعنی از )18(توان تعبیر کرد از سوي اکثر فقها به رسمیت شناخته نشده است می فقیه

والیت مطلقه فقیه در حوزه . شود دید ایشان ادله کافی شرعی براي اثبات آنها یافت نمی

) هاو نه همه آن(نها از سوي برخی شاگردان ایشان ت اهللا خمینی عمومی نظریه خاص آیت

نظریه والیت انتصابی «حال نگارنده بر این باور است که به هر. تلقی به قبول شده است

  . گونه دلیل معتبر عقلی و نقلی استفاقد هر »مطلقه فقیه

جوان اي  اما نظریه والیت انتخابی مقیده فقیه یا نظارت عالی فقیه منتخب نظریه

. ي شیعه از اقبال چندانی برخوردار نبوده استها بین فقیهان سنتی حوزهکه دراست 

توان  می طرفداران این نظریه را بیشتر در بیان روشنفکران و فعاالن سیاسی مسلمان

یکی : لحاظ فقهی دو مسئله مورد عنایت این نظریه محل اختالف است به. جستجو کرد

توانمندي علم فقه در حوزه مدیریت، تدبیر و  مسئله شرط اعلمیت فقهی والی، و دیگري

شکافی علمی فقیهان واقع شده مسئله دوم کمتر مورد بحث و مو. یریزي اجتماع برنامه

باید مشروع  می اینکه هر عملی چه فردي و چه اجتماعی از دیدگاه یک مسلمان. است

بیل هیأت با نوعی مشورت با یک شوراي فقهی از ق) یعنی حداقل حرام نباشد(باشد 

نویس قانون  نظارت مجتهدان در قانون اساسی مشروطه یا شوراي نگهبان در پیش
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به نظارت یا والیت فقیه منجر  اساسی جمهوري اسالمی قابل تأمین است و لزوماًً

ي بر این نظریه استدالل اهللا منتظر آیت ازجملهبه هرحال برخی فقیهان معاصر . شود نمی

نام  هتري ب نگارنده بر این باور است که هر دو مسئله در گرو حل مسئله اساسی. اند کرده

نه اعلمیت فقهی شرط اداره جامعه است و . انتظار از دین و به تبع آن انتظار از فقه است

شده لذا محور فقاهت در نظریه یاد. شتتوان انتظار مدیریت و تدبیر دا می نه از فقه

  . ناتمام است

ناي این سخن آن است که والیت فقیه اعم از والیت شرعی فقیه یا حکمرانی مع

عرفی فقیه، چه انتصابی چه انتخابی، چه مطلقه چه مقیده، در حوزه سیاسی مطلقا فاقد 

واقع با دراند  فقیهانی که برخی انواع والیت فقیه را پذیرفته. دلیل معتبر دینی است

و در پرتو آن انتظار خاص ادله را قرائت اند  رفتهانتظاري خاص از دین به سراغ ادله 

آنان فرض . آنکه قبال آن انتظار ویژه را آزمون کنند یا بر آن استدالل نمایند بی. اند کرده

باید الگوي خاص و ثابتی براي مدیریت سیاسی ارائه کرده  می که یک دین کاملاند  کرده

  ن قدرت سیاسی اقامه دین ممتنع است،گرفت بدون در دستاند  پنداشته عالوه  هب. باشد

مراد از دین اجراي احکام شریعت است و براي چنین مقصودي این تنها فقیهان هستند 

والیت فقیه امري الزم بلکه معناي  بهلذا تأسیس حکومت دینی . که صالحیت دارند

  . بدیهی است

 ــ)ع(ثنی عشرو ائمه ا )ص(آیات قرآن کریم و روایات پیامبر ــرجوع به متن دین 

    :)19(دهد که می نشان

شود و  اسالم منحصر به حوزه اخالق فردي و رابطه شخص انسان و خدا نمی: اوالً

موازین و احکام اجتماعی اسالم به تذکرات اخالقی یا . گیرد میدربر حوزه اجتماعی را نیز

  . شود می ابی و کراهتی نیز بسنده نکرده ، احکامی الزامی را نیز شاملحبام استاحک

هاي  اسالم به صراحت سیاست. جامعه اسالمی با هر سیاستی سازگار نیست: ثانیا

  . خاصی را نامشروع دانسته، از مسلمانان خواسته است چنین مناسبات سیاسی را برنتابند

ن عام یک شیوه سیاسی قابل یدر مجموعه تعالیم اسالمی خطوط کلی و مواز: ثالثاً

توان  می وط کلی و موازین عام از یک سو دهها مدل سیاسیبا این خط. استخراج است

تنهایی داللت بر یک نظام خاص  سوي دیگر بهیک نامشروع نیست و از ارائه کرد که هیچ

تر اسالم الگوي خاص و ثابتی  به زبان ساده. کند سیاسی با همه لوازم و جزئیاتش نمی

  . ه استها ارائه نکرد براي مدیریت سیاسی جامعه در همه زمان
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سو این امور  نپرداختن اسالم به اینگونه جزئیات حکایت از آن دارد که از یک: رابعاً

یی خالف ادعاي ها متغیر هستند و دین ثابت فرا زمانی فرامکانی با ورود به چنین عرصه

را با تدبیر عقالنی انسان قابل پاسخگویی  ها خود عمل کرده، از سوي دیگر این حوزه

. تدبیر سیاسی کاري بشري است. عبارت دیگر سیاست امري عقالیی است به. یافته است

باید موازین و ضوابط دینی را  می ي مختلف زندگی خودها آري انسان دیندار در عرصه

بودن اصل تدبیر  اما رعایت این خطوط کلی و موازین عام، نافی عقالیی. نیز درنظر بگیرد

  . سیاسی نیست

 شناسی توان انتظار سیاست و اقتصاد و مدیریت و جامعه از علم حقوق نمی: خامساً

توان  نیز نمی …عین اینکه از حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق جزا ودر. داشت …و

مثابه حقوق اسالمی شأنی از قبیل حقوق اساسی، حقوق تجارت،  فقه به. نیاز بود بی

ان انتظار تو ي مختلف حقوق نمیها از رشته. دارد …حقوق جزا، حقوق مدنی و

از مشاوره حقوقی در  اگرچه. داشت …ریزي اقتصادي و ریزي سیاسی و برنامه برنامه

ي مدیریت و اقتصاد و ها نیاز بود، اما سپردن عرصه توان بی ي مختلف نمیها عرصه

والیت فقیه بر نوعی تلقی . به حقوقدان کاري غیر تخصصی است …بازرگانی و سیاست و

  . ا شده استناصحیح از فقه و حقوق بن

رسمیت شناختن دولت  بهمعناي  به احکام الزامی دینی در حوزه عمومی لزوماً: سادساً

توان معنی کرد و آن  می گونه دیگري نیز این الزام را غیر از قدرت دولتی به. دینی نیست

بین حکم . اقتدار وجدان دینی مسلمانان و اعمال این اقتدار از طریق جامعه مدنی است

پذیرش  ازجملهبینی شده  قانون نیازمند گذر از مجاري پیش. قانون تفاوت استدینی و 

آنچنان که واجب . الزام قانونی با الزام شرعی یکی نیست. مجلس نمایندگان مردم است

در ارتکاب  مؤمن لزوماً. شرعی با الزم قانونی، نیز گناه شرعی با جرم قانونی تفاوت دارد

کوشد تا  می تربیت دینی. شود در دنیا عقاب نمی گناه شرعی یا ترك واجب شرعی

هر حکم . سمت عمل آزادانه ضوابط دینی سوق دهد پیروان خود را با اختیار و اقناع به

نحوي که بر ترك آن مجازات دنیوي  هشرعی که بخواهد الزام دنیوي همگانی پیدا کند ب

  . ی را طی کندتعلق گیرد، باید لباس قانون به تن کند و مقدمات الزم قانون

والیت فقیه بیش از آنکه امري دینی باشد، بازتاب شاهنشاهی ایرانشهري و : سابعاًً

که با نظریه فلسفی حکیم حاکمی . استبداد شرعی در ذهن و ضمیر فقیهان شیعه است

 نیز عجین شده است و اطالق آن نیز برگرفته از والیت مطلقه یا فیلسوف شاهی افالطون

رسد فقه سنتی با قواعدي از قبیل اصل  می نظر به. است انسان کامل عرفان ابن عربی
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و قاعده رضایت  )21()الناس مسلطون علی اموالهم(، قاعده سلطنت )20(عدم والیت

یی از قبیل والیت فقیه در حوزه ها با نظریه )22()بغیر رضاهم جماعۀالیجوز التأمر علی (

  . تواند سازگار باشد یعمومی نم
  

   ساالري والیت فقیه و مردم رفت از تعارض راه برون

باید به نفع  می ، از کدامیکساالري اما سؤال دوم یعنی در تعارض والیت فقیه و مردم

شود که  می توجه به پاسخ سؤال اول واضحنظر کرد؟ با دیگري در جامعه دینی صرف

در چنین . و امري داراي فایده عقالیی است بحث تعارض امري فاقد دلیل معتبر دینی

 شود و آنچه متکی به فایده عقالیی است تائید می تعارضی امر فاقد دلیل دینی حذف

بلکه ساخته ذهن متشرعه و . مستند معتبر شرعی ندارد والیت فقیه مطلقاً. شود می

قیه هرگز نفی والیت ف. ي دینی استها برخی فقیهان محترم در برداشت از برخی گزاره

 زیرپا گذاشتن یکی از مسلمات یا ضروریات یا اجماعات یا اتفاقیات فقهی یامعناي  به

شیوه عقالیی تدبیر زندگی  ترین اشکال را کم ساالري از سوي دیگر مردم. دینی نیست

 ساالري مردم). اشکال متفاوت است کم اشکال با بی. (دانم می سیاسی در جهان معاصر

گرفته شده دلیل وابستگی آن به  کار بهبار در غرب  اینکه نخستین امري عقالیی است و

اخذ  باید می امر صحیح را. امور عقالیی یا علمی جغرافیا ندارند. فرهنگ خاصی نیست

انظر الی ما قال ال تنظر «. خواهد باشد مهم نیست می کهکرد، مبتکر یا گوینده آن هر

   .)به سخن بنگر نه سخنگو( »)23(الی من قال

. دینی مردم در جامعه ندارد ساالرانه تالزمی با دین یا بی اداره جامعه به شیوه مردم

ل قاب  ساالرانه دین یا متکثر از ادیان و عقاید مختلف با روش مردم هم یک جامعه بی

، سکوالریسم دموکراسیادعاي اینکه الزمه . اداره است، هم یک جامعه دین دارو با ایمان

یا امکان  دموکراسیحال بحث نسبت اسالم و هر به. مطلق است، تنها یک نظر است

این باور است که اداره یک نگارنده بر. این مقاله بیرون استدینی از حوصله  ساالري مردم

را اي  ساالرانه امري ممکن است، یعنی اگر اکثریت جامعه ردمجامعه اسالمی با روش م

ها و ضوابط اسالمی را در فضاي عمومی  مسلمانان تشکیل دادند و اراده کردند که ارزش

نیز رعایت کنند ممکن است جامعه خود را با روش دمکراتیک اداره کنند، یعنی اسالم 

تواند جمع  می دگی سیاسی مدرنمثابه یک روش زن به دموکراسیمثابه یک دین با  به

شک این امر  بی. را مفروغ عنه گرفتم ساالري من در این مقاله امتیازات مردم). 24(شود
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در جامعه  ساالري حال مختار نگارنده شیوه مردمبه هر. است نیز با منکران آن قابل بحث

   والسالم.اسالمی است

  

 نجمن مطالعات خاورمیانهوششمین کنفرانس ساالنه ا سی شده در مقاله عرضه *

    3/9/1381 ،واشنگتن، شمال آمریکا

Middle East Studies, Washington, November 2002. Association 

of   North America  

  ها یادداشت

  : ام ت فقیه و جمهوري اسالمی را قبال در کتاب زیر مورد بحث قرار دادهنسبت والی  .1

  .219تا  160حکومت والیی، فصل یازدهم و دوازدهم، ص 

  : ام مشخصات زیر توضیح دادهبا اي  را در مقاله »جمهوري والیی«طالح اص .2

  ,157-168همین کتاب، صفحۀ  »مشروطه سلطنتی تا جمهوري والیی«از 

  : ام نکاتی را در این مقاله متذکر شده دموکراسیدرباره نسبت دین و . 3

  ,255- 268، همین کتاب، صفحه دینی ساالري مردم

در  اهللا خمینی در بیانات آیت دموکراسیتوان به استعمال واژه  می نمونه عنوان به  .4

  . شاره کرددوران پاریس و مرتضی مطهري ا

  : ام ارکان نظریه را در کتاب زیر متذکر شده  .5

  .ي دولت در فقه شیعه، نظریه دوم و چهارمها نظریه

  :ام بحث والیت را در کتاب زیر به تفصیل مورد بحث قرار داده  .6

  حکومت والیی، پیشین

قسمت از  9. تشریح شده است »انتصابیحکومت «بحث انتصاب در سلسله مقاالت  .7

  .منتشر شده است) 1381تا  1379تهران (آن در ماهنامه آفتاب 

  :ام بحث اطالق را در مقاله زیر به تفصیل توضیح داده .8

 111ص . ي حکومت دینیها ، کتاب دغدغهاز دیدگاه امام خمینی قلمرو حکومت دینی

   .134تا 

  ,23قرآن سوره انبیاء آیه    .9

قم، (  ،516ص  1البیع، ج  ، انوارالفقاهه، کتاباهللا شیخ ناصر مکارم شیرازي آیت .10

  .)ق .ه1411
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  *اسالم و دموکراسی، سازگاري یا ناسازگاري؟

 

کرة زمین  اسالم یکی از ادیان زندة جهان معاصر است و بیش از یک پنجم ساکنان

ترین  ترین و رایج نیز یکی از مطلوب دموکراسیسوي دیگر از. متدین به آن هستند

هاي ادارة سیاسی در دنیاي معاصر است، تا آنجا که میزان تحقق آن در هر  شیوه

غالب جوامعی که . شود اي شاخص توسعه یافتگی سیاسی آن جامعه محسوب می جامعه

بودن نرخ  بیشک نازل. شوند مسلمانان در آن اکثریت دارند با شیوة دمکراتیک اداره نمی

هاي محتمل  یکی از فرضیه. لول عوامل متعددي استشده معدر جوامع یاد دموکراسی

  )1.(است دموکراسیدر این مورد ناسازگاري اسالم با 

هاي سیاسی اجتماعی مسلمانان در سدة اخیر نشان  از سوي دیگر مطالعۀ جنبش

هاي اصلی  در کنار استقالل، عدالت و آزادي یکی از خواست دموکراسیدهد که  می

شده کامالً صبغۀ دینی داشته عمیقاً هاي یاد که جنبش لیحامسلمانان بوده است، در

هاي  هاي این جنبش تحلیل آرمان. اند شده ازسوي بخشی از علماي مسلمان حمایت می

ها تعارضی  دهد که در باور رهبران و فعاالن این جنبش سیاسی اجتماعی خبر از آن می

استار تحقق هر دو شد و توان خو نیست، و در زمان واحدي می دموکراسیبین اسالم و 

  )2(.اسالمی و دمکراتیک داشتتوأمان  اي جامعه

جوامع اسالمی در نیم قرن اخیر با جریان دیگري مواجهند که دیگر از جانب 

غرب ستیزي به مطالباتی از قبیل  عنوان بهخواهی را وجهه نظر اصلی دانسته  اسالم

این جریان بنیادگرا، اسالم با از دیدگاه نخبگان . دهد روي خوش نشان نمی دموکراسی

 خواهی نوعی غفلت از تعالیم اصیل اسالم و دموکراسیو . ناسازگار است دموکراسی

  )3(.انفعال در برابر تجدد غربی است



 308 شریعت و سیاست

نسبت اسالم و «تأمل در سه واقعیت فوق حاکی از اهمیت و دشواري بررسی 

فهم معادالت سیاسی  نتیجۀ آن در چراکهاین بررسی اهمیت دارد، . است» دموکراسی

هر دو  چراکهاز سوي دیگر این بررسی دشوار است، . شدت دخیل است جوامع اسالمی به

ري دارد و متفکران دو ناسازگاري آن دو قائالن قَ» دموکراسیسازگاري اسالم و «گزارة 

مقایسۀ مدعیان این دو دیدگاه متعارض با . خورند می متنفذي در هر دو اردوگاه به چشم

آیا در این دو گزارة متعارض : شود تر می خگویی به چند سؤال مقدماتی آسانپاس

رفته است؟ به زبان دیگر آیا مدافعان یا مخالفان امکان  کار بهبه یک معنا » اسالم«

یک قرائتی متفاوت از تلقی واحدي از اسالم دارند یا هر دموکراسیسازگاري اسالم با 

به یک معنا » دموکراسی«آیا در این دو گزاره  کنند؟ از سوي دیگر اسالم ارائه می

از  یو مدل مشخص دموکراسیعبارت دیگر آیا برداشت واحدي از  استعمال شده است؟ به

  با اسالم سازگار یا ناسازگار فرض شده است؟ دموکراسی

مطالعات نگارنده حاکی از آن است که هر دو گزارة متعارض در جاي خود قابل دفاع 

لذا . در آنها مشترك لفظی است دموکراسیهاي اصلی اسالم و  هواژ چراکهاست، 

ایضاح » سازگارند؟ دموکراسیآیا اسالم و «مهمترین قدم در پاسخگویی به سؤال کلیدي 

دو فرضیۀ اصلی نگارنده در این مقاله از . است دموکراسیمفهومی دو واژة اصلی اسالم و 

  : این قرار است

  .ناسازگار است دموکراسیاسالم سنتی و تاریخی با : الف

  .سازگار است دموکراسیاسالم نواندیشانه با : ب

براي آزمون این دو فرضیه ابتدا ضوابط دو تلقی تاریخی و نواندیش از اسالم ارائه 

برانگیز  سپس نقاط چالش. شوند تبیین می دموکراسیگانۀ  شود، آنگاه ضوابط سه می

  :وندش در سه موضع مطالعه می دموکراسیاسالم و 

  برابري سیاسی همه مردم: یک

  حق نظارت عمومی: دو

  پذیري کلیه قوانین و مقررات با ارادة ملیتغییر: سه

  

  ضوابط دو تلقی از اسالم

ایمان به خداوند قادر متعال واحد، ایمان به معاد و آخرت : اسالم بر سه اصل استوار است

گانه  هاي سه این ایمان. ويو وحی الهی به  )ص(و ایمان به پیامبري محمدبن عبداهللا
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عبادات ویژه، احکامی خاص در  ازجمله. لوازم عملی خاص در بعد فردي و اجتماعی دارد

دو منبع اصلی . ها، حقوق مدنی و تجاري و غیر آن و آشامیدنی ها زمینه خانواده، خوردنی

  . است )ص(تعالیم اسالم قرآن و سنت پیامبر

الم تلقی مسلط در نزد روحانیون مسلمان است و اسالم تاریخی یا قرائت سنتی از اس

هاي اصلی  هاي علمیه نجف و قم در شیعه کانون االزهر در نزد اهل سنت و حوزه جامع

  )4.(هاي ذیل براي این تلقی از اسالم برشمردنی است ویژگی. آموزش آن هستند

. ستندمتغیر هتاب احکام ثابت و فرازمانی و غیرکلیه احکام دینی موجود در ک .1

علم فقه دربرگیرندة این احکام شرعی . اند گونه اکثر احکام دینی در سنت نیز همین

و فقیهان . شود مرتبط با عمل مسلمانان است و مهمترین شاخص مسلمانی محسوب می

 یعنی عالمان این احکام شرعی ثابت، پاسداران شریعت و سخنگویان اصلی دین شمرده

  . شوند می

جهل انسان . رك همه مقاصد عالی احکام شریعت ناتوان استعقل انسانی از د. 2

شود که  نسبت به مصالح اخروي و عدم اشراف وي به بسیاري  از مصالح دنیوي باعث می

براین اساس مؤمن موظف . غایات احکام دینی توسط عقول انسانی قابل دسترسی نباشد

یک از  لذا هیچ. واقف نباشد است احکام شرعی را متعبدانه بپذیرد ولو به مصالح جزئی آن

احکام دینی با استدالل عقلی قابل تخطئه یا تغییر نیست، همچنانکه با این شیوه حکم 

 .شرعی قابل اثبات نخواهد بود

در آخرت مطلقاً با هم برابرند و جز با تقوي ارزیابی نمی شوند، اما  اگرچهآدمیان  .3

نژاد و رنگ باعث تبعیض یا تفاوت  هاگرچلذا . تساوي نیستمعناي  بهدر دنیا عدالت 

 باعث تفاوت حقوقی) و بردگی(یت شود، اما شرعاً جنسیت، دین و حرّ حقوقی نمی

مسلمانان از حقوق مردان برخوردار نیستند، غیراز موارد لذا زنان در بسیاري . شود می

عالوه  هب. اند و عبید و اماء از اکثر حقوق احرار محرومند بهره بسیاري حقوق مسلمانان بی

ي ها این عدم برابري. در حوزة عمومی فقیهان نسبت به عوام از امتیاز حقوقی برخوردارند

 .حقوقی ذاتی شریعت اسالم و غیرقابل تغییر است

توان با اکراه واجبار و فشار به خروج از اسالم وادار  هیچ مسلمانی را نمی اگرچه .4

مسلمان کرد، اما مسلمانان مجاز به تغییر زور  توان با کرد، و هیچ غیرمسلمانی را نمی

بینی مجازات بر ترك برخی اعمال دینی و  پیش. دین خود نیستند و ارتداد مجازات دارد
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. حکایت از نادرستی آزادي دینی دارد... عدم جواز تبلیغ دیگر ادیان در بین مسلمانان و 

 .ال هستندکه آزادي عقیده و آزادي بیان نیز به همین مشکالت مبت همچنان

وظائف شرعی مهمی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و نیز جهاد حکایت از  .5

این تعهد . تفاوتی نسبت به عملکرد دیگران دارد وجوب مسئولیت اجتماعی و حرمت بی

. سازي جامعه بلکه جهان اقدام کنند کند براي سالم دینی، مسلمانان را موظف می

اما اگر اصالح دیگران با . ز فرهنگی و تبلیغی تقدم دارندآمی شک اقدامات مسالمت بی

یازیدن  العمل مناسب فیزیکی و دست  اقدامات فرهنگی و تذکرات زبانی میسر نشد، عکس

در . مجاز خواهد بود) البته در چارچوب شریعت و با صالحدید حاکم شرعی(به خشونت 

حصیل رضایت مردم الزم آنچه یقین به رضایت خداوند داریم و شرعاً واجب است ت

 .نیست

درمقابل، در سده اخیر شاهد رشد برداشتی تازه از اسالم هستیم، صاحبان این تلقی 

شوند و  اندیشان مسلمان یا روشنفکران دینی شناخته میبا یکی از دو عنوان نو غالباً

  . هاست پایگاه اصلی آنها دانشگاه

  : تهاي اسالم نواندیشانه به شرح ذیل اس اهم ویژگی

گونه تبعیض دینی، جنسی، تک افراد مردم بدون هر همه آحاد جامعه و تک .یک

در تعیین سرنوشت سیاسی خود ودر سامان حوزة عمومی و حیات ... نژادي، اعتقادي و

ختلف اسالمی، براین اساس بین مذاهب م. اجتماعی از حقوق یکسان و برابر برخوردارند

حق  و ذيکردن  نان و مردان چه از حیث انتخابمسلمانان، بین زبین مسلمانان و غیر

همچنانکه عالمان . شدن هیچ تفاوتی نیست بودن در حوزة عمومی و چه از حیث انتخاب

از هیچ امتیاز و ) اعم از فقیهان و حکیمان و مجتهدان چه برسد به روحانیون(دینی 

  )5.(اي در حوزه عمومی برخوردار نیستند حقوق ویژه

توان براي  هیچکس را نمی. انتخاب دین، مذهب و عقیده آزادندهمۀ مردم در . دو

آزادي مذهبی و . پذیرش یک دین یا عقیدة خاص به اکراه و اجبار و فشار واداشت

بر همین . اعتقادي نه فقط یک حق ابتدایی و یک بار مصرف بلکه حقی استمراري است

آزادي تغییر دین و مذهب منوال مردم در ترك دین و مذهب و عقیده نیز آزادند، یعنی 

). شود که از آن به ارتداد تعبیر می(و عقیده یا آزادي خروج از یک دین یا یک عقیده 

توان بر فعل یا ترك فعل  هیچکس را نمی. مردم در فعل و ترك اعمال دینی نیز آزادند

واضح است که . ـ مجبور یا مجازات کردــ از آن حیث که دینی است ـیک عملی دینی 
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آزادي دنیوي با رجحان واقعی و الزام اخروي منافاتی ندارد، همچنانکه آزادي عمل  حق

  )6.(دینی با الزام اجتماعی برخاسته از یک قانون عادالنه و دمکراتیک نیز تضادي ندارد

اعمال مسئولیت اجتماعی و تعهد دینی و هرگونه تصرف و دخالت در زیست . ِسه

در  ویژه بههرنوع اعمال زور و خشونت . ن ممکن استجهان دیگري تنها با رضایت دیگرا

تبلیغ دین و وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر . امور دینی مردود و ممنوع است

کردن  دینی و آمادههاي غیر حل دیگران به برتري راه حل دینی بر راهکردن  قانعمعناي  به

شرکت در یک رقابت آزاد و زمینه براي گزینش آزادانۀ دین و تعالیم دینی است، یعنی 

تبلیغ دین یعنی اثبات مزیت نسبی دین نسبت . عادالنه با دیگر ادیان، مذاهب و مکاتب

  .هاي رقیب و مشابه حل به راه

هاي دینی اگرچه براي مؤمنان محترمند اما قابل گفتگو، قابل نقد  همۀ گزاره .چهار

لۀ ها  کشیدن. دهد ز قرار نمیبودن، آنها را زیر خط قرم و دینی. و قابل سؤال هستند

شود، بلکه به ضعیف نگاه داشتن  باورهاي دینی به تقویت آنها منجر نمی رِدوقداست به 

کنند و  مؤمنان از بحث و گفتگو پیرامون باورهاي دینی استقبال می. انجامد آنها می

یرش هاي دینی در یک گفتگوي عمومی توجیه الزم براي پذ معتقدند تا زمانی که گزاره

هیچ گزارة . اند، الزام قانونی آنها نادرست است آنها ارائه نشده و به جو غالب تبدیل نشده

البته این به آن . پذیرفته نیست در میان احکام دینی) معارض با حکم عقل(عقل ستیز 

برخی  چراکهپذیر و معقول باشند،  باید عقل هاي دینی می معنی نیست که همۀ گزاره

  .عقل هستند رِطَوگریز یا فراتر از  عقلهاي دینی  گزاره

در متن تعالیم اسالم اعم از متن کتاب و متن سنت پیامبر، در کنار اصول  .پنج

این . مند  هم موجود است ثابت جاودانی فرازمانی و فرامکانی، احکام موقت، متغیر و زمان

شدن آن شرائط  اند و با منتفی احکام با رعایت شرایط زمانی مکانی عصر نزول وضع شده

همۀ احکام دین در صدر اسالم و در عصر نزول عادالنه، . آید اعتبار آنها نیز به سر می

هرآنچه امروز . اند هاي رقیب بوده و برتر از راه حل) قابل گفتگوي خردمندانه(عقالیی 

باید همان سه ضابطه را دارا باشد، یعنی به  تعالیم اسالمی معرفی شود نیز می عنوان به

هاي رقیب  و برتر از راه حل) قابل گفتگوي خردمندانه(هم انسان امروز عادالنه، عقالیی ف

بودن،  گانه عاجز باشد، نشان از موقت هر حکمی که از برآوردن این ضوابط سه. باشد

اجتهاد بصیر یعنی دفاع دائمی از . ش داردا شدن و به پایان آمدن زمان اعتبار دینی نسخ

  )7.(مثابۀ احکام دائمی و جاودانه نزدن همۀ احکام به و جا احکام ثابت جاودانه
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بردن به  اسالم در قالب احکام ثابت و فرازمانی به اموري پرداخته است که راه .شش

ها دشوار است، اما اموري که با خرد جمعی و  آنها براي غالب آدمیان در اغلب زمان

براین اساس اسالم و . شده استتجربۀ انسانی قابل دسترسی است به خود مردم واگذار 

هاي  قرآن و سنت پیامبر در مقام بیان ضوابط علوم تجربی یا علوم انسانی، تبیین نظام

اسالم با اتخاذ هر راه و روش سیاسی،  اگرچهسیاسی، اقتصادي یا اجتماعی نبوده، 

ا اما آشکارا از ارائه یک سیستم خاص سیاسی ی. اقتصادي و اجتماعی نیز سازگار نیست

ها سر باز زده است و تنها به ارائه برخی  ها و مکان اقتصادي یا مدیریتی براي همۀ زمان

کلیات و اصول عام اکتفا کرده که معناي آن میدان دادن به تجربۀ انسانی، خرد جمعی 

 اگرچهبراین اساس . بشري و ابتکارات متناسب با شرائط متفاوت زمانی و مکانی است

ناسازگار است، اما استخراج و  (Autocracy) ساالري بداد و یکهاسالم با تفرعن و است

توان با توجه به تعالیمی از  می اگرچه. باشد نیز از آن میسر نمی دموکراسیاستنباط 

قبیل اصل شورا، اصل عدم والیت، قاعدة سلطنت مردم بر جان و مال و سرنوشت خود، و 

به سازگاري گوهر اسالم با , قاعدة عدم جواز حکومت بر مردم بدون رضایت آنها

  )8.(قائل شد دموکراسی

  

  )9(دموکراسیضوابط 

ارائه شده است، گرچه بعضی از این تعاریف با یکدیگر  دموکراسیتعاریف گوناگونی از 

همپوشی و اشتراك دارند بسیاري از آنها نیز با یکدیگر ناسازگارند تا آنجا که برخی به 

مورد انگیز است که در مجادله هنوز مفهومی ذاتاً دموکراسی«: اند این نتیجه رسیده

رسد براي  مقابل به نظر میدر) 10(».مینۀ توافقی وجود نداردتعریفش اساساً هیچ ز

نظر گرفت و از یک یا چند ایدة اصلی توان یک هستۀ اصلی در می دموکراسیمعنی 

ید در وهلۀ اول را با دموکراسیبنابراین . سخن به میان آورد دموکراسیضوابط  عنوان به

حسب نهادهایی که آن اصول را اش، و در وهلۀ دوم بر اصول اساسیبرحسب اصل یا 

 دموکراسیپس باید پرسید که اصول اساسی معناي . بخشند، تعریف کنیم تجسم می

  . شروع کنیم دموکراسیاند؟ اما قبل  از آن الزم است از تعیین قلمرو مربوط به  کدام

آور جمعی براي  هاي الزام گیري در مورد مقررات و سیاست تصمیم دموکراسیقلمرو 

به قلمرو  دموکراسیپس اگر . است) اعم از خانواده و انجمن و جامعه(ها  همۀ گروه

گیري  گیري براي یک انجمن یا جمع تعلق داشته باشد، نظام تصمیم سیاسی و تصمیم
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اعضاي آن انجمن توان دمکراتیک دانست که تحت نظارت همۀ  جمعی را تا آنجا می

 Popular)بنابراین نظارت همگانی . باشد، یا همۀ افراد تحت حاکمیتش برابر تلقی شوند

Control)  و برابري سیاسی(Political equality) اند دموکراسیاصول اساسی  ازجمله.  

شوند،  هاي کوچک محقق می ها یا انجمن ترین وجهی در گروه این اصول به کامل

مورد سیاست برخوردار دادن در گفتن و رأي حق برابر و مؤثر سخنهرکسی از  چراکه

دلیل  در سطح کل جامعه که اعضایش به ویژه بهتر و  در جوامع بزرگ. است

اند تصمیمات را به نمایندگان منتخب خود  هاي زمانی و مکانی اراده کرده محدودیت

ن بتوانند نظارت خود را کنندگا یابد که انتخاب هنگامی تحقق می دموکراسیواگذار کنند 

گیرندگان نیز اعمال کنند، در این  گیري بلکه حتی بر تصمیم نه فقط بر فرآیند تصمیم

واسطه است نه بالواسطه، دو اصل نظارت همگانی و برابري سیاسی در هر  شیوه نظارت با

  .شود نمایندگی اعمال می دموکراسیمستقیم و  دموکراسیدو نوع 

گیري در  توان براي تصمیم ت همگانی و برابري سیاسی را میکه اصول نظار از آنجا

. کند می تر از حکومت پیدا مرجعی بسیار وسیع دموکراسیبرد،  کار بههر گروه یا انجمنی 

اش  حقیقت یکی از معیارهاي جامعۀ دمکراتیک این است که زندگی انجمنیدر

(associational Life) اجتماعی اقتصاد  لحاظ درونی دمکراتیک باشد و شرائطاز

  .مساعدي را براي تحقق علمی برابري سیاسی فراهم کند

توانیم دو اصل نظارت همگانی و برابري سیاسی را با هم ترکیب کنیم و  می هرچند

گیري است تفکیک  مستلزم حق برابر و مؤثري براي شرکت در تصمیم دموکراسیبگوئیم 

نظارت (و آنچه باید توزیع شود ) بريبرا(کند که بین اصل توزیعی  آنها به ما کمک می

در هر دورة تاریخی  دموکراسیمبارزات همگانی زیر پرچم . تمایز قائل شویم) همگانی

اند یعنی براي افزایش نظارت  الذکر بوده تر دو اصل فوق براي تحقق یا تحقق کامل

 هاي جمعی و براي کارآمدترکردن، همگانی بر تصمیمات مربوط به مقررات و سیاست

همواره با دو  دموکراسیمخالفان . و برابرترساختن این نظارت همگانیکردن  فراگیرتر

یکی کاهش سلطه و نظارت اعضایشان بر چنین تصمیماتی و : اند کرده چیز مخالفت می

دیگر این عقیده که فرد عادي همانقدر استحقاق اظهار نظر مؤثر در موضوعات همگانی 

  .استعدادد یا حتی فرد باهوش و پر، ثروتمنرا دارد که فرد ممتاز

یکی از ایرادهاي مهم بر پیش فرض برابري سیاسی در جامعۀ دمکراتیک این است 

براي قضاوت متفکرانه در مورد امور همگانی ) به شرط تحقق شرائط مساعد(که مردم 
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 (epistemological)شناسانه  این ایراد اساساً ایرادي معرفت. توانایی یکسانی ندارند

سراسر تاریخ ارتباط دارد و در (Public good)ست و به موضوع معرفت به خیر عمومی ا

براساس . دمکراتیک یا حداقل پدرساالرانه مشروعیت بخشیده استهاي غیر به اکثر رژیم

را در  شناخت و آن (objectively)عینی  طور بهتوان  این استدالل خیر جامعه را می

اختیار عدة قلیلی است و همین عدة قلیل تنها درمعرفت خاصی قرار داد که  حوزة

. آورند دست می هگیري به نیابت از بقیه را ب بودن از آن معرفت حق تصمیم سبب آگاه به

. دست استهاي مختلفی در دربارة اینکه ماهیت دقیق این معرفت چیست برداشت) 11(

است کسانی  در برداشت افالطونی معرفت به چیزهایی که براي جامعه سالم الزم

هاي آن آشنا شده  پیچیدگی مدت فلسفه بادست آورند که از راه تحصیل دراز هتوانند ب می

ت گرفته از گذشتۀ جامعه است که أگرایان فقط معرفت نش در برداشت سنت) 12(.باشند

ضامن اخذ تصمیمات درست است و این معرفت یا دراختیار پیران است یا دراختیار 

شان دسترسی ممتاز به چنین حکومتی را تضمین کرده  نیاکانی کسانی که اصل و نسب

در برداشت حکومت مذهبی، این معرفت به متون مقدس ). حکومت اشرافی(است 

(Sacrd texts) گیري  فراد وارد، صالحیت تصمیمیا ارادة الهی است که به روحانیت یا ا

یست لنینیستی، سرکدر برداشت ما. کند مورد قوانین براي کل جامعه را اعطا میدر

فردي  ههایش بینش منحصر ب معرفت به سیر آیندة تاریخ است که به حزب و ایدئولوگ

فراگیرترین برداشت از این . بخشد مورد بهترین راه ادارة جامعه در زمان حال میدر

براساس این برداشت علومی وجود . اعتقاد در جهان معاصر برداشت تکنوکراتیک است

هایی  که پاسخ) هاي فناوري کاربردي قتصاد، مدیریت، یا بعضی از شاخهمثل علم ا(دارند 

ها  دهند و کسانی که با این دانش هاي مربوط به خیر عمومی را ارائه می عینی به پرسش

  .کنند کنند، از روي احساسات غلط، تعصب یا نفع شخصی چنین می مخالفت می

خیر عمومی تابع معرفت خاصی (در تاریخ اندیشۀ دمکراتیک دو پاسخ به این ایراد 

در پاسخ اول . داده شده است) است که فقط براي متخصصان آن قابل دسترسی است

چه براي فرد و چه براي جامعه نوعی شناخت است، ولی » خیر«شود که  پذیرفته می

دسترس اقلیتی ت در دسترس همه است، نه صرفاً در شود که این معرف استدالل می

در گفتگویی از پروتاگوراس ) که خودش دمکرات نبود( ل را افالطوناین استدال. ممتاز

خیر خود و » توانند می«پاسخ دوم این است که مردم نه فقط ) 13.(کند مطرح می

این امر را تشخیص » توانند بلکه فقط آنها هستند که می«شان را تشخیص دهند  جامعه

از این . را شناخت عینی آن طور بهکه بتوان خیر عمومی چیزي نیست  چراکهدهند، 
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مستقل از آنچه خود مردم در » خیر عمومی«نام  آید که چیزي به میپاسخ چنین بر

براین . اند، وجود ندارد هاي برابر و براساس نوعی رویۀ مشورتی تعیین کرده جایگاه انسان

ان خودشان چه آنکه بداند آن تواند مدعی شناختن خیر مردم شود بی اساس کسی نمی

شناخت خیر عمومی براي همگان میسر (پاسخ اول . نظري در مورد خیر خود دارند

که پاسخ دوم  حالیراتیک قرن نوزدهم تعلق داشته، دربیشتر به متفکران دمک) است

بیشتر ) را تشخیص دهند توانند آن خیر عمومی امري ذهنی است و تنها مردم می(

  .خاص اندیشۀ قرن بیستم بوده است

: است (D. Beetham)در این مقاله تعریف دیوید بیتام  دموکراسیحال معناي به هر

آور است و  هایی که براي جمع الزام گیري در مورد مقررات و سیاست اي از تصمیم شیوه«

ترین ترتیبات آن است که همۀ اعضا از حق برابر  دمکراتیک. کنند مردم بر آن نظارت می

به نظر وي فرایند ) 14(»مند باشند گیري بهره ر تصمیممؤثر براي شرکت مستقیم د

اول، انتخابات آزاد و : شود اعمال نظارت همگانی بر حکومت به چهار بعد مجزا تقسیم می

هاي مدنی و سیاسی و باالخره  دوم حکومت باز و پاسخگو؛ سوم، حقوق و آزادي: عادالنه

  )15.(چهارم، جامعه مدنی

  

  دموکراسیاسالم و 

قی از اسالم با هاي دو تل سازگارند یا نه به سنجش شاخص دموکراسییا اسالم و اینکه آ

گفته دربارة  رسد از مجموعه مباحث پیش به نظر می. گردد میبر دموکراسیضوابط 

باید مورد بررسی و سنجش  اسالم سه اصل می ازجملهدر مقایسه با هر دینی  دموکراسی

  :قرار گیرد

  نظارت همگانی: اصل اول

  برابري سیاسی: دوم اصل

  ها گیري عمومی دربارة مقررات و سیاست امکان تصمیم: اصل سوم

سوي برخی از دموکراسیترین اصول زیربنایی  یعموم عنوان بهدو اصل اول 

در  اگرچهاما اصل سوم . دیوید بیتام مورد تصریح قرار گرفته است ازجملهپژوهشگران 

جسته و گریخته ردپاي آن قابل  وکراسیدمالبالي پاسخگویی به ایرادهاي وارد بر 

مجزا و برجسته و  طور بهـ اما ـ  نیز در فصل دوم به آن اشاره کردیم ـ و ماـپیگیري است 

با ادیان  دموکراسیدر مقایسه . یک اصل مستقل مورد بحث قرار نگرفته است عنوان به
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اري اسالم و براین اساس در ارزیابی سازگ. کند می اصل سوم مهمترین نقش را ایفا

حال بررسی این سه اصل به هر. بنیادي اصل سوم غافل بود توان از نقش نمی دموکراسی

سازگاري «در تعالیم و احکام اسالمی محکی جامع و مانع براي پاسخگویی به سؤال 

یک از سه اصل فوق در و میزان تحقق هر  مطالعۀ امکان. است» دموکراسیاسالم و 

  . اصلی این مقاله استنظر  ۀاندیشۀ اسالمی وجه

  

  اسالم و نظارت همگانی: اصل اول

ناظر «که از آن به (در متون اسالمی واژه ناظر در سه بحث وصیت، وقف و امور حسبیه 

اما نظارت همگانی با این واژه ) 16.(استعمال شده است) تعبیر شده» در مصالح مسلمین

نظارت همگانی دو وظیفۀ شرعی  تعالیم اسالمی به اصل ترین نزدیک. نرفته است کار به

این دو فریضه ) 17. (است» نصیحت به ائمه مسلمین«و» از منکر  امر به معروف و نهی«

. باشد متکی به مستندات محکم قرآنی و روایی و پشتگرم به سیره مستمر مسلمین می

 سازد در راه اشاعۀ معروف از منکر مسلمانان را موظف می  فریضۀ امر به معروف و نهی

در جامعۀ اسالمی ) شر، رذیلت و پلیدي(منکر کردن  کن و ریشه) خیر، فضیلت و نیکی(

سازد نسبت به  می فریضۀ نصیحت به ائمه مسلمین مسلمانان را موظف. کوشا باشند

به ) و انحرافات، حمایت از اقدامات پسندیده ها خیرخواهی، انتقاد از کاستی(نصیحت 

  .رهبران دولت اسالمی دریغ نکنند

سو همۀ مسلمانان را بدون هیچ استثنایی موظف به امر به  این دو فریضه از یک

سازد، اعم از زن و مرد، آزاد و برده، مجتهد و عوام،  معروف و نهی از منکر و نصیحت می

سوي دیگر هیچ قلمرویی در حوزه عمومی از شمول این دو وظیفۀ عامل و فاسق، از 

هاي  از منکر همۀ ساحت  مر به معروف و نهییعنی نصیحت و ا. شرعی بیرون نیست

المللی و داخلی  حوزة عمومی اعم از اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، بین

شود و ضمناً با اتکا به این دو وظیفۀ همۀ مسلمانان اعم از رؤسا و امرا،  را شامل می

صیحت یا امر به سرداران و متموالن و متنفذان تا چه برسد به مردم عادي، مورد ن

  .گیرند معروف و نهی از منکر قرار می

به این شرح است که » نظارت همگانی«اما وجه ارتباط این دو وظیفه شرعی با 

نظارت آحاد جامعه بر عملکرد حاکمیت و دولت در جامعۀ اسالمی الزمه انجام امر به 

  .گیرند از منکر قرار می معروف و نهی
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به این شرح است که » نظارت همگانی«ه شرعی با اما وجه ارتباط این دو وظیف

نظارت آحاد جامعه بر عملکرد حاکمیت و دولت در جامعۀ اسالمی الزمۀ انجام امر به 

بدون نظارت همگانی نه . معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین است

اگر امکان . از منکر میسر نصیحت و ارشاد و انتقاد ممکن است نه امر به معروف و نهی

دسترسی مسلمانان به اطالعات الزم دربارة مدیریت و رهبري و حاکمیت فراهم نباشد 

که بدون وجوب شرعی این دو  همچنان. یک از این دو وظیفۀ اقامه نخواهد شد هیچ

  .وظیفۀ دینی نظارت همگانی فاقد پشتوانۀ شرعی در تعالیم اسالمی خواهد بود

از منکر و نصیحت و ارشاد بیشتر   ه معروف و نهیواضح است که ظرفیت وظائف امر ب

عالوه بر اطالع و اشراف و نظارت، در این دو وظیفه  چراکهاز اصل نظارت همگانی است 

در  که آنچنانرسد،  علیه حکومت هم میقیام مسلحانه برنوبت به اقدامات فیزیکی تا حد 

حال در اصل نظارت به هر. شاهد هستیم یزیدبن معاویهبن علی علیه خالفت   قیام حسین

از قبیل ضرب و ) برخوردهاي فیزیکی(هاي جوارحی  العمل همگانی جایی براي عکس

نهایت کار عمومی و درافکردن  شتم و جرح نیست، و نظارت از حد اطالع و تذکر و آگاه

مسلمانی  در مجموع مطابق این دو وظیفه شرعی هر. رود ارجاع به قوه قضائیه فراتر نمی

زمامدار را دارد و همۀ مسئوالن  ویژه بهتک مسئوالن دولت  حق سؤال و استیضاح تک

ضمناً این سؤال و . باالخص رهبر و زعیم و امام شرعاً موظف به پاسخگویی است

علنی و سربسته برگزار شود، بلکه مسلمانان حق زم نیست محرمانه و غیراستیضاح ال

امیر و دیگر مسئوالن حکومتی را مورد سئوال، انتقاد و دارند علنی و آشکارا رهبر و 

و استقبال  جناب ابوذر غفاري ازجملهسیرة مهاجرین و انصار . استیضاح قرار دهند

کردنی طالب در این زمینه یاد بن ابی لیخلفاي راشدین از نظارت مردمی باالخص امام ع

مت در تعالیم اسالمی تا به آن حد است که اهمیت نظارت مردمی بر حکو )18.(است

  .استمرار و تحقق آن شرط سالمت و بقاي دولت دانسته شده است

با وظائف شرعی امر به ) دموکراسیمتعلق به (در مقایسه اصل نظارت همگانی 

عالوه بر نکات اشتراك فراوان و به تبع آن موارد ) متعلق به اسالم(معروف و نهی از منکر 

  :خورد عدد، نقاط افتراق یا حداقل ابهام در سازگاري به شرح زیر به چشم میسازگاري مت

بینی نهادهاي نظارتی  منجر به پیش دموکراسیاصل نظارت همگانی در اندیشۀ  .1

از قبیل انتخابات آزاد و عادالنه قوه قانونگذاري (هاي معین قانونی  تعریف شده و سازوکار

هاي سیاسی،  مستقیم حکومت در حوزهغیر یس حکومت، پاسخگویی مستقیم وو رئ
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حقوقی و مالی به مردم، استقالل قواي مقننه و قضائیه نسبت به قوه مجریه، آزادي بیان 

هاي مستقل از  ها و سازمان و اجتماعات، حق استفاده از محاکم و فعالیت انجمن

ومت جهت نظارت حک» حسبه«نام  هاگرچه در اسالم سنتی نهادي ب. شده است) حکومت

نظر گرفته ی براي نظارت بر عملکرد حکومت دربینی شده اما نهادي مردم بر مردم پیش

 البته این به آن معنی نیست که اسالم سنتی تعارضی با نهادسازي نظارتی بر. نشده است

عملکرد حکومت دارد، اما این اشکال وارد است که اسالم تاریخی فاقد نهاد نظارتی 

سازي را امري عقالیی، بشري و اسالم نواندیش اساساً نهاد. ردمی بر دولت بوده استم

داند، لذا از این حیث اشکالی به  بینی شده دین نمی را از وظائف پیش زمانمند دانسته آن

  .آن وارد نیست

 چراکهیابد،  تقلیل می» نظارت همۀ مسلمانان«به  » نظارت همگانی«در اسالم  .2

از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین براي  دو وظیفه شرعی امر به معروف و نهی

) از قبیل مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان(مسلمانان واجب است و دیگر متدینان جامعه 

 را) دینان و ملحدان الهی و بیاعم از ادیان غیر(به ادیان الهی یا غیرمعتقدان 

اصوالً . است» امت اسالمی«عبارت دیگر نظارت همگانی وظیفه شرعی  به. گیرد نمیدربر

مسلمانان اجازة دستیابی به اطالعات الزم یا نظارت بر امور حکومت اسالم تاریخی به غیر

از نوعی برتري و استعال است و مقام نظارت برخوردار  چراکهدهد  بر مسلمانان را نمی

قرآن به غیر مسلمانان اجازه چنین استیالیی را » قاعدة نفی سبیل«طبق بر

در این تلقی از اسالم غیر مسلمانان مجاز به امر و نهی یا  به هرحال) 19.(دهد نمی

از نعمت امنیت و زندگی سالم در پناه  هرچندنصیحت یا نظارت بر مسلمانان نیستند، 

را بر  دموکراسیهرحال از این زاویه اسالم تاریخی  به. حکومت اسالمی برخوردارند

 .تابد نمی

ندي را پذیرفته است و شهروندي را منوط اندیش از آنجا که مفهوم شهرواما اسالم نو

شهروندان اعم از مسلمانان و  داند، حق نظارت همگانی را براي همه به دین خاص نمی

مورد مسلمانان با دو لقی از اسالم حق نظارت همگانی دربا این ت. مسلمانان قائل استغیر

اسالم . شود میه مسلمین تشدید فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائم

اندیش ضمن باور به قاعدة قرآنی نفی سبیل، اجازة نظارت به شهروندان غیرمسلمان را نو

عالوه پیشرفت وسائل ارتباط جمعی و امکان  هب. داند از مصادیق این قاعده نمی

در این زمینه تا  عمال تبعیض دینی رابرخورداري همۀ آحاد جامعه از اطالعات الزم، ا



  319اسالم و دموکراسی، سازگاري یا ناسازگاري؟  

را که حساب پاك  آن« اسالم نواندیش بر این باور است که. کند می اثرالحدود زیادي ب

باید در یک رقابت عادالنه و آزاد  ، برتري اسالم را می»است از محاسبه چه باك است

  . ندارد دموکراسیحال از این زاویه اسالم نواندیش مشکلی با  هر به. تأمین کرد

از قبیل زمامداري، ریاست (صب معافند در اسالم سنتی، زنان از تصدي برخی منا. 3

توجه با...) ید، امامت جمعه و جماعت وجمهوري، وزارت، مدیریت، قضاوت، مرجعیت تقل 

به اینکه نظارت بر حوزه عمومی نظارت بر مناصب یاد شده نیز هست، به همان مالکی 

. خواهند بوداند، زنان از نظارت بر آن مناصب نیز معاف  که زنان از آن مناصب معاف شده

عبارت دیگر نظارت همگانی برحوزه عمومی نظارتی مردانه است و زنان مجاز به ورود  به

  .تابد نمیرا بر دموکراسینیز اسالم تاریخی  پس از این زاویه. در این حوزه نیستند

مقابل اسالم نواندیش محرومیت زنان را از مناصب مهم سیاسی و قضایی صحیح در

کند، لذا از این  نظارت بر حوزه عمومی را نیز فعلی مردانه تلقی نمیندانسته، به تبع آن 

  .تعارضی ندارد دموکراسیزاویه با 

  :نتیجه بحث حول  اصل نظارت همگانی و اسالم

اصل نظارت همگانی بخشی از دو فریضۀ مهم امر به معروف و نهی از منکر و : یک

ات مسلمانی در قبال نصیحت به ائمه مسلمین است که از صدر اسالم از مسلم

  .ها بوده است حکومت

ها با سه مشکل مواجه  اسالم تاریخی در ناحیۀ اصل نظارت همگانی مردم بر حکومت :دو

  :است

نهاد (همانند نهاد حسبه » نهاد نظارت مردمی بر حکومت«بینی  عدم پیش .1

  ). نظارتی حکومت بر مردم

جواز نظارت غیر  تقلیل نظارت همگانی به نظارت عمومی مسلمانان و عدم .2

 .مسلمانان بر امور عمومی مسلمانان

عدم جواز ورود زنان در نظارت بر مناصب مهم سیاسی و قضایی و محرومیت  .3

 . از نظارت بر حوزه عمومی

این  هرچند. ناسازگار است دموکراسیبنابراین اسالم تاریخی در سه ناحیه فوق با 

  .ناسازگاري بنیادي نیست

اصل نظارت همگانی هیچ مشکلی ندارد و از این ناحیه با  اسالم نواندیش با :سه

  .سازگار است دموکراسی
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  اسالم و برابري سیاسی: اصل دوم

قانون و اجراي آن مهمترین قلمرو ارزیابی برابري در همه ابعاد آن اي  در هر جامعه

انون یا تساوي در برابر ق» برابري در اجراي قانون«مراد از . برابري سیاسی است ازجمله

ـ بدون هیچ ـاین است که در اجراي قانون بین مردم هیچ تفاوتی نیست و هرکسی 

شود و در اجراي قانون بین مردم هیچ  قانون را زیر پابگذارد مجازات می ــاستثنایی 

، تساوي در مفاد قانون و نبودن تبعیض »برابري در قانون«مراد از . تبعیضی نیست

  .قانونی است

. اجراي قانون یا تساوي آحاد جامعه دربرابر قانون، را پذیرفته استاسالم برابري در 

شود، هیچ تفاوتی بین مردم را  لذا در اجراي احکام شرعی که قانون اسالم محسوب می

شوند  می رسمیت نشناخته است و همۀ کسانی که مشمول آن حکم خاص شرعی به

تخارات تعالیم اسالمی از آغاز این تساوي در اجراي قانون از اف. شود یکسان برخورد می

  .در دوران پیامبر و خلفاي راشدین زبانزد خاص و عام بوده است ویژه بهو . بوده

هاي برابري و نفی  اما در ناحیۀ برابري در قانون یا تساوي در مفاد قانون، حوزه

  :تبعیض قانونی در تعالیم اسالمی بر دو قسم است

رسمیت  ري در قانون و نفی تبعیض قانونی را بههایی  که اسالم براب قسم اول، حوزه

لذا رنگ . ، حسب و نسب)و فقر(ها عبارتند از رنگ، نژاد، ثروت  این حوزه. شناخته است

، وضعیت اقتصادي ...)عرب و فارسی و ترك و(، نژاد )سفید و سیاه و زرد و سرخ(پوست 

ا تبعیض قانونی در و وضعیت خانوادگی و نیاکان و اجداد باعث هیچ امتیاز حقوقی ی

منجر به تساوي سیاسی شده و  یهاي حقوق يگونه برابر این. احکام شرعی نشده است

افتخارات تعالیم  ازجملهو ) 20.(باشد متکی بر روایات معتبر منقول از پیامبر اسالم می

  .شود می اسالمی محسوب

عدالت دانسته یی است که اسالم تاریخی نابرابري حقوقی را الزمه ها قسم دوم، حوزه

اسالم سنتی عدم تساوي حقوقی را در چهار . رسمیت شناخته است و تبعیض قانونی را به

. حوزه اول، عدم تساوي حقوقی غیرمسلمانان با مسلمانان) 21.(حوزه پذیرفته است

در درجه دوم مسلمانان دیگر مذاهب اسالمی از . مسلمانان فرقۀ ناجیه حقوق کامل دارند

در درجه سوم اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان . ردارنداکثر حقوق برخو

مسلمانانی که با دول اسالمی ذمه را پذیرفته باشند و هکذا غیرشرطی که شرائط  به
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درجۀ چهارم دیگر مردم یعنی  در. معاهده امضا کرده باشند از برخی حقوق برخوردارند

  .حربی از اکثر حقوق محرومندکفار  ازجملهمسلمانان غیر ذمی غیر معاهد غیر

» مؤمن«که در شریعت از آنان با واژة (عدم برابري سیاسی مسلمانان فرقۀ ناجیه 

و گاهی » مسلم«که در شریعت از آنان به (با مسلمانان دیگر مذاهب اسالمی ) تعبیر شود

 رهبري، امارت، والیت امر،(زمامداري : در موارد زیر است) شود تعبیر می» مخالف«به 

، امامت )گاهی ریاست جمهوري و وزارت(و ) زعامت، باالترین مقام سیاسی در جامعه

در این مناصب شرعاً عالوه بر اسالم ایمان نیز شرط . جمعه، قضاوت و شهادت قضایی

. ها محرومند است، لذا مسلمانان دیگر مذاهب اسالمی از انتخاب یا انتصاب به این سمت

ت مؤمنان است و غیبت، بهتان، نمیمه و هجاء تنها دربارة امنیت فرهنگی نیز از امتیازا

  . مؤمنان ثابت نشده استاما حرمت ارتکاب آنها درباره غیرمؤمنان حرام است، 

براساس قاعده نفی سبیل از ) اعم از ذمی اهل کتاب، معاهد و مستأمن(مسلمانان غیر

محرومند و تنها تصدي مناصب کلیدي سیاسی از زعامت و ریاست و وزارت و مدیریت 

دار مشاغل جزئی اداري شوند، البته حق مالکیت، و امنیت جانی، مالی و  مجازند عهده

گونه آدمیان  لذا این. ناموسی آنها در چارچوب شرائط ذمه یا معاهدة محفوظ خواهد بود

شدن براي ریاست قوه مجریه یا نمایندگی مردم در مجلس مردم  شرعاً از حق انتخاب

معاهد، غیر ذمی، غیر(مسلمانان گروه باقیمانده یعنی غیر. د بودمحروم خواهن

  .از همین جزئی حقوق سیاسی نیز محرومند) غیرمستأمن

شدن به چهار درجۀ متفاوت حقوقی براي مردم از  عدم برابري سیاسی و قائل

این تبعیض سیاسی متکی بر مستنداتی از کتاب و سنت . مسلمات اسالم سنتی است

  .باشد می

اسالم سنتی زنان را فاقد صالحیت . ه دوم، عدم تساوي سیاسی زنان با مردانحوز

والیت امر، ریاست، زعامت، امارت و به تبع آن وزارت و (تصدي زمامداري سیاسی 

در قرائت . ، قضاوت و امامت جمعه دانسته است)گري یا استانداري و شهرداري والی

زن و مرد بدیهی است تفاوت حقوقی آنها که تفاوت فیزیولوژیک  سنتی از اسالم همچنان

تبعیض جنسی از بدیهیات فقهی در اسالم سنتی . نیز به همان میزان از بداهت است

  .لحاظ جنسیتی از مسلمات آن است و عدم برابري سیاسی به

اگرچه عبید و اماء متعلق به . ، عدم تساوي انسان آزاد با بردگان است)22(حوزة سوم

ست اما احکام آن در متن اسالم تاریخی از اعتبار برخوردار است و دنیاي دیروز بوده ا
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براساس آن غالم و کنیز ملک موالي خوداند و بدون اذن او ممنوع از هرگونه فعالیت و 

  .  هرگونه فعالیت سیاسی مملوك متوقف بر جواز مالک است. تصرفی هستند

در زمینۀ حقوق ویژة . میعدم تساوي عوام با فقیهان در حوزة عمو): 23(حوزة چهارم

خورد، دیدگاه غالب  فقیهان در حوزة عمومی دو دیدگاه در اسالم سنتی به چشم می

ـ چنین ــ که در اقلیت محض است ـدیدگاه دوم . امتیازي براي فقیهان قائل نیست

این دیدگاه در حوزة امور عمومی بنابر. رسمیت شناخته است امتیازي را براي فقیهان به

و فقیهان عادل در ) عوام(مردم عادي . تبط با سیاست عدم تساوي برقرار استمسائل مر

مردم . مبناي احکام شرعی، برابر نیستندور سیاسی و تدبیر مسائل جامعه برادارة ام

در  ویژه بهمولی علیهم در تمامی امور عمومی، شئون سیاسی و مسائل اجتماعی  عنوان به

، فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدي

گونه دخالت و هر. شوند محسوب می» محجور«عمومی هستند، یعنی مردم در امور 

. تصرف مردم در حوزة امور عمومی محتاج اجازة قبلی یا تنفیذ بعدي ولی فقیه است

ه فقیه ولی بر مردم است ن. گیري در حوزة عمومی نظر ولی فقیه است معیار تصمیم

لذا موظف نیست همچون وکیل نظر موکلین خود را در ادارة جامعه . وکیل از سوي مردم

اند که باید اعمال خود را با نظر ولی فقیه سازگار و هماهنگ سازند  این مردم. رعایت کند

کالن سیاسی و اجتماعی را صالح بداند بعضی امور جزئی و غیراگر ولی فقیه . نه برعکس

گذارد، اما در همین موارد نیز والیت و  وابی خود به عهده مردم میبا حفظ نظارت استص

  .امضاي نهایی به عهده ولی امر است

کنندة رکن قویم  دو اصل موذي مساوات وحریت خراب«: توان گفت بنابراین می

قانون الهی است، زیرا قوام اسالم به عبودیت است نه به آزادي، و بناي احکام آن به 

عدم پذیرش  واسطه بهاسالم سنتی ) 24(»فات است نه به مساواتجمع تخلتفریق و 

برابري سیاسی در سه محور یعنی تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی و تبعیض بردگی، و 

ناسازگار  دموکراسیاسالم والیی عالوه بر این سه تبعیض با پذیرش تبعیض فقهی، با 

  .است

ا باور دارد، یعنی اوالً براي ه اندیش به برابري سیاسی در همۀ عرصهاما اسالم نو

ثانیاُ در . اي در حوزة عمومی قائل نیست مؤمنان یا مسلمانان هیچ امتیاز یا حقوق ویژه

ثالثاً بردگی را از . داند بودن را شرط نمیهاي سیاسی مذکر یک از سمت داري هیچ عهده
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رآنی و روایی رابعاً والیت سیاسی فقیه را فاقد مستند ق. داند احکام منسوخ اسالمی می

  .شمارد معتبر و برخالف عقل می

دهد طبیعی است که در یک  اي که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می در جامعه

مسلمانان چندان تصدي غیرانتخابات آزاد مسلمانان انتخاب شوند، اما منع حقوقی براي 

ن اعتماد مهم این است که در یک رقابت آزاد و عادالنه نامزدهاي مسلما. موجه نیست

عمومی بیشتري را جلب نمایند، نه اینکه با امتیازات حقوقی یا انحصارات قانونی برتري 

هاي سیاسی محروم  داري سمت لحاظ حقوقی از عهده اینکه زنان را به. خود را حفظ کنند

این محرومیت نه عادالنه است نه . کنیم تمسک به مناسبات زمانی مکانی گذشته است

یاست را شعبۀ فقه بدانیم و براي فقیه یا روحانی والیت سیاسی قائل اینکه س. عقالیی

شویم مبتنی بر برداشتی بسیط از سیاست و تلقی نادرستی از فقه و برخالف ضرورت 

ندارد و از این  دموکراسیلحاظ برابري سیاسی مشکلی با  اسالم نواندیش به. عقل است

  .سازگار است دموکراسیزاویه با 

به شرح ) دموکراسیدومین اصل (ایسه اسالم با اصل برابري سیاسی نتیجه بحث مق 

  : زیر قابل تلخیص است

گري، حسب و نسب به  محور نژاد، رنگ پوست، ثروت و اشرافی اسالم در چهار .1

 . برابري سیاسی قائل است

  :تابد نمیسه محور ذیل برابري سیاسی را بر اسالم سنتی و تاریخی در .2

  تبعیض بردگی: تبعیض جنسیتی، سه: دو تبعیض مذهبی،: یک

قائلین به والیت سیاسی فقیه عالوه بر سه محور پیش گفته با قبول تبعیض  .3

  .فقهی در این محور نیز به برابري سیاسی باور ندارند

 .ناسازگار است دموکراسیاسالم سنتی و تاریخی در اصل برابري سیاسی با  .4

 دموکراسیابري سیاسی در کلیۀ محورها با اندیش با پذیرش اصل براسالم نو .5

  .سازگار است

  

  ها گیري عمومی دربارة مقررات و سیاست امکان تصمیم: اصل سوم

ها و قوانین جامعه  گیري بشري دربارة کلیۀ مقررات و سیاست با تصمیم دموکراسی

نونی تا هیچ سیاست و قانونی باالتر از ارادة مردم نیست، لذا اعتبار هر قا. شود محقق می

زمانی است که ارادة عمومی پشتوانۀ آن باشد و زمانی که مردم سیاست یا قانونی را 
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اوالً وضع قوانین و  دموکراسیبنابراین در . شود نپسندیدند اعتبار آن پایان یافته تلقی می

انسان صالحیت : ثانیاً. سیاستگزاري اموري بشري هستند نه فوق بشري مقررات و

ة جامعه و سرنوشت خود را دارد و بدون رضایت او احدي حق ندارد گیري دربار تصمیم

ها قابل تغییرند  کلیۀ قوانین و مقررات و سیاست: بگیرد، ثالثاً  دربارة سرنوشت او تصمیم

  .و تا زمانی از اعتبار برخوردارند که ارادة عمومی بخواهد

ناسازگاري اسالم ضوح به  تک نکات فوق نظري متفاوت دارد و به اسالم سنتی در تک

تنها  چراکهدر این دیدگاه بهترین قوانین، قوانین الهی است، . دهد رأي می دموکراسیو 

جعل قانون کالً ام بعضاً منافات با «: خداوند قادر به تنظیم معاش در راستاي معاد است

براین مبنا ) 25(» اسالم دارد و این کار کار پیامبریست، مسلم را حق جعل قانون نیست

ـ چون بر وجه قانون ـنوشتن قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء حتی در امور مباح 

حاکمیت مردم غصب حاکمیت ) 26. (ـ حرام تشریعی و بدعت در دین استـالتزام شده 

جانبه بر ضد حکومت  انقالب همهمعناي  بهاقرار به حاکمیت خداوند «. خداوند است

دیق، نظامات و شرائط آن، و نفی مطلق همۀ شرائطی انسان در تمامی اشکال، صور، مصا

بر روي زمین است که در آنها انسان حاکم است و منبع و منشأ قدرت در آنها انسان 

  ) 27(».است

در اسالم منبع مشروعیت خداوند  چراکهواضح است  دموکراسیتعارض اسالم و 

ینی توسط خداوند احکام و قوانین د. اند منبع مشروعیت مردم دموکراسیاست و در 

اند  اند و از آنجا که برپایۀ حق طراحی شده براساس سعادت حقیقی آدمیان وضع شده

قوانین و مقررات بر پایۀ اراده و خواست  دموکراسیحال آنکه در . ثابت و تغییرناپذیرند

برداري از مادیات و بر پایۀ یک  این اراده مبتنی بر بهره. اند اکثریت مردم وضع شده

احساسی است که لزوماً بر حق منطبق نیست، لذا طبیعی است که طبع عمومی  زندگی

  )28.(مردم هواي نفس انسانی را بر سعادت حقیقی عقلی ترجیح دهد

االتباع براي  وضع قانون و احکام الزم: در اسالم سنتی همانند دیگر ادیان تاریخی اوالً

از معاد و عدم اطالع از بسیاري از جهل  واسطه بهانسان : ثانیاً. همگان امري الهی است

گیري دربارة جامعه و سرنوشت خود را  االمري صالحیت تصمیم مصالح و مفاسد نفس

اعتبار یک قانون : ثالثاً. ندارد و محتاج پیامبران است تا راه را از چاه برایش تفکیک کنند

قبال یا ادبار لذا ا. تازمانی است که منطبق بر حق باشد چه مردم بخواهند چه نخواهند

در  دموکراسیگوهر اسالم با ذات . اعتباري قانون ندارد اکثریت تأثیري در اعتبار یا بی
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تر از  در اصل سوم بسیار جدي دموکراسیرسد چالش اسالم و  نظر می به. تعارض است

چالش در اصل اول و دوم باشد و نتیجۀ آن ارزیابی نهایی دربارة سازگاري اسالم و 

  .رقم خواهد زدرا  دموکراسی

اسالم نواندیش در زمینۀ اصل سوم و در نقد مواضع اسالم سنتی بر این باور است که 

واضع حکم شرعی خداوند یا پیامبر . تفاوت است» قانون عرفی«و » حکم شرعی«بین 

حکم شرعی و گزارة  عنوان بهاست و هیچ انسانی حق تشریع، یعنی صالحیت جعل حکم 

به دین و حاجت به پیامبر اقتضاي انحصار مقام تشریع به مقامی وجه نیاز . دینی ندارد

مردم در قبال تعالیم دینی و احکام شرعی به چند دسته تقسیم . مافوق انسانی دارد

پذیرند و در  کنند، گروهی می آورند و عمل می پذیرند و ایمان می شوند برخی می می

هر انسانی در دین . گذارند زیر پا می پذیرند و عمالً گذارند و گروهی نمی عمل زیر پا می

  .مختار است که ایمان بیاورد، یا کافر شود

  ـ یا عمالً اکثریت مردمـابزار نظم جامعه تا توسط آحاد آن جامعه   عنوان بهاما قانون 

» اعتبار«این . اعتبار قانون به رضایت مردم است. یابد پذیرفته نشود امکان تحقق نمی ـ ـ

ممکن است قانونی با ضوابط اخالقی، معنوي یا دینی موافق یا . اوت داردتف» حقانیت«با 

حقانیت اخالقی یک قانون به انطباق آن بر مبانی و اصول اخالقی وابسته . معارض باشد

رضایت . هاي دینی متوقف است حقانیت دینی آن به سازگاري با ضوابط و ارزش. است

اقبال و ادبار مردم تأثیري در انطباق . انیتمردم نه دلیل حقانیت است نه امارة عدم حق

اما رضایت یا کراهت آنان تأثیر . هاي اخالقی یا ضوابط دینی ندارد قانون بر ارزش

» اعتبار«اعتنایی به این  بی. دارد) واجد یا فاقد حقانیت(کننده دراعتبار قانون  تعیین

اگر مؤمنان، . د استآمدگویی به زور و اجبار و استبدا مبتنی بر رضایت عمومی خوش

باید به شیوه  کنند می هاي متعالی دین و احکام شرع ارزیابی می قانونی را بر خالف ارزش

منطقی با نقد آن قانون افکار عمومی را قانع کنند که معایب آن بیشتر از منافع آن 

 که اگر افکار عمومی از الزام همچنان. است، تا به رفع و تغییر و اصالح آن رأي دهند

را  باید با فعالیت فرهنگی آن قانونی موردي که به صالح آنهاست غفلت کرده باشند می

، تا )تبلیغ خیر(گونه بوده  سیرة پیامبران نیز همین. گوشزد کرد تا جامۀ قانون به تن کند

الم به انسان اس. مردم با درك خیر به آن میل کنند و معروف و قسط را برپا دارند

قد است اگر درست راهنمایی شود اکثر مردم درست انتخاب تبین است، و مع ش خو
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رضایت مردم ) چه قانون حق چه قانون باطل(هرحال ضابطۀ اعتبار قانون  به. کنند می

  .است

دهند هر حکم شرعی که بخواهد  اي که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می در جامعه

تا زمانی که . مومی عبور کنداي ندارد که از صافی رضایت ع در کسوت قانون درآید چاره

افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردي که 

را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأي دادند آن حکم فاقد اعتبار  به هر دلیلی آن

ی حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانون اگرچهقانونی خواهد شد، 

اسالم نواندیش بر این باور است که هیچ حکم شرعی را بازور . جاي خود باقی است هب

مهم این است که زمینۀ فرهنگی الزم . قانون بر جامعه تحمیل کرد عنوان بهتوان  نمی

جاي توسل به زور  هب. براي پذیرش توأم با اختیار و آزادي تعالیم دینی فراهم شود

مردم به تغییر قانون مبتنی بر برخی احکام شرعی رأي  یابی کرد چرا باید ریشه می

  زدگی مردم را علت دانست؟ توان در همۀ موارد، کمبود ایمان و دنیا دهند؟ آیا می می

اند که کنار زده شده  روشنفکران مسلمان در مطالعات خود به این نتیجه رسیده

روي مردم از هواي بسیاري از احکام شرعی از عرصۀ قانونی جوامع اسالمی معلول پی

ایمانی آنها نبوده، بلکه مشکل در ثابت پنداشتن احکام متغیر و تعمیم شرائط  نفس یا بی

شک برخی از احکام  بی. زمانی مکانی عصر نزول بر دیگر جوامع و اعصار بوده است

شده در عصر پیامبر در راستاي سامان آن جامعه خاص بوده و با تغییر شرائط  تشریع

اینگونه احکام زمانمند یا متغیر تنها در . شود گونه احکام نیز منسوخ می ی اینزمانی مکان

 اگرچه. گونه احکام است حتی برخی آیات قرآن نیز ناظر به این. شود سنت یافت نمی

همۀ احکام شرعی عصر نزول مطابق عرف آن روزگار عادالنه، عقالیی و برتر از 

اند، امروز  شده یل توسط مؤمنان تلقی به قبول میهمین دل اند و به هاي رقیب بوده حل راه

از  اند، نه عقالیی و نه برتر برخی از آن احکام مطابق عرف این روزگار نه عادالنه

. شوند مثابۀ قانون در جوامع اسالمی پذیرفته نمی همین دلیل به هاي رقیب و به حل راه

  .بسیاري از احکام شرعی متعارض با حقوق بشر از این سنخند

یک از  گونه نیست که هیچ از سوي دیگر از دیدگاه متفکران اسالم نواندیش این

عبادي توسط عقل انسانی قابل ادراك نباشد و همه مصالح و مفاسدش احکام شرعی غیر

هایی که عقل انسانی امکان ارزیابی دارد،  واضح است که در گزاره. بر انسان مخفی باشد
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حال فهم متون مقدس فهمی بشري است هر به. شودبحث و چون و چرا و مقایسه مطرح 

  .هاي متفاوت نیز منتفی نیست و امکان برداشت

سازگار است، زیرا  دموکراسیاندیش با اصل سوم باتوجه به مقدمات فوق اسالم نو

حقانیت آن به اقبال و ادبار  اگرچهاعتبار قوانین به رضایت و رأي مردم است که : اوالً

  .مردم بستگی ندارد

  .توانند قانون وضع کنند یا هر قانونی را تغییر دهند یا لغو کنند مردم می: انیاًث

یافته در تعارض با برخی احکام مسلم انون موضوعه یا لغو شده یا تغییراگر ق: ثالثاً

کنند مردم و افکار عمومی  ثابت دینی باشد عالمان دین با فعالیتی فرهنگی کوشش می

  .ا تغییر یا لغو نادرست استرا قانع کنند که این وضع ی

که عالمان دین در اقناع افکار عمومی به هردلیل ناموفق باشند و  صورتیدر: رابعاً

 تفاده از عنصر فشار و اجبار خالفیازیدن به زور و اس دست. مردم مبانی ایشان را نپذیرند

شده ذدر چنین موارد تصمیم اتخا. شود مقتضاي رحمانی اسالم است و هرگز تجویز نمی

شود و از طرق متعارف قانونی  لحاظ دینی نادرست ارزیابی می اگرچه دمکراتیک بوده به

  .شک فعالیت فرهنگی مؤثرترین حربه دراین راه خواهد بود بی. شود براي لغو آن اقدام می

ناسازگار  دموکراسینتیجه در زمینۀ اصل سوم، اسالم سنتی و تاریخی کامالً با در

  . باشد سازگار می دموکراسییش با است، و اسالم نواند

  

  جهینت

اندیش اسالمی، ، با دو قرائت سنتی و نودموکراسی گانه اکنون با مطالعه موردي اصول سه

  :بندي است به شرح ذیل قابل جمع دموکراسینتیجۀ ارزیابی سازگاري اسالم و 

  :ناسازگار است دموکراسیاسالم سنتی و تاریخی در موارد زیر با  :الف

نظارت مردمی برحکومت،  بینی نهاد راصل نظرات همگانی در سه نکتۀ عدم پیشد .1

تقلیل نظارت همگانی به نظارت عمومی مسلمانان، عدم جواز ورود زنان در نظارت بر 

  .گرفتن آن محرومند مناصبی که شرعاً از بعهده

در اصل برابري سیاسی در چهار محور تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی، تبعیض . 2

 .ردگی و تبعیض فقهیب

ها در تمامی موارد یا  گیري عمومی دربارة مقررات و سیاست در اصل امکان تصمیم .3

 .حداقل در حوزه احکام شرعی الزامی
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  والحمدهللا. سازگار است دموکراسیاندیش در اصول سه گانه با اسالم نو :ب

  

  ها یادداشت

، در »دموکراسیاسالم و «جان اسپوزیتو و جیمز پیسکاتوري، مقالۀ : بنگرید به .1

  .46، طرح نو، صفحه 1377مرتضی اسعدي، تهران،  ،»ایران، اسالم، تجدد«کتاب 

، ترجمه بهاءالدین »اندیشه سیاسی در اسالم معاصر«، حمید عنایت: بنگرید به .2

ناسیونالیسم، : ، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، فصل چهارم1365خرمشاهی، تهران، 

 .220ـ 242و سوسیالیسم، صفحه  وکراسیدم

 .»االسالم العالمی و االسالم«در کتاب  سید قطب: نمونه بنگرید به عنوان به .3

هاي مورد  اند، ویژگی هاي تلقی خود را استخراج نکرده عالمان اسالم سنتی ویژگی .4

 .اشاره حاصل آشنایی اجتهادي نگارنده با اندیشۀ یاد شده است

حقوق بشر و روشنفکري «: ام محور را در مقالۀ ذیل مفصالً مورد بحث قرار داده این .5

 . 85-148الناس، صفحه  ، کتاب حق»دینی

اسناد  آزادي عقیده و مذهب در اسالم و«: ام این محور را در مقاله ذیل بسط داده .6

 .181-216الناس، صفحه  ، کتاب حق»حقوق بشر

، »از اسالم تاریخی به اسالم معنوي«: ام ل آوردهاین محور را در مقاله زیر به تفصی .7

 .15- 34الناس، صفحه  کتاب حق

حق تعیین (اسالم حقوق سیاسی مردم در «براي شرح این محور بنگرید به مقاله  .8

 .هاي حکومت دینی ، کتاب دغدغه»)سرنوشت

 :ام برده  از کتاب زیر فراوان بهره دموکراسیدر فصل ضوابط  .9

لفروز، تهران، تقی د، ترجمۀ محمدو حقوق بشر دموکراسی D.Beethamدیوید بیتام 

  .، طرح نو1383

  :در مقاله زیر قابل مراجعه است دموکراسیبودن ذاتی مفهوم انگیز ایدة بحث .10

W.B.Gallie; (Essentially Contested Concepts), Proceedings of 
the Aristotelian Society, 1965-1967, pp. 56-98. 

11. R.A Dahl, Democracy and lts Critics (New Haven: yale     
University press, 1989) chs. 4-5.                                                

 .487ـ  502، جمهوري، افالطون .12

 .320- 328، پروتاگوراس، افالطون .13
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 .کراسیدموتعریف و توجیه : بیتام، پیشین، فصل اول .14

-269هاي اساسی سنجش دمکراتیک، صفحۀ  اصول و شاخص: پیشین، فصل هشتم .15

243. 

، »نظارت بر عملکرد ولی فقیه«: ام در زمینۀ نظارت در این مقاله مشروح بحث کرده .16

 .85ـ 65، ص 80، شهریودر 7، شماره آفتاب

، اله حسینعلی منتظري در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر بنگرید به آیت .17

فصل  213ـ304 2، ج1408، قم، والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه  دراسات فی

  .ازمنکر و ادارة حسبه پنجم در امر به معروف و نهی

 .216و  31، خطبۀ  البالغه ، نهجدر این زمینه بنگرید به سیدرضی .18

 1الفقهیه، ج به محمدحسن بجنوردي، القواعد . یددربارة قاعدة نفی سبیل رجوع کن .19

 . 1424، قم، 185ـ207ص 

 .االسود االبالتقوي العجم وال لالبیض علی الفخر للعربی علی .20

حقوق بشر و روشنفکري «مقالۀ : دربارة مشروح بحث نابرابري حقوقی بنگرید به .21

 .، پیشین»دینی

داري در اسالم  مسئله برده«: ام دربارة این حوزه در مقالۀ ذیل مفصل بحث کرده .22

 .341-378ناس، صفحه ال کتاب حق، »معاصر

 .به تفصیل بحث شده است» مت والییحکو«دربارة حوزه چهارم در کتاب  .23

محمد ترکمان، تهران، : ، گردآوردنده60ـ59ص  1، ج ياهللا نور رسائل شیخ فضل .24

1364. 

 .56ـ 58پیشین  .25

 .106و  104ص  1پیشین، رسالۀ حرمت مشروطه ج  .26

 .9، ج تفسیر فی ظالل القرآن، سید قطب .27

، آخر سورة آل عمران، بحث المیزان فی تفسیر قرآن. حسین طباطباییسید محمد .28

و مقاله والیت و زعامت در اسالم،  101ص  4ج 1394روابط اجتماعی در اسالم، بیروت، 

 .182، ص 1369قم،  هاي اسالمی بررسیدر مجموعۀ 

مرکز مطالعات اسالم و  المللی دین و دموکراسی، همایش بینشده به  مقاله عرضه *

گروههاي فشار مانع از  .11/9/1383 و دانشگاه فردوسی مشهد؛ (CSID)دموکراسی 

 .برگزاري این همایش شدند
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     *ران معاصرینقش اسالم در گذار به دموکراسی در ا

  

. مهمترین مطالبات مردم در ایران معاصر است ساالري یکی از دموکراسی یا مردم

ي گذشته، عبرت از ها شک گذار به دموکراسی نیاز به مطالعه، طراحی، ارزیابی ناکامی بی

سازي نظري گذار بستر. ی نظري داردتجارب دیگران، شناخت شرایط بومی و تدوین مبان

قوق و علوم سیاسی ي علوم اجتماعی و حها به دموکراسی در درجۀ اول وظیفۀ دانشکده

از دانشجویانی که امکان بحث علمی درباره این مسأله مهم را فراهم آوردند . است

  .سپاسگزارم

به اقتضاي مطالعاتم بر آن شدم که در این مجال نقش اسالم را در گذار به 

ترین مؤلفۀ سنت در جامعۀ  قوي عنوان بهاسالم . دموکراسی در ایران معاصر بررسی کنم

ر تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقشی غیرقابل اغماض داشته است؛ ایرانی د

ویژه در سه دهه اخیر که نظام موسوم به جمهوري اسالمی در ایران مستقر شده است  به

نام اجراي احکام شریعت، سکّان سیاست ایران را به انحصار خود  و روحانیون به

  .کلیدي پاسخ دهم کوشم به دو سؤال در این بحث می .اند درآورده

  

  دو سؤال کلیدي

  اسالم چه نقشی در گذار به دموکراسی در ایران معاصر ایفا کرده است؟: سؤال اول

عواملِ باعث تسریع در  ازجملهاسالم : الف: براي این سؤال سه پاسخ محتمل است

: ج. موانع گذار به دموکراسی بوده است ازجملهاسالم : ب. گذار به دموکراسی بوده است

پاسخ محتمل سوم در . اسالم در گذار به دموکراسی نقش قابل توجهی نداشته است
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کدامیک . کند شود و نظر هیچ متفکّري را به خود جلب نمی همان مطالعات بدوي رد می

از دو پاسخ اول و دوم صحیح است؟ فرضیۀ من در این این بحث صحت هر دو گزاره 

مهمترین موانع گذار به دموکراسی  ازجملهسالم سو ا است، یعنی در سدة گذشته از یک

بوده، و از سوي دیگر اسالم در زمرة مهمترین عوامل تسریع در روند گذار به دموکراسی 

  آیا پذیرش توأمان این دو گزاره تناقض نیست؟. بوده است

اما در ایران . اگر یک اسالم هر دو نقش را ایفا کرده بود سخن از تناقض روا بود

بر . ها است با دو تلقّی، با دو قرائت، با دو برداشت از اسالم مواجهند مردم مدتمعاصر 

 ازجملهقرائتی از اسالم در ایران معاصر : شود می این اساس فرضیۀ بحث چنین تعریف

بزرگترین  ازجملهبزرگترین موانع گذار به دموکراسی بوده است و قرائت دیگري از اسالم 

تبیین این دو قرائت یکی . دموکراسی در ایران معاصر بوده استعوامل تسریع درگذار به 

  .در ستیز با دموکراسی و دیگري سازگار با دموکراسی، وظیفۀ اصلی بحث امروز من است

 اسالم در روند گذار به دموکراسی چه نقشی: سؤال دوم سؤالی رو به آینده است

کدام  ساالري و دوستداران مردم خواهان دموکراسی: باید ایفا کند؟ یا از زاویۀ دیگر می

  باید تقویت کنند؟ می قرائت از اسالم را

براي تسریع در . رسد می حدودي واضح به نظرسایۀ فرضیۀ اول، فرضیۀ دوم تادر 

جز تقویت تلقّی دوم از اي  روند گذار به دموکراسی در آینده ایران، در ایران فردا چاره

  .این دو فرضیه بیان چند نکته مقدماتی الزم استاما قبل از اثبات . اسالم نداریم

  

 مقومات و ارکان دموکراسی

دانم و معتقدم که  می مرادم از دموکراسی چیست؟ اوالً آن را امري مطلوب: مقدمۀ اول

که شرط کافی  هرچنددموکراسی شرط الزم ادارة یک جامعۀ سالم در این دوران است؛ 

که در خارج از مرزهاي ایران تولید شده است، اما لزوماً دموکراسی راه حلّی است . نیست

همچنان که منطق و . باشد دلیل اینکه ابتدا به نظر دیگران رسیده است مردود نمی به

فلسفه نیز در آغاز در خاستگاه دیگري رشد و بروز کرد و سپس مسلمانان آن را به 

مانند منطق و فلسفه  دموکراسی هم. بردند ها خدمت گرفتند و از برکت آن بهره

باشد؛ اما  می خاستگاهش یونان قدیم است و تلقّی رایج آن از محصوالت دوران مدرنیته

اش زد و یا چون از  توان صرفاً به اعتبار اینکه از خارج آمده است مهر رد بر پیشانی نمی

ایسه با رسد که در مق می نظر به. غرب آمده، شیفتۀ آن شده و آن را بدون نقّادي بپذیریم
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. خطاترین روش ادارة جامعه باشد ي دیگرِ اداره سیاسی دوران ما، دموکراسی کمها حل راه

  .طور ناقص به هرچندایم  روشی که خواسته یا ناخواسته آن را پذیرفته

از ادارة سیاسی است که از طریق تأسیس اي  مراد من از دموکراسی همان شیوه

گر، مشارکت مردم در ادارة عرصۀ عمومی به از نهادهاي مرتبط با یکدیاي  مجموعه

دلیل اتّکاي به عقل جمعی به حداقل  هاي سیاسی به گیري حداکثر، و خطا در تصمیم

در چنین روشی نقش آفرینی و تأثیرپذیري فضاي سیاسی از افراد خاص . رسد می خود

شد، گردان اصلی عرصۀ سیاسی با جاي اینکه فرد خاصی صحنه رسد و به می به حداقل

دو نکتۀ مهم دموکراسی . گیرد می دست خود خرد و افکار عمومی ادارة جامعه را به

ي عمومی، و دیگري ها شده بر همۀ عرصه یکی لزوم نظارت همگانی نهادینه: عبارتند از

اگر . حقّ برابر همۀ آحاد جامعه در مشارکت در کلّیۀ تصمیمات مرتبط با عرصۀ عمومی

همۀ افراد و شهروندان یک جامعه را نپذیرفته باشد،  کسی برابري سیاسی و حقوقی

  .تواند از دموکراسی دم بزند نمی

و سازمان جهانی یونسکو  ــ تعریفی که از دموکراسی شده است ترین برطبق عملی

جز اي  براي داشتن یک نظام و جامعۀ دموکراتیک چاره ــ هم بر آن مهر تأیید نهاده

البتّه منظورم یک دموکراسی حداقلی است، نه لزوماً . چهار امر نداریمکردن  محقَّق

مورد در یک جامعۀ درحال گذار بحث در چراکهي حداکثري دموکراسی؛ ها مدل

شروع کنیم تا به تناسب ظرفیت  ها باید از حداقل. کمی دور از واقعیت است ها آل ایده

  .جامعۀ خود به یک مدل بومی در مورد دموکراسی دست پیدا کنیم

نه فقط برخی از . برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه در تمامی سطوح است: اولرکن 

سطوح جامعه، بلکه تمامی سطوح قدرت در جامعه می باید مبتنی بر انتخابات آزاد و 

  .عادالنه باشند

مانند اینکه دولت درون یک محفظۀ . وجود دولتی شفاف و پاسخگو است: رکن دوم

د آن توسط افکار عمومی قابل رؤیت، نظارت و ارزیابی باشد است و تمام عملکراي  شیشه

در اي  و درمقابل نهادهاي مشخصی همچون پارلمان یا مجلس پاسخگو بوده و هیچ نکته

  .هرم قدرت از پاسخگویی فارغ نمانده باشد

رعایت حقوق مدنی همۀ آحاد جامعه بدون استثنا است و در سرلوحۀ این : رکن سوم

اي  در چنین جامعه. ی، آزادي قانونی شهروندان جامعه قرار داردحقوق مدنی و سیاس

کنیم، دیگر بحثی به نام اقلّیت قومی و نژادي و  می وقتی که از برابري حقوقی صحبت



 334 شریعت و سیاست

ماند و در برخورداري از حقوق  دینی و مذهبی یا شهروند درجۀ یک و دو باقی نمی

  .برخوردار نخواهد بوداي  شهروندي همه یکسان هستند و هیچکس از حقّ ویژه

اي  که شاید مهمترین شرط تحقّق دموکراسی باشد، وجود جامعه: رکن چهارم

ساخت یک حکومت و نظام سیاسی دموکراتیک است که زیر (Civil Society)مدنی

آزاد و با اختیار خود نهادها، اي  شهروندان نتوانند با ارادهاي  اگر در جامعه. باشد می

 ندیکاهاي مستقل از ارادة دولت را تشکیل بدهند، به دشواري، احزاب و سها انجمن

  . توان گفت که دموکراسی در آن جامعه امکان تحقّق داشته باشد می

توان شاهد آن  می یکی از اموري که امروز در دو کشور همسایۀ ما، افغانستان و عراق،

. رها تزریق کنندخواهند دموکراسی را به شیوة وارداتی به آن کشو می بود این است که

توان بدون تحقّق  می یی که پشت این امور هستند پرسید که آیاها باید از تئوریسین

، با این شیوة صادراتی )به ویژه در برخی از جوامع عقب افتادة فئودالی(جامعۀ مدنی 

  دموکراسی را محقّق کرد؟

د نداشته زیرساخت اصلی نظام دموکراتیک وجو عنوان بهبدون شک اگر جامعۀ مدنی 

محتوا یعنی اسم قانون، اسم پارلمان، اسم احزاب، اسم  باشد، دموکراسی به صورتهایی بی

آنچنان که ما در . شود می ، اما بدون مسماي واقعی آنها تبدیلها انتخابات، اسم روزنامه

ایم؛ اما بهتر از  هایی از نهادهاي دموکراتیک داشته صدسال اخیر در ایران نیز صورت

 ایم یا توانیم قضاوت کنیم که آیا شاهد محتواي دموکراتیک هم بوده می خودمان هرکسی

. کند نه؟ و اگر نبوده ایم به چه دلیل بوده است؟ صرف وجود پارلمان و حزب کفایت نمی

  .تر است زیرساخت دموکراسی از خود دموکراسی مهم

ي دموکراتیک است که هنوز در آن نهادهااي  مراد از گذار به دموکراسی، جامعه

. گونه هم نیست که هیچ اثري از دموکراسی در آن نباشد محقّق نشده است، اما این

حال گذار هستیم و قرار است به حداقلی از نهادهاي شک ما یک جامعۀ در بی

  .دموکراتیک دست بیابیم

  

  دموکراسی و استبداد در ایرانِ سده اخیر  

ال گذار به حدراي  ایران جامعه. ان استنکتۀ مقدماتی دوم یک تحقیق موردي در ایر

اینکه چرا ما هنوز در حال گذار هستیم . ساله در این روند استدموکراسی با قدمتی صد

دارد که اگر کسی جوابش را بداند و بتواند این اي  ایم، قصۀ پرغصه و به مقصد نرسیده
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اولین باري . ده استدرمان را مداوا کند خدمت بزرگی به جامعه خود کر درد تا کنون بی

خواهی  خواهی و عدالتخانه به شکل ناقص در چارچوب قانون هرچندکه نغمۀ دموکراسی 

نهضت مشروطه آغاز تحوالت . سال پیش، در عصر مشروطه بود 98شروع شد، در حدود 

که سابقۀ استبداد در آن بیش از اي  جامعه در. رو به دموکراسی در ایران بوده است

هم . صد سال است و استبداد نه برخاسته از این دین بود، نه مالزم آن دیندوهزار و پان

شد و هم بعد از اسالم به همان شیوه  می قبل از اسالم جامعۀ ما به شیوة استبدادي اداره

حتّی نهضت مشروطه نتوانست خاك استبداد خیز ایران را به نهال . باقی مانده است

ی موقّت بود و دولتی مستعجل داشت و در فاصلۀ مشروطه مهمان. دموکراسی مزین کند

یعنی حتّی قبل و . کوتاهی استبداد صغیر پیش آمد و بعد از آن هم دوباره استبداد کبیر

  . ایم بعد از مشروطه هم ما در ایران شاهد استبداد بوده

بوده  1357دومین تحول مهمی که در ایران معاصر اتفاق افتاده انقالب اسالمی سال 

امید به اینکه قرار . انقالب اسالمی در ایران، منطقه و جهان امیدهاي فراوانی آفرید. است

 هرچند. است یک دموکراسی بومی، آسیایی، ایرانی و اسالمی در جامعۀ ما محقّق شود

اصوالً گفتمان . که در آن زمان هم دموکراسی در صدر شعارهاي انقالب اسالمی نبود

بحث از آزادي، استقالل و عدالت . مانی دموکراسی محور نبودآغازین انقالب اسالمی، گفت

مطرح  ساالري بود اما در شعارهاي مردمی دوران انقالب، بحث از دموکراسی یا مردم

موکراسی محور اصلی نبود د. طور کلی مغفول مانده باشد گونه هم نبود که به اما این. نبود

  .زدن، رشد و ارتقا بود حال جوانههرچند در

رسد در این یک ربع قرنی که از وقوع انقالب اسالمی گذشته گرچه  می نظر هب

مسألۀ  عنوان بهیی در این زمینه برداشته شده است، اما مسألۀ استبداد همچنان ها قدم

اصلی عرصۀ عمومی در ایران به حال خود باقی مانده باشد و حتّی انقالب اسالمی نیز 

  .استبداد را در ایران حل کند همانند نهضت مشروطه نتوانست مشکل

بحث گذار به دموکراسی حتّی پس از انقالب اسالمی همچنان به قوت خود باقی 

دلیل اینکه پس از انقالب  به. مانده است، اگر نگوییم که امروز تشدید شده است

  .هایی از استبداد مطرح شد که قبل از انقالب به پیچیدگی امروز نبود شکل

الواقع بر سر دو تلقّی  دهد که نزاع اصلی فی می ر ایران نشانسالۀ اخیتاریخ صد

هاي مختلفی  تواند نام می مختلف از نحوة ادارة جامعه بوده است و البتّه این دو نوع تلقّی

ساالرانه، استبدادي و  تلقّی اول نگرش یکّه. کند داشته باشد، اما واقعیت آن تغییر نمی
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ساالرانه و آزادیخواهانه و باور به  ی دوم نگرش مردمباور به جامعۀ بسته است؛ و تلقّ

و  ها ، هم درمیان دینداران و هم درمیان الئیکها هر دو نوع این تلقّی. جامعۀ باز است

  . شود می سکوالرها مشاهده

دهد که در ایران هم استبداد دینی و  می مطالعۀ تحوالت سدة اخیر در ایران نشان

به بیان دیگر هم الئیسیته و سکوالریسم . ایم ک داشتههم استبداد سکوالر و الئی

باوري  نزاع اصلی نبرد بین اسالم و دین. ایم فاشیستی و هم تلقّی فاشیستی از دین داشته

سو و سکوالریسم و الئیسیته از سوي دیگر نبوده است؛ و این امر ایجاد مسألۀ  از یک

درمیان . فعلی ایران است فرعی درمقابل مسألۀ اصلی تاریخ سدة اخیر و وضعیت

کوشیدند  می ایم یعنی کسانی که خواهان، هم افراد دیندار و متدین داشته مشروطه

وظایف سیاسیشان را از متون دینی استخراج کنند و هم افرادي که از طریق دیگري به 

در آن عرصه هم طالبوف و ملکم . اند خواهی شده غیر از اهرم دین وارد عرصۀ مشروطه

در صف . و هم آخوند خراسانی و نائینی و سید محمد طباطبائیاند  تقی زاده بوده خان و

هم افراد مذهبی و روحانی و هم افراد الئیک . شوند می استبداد هم هر دو دسته مشاهده

  . علی شاه قاجاري، هم محمداهللا نور هم شیخ فضل. گریز و سکوالر و دین

لذا اجازه . گردان اصلی بوده است معلوم است که چه جریانی تعزیه در دوران رضاخان

دهید بگوییم استبداد قبل از انقالب اسالمی در ایران استبداد سکوالر بود و بعد از 

قدرت مراد از استبداد تمرکز . تدریج مسلّط شد دینی به ساالري یکهانقالب اسالمی، 

رت سیاسی و عدم مسؤولیت رهبر العمربودن و ادواري نبودن رأس هرم قد سیاسی، مادام

هم باز ید آاستبداد به هر شکل و لباسی در. برابر یک نهاد منتخب مردمی استدر

البتّه استبداد دینی قطعاً از استبداد سکوالر و . استبداد است و نخواستنی و نامطلوب

اهرم دین را هم به خدمت استبداد درآورده و با استفادة  چراکه. تر است الئیک نامطلوب

نباید حافظۀ تاریخی خود را . تر است ي بیشتري یافته، لذا خطرناكها ابزاري از آن قابلیت

ایم، مسألۀ  دلیل فجایع و وقایعی که در سالیان اخیر با آن مواجه بوده فراموش کنیم و به

 یک دولت سکوالر بود و به هر نحوي از انحاء کوشش يدولت پهلو. اصلی را از یاد ببریم

ي بومی ایران، با یک ها توجه به مؤلفه کرد یک مدرنیتۀ مونتاژي و وارداتی، بی می

طلبی و  پس از انقالب هم در عرصۀ آزادي. شده را در ایران محقّق کند زدایی حساب دین

  .ي الئیک و سکوالر هستیمها رایشي دینی و گها خواهی شاهد گرایش دموکراسی
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  مثابه مانعِ گذار به دموکراسی اسالم به

اسالم چه نقشی در گذار به دموکراسی در ایران معاصر بازي کرده : اکنون پرسیدنی است

است؟ در نکتۀ مقدماتی اشاره شد که در عصر مشروطه توسط برخی علماي دین تلقّی 

ي دموکراتیکی ها دیگرانی هم بودند که تلقی هرچند .از اسالم ارائه شداي  آزادیخواهانه

در ادامۀ سخنم به . رسد در این مسأله پیش قدم هم بودند می نظر ارائه کردند، و به

  .شوم می ي اسالمی متمرکزها ندارم و در تلقّیاي  ي غیر اسالمی اشارهها تلقّی

گردان  الب صحنهتوان گفت که دو تلقّی اسالمی در ایران قبل از انق می مجموعدر 

ي علمیه و حتّی در بین روشنفکران وجود داشته ها اصلی بوده است که هر دو در حوزه

ي ها در بین مذهبی. ي اصلی دینداري متعلّق به روحانیت نبودها همۀ چهره. است

ایم که منشاء خدمات و اثرات  ي موجهی در ایران معاصر داشتهها روشنفکر هم چهره

  .ما بوده و هستندفراوانی در جامعۀ 

. نظر دارم از اندیشه اسالمی ارائه کنم توجه بفرمائیدلطفاً بر روي این دو تلقّی که در

 یی در مورد آنها صورتها چون چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران متأسفانه خلط

 شود که امیدوارم این توضیحات، می باره مشاهده گیرد و نوعی انحصارگرائی در این می

الجمله کسانی هم درمیان  فی. ایضاحی براي عدم خلط این دو تلقّی با یکدیگر باشد

ایم که در عرصۀ عمومی هیچ  میان روشنفکران سکوالر، داشتهعلماي دین و هم در

  . پردازم که به آنها نمیاند  وظیفۀ دینی براي خود قائل نبوده

گونه هستند و مومی شدند دوي عها اما کسانی که با بینش و هویت دینی وارد عرصه

اسالم سیاسی یک . الواقع کالم اصلی بحث امروز شناخت این دو اسالم سیاسی ست فی

شدن یک قرائت، تمامِ اسالم سیاسی را بدنام  متأسفانه رسمی. تلقّی و یک قرائت نیست

ی از زدای طور کلی دین دنبال کارنامۀ ناموفّق جریان رسمی، به کرده است تا آنجایی که به

  .عرصۀ عمومی وجهه نظر اصلی برخی جریانات قرار گرفته است

کند  می یکی از آن دو تلقّی اسالم سیاسی اعتقاد دارد زمانی اسالم امکان عمل پیدا

گرفتن  دست الواقع اجراي احکام شریعت در گرو به دست بگیرد، یعنی فی که دولت را به

اسالم «الم را بدون هیچ بار ارزشی، توان این تلقّی از اس می لذا. دانند قدرت می

یعنی اسالمی که براي تحقّق خودش نیاز دارد که . عنوان کرد» طلب خواه یا قدرت قدرت

دست بگیرد و معتقد است اگر مردم با آنها باشند  قدرت و به شکل مشخّص حکومت را به

بار براي تحقق داند که از اهرم زور و اج می صورت خود را مجاز که چه بهتر، در غیر این
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گرایانه و  استفادة این گروه، از مردم یک استفادة توده. ي دینی استفاده کندها آرمان

آنها اعتقاد ندارند که اگر مردم با آنها . طلبانه است گیري فرصت پوپولیستی و یک بهره

صورتی میزان رأي مردم است که مردم بلکه در. باز میزان رأي مردم استمخالف باشند، 

  .ی آنها را باور و قبول داشته باشندتلقّ

زمانی که مردم این تلقّی را قبول دارند، عالوه بر اینکه این تفکّر مشروعیت خود را 

اساس یت سنتی بریک مشروعیت کاریزماتیک و یا مشروعیت الهی و یک مشروع

 .تواند از مشروعیت عقالنی یا دموکراتیک هم استفاده کند می داند، می تقسیمات وبري

گرفتن  دست در این تلقّی به. اما این مشروعیت عرَضَی و ظاهري است، نه ذاتی و واقعی

این . اصلی است و حکومت دینی، محور اندیشۀ این تفکّر استاي  حکومت و دولت مسأله

 در بین روشنفکران حداقل قبل از انقالب. تلقّی فقط منحصر به روحانیون نبوده است

و  ها نمونۀ الیه »امت و امامت«کتاب . ین تلقّی پیدا کردتوان جاي پایی براي ا می

 هرچنداز این اندیشه در میان آثار روشنفکران است؛ ) رقیق و نه کامل هرچند(یی ها رگه

در آثار دیگر روانشاد دکتر شریعتی ابعاد دیگري هم بود؛ اما این اثر از آثار او بیشتر 

کردند؛ حتّی اگر  می گونه استنباط خی اینمتمایل به این اندیشه بود و یا الاقل بر

  .داشته استاي  نخواهیم عنوان کنیم که گوینده هم چنین اراده

اندیشۀ والیت فقیه در چنین سرمشق و گفتمان و پارادایمی وارد عرصه سیاسی 

. است که مشروعیت خود را از آسمان گرفته است نه از زمیناي  شود، و اندیشه می ایران

عی مردم با حامل محترم این اندیشه همراهی کردند و به نوعی مشروعیت در مقط اگرچه

مهمترین نکته . دوگانه حاصل شد؛ اما مشروعیت اصلی، مشروعیت الهی و فرا انسانی بود

خواهم بر آن تأکید کنم، و در فهم نسبت  می در این تلقّی و اندیشۀ اسالمی معاصر که

الواقع این سؤال است که  ی اهمیت فراوان دارد؛ فیاین قرائت از اسالم با مسأله دموکراس

ساالر چه نسبتی با دموکراسی دارد و چرا ما  یا اقتدار طلب یا اسالم یکّه مدار اسالم قدرت

  ایم؟ بزرگترین مانع دوران گذار به دموکراسی شناخته عنوان بهآن را 

هم هست و به شود که ذاتی این اندیشه  می دو ویژگی اصلی در این اندیشه یافت

 هم نباشد و مقوم این تفکر است و اگر این اندیشهکردن  رسد که قابل رفع می نظر

نکتۀ اول اعتقاد داشتن به . خواهد وجود داشته باشد باید این دو نکته هم در او باشد می

در ) و یا در عمل براي روحانیون(» حقّ ویژه براي فقها«امتیاز حقوقی مفسران دین یا 

حال اینکه رکن اول دموکراسی و سنگ اول بناي مردمساالري، . ومی استعرصۀ عم
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. لحاظ حقوقی بر دیگري برتري ندارد کس به برابري حقوقی آحاد جامعه است؛ یعنی هیچ

صورت دربست ملک یک صنف خاص و یا یک شخص خاص تصور  عرصۀ سیاسی به

حقّ آسمانی دارند ) وحانیونیا در عمل ر(که معتقد است فقیهان اي  اندیشه. نشده است

سمت رهبري و زمامداري جامعه  به و از جانب شارع یا خداوند و یا پیامبر یا امام زمان

اند، و آنها هستند که منحصراً صالحیت ادارة جامعه، صالحیت تشخیص  منصوب شده

تعیین  مصداق رهبري، صالحیت تقنین در جامعه یا نظارت بر تقنین و یا حقّ

همچنین صالحیت قضاوت در جامعه در انحصار آنها . ي کالن جامعه را دارندها سیاست

لذا باید یکی از . است؛ این انحصارها بر فرض صحت با رکن اول دموکراسی سازگار نیست

اما . دموکراسی باطل است و این اندیشه صحیح است و یا برعکس: دو شقّ را پذیرفت

  .ن دو با هم سازگارندنمی توان گفت که ای

طلب دموکراسی و اندیشۀ اسالم اقتدار نکتۀ دوم که باز در بحث نسبت سنجی بین

توان بعد از اینکه این حقّ ویژه را براي  می کند این است که آیا می نقش اصلی را بازي

روحانیون قائل شدند، قوانین جامعه را توسط افکار عمومی تغییر داد یا این قوانین خارج 

یا در قوانین جامعه، قوانینی عبارت دیگر آ به ز ارادة ملّی و اکثریت مردم، دائمی است؟ا

قابل تغییر و ابدي هست و یا همه قوانین تا زمانی مشروعیت دارند که مردم بخواهند غیر

  شدن است؟نونی بدون هیچ استثنائی قابل لغوو اگر زمانی نخواستند هر قا

دهد که امکان تغییر هر قانونی توسط مردم  می مشخص است که این اندیشه پاسخ

مانند چه مردم بخواهند،  می وجود ندارد و قوانینی داریم که به شکل ثابت و دائمی باقی

باور . در این محور دوم هم این تلقّی از اسالم با دموکراسی سازگار نیست. چه نخواهند

ي با والیت فقیه هیچ سازگارشود که مشخّصاً ذکر کنیم اندیشۀ  می این دو ویژگی باعث

زند یا والیت فقیه را  می کسی که دم از سازگاري این دواندیشۀ دموکراسی ندارد و هر

کدام از این دو رویکرد را  درست نفهمیده است یا دموکراسی را درك نکرده و یا هیچ

  .متوجه نشده است

یی از قبیل ها واژهکه ذکر کردم وفادار بمانیم، اي  بنابراین اگر به این دو مؤلفه

دموکراسی دینی یا مردمساالري دینی مبتنی بر والیت فقیه تناقضی قطعی یا مردم 

یک زمانی ممکن است . بحث از صحت و سقم این یا آن نیست. آشکار استاي  فریبی

سمبل وحدت  عنوان بهمسألۀ والیت فقیه به یک امر تشریفاتی بدل شود و بگوئید که 

اما اگر قرار باشد مطلب . نگاه داشت، مانند مقام سلطنت در انگلستان توان آن را می ملّی
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صورت باید گفت که این دو باهم  به شکل حقیقی واقعیت خودش حفظ کند، در این

، و والیت فقیه یعنی »ساالري مردم«الواقع دموکراسی یعنی  فی. سازگار نیستند

هرگز  افالطون» فیلسوف شاهی« همچنان که نظریۀ. »فقیه حاکمی«یا » ساالري فقیه«

و » سلطنت اسالمی فقیه«و یا » فقیه شاهی اسالمی«تواند دموکراتیک باشد، نظریۀ  نمی

بحث دربارة این است . تواند دموکراتیک باشد یا هر عنوان دیگري را که بر او بنهیم، نمی

یا ولی فقیه چیز دیگري اگر اکثریت شهروندان چیزي بخواهند و حاکم جامعه : که

بخواهد، چه باید کرد؟ آیا ولی فقیه است که باید به اراده ملّی تن دهد، یا این مردم 

هستند که باید نظر خویش را با نظر ایشان سازگار کنند؟ والیت فقیه یعنی تقدم ارادة 

  .فقیه و روحانی حاکم، بر ارادة ملّی و اکثریت مردم

د نظر بعضی از بزرگان و پیش کسوتان فقهاست، از قبیل که موراي  تغییرات جزئی

اینکه باید فقیه را انتخابی تعیین کرد و یا اختیاراتش را مقید به قانون اساسی کنیم، 

کند، اما مشکل تعارض ذاتی با دموکراسی را از بنیان حل  می برخی از مشکالت را حل

  . ماند می یکند، و باالخره آن دو نکتۀ مشکل زا در آن باق نمی

کند که دیندار به احکام دائمی  می البتّه این نکته را اضافه کنم که دینداري اقتضا

دیندار به واجبات و محرّماتی . باور داشته باشد، اما مسألۀ قانون غیر از حکم شرعی است

اما گر قرار شد این حکم دینی لباس قانون به تن کند، . حکم شرعی باور دارد عنوان به

مشروعیت قانونی یک حکم . رداي قانون تا زمانی اعتبار دارد که مردم بخواهند این

متأسفانه خلط . تواند ابدي باشد می حقانیت دینی. شرعی منوط به ارادة مردم است

آنچنان که معصیت . بزرگی در صحنه عمومی ما در این ربع قرن اخیر اتّفاق افتاده است

ي قانونی خلط کرده و ها د، واجبات شرعی را هم با الزامان را با جرم قانونی اشتباه کرده

دائمی آنچه که درمورد غیر. اند احکام شرعی را هم با قوانین عرفی جامعه یکی پنداشته

گوییم، قانون است ولو یک منشاء دینی داشته باشد و  می ابدي بودنش سخنبودن و غیر

بسا مردم در  رود و چه ش از دست نمیا اگر لباس قانون را از تن درآورد هرگز اعتبار دینی

دموکراسی یک روش . مقطعی به اشتباه یک حکم دینی را از عرصۀ قانونی خارج کنند

دانیم نیست،  می برآیند آن لزوماً آنچه که من و شما صحیح. عملی ادارة جامعه است

، حال این تلقّیبه هر. اند بلکه آن چیزي ست که اکثریت به صحت یا سقم آن رسیده

، تلقّی رسمی در ایران است و مدار طلب و قدرت، اسالمِ اقتدار»اسالمِ والیی«ی یعن

موانع در گذار به دموکراسی بوده  ترین واسطۀ تعارض در دو رکن اصلی آن از بزرگ به

  .است



  341نقش اسالم در گذار به دموکراسی در ایران معاصر  

  مثابه عامل تسریع گذار به دموکراسی اسالم به

تابند و مایلند که آن را نادیده  نمیاست که دو دسته آن را براي  و اما تلقّی دوم تلقّی

طلب؛ و گروه دومی که مایل قّی اول و یا همان اسالم اقتداریکی قائالن به تل. بگیرند

و سکوالرها هستند؛ چه خارج از  ها رسمیت بشناسند، برخی از الئیک نیستند آن را به

ست با ا مساوي گویند اسالم می و مانند مسلمانان اقتدارطلب. ایران و چه در داخل ایران

لذا اسالم روشنفکري و اسالم . ي دیگر از اسالم، اسالم نیستها اسالمِ والیی؛ و قرائت

. هر دو گروه در این وادي دو روي یک سکّه هستند. زعم اینان اسالم نیست نواندیش، به

این تلقّی هم در گذشته در ایران بوده است و هم امروز با نفوذ فراوان هنوز در عرصۀ 

  .باشد می ی ایران موجودعموم

داند؛ یعنی از عرصۀ  این تلقّی نوع دوم، دین را منحصر به عرصۀ خصوصی نمی

اما معتقد است هر نوع حضور دین در عرصۀ عمومی باید با . کند زدایی نمی عمومی دین

هاي  سازوکار دموکراتیک باشد؛ لذا بازي دموکراتیک را پذیرفته است و با روش

و . شود می آید و با روشهاي دموکراتیک هم از صحنه خارج می کاردموکراتیک بر سر

پذیرش دین یک امر شخصی است، اما اگر اکثریت مردم تمایل به  اگرچهمعتقد است که 

هاي دینی داشتند، مادامی که حقوق دیگران را  سامان عرصۀ عمومی براساس ارزش

مِ اکراهی و اجباريِ گروه اول، مقابل اساللذا در. باشند، این حقّ آنهاستضایع نکرده 

گوید که ما باید مردم را  می کند و می دستۀ دوم از اسالمِ اقناعی و اسالمِ اختیاري دفاع

قانع کنیم؛ اگر قانع شدند چه بهتر و اگر قانع نشدند، این حقّ آنهاست که آنچه خود 

نت و اجبار در رابطه پندارند، دنبال کنند و ما موظّف به استفاده از زور و خشو می صحیح

 با دیگري نیستیم؛ یعنی دیگران هم مثل ما اختیار دارند که آنچه که خود صالح

دانند انجام بدهند؛ اگر آنها در جامعه به اکثریت رسیدند، قطعاً قوانین، متأثّر از  می

، به اکثریت رسیدنداي  اندیشۀ آنان خواهد بود؛ و اگر مسلمانانی با این تلقّی در جامعه

ي عمومی ها حقّ آنهاست که قوانین جامعه متأثّر از اینها باشد و در خطّ مشی گذاري

لذا این تلقّی اسالمی، . ي معنوي دینی را با سازوکارهاي دموکراتیک وارد بکنندها جهت

تنها مشکلی در عرصۀ مردمساالري و گذار به  این تلقّی نه. تابد میمردمساالري را بر

. کنندة دموکراسی در ایران بوده و هست ه از عوامل مشدد و تسریعدموکراسی ندارد، بلک

نسبت خودش با کردن  بدون مشخّصاي  با توجه به قوت مؤلفۀ دین در ایران هیچ اندیشه

  .دین مردم امکان نفوذ اجتماعی و پیشرفت در این جامعه نداشته و ندارد
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ر دستی در مدرنیته سوي دیگسو دستی در سنّت و از روشنفکري دینی که از یک

فرهنگ دموکراسی در فرهنگ سنّتی کردن  قشر اجتماعی براي وارد ترین دارد، شایسته

دادن عدم تعارض بین تعالیم دینی از قبیل شورا و بیعت با  نشان. جامعۀ ایران است

الواقع از خدماتی بوده است که  مفاهیم کلیدي در عرصۀ دموکراسی مانند انتخابات فی

طور کلّی اسالم براي سامان و تدبیر در  وانسته است انجام دهد و اینکه بهاین نحله ت

اسالم نه نظام سلطنتی را . ارائه نکرده استاي  عرصۀ عمومی هیچ الگوي ثابت و جاودانه

طور کلّی تدبیر عرصۀ عمومی را  تأیید کرده و نه بر نظام جمهوري صحه گذاشته است؛ به

اسالم صرفاً اصول . ان به عقل جمعی مردم سپرده استمتناسب با مقتضیات مکان و زم

  .کند می کلّی را ارائه کرده است که رعایت آن سالمت یک نظام سیاسی را تأمین

بر دیدگاه دوم یقینی است آن است که در دیدگاه اسالمی تفرعن و بنا آن چیزي که

 کریم فرعونچهرة منفور استبداد در قرآن . استبداد در هر لباسی امري مردود است

توان در  می یی است کهها در کالم پیامبر خدا و ائمه هدي هم تأکید بر مؤلفه. است

قواعد فقهی مورد استفادة  ازجمله. از آنها استفادة بهینه کرد ساالري عرصۀ مردم

حکومت در : نام دارد» قاعدة رضایت«معتقدان به دموکراسی که بسیار ارزشمند است، 

الیجوز التَأَمرَ علی جماعۀ بِغَیر «. معه بدون رضایت آحاد آن جامعه مجاز نیستهر جا

  . بدون رضایت آنها مجاز نیستاي  امارت و حکمرانی بر جامعه. »رِضاهم

ام  ایم، بلکه تصریح کرده ادعاي ما این نیست که دموکراسی را از اسالم استخراج کرده

بلکه بحث نحلۀ . قبل از مسلمانان تولید شده استدموکراسی همچون منطق و فلسفه 

دوم این است که پذیرش این اندیشه نه تنها مشکلی را براي اندیشۀ اسالمی ایجاد 

اینکه امام علی . و سیرة اولیاي دین هم سازگار است ها کند، بلکه با بسیاري از سنّت نمی

ند و زمانی حکومت را ها سکوت ک سال) شیعیان به نصب الهیرسمی رغم اعتقاد  علی(

زمانی حکومت را در مدینه  )ص(دست بگیرد که مردم بخواهند، و یا اینکه پیامبر هب

رغم شرایط خاصی که در  دست بگیرد که مردم بخواهند، و یا اینکه امام مجتبی علی به

آن قرار گرفت زمانی که احساس کرد براي بقاي در حکومت نیازمند توسل به زور است 

گیري کرد، شواهد و قرائنی از صدر اسالم  آمادگی این را ندارد از حکومت کناره و جامعه

  .بر امکان سازگاري قرائتی از اسالم با دموکراسی است

موانع گذار به  ترین توان گفت که اسالم والیی از بزرگترین و جدي می درمجموع

تنها مانع نبوده بلکه  نه دموکراسی در ایران معاصر بوده است؛ اما اسالم روشنفکران دینی
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معتقدم همچنان که آن نوع اسالم مهمترین . باعث تسریع و تشدید این روند بوده است

 ترین مهمترین و جدي ازجملهعامل بازدارنده در این روند بوده است، اسالم اقناعی هم 

اسی را دلیل اینکه این نوع تلقّی توانسته یک برداشت بومی از دموکر به. عوامل بوده است

هیچ دلیلی وجود ندارد که ما الگوهاي دموکراسی متناسب با . در جامعۀ ایرانی ارائه دهد

جوامع دیگر را عیناً در جامعۀ خودمان پیاده کنیم؛ بلکه بهترین راه حلّ سیاسی أخذ 

  .و ارکان دموکراسی با رعایت سنّت جامعه و مقتضیات زمان و مکان است ها مؤلفه

  

  ده از دوران گذار  نر باقیمانقش اسالم در مسی

در آینده اسالم چه نقشی خواهد داشت؟ به اعتقاد من اگر : سؤال دوم این است که

واقعی آن بشویم، معناي  بهبخواهیم گردنۀ استبداد را طی کنیم و وارد عرصۀ دموکراسی 

جز این نیست که این سؤاالت را به وضوح و روشنی در عرصۀ عمومی مطرح اي  چاره

العمر  توان در یک جامعۀ سالم و در حال گذار به دموکراسی مقامات مادام می آیا. کنیم

توان  می توان همه را به پاسخگویی دعوت کرد اما خود پاسخگو نبود؟ آیا می داشت؟ آیا

بهره بود؟ اگر در جامعۀ ما هنوز نقاط  بر همه نظارت کرد اما خود از نظارت نهادینه بی

دوران کردن  به نظارت و پاسخگویی عمومی و تن به موقّتقدرتی هستند که تن 

دهند، با هر زبانی که سخن بگویند، مانع رشد و تعالی مردم و سد تحقّق  زمامداري نمی

راستی خداوند در کجا چنین عهدي با روحانیون یا عالمان دین . هستند ساالري مردم

  بسته است؟

 است که با تمام مردم و » ز منکرامر به معروف و نهی ا«عهدي اگر هست، عهد

هیچ دلیل دینی . مؤمنین است و خداوند با هیچ فرد خاصی عهد ویژة نبسته است

  .براي آنها در دست نداریماي  معتبري بر نصب افرادي خاص و تعیین حقّ ویژه

لذا اگر مسلمانان بخواهند در عرصۀ عمومی ایران باقی بمانند و در گذار به 

جز تمسک به تلقّی دموکراتیک از اسالم یا اي  دان باشند، چارهدموکراسی صحنه گر

یکی از مغالطاتی که در بسیاري از . تلقّی روشنفکرانه و نواندیشانه از اسالم ندارند

این است که اسالم اند  مورد تناقض بین اسالم و دموکراسی ذکر کردهیی که درها نوشته

که اسالم با دموکراسی اند  ه این نتیجه رسیدهو باند  سنّتی را با دموکراسی مقایسه کرده

شود که با  می صحیح است که در اسالم سنّتی و تاریخی نکاتی یافت. سازگار نیست

من موارد تعارض اسالم تاریخی را با حقوق بشر در . شیوة دموکراتیک قابل جمع نیستند
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ي موجود در ها کنم که برخی از تعالیم و آموزه می تصریح 1،جاي خود شماره کرده

اندیشۀ اسالم سنّتی و تاریخی اگر بخواهند باقی بمانند، نمی توان به دموکراسی وفادار 

عدم تساوي شهروندان و یا قبول حقوق ویژه براي فقیهان، مسلمانان : مواردي مانند. ماند

  .و شیعیان یا مردان

پذیرش آن در جز این نداریم که قبل از اي  اگر بخواهیم دموکراسی را بپذیریم چاره

به بیان دیگر گذار به . حوزة نظر، برداشتهاي جدید و تجدید نظرهایی را انجام دهیم

در . طلبد می دموکراسی در حوزة نظر یک اقتضا دارد و در حوزة عمل اقتضاي دیگر

، نه اکتفا به اجتهاد در »اجتهاد در اصول و مبانی«طلبد و آن هم  می حوزة نظر اجتهاد

  .پیش پا افتاده؛ و در حوزة عمل پذیرش ضوابط دموکراتیکفروع و جزئیات 

اجتهاد در مبانی،  این نیست که دموکراسی را اصل قرار بدهند و دین را بر 

تعالیم سنّتی  عنوان بهدموکراسی تطبیق کنند؛ بلکه یک بار دیگر باید در مورد آنچه که 

یاتی که در قالب دین عرضه دینی در اختیار قرار داده شده و دین پنداشته شده، یا عرف

و امکان تغییر آنها منتفی نیست، اند  و یا احکام متغیري که ثابت فرض شدهاند  شده

بنابراین با اجتهاد به لحاظ نظر و با پذیرش ضوابط . تجدید نظر و بازاندیشی کنند

توانیم شاهد قرائتی باشیم که در جهان معاصر امکان  می دموکراتیک در عمل، ما

این سخن هم در . توانند با سربلندي از آن دفاع کنند می دارد و مسلمانانکردن  عرضه

یک . ایران و هم در خارج از ایران شنوندة فراوان دارد و یک بینش در حال رشد است

پیام مقبول انقالب . تواند بپاید و بماند می بینش بومی است که ریشه در دین دارد و

ن باشد که در همان آغاز از بالیدن باز ماند و آن پیام توانست ای می 57اسالمی در سال 

فی الواقع همین بود که مسلمانان بر اساس ضوابط اصیل کتاب و سنّت و عقل بتوانند در 

دنیا الگویی آسیایی و شرقی و در منطقه و کشور الگویی ایرانی و اسالمی از مدرنیته ارائه 

دست هم داد و  خلی و خارجی دست بهبکنند که متأسفانه عوامل نظري و عملی و دا

جمهوریت بدون تحقّق ذاتیات آن و . امروز شاهد استحالۀ بسیاري از مفاهیم هستیم

تواند سخنی صادقانه با  ي آن، هرگز نمیها بدون رعایت مؤلفه ساالري استفاده از مردم

  .مردم باشد

چه گوییم، چه جمهوري اسالمی باشد،  می هنگامی که ما از جمهوري سخن

 وقتی. هاي دیگر، در وهلۀ اول باید جمهوري باشد سوسیالیستی و چه جمهوري
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اما اگر سخن و یا . یا دموکراسی باید مقومات ذاتی آن باقی بماند ساالري گوییم مردم می

رسد که از صداقت به  می کار ببریم و محتواي دیگري را اراده کنیم، به نظر کلماتی را به

  .دور باشد

مرحوم دکتر حمید . برم می با سخن پدر علم سیاست در ایران به پایان کالمم را

. اساتید علوم سیاسی در ایران بود ترین بین از واقع ــ که یادش گرامی بادــ  عنایت

. رسد درباره تلقّی دموکراتیک از اسالم مفید باشد می ذکر کرده است که به نظراي  جمله

ادعاي بعضی از نویسندگان مسلمان در تعبیه یک نظریۀ دموکراسی «: وي گفته است

اساس  توان بی ي دموکراتیک دین اسالم را نمیها اسالمی یا در توضیح خصوصیت

توان این را یک نوع عرضۀ ظاهر فریب از اسالم تلقّی کرد و این یک واقعیت  نمی. دانست

  ».است

پندارند علمی  می ري ذکر کردم کهت این جمله را به خصوص براي دوستان جوان

دنبال زدودنش باشیم  آنچه که ما باید به. زدایی از عرصۀ سیاست سخن گفتن یعنی دین

ي فاشیستی ها استبدادزدایی است چه از دین و چه از سکوالریسم؛ در هر دوي آنها تلقی

و  در ایران و منطقه، هم ما سکوالریسم. و استبدادي در دنیاي معاصر وجود دارد

هم . الئیسیتۀ فاشیستی داشته ایم و داریم و هم اسالم فاشیستی و استبدادي و طالبانی

کنم که نزاع اصلی در  می و تأکید. سکوالریسم دموکراتیک داریم و هم اسالم دموکراتیک

تر بین استبداد دینی و اسالم  ایران معاصر بین استبداد و دموکراسی و به شکل مشخص

به این امید که هر روز شاهد . در میان تفکّر اسالمی و تفکّر الئیک دموکراتیک است و نه

ي دمکراتیک و حذف تدریجی استبداد ها تعمیق بیشتر اندیشۀ مردم ساالر و تحقّق شیوه

  .دینی در ایران عزیز باشیم

  

  حقوق و علوم سیاسی   همایش گذار به دموکراسی، دانشکدهسخنرانی در

  21/2/1383دانشگاه تهران، 

  

  



  



  

  

  

  

  

  

  *گذار به دموکراسی در تروحانینقش 

  

یکـی بحـث   . توان به مسئله روحـانیون و گـذار بـه دموکراسـی نگریسـت      از دو منظر می

تئوریک و تحلیل نظري مسئله روحانیت وگذار به دموکراسی، و دیگري بحث از عملکـرد  

. ردسیاسـی دا  شناسـی  بحـث دوم صـبغه جامعـه   . روحانیت نسبت به گذار به دموکراسی

  . بحث امروز من متمرکز بر جنبه نظري مسئله روحانیون وگذار به دموکراسی است

لحـاظ نظـري روحـانیون در     خواهم به این سوال پاسخ دهم که بـه  می عبارت دیگر به

اند؟ و یا چه تغییراتی در سـیره   روند گذار به دموکراسی در ایران معاصر چه نقشی داشته

سـوي دیگـر   با دموکراسی ایجاد شـده اسـت؟ و از   واجهه روحانیت یا عرف اهل علم در م

رسـد   مـی  نظر اند؟ به روحانیون باعث چه تغییراتی در دیگران در گذار به دکوکراسی شده

هم روحانیون در مواجهه با دموکراسی بسـیاري از  . در هر دو ناحیه با تغییر مواجه باشیم

انـد، تـاثیر    که در آن زیستهاي  عهافکارشان دچار تحول شده؛ و هم در این مواجهه بر جام

  . گذار بوده اند

مـن  . مشخصاً ذکر کنم که بحث ما در مورد مطلق روحانیون در همـه ادیـان نیسـت   

. مـورد همـه مـذاهب اسـالمی    کنم و حتی نـه در  می درمورد روحانیون در اسالم صحبت

همـه  مشخصاً در مورد روحانیون شیعه سخن خواهم گفت و باز نـه روحانیـت شـیعه در    

بـازکردن مسـئله در نقـش روحـانیون نسـبت بـه گـذار بـه         . کشورها، مشخصاً در ایـران 

نقـش روحـانیون شـیعه در گـذار بـه      . طلبد می دموکراسی در عراق معاصر وقت بیشتري

بحث من صرفاً در حـوزه روحانیـت   . دموکراسی در لبنان هم جایگاه ویژه خودش را دارد

توان در این مجال بحـث را در طـول تـاریخ     هم نمی در ایران. شیعه در ایران خواهد بود
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کنیم که ایران و جامعه ایرانی با دموکراسـی مواجهـه    می بحث را از زمانی آغاز. انجام داد

شـود   مـی  یعنی فی الواقع بحث متمرکز. بیش از صد سال ندارداي  شد، و این مهم سابقه

یـا منتقـد بـا مسـئله      ي متفکـران روحـانی شـیعی اعـم از مـدافع     ها از نخستین کوشش

  . سده معاصر: قلمرو تاریخی بحث یک سده است. دموکراسی از زمان مشروطه تا امروز
  

  گانه روحانیون در گذار به دموکراسی نقش سه

در مسئله گذار به دموکراسی در طول این صد سـال، روحـانیون بـه سـه دسـته تقسـیم       

ر روحانیت در مسئله گـذار بـه   چه در دوران معاصر و چه در زمان مشروطه قش. شوند می

جریـانی کـه   : دموکراسی نسبت به نقشی که ایفا کرده به سه جریان قابل تقسـیم اسـت  

نقشی مثبت در گذار به دموکراسی ایفا نموده است، جریانی که نقش منفی در گـذار بـه   

دموکراسی بازي کـرده اسـت و جریـان سـومی کـه نقشـی خنثـی در مسـئله گـذار بـه           

. انـد  به شکل ساده، نقش خنثی را اکثریت روحانیون بازي کـرده . است دموکراسی داشته

یه دموکراسـی در  ضـ به زبان دیگر ایفاکنندگان نقش مثبت و بازیگران نقـش منفـی در ق  

ر ایران در میان روحانیون، اقلیت محض هستند و اکثریت روحانیون در طول سده اخیر د

ـ  دارنده بودهایران نسبت به دموکراسی نه باز برنـده دموکراسـی محسـوب     د، و نـه پـیش  ان

توانیم این روحانیون خنثـی در مسـئله گـذار بـه دموکراسـی را روحـانیون        می .شوند می

نه روحانیونی که اصالح طلب بودند و نه روحانیونی که به اصـطالح امـروز   . سنتی بنامیم

  .بنیادگرا هستند

دهد کـه   می تشکیلحال روحانیت سنتی یت روحانیت را چه در گذشته چه در اکثر

ایشان سـرگرم برگـزاري مناسـکند و تـا     . چندان کاري به حوزي عمومی نداشته و ندارد

زمانی که دولتی، حکومتی، جریانی، متعرض وظایف سنتی آنها نشود کاري به آن جریان 

ـ   می اگر تعرض به این حوزه صورت گرفت، آن وقت. ندارند عنـوان مـانع، ایفـاي     هتوانـد ب

ر جریانی به این برگزاري مناسک از سوي روحانیت کمک کرد، روحانیـت  نقش کند یا اگ

بنـابراین بحـث مـا از ایـن     . نقش مثبتی نسبت به آن جریان ایفا خواهد کـرد  نیز متقابالً

رود و ما با اقلیت روحانیون کـه نقشـی مثبـت یـا منفـی در گـذار بـه         می اکثریت بیرون

این دو جریان در زمـان مشـروطه اسـمی     .دموکراسی ایفا کردند سر وکار خواهیم داشت

بنـدي نقـش    پیکـره اصـلی ایـن بحـث مرحلـه     . داشتند و در زمان معاصر اسامی دیگري

هـاي مختلـف    طی ایـن تفکیـک مراحـل، نـام    یت در گذار به دموکراسی است و درروحان

  .هاي روحانی هم ذکر خواهد شد جریان
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اخیـر مـا دو مرحلـه    توان گفت نسبت بـه صـنف روحـانیون در سـده      می درمجموع

یکی دوران مشروطه است که این دوران . متفاوت در حوزه گذار به دموکراسی داشته ایم

بعد از عصر . کند می ي مشروطه ادامه پیداها لرزه شود و با پس می با نهضت مشروطه آغاز

مشروطه با یک دوران فترت مواجهیم، تا به عصر متمایزي بنام عصر جمهـوري اسـالمی   

یابـد،   می شود، و با تجربه جمهوري اسالمی ادامه می ، که با انقالب اسالمی آغازرسیم می

شود، یعنی  دو جریانی که در این مقال دنبال می. و ما هنوز در این مرحله دوم قرار داریم

جریان روحانیون با دو نقش متفـاوت مثبـت و منفـی در ایـن دو مرحلـه، جـاي مـتن و        

  . شان باهم عوض شده است حاشیه

  

  روحانیون مدافع و مانع گذار به دموکراسی در نهضت مشروطه

در مرحله اول که دوران مشروطه باشد ما یک جریان متن داریـم کـه روحـانیون مـدافع     

گذار به دموکراسی هستند یا روحانیونی که نقـش مثبـت در گـذار بـه دموکراسـی ایفـا       

انع گـذار بـه دموکراسـی بودنـد،     در مقابل روحانیون مستبد یا روحانیونی که مـ . اند کرده

اند؛ آنها  اند، آن را با اسالم منافی دیده اند، مردمساالري را نپذیرفته دموکراسی را برنتابیده

این گروه از روحانیون اگرچه . در آن دوران در حاشیه قرار گرفتند و جریان اصلی نبودند

در دوران جمهـوري  . داشته استاما تاثیرشان در سایه تاثیر جریان اول قرار اند  موثر بوده

اسالمی فارغ از تحول محتوایی جمهوري اسالمی و دورانی که با نهضت اسالمی و سپس 

شود تا به امروز در مقایسه با مرحله اول جـاي   می آغاز 57و  56انقالب اسالمی در سال 

یعنی جریـانی کـه در مرحلـه اول جریـان حاشـیه بـود       . متن و حاشیه عوض شده است

شود؛  می آید و به تفکر رسمی تبدیل می ، در مرحله دوم به متن)ن مانع دموکراسیجریا(

و جریانی که در عصر مشروطه جریان متن بود، و در حـوزة گـذار بـه دموکراسـی نقـش      

شـود، و بـه جریـان منتقـد یـا       نمود، در مرحله دوم به حاشـیه رانـده مـی    می مثبت ایفا

  . اپوزیسیون تغییر می یابد

فاً در میان روحانیون شیعۀ ایرانی است؛ یعنی چه منتقد دموکراسـی، و  بحث من صر

در مرحله اول در عصر مشروطه جریان . کنم چه مروج آن را در بین روحانیون بررسی می

متن یا جریان مثبت در حوزه گذار به دموکراسی در میان روحانیون شیعه جریان بسـیار  

ف اشـرف قـرار دارد و مـروجین آن در    قدرتمندي است ك بدنۀ اصلی آن در حـوزة نجـ  

چنـد دهـه بعـد ایـن حـوزه      . آن زمان هنوز حوزة قم هم در کـار نیسـت  . تهران هستند
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جاي قم، و نیز در مشهد، اصفهان و شـیراز هـم مشـابه ایـن      در اراك به. شود می تشکیل

نسـبت بـه گـذار بـه     (جنبـان روحـانیونِ جریـان مثبـت      سلسله. شود می جریان مشاهده

حسـین  راجع نجف هسـتند، یعنـی میـرزا محمـد     در درجه اول سه تن از م) سیدموکرا

محمـد کـاظم    س همه آخوند مـال أتهرانی نجل میرزا خلیل، مال عبداهللا مازندرانی و در ر

  .خراسانی

سیاسـت  «کنم، برخاسته از تحقیق مستقلی تحـت عنـوان    می باره عرض آنچه در این

در ایـن کتـاب آثـار پراکنـده     . اسـت  است که در این زمینه انجام گرفتـه » راسانینامه خ

مرجـع طـراز اول عصـر     سیاسی که مستقیماً به قلم آخوند مال محمـد کـاظم خراسـانی   

 بـه نظـر  . مشروطه و بزرگترین شخصیت دینی آن زمان نوشته شده تـدوین شـده اسـت   

میرزاي نائینی می باید در ذیـل کتـاب   » المله االمه و تنزیه تنبیه«رزش رسد کتاب با ا می

طور جـدي بـا آراء    گذار به دموکراسی در میان روحانیون شیعه به. یادشده بازخوانی شود

بعـد از یکصـد سـال بسـیاري از     . شـود  گانه باالخص آخوند خراسانی آغاز مـی  مراجع سه

نـدرت   االترین اقشار روحانیون سیاسی مـا بـه  هاي آخوند و همفکرانش هنوز در ب برداشت

  . شود، و این درد بسیار بزرگی است مشاهده می

اینکه جریان متن به حاشیه تبدیل شده است، یعنی جریانی که در صد سـال پـیش   

بـه بعـد    68خصـوص از   به بعد، به 57سال بعد، از  70درمیان روحانیون ایران متن بود، 

یک نمونه بسیار بارزش این اسـت کـه   . شود می در ایران اي تبدیل به یک جریان حاشیه

در تهران بزرگ یعنی شهري که هم پایتخت مشـروطه بـوده اسـت و هـم کـانون اصـلی       

نام آخوند خراسانی، میـرزاي نـائینی، سـید     هکوچه هم ب جمهوري اسالمی، حتی یک پس

تهـران از بزرگـراه    امـا میـدان آزادي در  . محمد طباطبائی یا سید عبداهللا بهبهانی نداریم

هـا   نامگـذاري خیابـان  . ببنید فاصله از کجاست تا بـه کجـا  . گذرد می ياهللا نور شیخ فضل

رژیمـی کـه در   . دهـد  مـی  سمبلیک است، اما نشان از یک واقعیت بسیار عمیق اجتماعی

ي متمایل است، نه به سـمت آخونـد   اهللا نور سمت اندیشۀ شیخ فضل ایران برقرار است به

دهها شـاهد علمـی دیگـر در ایـن     . این یک شاهد بسیار کوچک است. خراسانی یا نائینی

  . که مورد بحث ماست، قابل ارائه استاي  مسئله در دو مرحله

لحـاظ   لحاظ تمایل بـه حقـوق بشـر و بـه     آراي این سه مرجع بزرگ عصر مشروطه به

میزانی است که سـخنانی   دموکراتیک البته در ظرف زمانی خودشان، بههاي  رعایت ارزش

و مانند آن را در » ي مردم استأمیزان ر«ایم، از قبیل  ازقبیل آنچه در مرحله دوم شنیده
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کدام سخنرانی هم نیست و به قلم  این سخنان که مکتوب است و هیچ. دهد سایه قرار می

قوت بیشتري از فهم دموکراسـی را نسـبت    بمرات بهو مهر هر سه نفر در دسترس هست 

اي کـاش رهبـران روحـانی انقـالب     . دهـد  مـی  به ما نشان 57به رهبران روحانی انقالب 

کردنـد، آراء مراجـع    مـی  اسالمی در زمانی که قانون اساسی جمهوري اسالمی را تـدوین 

ي قمري هجر 1325این جمله در سال . ویژه آخوند خراسانی را خوانده بودند همشروطه ب

ایـن از  «. یکصد سال پیش به مهـر سـه مرجـع مـذکور ممهـور شـده اسـت        یعنی دقیقاً

/ جمهـور (» .ضروریات مذهب امامیه است که حکومت در زمان غیبت از آن جمهور است

در ) نانیا حـداقل جمهـور متـدی   (حق جمهور مردم ). جمهور مسلمین/ جمهور مؤمنین 

رسمیت  شمردن آیا ظهور در به ضروریات مذهبی ازجملهگرفتن قدرت سیاسی را  دست هب

شـد،   مـی  اي کـه اگـر رعایـت    شناختن دموکراسی در باالترین وجه ممکن نـدارد؟ نکتـه  

  .شد گیر ما نمی بسیاري از مشکالت بعدي گریبان

ي هـا  براي شناخت ابعاد نظري مرحلۀ اول یکی از بهتـرین طـرق، اسـتخراج ویژگـی    

ترین و نافذترین شخصیت روحـانی آن   رتبه عالی نوانع بهمکتب سیاسی آخوند خراسانی، 

را تنها از » والیت مطلقه«نکتۀ اول، آخوند خراسانی : عبارتند از ها این ویژگی. دوره است

کند کـه اطـالق والیـت     می اولین عالم شیعی است که تصریح. داند والغیر می آن خداوند

از  )ع(و ائمـه ) ص(حتـی پیـامبر   واقعی کلمه تنها شایسته ذات ربـوبی اسـت، و  معناي  به

هـر  «نویسـد کـه    مـی  تـاریخی اي  وي در نامه. چنین اختیارات وسیعی برخوردار نیستند

» .معصوم را به دین نسبت دهد حداقل مبدع خواهد بـود العنان بودن غیر کسی که مطلق

  . بنابراین صاحب کفایه به والیت مطلقه هیچ انسانی معتقد نیست

اسانی کسی است که در اوج درخشـش علمـیش چهـار مرحلـۀ     نکتۀ دوم، آخوند خر

دموکراسی در حوزه شـیعه بـا   . لحاظ فنی نقد کرده است مختلف نظریه والیت فقیه را به

 لحـاظ نظـري بهـا    به میزانی که متفکر به ایـن مسـئله بـه   . شود می نفی والیت فقیه آغاز

که حکومت از جانب خدا  اگر پذیرفتیم. کند می دهد، جا را براي مشارکت مردم تنگ می

منصوب شده است و در مقابل خدا پاسخگوست و این مردمند کـه بایـد خـود را بـا ارادة     

اي  انتخابات متعلق به حـوزه . ماند ولی امر منطبق کنند، جایی براي دموکراسی باقی نمی

است که مسایل کالن جامعه به خطر نیافتد و با نظر ولی امر هم منافاتی نداشـته باشـد،   

توان زمامداري و  شود، اما هرگز نمی تنها مسایل جزیی پیش پا افتاده به مردم سپرده می

ایـن   اگـر  ویـژه  بـه دست مـردم یـا مشـارکت عمـومی سـپرد؛       هیابی کل جامعه را ب جهت

  .دهی از سوي افکار عمومی مخالف با نظر ولی فقیه باشد جهت



 352 شریعت و سیاست

 13شـاه قاجـار اوایـل قـرن      اولین طالیه نظریه والیت فقیه متعلق به زمان فتحعلـی 

والیت انتصـابی  «یکصد سال قبل از مشروطه  بحث ) ق 1245م ( مال احمد نراقی. است

، و در اهللا بروجـردي  بزرگانی از قبیل صـاحب جـواهر، آیـت   . کند می را مطرح» عامه فقها

د از آن نظریه دیگري و بع. اهللا گلپایگانی  به همین نظریه قائل بودند زمان ما مرحوم آیت

کـه نظـر مرحـوم    » والیت انتصـابی مطلقـه فقیـه   «نظریه : تر است داریم که از این وسیع

» والیـت فقیـه در امـور حسـبیه    «سومین دیدگاه در والیت فقیه، . است اهللا خمینی آیت

می شود، نـه در حـوزه عمـو    می یعنی در اموري که اگر رها شوند جامعه با مشکل مواجه

مقابـل ایـن سـه     در. مرحوم نائینی اسـت  ازجملهبلکه کمی مقیدتر؛ که نظر برخی فقها 

لحاظ قلمرو یکی مطلقه، دیگـري عامـه، و سـومی امـور حسـبیه بـود، نظـر         نظریه که به

جواز تصرف بـا  . شود نامیده می» جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن«داریم که   چهارمی

  .تر از نظر سوم است لحاظ عملی کمی رقیق حکم والیت متفاوت بوده، به

اش نه بـا والیـت مطلقـه     در نظر نهایی. کند می آخوند خراسانی هر چهار نظریه را رد

این دیدگاه در اوج قـدرت  . فقیه، که مطلقاً با والیت فقیه در هر چهار نظریه مخالف است

ت شـاهی بـه زیـر    که فتواي او محمد علی شاه را از فـراز تخـ   سیاسی آخوند یعنی زمانی

این عالم بصـیر  . توان گفت او سیاست را نمی فهمیده است آورده، صادر شده است و نمی

ت مورد بحث والیت فقیـه را نقـد کـرده، بـه ایـن      اتک روای در حاشیه مکاسبش تک قبالً

در . توان والیت فقیه در حوزه عمومی را اثبات کـرد  رسد که با این روایات نمی نتیجه می

اجمـاعی هـم در ایـن مسـئله     . شـود  یچ مستندي براي این مسئله یافت نمـی قرآن هم ه

پس والیت مطلقه فقیه فاقد مسـتند شـرعی اسـت    . دلیل عقل هم برخالف است. نیست

رسـد کـه مـا اصـوالً در حـوزه       مـی  جا بنابراین بعد از نفی والیت مطلقه معصومان به این

  . توانیم قایل به والیت فقیه باشیم عمومی نمی

گویـد   می با صراحت. در چه امري باید به فقها مراجعه کرد؟ در اجتهاد و قضاوت پس

 دست مجتهـد حـل   همباحث فقهی را باید از مجتهد پرسید و مباحث قضایی شرعی نیز ب

 هـاي جـدي بـین نـائینی و اسـتادش خراسـانی یافـت        لذا اینجاست که تفـاوت . شود می

از باب احتیاط مستحب اسـت، نـه   . م نیستحتی او قایل به لزوم نظارت فقیه ه. شود می

اگـر  . لذا الزم نیست در زمان غیبت حکومت براي مشروعیتش از فقیه اذن بگیرد. بیشتر

که فقیهی از تبار علماي اید  پرسیدیم که آیا شنیده از مراجع و رهبران انقالب اسالمی می

مـردم در حـوزه   گونه بـراي حقـوق    امامیه با کارنامه درخشان سیاسی صدسال پیش این
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کدام خوانده بودنـد، نـه    نه هیچ ،یافتیم که افسوس میا باز کرده بوده است؟ درجعمومی 

حتی نـائینی هـم کـه آن کتـاب     . ن نشده بوداصوالً این مطالب مدو چراکه. شنیده بودند

کتـاب   باارزش را نوشت، بعدا به مشکالتی مبتال شد که خود یا دیگران مجبور بـه جمـع  

  .شدند

سو، درسوي مخالفش روحانیونی که نقش منفی را در گذار به دموکراسی  ر یکاین د

شان در نجف مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدي صاحب ترین اند، شاخص ایفا کرده

در آراء منتشر شده ایشان عدم نیاز به قانون، . ياهللا نور الوثقی و در ایران شیخ فضل ةالعرو

م تساوي مردم در حوزه عمومی، عدم تساوي مسلمان و غیرمسلمان، عدم تسـاوي زن  عد

بـر ایـن اسـاس    . یت و آزادي بیان و قلم به سادگی قابل رؤیت استو مرد، مضربودن حرّ

وکالت نمایندگان مجلس شوراي ملی اصوالً منتفی اسـت، چراکـه ایـن حـوزه یـا حـوزه       

ست، یا حوزه عرفیات است که اصـوالً ربطـی   شرعیات است که حوزه اعمال والیت فقیه ا

  گیرد، لذا بحث وکالـت در آن کـالً   می به دین ندارد، و اکثر مسایل هم در حوزه دین قرار

  . کند می این اندیشه نقش کامالً منفی در روند گذار به دموکراسی ایفا. منتفی است

تیار قایل شویم، مجموع به میزانی که در یک نظریه براي فقیه در حوزه عمومی اخدر

مشــارکت مــردم در سیاســت و حقــوق . شــویم مــی همــان میــزان از دموکراســی دور بــه

بودن والیت بر مردم و گسـتره اختیـارات فقیـه در     شهروندان در حوزه عمومی با انتصابی

  . حوزه عمومی نسبت کامالً معکوس دارد

  

  تغییر متن و حاشیه در عصر جمهوري اسالمی

صر انقالب اسالمی و سپس جمهوري اسالمی،  انقالبی که بـا یـک   در مرحلۀ دوم یعنی ع

منتها آیا این حرکت مردمی حرکتی دموکراتیـک  . آید می مردمی بر سر کار حرکت کامالً

بایـد روي آن عنایـت ویـژه     است که دانشـجویان مـی  اي  گرا؟ این نکته بود یاحرکتی توده

رسد هـر   می دموکراتیک؟ به نظریک حرکت پویولیستی بود یا یک حرکت . مبذول دارند

تدریج از صبغه دموکراتیک کاسته و به صـبغه   هدو گرایش در آن زمان وجود داشت، اما ب

 گرایی بر صـبغه دموکراتیـک غلبـه پیـدا     شود، یعنی صبغه توده می اش اضافه پوپولیستی

فریبـی   گرایـی بـا صـبغه عـوام     خصوص از دهه دوم به بعـد ایـن صـبغه تـوده     هب.  کند می

رجـوعی بـه مجموعـه    . گیرد شود و  کاهش ویژگی دموکراتیکش سرعت می می همنشین

  .تواند این نکات را بارزتر کند می سال اخیر 30ادبیات این 
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گیـري کـل جامعـه بـا مشـارکت مـردم        آیا جهت«براي پاسخگوئی به این سؤال که 

روحـانیون بـا    گیري ما یک مشکل داریم، چرا که  زمانی که جهت» شود یا نه؟ می تعیین

گیري اکثریت مردم یکسـو بـوده، اینکـه روحانیـت در آن زمـان افکـار عمـومی را         جهت

 زمـانی . شود که لزومـاً دموکراسـی را پذیرفتـه باشـد     رسمیت شناخته است، دلیل نمی به

بودن این حرکت ایمان پیدا کرد کـه احیانـاً حرکـت روحـانیون و      توان به دموکراتیک می

می متفاوت بوده باشد، آیا در آن زمان هم روحانیت افکـار عمـومی   گیري افکار عمو جهت

میـزان  «پذیرد را یا نه؟ زمانی که افکار عمومی و مردم همسو بودند اگر گفته شـود   می را

بسا منظور این باشد که چون مردم با روحانیت شـاقول حـق اسـت     چه» ي مردم استأر

و ذاتی متعلق بـه روحانیـت اسـت نـه      همراهند، رأیشان میزان است، یعنی اعتبار واقعی

  ـــ گیـري روحانیـت مخالفند   اگر نگـوییم کـه بـا جهـت     ــامروز که اکثریت مردم . مردم

ي أمشخص نیست که با حرکت روحانیت رسمی همسو هستند یا نه، آیا باز هم میـزان ر 

  . الی جدي استؤمردم است؟ این س

ـ    دموکراسی زمانی در یک جامعه محقق است که اگر مرد ه م چیـزي خواسـتند کـه ب

کنند، هرچند بـه   می دینی و نامشروع بود، آن را تحملنظر روحانیون غلط، نادرست، غیر

اگـر  . شـوند  کنند، اما براي حذف آن به زور متوسـل نمـی   شکل فرهنگی با آن مبارزه می

دانند، و مـردم بـه غلـط فـرض      می لحاظ شرعی صحیح روحانیون براي حفظ آنچه که به

زعـم   به ــفهمند، و با زور موضع صحیح  پذیرند، بگویند مردم نمی پسندند، نمی کنیم نمی

تـوان گفـت چنـین جریـانی، جریـان       صـورت نمـی   کنند؛ در این می را حفظ ــ خودشان

  . دموکراتیک است

سـفانه بعـد از آن نکـات    أمت. به هرحال اینجا جاي متن و حاشیه عـوض شـده اسـت   

ارتجـاع  . شـویم  مـی  پیش ما با نوعی ارتجاع مواجـه ارزشمند نظري و عملی در صد سال 

دموکراتیک روحانیون پیشرو مرحلۀ  خالف آراء نسبتاًبر. یعنی بازگشت و مراجعه به عقب

شنویم که رهبر، زمامـدار و ولـی امـر مسـلمین جهـان، از جانـب        اول، در مرحله دوم می

والیتـی کـه آخونـد    همان . از والیت نبوي استاي  این شعبه. خداوند منصوب شده است

کننـد،   می معصوم جاريدرمورد غیر. ا حتی در معصوم نفی کرده بودخراسانی اطالقش ر

یی کـه  ها شاخص. دهند لذا اختیاراتی فوق بشري براي روحانی حاکم به دین نسبت میو 

  :توان ذکر کرد به قرار ذیل است می براي مرحله دوم
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جریانی که حق ویـژه بـراي   . تر فقها ن علمی، حق ویژه براي روحانیون یا به زبانکته اول

اگـر بـا بـاور بـه حـق ویـژه دم از       . توانـد دم از دموکراسـی بزنـد    صنفی قایل است نمـی 

. سنگ اول دموکراسی برابري در حوزه عمومی است. گوید می دموکراسی بزند یقینا دروغ

بگـوییم   حـق ویـژه یعنـی اینکـه    . تابـد  برنمـی اي  برابري در حوزه عمومی هیچ حق ویژه

نظارت . قضاوت فقط حق روحانیون و فقهاست. زمامداري فقط حق روحانیون و فقهاست

ورزي کالن  به هرحال سیاست. بر تقنین و اجرا فقط حق روحانیون و فقهاست و الی آخر

را در انحصار روحانیون یا فقیهان دانستن الزمه حق ویژة روحانیون در حـوزة عمـومی و   

  . والیت فقیه  است

تواند دم از دموکراسی بزند، که برابري را در حوزه عمومی پذیرفتـه   می ، کسیته دومنک

مقابـل  اهللا نـوري برابـري در   دیدگاه نائینی در پاسـخ شـیخ فضـل    زمراد  از برابري ا. باشد

همـه  . قانون است نه برابري در قانون، برابري درمقابل قانون یعنی همه مسلمانان برابرند

ها برابرنـد، نگفـت مسـلمان و نامسـلمان      نگفت مردها و زن. قابل قانونمردان برابرند درم

بلکه نسبت به هریک از این اصناف و اقشار تبعـیض  . برابرند، نگفت مجتهد و عوام برابرند

گـویم   مـی  حـال مـن در ذیـل فرمـایش نـائینی     . برابرند روا نیست و افراد هر صنف قانوناً

است، یعنـی  » برابري در قانون«اما باالتر از آن  .سنگ اول است» مقابل قانونبرابري در«

در مسایل حوزه عمومی همه برابرند چه مرد، چه زن، چه مسلمان، چـه نامسـلمان، چـه    

ي أهمه اینها در تدبیر حوزه عمومی یـک ر . مجتهدیعه، چه سنی، چه مجتهد، چه غیرش

  . شود می ي حقوقی آغازدموکراسی با برابر. برابري یعنی این نکته ساده را پذیرفتن. دارند

جریان اول که جرِِیان رسمی . در این مسئله ساده در بین روحانیون دو جریان داریم

الزمه این برابـري  . ستها جریان دوم قائل به این برابري. تابد نمیبررا  ها است، این برابري

ایـن سـه حـوزه    . این است که حق مشارکت در سه حوزه براي آحاد مردم قائل هسـتیم 

ي کالن جامعه و حوزه انتخاب مدیران اصـلی  ها حوزه تقنین، حوزه خط مشی: بارتند ازع

گذاري شـرکت کننـد، همگـان     مستقیم در قانونیعنی همگان بتوانند حداقل غیر. هجامع

ي کالن جامعه را تدوین کنند، و همگان در انتخـاب مـدیران اصـلی    ها بتوانند خط مشی

شارکت داشتن یعنی اگـر مـدیري مـورد رضـایت     م. جامعه مشارکت جدي داشته باشند

قانونی اگر چنین ویژگی را نداشت ولو اینکه از لحـاظ  . عمومی نبود، امکان تغییرش باشد

عبارت دیگر نداشتن خـط قرمـز در ایـن     به. دانیم، امکان تغییرش باشد می شرعی درست

  . سه حوزه
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می قائـل بـه ایـن    روحانیت رسـ . شود می در این سه حوزه هم تفاوت جدي مالحظه

حـاال اگـر اکثـر    . است که خطوط قرمزي هست که به هیچ وجه قابل درنوردیدن نیسـت 

مـا بـا زور هـم کـه شـده بایـد ایـن        ! کنند، اکثرهم الیعقلون می مردم نپسندیدند اشتباه

در مقابلش جریان دیگـر، جریـان روحـانی منتقـد، معتقـد اسـت       . خطوط را حفظ کنیم

. یک مطلب است، قانونی و برسـرکاربودن یـک مطلـب دیگـر    لحاظ شرعی  بودن به درست

نـدارم  اي  ممکن است من قانونی را درست بدانم اما اگر نتوانستم، مردم را قانع کنم چاره

آن مورد از قانون تن بدهم، کار فرهنگی کنم تا دوبـاره مـردم را قـانع     فجز اینکه به حذ

  .آن را بپذیرند توانم آنها را به زور وادار کنم که اما نمی. کنم

بـه اعتقـاد روحانیـت سـنتی تکلیـف سیاسـت در       . ، رابطه فقاهت و سیاسـت نکته سوم

، »سیاسـت مـا عـین دیانـت ماسـت     «این جمله مشهور هـم کـه   . شود می فقاهت تعیین

 یعنی این فقه است که روال سیاسی را مشـخص . بخوانید سیاست ما عین فقاهت ماست

بـا حقـوق   . دانند که فقه چیزي جز حقـوق نیسـت   می اند کسانی که فقه خوانده. کند می

 یک مغالطه جدي است کـه . اینها با هم تفاوت بنیادي دارد. گذاري کرد توان سیاست نمی

الزمه این سخن ایـن اسـت کـه فقیـه در حـوزه      . پندارند سیاست همان فقاهت است می

زمان ما درمقابل اکنون این دو تلقی روحانیت در . نداشته باشداي  سیاست هیچ حق ویژه

قـانون اساسـی جمهـوري    . یک تلقی برسرکار است و یک تلقی منتقد اسـت . هم هستند

البتـه ذات  . برداشت از قرائت رسمی نوشته شـده اسـت   ترین اسالمی مطابق دموکراتیک

دموکراسـی را بـه    یعنی با پـذیرش والیـت فقیـه عمـالً    . این قرائت است که مشکل دارد

مبنی بر والیت انتخابی مقیده فقیه نوشته شده اسـت کـه در    حاشیه رانده است؛ منتهی

  .یش عیان شده استها عمل و نظر کاستی

جریان دوم روحانیت در این زمان بر این باور است که اوال فقاهت در سیاست تعیین 

. باشـد » رابطـه والیـی  «توانـد   رابطه زمامداران و حکومت با مردم نمی ثانیاً. کننده نیست

تواند رابطـه والیـی از آن    وجه نمی بتنی بر وکالت یا نمایندگی است و به هیچاین رابطه م

تفاوت نهایی دو جریـان فعلـی هـم ایـن اسـت کـه       . شود باشد می نوع که در فقه مطرح

، روحانیت منتقد )روحانیت حکومتی( یابد می روحانیت رسمی قدرت خود را در حکومت

  ). روحانیت مدنی( ندک می اقتدار خود را در جامعه مدنی دنبال

رسد روحانیت در صدسال اخیر مـوثرترین   می در گذار به دموکراسی به نظر مجموعاً

کنم هیچ صنف دیگري به این  فکر نمی. نقش را داشته، هم نقش مثبت و هم نقش منفی



  357به دموکراسی   نقش روحانیت در گذار

علت هم واضح است؛ زیرا دین در ایران معاصر اهرمی بسیار قـوي  . میزان موثر بوده باشد

اهرم تغییرات اجتماعی و سیاسی بوده اسـت، طبیعـی اسـت     ترین نگویم قوياست و اگر 

چـه  . که روحانیت که بیشترین رابطه را با دین داشته است این نقش مهـم را ایفـا کنـد   

  . برنده دموکراسی پیش عنوان بهمانع و چه  عنوان به

بـه   رحله روامیدوارم که اگر فرزندان ما خواستند تاریخ مرحله سوم را بنویسند، آن م

عقب را تکرار نکنند، بلکه مرحله اول را  تکمیل و ادامه دهند، تا فرزاندانشان همچون مـا  

  .نگویند پدربزرگان ما بهتر از ما ذات دین و مقتضیات زمانۀ خود را درك کرده بودند

 

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ،»گذار به دموکراسی«سخنرانی در همایش علمی

 27/2/1384دانشگاه تهران، 

  



  



  

 
 
 
 
 
 

  *دین در قانون اساسی

  )مطالعه موردي افغانستان(

  

سؤال اول در ارتباط با رابطۀ دین و نظام سیاسی . در این بحث قرار است به دو سؤال پاسخ دهم

است و سؤال دوم باتوجه به تعدد مذاهب در افغانستان، اگر بحث مذهب رسمی در قانون اساسی 

  د؟مطرح گردید، چه باید کر

  

  ارتباط دین مردم با نظام سیاسی جامعه

بایست موضع  وقتی که بخواهیم نسبت بین دین و نظام سیاسی را بررسی کنیم، ابتدا می

. توان در مورد همۀ ادیان پاسخ مشابهی داد چون نمی. خود را دربرابر دین روشن کنیم

براي خود حق میزانی  گردد به اینکه یک دین به چه ی برمیسنسبت دین و نظام سیا

حتی در یک دین هم ممکن است . دخالت و تصرف در زندگی آدمیان قایل است

به چشم بخورد مثالً درمورد خود ادیان ابراهیمی، اگر  هاي متفاوتی از این نکته قرائت

گویند که دین و  شک می نسبت بین مسیحیت و نظام سیاسی را امروز بررسی کنیم، بی

دین حوزة . گیرند می دو حوزة کامالً متفاوت را دربر. استنظام سیاسی نسبتشان تباین 

کند نظام سیاسی به  دهد، رابطۀ آنان و خدا را بررسی می ها را سامان می خصوصی انسان

. توان دیندار بود و هر نظام سیاسی را داشت می. پردازد حوزة عمومی و اجتماعی می

ن مسیحیان این نبوده است که در بی» نسبت دین و سیاست«البته در گذشته پاسخ به 

فعالً است؟ تطورات و مشکالت فراوانی که در این رابطه پیش آمد، باعث شده است که 

پرسیدید که نسبت دین و سیاست  مثالً در قرون وسطی اگر می. به این نتیجه برسند

دادند و  پیش در ایران داده شد، می لچیست؟ احتماالً پاسخی شبیه آنچه که بیست سا

ودند که نظام سیاسی باید توسط ارباب دین، توسط روحانیون و علماي دین، با قایل آنه



 360 شریعت و سیاست

من در مورد . ها یکسان بود فکر نکنید همیشه پاسخ. تحت نظارت و سرپرستی قرار بگیرد

نسبت نظام سیاسی و مسیحیت یا ادیان دیگر کاري ندارم، بحث را روي نظام سیاسی و 

  . کنم اسالم متمرکز می

توانیم  چه دربین شیعیان چه دربین اهل سنت، می. م مذاهب متفاوتی داریمدر اسال

نظرم مذهب در اینجا نقش اساسی در  به. همۀ اینها را به دو دسته تقسیم کنیم

مهم این است که آن مذهب خاص چه شیعه . کند پاسخگویی به این سؤال بازي نمی

، این سؤال چه پاسخی داده است باشد، چه مثالً مذهب حنفی یا مذهب دیگري باشد، به

آن سؤال این است که آن . تا موضعش در رابطه با نسبت نظام سیاسی مشخص شود

در حوزة عمومی چه رسالتی براي خود قایل است؟ حوزة عمومی و حوزة  بدین و مذه

  .خصوصی در بحث ما بسیار بااهمیت است

کاري که بخواهد  هر .تک آدمیان بستگی دارد حوزة خصوصی یعنی آنچه که به تک

حوزة (کس حق ندارد در آن حوزه  در آن حوزه انجام بدهند مجاز هست و هیچ

بته دین و ازجمله اسالم براي حوزة خصوصی لا. براي آنها تعیین تکلیف کند) خصوصی

اما اگر کسی آن معیارها را رعایت نکرد، در قیامت خداوند . معیارهایی درنظر گرفته است

اما در دنیا مجازاتی براي حوزة خصوصی . کرد و حکیمانه برخورد خواهدبا او عادالنه 

تواند در چاردیواري خانۀ  می. یعنی اگر کسی علنی و آشکار نکند. بینی نشده است پیش

خویش خالف شرع هم انجام دهد تا کسی ندانسته، کسی هم حق ندارد تجسس کند 

البته مادامی که ضرري هم به  .کنم که من در حوزة خصوصی خودم، خانۀ خودم چه می

ممکن است فرد در خانۀ خودش شرب خمر بکند حرام است، . دیگران وارد نشده باشد

گناه است اما کسی حق ندارد بررسی کند که آیا فرد در خانۀ خودش شرب خمر کرده 

خالف عفت رفتار بکند، بازهم شرعاً کسی مجاز نیست  یا در خانۀ خود. یا نکرده است

مگر اینکه آن را به خانۀ فساد . افتد د که در این چاردیواري چه اتفاقی میتفحص کن

کند،  اما صرف اینکه خودش در داخل خانۀ خود معصیت نمی. عمومی تبدیل کرده باشد

  .داند و خدایش داند و وجدانش، او می او می

هاي سیاسی در حوزة خصوصی حق دخالت و حق تحمیل  ها، نظام ها، دولت حکومت

اي دارم یا ندارم،  اي دارم، اصوالً رابطه خداي خود چه رابطه اینکه من با. ویی را ندارندالگ

ی را قایل هستم آیا به موازین اخالقی پایبند هستم ئی را قایل هستم یا نه، اگر خدائخدا

وسیلۀ خداوند  یا نیستم، بازهم این به کسی ارتباطی ندارد و اصوالً قابل ارزیابی هم جز به
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. شود خالف واقع نشان داد توان ریا کرد، می چون در این حوزه به راحتی می .نیست

. دهد خداوند هم به ظاهر حکم نخواهد کرد او باطن ما را بهتر از خودمان تشخیص می

در . در قیامت به عدل موازین را بنا خواهد نهاد و به کار همۀ ما رسیدگی خواهد کرد

گیرد، مگر اینکه خود فرد اقرار کند یا  تعلق نمیاین دنیا به حوزة خصوصی مجازاتی 

القاعده بحث ما  ولی علی. ه به نحوي علنی شود، حاال به دالیل درست یا غلطئلاینکه مس

  . دینداري در حوزة خصوصی نیست

آن چیزي که جاي اختالف نظر و جاي بحث است، این است که دین فارغ از حوزة 

آدمیان مشخص کرده است یا نه؟ و به زبان  خصوصی، در حوزة عمومی تکلیفی براي

تر اینکه حوزة عمومی کجاست؟ حوزة عمومی همان جایی است که به آن جامعه  دقیق

شود تا آن را  جایی که مالیات اخذ می هاست، همان جایی که قلمرو دولت آن. گوییم می

ی، آموزش بهداشت عموم. افتد همان جایی که نظم عمومی در آن اتفاق می. سامان دهند

) اسالم(سؤال این است که دین . افتد در حوزة عمومی اتفاق می... عمومی، امنیت و

تر بگویم آیا تدبیر  تکلیفی براي آدمیان در حوزة عمومی مشخص کرده است یا نه؟ واضح

رده است یا احکام دینی براي این حوزه تعیین شده پحوزة عمومی را به ضوابط عرفی س

  است؟

توان فارغ از دین  ی یعنی اگر قایل شویم به اینکه حوزة عمومی را میاما احکام عرف

یعنی مردم با عقل . یعنی هیچ نیازي نداردکه ما به دین مراجعه کنیم ،اداره کرد

جا  شان بنشینند و براي این حوزه هرچه را که صالح دانستند، تدبیر کنند و به جمعی

یعنی در . یاي مدرن به آن رسیده استحلی که دن این یک راه حل است، راه. بیاورند

گیري در این حوزه به اینکه شما  تصمیم. حوزة عمومی کاري به اعتقاد مردم ندارد

مسیحی باشید، یهودي باشید یا مسلمان و بودایی باشید و یا هر دین دیگري داشته 

دانند،  نمی اصالً این حوزه را حوزة دین. باشید، یا اصالً دین نداشته باشید ارتباطی ندارد

خصوص جوامع متکثر، یعنی جوامعی که ادیان متفاوتی در آن هستند، اگر بخواهند به  به

به این نتیجه . دیان استناد بکنند، پیروان ادیان دیگر اعتراض خواهند کردایکی از 

مراد این . رسیدند که بهترین راه این است که این حوزه را حوزة غیردینی اعالم کنند

است، مشروط به یک دین خاص، » البشرط«نسبت به دین . دینی باشدت که ضد سنی

  . جاستکمشخص شد که بحث ما . مذهبی از مذاهب خاص نیست
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نحوة حضور دین در حوزة عمومی از دو دیدگاه . افتد نظام سیاسی در دومی اتفاق می

 .ستممکن است دیندار باشی و بگویی دین در این حوزه تکلیفی براي ما معین نکرده ا

ممکن است دیندار باشی و بگویی دین همۀ تکالیف را مشخص کرده است در این حوزة 

پاسخ اول این است که دین . اند خاص هم اهل سنت، هم شیعیان دوگونه پاسخ داده

تعیین تکلیف کامل کرده است همه چیز را مشخص ) حوزة عمومی(براي این حوزه 

هم و اصول را تبین کرده است ودیندار اگر کرده است، حداقل همۀ کلیات و همۀ امور م

اي ندارد جز اینکه به این اصول، به این ضوابط و به  خواهد دیندار باقی بماند، چاره می

غالباً بنابر دیدگاه اول چه در شیعه، چه در . این احکام دینی در حوزة عمومی عمل نماید

در  که آنچناننصوب کرد و اهل سنت، معتقد هستند که همچنانی که خداوند پیامبر را م

اند، معتقدند که بعد از آنها هم تکلیف تدبیر  شیعۀ ائمه هم پس از پیامبر منصوب شده

اهل سنت آن سرپرست جامعه را . حوزة عمومی، توسط ضوابط الهی مشخص شده است

ضوابطی . نامند و برایش یک مقام الهی قایل هستند در آن زمان، بعد از پیامبر خلیفه می

بینی شده است که خلیفه باید  حداقل در کتب علمی اهل سنت براي خلیفه پیشهم 

عادل باشد، خلیفه باید مجتهد باشد، خلیفه باید مدبر باشد و صفاتی از این قبیل، این را 

السلطانیۀ دیگر  عنوان نمونه در االحکام سلطانیه ماوردي یا فرّاء یا هر کتاب احکام به

  . توان پیدا کرد می

جهان اهل  عنوان یک نظریۀ اصلی در نظریۀ خالفت که تاحدود یک قرن پیش به کالً

سنت بوده است، این است که بعد از پیامبر مسلمانان نیاز به یک دولت واحد دارند، یک 

دولت براي همۀ جهان و رئیس آن دولت هم جانشین پیامبر و خلیفۀ رسول خدا 

شود و مخالفت با خلیفه هم، مخالفت با  یشود و زیر نظر او مسایل تدبیر م محسوب می

این . شود، این دولت را دولت دینی نام نهادند  پیامبر و مخالفت با خداوند محسوب می

  .نظر در بین اهل سنت کمابیش وجودداشته است

اما از حدود یک قرن قبل در ترکیه که مصادف شد با انقراض خالفت عثمانی، 

توان مسلمان بود و به نظریۀ  این بود که می نظرات دیگري مطرح شد و آن نظریه

زق اعلی عبدالر«شاید نخستین کسی که در این زمینه بحث کرد . خالفت قایل نبود

» الحکم االسالم و اصول«کتابی نوشت به نام . هاي االزهر بود خوانده یکی از درس» مصري

اسالم و «هاي  دو ترجمه به نام. این کتاب اخیراً  به زبان فارسی ترجمه شده است

 1927نویسنده حدود . از آن به فارسی درآمده است» اسالم و مبانی قدرت«یا » حکومت
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حدود هشتاد سال پیش، بالفاصله بعد از نوشتن این . میالدي کتاب را نوشته است

نظر . زق از االزهر اخراج شد، چون علماي االزهر نظر او را نپسندیدنداکتاب، علی عبدالر

پیامبر است در حوزة شرع، اما اسالم درمجموع، حوزة  ،ن است که پیامبرزق ایاعبدالر

زمان پیامبر چه بعد از ایشان و اسالم  سیاست را به خود مسلمانان وانهاده است، چه در

ترین کتابی باشد  این شاید قدیمی. براي حوزة عمومی تکلیفی جزئی معین نکرده است

زق دیگر متفکران مصري، ترکی، از علی عبدالربعد ا. که در این زمینه نوشته شده است

البته نظر اول هم با تغییراتی در بین . لبنانی و ایرانی این نظر را دنبال کردند

  .و دیگران ادامه پیدا کرد ن، امثال سید قطبالمسلمی اخوان

صصی من اندیشۀ شیعه بحث اکنون من روي اندیشۀ اهل سنت نیست، حوزة تخ

نظر اول اینکه معتقد است . بین شیعیان هم دو نظریه شبیه اهل سنت ارائه شد. است

که خداوند همچنانی که پیامبر فرستاده و بعد از پیامبر امام فرستاده، به همین شیوه 

دست  آمده است و براي زمان غیبت امام هم تعیین تکلیف کرده است و زمام جامعه را به

والیت «نظریۀ . حاصل این نظریه است» والیت فقیه«نظریۀ . عادل سپرده است فقهاي

تر از نظریۀ  اما کمی غلیظ ،در بین اهل سنت است» نظریۀ خالفت«چیزي شبیه » فقیه

کنند و بعد با او  خلیفه را معتقدند که مسلمانان یا اهل حل و عقد انتخاب می. خالفت

دانند، اما این بخش  سنت حاکم الهی و اولواالمر میکنند، هرچند که او را اهل  بیعت می

از شیعیان قایل هستند که خداوند در زمان غیبت فقهاي عادل را به والیت بر مردم 

منصوب کرده است، لذا والیت فقهاست، هر فقیه عادلی خود به خود از جانب مام 

سیاسی کنیم، معصوم به والیت بر مردم منصوب شده است، اگر این را تبدیل به نظر 

شود دو نفر یا بیشتر اعمال والیت کنند، هرکه زودتر  چون در یک سرزمین واحد نمی

  . اعمال والیت کرد، سایر فقها حق مزاحمت با او را نخواهند داشت

در این نظریه فقیه از جانب خداوند منصوب شده است و مردم چندان در انتخاب او 

اي  اً در ایران با یک انتخابات دومرحلهفرض(نقش ندارند، هرچند کوشش شده است 

که مردم هم در ) خبرگان توسط مردم انتخاب شده و آنها نیز فقیه عادل را انتخاب کنند

دهد که قایالن به نظریه  نظریه نشان می این انتخابات شرکت کنند، اما تأمل در خود

ند که فقهاي خبره معتقد. والیت فقیه چندان به انتخاب فقیه توسط مردم اعتقاد ندارند

. کنند کنند، فقیه را پیدا می می» کشف«فقیه را . دهند می» تشخیص«فقیه را 

کردن نیست، مثل این است که شما از افراد  دادند معادل انتخاب  تشخیص کردن و کشف
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. کنید گیري نمی ترین پزشک چشم کیست؟ رأي کنید که معتبرترین و حاذق سؤال می

پزشک در این شهر آقاي دکتر الف است و  که بهترین چشمشود  براي شما محرز می

آن هم . گویند تشخیص دادید و این غیر از انتخاب است به این می. روید به سراغ او می

یت عمشرو. بالواسطه معتقدند» مشروعیت الهی«الخره در این نظریه به اب. انتخاب عددي

کومت از طرف خداست و مردم به ر و حقانیت و حق امر حاکم و حاالهی یعنی اینکه اعتب

در مقبولیت، کارآمدي و امثال آن، اشکالی . وجه در اصل مشروعیت دخیل نیستند هیچ

بنابراین در حوزة . ندارد اما اینکه چرا این آقا حق امرکردن دارد، خدا به او داده است

ر عمومی طبق این نظریه این مردم هستند که مکلف هستند، شرعاً خودشان را با نظ

این . فرمودند، اینها اطاعت کنند ایشانهرچه . ولی فقیه و نظر ولی امر تطبیق کنند

پندارند به دست خداوند انجام شده است یا  حکومت الاقل صدرش انتصابی است که می

  . معصوم نه به انتخاب مردم مبه دست اما

تدبیر پاسخ دوم به این سؤال که مردم در حوزة عمومی چگونه مسایل خودشان را 

بینی  کنند، قایل به این هستند که در اسالم هیچ الگوي خاصی براي نظام سیاسی پیش

ما برخی از اصول کلی را در البالي ادبیات دینی . چه در کتاب، چه در سنت. نشده است

ها  اما غیر از این اصول کلی، الگویی که به درد همه زمان. کنیم پیدا می) کتاب و سنت(

اصوالً دین . ها بخورد، توسط خداوند و شارع مقدس ارائه نشده است انو به درد همۀ مک

علت اینکه نظام  تواند یک الگوي ثابت ارائه کند براي نظام سیاسی، چرا؟ به خاتم نمی

اگر قرار بود یک الگوي ثابت ارائه شده . شود سیاسی با تحوالت زمان و مکان متحول می

نه نظام مشروطه عین دین است، نه . خورد د نمیباشد، به درد گذشته، حال و آینده خو

. نه نظام فدراتیو عین اسالم است و نه هیچ نظام دیگر. نظام جمهوري عین اسالم است

خواه  ی مشروطهضجالب اینجاست که در عصر مشروطه در ایران دو دسته علما بودند، بع

و مازندرانی و نائینی خواه آقایان خراسانی  خواه، در قسمت مشروطه بودند، بعضی مشروعه

خواهان کسانی مانند شیخ  که همگی از مراجع بزرگ تقلید بودند و در قسمت مشروعه

الوثقی در نجف و علماي عروةي در تهران، مرحوم سید کاظم یزدي صاحب اهللا نور فضل

خواهی از  که مشروطه در آثاري که از آنها به جا مانده، آن طرف گفته است. دیگر بودند

خواهی از ضروریات اسالم  اند که نفی مشروطه ضروریات اسالم است و این طرف هم گفته

و زیر  هر دو هم دالیل خودشان را دارند و هر دو هم علماي بزرگی آنها را تأیید. است

 یک طرف گفته است که اگر کسی قایل به مشروطه نباشد، از. اند نامۀ آنها را امضاء کرده
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شود و این طرف هم گفته است هرکس با  اسالم خارج است و حکم ارتدادش صادر می

حاال آیا مشروطه سلطنتی موافق اسالم است . مشروطه موافقت کند از اسالم خارج است

یا مخالف اسالم؟ خیلی دشوار است که بگوییم اسالم آمده است و نظام مشروطه را تأیید 

مروز کسی بگوید جمهوریت عین اسالم است و یک هکذا اگر ا. یا تکذیب کرده است

کسی هم بگوید، جمهوریت مخالف اسالم است، نه آقا، نه جمهوریت مخالف اسالم است 

مشروطه و یا چیز دیگري  و  اصالً اسالم نظام سیاسی به نام جمهوري. و نه عین اسالم

  .ده استارائه نکرده است و کالً حوزة سیاست به دست عقل جمعی مردم سپرده ش

که من به برخی از آنها  مؤمنان فقط موظف هستند، برخی اصول کلی را رعایت کنند

این نظر دوم قایل است به اینکه به هیچ الگوي خاص سیاسی توسط . اشاره خواهم کرد

عبارت  به. آنچه که ما داریم، رعایت ضوابط کلی است نه بیشتر. شارع اشاره نشده است

دینداري اقتضایی جز این . مردم سپرده است را به دست خود دیگر خداوند تدبیر دنیا

باید در حوزة عمومی و در نظام  اما ضوابطی که این قول دوم معتقد است که ما می. ندارد

تواند   موارد حکومت می سیاسی رعایت کنیم، موارد ذیل است و درصورت رعایت این

ییم اینها از طرف خدا و پیغمبر که بگو اما لزوماً این نیست. مورد رضایت شارع باشد

این ضوابط که بسیار هم مهم . آمده است، بلکه ساخته و پرداختۀ مسلمانان است

  :باشند هستند، موارد ذیل می

  

  حکومت سالم از زاویۀ دینچهارگانه ضوابط 

آن دیدگاه . گفت که به آنها اشاره خواهیم کرد قاعدتاً قول اول براي خود شرایطی را می

کرد، این بود که سؤال اساسی در نظام  ژگی که براي نظام سیاسی ذکر میتنها وی

گفت که باید فقهاي عادل  و بعد می» چه کسی حکومت کند؟«سیاسی این است که 

حکومت کنند، بنابراین تنها شرط مهم و شاخصۀ اصلی در قول اول این بود که حکومت 

فقها چون عادل هستند و فقیه  به دست فقها باشد، این فقها منصوب خداوند هستند و

اما در قول دوم، سؤال اساسی چه . دانند که چه کنند و چگونه حکومت کنند هستند، می

و اصوالً . سؤال اساسی است» کردن چگونه حکومت«کسی حکومت کند نیست، بلکه 

روش . کاري ندارد که فقیه باشد یا غیرفقیه باشد، هرکه باشد چگونه حکومت کند

سؤال چه کسی است و در این قول دوم سؤال  لپس در قول او. استحکومت مهم 

و آن چیزي که امروز در فلسفۀ سیاسی کامالً مورد نظر است، اتفاقاً . است »چگونه«
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مهم این است که ما نظام سیاسی . نه چه کسی حکومت کند کردن است چگونه حکومت

گرفت، امکان خطایش به که هرکسی در موضع قدرت قرار  اي طراحی کنیم گونه را به

قول اول که مربوط به گذشته است نوعاً به صفات شخصی حاکم استناد . حداقل برسد

کند، حاکم باید فقیه باشد، اما قول دوم پیش از آنکه به صفات شخصی حاکم توجه  می

حاکمیت باید عادالنه باشد، شیوة حکومت : کند میت تأکید میککند، به صفات حا

این دو دیدگاه دو رویکرد . عادالنه و مدبرانه باشد) آنها نه یک نفر همۀ(گران  حکومت

ومت سالم از زاویۀ دین کمتفاوت نسبت به نظام سیاسی دارند، حاال ضوابطی که یک ح

باید داشته باشد، چیست تا ما آن حکومت را دینی بنامیم؟ مشخصاً آن قول دوم را در 

هل سنت هم با این ضوابط اختالف نظري کنم که نوعاً عقالیی است و ا می شیعه نقل

  .ندارند

  

  کاردانی: ضابطۀ اول

آن است، فارغ از دین و عدالت و ملیت » کاردانی«مهمترین ویژگی یک حکومت سالم 

توانایی برقراري نظم، توانایی . آن، مهم آن است که توانایی ادارة جامعه را داشته باشد

ی مردم ازقبیل بهداشت، آموزش، ارتباطات را برقراري امنیت و توانایی رفع حوایج عموم

رسد در تمام ضوابط حکومت این یکی از همه مهمتر باشد، حاال  نظر می به. داشته باشد

تقی زمانه هم در تارکش نشسته باشد، اما أالفقها هم در رأس باشد،  فرض کنیم شیخ

نظم و  ببرد، نتواند توانایی ادارة جامعه را نداشته باشد، نتواند اقتصاد جامعه را پیش

شوند و لذا اولین صفت یک حکومت سالم، کاردانی  امنیت را برقرار کند، همه ناراضی می

این کاردانی هم عرفی است، یعنی بتواند اقتصاد را، سیاست را و . او در ادارة جامعه است

  . فرهنگ را سامان دهد

  

  عدالت: ضابطۀ دوم

یک حکومت سالم باید یک . است» عدالت«، ضابطۀ بسیار مهم براي یک حکومت سالم

حکومت عادالنه باشد، منظور از عدالت، عدالت شخصی حاکم اول نیست، ممکن است 

اي نباشد،  این آقا نماز شب بخواند، ترك اولی هم نکند، اما روش سیاستش روش عادالنه

دم در اي است که حقوق مر دار رساندن، نظام عادالنه، شیوه عدالت یعنی حق را به حق

در آن . به حقوق عمومی تجاوز نشود. ن جامعه به بیشترین حد ممکن رعایت شودآ
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توزیع عادالنۀ قدرت، . جامعه تمرکز قدرت، تمرکز ثروت و تمرکز اطالعات حاصل نشود

در یک جامعۀ سالم قدرت در . ثروت، منزلت و اطالعات چهار رکن یک جامعۀ سالم است

رت سیاسی در ددرصد ق نودیا  هشتاداي یافتید که  معهست، اگر در جایجا متمرکز ن یک

کننده باشد، قدرت در آن جامعه  تواند تعیین دست یک نفر است و آن یک نفر می

بایست در دست مردم بچرخد، اگر کوه ثروت  ثروت جامعه می. عادالنه توزیع نشده است

خواهم  نمی. آن جامعه، جامعۀ عادالنه نیست )ع(هاي فقر داشتیم به گفتۀ امام علی و دره

اي  گونه بگویم که تساوي کامل باشد، اما حداقل مواسات باشد، برادري باشد، یعنی به

حداقل کفاف . اشتنداي از فرط ن اي ندانند از فرط داشتن چه کنند و عده نباشد که عده

ن که هرکسی براي یک کفاف یعنی ای. در جامعه رعایت شود یک رفاه داریم و یک کفاف

شغل داشته باشد و با  ،یک سرپناه داشته باشد. مین باشدأهایش ت زندگی سالم حداقل

را نداشت و افرادي   اي این ضابطه اش را اداره کند، اگر جامعه کارش بتواند خود و خانواده

لق به در آن دارا بودند، در آنچه که دارند مالک مطلق نیستند، بخشی از دارایی آنها متع

اي که  اگر در جامعه. اند، حاال این شد کفاف هایشان را نپرداخته دیگران است و مالیات

رویم سراغ رفاه، رفاه بیش از کفاف  شان کفاف را داشتند، آن وقت می همۀ افراد جامعه

انداز هم داشته باشند،  است، یعنی کسانی امکان تفریح هم داشته باشند، امکان پس

یکی هم توزیع منزلت . شود توزیع ثروت عد از کفاف است که میخوب این مرحله ب

هاي اجتماعی فقط در دست یک  ها و منزلت گونه نباشد که تمام تصمیم است، یعنی این

صنف خاص، یک طبقۀ خاص، یک نژاد خاص، یا در دست یک مذهب خاص، در دست 

  .ردش باشدیک فرد یا افراد خاص باشد، منزلت اجتماعی در میان مردم قابل گ

اي نباشد  گونه اخبار آزادانه گردش کند، به. توزیع عادالنه اطالعات خیلی مهم است

اي باشد که  گونه توزیع عادالنه اطالعات باید به. اي سانسور خبري کنند که کسی یا عده

بنابراین ضابطۀ دوم عدالت . اگر کسی بخواهد باید بتواند از مسایل جامعه مطلع باشد

آنقدر در اندیشۀ اسالمی مهم است که یکی از مواردي که یک حکومت را  عدالت. است

صفت عدالت آنقدر . تجاوز به حقوق شهروندان است ،کند، ظلم و جور است نامشروع می

 مهم است که اگر امر دایر شد، بین حاکم مسلمان ظالم و کافر عادل، و مسلمین بر سر

انتخاب کنند، مسأله آنقدر مهم است که دوراهی قرار گرفتند که بین این دو یکی را 

. تر است عدالت از دین براي حکومت مهم. کافر عادل بر مسلمان ظالم ترجیح دارد

» الظلم الکفر والیبقی مع الملک یبقی مع«: فرماید ت که میسا) ص(فرمایش پیامبر
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وي در قرن هفتم وقتی که هالک. پاید حکومت ممکن است با کفر بپاید اما با ظلم نمی

غیرمسلمان وارد ایران شد و خلیفه بغداد مسلمانی بود ظالم، آن زمان برخی از علماي 

بن طاووس فتوي دادند و طبق آن فتوي بود که خواجه نصیرالدین  وقت ازجمله سید

طوسی در رکاب هالکو قرار گرفت و گفت اینکه هست مسلمان ظالم است و آن که آمده 

حاال ممکن . ساقط کردند و هالکو را بر تخت نشانیدند است کافر عادل است و لذا او را

هرحال ظلمش  است مناقشه کنیم که هالکویی که آمده بود، چندان عادل نبود اما به

  .کمتر از ظلم خلیفۀ عباسی بود

. هاي مختلفی گفته شده است و عدالت هم دینی نیست امروزه براي عدالت، تئوري

درمقابل اشاعره، ) عدلیه شامل معتزله و امامیه(هستیم عنوان امامیه که جزء عدلیه  ما به

گوییم خدا هم باید عادل باشد  گفتند که عدالت آن است که خدا بگوید و ما می آنها می

گوییم عقل ما عدالت را درك  ما می. و ما صفت عدالت را براي خدا هم قایل هستیم

لذا علت شرعی نیست، . ایم تهلذا آن دین را پذیرف ،کند و چون دین ما عادالنه است می

کند  غالباً خشکه مقدسی اقتضاء می. خیلی چیز مهمی است. شرع هم باید عادالنه باشد

عدالت یا هست یا . گیرد که بگوییم عدالت باید دینی باشد، عدالت صفت دینی برنمی

دین است که باید عادالنه . یا هست یا نیست. عدالت اسالمی و شیطانی ندارد. نیست

  .شد، نه اینکه عدالت دینی باشدبا

  

    تأمین رضایت مردم : ضابطۀ سوم

باید مورد رضایت مردم  حکومت می. است»  رضایت مردم«یک حکومت سالم، تأمین بر 

آورم  باشد و اینها را من قبل از اینکه از دموکراسی اخذ کرده باشم، از تعلیمات دین می

  .که به شما نشان خواهم داد

رضایت مردم بر سر کار نیامده باشد، یعنی اینکه با زور بر سر کار با  که حکومتی

در قرآن کریم . کند؟ هرگز کردن با زور را تجویز می آیا اسالم حکومت. آمده باشد

را  ده و اوانسبت د عنوان یک کار تحقیقی ببینید که خداوند چه صفاتی را به فرعون به

هاي یک حکومت سالم  نیامده است درمورد ویژگی قرآن. چگونه محکوم کرده است

قرآن قطعاً . صحبت کند اما یک حکومت ناسالم در بحث تفرعن قابل استخراج است

هاي تفرعن حکومت فرعونی، حکومت مبتنی بر زور  یکی از ویژگی. پذیرد تفرعن را نمی

به نام در قرن هشتم یکی از فقهاي امامیه . است، حکومت برخالف رضایت مردم است
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خواهد اقامۀ  اینکه فردي است و در جایی می: ، سؤالی که از ایشان کردندابن فهد حلی

آید، اما آقا آدم بسیار  دین کند، اما مردم قبولش ندارند، مردم از او خوششان نمی

براي اگر مردم او را قبول ندارند،  خوب. خواهد اقامۀ حق و دین کند متشرعی است و می

یک فقیه اجازه  عنوان بهبه زور متوسل شود و لذا آیا شما  اقامۀ حق و دین باید

هدف،هدف مقدسی است چون (فرمایید که این شخص براي اقامۀ دین چنین کند؟  می

کرد با فرض اینکه هدف  چنین روشی را دنبال می  خواهد اقامۀ دین کند، طالبان هم می

و ایشان پاسخ ). ه بود؟ روش مبتنی بر زور بودآنها مقدس بوده است، اما روش چ

الیجوزالتأمر علی جماعه بغیر «: کند دهند که نه مجاز نیستند و یک قاعده را ذکر می می

این مسأله مربوط . اي بدون رضایت ایشان کردن برجامعه جایز نیست حکومت ،»رضاهم

  .متولد نشده بودسال پیش، هنوز دموکراسی مدرن از مادر  صدشش ،است به قرن هشتم

پیغمبر اسالم وقتی وارد مدینه شدند، به چه اعتباري زمامدار جامعه و رهبر سیاسی 

ته است و فه نصب الهی صورت گرباست که  شأن اول نبوت: شدند؟ پیغمبر دو شأن دارد

او را خدا تعیین کرده است و ما موظف به اطاعت و . انتخاب مردم در آن تأثیري ندارد

شدن، در مکه که بود، مردم مشرك او را قبول  شأن دوم رئیس جامعه. تبعیت هستیم

پذیرفتندش، اهل مدینه با او بیعت کردند به زبان  پراندند، نمی نداشتند، سنگ برایش می

گفتند که ما به حکومت تو راضی هستیم، با او معاهده . امروزي اینکه او را انتخاب کردند

با رضایت و بیعت بشري رهبر  )ص(پیامبر خدا. کنیم بستند که ما از تو حمایت می

ول مالك اشود شأن  تر که نداریم، گاهی اشتباه می ما از پیامبر اسالم مقدس. مدینه شد

اگر مردم مدینه اوس و خزرج نیامده بودند . شود، چنین نیست در منصب دوم شمرده می

. رچند که پیامبر خدا بودنده ،و با ایشان بیعت نکرده بودند، ایشان زمامدار مدینه نبودند

پیغمبري به نصب الهی است اما زمامداري حتی براي شخص پیامبر هم به رضایت مردم 

  .است

پیامبر خدا با انتخاب و رضایت مردم رئیس مدینه شد و بعد اهل مکه هم که در 

از دیدگاه اهل (خلفا هم . سال هشتم شکست خوردند و ریاست ایشان را پذیرفتند

، مشروعیت )اهللا عنهم رضی(لیفۀ اول، چه خلیفۀ دوم و چه خلیفۀ سوم چه خ) سنت

اهللا  و کرم السالم لیهع(در نزد مسلمانان امام علی. حکومتشان با بیعت صورت گرفت

رسد؟ آیا چون منصوب پیامبر است، مشروعیت دارد؟ حاال  چگونه به خالفت می) وجهه

وپنجم هجري است که  نج چه؟ سال سیوپ اگر چنین بوده است از سال یازده تا سال سی
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آیند با او  مراجعه کنند و می) ع(رسند که باید به علی بن ابیطالب مردم به این نتیجه می

اش به نصب  امامت دینی. شود کنند و با بیعت مردم، علی زمامدار سیاسی می بیعت می

. یگر خلط بشوداین دو نباید با یکد. ي مردمأاش با بیعت و ر پیامبر، زمامداري سیاسی

گیري  آید و هم از کار کناره گونه است، هم بر سر کار می هم بدین) ع(حسن بن علی

چون به نظر مشهور شیعه (جاي خود محفوظ  به) امامت دینی(منصب اول . کند می

کنار ) به اشتباه(کنند و  انتخاب می) به درست(، اما زمامداري مردم )منصب الهی است

شما کدامیک از . اولیاي دین ما هم، خالف این به قدرت نرسیدندپس تمام . گذارند می

دست گرفته  اولیاي دین را سراغ دارید که بدون بیعت مردم، زمامداري سیاسی را به

  .چه از اولیاي مورد احترام اهل سنت چه از اولیاي شیعه. باشند

از  حاال این موضوع را. پس سومین ضابطه یک حکومت سالم، ضابطۀ رضایت است

یعنی ملک . ع مردم جامعه استاحوزة عمومی ملک مش. زاویۀ حقوقی بیشتر باز کنیم

ماند،  رود و فرزندانی از او باقی می مثالً وقتی یک پدري از دنیا می(مشترك جامعه است 

هرکس که بخواهد در خانه . صورت مالکیت مشاع دراختیار فرزندان است به خانۀ پدري 

. سرزمین ما، ملک مشاع شهروندان ماست .)ان اجازه بگیردتصرف کند باید از دیگر

ها تعلق دارد، هرکس بخواهد در حوزة عمومی این سرزمین  افغانی  تک افغانستان به تک

وان هر روز از ت چون نمی. دخالت کند، باید از دیگر شهروندان آن کسب اجازه کند

د، سیستم نمایندگی و نظراتشان را جویا ش مختلف مورد مسایلتک شهروندان در تک

کنند و  براساس این سیستم، شهروندان وکیل انتخاب می. شود وکالت تأسیس می

دست  خواهد زمام این جامعه را به کنند و آن فردي که می وکیالن هم وکیلی انتخاب می

کند، پس زمامداران وکیل مردم  بگیرد، به وکالت از جانب مردم جامعه را اداره می

  . چه دارد از موکل خودش استوکیل هر. هستند

خوب حاال اگر زمانی بین وکیل و موکل اختالف نظر پیش آمد، بین دولت و ملت، 

چه کسی باید حرف دیگري را گوش کند؟ اگر براي دولت شأنی غیر از نمایندگی ملت 

شود که در حوزة عمومی مردم هستند که باید خود را مطابق اراده  قایل باشیم، گفته می

اما اگر حکام را کارگزاران خدمات عمومی دانستیم، این دولت است . نظیم کنندحکام ت

ارادة ملت هم، در انتخابات مختلف تعیین . که باید خود را با ارادة ملت تطبیق دهد

جمهوري،  محلی، انتخابات مجلس، انتخابات ریاست ها، انتخابات رفراندوم. شود می

کس حق ندارد بگوید چون من این را  هیچ. ها پرسی هانتخابات شوراهاي شهر و هم
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حتی اگر مردم به زعم حکومت اشتباه . گویم اکثریت مردم هم باید این را بگویند می

حداکثر نظر اکثریت را . منطبق نماید هاتصمیم گرفتند، دولت موظف است خود را با آن

  . نقد کند و به آنها اطالع دهد

بسیاري از . لکه شرط بقا هم هستاین شرط رضایت، فقط شرط حدوث نیست، ب

کم  آیند، اما کم دم بر سر کار میرهاي مردمی با رضایت م ویژه در انقالب ها به حکومت

م تا روي صندلی قدرت نشسته است، دم از دو آ آید، می خیلی شیرینبه مذاقشان قدرت 

جب گوید ع ی قدرت نشست، میکرسزند، اما بعد از مدتی که روي  انصاف و عدالت می

ی قدرت را رها کند و کرسدهد و دیگر حاضر نیست  جاي نرم وگرمی است و ادامه می

گوید و ملت سخن  دولت سخنی می. آید بعد از مدتی شکاف بین دولت و ملت پیش می

هاي حکومت سالم، این است که رضایتمندي  گوید و یکی از ویژگی دیگري می

  . شود شهروندان در هر مقطع زمانی از حکومت ارزیابی

ماند، آب  قدرت همچون آب می. الزمۀ رضایت شهروندان گردش دایم قدرت است

العمر مرداب قدرت  مقامات مادام. گندد شود و می جا راکد بماند، مرداب می اگر در یک

العمر تعریف کردید، بدانید در آن جامعه  اي که شما مقام مادام در هر جامعه. هستند

ز ضوابط حکومت عادالنه طبق شرط رضایتمندي این است ا. انجامد قدرت به فساد می

لذا همۀ مقامات در . دست بگردد به آمیز دست شکل مسالمت که هرچند سال قدرت به

  .سال 10سال یا  7سال،  5سال،  4یک حکومت سالم موقت هستند، 

سمت . ساله است7ساله و یا حداکثر 4ها،  هاي مدرن تمام سمت در حکومت

جمهور  اما در کشورهاي جهان سوم، اسمش هم جمهوري باشد، رئیس. ستالعمر نی مادام

ها نباشید که اسمش  لذا خیلی دربند اسم. العمر دارد وزیر مادام العمر، نخست مادام

مهم نیست که اسم حکومت . ها را بسنجید سلطنتی باشد یا جمهوري باشد، ضابطه

شود  ط مذکور در آنها رعایت میمشروطه باشد یا جمهوري باشد، مهم این است که ضواب

  .شود یا نمی

بودن همۀ  عنوان ضابطۀ سوم، غیر از موقت هاي رضایت مردم، به یکی دیگر از مالك

» و امرهم شوري بینهم«این اصل قرآنی است . شدن جامعه است ها، شورایی اداره سمت

به مشورت بوده پیامبر خدا مأمور و موظف . این حوزة دنیا است» االمر شاورهم فی«و یا 

براي صرفاً خوشامد دیگران نبوده است، پیامبر . مشورت پیامبر تزئینی نبوده است. است

اگر کمالی داشته است، از وحی داشته ) ص(پیامبر اکرم. نیازمند مشورت بوده است
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قدر که  همان. من آدمی مثل شما هستم» انا بشر مثلکم«در خارج از حوزه وحی . است

پیامبر اگر فضیلتی داشت، آن چیزي . دانم دانید، نمی قدر که نمی م هماندان دانید می می

گفت، آدمی بود مثل بقیۀ  وقتی که خدا چیزي نمی. نهاد ا دراختیارش میدبود که خ

آل ( »االمر و شاورهم فی«این امري که در این آیه فرموده . آدمیان و موظف به مشورت

قطعاً امر دنیاست، قطعاً همان حوزة  )38/ شوري( »امرهم شوري بینهم«و  )159/عمران

اي نداریم جز اینکه با مردم مشورت کنیم ولو اینکه پیامبر خدا  عمومی است، چاره

نه اینکه مشورت بکنیم و آیۀ قرآن را . باشیم، و به نتیجه مشورت هم پایبند باشیم

ها  عنی مشورتی ) 159/آل عمران(»اهللا اذا عزمت فتوکل علیف«گونه معنی کنیم که  این

مالك این است که . ت عمل کن، این دیگر معنی نداردسرا بشنو و هرگونه که دلت خوا

نه اینکه مشاور را خودمان . کنیم و باید به نتیجۀ مشورت پایبند بمانیم مشورت می

این . طور که دلمان خواست، عمل کنیم منصوب کنیم و وقتی حرفشان را زدند، ما آن

را مردم  مشاوره الزامی است و مشاور حکومت. و عقالیی نیستاسمش مشورت اسالمی 

هاست و وقتی که انتخابشان کردند،  کنند، که همان مجالس و همان پارلمان انتخاب می

حکام و زمامداران موظف به پذیرش نتایج این مجالس مشورتی هستند نه اینکه 

اسی را که در جهان االن معیار دموکر. و نخواستند گوش نکنند خواستند گوش کنند

ترین کشورهاي جهان  افتاده اند کشورهاي اسالمی از نظر وضعیت دموکراسی عقب گرفته

بسیاري از آنها مجلس واقعی ندارند، مجلس مشورتی دارند، یعنی امیر یا سلطان . هستند

منتخب . مجلس سنا: کند مانند عنوان مشاور منصوب می یا حاکم خودش افرادي را به

افتاده  لذا از نظر سیاسی این جوامع عقب .ند و نظرشان هم الزامی نیستمردم نیست

  .هستند

  

  اسالم :چهارم ضابطه

اي که اکثریتش  یک جامعه. بودن و حفظ هویت اسالمی جامعه است لزوم مسلمان

مسلمان باشد، قطعاً یک مسلمان باید حاکم باشد و در جامعۀ اسالمی غیرمسلمان نباید 

و نباید مسیحی و یهودي و مشرك رئیس جامعه باشد و اقتصاد و سلطه داشته باشد 

خاطر اینکه  کر کردم بهذو من این شرط را آخر . فرهنگ جامعه را در دست داشته باشد

در تعارض با . اگر این شرط درمقابل سه شرط قبلی قرار گیرد، همواره بازنده خواهد بود

گویند حاال  می. شود، دین است می عدالت و رضایت عمومی آن چیزي که زود ی،کاردان
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آنچه که بیش از قانون . گذاریم آن سه شرط اول را داشته باشد، دینش را کنار می

اساسی در جامعه ارزش دارد، این است که مسلمین در آن جامعه وزن اجتماعی داشته 

خیلی از جوامع . توان برجامعه مسلط کرد همه چیز را از لحاظ حقوقی نمی. باشند

می مانند ایران، قانونش خیلی چیزها را درنظر گرفته است، اما چون از طریق الزام و اسال

کم آن وجدان دینی و آن پشتوانۀ اسالمی ضعیف شده و  آمده، کم اجبار قانونی پیش

بیش از آنکه بخواهید براي . اند رغم وجود قانون، مسلمانان در جامعه ضعیف شده علی

نید، کوشش کنید در جامعه وزن اجتماعی باال را پیدا خودتان امتیاز قانونی کسب ک

وزن اجتماعی باال پیداکردن این است که در بین مسلمانان، در بین شیعیان . کنید

هاي بیشتري داشته  کرده هرچه عالمان و تحصیل. علماي بیشتري مقبولیت داشته باشند

  .باشید، قدرت بیشتري خواهید داشت

قدرت از . لمان بیشتري باید در جامعه داشته باشیدعا. امروز قدرت از علم است

کوشش کنید که منابع ثروت مشروع بیشتري را کسب کنید واال با صرف . دارائی است

تجربۀ ایران، . آید دست نمی هاي حقوقی و قانونی قدرت پایدار به دست داشتن اهرم به

مراجع و  روحانیون، زمانی قبل از انقالب اسالمی .تجربۀ بسیار باارزشی براي شماست

در اصطالح علم سیاسی دو مفهوم به نام (علما هیچ سهمی از قدرت سیاسی نداشتند 

علما و مراجع قدرت . ، آن زمان شاه قدرت داشت، اقتدار نداشت)ار و قدرت داریمداقت

مردم به حرف آنها اعتنا . یعنی حرفشان خریدار داشت. نداشتند ولی اقتدار داشتند

سال آنچه در ایران حاصل شده است، قدرت سیاسی و  25ال بعد از حا. کردند می

اقتصادي به دست فقهاست، اما اقتدار گذشته را هم دارند؟ قدرت یعنی توپ و تفنگ و 

دست فقهاست اما آیا اقتدار و احترام چیز در همه. قواي امنیتی و رادیو تلویزیون

شاه قدرت داشت  ایران، ناصرالدین شاه در اجتماعی را هنوز دارند؟ در زمان ناصرالدین

  .قدرت نداشت، اما اقتدار داشت میرزاي شیرازي. ولی اقتدار نداشت

گفت  ها امضاء کرد، میرزاي شیرازي وقتی قرارداد تنباکو را با بلژیکی ناصرالدین شاه

ندرونی شاه هم وقتی به خانمش گفت برایم قلیان بیاور، گفت حرام است، حتی در ا

زن گفت کسی که مرا بر تو حالل کرده است،  .گویم بیاور شاه گفت من می. حرام است

اقتدار داشتند، اقتدار این مقدار وقتی علماي ما . آورم تنباکو را حرام کرده است و نمی

باید  آنچه شما در جامعۀ افغانستان .شود تواند قدرت را کسب کند اما برعکسش نمی می

اقتدار چگونه . قدرت بدون اقتدار پاینده نیست. دنبالش باشید، کسب اقتدار است به
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. پاکدامنی و تقوي است ،آید؟ یک راهش علم است، یک راهش درستکاري دست می به

ند و اگر مردم تجربۀ خوبی از شیعیان داشته باشند، تجربۀ خوبی از مسلمانان داشته باش

داشت و در  آنها را اهل صداقت و پاکدامنی بدانند، قابل اعتماد بدانند، لذا قدرت خواهند

  .بود جامعه عزیز خواهند

دنبال  دهد که علماي ما بیش از آنکه به تجربۀ جمهوري اسالمی ایران نشان می

ولی  ،نددار دنبال کسب قدرت رفتند و امروز بعد از ربع قرن، قدرت حفظ اقتدار بودند، به

  .کنید اقتدارشان را مشاهده می

 تتفاو. اقتدار آن است که ارباب قدرت بدون پاسدار و محافظ در خیابان راه بروند

که بتوانی با مردم نشست و برخاست کنی، یعنی تو  همین. معامله خیلی زیاد شده است

ل اول بندي سؤا در جمع. داراي اقتدار هستی، خوب در این رابطه صحبت فراوان است

باید بگویم که من مشخصاً به قول دوم قائل هستم، معتقد هستم که اسالم هیچ الگوي 

ها ارائه نکرده، اصولی از این قبیل که  ها و مکان ثابتی براي نظام سیاسی براي همه زمان

  .ذکر کردم ارائه کرده است

  

  مذهب رسمی و قانون اساسی

به نظر من این سؤال، سؤال چندان  اما سؤال در مورد مذهب رسمی، باید بگویم که

چون مذهب به قلب مردم بستگی دارد و کسی به الزام قانون مذهبی را . مهمی نیست

مذهب و دین مثل . الزام قانونی آن را کنار بگذارد با اختیار نکرده است، که امروز بخواهد

مل پذیري و به آن ع وقتی پسندیدي، می. عشق است که به دل انسان بستگی دارد

وقتی یک جامعه، جامعۀ چندمذهبی باشد مانند . کنی، حاال در قانون باشد یا نباشد می

جامعۀ لبنان، درآنجا باید همه مذهبی که در جامعه پیروان فراوانی دارد از رسمیت 

در قضاوت و  اي که طرفداران مذهبی فراوان است برخوردار باشد، یعنی در هر منطقه

اگر دو مذهب در آنجا مانند شیعه و . ذهب مراجعه شوداحکام شخصیه باید به آن م

مشترکات (توانیم بگوییم که قوانینی مطابق هردو مذهب  اکثریت دارد، می) حنفی(سنی 

شود و در احوال شخصیۀ هرکس مطابق با مذهب خودش با  نوشته می) هر دو مذهب

عه باشد اشتباه وي رفتار شود و اینکه یکی از دو مذهب را رسمی بکنیم، حتی اگر شی

  . طوري که اگر حنفی هم باشد اشتباه است است، همان
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مان باشد منت بر سرتان ننهند، دیا. هر مذهبی رسمی شود، افول خواهد کرد

کاهد،  آن می» اقتدار«کند، اما از  آن را فراوان می» قدرت«شدن مذهب  رسمی

رکیه رفته بودم، مقایسه به یاد دارم وقتی که به ت. بینید می طوري که در ایران همان

کردم حجاب ظاهري بانوان ترکیه با ایران را، در ترکیه رو به افزایش، در ایران رو به  می

کردن مسائل دینی  بستگی به رسمیت و همراه ؟و این پدیده بستگی به چه دارد. کاهش

دم با اجبار و اکراه، آن دینی ارزش دارد و آن پایبندي به دین ارزش دارد که خود مر

آزادانه اختیار کنند نه به زور قانون، نه به ترس از مجازات دنیوي، ترس از مجازات 

اخروي یا سوداي بهشت اخروي ارزش دارد، اما اینکه من بترسم که پاسبان و پلیس و 

، خوب این همان ترس دنیایی بس )و باید دیندار باشم(پاسدار ممکن است بیاید سراغم 

اگر شما حج . ه کنیدسنتیجه آن را مقای. دا و پیغمبر دارداست و دیگر چه ربطی به خ

مشرف شده باشید، اکثر کشورها داخلشان نه حجاب اسالمی است و نه اخالق دینی 

ی نیست هرچند مردمشان مسلمان هستند، اما مالسشان اصالً سیستم ا اسالمی، سیستم

ور مصر از متشرعین متشرعین آنها کمتر از متشرعین کشور ما نیست، آیا متشرعین کش

هاي محجبه از ایران  تواند بگوید در مالزي و اندونزي خانم چه کسی می. ایران کمتر است

با اینکه اینها مذهب رسمی هم . مار ارائه کردآشود  کمتر است، هرگز چنین نیست، می

  . ندارند

نباشد که اي  گونه البته به. لذا نترسید که در قانونتان مثالً مذهب رسمی نوشته نشود

تواند  به شما اجحاف شود، از آنجایی که اکثر مردم افغانستان مسلمان هستند، اسالم می

به ادیان دیگر، اما اگر یک مذهب خاص  درعین احترام. در قانون اساسی وارد شود

اگر اکثریت ندارید و . بخواهید بیاید، این در زمانی است که شما اکثریت داشته باشید

توان مسألۀ مذهب را در قانون اساسی مسکوت  بنابراین می. نداردظاهراً هم وجود 

گوییم که  گذاشت، و فقط به اسالم بسنده کرد و سپس با تبصره و قانون عادي می

ها اکثریت  حنفی »الف«در والیت  هرجایی مطابق با اکثریت مذهبی عمل شود، اگر

ها اکثریت دارند،  شیعه »ب«نها باشد و اگر در والیت آدارند قانون محلی مطابق فقه 

قانون محلی مطابق فقه شیعه باشد، و اگر قرار شد مذهب رسمی نوشته شود، هردو 

د نوشته نشود که اولی است، اصل اسالم است و اگر به شمذهب باشد و اگر هم قرار 

در زمان نوشتن قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران . کند کفایت می تنهایی هم باشد

هم ایجاد شد، االن مذهب رسمی  کار رفت و مشکالت زیادي زیادي به هاي حساسیت
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مذهب از طریق . کنید داریم اما شما میزان اقتدار مذهب و دین را در جامعه مشاهده می

  .رود نه از طریق زور و اجبار ها پیش می قلب

  

  چهاردهمین نشست افغانستان و بازسازي علمی و فرهنگی، مؤسسۀ در سخنرانی

افغانستان، دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامۀ توسعه، تهران، سال دوم، شمارة توسعۀ 

  .125- 144، صص 1382ششم، بهار 

  

  



  

  

  

  

  

 

  ملحقات
  و دیناوین 

  استاد مردم و پاسخ رضایتحکومت بدون  مردودیت

  تشکیل حکومت بدون رضایت مردم در فرض اضطرار، و 

  نقد کالم ابن فهد حلی

  و پاسخ استاد »شأن فقیه در تعیین مصداق«ش از پرس

  )مناظره با دکتر حاتم قادري( تشیع و دموکراسی
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  *و دینوین ا

 
اگرچه در ایران و حتی در تهران  .زندان اوین مهمترین و مشهورترین زندان ایران است

اوین  .رسد کدام به اهمیت و شهرت اوین نمی چاما هی ،هاي متعدد و بزرگی است زندان

 تنها اوین نه زنداناکنون  .شهرت خود را در رژیم شاه مدیون زندانیان سیاسی بوده است

به تنها محل نگهداري  ویژه اخیراً تدریج و به شهرت پیشین خود را حفظ کرده، بلکه به

همان است که در رژیم بافت اصلی اوین  .زندانیان سیاسی در پایتخت تبدیل شده است

 ،هاي خفه سلول ،هاي کج و معوج خیابان ،دیوارهاي بلند :پیشین سازماندهی شده است

زندانبانانی که بعد از انقالب خدمت خود را آغاز . و در یک کلمه گورستان زندگان

وچهار ساعت دیگر در  بیست و چهار ساعت زندان بانند و بیست ،اند غالباً دوکارهاند  کرده

و حتی به اند  غالباً از شغل خود ناراضی .رج از زندان به کار دیگري اشتغال دارندخا

مأموران  ها رغم همه کنترل با این همه و علی. کنند می اند کجا کار خانواده خود نگفته

  .سالیق و ها زندان نیز اجماالً مثل بقیه مردمند باهمان گرایش

ی از انتظامات زندان توسط سربازان بخش. در اوین هم وزیده است اصالحاتنسیم 

این  .شکند می صداي رژه آنها روزي دوبار سکوت تلخ اوین را. شود می وظیفه انجام

سربازان وظیفه به حکم جوانیشان بیش از مأموران به مردم و اصالحات تعلق خاطر 

زمان  دشوارترین اند به معنایی چه مأموران و چه سربازان خود نیز زندانی هرچند .دارند

 ترین یعنی زمان بازداشت موقت که متاسفأنه بیش ،زندان قبل از صدور حکم است

بازندان وحقوق خود  زندانی در این مرحله نوعاً. شود در حق زندانی اعمال می ها ظلم

 زندانی زندان موقت را .ناآشناست و سرگردانی قبل از صدور حکم نیز مزید بر علت است

در اوین بازداشت موقت بیش  .کند یا در سلول جمعی بسته یرادي طی مفدر سلول ان یا
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زمان هواخوري بین یک ساعت در هفته تا یک  .از یک سال نیز چندان عجیب نیست

بسته منتقل  زندانی پس از صدور حکم معموال به بندهاي نیم . ساعت در روز متغیر است

 .شود یعنی حق استفاده از حیاط بند در طول روز می

جلسه باز جوئی طوالنی در دادسراي ویژه روحانیت به حکم دادستان ویژه  پس از دو

این دومین تجربه . وارد اوین شدم 1377اسفند  8عصر روز  6روحانیت تهران ساعت 

بیست سال قبل از آن در آخرین سال سلطنت شاه زمان کوتاهی را در زندان  .زندان بود

معرفی کرد  »سابقه دار«سازمان زندانها نیز مرا کامپیوتر  .عادل آباد شیراز گذرانیده بودم

آن بار تا زمان تشکیل دادگاه  .با سوء پیشینه اخالل در نظم و اقدام علیه امنیت ملی

اما عدالت آقایان مقتضاي پذیرش وثیقه و کفالت  ؛م را پذیرفتند و آزاد شدمروثیقه پد

ن را تجربه کردم و شانزده ماه لذا نزدیک دو ماه تا تشکیل دادگاه و صدور حکم اوی. نبود

   .پس از آن نیز

اما در اوین ، در زندان اول قبل از انگشت نگاري و عکس، سرم را از ته تراشیدند

آباد درهمان مدت کوتاه مرا به میان زندانیان سیاسی  در تجربه عادل .چنین نکردند

رسمیت شناخته  سی بهبند زندانیان سیا عنوان بهاما در تجربه اوین اصوالً بندي  ،بردند

نظر اینان بین زندانی سیاسی و قاتل و کالهبردار و مرتکب فحشاء و  به. نشده بود

لذا چه در زندان موقت چه بعد از صدور حکم در  ،ی نیستتمواد مخدر تفاوقاچاقچی 

شده آقایان تفکیک  تنها تفکیک پذیرفته .میان متهمان و مجرمان غیرسیاسی بودم

نه مبناي  روحانی از غیرروحانی بود که نه مبناي قانونی داشت و روحانی و مرتبطین

مواد مخدر و  ،متهمان مالی دیگر زندانیان را 325و چه دربند  240لذا چه دربند . شرعی

بزرگترین شکنجه روانی یک زندانی سیاسی همنشینی . دادند جرائم اخالقی تشکیل می

اینکه زندانی سیاسی . وین یک قاعده استگونه مجرمان است که در ا و همبندي او با این

که غالباً احترام زندانی  هرچندشدت احساس غربت کند  ههمزبانی نداشته باشد و ب

ماه تنها دو  18در این . نشدنی است فراموشاي  کردند خود تجربه سیاسی را رعایت می

ي به اتهام ترویج اهللا منتظر یکی از شاگردان آیت :آوردند 325زندانی سیاسی به بند 

نیمه اول دوران اوین که بدون زندانیان هم . ایشان و دیگري جناب آقاي عبداهللا نوري

ابتدا آقاي  325هاي دیگر بند  البته در قسمت. افق بود بسیار کندتر از نیمه دوم گذشت

 اما از. را نیز آورده بودند و سحابی ، باقی، صفريان شمسآقای و در این اواخر کرباسچی

 .کردند می شدت ممانعت هبا ایشان ب مالقات ما
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 ها انسازمان زند، یکی از حقوق زندانی، امکان استفاده از روزنامه، کتاب و رادیو است

نسبت به روزنامه . شناسد می روزنامه عنوان به اطالعات را ي کیهان وها تنها روزنامه

به من اجازه مطالعه  زندان تقریباً اما در نیمه اول. جمهوري اسالمی نیز مشکلی ندارد

ماه اول با  نهدر  قرارگرفتن کتاب نیز نسبت به دراختیار. داده نشد ها دیگر روزنامه

دو ماه . تمفاز ماه سوم امکان استفاده از یک رادیوي یک موج را یا. ه بودممشکالتی مواج

از ماه سوم یک روز درمیان پنج دقیقه، و از ماه هفتم هر . اول امکان تلفن فراهم نشد

اینکه زندانبانان نسبت به ورود کتاب و روزنامه  با. روز پنج دقیقه مثل بقیه زندانیان

شد و اثر  می نسخه کتاب یا روزنامه چندجا صورت جلسه بسیار حساس بودند و براي هر

اما برعکس تریاك و دیگر مواد مخدر  ،)در زندان امضاء معنی ندارد( شد می انگشت اخذ

مقایسه کتاب و روزنامه با  .ها غالباً بساط منقل پهن در زندان نسبتاً فراوان بود و شب

  .و رواج تخدیر اندیشهنع م: تریاك در اوین خبر از یک واقعیت فرهنگی میدهد

خواندن و نوشتن و . تواند یک فرصت مطالعاتی باشد می پس از صدور حکم، اوین

در این مملکت به چنین  ساالري اندیشه در اینکه چرا آزادي و مردم .اندیشیدن

گونه ستبر و  سرنوشتی دچار است؟ اندیشه در اینکه چرا ریشه دیرپاي استبداد این

الذهب  در مروج. آراید می هر عصري به مقتضیات آن عصر خود را و دراستوار مانده است 

شاعر تواناي عهد متوکل عباسی که به زندان افتاده  مسعودي خواندم که از علی بن جهم

 :بود پرسیدند که زندان را چگونه یافتی؟ ترجمه پاسخ او چنین است

است که به زندان غالف  يم شمشیر تیزگفتند به من که زندانی شدي؟ گفتم کدا«

 گیرد و می رااي  اعتنائی گوشه بینی که شیر از فرط عظمت و بی رود؟ آیا نمی نمی

جهد مگر  دل سنگ پنهان است و نمی زنند؟ آتشی در جا پرسه می درندگان پست همه

وبی زندان مادام که به خاطر جرم و جنایت نباشد بسیار جاي خ. آنکه با آهن تصادم کند

 .»است

. بیند و ظاهراً خواهد دید می اوین زندانیان سیاسی فراوانی را به خود دیده است،

در پیامی در زندان نوشتم که  .نماي سیماي سیاسی ایران معاصر است اوین آینه تمام

 325سلول من در بند . گستره آزادي در ایران به اندازه سلول من در زندان اوین است«

در ایران «این جمله گهربار رئیس قوه قضائیه که . متر عرض داشتسه متر طول و دو 

انتخاب  »مسئوالن نظام شاقول صداقت« عنوان بهرا من » زندانی سیاسی وجود ندارد

 ترین شیرین. مرا به اتهام یک سخنرانی و یک مصاحبه به اوین برده بودند . کرده بودم

امروز نیز . کردم می مصاحبه را مرورایام زندان زمانی بود که من متن آن سخنرانی و 
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در مبحث  کارنامه جمهوري اسالمی« و درمورد» ترور شرعاًَ حرام است«معتقدم که 

 ظامن تبلیغ علیه«است و این  »نشر اکاذیب«اگر آن . بر همان نظر سابقم »آزادي

من نخستین . ما ي سیاسیها بودن یعنی اثبات عملی نظریه ، پس در اوین حبس»مقدس

ها هنوز  گران قتل توجیه. بودم که به اعتراض به ترور دگراندیشان به زندان افتادم کسی

چند ماه پس از اتمام . باره کم نیست ي رسمی در اینها آزادند و تناقض در اطالعیه

غیرعلنی آغاز شده است، و  طور بهآن هم  ،زندان من در اوین، تازه دادگاه چهار قتل آخر

 .شود می ها جرم محسوب پردازي درباره قتل هر نوع نظریهالقضات  به دستور قاضی

به زندان افتادن من این نتیجه را . اوین را آزمایشگاه صحت آراء سیاسی خود یافتم

داشت که مشخص کند میزان آزادي در ایران چقدر است و چه کسانی از اثبات حرام 

بسم بر این باورم که شش ماه پس از اتمام دوران ح. شوند می بودن ترور متضرر شرعی

حسابش آوردند، همچنان عقیده من است و اوین مرا در  آنچه گفته بودم و جرم به

روي . گذرد می معتقدم راه دراز اصالحات در ایران از عقبه اوین. تر کرد اعتقاداتم راسخ

اند، اما  تهفراست گ ؛»اوین دانشگاه است« دیوار اوین به خط درشت نوشته بودند

مشهري ه. شود می حکیم در آن ادب تدریس که به شیوه حضرت لقماندانشگاهی 

 :سخنم سعدي در بوستان در باب اول چه زیبا سروده است شیرین
 

  رــد پادشاهی کبیــآزرده ش دل         دم که از نیک مردي فقیرـشنی        

 ه بودـشفتردنکشی بر وي آـز گ       انش حقی رفته بودــر بر زبـمگ   

 :گفت،گفت سخن نبود این مصالح       یاران کسی گفتش اندر نهفت ز   

 که یک ساعتست ز زندان نترسم       ق طاعتستـر حـدن امــرسانی   
 
از  .ماه در عمر دراز این ملت رشید، نه یک ساعت که یک دقیقه بود هجدهاً این جد و

  .از آن باید استقبال کرد. اوین نباید ترسید

پشت  اي ندارد جز اینکه اوین را خواهی چاره و حق ساالري نگار که اصالحات، مردما

 داشته باشد،» پیکان«دادند که هر ایرانی یک  می یک روز نوید روزي را .سر بگذارد

اما باید به امید . داشته باشد» پرونده«توان از روزي سخن گفت که هر ایرانی یک  می

کند،  ها را تبدیل به یک تفرجگاه عمومی یا زمین بازي بچهروزي بود که اراده ملی اوین 

ضمناً فراموش نکنیم یکی از موازین سنجش سالمت یک نظام . دور نیست آن روز

شک اوین و مسافرانش  و کیف زندان و زندانیان سیاسی آن است و بی سیاسی کم

  .سندهاي زنده این ارزیابی خواهند بود

  

  28و  27، ص 1379، بهمن 43ماهنامه پیام امروز، شماره



  

  

  

  

 
 
  
 

 استاد مردم و پاسخ رضایتحکومت بدون  مردودیت

  

  تعالی باسمه

دام (اهللا العظمی منتظري  محضر مبارك شیخنا االستاد فقیه مجاهد حضرت آیت

 )العالی هظلّ

 .سالم علیکم

 مزید توفیق روزافزون و، سالمتی عاجل. کسالت آن عالم ربانی باعث نگرانی شدخبر 

اهللا  لعج(میالد مسعود مهدي موعود  .ت آن وجود شریف را از خداي بزرگ خواستارمعزّ

 ویژه بهدهه  ظلمی که در این دو. کنم می تهنیت عرض را تبریک و )ریفالشّ تعالی فرجه

آن هم از سوي مدعیان  )سفانه هنوز ادامه داردأمتکه (در پنج سال حصر خالف شرع 

عدالت  نیاز به آن منجی نهایی و ،آن ناصح مشفق روا شده است بر )عج(عصر نیابت ولی

شک اگر حاکمیتی رویه ظالمانه با مردم خود  بی .کند گستر آخرین را بیشتر عیان می

را امضا  روعیت خودعالمان منتقد درپیش گیرد قبل از هر چیز سند عدم مش ویژه به

 .کرده است

نوشته کریمانه مبعث موقع را مغتنم شمرده نظر شریفتان را  دست ضمن تشکر از 

که جناب  »مضاهرِ یرِغَبِ اسالنّرَمأَن تَم«فروعات قاعده فقهی  لوازم و ،ابعاد، درباره سند

 حکومت و ک کرده وعانه به آن تمسقاط الرسائل العشردراواخرکتاب  )ره(ابن فهد حلی

 ءشک آرا بی .شوم می جویا ،ریاست بر مردم را بدون رضایت ایشان مردود شمرده است

یکی از پیشگامان مردمساالري دینی در تشریح بیشتر این نظریه  عنوان بهآن فقیه فرزانه 

  .همچون گذشته راهگشا خواهد بود
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 .کتان را از دعاي خیر فراموش نفرمائیدامیدوارم در این ایام پربرکت شاگرد کوچ

 .ت عالی مستدام بادعزّ

  والسالم علیکم ورحمت اهللا وبرکاته 

  کمبریج  ؛ 1423شعبان  / 1381مهر 28 

  محسن کدیور

  تعالی باسمه

  السالم علیکم،

در پاسخ جنابعالی تأخیر رخ داد  ،از اینکه در اثر کسالت شدید و وجود استفتائات فوري 

  .واهمخ می معذرت

کتاب  9از رساله  9در مسأله ) ره(مرحوم ابن فهد حلیاید  گونه که اشاره کرده همان

  :اند الرسائل العشر فرموده

المعصوم، و مع عدم ذلک  لیهۀ بغیر رضاهم، اال ان یوعر علی جماالیجوز التأم: االولی«

ه یحتاج مع ر علیهم فیه مصلحۀ لهم، لکنّأمالت اذا رأي االنسان انّ: الثانیۀ. الیجوز قطعا

خذ بعض االموال و فیه ترفیۀ علیهم اکثر مما یأخذ منهم، أتم و رب والشّذلک الی الضّ

ا یأخذ منهم ال یجوز اعتماد رب و مماکثر من الضّ التولیۀرر العائد الیهم بترك هذه والضّ

  ».و ترك ذلک اولی …ذلک

زیرا مشروعیت امارت و حکومت یا  ،لی در آن نیستاشکا اما مسأله اولی پس ظاهراً

به جعل معصوم است و یا به قرارداد بین والی و رعیت که از آن به بیعت تعبیر شده 

و ادله وجوب وفاء به عقود و عهود . است، و صحت قرارداد تابع رضایت طرفین عقد است

و حدود  مدت ازجملهبر لزوم عمل به آن برحسب خصوصیات مذکوره در عقد و 

شود که تعیین والی و بیعت با او بر  می و از اخبار کثیره استفاده. اختیارات داللت دارند

الفقیه ص  والیۀدراسات فی  5از باب  4توان به فصل  می در این رابطه. عهده مردم است

  : جلد اول مراجعه نمود 493

فان بیعتی ال « :کند می نقل )ع(طبري از محمد بن حنیفه از امیرالمؤمنین ازجمله

و بر حسب نقل کامل ابن اثیر،  502ص »و ال تکون اال عن رضی المسلمین خفیۀتکون 

 ــعن مال و اذن  ــایها الناس «: آن حضرت در روز بیعت ایشان در باالي منبر فرمودند

 هاستفاد زرارةو از صحیحه  503ص  »…ان هذا امرکم لیس الحد فیه حق اال من امرتم

 شود که تعیین والی واجد شرائط از وظائف مسلمین است و از احکام تکلیفی آنان می
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 :قال )ع(جعفر  عن ابی زرارةعن : اولین حدیث کتاب الشیعۀ در جلد اول وسائل. باشد می

: زرارةقال . الوالیۀو الحج و الصوم و  الصالة و الزکاةعلی : اشیاء خمسۀاالسالم علی  بنی«

الوالیۀ افضل النها مفتاحین و الوالی هوالدلیل : یء من ذلک افضل؟ فقالش و اي: فقلت

پیدا است که این حدیث درمقام بیان امور اعتقادي اسالم نیست وگرنه  »…علیهن

و . شد، مقصود بیان احکام اجرائی و عملی اسالم است می متعرض توحید و نبوت و معاد

بر این  »والی«سایر احکام است، و کلمه مقصود از والیت تعیین حاکمیتی است که کلید 

منتها با وجود معصومین تعیین و اطاعت از آنان متعین است چون آنان . امر داللت دارد

  . باشند می واجد شرائط الزمه

ت شده است، و مذم »هونکارِ هم لَو ه قوماً مأَ«و در اخبار مستضیغه از امامی که 

ولی ) جماعت 27باب  ،سائلو(اعت تصریح شده است در برخی از آنها به امام جم هرچند

هنگامی که در امام جماعت به رضایت قوم  و ثانیاً: در برخی از آنها مطلق است اوالً

خواهند از او پیروي کنند  می در امام مطلق که در همه شؤون اهمیت داده شده طبعاً

ولی صحیح است ولی و باالخره فرموده مرحوم ابن فهد در قسمت ا. بیشتر اهمیت دارد

  .در قسمت ثانیه قابل خدشه است

اگر فرض کردیم مردم به وظیفه خویش در تعیین حاکم واجد شرائط عمل نکردند و 

تفاوت شدند، و جامعه مسلمین گرفتار هرج و مرج شد، و جان و مال و ناموس و کیان  بی

که توان ایجاد مسلمین مورد هجوم یا در معرض خطر کلی قرار گرفت، و کسانی باشند 

 »ترکه اولی«: توانیم بگوییم صورت نمی نظم و حکومت عادالنه را داشته باشند، در این

بلکه به حکم عقل مستفاد از مذاق شرع واجب است که به مقدار لزوم و ضرورت 

آقایان در . حسب شرائط زمانی و مکانی کسانی که قادرند متصدي امر حاکمیت گردند به

 گویند می دانند و می را الزم ایۀفالکي من به جانین و غیاب تصدمثل امور صغار و م

گونه امور جزیی را شرع به اهمال آنها  دانیم شرع به ترك آنها راضی نیست، آیا این می

  ! عامه ضروریه ترك تصدي آنها اولی است؟ هراضی نیست ولی در امور مهم

منین، و در درجه سوم فساق توانمند و در درجه بعد عدول مؤ يپس در درجه اول فقها

مردم راضی نباشند و به سقوط  هرچند. مؤمنین واجب است متصدي حاکمیت گردند

  . خود راضی باشند و این امر یک تکلیف است، البته به مقدار لزوم و ضرورت
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و در موارد تزاحم مالکات و . باشد گاه در حکومت محتاج الیه نمی شتم هیچ ضمناً

دانید که تفصیل این قبیل مسائل در  می .هم بر مهم مقدم استاحکام، به حکم عقل ا

  .گنجد، و براي جنابعالی یک اشاره کافی است نامه نمی

اهللا سالم و موفق باشید و بتوانید در هرحال به اسالم و مسلمین و مظلومین  شاء  ان

  .باشم می و در این ماه رحمت و برکت از جنابعالی ملتمس دعاء خیر. خدمت کنید

  

  اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و 

  الدار فی قم المقدسه محصوراً،  20/8/1381 – 1423رمضان  5
حسینعلی منتظري



  

  

  

  

  

  

  تشکیل حکومت بدون رضایت مردم در فرض اضطرار، 

  و نقد کالم ابن فهد حلی

 
 ق این کالم ابن فهد حلیحضرتعالی در پاسخ به سؤال یکی از شاگردانتان، به اطال: پرسش

التأمر علیهم فیه  اذا رأي االنسان أن«: که گفته است -) العشر، رساله نهم، مسأله نهم الرسائل(

) ترقیۀ(االموال و فیه ترفیه  الضرب والشتم و اخذ بعض لهم، لکنه یحتاج مع ذلک الی مصلحۀ

الضرب و مما یأخذ  اکثر من التولیۀد الیهم بترك هذه علیهم اکثر مما یأخذ منهم، والضرر العائ

اگر فرض کردیم «: اید ـ اشکال کرده و نوشته» .و ترك ذلک اولی... منهم، الیجوز اعتماد ذلک

تفاوت شدند و جامعه  مردم به وظیفه خویش در تعیین حاکم واجد شرایط عمل نکردند و بی

موس و کیان مسلمین مورد هجوم یا در معرض ومرج شد و جان و مال و نا مسلمین گرفتار هرج

د، در نخطر کلی قرار گرفت، و کسانی باشند که توان ایجاد نظم و حکومت عادالنه را داشته باش

؛ بلکه به حکم عقل مستفاد از مذاق شرع واجب است »ترکه اولی«: توانیم بگوییم صورت نمی این

مکانی کسانی که قادرند متصدي امر حسب شرایط زمانی و  مقدار لزوم و ضرورت به که به

آقایان در مثل امور صغار و مجانین و غیاب تصدي من به الکفایه را الزم . حاکمیت گردند

گونه امور جزئی را شرع به  دانیم شرع به ترك آنها راضی نیست؛ آیا این گویند می دانند و می می

  1.»!تصدي آنها اولی است؟ اهمال آنها راضی نیست ولی در امور مهمه عامه ضروریه، ترك

  : باره دو نکته حائز اهمیت است در این

اما در مقام  ؛در حوزه نظر و تئوري تصور شود، کالم صحیحی است کالم شما اگر صرفاً .فال

که مجوز براي اقامه  ــشود که تشخیص شرایط اضطراري براي جامعه  عمل این سؤال مطرح می

                                                           
  .383-386پاسخ استاد به پرسش کدیور، همین کتاب، صفحه .  1
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اي صاحب قدرت و نیروي  برعهده کیست؟ اگر عده ــگردد  حکومت بدون رضایت مردم می

مسلح باشند و همواره ادعا کنند که کیان جامعه و جان و مال و ناموس مردم در معرض خطر 

قرار گرفته است و به این بهانه بدون رضایت مردم با زور و ضرب و جرح و زندان بر آنان حکومت 

اي براي  یا این بیان، زمینهکنند و آن را مشروع جلوه دهند، تکلیف چیست؟ آ

  هاي استبدادي نخواهد بود؟  بخشیدن به حکومت مشروعیت

اند،  تفاوت شده و به حق شرعی خود در تعیین سرنوشت اقدام نکرده قیاس مردمی که بی .ب

اندازه صحیح است؟ و در فرض  کنند، تا چه با کودکی که والدین او در حضانت وي اهمال می

نسبت به حضانت غیر، باز ) تفاوتی آنان بی و نه صرفاً(عدم رضایت والدین  صحت نیز آیا درصورت

ر حکومت توان در ام توان به جواز اقدام غیرملتزم گردید؟ و درصورت عدم جواز، آیا می هم می

 صورت عدم رضایت مردم استدالل کرد؟ نیز به عدم جواز تصدي در

دربرگرفته باشد، تمامی عقالي آن  در شرایطی که هرج و مرج، جامعه اسالمی را :جواب

بدیهی است که وجود نظم در جامعه از مستقالت . اند جامعه عقال و شرعا موظف به ایجاد نظم

باشد و تا شرایط عمومی جامعه به حال عادي  عقل عملی است و مقبول عقل هر عاقلی می

در چنین . ا خواهد بودمعن بازگردانده نشود، سخن از مقبولیت یا عدم مقبولیت شکل حکومت، بی

شرایط اضطراري، باید همه مردم به قدر امکان و ضرورت تالش کرده تا هرج و مرج خاتمه یافته 

پس از استقرار نظم، باید منطبق با موازین عقلی و رضایت . و نظمی بر جامعه حاکم گردد

  . اکثریت افراد جامعه، حکومت شکل گیرد

نظمی و زیان و  ومرج زده اقدام به جلوگیري از بی یک از عقالي جامعه هرج حال اگر هیچ

ضرر جامعه نکنند و گروهی از مسلمانان جرأت ورزیده و اقدام به ایجاد نظم و مدیریت جامعه 

کنند و عده و عده الزم براي آن را نیز داشته باشند، و پس از استقرار نظم با انتخاباتی آزاد، خود 

معرض رأي مردم گذارده و حکومتی مبتنی بر رضایت  و سایر مدعیان مدیریت جامعه را در

  اکثریت افراد جامعه تشکیل دهند، چه منافاتی با دموکراسی دارد؟

به نظر اینجانب اقدام به حفظ نظم در جامعه اسالمی با فرض یادشده، بر همگان واجب 

آشکار . و البته تحمیل حکومت مورد نظر خود به دیگران در شرایط عادي جایز نیست ؛است

تواند با  است که حکومت زور مبتنی بر این دیدگاه هرگز مشروعیت نخواهد یافت و کسی نمی

. هاي غیرمنطقی، امنیت جامعه را برهم زند و یا به حکومت خود مشروعیت ببخشد جویی بهانه

گیرد با مسأله مشروعیت و اینکه چه باید صورت گیرد  چه صورت می مسأله زور و اینکه واقعاً

که جامعه دچار هرج و  تشخیص این. باشد اوت است و بحث مورد نظر مربوط به امر دوم میمتف

یک تشخیص فردي و یا گروهی  مرج شده و شرایط اضطراري بر آن حاکم است نباید صرفاً

بلکه پیدایش هرج و مرج در جامعه امري روشن است و تمامی آن جامعه یا اکثریت  ؛خاص باشد

احراز آن براي آنها که مکلف اصلی و اولی براي ایجاد نظم هستند کار رسند و  آن به آن می
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مشکلی نیست و مسأله با فرضی که فرد یا افراد خاصی چنین ادعایی کنند، کامال متفاوت است 

رسد مگر  نظر نمی اي قلیل معقول به سوي عدهنظمی از نظمی با ادعاي بی  فرض وجود بی و اساساً

 . ایند که خودشان همه یا اکثریت هستنداینکه عده قلیل ادعا نم

  

  ]بقاي رضایت مردم، شرط بقاي مشروعیت حکومت[
  

چرا که ممکن است حکومتی مستقر باشد که در ابتدا مورد . فرض دیگري نیز وجود دارد

کفایتی  خاطر بی داده و به خویش را ازدستتدریج پایگاه مردمی  رضایت مردم بوده ولی به

در چنین مواردي باید با حکومت . دچار هرج و مرج شده باشدمتولیان آن، جامعه 

و همه  ؛کار گیرد یادشده مذاکره شود که همت خود را براي برقراري نظمی عادالنه به

منکر موظفند براي اصالح حکومت و  مسلمانان با رعایت مراتب امربه معروف و نهی از

قدرت در هر مرتبه از این و تحصیل  ؛جلوگیري از تضییع حقوق مهمه اقدام نمایند

 . بر آنان الزم است ــنظیر تشکیل احزاب و استفاده از امکانات روز  ــمراتب 

طبیعی است که تشکیل حکومت انتقالی و عملکرد آن از سوي مسلمانان، نباید 

عبارت  به. هاي تحت حاکمیت باشد خارج از چارچوب عدالت و رعایت حقوق همه انسان

دادن به هرج و مرج، نباید به حقوق طبیعی و  یط اضطراري و لزوم پایاندیگر به بهانه شرا

موارد اضطرار، باید به حداقل ضرر اکتفا شود که حتی در. ها تعرض شود عقالیی انسان

  . »الضرورات تتقدر بقدرها«

عدم رضایت شارع به «قیاس اولویت براي اثبات : و درمورد قسمت دوم سؤال، اوال

العاده  حساسیت فوق«در برابر  »امر مهم نظم عمومی و حکومت توجهی نسبت به بی

اي با برخی نظریات فقهی بوده  بحثی مجادله »شارع نسبت به سرپرستی صغار و مجانین

هرچند تردیدي نسبت به ضرورت توجه به امر اجتماع و حکومت از منظر عقل و . است 

قیام «ال رسل و انزال کتب را تا جایی که قرآن کریم، هدف اصلی ارس ؛نقل وجود ندارد

  ).25/حدید() لیقوم الناس بالقسط(: دانسته است »مردم به عدالت

اي از جوامع بشري، نسبت به سرنوشت خویش که در دست  اگر مردم در جامعه

ومرج و ناامنی را  تفاوت شوند که هرج گیرد، چندان بی هاي مختلف قرار می حکومت

عملی براي غلبه بر آن انجام ندهند، مطمئنا ارزش  گونه اقدام ببینند و بازهم هیچ

چراکه صغیر و مجنون فاقد توان  ؛اند تر از صغار و مجانین قرار داده وجودي خود را پایین

توانند مصالح خویش را تشخیص داده و یا تأمین کنند و  همین جهت نمی و اختیارند و به



 390 شریعت و سیاست

اگر والدین او نیز در تأمین مصالح ( باید افرادي صالح براي حفظ مصالح آنان اقدام کنند

او کوشا نبودند یا توان و لیاقت حضانت او را نداشتند، افراد صالح دیگري جایگزین آنان 

ومرج  رغم توان و اختیار به ذلت هرج ولی مردم عاقل و بالغ در این فرض، علی) شوند می

 . کنند تن داده و اقدامی برعلیه آن نمی

است که باید ارزش وجودي مردم را احیاء کرد و آنان را  در چنین شرایطی، طبیعی

به توان و اختیار خویش آگاهی داد و شرایط را براي اعمال آزادانه اراده مردم در 

. کاري که باید گروهی پیشتاز و شایسته به آن اقدام کنند. سرنوشت خویش آماده کرد

  ).110/آل عمران() المنکر أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن مۀکنتم خیر أ(

یعنی صغاري . مربوط به ایتام است مورد صغار گفته شده است عمدتاًآنچه در: ثانیاً

 ــهمچون پدر یا جد پدري  ــاند و بدون ولی قهري  که سرپرست خود را از دست داده

  . اند باقی مانده

آنان خصوص صغاري که والدین آنها هستند، ولی نسبت به سرپرستی و نفقه در

آنها را رها  مثالً(دهند  کنند و آنان را در معرض خطر و ضرر جدي قرار می کوتاهی می

، تردیدي نیست که حکومت مسئول است تا پدر یا جد پدري را وادار )اند کرده و رفته

و درصورت عدم تمکن مالی یا  ؛کند تا به انجام مسئولیت درباره فرزندانشان بپردازند

اي قهري، سرپرستی و اداره آنان تا زمان رسیدن به سن رشد عدم دسترسی به اولی

تواند فرد یا افراد مورد اعتمادي از بین  البته حکومت مشروع می. برعهده حکومت است 

مردم را که شایسته سرپرستی ایتام باشند به سرپرستی کودکان یتیم بگمارد و حضانت 

فرض عدم رضایت والدین نسبت به  و در این. هریک از ایتام را به فردي مطمئن بسپارد

 . حضانت غیرتأثیري ندارد و مصلحت کودك مقدم است

در مثل امور صغار و مجانین و غیاب «: که در نامه مذکور گفته شده این اساساً: ثالثاً

دانیم شرع به ترك آنها راضی  گویند می دانند و می را الزم می یۀتصدي من به الکفا

بلکه الغاء خصوصیتی است که حاکم بر آن عرف است که  ؛ت، قیاس باطل نیس»...نیست

طور کلی تزاحم بین تکلیفین گاهی بین یک واجب و  و به. فرقی بین این دو قائل نیست

مثل مثال معروف  ؛باشد، که امتثال واجب متوقف بر یک مقدمه حرام است یک حرام می

رض دیگري بدون رضایت انقاذ غریق یا اطفاء حریق که متوقف بر تصرف در دار یا ا

و در مانحن . کند صورت واجب اهم که انقاذ غریق باشد تقدم پیدا می اوست، که در این
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فیه فرض سؤال این بوده است که حفظ اسالم و مسلمین و کیان مملکت و جان و 

ناموس و اموال مردم چنانچه متوقف باشد بر ایجاد حکومتی بدون رضایت مردم، مقدم 

لحاظ واجب  ولی نکته قابل توجه این است که در باب تزاحم به. ردماست بر رضایت م

که از ریشه، حرمت  اندازه ضرورت اجازه داده شده است، نه این اهم، ارتکاب حرام به

بلکه همچنان حرمت به  ؛بودن تصرف در امر مردم بدون رضایت آنها رفع شده باشد حرام

اصطالح،  و به. مقدار آن تنجز نیافته است بهفعلیت خود باقی است و تنها درمورد تزاحم و 

 . کند لزوم تقدیم اهم در مورد تزاحم، جعل حکم در باره حرام مهم نمی

عبارت دیگر مفروض آن است که نتوان هم رضایت مردم را جلب کرد و هم جان و  به

مال و ناموس مردم را حفظ نمود و لذا چنانچه مردم حکومت تشکیل ندادند، اگرچه 

اندازه  رضایت مردم الزم است و تصرف در امر آنها بدون رضایت حرام است ولی بهجلب 

رسد شما در سؤالتان از  نظر می و به. ضرورت حرام تنجز نیافته و ارتکاب آن جایز است

  .اید فرض خارج شده

 

  هاي فقیه عالیقدر حضرت  پاسخ »حکومت دینی و حقوق انسان«کتاب

هاي جمعی از فضالي حوزه علمیه؛ قم،  رسشالعظمی منتظري به پ اهللا آیت

  ، پرسش دهم59تا  52، صفحه 1386



  



  

  

  

  

  

  استادو پاسخ  »شأن فقیه در تعیین مصداق«پرسش از 

  

  یه تعالمساب

  العالی هاهللا العظمی منتظري دام ظلّ محضر مبارك شیخنا االستاد آیت

خـداي بـزرگ سـالمت،     در این مـاه پربرکـت از  . الدار بما صبرتم فنعم عقبی سالم علیکم

شک آغـاز ششـمین سـال حصـر      بی. توفیق و مزید عزت آن وجود شریف را مسألت دارم

بـا ایـن کـه     .ام عدالت سـتیز اسـت  انی سند دیگري بر سوء تدبیر حکّظالمانه آن عالم رب

هنوز توفیق رؤیت پاسخ سؤاالت قبلی نصیب نشده است با مشاهده پاسخ اخیـر حضـرت   

ها قبل در ذهنم جوانه زده  مناسب دیدم سؤاالتی که از مدت ،تفتائاتاستاد به یکی از اس

به نظـر مـی رسـد سـؤال ذیـل      . مطرح کنم تا اگر مصلحت دانستید ارائه طریق بفرمایید

ـ   سؤال بسیاري از عالقـه  پیشـاپیش از تصـدیع عـذر    . دان حضـرتعالی باشـد  منـدان و مقلّ

  .لیکماواالمر . خواهم می

دانیـد؟ پاسـخ    ونی والیت فقیه را از مصادیق حکومت جائر مـی آیا رژیم کناند  پرسیده

  »20/8/81. تعیین مصداق شأن فقیه نیست«: فرموده اید

تطبیق کبریات بـر  «یا » تعیین مصداق شأن فقیه نیست«آیا قواعد فقهی از قبیل  .1

تقلیـد در موضـوعات غیرمسـتنبطه شـرعیه     «یا » صغریات خارج از وظایف مجتهد است

  قابل تخصیص و تقیید هستند؟ عموم و اطالق دارند، یا احیاناً» مجاز نیست

اعم از انتصابی یا انتخـابی و اعـم   (با توجه به این که والیت فقیه در حوزه عمومی  .2

متوقف بر تعیین مصداق و تطبیق کبري بر صغري در سیاست اسـت،  ) از مطلقه و مقیده

  فقیه معتقد بود؟ و هل هذا االالتناقض؟توان هم به قواعد فوق و هم به والیت  چگونه می
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که منحصرا شأن فقیه دانسته شـده انشـاي   ) همانند والیت(از آنجا که در قضاوت  .3

مبتنی بر تطبیق حکم بر موضوع و تعیین مصداق است، چگونه قضاوت فقیـه   حکم دقیقاً

  شود؟ با قواعد فوق جمع می

 صـدور  کـه شـامل  (زي فقیـه  ور اگر تعیین مصداق شأن فقیه نیست لـذا سیاسـت   .4

فقه معرفت االحکـام  . نیز ناشی از فقاهت او نیست) احکام کلی بر مصادیق مشخص است

و آیـا ایـن معنـایش لـزوم     . الموضـوعات والمصـادیق   است و بخش معظم سیاست معرفت

  جدایی فقه از سیاست نیست؟

 عنـوان  بهرا  حضرتعالی شاه ازجملهباتوجه به این که پیش از انقالب فقهاي عظام  .5

  فرمودید، آیا در آن زمان قاعده فوق قابل تمسک نبود؟ مصداق والیت جائر تعیین می

عمال جور شد و تجاوز بـه حقـوق مـردم بـه رویـه حکومـت       إاي  آیا اگر در جامعه .6

تبدیل گشت، آیا مقدمه نهی از منکر تعیین مصداق والیـت جـائر نیسـت؟ و آیـا وظیفـه      

ي عظام در فریضه امر به معروف و نهی از منکـر و نصـیحت بـه    فقها ازجملهعالمان دین 

کـه تعیـین    مکلفان نیست؟ آیا می تـوان بـه بهانـه ایـن     تر از دیگر ائمه مسلمین سنگین

شـانه  ) مکلف و نه از باب فقاهـت  عنوان بهولو (مصداق شأن فقیه نیست از زیر بار تکلیف 

  خالی کرد؟

 1376در سـخنرانی سـیزده رجـب سـال     ) اهللا کلمتـه  اعلی(راستی حضرت استاد  .7

  کاري جز این کردند؟ آیا نظر مبارك ایشان تبدل یافته است؟

دارد  محرومیت اجباري خیل شاگردان از جلسه پربار درس حضرتعالی مرا بر آن مـی 

امیدوارم این جسـارت را  . ع اوقات شریف شومگونه مصد که براي رفع اشکاالت علمی این

ي مسـتدل خـویش همچـون گذشـته عطـش علمــی      هــا پاسـخ  بـر مـن ببخشـایید و بـا    

  .عزت عالی مستدام باد .مندان را سیراب فرمایید عالقه

  

  .اهللا و برکاته ۀرحموالسالم علیکم و 

  27/8/1381 ،رمضان 13کمبریج، 

 محسن کدیور: شاگرد کوچکتان

  

  

 



  395استاد   و پاسخ» فقیه در تعیین مصداق«پرسش از شأن 

  باسمه تعالی

  ت افاضاتهاالسالم والمسلمین آقاي دکتر محسن کدیور دامحجۀجناب مستطاب 

پس از سالم و دعا براي قبولی عبادات جنابعالی در این ماه رحمـت و سـالمت، و توفیـق    

  .بیشتر شما براي خدمت به اسالم و مسلمین

دانیـد و نیـاز    خود شما بهتر از من یا مانند من می ي جنابعالی را نوعاًها پاسخ پرسش

دگی و بررسـی ایـن قبیـل    به پاسخ من نیست، و شرایط فعلی اینجانب متناسب بـا رسـی  

را بگیرم و جـواب فـروع فقهـی مـورد      ها توانم روزه مسائل نیست، من خیلی هنر کنم می

سؤال اشخاص را بدهم، لذا از شما و برادران و خواهران دیگري که این قبیـل مسـائل را   

  .خواهم، حصر و تنهایی و سن باال لوازم و مقتضیاتی دارند می پرسند معذرت می

اي بود  پاسخ به سؤال خاصی از نویسنده ناشناخته» داق شأن فقیه نیستتعیین مص«

رفـت در   که مصلحت ندیدم پاسخ تفصیلی به او بدهم، و ایمیل شخصی بود و گمان نمـی 

  .اینترنت گذاشته شود

شوم که حاکمیـت   گانه جنابعالی یادآور می ي ششها و در پاسخ به سؤال اول از سؤال

دانـیم کـه    امنی و هـرج و مـرج بـراي بشـر ضـرورت دارد، و مـی      و نظام و جلوگیري از نا

  .باشد گاه خدا راضی به اهمال آن نمی هیچ

تفاوت نباشند و به  در درجه اول هم وظیفه و هم حق مردم است که نسبت به آن بی

تناسب شرایط زمانی و مکانی و امکانات، مقدمات تشکیل حاکمیت عادالنـه و جلـوگیري   

و در زمان ما تشکیل حاکمیت عادالنه و جلوگیري از . را فراهم نمایند ها از فساد و ناامنی

و در زمان ما تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات مردمی . را فراهم نمایند ها فساد و ناامنی

ولی اگر از باب فرض مردم به هیچ نحـو حاضـر نشـدند از    . آزاد در آن نقش اساسی دارد

ین تکلیف الهی عمل نمایند، به حکـم عقـل و شـرع    این حق خدایی استفاده کنند و به ا

 باید کسانی هرچند فساق مؤمنین در این راه قدم بردارند، و این امر منافات با ثبوت حقّ

هر واجبی که مشتمل بر مصالح مهمه ملزمه براي دیگران باشـد حکـم   . براي مردم ندارد

درجـه اول حـق پـدر و     در هرچندآن چنین است، مانند حفظ و حضانت بچه ناتوان که 

سر نشد، براي دیگـران بـه   آنان اقدام نکردند و اجبار آنان نیز می مادر است ولی اگر فرضاً

نحو واجب کفایی واجب است متصدي این امر ضروري گردند؛ و از این قبیل امور تعبیـر  

  .دانیم شرع به اهمال آنها راضی نیست که می» هامور حسبی«می شود به 
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صـورت  این بود که در این قبیـل امـور در   قسمت دوم از کالم ابن فهد اشکال من به

نوشتن این نامه مختصر براي این بود که شما را از حالت . غلط است» ترکه اولی«تعین  

  .اهللاۀرحموالسالم علیکم و . اهللا سالم و موفق باشید إن شاء. انتظار پاسخ بیرون آورم

29/8/1381  

  ريحسینعلی منتظ، قم المقدسه

  29-32، صفحه 1385، جلد دوم، قم، ها دیدگاهکتاب.  



  

  

  

  

  

  

  

  *کراسیوتشیع و دم

  )مناظره با دکتر حاتم قادري(

  

  1:دکتر حاتم قادري

خواهم بگویم و در اردوي دفتر تحکیم هم به آن  طور مختصر می اي را که به گزاره

دموکراسی نوعی سازگاري مثبت برقرار  آیا بین اندیشه شیعی و«پرداختم، این است که 

کنم که تفصیلش را بعداً  صورت گزیده بیان می چند نکته محوري را به. »است یا خیر؟

طور عام بحث خیلی مهمی است و  بحث دموکراسی و نسبتش با دین، به. خواهم گفت

یشه با اند] دموکراسی[در چارچوب جامعه ما و شرایط تاریخی و فرهنگی ما و نسبت آن 

منظورم از دموکراسی، هم . تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد شیعی در بین ما می

و به تعامل » عقالنیت«حوزه عمومی است و هم حوزه سیاسی؛ و براین اساس به پایه 

کنند،  ها براي حل مسائل و نحوه سازماندهی خود و نوع مقرراتی که برقرار می بین انسان

حقوق غیرقابل خدشه  عنوان به، نوعی حقوق پایه را براي فرد در واقع. دهم اهمیت می

شناسم معتقدم اگر دموکراسی یا به تعبیري لیبرال دموکراسی را بررسی  رسمیت می به

هایش را شناسایی نماییم، این لیبرال دموکراسی با اندیشه شیعی  کنیم و ویژگی

ت غالب امامت یعنی گویم با محوری اندیشه شیعی را هم که می. سازگاري ندارد

نظر دارم؛ حال این  شود مد امام نسبت داده می عنوان بههاي خاصی که به فردي  ویژگی

                                                           
ت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، و أعضو هی) 1335متولد ( دکتر حاتم قادري. 1

هاي  ، اندیشه)1378(هاي دیگر  ندیشه، ا)1378( اندیشه سیاسی در اسالم و ایران نویسنده کتابهاي

 .)1382(و آزادي وجدان مفهومی پساپیامبري  )1379(سیاسی در قرن بیستم 
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بودن ائمه را دربربگیرد و چه نفوذي که  بودن و ساحت قدسی ها چه مرحله قدسی ویژگی

ام خیلی ساده است و فقط  من گزاره. در جامعه از سردي آنها ساري و جاري است

هایی که من به اختصار  همان تأکید کنم که لیبرال دموکراسی با آن ویژگی خواهم بر می

یعنی . گفتم با امامت و اندیشه شیعی با محور اصلی امامت یک رابطه معکوس دارد

گذاري  دموکراسی تقویت شود، ناگزیر باید از ساحت امامت سرمایه هرقدر بخواهید لیبرال

دموکراسی  ویت کنید ناچارید از اندیشه لیبرالهرقدر ساحت امامت را تق. و هزینه کرد

این را هم . شود یک ربط معکوس است ربطی که بین آنها برقرار می. هزینه نمایید

توضیح دادم که از نظر من بحث ما، بحثی نظري است حال ممکن است از زاویه دیگر 

دیگر معناي  بهمدار یا  هم به آن نگریست و این سؤال را مطرح کرد که آیا جوامع دین

شویم  امکان تحقق دموکراسی را در خود ندارند؟ ولی تفکیکی قائل می مدار جوامع شیعه

در ساحت تحوالت اجتماعی، به . بین ساحت اندیشه و ساحت تحوالت اجتماعی

تعبیر بهتر لیبرال   گونه که در غرب اتفاق افتاد، امکان تحقق دموکراسی یا به همان

چه مستقیم و چه غیرمستقیم، با هزینه آن ساحت عمیق و  دموکراسی وجود دارد، ولی

گرفته است؛ اعم از اینکه دین را به حوزه خصوصی برانیم و  رادیکال و قدسی دین صورت

اي و رفتاري جدي کنیم و یا به تعبیري  هاي اندیشه یا باورهاي دینی را دچار استحاله

اي تفسیر کنیم که بخواهد با فضاي  گونه زدایی کنیم و یا اینکه وجوه آن را به اسطوره

  . عمومی سازگار شود، به هرحال به عقیده من این دو با هم تناسب ندارند

مداري را در  عام که عمدتاً وضع پیامبرمداري و شریعتمعناي  بهمن در اندیشه دینی 

م البته در این زمینه بحث عا. بینم گیرم، با لیبرال دموکراسی مناسبتی نمی آن درنظر می

ما حداقل حدود هشت . ها درپیش دارم اي که در یکی از دانشگاه گذارم براي جلسه را می

این آشنایی . ایم الی ده دهه است که با مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم آشنا شده

در  همچون مرحوم بازرگان 30و  20هاي  گرفته است که در دهه توسط دوستانی صورت

هایی از دین  جهتی بوده است تا قرائتها در این تالش. اند ی فعال بودهاسالم هاي انجمن

من تصورم بر آن است که قرائت در . هاي مدرن سازگار باشد را عرضه کنند که با اندیشه

هایی را از خودش برجاي گذارده ولی نتوانسته آن گذار الزم و  اي بهره حوزه اندیشه

ویژه اندیشه  خاطر اینکه در بحث ما اندیشه دینی به به. هدهماهنگی مورد نیاز را انجام د

شیعی را   یا باید اندیشه. »ها نسبت به دموکراسی است شیعی یکی از دورترین اندیشه

دموکراسی فضاي تنفس پیدا  آنچنان دستخوش تحوالت جدي کرد که در آنجا لیبرال
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ک پروسه اجتماعی که دموکراسی را موکول کرد به ی کند و یا از این طرف لیبرال

خود در تعامالت، زدوخوردها و در تحرکات اجتماعی، جایگاه خویش را بیابد و من  خودبه

هاي غرب فرضاً بعد از  درست است که در اندیشه. کند ذهنم شق سومی را شناسایی نمی

گیري بود، تنها یک اندیشه بود که  اش درحال شکل قرون وسطی در دورانی که فلسفه

البته در حوزه  ــ توانست دموکراسی را در ساحت دین نمایندگی کند مینوعی  به

صداي مردم، صداي «: شد هم به این معنا بود که تصور می آن ــ کنم اي تأکید می اندیشه

گونه مناسبتی میان این دو وجود ندارد،  که بگذریم به عقیده من هیچ از آن. »خداست

اگر در اندیشه شیعی، امامت را . ی منتقل کنیممگر اینکه بحث را به یک پروسه اجتماع

، در حضور امام، »محور اصلی بگیریم که قاعدتاً تصور من از امامت همین است

ممکن است . امري عبث است ــ به آن معنا که توضیح دادم ــ دموکراسی و لیبرالیسم

ده کرد ولی هایی محدود از آن استفا روشی، در مقاطعی محدود بتوان با زمینهمعناي  به

ها واگذار شود، چنین چیزي  وگو، به انسان درجایی که قرار باشد عقالنیت، تفاهم و گفت

غیرمستقیم یعنی در قالب معناي  بهدر غیاب امام هم که حضور امام . نشدنی است

و در قالب هر چیزي که بخواهد حضور امام را در  ــ گیرد ها صورت می روایات و تمثیل

همان میزان شما باید از اندیشه دموکراسی و  به ــ سی نمایندگی کندحوزه مدنی و سیا

بین : گویم طور خالصه می ام را به گزاره بار دیگر یک. نظر کنید هاي لیبرالیسم صرف پایه

دموکراسی یک رابطه معکوس وجود  و لیبرال ــ به آن معنا که گفتم ــ اندیشه شیعی

  . دارد

 

  : محسن کدیوردکتر 

سنجی بین  نسبت«با آنچه دکتر قادري مطرح کردند تفاوت دارد، بحث  عنوان بحث

عدم سازگاري یا سازگاري «یک بحث است و بحث » دموکراسی و اندیشه شیعی

با این بخش از . اي دیگر است مسأله» دموکراسی با اندیشه شیعی با محور امامت لیبرال

ا نوعی از اندیشه شیعی یعنی دموکراسی ب لیبرال«توان موافق بود که  صحبت ایشان می

و اصالً این مسأله هم احتیاجی به استدالل ندارد و » اندیشه سنتی شیعی سازگار نیست

مورد آنچه در. دوگو داشته باش تر از آن است که نیاز به چنین جلسه بحث و گفت بدیهی

؟ اي داریم باید بحث کرد، در درجه اول آن است که ما از دموکراسی چه تلقی آن می

خواهیم ارائه  عبارتی تلقی حداکثري داریم یا تلقی حداقلی؟ کفی از دموکراسی را می به
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لیبرال دموکراسی کف دموکراسی نیست و اصوالً اگر . کنیم یا باالترین حد دموکراسی را

دموکراسی با  لیبرال«سنجی باشد، باید تصریح کرد که  دموکراسی طرف این نسبت لیبرال

ویژه لیبرالیسم  دموکراسی و به واضح است که لیبرال. سازگار نیست هیچ اندیشه اسالمی

بحث ما . دهد مثابه یک ایدئولوژي اصالً اجازه ورود دین به عرصه عمومی را نمی به

درمورد لیبرال دموکراسی نیست که تکلیف آن با اندیشه شیعی بلکه با اندیشه دینی 

. انواع مختلف دموکراسی است پیشاپیش مشخص است، بلکه بحث از فصل مشترك بین

هاي مختلفی از دموکراسی داشته باشیم؛ همچون  توانیم مدل همچنان که می

که در احزاب دموکرات  ــدموکراسی، دموکراسی مسیحی  دموکراسی، سوسیال لیبرال

بین از نوعی از اندیشه دموکراتیک در توان و می ــ مسیحی اروپایی تبلور یافته است

سنجی ضوابطی دارد،  الوقوع دموکراسی مورد نظر در این نسبت فی. زد مسلمانان هم دم

تساوي همه مردم یا برابري حقوق آحاد شهروندان، مشارکت این شهروندان  ازجمله

این معیارهاي . مساوي در تمام مقدرات جامعه، تحقق جامعه مدنی و دولت انتخابی

اي که باید بر آن توافق کنیم،  تهبنابراین اولین نک. حداقلی یک جامعه دموکراتیک است

سنجی با اسالم یا تشیع است،  هاي مختلف، طرف این نسبت فصل مشترکی از دموکراسی

اعتقاد من لیبرال   به. دموکراسی نه یک مدل خاصی از دموکراسی آن هم لیبرال

که منحصر به عرصه خصوصی و زندگی شخصی  ــدموکراسی سر سازگاري با اسالم 

  . ردندا ــ نیست

هاي آن، یک اندیشه مدرن و شیوه  و اما نکته دوم، دموکراسی با هریک از قرائت

کردن  قبل از مدرنیته و پیش از دوران رنسانس دنبال. سیاسی زندگی مدرن است

اینکه هزار سال پیش در بغداد . دموکراسی، در جوامع پیشامدرن امر عبثی بوده است

همانقدر سخن قابل تأملی است که بخواهیم در بیشتر دموکراسی بوده است یا در قم، 

دموکراسی قبل از رنسانس به . هاي مدرنیته بگردیم دنبال مؤلفه دوران پیشامدرن به

. وجه مطلوبیت دوران امروز را نداشته و مبتنی بر نمایندگی و وکالت نبوده است هیچ

عرف مدرنیته  است که در» نمایندگی«مراد ما از دموکراسی، دموکراسی غیرمستقیم و 

باید در متن دوران  مفاهیم مدرن می. شود مطرح است و یک مفهوم مدرن تلقی می

دنبال  بنابراین من هرگز به. خودشان مورد بررسی قرارگیرند، نه در زمان و شرایطی دیگر

گردم، نه درمیان مسلمانان و نه درمیان اروپاییان و نه  دموکراسی دوران پیشامدرن نمی

کند، خوارج  بحث ما دقیقاً این است که اگر کسی فکر می. روه دیگريهیچ قوم و گ
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نزدیکترین گروه به دموکراسی و شیعیان دورترین گروه از دموکراسی هستند، یک خلط 

آنچه را که مربوط به دوران پیشامدرن ] یعنی[کامل متدولوژیک مرتکب شده است، 

توان خارج از زمینه و  گونه میاست با ضوابط مدرنیته سنجیده است و من در تعجبم چ

اي  توان در زمانه وجو کرد و چگونه می هاي مدرنیته را جست زمانه مدرن یکی از مؤلفه

یک از شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی دوران مدرن فراهم نبوده، خأل  که هیچ

گیریم در میان شیعیان، دموکراسی نبوده است، قبل از ! شمرد؟ صدموکراسی را نق

انس در میان کدام گروه، دموکراسی بوده است که این طعنه را بخواهیم به رنس

خواهند از  هم سخن آنان که می. مسلمانان و شیعیان یا به هر گروه و جامعه دیگر بزنیم

دل آیات و روایات، دموکراسی استخراج کنند و زندگی سیاسی مسلمانان گذشته را 

و هم آنها که با استناد به روایاتی که با ذهنیت دموکراتیک قلمداد کنند، قابل تأمل است 

خواهند  گذشته مورد تفسیر و تأویل قرارگرفته، یا در ظرف زمانی دیروز صادر شده می

تعارض اسالم و تشیع با دموکراسی را نشان دهند، مخدوش و به دور از ضوابط علمی 

که آیا شیعیان، سخنی که رواست و درباره آن باید به بحث پرداخت، این است . است

توانند پذیراي دموکراسی باشند؟ این  ، می»امروز در شرایط امروز«مسلمانان و دینداران، 

سؤال، سؤال اصلی است، زیرا در این شرایط است که شرایط ذهنی و عینی دموکراسی 

  . سنجی فراهم است در جوامع اسالمی و شیعی برقرار است و امکان این امنیت نسبت

اینکه، وقتی بگویند هزارسال پیش، دموکراسی درمیان مسلمانان و  اما نکته سوم

گونه طرح کنند، آن  شیعیان نبوده است، اگر بدون توجه به دو نکته قبلی سؤال را این

توانیم بگوییم همه معتقدان و مؤمنان به یک اندیشه چه مسلمان و چه  وقت می

ل شده است، اول بخشی از متون آنچه به آن باور دارند از دو بخش تشکی  غیرمسلمان،

ها، تفسیرها و ذهنیات دینداران و عالمان اعصار  اساسی دینشان و دوم بخشی از برداشت

ها و شرایط دیگر بخواهد رعایت  این بخش دوم هیچ دلیلی ندارد که در زمان. گذشته

 )ع(و ائمه )ص(مان از تعالیم خدا و پیامبر ما هم آنچنان که علماي گذشته. شود

میزان همان بزرگواران  اند و جزو ادبیات دینی محسوب شده است، به هایی کرده رداشتب

جزو ادبیات دینی محسوب ] این برداشت[مان برداشت کنیم و  حق داریم از متون دینی

تر از سخن و برداشت امروز  هیچ دلیلی نداریم که بگوییم برداشت گذشتگان، دینی. شود

تر از برداشت روشنفکران دینی  شت امثال آقاي مصباح، دینیبردا«اینکه بفرمایید . ماست

آن . شناختی یک بحث علمی است سخنی به غایت به دور از ضوابط فنی و روش» است
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را » الف«یک برداشت است و این برداشتی دیگر و هر کس آزاد است که برداشت 

ر و دیگري را دورتر ت اما مجاز نیستند تا یکی را نزدیک. را» ب«انتخاب کند یا برداشت 

اند؟ دین سنتی و تاریخی یا دین  راستی کدام دین را اراده کرده. از دین معرفی کنند

طور کلی  شود و به امروز مطرح می» شیعه« عنوان بهنواندیشان و روشنفکران را؟ آنچه 

نام متن شیعی یا متن اسالمی یا هر متن دیگري مثالً مسیحی  متنی که امروز به

مؤمنان و معتقدان آنهاست، هم تعالیمی دارد که در مقایسه با دموکراسی، دراختیار 

شود که ناسازگار با  امکان سازگاري با آن را دارد و هم تعالیمی در آن یافت می

اما همه سخن . طور کلی اندیشه مدرن است دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و به

ان دینی یا جزو احکام موقت و هاي عالم این است که این بخش دوم جزو برداشت

به باور من، ما . مشروط دین بوده است نه جزو احکام ثابت و تعالیم جاودانه دین

و نه لیبرال  ــ ساالري را برتابد توانیم قرائتی از تشیع را ارائه کنیم که مردم می

ود و ب) ع(بود، قائل به امامت اهل بیت )ص(توان قائل به نبوت محمد می ــ دموکراسی را

درعین حال از ضوابط دموکراتیک در یک جامعه دینی در دوران معاصر هم دفاع کرد و 

مثالً قرائت  ــتوان داشت، چرا صرفاً یک قرائت  از امامت دو قرائت می. به آن پایبند بود

را تنها قرائت رایج دینی جلوه بدهیم؟ قرائت نواندیشانه هم وجود  ــسنتی و تاریخی 

واست من این است که اید؟ براي ادامه بحث، درخ را نادیده گرفتهداشته؛ چرا آن 

خواهیم سخن بگوییم یا درباره قرائت  مورد اندیشه سنتی شیعی میمشخص کنیم در

تر؟  دین شیعیان نواندیش؟ بفرمایید آیا حق داریم بگوییم که آن دیندارتر است و این بی

دست شما رسیده  این مالك چگونه بهتر نزدیکتر است و این دورتر؟  آن به تشیع واقعی

 و جنتی و یا مصباح یزدي ي و نواب صفوينور اهللا توانیم بگوییم شیخ فضل است؟ آیا می

و طالقانی، از اسالم و  نائینیترند و آخوند خراسانی و میرزاي  ، دیندارتر و شیعهو خزعلی

گیرید که ایمان سنج  اند؟ همان اشکالی که به دیگران می تشیع بهره کمتري برده

سنجی اکنون  سنجی و مذهب گیرند، آیا آن دین اند و ایمان مردم را اندازه می گذاشته

  اینها، بیشتر است؟ سنجید دین و مذهب آنها نسبت به  دست شما افتاده که می به

شود،  اما نکته چهارم؛ به روایاتی که بعضاً در تعارض تشیع و دموکراسی استناد می

کدام شیعه روشنفکر و نواندیش امروز به این روایات استناد کرده است تا مستمسک 

توان  گونه روایات خدشه وارد است، به مطالبی می بحث واقع شود؟ در سند و داللت این

. د که اعتبار آن توسط مؤمنان به این مذهب در این زمانه اثبات شده استاستناد کر
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. خواهید اینها را سند بگیرید براي تعارض اندیشه شیعی با اندیشه دموکراسی شما می

  . متأسفانه در این مورد نیز ضوابط فنی و انصاف علمی مراعات نشده است

 

   :دکتر قادري

یک دسته آن نکاتی است : کنم دسته تقسیم میهاي دکتر کدیور را به سه  من صحبت

 که اشاره ایشان ظاهراً به سخنان من در اردوي دفتر تحکیم است که من بحث شیعیان 

من از دل آن . و قم را پیش کشیدم و بحث آقاي مصباح و خوارج را مطرح کردمبغداد 

خیلی مرتبط به  اندازه خودم بیرون بیایم؛ ولی آنها ها، آمادگی دارم تا حداقل به بحث

من گفتم با آن تلقی از امامت . من هم نگفتم آقاي مصباح دیندارتر است. اینجا نیستند

که روایات را بخواهید مرتب تعمیم دهید و در  و وجوه خاصش و لحاظ یک قداست و این

بندد و حوزه عملتان را شما  ناخواه دستان شما را می جامعه ساري و جاري کنید، خواه

شاید از نظر ایشان اشکال . مورد خوارج درست استدربحث . ید گسترده کنیدتوان نمی

کردم، حتی گفتند برخی از  متدولوژیک دارد ولی من بیشتر اشارت تاریخی می

راحتی  مستشرقین چنین نظري دارند و وجه اهم قضیه آن است که خوارج به

که در شیعه وجود توانستند حتی رهبران خودشان را معاف یا عزل کنند، چیزي  می

ولی اگر . طلبد ندارد و اگر اشکال متدولوژیک هست که من قبول ندارم فضایی دیگر می

کنید و  همان میزان که شما دارید استفاده می اشکال متدولوژیک هم داشته باشد به

شود، خوب آن هم همین است، آن  شود و با آن قرائت نمی گویید با این قرائت می می

ولی این را به کنار . رن است و این یکی خواستگاه خودش را داردیکی اندیشه مد

گردد به یک صحبت دیگري که باید با مقدمات خودش گفته  بگذارید چون این برمی

  . شود

کردم، نخواستم موضوع  نکته دوم این که وقتی من از لیبرال دموکراسی صحبت می

را از آن نوع دموکراسی یا بهتر  معنا خواستم بگویم این نظام بحث را تغییر دهم، بدین

هاي دموکراتیکی که کشورهاي سوسیالیستی و مارکسیستی از آن دفاع  بگویم از نظام

سري حقوق پایه براي افراد  در دموکراسی نوع غربی یک. کردند، تمیز داده باشم می

 یعنی ما حق نداریم حتی اگر اکثریت هم رأي. حقوق لیبرالی عنوان بهشود  شناخته می

. شود دادند، آن حقوق پایه را مخدوش کنیم، آن حقوق پایه به هیچ وجه، مخدوش نمی

معنا در دموکراسی که امروز  بدین. شود وگو هست ولی مخدوش نمی محل بحث و گفت
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هاي دموکراتیک  وجود دارد حداقلی از لیبرالیسم نهفته است یعنی وجه تمایز بین نظام

نوع غربی در این است که در آن نوعی حقوق پایه هاي دموکراسی  مارکسیستی و نظام

شناسیم، به  حقوق بشر می عنوان بهمثالً حق آزادي بیان، حقی که ما امروز . است

دموکراسی، نخواستم لیبرالیسم را وجه اصلی قرار دهم و آن را  معنا من گفتم لیبرال این

گویید  ا آنجایی که میخواستم بگویم که وقتی دموکراسی نوع غربی ر. با شیعه جمع کنم

همه آحاد برابرند و از نظر قانون همه مردم وضعیت یکسان دارند، این کافی نیست، این 

یعنی حتی . شرط الزم است، چرا؟ چون ممکن است آن قانون تبدیل به دیکتاتوري شود

ونه، براي همین یک حقوق پایه را  عالوه یک، نسبت به چهل بگویند نسبت پنجاه به

ونه را مخدوش کند، این حقوق  تواند حقوق چهل ویک نمی پنجاه. شناسم می رسمیت به

  . هاي عمومی، سیاسی و شخصی وجود دارد پایه در حوزه

قبل از . ولی راجع به نکاتی که آقاي دکتر کدیور گفتند، من هم چند سؤال دارم

وانید شیعه ت گویم شما می ها و آقایان می که سؤاالت خود را طرح کنم، براي خانم این

رهبر معنوي، امام معنوي درنظر بگیرید، عیبی ندارد، ولی  عنوان بهباشید و امام علی را 

عمومی هم از ایشان تبعیت کنید، آن وقت بگویید من  ـ توانید در حوزه سیاسی نمی

گویند که امام یا  ببینید آقاي دکتر کدیور می: اینک سؤاالت من. دموکرات هم هستم

طلبد که اساساً اندیشه سیاسی در  بیعت کرد، این خود بحث وسیعی را میپیامبر آمد و 

ام و اگر  اسالم چگونه است؟ این بحثی جداست، من خودم در چندجا این بحث را کرده

این نص صریح امام . دهم نشینم و این بحث را انجام می الزم شد در جمع دوستان می

آحاد مسلمانان از حدود هندوستان تا همه  ــ هنگام بیعت ــ گوید علی است که نمی

گویند این مربوط به اصحاب جنگ بدر است  ایشان می. شمال آفریقا بیایند و رأي بدهند

اي را داریم، خاص و  خود این یعنی یک پایه. یا صحابه و یا مربوط به اهل مدینه است

یم، ایشان گفتند بیاییم دفترهاي نمایندگی تأسیس کن کنیم، وگرنه ایشان می عام می

 من حاال سؤاالتی دارم، واقعاً آن عقالنیتی که در. بار تأکید دارند که چنین شود چندین

تواند و  تواند از امام گذر کند یا نمی نظر بگیریم، میتوانیم در نظام دموکراتیک ما می

تواند انتقادش را از امام گذر دهد یا متوقف  آیا آن عقالنیت می. متوقف بر امام است

ها یا  مورد شیعیان است یا سنیگوییم صرفاً در ن دموکراسی که میآیا آ. شود بر امام می

دموکراسی . شود ها را هم شامل می فراتر از آن، اهل دین و یا فراتر از آن، غیردینی

شما . حرفش بر این است که دین فرع است در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاسی
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 عنوان بهآیید، بیشتر  ته باشید ولی وقتی بیرون میتان را داش توانید اعتقاد دینی می

کار را  هاي خود دارند این اساس عقالنیتکنید و شهروندان بر شهروند باهم برخورد می

هاي شرعی در  تاساس حجتوانید بر نمی. س تعامالت خودشاناسادهند و بر انجام می

نید در وهله اول از هاي شرعی بک قدر هم خودتان را مقید به حجتآنجا عمل کنید، هر

معین و  عنوان بهتوانید  هاي شرعی می  از حجت. اید عقالنیت دموکراسی فاصله گرفته

که شما  براي این. توانید استفاده کنید اصل قضیه نمی عنوان بهکمک استفاده کنید ولی 

بودن خودتان عمومی و در حوزه سیاسی بر شهرونددر وهله اول اعتبارتان در حوزه 

سري آرایی را از شیعه  یک. ها داشته باشید ا ممکن است یک سري استداللشم. است

بگیرید، از سنت بگیرید، از دیگر مذاهب بگیرید، از مسیحیت بگیرید ولی وقتی در حوزه 

هاي شما، در واقع معین است نه اصل  خواهید وارد شوید، در آنجا این استدالل مدنی می

در حوزه . امام را قدسی بدانید اما در حوزه خصوصییعنی شما شاید پیامبر و . استدالل

عمومی بین امام و یک یهودي و مسیحی و یک مسلمان سنی، شیعی و زیدي تفاوتی 

گونه خالصه  سؤال را این. وگو و انتقاد و جدل است یعنی محل بحث و گفت. نیست

تیک اعمال کند؟ عقالنیتی که در جامعه دموکرا آیا عقالنیت از امام گذر می: کنم می

. شود یا باید بگوییم قبل از امام متوقف شود یا از امام گذر کند و یا همتاي امام است می

نهایت آن است که ما عقل نسبت به امام متوقف شود، در اگر این. شق دیگري نیست

میان جا عقل امام درایم که هر ایم ولی خط قرمزي گذاشته دموکراسی را روشی گرفته

اگر عقل از امام عبور کند معنایش . شود شود و متوقف می ول تعطیل میآید، بقیه عق می

کنیم امام در چنگ خود ذخیره و دانش الهی  هایی که فکر می این است که از آن ویژگی

ها اعتبارش  فهمد، باید بگوییم حداقل در آن حوزه دارد و همه چیز را به بهترین نحو می

هم نباشد ولی در اینجا چیزي که معتبر است،  طور باشد، شاید شاید این. مسلم نیست

اگر هم . تعامل من و شما است و انتخاب من و شما است. وگوي من و شما است گفت

ایم و عمالً یکی  بگوییم نه، عقالنیت با امام همسو است یک رابطه این همانی برقرار کرده

معنا شما  به همینکند،  ایم، یعنی موضوعیت دیگر پیدا نمی را در دیگري منحل کرده

توانید بگویید، یک جامعه دموکراتیک بر عقالنیت خودش استوار است، عقالنیتی که  می

  . آنچه است آن است که در حوزه مدنی هم قابل انتقادند. گیرد از بیرون وام نمی

شما بفرمایید، اصالح  ــ شاید هم این مثال، جعل تاریخی باشد ــ مثالی بزنم

و فرقه سبائیه و غلوگویان  گردد به عبداهللا بن سبا شان برمی سابقه اي که عده. کنم می
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که عبداهللا بن سبا چه نقشی در تاریخ داشته و اصالت دارد یا ندارد را کاري  این. شیعه

 ــ همین فرقه سبائیه ازجمله ــ اي به حضرت علی ندارم ولی فرض بر این است که عده

حفره : کنیم، دستور دادند توبه نمی: توبه کنید، گفتند: دایی، ایشان گفتندتو خ: گفتند

فرض کنید من آنقدر . تواند نظام دموکراتیک را برتابد آیا این می. شان بزنید بکنید و آتش

تو خدایی، در نظام دموکراتیک حق دارم در خیابان راه : گویم شوم که می شیفته شما می

معنا  کنم، بگویم فالنی خداي من است، به همین را سلب نمیبروم و اگر حقوق دیگران 

حق دارم کاندیدا شوم، رأي دهم، رأي بگیرم، روزنامه داشته باشم، حرف بزنم و دانشگاه 

اینها حقوق  چراکه. فهمم این چیزي است که من از یک نظام دموکراتیک می... بروم و

شوند، بر حضور امام یا بر ادامه  ف میپایه من است و ایشان هم بگوید، هرکجا اینها متوق

گویم حقوق پایه یا حقوق دموکراتیک  شکل غیرمستقیم، من می حضور امام به

جهت نیست برخی علما امروز هم اعتقاد دارند که  بی. الشعاع آن قرار گرفته است تحت

و براي  واقع رهبر معنوي بودهدر. زعیم سیاسی یاد کرد عنوان بهاصوالً از امام علی نباید 

هاي فقهی و روایی در بهترین حالت، معین عقالنیت دموکراتیک  همین است که مجموعه

من این سؤاالت . وگو قرار دهید توانید محل بحث و گفت شما است و همه آنها را شما می

کنم تا آقاي دکتر کدیور با آن قرائتی که از شیعه دارند پاسخ دهند که آیا با آن  را می

ماعی ؟ آیا یک یهودي، مارکسیست و معتقد به فالن مذهب در حوزه اجتآید درمی جور

تر از هر چیزي باشد ولی در حوزه  قدر براي من مهمدین هر. تواند حضور یابد می

شود  شود، خب از نظر من حل است، اگر نمی می: گویید اگر می. اجتماعی چنین نیست

. کنیم ن و دموکراتیک از ائمه ظاهر میایم و یک نماد مدر ایم و دور زده آن موقع ما آمده

گویم همین االن، اگر امام دوازدهم حضور پیدا کنند، وضعیت حقوق اجتماعی ما  من می

شود؟ ایشان ممکن است بگوید اگر کسانی بدان اعتقاد داشته باشند،  در کجا متوقف می

ست که بحث در این ا. شود شود، بحث این نیست که ایشان زعیم می ایشان زعیم می

توانم در جامعه  شود؟ من همچنان می کسی که این اعتقاد را ندارد، در کجا متوقف می

یا هر امام دیگري تبدیل ) امام زمان(ایشان . صورت یک شهروند حضور داشته باشم به

شوند به رهبري که اکثریتی دارند مثل اکثریت پارلمانی، ولی حقوق اقلیت مخدوش  می

اهللا و اگر نشدنی است خوب بگوییم که این صرفاً  شود، اگر شدنی است خوب بسم نمی

   . روش است
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ها به دموکراسی،  یکی از دورترین اندیشه«آقاي دکتر شما در همین جلسه گفتید 

اجازه بدهید من همچنان بر روي همان اشکال متدولوژیک، دست . »اندیشه شیعی است

با طرح . هاي اخیر شما به آن اشکال متدولوژیک دچارند تمام گفته بگذارم و بگویم

در زمان امام : اول ، مورد نظر شماست، شقّدوباره سؤال بفرمایید کدام یک از دو شقّ

توانیم به شیوه  امروز می) ع(ما شیعیان علی: دوم شقّ. دموکراسی بوده است )ع(علی

شناختی به  به نظرم اگر مرادتان گزاره اول باشد؛ اشکال روش .دموکراتیک عمل کنیم

کسانی که در گذشته . دموکراسی، شیوه زندگی انسان مدرن است چراکه. شما وارد است

و چه در قرون وسطی و چه قبل از آن  )ع(و چه عصر امام علی) ص(چه دوران پیامبر

زنند،  بودن به پیامبر یا ائمه می  اتهام غیردموکراتیکگردند و  دنبال دموکراسی می به

براي نمونه یک جامعه را معاصر زمان امام . شناختی اشکال دارد لحاظ روش کارشان به

علی یا حتی هزارسال پس از آن نشان دهند که اندیشه دموکراسی در آن برقرار بوده تا 

  . اولیاي دین بدانیم آنگاه فقدان دموکراسی را در دوران پیشامدرن نقصی بر
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. قبالً به دموکراسی یونان اشاره کردم و گفتم بحث ما بر دموکراسی مدرن استوار است

وگرنه  ــ واضح است که مراد شما و امثال شما از دموکراسی، دموکراسی نمایندگی است

اند چه جاي  ها حق رأي نداشته یرآتنیدموکراسی یونانی که در آن زنان و بردگان و غ

و ارسطو در  وانگهی متفکران یونان باستان از قبیل افالطون ــ !استناد یا دفاع دارد؟

ما داریم از شیوه مطلوب زندگی انسان . اند تخطئه دموکراسی آتنی قلمفرسایی کرده

یم بدانیم آیا ضوابط خواه کنیم، سؤالم دقیقاً این است که می مدرن صحبت می

تواند در یک جامعه دینی اسالمی و شیعی محقق شود؟ همه  دموکراسی امروز می

در زندگی هزار و . اشکاالتی که جنابعالی اشاره کردید مربوط به هزاره گذشته بود

خواهید  گردم که شما می دنبال دموکراسی نمی وجه به چهارصد سال پیش، من به هیچ

توان دم از  اصالً معتقدم قبل از دوران مدرنیته، نمی. نیستاثبات کنید هست یا 

لذا درباره زندگی صدر اسالم معتقدم . زد ــ روش اداره جامعه مدرن ــ دموکراسی
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اند، مدینه یا جامعه اسالمی، جامعه  درمقایسه با دیگر جوامعی که در آن دوران بوده

بوده است و اگرچه زمامدار گویم دموکراتیک  تري بوده است، اما هرگز نمی مترقی

یافته ولیکن به دالیلی بیعت با انتخابات امروزي متفاوت  براساس بیعت، مشروعیت می

کنم، آن است که من مسلمان  آنچه از آن دفاع می. هاي آن هم متعدد است تفاوت. است

 ام، با توانم با حفظ معیارهاي شیعی و اسالمی شیعی در عصر مدرنیته با این شرایط می

ظاهراً سؤال دکتر قادري با من متفاوت . ضوابط دموکراتیک در حوزه عمومی زندگی کنم

  . است

 

  . نه، سؤال من هم همین است: دکتر قادري
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شناختی یک بحث علمی، اجازه دهید تمام  اگر چنین است، جهت رعایت ضوابط روش

را از بحث اید  مطرح کردهسؤاالتی که حضرت عالی درمورد زندگی گذشته مسلمانان 

) عج(توانم از شما بپذیرم، آن است که اگر امام زمان خارج کنیم، تنها سؤالی که می

لحاظ روشی  ظهور کند، آیا شیوه عمل او دموکراتیک خواهد بود یا خیر؟ این سؤال، به

را باید با  )ع(کرده است؟ امام علی سؤال صحیحی است، اما این که امام علی چه می

اند، مقایسه نمود و آن وقت بگوییم بهتر بوده است  زیسته کسانی که در همان شرایط می

توانیم  کنم، در آن زمان نمی دوباره تأکید می. یا بدتر، به دموکراسی دور بوده یا نزدیک

همه امت جمع شوند و : نفرمودند )ع(دنبال دموکراسی بگردیم، مثالً چرا امام علی به

آیا : سؤال امروز ما این است که. اند فقط مهاجرین و انصار؛ این سؤالی تاریخی است گفته

توانیم با حفظ اندیشه دینی روش زندگی مدرن را انتخاب کنیم یا خیر؟  امروز می

ازگاري ایدئولوژي دنبال سازگاري یا ناس به«اید که  عقیده شک شما هم با من هم بی

روش  ــ مثابه یک روش دموکراسی با اسالم و تشیع نیستیم، بلکه دموکراسی را به

آیا مسلمانان . خواهیم با اندیشه اسالمی و شیعی مقایسه کنیم می ــ زندگی سیاسی

توانند این روش را در پیش بگیرند یا خیر؟ پاسخ تشیع معاصر به روش دموکراتیک  می

معناي  بهاجازه دهید تا من از واژه لیبرال دموکراسی . است» مثبت«در زندگی سیاسی 

دموکراسی غربی استفاده نکنم، فرمودند مرادشان از لیبرال دموکراسی معناي دقیق 

هاي  کلمه در حوزه علوم سیاسی نیست، بلکه منظورشان مقابل آن چیزي است که رژیم
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ي این سخن، عدول ازاصطالح رایج معنا. بردند مارکسیستی در اروپاي شرقی به کار می

علوم سیاسی به عرف عمومی است که زیبنده یک بحث علمی آکادمیک نیست، اما در 

من . نامم دموکراسی را دموکراسی غربی نمی هرچند من لیبرال. اصطالح نزاعی نیست

آل  که ایده که دستاورد عقالنی بشري است، نه این خاطر این پذیرم به دموکراسی را می

هاي سیاسی،  که در مقایسه با دیگر نظام براي این. شود ت و همه چیز در آن یافت میاس

پذیرید،  که از کجا آمده، مطرح نیست، نه شما آن را می هاي بیشتري دارد و این فایده

مشاهده . کنم، چون از غرب آمده است چون از غرب آمده است و نه من آن را رد می

. هر دو هم در این مسأله مشترکیم. پذیریم لذا میاست » عقالنی«کردیم این روش 

خواهد بر روي آن بگذارد، به  ضوابط دموکراسی را هرکه قبول دارد و هر اسمی می

و هرکه ضوابط آن را قبول ندارد، دموکرات نیست، به هر اسمی . دموکراسی قائل است

ها است،  ساننخستین ضابطه دموکراسی، حقوق پایه براي همه ان. که باشد مهم نیست

یعنی اگر گفتیم حقوق یک مسلمان، ... فارغ از دینشان، جنسشان، مذهبشان، ملیتشان و

حقوق یک شیعه از حقوق یک غیرمسلمان، از حقوق یک سنی در حوزه عمومی بیشتر 

ام  در آخرین مطلب منتشر شده. صورت، دم از دموکراسی بزنیم توانیم در آن است، نمی

ام، اندیشه سنتی که بر تبعیض بین  صراحت گفته  به 1»بشر  قروشنفکري دینی و حقو«

بشر را باور داشته   تواند حقوق کند، نمی مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی تأکید می

برابري «بشر و به تبع آن، سنگ اول دموکراسی   خاطر اینکه سنگ اول حقوق به. باشد

لحاظ حقوقی و  مان با غیرمسلمان بهدر دنیا، مسل. است» ها در حوزه عمومی همه انسان

مردم اعم از مسلمان  )ع(اتفاقاً در زمان امام علی. کند در حوزه عمومی هیچ تفاوتی نمی

هرکسی . شدند و غیرمسلمان، موافق و مخالف ایشان با یک چشم نگریسته می

فقی یا مخالفی؟ یک یهودي موا: پرسیدند المال حقوقش را بگیرد، نمی خواست از بیت می

شکایت کرده و به دادگاه رفت، همچون دو شهروند عادي صحبت از ) ع(ابیطالب بن از علی

از این موارد در . بودن آن نشد بودن این و رعیت بودن آن یا امام اسالم این و یهودي

ز سنت مشهورتر ا دوران زمامداري امام علی فراوان است و حتی در بین مسیحیان و اهل

گذرم و شما را به  با این همه من از این مسلمات تاریخی می. آن است که قابل انکار باشد

ثانیاً . کنم مراجعه دوباره به متن تاریخ و شرایط زمانی، مکانی آن دوران دعوت می
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پرسند آیا همه مردم در این عقالنیت در حوزه شرع مساویند؟ پاسخ من؛ بدون هیچ  می

بشر و   اعتقاد به هر نوع حق ویژه در حوزه عمومی، منافی حقوق. است» بلی«استثنایی، 

حق ویژه براي فقها، حق ویژه براي دینداران، حق ویژه براي موحدان، . دموکراسی است

برابري حقوقی در پیشگاه قانون، تساوي . کدام قائل نیستم مسلمانان و شیعیان به هیچ

تنها ممتنع نیست،  از اندیشه شیعی نه در حوزه عمومی، و معتقدم که یک چنین قرائتی

این نفی حقوق . توان و نباید ضوابط اخروي را به دنیا کشانید نمی. بلکه ضروري است

در این دوران و امروز، من مسلمان و شیعه اگر انتظار . ویژه دنیوي کامالً علوي است

. ن به تن کندداشتم در حوزه عمومی به یک گزاره دینی عمل شود ابتدا باید لباس قانو

گیري شود، اگر این روند دموکراتیک را طی  به مجلس قانونگذاري آن جامعه برود، رأي

شود، چنین قانونی قابل تغییر است و تغییر آن، تغییر نص دینی  کرد به قانون تبدیل می

اعتبار و عمر قانون تا زمانی . انتقاد به آن، انتقاد به خدا و پیغمبر و دین نیست. نیست

اما امامت که رکن تشیع و عمود خیمه آن است، . که مردم از آن پشتیبانی کنند است

از جانب خداوند  )ع(امام علی. ساحت ربوبی و قدسی است: ساحت اول. دو ساحت دارد

لدنی   به اعتبار ارتباط با غیب، به آن میزان که خداوند اراده کند از علم. شود منصوب می

خطا از وحی و متن دینی را پیدا  شود و صالحیت تفسیر معصوم و بی مند می بهره

. است» أنا بشر مثلکم«ساحتی بشري و انسانی است، ساحت : ساحت دوم. کند می

گیرد و برخالف  در این ساحت قرار می) ع(قضاوت، سیاست و تدبیر حوزه عمومی ائمه

موظف به مشورت است و با علم ) ص(در این حوزه همانند پیامبر) ع(ساحت اول، امام

ورزد، این ساحت، حوزه علم  کند، سیاست می قضاوت می) نه به باطن(عادي و به ظاهر 

غیب نیست، از این زاویه و در این حوزه، هیچ تفاوتی بین پیامبر و دیگر آحاد مردم، بین 

ا درست ائمه و دیگر آحاد مردم در حوزه عمومی نیست، عصمت یعنی اینکه پیام الهی ر

در ساحت اول نه ) ع(و ائمه) ص(کند، پیامبر کند و درست به مردم ابالغ می درك می

در ساحت دوم یعنی حوزه عمومی . اند کنند و نه معصیت، و از این لحاظ معصوم خطا می

اند و خالی از مطلق  افضل مردم اگرچهنیز ــ  و تدبیر بشري در قضاوت و سیاست

ل بشري و با استناد به ظواهر و اطالعات عادي و مشورت با اما با عقــ  معصیت و گناه

کنید، ما آنها را از اعتبار ساقط  روایت غلو استناد می  اگر به. کنند مردم ادراك می

و ) ص(غیب مطلق فقط مختص خداوند است، پیامبر  علمــ  والیعلمها اال هوــ  دانیم می

افسانه عبداهللا . نهاده از غیب خبر دارند میزانی که خداوند دراختیارشان فقط به) ع(ائمه
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اي ساختگی  ا را فرضاً شما قبول داشته باشید، متخصصان فن و علما، آن را افسانهسب  بن

. پایه تاریخی در عجبم گونه امور بی دانند و من از استناد شما به این و مجعول بیش نمی

ادات رایج و مشهور شیعه پرداخته شود و مورد بحث یا بحث علمی اقتضا دارد که به اعتق

عنوان  کنم به این بپردازید که در اندیشه من، به پیشنهاد می. نقد قرار گیرد نه مجعوالت

کنید که منافات با اندیشه  یک شیعه امام علی در این دوران چه رأیی مشاهده می

اید در زمینه و ظرف همان روي آن دست بگذارید، دوران ماضی را ب. دموکراتیک دارد

معتقدم که . دوران مطالعه و بررسی کرد و با ضوابط و معیارهاي خاص خود سنجید

ها، ارجح و  ها و مکان در ساحت اول که ساحت جاودانه دین است، در همه زمان) ع(ائمه

اند و عملکرد آنها نیز در ساحت دوم باتوجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی  افضل

  . عملکرد بوده است» ترین  مترقی«ت به معاصرانشان نسب

معنا که ایشان  بیت غزل شما باشد به این تواند شاه که می) ع(اما درمورد امام زمان

وقت قضیه اداره جامعه چگونه خواهد بود؟ این ربطی به گذشته  اگر تشریف بیاورند، آن

اي  در اندیشه امامت شیعی نکته» بخشی نجات«قضیه . ندارد و مربوط به آینده است

بخشی یعنی اعتقاد به گسترش عدالت، پاالیش  نجات. کامالً مترقی و قابل دفاع است

در بحث مهدویت . دین از زنگارها و رسوبات عرفی و تکیه بر عاقبت نیکوي صالحان

خی دسته اول، مستندات محکم و معتبر که شامل آیات و بر: دوگونه مستند داریم

پردازد و دسته دوم برخی روایات که غالباً  روایات است که به خطوط کلی آخرالزمان می

هاي علما و  به مشکالت سندي و تعارض در داللت مبتال هستند و مخلوط به برداشت

آنچه از ارکان تشیع است باور و اعتقاد به مستندات دسته . ذهنیت گذشتگان هستند

اما جزئیات ارائه شده در دسته . کنم اطعیت از آن دفاع میاول است که من با افتخار و ق

گیرد، از قطعیات و مسلمات  دوم که اتفاقاً مستندات شما همگی در این حوزه قرار می

گستري، پاالیش  در مسلمات و قطعیات، مسأله مهم مهدویت یعنی عدالت. تشیع نیست

به هرحال . مایید تا بحث کنیمدانید مطرح فر دین و عاقبت صالحان اگر انتقادي وارد می

آیا در این دوران تشیع با . جاي پرداختن به نسیه گذشته و آینده به نقد حال بپردازید به

  و اما آزادي. دموکراسی در تعارض است؟ از سؤال اصلی دور نیفتیم و به بیراهه نرویم

دینی اثبات  دینی و برون با ادله درون 1اي بیان و آزادي مذهب؛ در مقاله منتشرشده

مسلمانم، . جمع است عقیده و مذهب، با اسالم و تشیع قابل  بیان و آزادي  کردم، آزادي
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کردن عقیده و اینکه مذهب دیگري داشته باشیم،  ام اما معتقدم، تغییر دین و عوض شیعه

دست  هدر آخرت، زمام قضاوت و حکم ب. شود اعدام منجر نمی ازجملهدر دنیا به مجازات 

دین باش،  خواهی دیندار یا بی اما در دنیا این حق توست می. ل و حکیم استخداي عاد

در حوزه . خوابی خوابم، تو هم در قبر من نمی باش، من در گور تو نمی  موحد یا مشرك

یک  به فرمایید به سؤاالت شما در این دوران یک مالحظه می. اند عمومی همه مساوي

نبوت و امامت و پایبندي به ارکان اسالم و تشیع، پاسخ دادم و در ضمن اعتقاد کامل به 

توان  کار گرفتم و نشان دادم می روش دموکراتیک در حوزه عمومی را در این زمان به

بودن، حوزه عمومی را به شیوه دموکراتیک اداره کرد و بین  درعین مسلمان و شیعه

ا براساس عقل یعنی جامعه ر. و دموکراسی تعارضی نیستــ  با برداشت منــ  تشیع

کنیم، اگر در این جامعه مسلمانان در اکثریت بودند و رأي دادند، با  جمعی اداره می

البته مرادم از اقلیت، اقلیت دینی . شود رعایت کامل حقوق اقلیت، جامعه اداره می

  . نیست

باید رعایت شود و امکان اینکه اقلیت تبدیل به اکثریت  حقوق پایه در این جامعه می

وجود باشد و قانون این جامعه هم قابل انتقاد باشد و قانون آن هم توسط شود م

شان تأثیر  آري، دیندار بودنشان در قانون جامعه. شهروندان همان جامعه تدوین شود

بودن  بودن آن جامعه، سکوالر بودن آن جامعه، لیبرال گذارد، همچنان که سوسیالیست می

قوانینش جاري شود، اگر پذیرفتیم دموکراسی یک  تواند در بودن آن جامعه می و مسلمان

صورت در دموکراسی خأل است که با  روش و متدولوژي است نه یک ایدئولوژي، در این

تواند سوسیالیست باشد، لیبرال باشد،  هاي مختلف قابل پرشدن است، می ایدئولوژي

  . تواند مسیحی باشد یا مسلمان و یا اصوالً سکوالر باشد می

 

  :دريدکتر قا

کنم بین  سنجی می دکتر کدیور به من اشکاالت متدولوژي وارد کردند، من دارم نسبت

آقاي دکتر . اندیشه شیعی و دموکراسی با محور امامت، این اشکال متدولوژي نیست

اند که من شاید اعتراضم به این بود که چرا در صدراسالم دموکراسی  کدیور تصور کرده

ي جنبی حضرتعالی بوده، اصوالً کسانی که االن دموکراسی ها نبوده این پاسخ به صحبت

گردانند، این هم که  شان را به همان دوران باز می حدي پیشینهکنند تا گی میرا نمایند

کنند، چون در جامعه آتن نظام دموکراسی  اساساً نقد دموکراسی می ارسطو و افالطون
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مورد صدر اسالم هم ایشان وارد بحث در. امروز داریم آن چیزي که اما برقرار بوده، شبیه

شدند من وارد این بحث نشدم، ایشان اشاره کردند، پیامبر وقتی وارد مدینه شدند من 

ایشان سپس به یک نکته بسیار مهم اشاره کردند که از . هم گفتم بیعت معنایش این بود

حضرت : کنم؛ گفتند ب میکل این بحث به نظرم مهمتر بوده که نظر شما را به آن جل

نسبت به همعصران خودش جلوتر بوده، تصوري که ما و حداقل من از شیعه ) ع(علی

هاي بعد هم باید  نه از زمان خودش که از زمان) ع(دارم، فرض بر این است که علی

هایی دارند، که مؤثر و  جلوتر بوده باشد، یعنی ما باید بپذیریم که ائمه یکسري ویژگی

ندگی ماست که ما نباید با آنها تشریفاتی برخورد کنیم، نکته دیگري را هم جاري در ز

. پذیرم بحث ایشان روي حقوق پایه است که بسیار نظر مترقی و خوبی است که من می

جنابعالی بر اي که  من تردید و مخالفتی ندارم، ولی بحثم این نیست که این حقوق پایه

آید  بینیم و از دل آن بیرون می ه در امامت مینهایت آن چیزي ککنید در آن تأکید می

توان با  هایی هستند که روابط عرفانی مشخصی می تواند داشته باشد یا آدم دو وجه می

شوند و در بهترین حالت لیدرهایی  آنها برقرار کرد یا در توزیع اجتماعی سهیم می

داریم، اگر امامت ما که حرفی ن. کنند هستند که یک گروه را در جامعه نمایندگی می

شما اگر شیعه هستید توجه داشته باشید که امام حرفش «همین است خب باشد یعنی 

هایی  چرا حجت نیست مگر ایشان اینچنین ویژگی» .در حوزه اجتماعی حجت نیست

ندارند مگر علمش، علم الهی نیست چرا حجت نیست؟ ممکن است اشتباه کند؟ ممکن 

بلی، خیر، اگر : مشکل شود؟ ایشان دو جواب دارنداست سخنش نقد شود و یا دچار 

خاطر اینکه شیعه هم بتواند در  شود، درست است به خیر، دوباره همان بحث می: بگویند

دموکراسی حضور داشته باشد امام را کردیم رهبر حزب، ولی من و تو که شیعه هستیم 

طور که نقد حوزه  تر آن است که همان ها را رعایت کنیم، حرف جدي باید این ویژگی

خب اگر ایشان . تواند نقد کند کنید، آیا شیعه هم می اجتماعی را براي دیگران می

ساله حل است، ممکن است  حاضرند چنین تعلیمی بدهند، خب بحث هزاروچهارصد

گویم شیعه را باید حبس  من با این بحثی ندارم من نمی. بگویند این قرائت مدرن است

هاي  هاي امام را در حوزه چه ویژگیامامتش را برجسته کنیم هرویژگی  شیعه اگر. کرد

چه آن را توانیم دموکراسی داشته باشیم، هر سیاسی و اجتماعی برجسته کنیم کمتر می

ها و تعامالت جمعی برگردانید به همان نسبت  تقلیل دهیم و به حوزه عقالنیت گروه

این کار را انجام دهم، خیلی خب گوید من حاضرم  توانید دموکرات باشید، ایشان می می
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حرفی نیست من با این موضع موافقم، ولی گفتم از نظر من امامت، این نیست که شما 

پذیرند،  کنم از آقاي دکتر کدیور پاسخ بدهند که آیا این را می من خواهش می. گویید می

ت کند ولی برحسب شرایط ممکن اس که امام ممکن است اشتباه کند؟ یا اشتباه نمی

دهیم به رهبر یک حزب یا یک گروهی که  نتواند نظرش را اعمال کند؛ ما تقلیلش می

حال اگر خواست . هاي خاص داریم و یک حلقه درونی هستیم دانیم ویژگی خودمان می

یک نفر دموکرات باشد باید با همان گروه وفادار به امامت رقابت کند و رهبري را به نفع 

ن ممکن است؟ نه ببینید امام از طرف خداوند منصوب شده آیا ای[!] خویش انتخاب کند

ها را دارد، خیلی خب در بهترین حالت شیعه تبدیل شده به گروهی که امام  این ویژگی

کند، خود  برد یا رهبر خوبی که با دیگر احزاب سیاسی رقابت می را به حوزه خصوصی می

آیا سازگاري دموکراسی با . کند یکند، بله دموکراتیک م این آیا جامعه را دموکراتیک می

علما و بزرگانی که . تر بود اندیشه شیعی در این است؟ من حداقل تصورم از امامت پررنگ

گویند؟ خوب امیدوارم به  آیا همین است که ایشان می. اند اند، بد آموزش داده ها بوده قبل

است؟ عقالنیتش، آن سؤال من هم ایشان توجه کنند اما اینکه نقدپذیر و انتقادپذیر 

عقالنیت مافوق نیست؟ عقالنیت ما متوقف است بر آن؟ نکته دیگري را که باید اشاره 

زدایی  ها مثل صحبت کسانی است که از مسیحیت اسطوره کنم این است که این صحبت

گویند مسیح ساحت الهی  گیرد که می  زدایی مقابل آنهایی انجام می این اسطوره. کنند می

زدایی صورت بگیرد یا باید اتفاقی دیگر  زاده نشده یا باید این اسطوره اکرهدارد یا از ب

یک گروه  عنوان بهتوانیم  ما می: گوید بیفتد، حرف آقاي دکتر کدیور این را به ما می

هاي قدرت را  شیعی دریک وضعیت اجتماعی تبدیل شویم به یک حزب رقیب و بازي

دهیم  دهیم و آن را پردازش می کنیم، تراش می بیان دیگر شیعه را کوچک می به. بپذیریم

تا در دموکراسی جا شود، عیبی ندارد من با آن موافقم، بسیار خب اگر امام آن است که 

کنم آیا حاضرید این را آموزش  البته من اضافه می. پذیرم گویید، من هم می شما می

  بدهید که امام نقدپذیر است؟ 

 

  : دکتر کدیور

تواند دموکراسی را  کنم، آیا شیعه حاضر می صلی بحث دوباره تأکید میمن بر این سؤال ا

کند یا خیر؟  بپذیرد یا خیر؟ اما درمورد اینکه این قرائت از امامت، امامت را تشریفاتی می

اي که از  خیر همچنان امامت مؤثر است و نفوذ اجتماعی فراوان دارد اما نه از آن زاویه
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کند و او را از نور و خمیره متفاوتی با  اي معرفی می ا بافتهآغاز سرشت امام را تافته جد

پندارد، ائمه در خارج از تعلیم وحی و بیان تفصیل احکام شریعت  داند و می دیگران می

و حتی در زندگی شخصیشان براساس ) سیاسی و قضایی(یعنی حتی در حوزه عمومی 

قی از امامت به دموکراسی صورت بحثی نیست، این تل کنند، در این علم غیب عمل می

توان قرائتی  اکنون سؤالم این است که آیا از ادبیات دینی می. دهد اندام نمی  اجازه عرض

دیگر داشت یا نه؟ یکی از متفکران ایرانی در آن زمان که یکی از دوستان درباره 

ناسازگاري اسالم و دموکراسی، یکسال پیش مطلبی نوشته بود، متذکر شده بود که 

دانند، امروز به سادگی خود را با اندیشه دموکراسی  حیان که عیسی را پسر خدا میمسی

چگونه مسلمانان نتوانند قرائت دموکراتیک از دین خویش را ارائه کنند؟ . اند سازگار کرده

گیریم و دین را هم تنها دین تاریخی با قرائت سنتی؟  چرا دموکراسی را حداکثري می

ناسازگاري اسالم و تشیع با دموکراسی؟ اسالم منحصر در کنید بر  آن وقت حکم می

توانند با رعایت ضوابط  عالمان مسلمان، امروز نیز می. قرائت تاریخی و تلقی سنتی نیست

امکان بازخوانی متون اعم از مقدس و بشري با . علمی، اسالم و تشیع را معرفی کنند

شناسی  نمونه در حوزه افالطون انعنو به. شناسی معاصر کامالً ممکن است ادبیات معرفت

. تفاوت دارد با قرائت ارسطو یا الئرتیوس از افالطون یدگر و پوپرها  ،معاصر، قرائت گادامر

توان گفت افالطون همان است که الئرتیوس معرفی کرده و گادامر، افالطون را  آیا می

از دیانت و شریعت  توان گفت فهم عالمه مجلسی شناخته است؟ به همین سیاق نمین

گونه که گذشتگان برداشت و تلقی  همان. است واقع نزدیکتر از فهم عالمه طباطبایی به

آراي آنها  اند و خود را متناسب با معارف و اطالعات خود از امامت شیعی ابراز داشته

را آنچنان که » امامت شیعی«میراث اندیشه تاریخی مذهب ماست، ما نیز حق داریم 

این به دور از ضوابط . فهمیم و هست، بر ادله قطعی و یقینی مذهبی ارائه کنیم خود می

علمی است که گفته شود تلقی آنها بهتر و به تعالیم خدا و رسول نزدیکتر است، حق 

ی گذشتگان از امامت به اندیشه سنتی شیعه و اندیشه تاریخی شیعه دارید بفرمایید تلق

اما جداً باعث تعجب است که کسی بگوید رأي گذشتگان به اندیشه اصیل . نزدیکتر است

. سنج و تقواسنج نداریم کدام از ما دین دینی نزدیکتر است، اجازه بدهید متذکر شوم هیچ

. یه با تفکر سنتی نزدیکتر یا دورتر استتوانیم بگویم فالن نظر حداکثر همین را می

سال پیش در کتاب حکومت والیی در بخش والیت کالمی، توضیحاتی  بار، هفت نخستین
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آیا فارغ از کتاب : امامت پاسخ به این سؤال کلیدي است. را درباره امامت مطرح کردم

سخ اهل ، منبع اصیل معتبر دینی دیگري داریم یا نداریم؟ پا)ص(خدا و سنت پیامبر

). ص(ما فقط دو منبع اصیل دینی داریم؛ کتاب خدا و سنت پیامبر: سنت این است

کتاب خدا، : اول. ما سه منبع اصیل دینی در طول هم داریم: پاسخ شیعه این است که

پس امامت یعنی اعتقاد به سومین ). ع(سنت ائمه هدي: و سوم) ص(سنت پیامبر: سپس

گزاره دینی، از خدا، . ر به کارشناسی معصومانه وحیمنبع خطاناپذیري دینی، یعنی باو

ها از عالم غیب صادر   این گزاره. شود صادر می) ع(و در مرتبه آخر از امام) ص(رسول خدا

ها و رأي اکثریت یا اقلیت آنها   شوند، الهی هستند نه بشري، با مشورت انسان می

شود و  که نخواست، کافر میآورد و هر خواهد ایمان می هرکه می. تغییرناپذیر هستند

أنا بشر «شوند،  وقتی وارد حوزه عمومی می) ص(و پیامبر) ع(اما همین ائمه. پذیرد نمی

به  ـشود و امام ـ به پیامبر وحی می. پیامبر و امام فقط یک تفاوت دارند. هستند» مثلکم

دینی دست ـ با علم لدنی و موهبتی و الهام به اذن الهی به معارف اصیل ـاعتقاد شیعه 

پیامبر در هرکجا که به ایشان وحی شده، طبق همان عمل کرده و هرکجا . یافته است

پیامبر فرموده در دنیایتان من مأمور به . که وحی نشده به عقل خویش عمل نموده است

مشورت وظیفه . مشورت هستم، امر مشورت در احکام منصوص قطعی، جاري نیست

گوییم ائمه  لذا می. رمنصوص یعنی حوزه سیاست استیقینی پیامبر و ائمه در حوزه غی

پرسند، نقدپذیراند؟ با قاطعیت  می. اند لحاظ حقوقی مانند بقیه مردم در حوزه عمومی به

نه تنها ) ع(را نقد کرد و نقد کردند و امام )ع(توان عملکرد امام علی بله می: دهم پاسخ می

ت نکرد بلکه با صراحت از نصیحت و انتقاد به خود استقبال کرد، با انتقاد از خود مخالف

تو چه حق داري به من که : آیا سراغ دارید که علی به منتقدان و مخالفانش گفته باشد

االرض هستم، انتقاد کنی؟ آري در حوزه عمومی، امام  اهللا فی ۀخلیفداراي علم لدنی و 

ر نقد از امام مسلمین، تبعید و زندان و خاط کس را هم به هیچ) ع(نقدپذیر است و علی

تر بود  گویم چرا؟ مناسب می. گویند از نظر ایشان این امامت نیست می. اعدام نکرد

قبول  دموکراسی قابل عنوان بهاستاد علوم سیاسی بفرمایید آیا موارد یاد شده  عنوان به

فته است، عرف اهل شک اینکه امامت چیست و آیا تلقی من از امامت پذیر بی. است یا نه

توانید بفرمایید، بین امامت از دیدگاه سنتی و  شما حداکثر می. دین قضاوت خواهد کرد

اما به لحاظ علمی مجاز نیستید بفرمایید امامت فقط همان . دموکراسی، سازگاري نیست
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. ـ حق ندارند امامت را تبیین نمایندــ ولو عالم دین ـپندارید و دیگران  است که شما می

که ) ع(، میراث غنی ائمه)ص(امامت یعنی اعتقاد داشتن به منبع معصوم پس از پیامبر

در اعتقادات، چه در اخالق و چه در فقه حاوي ضوابط اصلی و خطوط کلی تشیع در 

شک بخشی از این میراث نیز متناسب با شرایط زمانی و مکانی صدر  بی. دست ماست

وظیفه اصلی ) ع(بیت و اهل )ع(دانه امام علیاستخراج پیام جاو. اسالم صادر شده است

  . عالمان روشنفکر و مجتهدان بصیر است

کردند؟ قطعاً بله،  اي دیگر عمل می گونه بودند به پرسیدید اگر امام علی امروز می

گیرند متناسب با آن  در شرایط زمانی و مکانی که قرار می) ع(هرکسی ازجمله ائمه

اند، نه به شیوه مالئک و منتزع از  گیرند، ائمه به شیوه انسانی زیسته موضع میشرایط 

اند و  به اعتقاد ما ایشان درعین این زیست بشري، افضل مردمان بوده. جوامع بشري

اما . امروز نیز اگر در میان ما حاضر شوند باز افضل خواهند بود، اما با ضوابط امروز

یر دیروز را متن ثابت دین و مذهب معرفی کنیم و جفاست اگر بخواهیم شرایط متغ

علی یک پیام . هاي دینی را ناسازگار با عقالنیت امروز جلوه دهیم براساس آن ارزش

در آن دوران بر مرکب ) ع(و ائمه) ص(پیامبر. جاودانه دارد، یک ظرف زمانی تحقق دارد

ستفاده از تکنولوژي امروز آمدند مجاز به ا شدند، آیا اگر امروز می خاص آن روز سوار می

هاي  گذاریم این پیام ثابت متن دین است و گزاره ما بر روي پیام ثابت دست می! نبودند؟

این مطلب بسیار . شوند لحاظ اعتقادي، امروز متن دین محسوب نمی موقت و متغیر به

شود ائمه تشریفاتی  ماند، این باعث نمی بدیهی و ساده است، پیام ثابت است که می

از امامتش  )ع(یا امام. از پیامبر بودنش خارج شود) ص(شود پیامبر این باعث نمی. شوند

اگر این . شود بودن دین هم چیزي کاسته نمی کاسته شود، با تغییر ظرف تحقق، از دین

. پیام ثابت را حفظ کنیم، ساحت قدسی پیامبر و ائمه هسته سخت دین و مذهب است

ورزي، متوقف بر مجموعه عوامل متعددي است،  یاستاما در حوزه عمومی معتقدیم س

این اطالعات . رسد یکی اندیشه خود پیامبر و امام، دیگري اطالعاتی است که به آنها می

ورزي فعل مشخصی نیست که بتوان به  رسیده امکان دارد مطابق با واقع نباشد، سیاست

سیاست . آن صفت عصمت نسبت داد بلکه حاصل عقل جمعی و کار گروهی است

هکذا قضاوت پیامبر و ائمه نیز . براساس ظواهر است نه براساس باطن و علم غیب

قضاوت براساس اسناد و مدارك ظاهري بشري است نه قضاوت باطنی و مبتنی بر علم 
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من بین » انما اقضی بینکم بالبینات واالیمان«کرده است  پیامبر بر ظاهر حکم می. غیب

ممکن است شاهدي دروغ بگوید یا فردي به . کنم می شما به شاهد و سوگند قضاوت

شده حق را به او بدهد، اما  ظاهر و براساس مدارك ارائه دروغ قسم بخورد و پیامبر به

کند، اگر شاهد، دروغ گفت و قسم دروغ یاد شد و من براساس آن حکم کردم  تصریح می

رغم اینکه  یتصرف فرد در آن مال حرام است، معناي این سخن این است که عل

شوند، اما خارج از حوزه وحی و تبیین  هرگز معصیت مرتکب نمی) ع(و ائمه) ص(پیامبر

) ع(کنند، به بیان دیگر قضاوت و سیاست ائمه آن، به شیوه بشري و انسانی رفتار می

لحاظ اینکه فعل جمعی  این ساحت دوم حوزه مشورت، نقدپذیر و به. انسانی بوده است

شود از قداست و علو شأن ساحت اول ائمه  اما این باعث نمی. شدبا است خطاپذیر می

اي بکاهد، اگرچه معتقدم در ساحت دوم مواضع ائمه نیز ارجح، افضل و متناسب با  ذره

تلقی «، »أخذ وحی«در حوزه ) ص(عصمت پیامبر. مکانی قابل دفاع است ـ شرایط زمانی

زه اخذ، تلقی و ابالغ تعالیم دینی نیز در حو) ع(است، عصمت ائمه» ابالغ وحی«و » وحی

کند، با این همه در  ادله همین حوزه از عصمت را اثبات می. از پیامبر یا خداوند است

ند و اند یعنی نسبت به دیگران در مقایسه بهتر ساحت دوم که ساحتی بشري است افضل

دو گزاره قابل هاي آن زمان برتر باشند نه همیشه، این گزاره به  مورد انساناینکه فقط در

ائمه در دیگر : اند، گزاره دوم ائمه در ظرف زمانی خود افضل بوده: گزاره اول. تحویل است

معنا که  ظروف زمانی درصورت ظهور و تحقق قابلیت افضلیت را دارا هستند، به این

تعالیم ثابت آنها همواره ارجح است و تعالیم و سیره متغیر ایشان که در ظرف خاص 

امکان تحقق در شرایط جدید را بیابد، آنگاه مورد . باید ی تحقق یافته، میزمانی مکان

داشت، اوالً  در عصر ما امکان حضور می )ع(لذا اگر امام علی. مقایسه و ارزیابی واقع شود

کرد و نه همچون گذشته و  نسبت به ساحت دوم متناسب با مقتضیات این عصر عمل می

است که این  حشد، واض اعتقاد یک شیعه در این زمان هم افضل محسوب می ثانیاً به

لحاظ  قبول است، حال آنکه گزاره اول به گزاره اخیر، تنها در ظرف ایمان مذهبی قابل

  . تاریخی نیز قابل اثبات است

اي  العاده نکته بسیار خوبی هم اشاره کردند، اگر از خود ائمه هم بپرسند، دعاوي فوق

البالغه مراجعه  فرمایید قرائت سنتی به دین نزدیکتر است؟ به نهج د، پس چرا مینداشتن

متأسفانه اندیشه . کنید به همین سیمایی را که من ترسیم کردم نزدیک خواهید یافت
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شده، آقاي مدرسی   گري یعنی غلو و نگاه فوق بشري به ائمه در شیعه مسلط غالی

گري در تفکر شیعه  به رشد اندیشه غالی» فرایند تکاملمکتب در «کتاب در  طباطبایی

شود ما در اندیشه و  با مراجعه به این کتاب و امثال آن مشخص می. پرداخته است

اما اینکه ادبیات غالیان را عین تشیع . اعتقادات رایج شیعه به پاالیش و اجتهاد نیازمندیم

امروز روشنفکر و مجتهد ما این حق را دارد که . لحاظ علمی صحیح نیست بپنداریم، به

   1.بیاید و سره را از ناسره جدا کند و بگوید تلقی من از تشیع این است

  

 روزنامه یاس نو، آبان ؛ 10/8/1382 آموختگان ادوار تحکیم، سازمان دانش

 .، تهران1382

  

                                                           

  :ویسنده تأمالت خود را درباب تشیع در مقاالت ذیل ادامه داده استن. 1

مجلۀ مدرسه، (شده، بازخوانی نظریۀ علماي ابرار تلقی اولیۀ اسالم شیعی از اصل امامت  قرائت فراموش -

  ).1385، اردیبهشت 3شماره 

 ) 1385، بهمن 5مجلۀ مدرسه، شماره (بندي اعتقادات دینی  طبقه -

  .توقیف شد 86سال مجلۀ مدرسه در 
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از وي . ه استکارشناس حقوق استخراج و تنظیم شد کیان پورکرمانیهاي کتاب توسط  نمایه .1

 .صمیمانه سپاسگزارم



  

 



  

 

 

 

 فهرست منابع

  

  .قرآن کریم

، الکلم، شرح جمال الدین محمد خوانساري الحکم و درر غررآمدي، عبدالواحد بن محمد تمیمی؛ 

  .1360تصحیح میرجالل الدین حسینی ارموي، انتشارات دانشگاه تهران، 

 2،  ، به کوشش هاشم رسولی محالتی کشف الغمۀ فی معرفۀ االئمۀ ؛ ، ابوالحسن علی بن عیسیبلیار

  . ق 1381،  جلد، قم

مرتضی  ،ایران، اسالم، تجددجان اسپوزیتو و جیمز پیسکاتوري، مقاله اسالم و دمکراسی، در کتاب 

  .  ، طرح نو1377اسعدي، تهران، 

  .1357ترجمه حسن لطفی، تهران، خوارزمی، دوره آثار؛  ؛افالطون

   . ، چاپ سنگی ، الجوامع الفقهیه غنیه النزوع،  سید بن زهرة

  . چاپ سنگی ، الفقهیه  الجوامع،  اشارة السبق الی معرفۀ الحق عالء الدین علی بن الحسن الحلبی؛

 ،رضا استادي، مکتبه امام امیر المؤمنین تحقیق ، الفقه  فی  الکافی ؛حلبیالابو صالح تقی الدین 

   .ش 1362اصفهان، 

  .جلد، دفتر تبلیغات اسالمی 15ق،1405، قم، لسان العرب؛  الدین محمدبن مکرم جمال، ابن منظور

  .ق 1375، چاپ سنگی، تبریز المکاسبانصاري، شیخ مرتضی؛ 

  . ق1424، قم، القواعد الفقهیهبجنوردي، سید محمد حسن؛  

  .بیروت ،فی تفسیر القرآن  البرهان ؛اشم الحسینی البحرانیالسید ه

 .1374،  ، تهران ، به سعی سایه حافظ

 1412،  جلد، قم 30،  الشریعۀ  وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل، شیخ محمد بن حسن؛  حرّ عاملی 

  .البیت آل ، تصحیح مؤسسه ق

؛ تصحیح علی اکبر غفاري، آل الرسول تحف العقول عنحرّانی، حسن بن علی بن حسین بن شعبه؛ 

  . 1363قم، 

  . ق 1382،  تهران، جلد 5،  تفسیر نورالثقلین،  العروسی الحویزي عبدعلی بن جمعۀ
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  . 1378؛ قم، والیت فقیه والیت فقه و عدالت ، شیخ عبداهللا؛جوادي آملی

  .1368، مقاله امامت و والیت ، تهران ی و رهبريپیرامون وح؛  _____

 .م1994، لندن حکمت و حکومتحائري یزدي، شیخ مهدي؛ 

  .ق1409، قم، الرسائل العشر حلی، ابن فهد؛

  . ق، موسسۀ سیدالشهداء 1405قم، ،  للشرائع  الجامع؛ یحیى بن أحمد، ابن سعید الحلّی

  ).بی تا(، جلد، بیروت 2،  نهاجمبانی تکملۀ الم، سید ابوالقاسم موسوي؛  وییخ

  .ق1395بیروت،  ؛البیان فی تفسیر القرآن ؛ ____

  . ق 1411، قم، مسائل و ردود ؛ ____

  جلد، قم، بی تا 5، کتاب البیع، سید روح اهللا موسوي ،  خمینی

  ، قم، بی تا کشف االسرار،  ____

  .، چاپ دوم، وزارت ارشاد اسالمی1374، تهران، صحیفه نور،  ____

  . 1373، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، والیت فقیه،  ____

  .، اسماعیلیان)تا بی(جلد، قم،  2، تحریرالوسیله؛   ____

  .،طرح نو1383محمدتقی دلفروز، تهران، ه، ترجمدمکراسی و حقوق بشر ؛ D.Beethamدیوید بیتام 

  ).بی جا(، )بی تا(، تحقیق ندیم مرعشی، معجم مفردات االلفاظ القرآن الکریمراغب اصفهانی، 

  .1364محمد ترکمان، تهران، : ، گردآوردندهرسائل شیخ فضل اهللا نوري

  .ق 1387، تصحیح صبحی صالح، بیروت، البالغه نهجسید رضی، 

  .جلد 6بیروت، ؛  الدرالمنثور تفسیرسیوطی، جالل الدین؛ 

،  ، قم ،چاپ سوم ق1374،  بیروت( ، ی االسالمنظام الحکم و االدارة ف،  الدین شیخ محمدمهدي شمس  

   ). ق1411

محاولۀ تأصیل فقهی  المجتمع السیاسی االسالمی ، فی االجتماع السیاسی االسالمی،  ـــــــــــــ 

  .ق1411،  بیروت، تاریخی

  . ق1415،  ، بیروت اهلیۀ المرأة لتولی السلطۀ،  ـــــــــــــــ 

،  االسالمیۀ فی ایران  یۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستور الجمهوریۀ لمحۀ فقهصدر، سیدمحمدباقر؛ 

  .، دارالتعارف للمطبوعات  ق.هـ 1399،  ، بیروت اال سالم یقود الحیاةمجموعه 

  . ق1413تصحیح علی اکبر غفاري، قم،  ؛الخصال، شیخ محمد بن علی بن بابویۀ، صدوق

  .تبه الحیدریهق، المک 1385، نجف، علل الشرایع؛  ____
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  .ق 1392جلد، تهران،  4، تصحیح علی اکبر غفاري، من الیحضره الفقیه؛  ____

  . ق 1390،  نجف ،)ع(عیون اخبار الرضا ؛  ____

بکوشش سید  ،) اسالمی، جلد دوم  هاي بررسی(اسالم و انسان معاصر طباطبایی، سید محمد حسین؛

  . ق 1397،  ، مؤسسه انتشارات رسالت ، قم هادي خسرو شاهی

  .ق 1396،  ، انتشارات دارالتبلیغ اسالمی ، قم جلد اول،  هاي اسالمی بررسی؛  ____

   .ق، مؤسسه االعلمی للمطبوعات 1395جلد، بیروت،  20، المیزان فی تفسیر القرآن ؛ ____

زء در ج 10،  ، تحقیق میرزا ابوالحسن شعرانی مجمع البیان فی تفسیر القرآن، امین االسالم؛  طبرسی

  . ق1395،  جلد، تهران 5

جلد، تهران،  10، تصحیح سیدحسن موسوي خرسان، تهذیب االحکامطوسی، ابو جعفر محمدحسن؛ 

  .ق، دارالکتب االسالمیه 1390

  .جلد 10، نجف،  تفسیر التبیان؛  ____

  .تا ، بی ، قم النهایۀ فی مجرّدالفقه والفتاوي،  ____

  .جلد 8قم،  ، المبسوط،  ____

  .م2000، تصحیح محمد عماره، بیروت،  االسالم و اصول الحکمعبدالرزاق؛  علی

  .مشهد، )ع( مسند امام الجواد  عزیز اهللا؛ ،عطاردي

، 1365، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، اندیشه سیاسی در اسالم معاصر، عنایت، حمید 

  . انتشارات خوارزمی، چاپ دوم

ق،المکتبه 1385جلد، تصحیح سیدهاشم رسولی محالتی، تهران  2، لتفسیراالسمرقندي،  عیاشی

  .العلمیه االسالمیه

، ]تا بی[،  بیروت(جلد 4،  ، تصحیح عبدالعزیز عزالدین سیروان الدین احیاء علوم،  امام محمد غزالی

  . چاپ سوم

  . ق 1411بیروت  جلد، 2،  وي جزائري، تصحیح سید طیب موس تفسیر القمی،  قمی علی بن ابراهیم

  .1379، تهران، چاپ دوم، دغدغه هاي حکومت دینیکدیور، محسن؛ 

  .1387، نشر نی، چاپ پنجم، تهران، حکومت والئی؛  ____

 .1387، انتشارات کویر، چاپ سوم، تهران، اسالم و حقوق بشر: حق الناس؛  ____

  .1387چاپ دوم، تهران، ، انتشارات کویر، سیاست نامه خراسانی؛  ____

  .1387، نشرنی، چاپ هفتم، تهران، نظریه هاي دولت درفقه شیعه؛  ____
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   )1379-1381ماهنامه آفتاب، تهران (،  در دست انتشار، حکومت انتصابی؛  ____

ق،  1388جلد، تهران 8اکبر غفاري،  ، تصحیح علیالکافیکلینی، ثقۀ االسالم محمد بن یعقوب؛ 

  . میهدارالکتب االسال

  . ، چاپ هجدهم ، بیروت اللغۀ واالدب والعلوم المنجد فی،  لویس معلوف یسوعی

  .م2000، بیروت، االحکام السلطانیۀماوردي؛ 

  ].تا بی[ جلد، تهران، چاپ سوم 110، بحاراالنوارمجلسی، عالمه محمدباقر، 

،  جلد، نجف 4،  ، تصحیح عبدالحسین محمد علی شرائع االسالمبن حسن؛  ، جعفر محقق حلی

  . ق1389

 .1379، قم پرسشها و پاسخها، محمد تقی؛ مصباح یزدي

 .1411 ، قم، انوار الفقاهه ، کتاب البیع، شیخ ناصر؛ مکارم شیرازي

 1368، تهران، پیرامون انقالب اسالمیمطهري، شیخ مرتضی؛ 

  .  1368،  تهران،  پیرامون جمهوري اسالمی؛  ____

جلد، قم  4، دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیهمنتظري نجف آبادي، شیخ حسینعلی؛ 

  .ق 1408-1411

  1386،حکومت دینی وحقوق انسان؛  ____

  )اینترنت -زیراکسی(، 1380، جلد اول،  دیدگاهها؛  ____

 )اینترنت -زیراکسی(، 1386، جلد دوم،  دیدگاهها؛  ____

  ؟،  مذاکرات شوراي نگهبان قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، حسین؛ مهرپور

  تصحیح حسن استعالمی، ؛مولويمثنوي 

، با مقدمه و توضیحات سید محمود  الملۀ  االمۀ و تنزیه تنبیه، میرزا محمد حسین غروي؛  نائینی

  .1334، شرکت سهامی انتشار  طالقانی، تهران

  .  ق1400،  جلد، تهران 43،  جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالمشیخ محمد حسن؛ ،  نجفی

   .1368، با اصالحات سال 1358، مصوب سال  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

،  ایران ضمیمه کتاب اختناق ): ق1325  شعبان21(و متمم آن    )ق 1324  قعده ذي14(  قانون اساسی 

  .1351،  تهران



  

 ه آیاتنمای

  : 2/ سوره بقره 

  112/  68آیه 

  117/  186آیه 

  114/  189آیه 

  105/  203-204آیات 

   114/  215آیه  

   115/  217آیه 

  115، 114/  219آیه 

  115/  220آیه 

   116/  222آیه 

   86/  246-250آیات 

  131/  260آیه 

   19/  273آیه 

  283/  289آیه 

  : 3/ سوره آل عمران 

   36،  18/  39آیه 

   187/  64آیه 

  392/  110آیه 

   92/  140آیه 

   372، 371، 243، 127/  159آیه 

  : 4/ نساء  سوره

   36، 33، 32، 31، 19/  15آیه 

  283/  34آیه 

   187/  48آیه 

  280/  58آیه 

   189، 86، 80/  59آیه 

  185/  65آیه 

   36، 18/  90آیه 

  : 5/ مائده  سوره

  116/  4آیه 

  20/  27آیه 

   36، 19/  33آیه 

   56/  44آیه 

   55/   63آیه 

  55/  78آیه 

  55/   79آیه 

   118، 109/  101آیه 

  118/  102آیه 

   33، 19/  106آیه 

  : 7/ اعراف  سوره

   20/  88آیه 

  47،  44/  123آیه 

   20/  124آیه 

   45/  127آیه 

   47/  109آیه 

  113/  178آیه 

  : 8/ انفال  سوره

   116/  1آیه 

  : 9/ توبه  ورهس

   36، 34، 19، 18/  5آیه 

   190، 187، 86، 83، 43/  31آیه 

   187/  34آیه 

  56/  71آیه 

  : 10/ یونس  سوره
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 42/  83آیه 

  : 11/ هود  سوره

  36، 18/  8آیه 

  13/  88آیه 

   20/  91آیه 

  46/  97آیه 

  : 12/ یوسف  سوره

  22/  3آیه 

  22/  25آیه 

  23، 20،21/  32آیه 

  23/  33آیه 

  24/  35آیه 

  24/  39آیه 

  24-26/  42آیه 

  27، 26/  43-50آیه 

  37،  27/  55آیه 

  28/  56-57آیه 

  86/  55آیه 

  86/  56آیه 

  27/ 100آیه 

  : 14/ سوره ابراهیم 

   20/  13آیه 

  : 17/ سوره اسراء 

  36، 34، 18/   8آیه 

   114/  85آیه 

  49/  101آیه 

  : 18/ سوره کهف 

  120 / 70آیه 

   120/  76آیه 

  121/  78آیه 

  116/  83آیه 

  86/  83-84آیه 

  105، 104/  103-104آیه 

  418، 412/  110آیه 

  : 19/ سوره مریم 

  20/  46آیه 

  : 20/ سوره طه 

  45/  63آیه 

   47، 44، 20/  71آیه 

  117/  105آیه 

  : 21/ سوره انبیاء 

   303، 293، 126، 110، 43/  23آیه 

  122/ 57آیه 

  122/ 58آیه 

  122/  62آیه 

  122/  63آیه 

  123/  64آیه 

  123/  65آیه 

  123/  66آیه 

  123/  67آیه 

  124،  20/  68آیه 

  : 24/ سوره نور 

   32، 31/  2آیه 

  185/  63آیه 

  : 25/ سوره فرقان 

  72، 74/  72آیه 

  : 26/ سوره شعراء 

  44/  22آیه 



  429نمایه آیات  

   47، 43، 36، 19، 18/  29آیه 

  47/  44آیه 

   20/  49آیه 

  48/  53-56آیات 

  20/  116آیه 

  : 27/ سوره نمل 

   86/  17آیه 

  86/  26آیه 

  : 28/ سوره قصص 

   43/  38آیه 

  46/  39آیه 

  : 29/ سوره عنکبوت 

   20/  24آیه 

   117/  61آیه 

  118/  63آیه 

  : 33/ سوره احزاب 

    185/  6آیه 

  113، 114/  63آیه 

   86، 79/  67آیه 

  94/  70 آیه

  : 36/ سوره یس 

  20/  18آیه 

  : 38/ سوره ص 

  86/  26آیه 

  : 40/ سوره غافر 

   48/  25آیه 

  48، 45، 20/  26آیه 

   48/  28آیه 

  46/  29آیه 

  : 42/ سوره شوري 

  372، 371/  38آیه 

  : 43/ سوره زخرف 

   74، 73، 44/  54آیه 

  : 49/ سوره حجرات 

  121/  12آیه 

  : 51/ سوره ذاریات 

  113/  12آیه 

  : 57/ سوره حدید 

  392/  25آیه 

  : 60/ سوره ممتحنه 

  122/  4آیه 

  : 75/ سوره قیامت  

  113/  6آیه 

  : 78/ سوره نبأ 

  113/  1-4آیه 

  : 79/ سوره نازعات 

  42/  17آیه 

  43/  24آیه 

  113/  42آیه 

  : 83/ سوره مطففین 

    40، 36، 34، 18/  7-10آیات 

  : 86/ سوره طارق 

  94/  9آیه 



  

 



  

 

 نمایه روایات

 

 ص(احادیث رسول  اکرم  حضرت محمد بن عبداهللا(  

  128/ أَنَا مدینَه العلمِ و علی بابها 

  419/ انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان 

  74/ السفاك للدمِ  : ثالثۀٌ الیدخُلُونَ الجنۀَ

صفؤَالِ نسنُ السلمِ  ح109/   الع  

  91/ الراضی بفعل قوم فهو منهم 

اتباع السلطان، فاذا فعلوا : قیل ما دخولهم فی الدنیا؟ قال. الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا

  61/ ذلک فاحذروهم علی دینکم 

  67/ کاد الفقرُ أَن یکونَ کُفرَاً 

  328 /ال فخر للعربی علی العجمی و ال لالبیض علی االسود اال بالتقوي 

   83، 82، 79/ ال طاعۀَ لمخلُوقٍ فی معصیۀِ الخَالقِ 

  74/ القَوِي غَیرَ متتَعتع لَن تُقَدس أُمۀٌ یؤخَذُ للّضَعیِف فیِها حقُّه منَ

   74/ من دمٍ حرامٍ یسفَک علیها : ما عجت األرض إلی ربها عزَّ و جلَّ کَعجیجِها من ثَالثۀ

  83/ من أَطَاع مخلُوقَاً فی غَیرِ طَاعۀِ اهللاِ جلَّ و عزَّ فَقَد کَفَرَ و اتَّخَذَ إِلَهاً من دونِ اهللاِ 

  142، 66/ الملک یبقَی مع الکُفرِ و ال یبقَی مع الظُلمِ 

ج زَّ وین اهللاِ عن دع سخُطُ اهللاَ خَرَجا یلطَانَاً بِمن أَرضَی س79/ لَّ م  

  418/ من در دنیاتان مأمور به مشورت هستم 

یا محمد أنَّ اهللاَ یقرَؤُك السالم و یقولُ اشتَقَقت للمؤمنِ إِسماً : نَزَلَ جبرائیل فَقال: قالَ) ص(عنِ النَّبیِ

  73/ د استَقبلَنی بِالمحارِبۀِ من أسمائی سمیتُه مؤمنا فَالمؤمنُ منّی و أَنا منه، من استَهانَ بِمؤمنٍ فَقَ

نضر اهللا عبدا سمع مقالتی فوعاها و حفظها و بلغها من لم یسمعها فرب حامل فقه غیر فقیه و رب 

  247/ حامل فقه الی من هو افقه منه ثالث الیغل علیهن قلب امرء مسلم 

  ع(روایات امام علی بن ابی طالب(  
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و رجلَاً آتَاه اهللاُ سلطَانَاً فَزَعم أنَّ طَاعتَه طَاعۀُ اهللاِ و معصیتَه معصیۀُ اهللاِ،  …اُحذُروا علَی دینکُم ثَلَاثَۀً 

فَال  و کَذَب لأنَّه ال طاعۀَ لمخلُوقٍ فی معصیۀِ الخَالقِ، الینبغی أَن یکُونَ المخلُوقُ حبه لمعصیۀِ اهللاِ، 

یعصی مۀَ فلَاةِ األَمرِ طاعول و هولرَسل و لَّهۀَ لا الطَّاعی اهللاُ، إِنَّمصن عمۀَ لال طاع و ه79/ ت  

  130/ إِذَا سأَلت فَاسئَل تَفَقُّهاً و التَسئَل تَعنُّتَاً 

  129-130/  اسئَل تَعلَم

  115/   اللّه فی الیتَمی  اللّه

م الفَرَائض فَالتُضَیعوها و حد لَکُم حدوداً فَالتَعتَدوها و نَهاکُم عن أَشیاء اهللاَ افتَرَض علَیکُ إِنَّ

  119-120/ فَالتَنتَهِکُوها و سکَت لَکُم عن أَشیاء و لَم یدعها نسیانَاً فَال تَتَکَلَّفُوها 

  385/ ال من امرتم ایها الناس عن مالأ و اذن ان هذا امرکم لیس الحد فیه ا

  127/ السالم حتَّی یسمعوا َء األَعرَابِی و الطَّارِيء فَیسئَلُه علیه حتَّی إِن کانُوا لَیحبونَ أَن یجِی

  249/ رویدا انما هو سب بسب او عفو عن ذنب 

  128/ ٌ و مجِیبهم متکَلِّف  متعنِّت سائلُهم 

  112/ تَسئَل تَعنُّتَاً سل تَفَقُّهاً و ال

 هلمن عم لَک دا البل م130/ س   

  129/ سلُونی قَبلَ أَن تَفقدونی 

  385/ فان بیعتی التکون خفیۀ و التکون اال عن رضی المسلمین 

یءبِفَوقِ أَن أُخط ی لَستی نَفس172/ فَإِنِّی ف  

  223/ الفقه ثم المتجر 

 ف القُلُوبؤَال أَقفَالٌ ما السه129/ تَاح  

  129/ التَنتَفع بِما علمنَا و النَسئَلُ عما جهِلنَا 

  127/ من کانَ یسئَلُه و یستَفهِمه )  ص( اهللاِ لَیس کُلُّ أَصحابِ رسولِ

  83/ ما صاموا لَهم و لَاصلُّوا لَکن أَمرُوهم بِمعصیۀِ اهللاِ فَأَطَاعوهم 

  251/ استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل  من

 ملؤَالَ عنَ السن أَحس130/ م  

  130/ السؤَالَ   من علم أَحسنَ

 لَّ إلّا ظِّلَهال ظ وماهللاُ ی ا أخَافَهیفَه بِهخیؤمنٍ نَظرَةً لن نَظَرَ إلی م71/ م  

  248/ و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعۀ و النصیحۀ فی المشهد و المغیب 

  127/ ء إِلّا سأَلتُه عنه وحفظتُه  و کانَ الیمرُّ بِی من ذَلک شَی



  433یات  روانمایه 

ا النَّاسها أَیی یهف دعی نٍ کَنُودمز و نُودهرٍ عی دحنَا فاً  إِنَّا قَد أَصبتُویه عف مالظَّال ادزدی یئَاً وسنُ محسالم

  128/ التَنتَفع بِما علمنَا و التَنتَفع بِما علمنَا و النَسئَلُ عما جهِلنَا 

  54/ البالغه  نهج 106  خطبه

  54/ البالغه  نهج 131  خطبه

  103- 104/  البالغه  نهج 194خطبه 

  104/ البالغه  نهج 27نامه 

  74) / عهدنامه مالک اشتر(البالغه  نهج 53نامه 

 ع(روایات سیدالشهداء امام حسین بن علی(  

  55- 58/ خطبه عالیۀ المضامین حسینی 

  61/ الناس مصیبۀ  انتم اعظم

  ع( بن علی ، محمدباقرروایات امام(  

 386/ بنی السالم علی خمسۀ اشیاء علی الصالة و الزکاة و الحج و الصوم و الوالیۀ 

 ع(،جعفر بن محمد  روایات امام صادق(  

  71/ الرَأفَۀُ و الجود و العدلُ : أفضلُ الملُوك من أُعطی ثالثُ خصالٍ

   386/ ام قوما و هم له کارهون 

  70/ التَّزجِیۀِ  اهللاَ قَد جعلَ کُلَّ خَیرٍ فی إنَّ

ورع یحجزُه عن المحارِم، حلم یملک بِه غَضَبه و : إنَّ اإلمامۀَ التَصلُح إلّا لرَجلٍ فیه ثَالثُ خصالٍ

  حسنُ الخالقَۀِ علَی من 

  71/ إیاك أَن تَخیِف مؤمناً 

  65/ األَمنُ و العدلُ و الخَصب : ثالثَۀُ أشیاء یحتاج النّاس طُرَّاً إلیها

  74/ العسر: ستّۀٌ ال تَکونُ فی مؤمن

  72/ ثُلُثَاه فطنَۀٌ و ثُلُثُه تَغافُلٌ : صالح حالِ التَّعایشِ و التَّعاشُرِ ملء مکیالٍ

  74/ المؤمنِ والحلم وزیرُه، الصبرُ أمیرُ جنوده والرِّفقُ أخُوه و لّلینُ والده  العلم خَلیلُ

ثَراتوا ععفَالتَتَّب ومی ثرَتُهع عنٍ تَُتَّبؤمثرَةَ مع عن تَتَّبم ینَ، فَإِنَهنؤمالم هیتب وفی جف هفَضَح ۀِ وامی72/ الق  

  68/ ما قُدست أُُمۀٌ لَم یؤخَذ لضَعیِفها من قَویها بِحقِّه غَیرَ متَعتع 

 هنَ الکَعبۀً مرمح ؤمنُ أعظم72/ الم  

  74/ الدنیا الفانیِۀِ أربعۀٌ  مطلوبات النّاسِ فی

  71/ ن توقفَهم علَی ما وافَقَ الحقَّ و العدلَ و ارفَق بِرَعیتک بِأََ
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نِّی و و اعلَم أنَّ خَالصک و نجاتَک فی حقنِ الدماء و کَف األَذَي عن أَولیاء اهللاِ و الرِّفقَ بِالرَّعیۀ و التَّأَ

ی غَیرِ عةٍ فدش و ی غَیرِ ضَعفلیِنٍ ف عرَة معاشسنَ المح 69- 70/ نف  

… فکس بِها ورأیت ستَخَفماء ی74/ …الد   

  71/ ولَّی حتَّی یکونَ لَه کَالوالد الرَّحیمِ 

    68-73/به نامه عبداهللا نجاشی) ع(پاسخ امام صادق

 ع(،علی بن موسیروایات امام رضا(  

یتَعلَّم علُومنَا و یعلِّمها النَّاس فَإِنَّ : و کَیف یحیی أَمرُکُم؟ قَالَ: فَقیلَ لَه. هللاُ عبداً أَحیی أَمرَنَارحم ا

  76/ النَّاس لَو علموا محاسنَ کَلَامنَا لَاتّبعونا 

ۀِ الخَالیعصم خلُوقِ وۀِ المانَ بِطَاعن دمینَ ل79/ قِ ال د  

لیس فَقَد من أَصغَی إِلَی نَاطقٍ فَقَد عبده، فَإِن کَانَ النَّاطقُ منَ اهللاِ فَقَد عبد اهللاَ و إِن کَانَ النَّاطقُ منَ إِب

  84/ عبد إِبلیس

هللاِ عزَّ و جلَّ و ال لغَیرِهما، فَإِنَّه و بِرُّ الوالدینِ واجِب و إِن کَانَا مشرِکینَ، و ال طاعۀَ لَهما فی معصیۀِ ا

  78/ ال طاعۀَ لمخلُوقٍ فی معصیۀِ الخَالقِ 

 ع(روایات امام جواد(  

  94/ اظهار الشی قبل ان یستحکم مفسده له

  94/ االسرار الکامنه  المر عن ا االیام تهتک لک

  91/ المظلوم الجور علی الظالم اشد من یوم العدل علی راضی شرکاء و یومالعالم بالظلم والمعین علیه وال

  94/ ال تعاجلوا االمر قبل بلوغه فتندموا 

  92/ من استحسن قبیحاً کان شریکاً فیه 

  92/ من شهد امراً فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب من امر فرضیه کان کمن شهده 

  93/ و من عرفانه علمه بزمانه 

  



  

 

ھ اشعار نمای  

  106/ ترك دنیـــا به مــردم آموزند 

  106/ خرقه بیزار است صدبار  خدا زان

  105/ در میخانه ببستند خدایا مپسند 

   105/ دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگو 

 382/ رسانیــدن امـر حـق طاعتست 

 382/ ز یاران کسی گفتش اندر نهفت 

  382/ شنیـدم که از نیک مردي فقیر

  41/ جوي گشت   روزگار ز من کینهونِفرع

  39/ الحقّ همی زنی   وار الف انا فرعون

  99/ گرچه برواعظ شهر این سخن آسان نشود 

 99/ گر مسلمــانی از این است که حافظ دارد 

 381/ گفتند به من که زندانی شدي؟ 

  105/ دارند روز داوري  گوئیا باور نمی

  105/ د مجلس بازپرس مشکلی دارم ز دانشمن

  106/ مصحف دین را که هر برگش هزاران دفتر است 

  382/  مگـر بر زبانش حقی رفته بود 

  41/ شد  ها فرعون نفس از پس مدح

  106/ بینم نشاط عیش در کس  نمی

  105/ کنند  واعظان کین جلوه در محراب و منبر می

  105/ نشان   نخر خودشا بر   را نودولتان این   یارب



  



  

  

  نمایه قواعد و قوانین

  

  :قواعد فقھی
  311، 304، 301، 279/ اصل عدم والیت 

، 235/ موضوع شأن فقیه نیست  تعیین 

395 ،396 ،397  

   391/ الضرورات تتقدر بقدرها 

الیجوز التأمر علی جماعۀ (قاعده رضایت 

، 342، 311، 304، 301) / بغیر رضاهم

369 ،384 ،385   

    311، 304، 301/ سلطنت قاعده 

  320، 317/ قاعدة نفی سبیل 

  :قواعد فلسفی

    174/ القَسرُ الیکونُ دائمیاً و ال أَکثَرِیاً 

 ومد157/ القَسرُ الی   

  : امثله

  آن را که حساب پاك است از محاسبه چه

   318، 171/ باك است 

/ از کوزه همان برون تراود که در اوست 

241   

داند  پوشد همسایه نمی بیند و می می خواجه

  184/ خروشد   و می

  :قانون اساسی مشروطه

  161/  45اصل 

  161/  49اصل 

   161/  64اصل 

  :متمم قانون اساسی مشروطه

  209، 161/  2اصل 

  161/  44اصل 

پیش نویس قانون اساسی جمهوري 

  :اسالمی

    164/  44اصل 

  164/  48اصل 

  163/  57اصل 

  163/  77اصل 

  163/  104اصل 

  163/  142اصل 

  163/  143اصل 

  :قانون اساسی جمهوري اسالمی

، 202، 199،200، 196، 191/  4اصل 

222   

  195/  21اصل 

  195/  26اصل 

  196/  27اصل 

  198/  28اصل 

  198/  44اصل 

  282/  56اصل 

  224،165/  57اصل 

  195/  61اصل 

  200،198/  72اصل 

  ،228،200،199،197/  91اصل 
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، 200، 199، 194-196، 191/  94اصل 

202 ،206 ،215 ،219  

 - 202 ،194 -196، 191/  96اصل 

199  ،206 ،215 ،219   

  196/  105اصل 

  165/  108اصل 

   226، 224، 195، 168، 165/  110اصل 

  165/  111اصل 

   204، 203، 200، 196/  112اصل 

   196/  124اصل 

   198/  167اصل 

  195/  168اصل 

  195/  171اصل 

   200، 198/  172اصل 

  195/  175اصل 

   199، 196، 195/  177اصل 



  

 

  نمایه اعالم

  

, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ٨٦, ٢٠, ابراهیم

٤٢٥, ١٣٥, ١٣١  

  ٥٤, ابن زیاد

  ٩٥, ٩٠, ابن شهر آشوب

  ٩٥, ٩٠, ابن صباغ مالکی

  ٣٠١, ابن عربی

, ٣٧٦, ٣٦٨, ٣٠٤, ٢٤٢, ابن فهد حلی

٤٥٨, ٣٨٧, ٣٨٤, ٣٨٣  

  ١٢٤, ابوحاتم رازي

  ٦٣, ابوحنیفه

  ٣١٦, ١٧٤, ١٣٦, ابوذر غفاري

  ١٢٣, ابوریحان

  ١٢٣, ابوعلی سینا

  ٣٦٢, المسلمین اخوان

  ٤٢٣, ٩٥, ٩٠, اربلی

  ١٦٠, اردشیر بابکان

  ١١٦, اسکندر مقدونی

, ٣٠١, ٢٩٨, ٢٣٦, ١٦٧, ١٥٩, افالطون

٤١٢, ٤٠٧, ٣٣٩, ٣٢٧, ٣١٣ ,

٤٢٣, ٤١٥  

  ١٨٧, ١٢٧, ٥٥, ١٢, )ع(امام باقر

, ٩٣, ٩٢, ٩٠, ٨٩, ٥١, ٧, )ع(جواد  امام

٤٣٤, ٩٤  

  ٨٧, )ع(امام حسن عسکري

  ٧٥, )ع(امام حسن مجتبی

, ٦١, ٦٠, ٥٨, ٥٤, ٥٣, ١٢, امام حسین

٤٥٢, ٢٧٣, ٢٧١, ٢٤٧, ٧٥, ٦٢  

, ٧٦, ٧٥, ٥١, ٣٧, ٣٦, ١٢, ٧, امام رضا

٨٩, ٨٧, ٨٦, ٨٥, ٨٤, ٧٩, ٧٨, ٧٧ ,

٤٥٢, ٤٣٤, ٢٧٤, ٩٠  

, ٣٣٨, ٢٩٢, ٢٦٣, ١٩٢, امام زمان

٤١١, ٤٠٨, ٤٠٦  

, ٦٦, ٦٥, ٦٣, ٥٥, ٥١, ١٢, امام صادق

٧٤, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٧ ,

٤٥٢, ٤٣٤, ٤٣٣, ٨٧, ٨٦  

, ١١٩, ١٠٣, ٨٤, ٧٩, ٤٤, )ع (علی  امام

١٨٦, ١٧٨, ١٢٩, ١٢٨, ١٢٧ ,

٣٠٤, ٢٧٤, ٢٦٨, ٢٤٨, ١٩٠ ,

٤١٠, ٤٠٩, ٤٠٨, ٤٠٧, ٣٦٦ ,

٤٥٣, ٤١٨, ٤١٧, ٤١٦  

  ٩٠, )ع(امام کاظم

  ٢٧٢, امام موسی صدر

  ١٨٩, االسالم طبرسی امین

  ٢١٧, اهللا خویی آیت

, ٢٤٦, ٢٤٣, ٢١٥, ٨٧, اهللا منتظري آیت

٣٧٩, ٣٠٤, ٢٩٩, ٢٨٢, ٢٨١  

  ٣٩٨, بازرگان

  ٣٧٩, باقی

  ١٣٥, بخت نصر بابلی

  ٣٥١, ٢١٦, بروجردي
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  ١٣٦, بالل حبشی

  ٥٤, عبه حرّانیبن شُ

  ٢٢٠, بهشتی

  ٣٣٥, ١٦٢, ١٥٩, پهلوي

  ٤١٥, پوپر

  ١٣٦, ترومن

  ١٣٥, تیتوس

  ١٢٣, جابربن حیان

  ٧٣, جبرئیل

  ٤٠٢, جنتی

  ٤٢٤, ٣٠٣, ٢٩٥, جوادي آملی

  ١٩٢, حائري شیرازي

  ٢٨٥, ٢٨٢, ٢٤٣, حائري یزدي

  ٣٩٧, ٣٧٦, حاتم قادري

  ١٠٥, ٩٩, حافظ شیرازي

  ٦٨, حرّ عاملی

  ٣٤٤, ٣٢٧ ,حمید عنایت

  ٤٠٢, خزعلی

  ١٢١, ١٢٠, ١٠٩, خضر

, ٢٣٨, ٢٢١, ٢١٧, ٢١٠, ١٦٣, خمینی

٣٥١, ٣٠٤, ٣٠٣, ٢٩٩, ٢٧٩, ٢٤٥  

  ٢١٦, خوانساري

  ١٣٥, ١٣٤, ٧٥, ٥٥, )ع(داود

  ٧٥, ذوالقرنین

  ٤٩, ٤١, رامسس

  ٣٣٥, رضاخان

  ٣٨٤, زرارة

  ١٣٧, زکریا

  ٢٣, زلیخا

  ٢٣٦, سقراط

  ١٣٦, سلمان فارسی

  ١٣٩, ١٣٥, ١٣٤, ٧٥, )ع(سلیمان

  ١٢٣, سیبویه

  ٣٦٢, ٣٢٨, ٣٢٧, ٢٦٣, سید قطب

  ١٦٢, سید مجاهد

  ٢١٦, اهللا سید محمد حسین فضل

, ٢٢٩, ٢١٩, ٢١٠, سید محمدباقر صدر

٣٠٤, ٢٩٦, ٢٨١, ٢٧٢  

  ٢٧١, سید محمدتقی حکیم

  ٣٢٨, سید محمدحسین طباطبایی

  ١٦٨, اي سیدعلی خامنه

  ٢١٦, سیدعلی سیستانی

  ٢٨٢, ريسیدکاظم شریعتمدا

  ٢٧٠, سیدمحسن طباطبایی حکیم

  ٢٠٧, هادي خسروشاهی سید

  ٥٤, شمر

, ٢٧٠, ٢٥٤, ٢٤٣, ٨, الدین شمس

٢٧٥, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٧١ ,

٢٨١, ٢٨٠, ٢٧٩, ٢٧٧, ٢٧٦ ,

٢٨٥, ٢٨٤, ٢٨٣, ٢٨٢  

  ٢٧٠, شهید اول

  ١١٢, ٦٨, شهید ثانی

  ٢٥٢, شهید محمد منتظري

  ١٢٥, ١٠٧, شهید مطهري

  ١٨٩,  طوسی  شیخ

, ٢٧٩, ٢٦٣, ٢٠٩, اهللا نوري شیخ فضل

٤٠٢, ٣٦٣, ٣٥٢, ٣٤٩, ٣٣٥, ٣٢٨  
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  ٢١٦, ٢١٥, صانعی

  ٢١٠, صدام

  ٤٢٤, ١٢٥, ٨٦, ٧٧, ٧٤, صدوق

  ١٣٦, الدین ایوبی صالح

  ٧٥, طالوت

  ٤١١, ٤٠٥, عبداهللا بن سبا
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, ٣٠٤, ٣٠٣, ٢٣٢, دولت در فقه شیعه
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  ١٦٣, مشروح مذاکرات مجلس

  ٤١٩, مکتب در فرایند تکامل

  ٨٦, الفقیه  من ال یحضره

, المفید والمستَفید منیه المرید فی آداب
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١٢٨, ١٢٧, ١١٩, ١١٥, ١١٢, ١٠٤ ,

٣٢٨, ٢٥١, ٢٤٩, ٢٤٨, ٢٢٣, ١٧٢ ,

٤٣٣, ٤٢٤, ٤١٨  

  ٥٥, وافی

  ٨٧, ٧٤,  الشیعه وسایل

  ٢٧٩, ٢٧٧, االمه علی نفسها والیه

  ٢٧٣, )ع(یاران امام حسین
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