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با سالم خدمت جناب دکتر و تشکر   
از وقتی که در اختیار مجله صفیر حیات قرار دادند. ما در هر 
شماره یک موضوع را انتخاب می کنیم و در مورد آن موضوع و 
جنبه های  مختلف آن، مصاحبه هایی انجام می دهیم. موضوع این 
شماره، جامعه و حقوق مردم است. در صدد هستیم این موضوع 
را از جنبه های حقوقی و سیاسی و همچنین جنبه اقتصادیـ  که 
بسیار مهم استـ  مورد بحث قرار دهیم. در ابتدا، تعریف شما از 
حق الناس چیست و این که در فقه اسالمی چه تعریفی می توان 

از حق الناس ارائه داد که به کار امروز بیاید؟ 
من هم از شما و دست اندر کاران این مجله که این مصاحبه را    n
ترتیب دادند تشکر می کنم. وقتی که در مورد حقوق مردم صحبت می کنیم، 
باید توجه داشت برای حق تعریف های مختلفی شده است که ریشه لغوی 
آن امری است که ثابت و مستقر باشد. از آنجا که در روابطی که انسان ها 
با همدیگر دارند بعضی از آنها امور مسلّم و ثابت شده ای نسبت به دیگران 
دارند که به آن حق گفته می شود. در بحث های اقتصادی، بشر بعد از مدتی به 
این نتیجه رسید که وقتی کسی زحمتی می کشد و تولیدی دارد باید صاحب 
محصول و دست رنج خودش باشد. وقتی فرد مالک چیزی می شود در واقع او 
حقی برایش به اثبات می رسد. البته در اینجا به آن معنای فقهی که بین حق 
و حکم و امثال آنها تفاوتی می گذارد کاری ندارم که حاال بین مالکیت و حق 
و امثال اینها فرق بگذاریم. مرحوم صاحب عروه بین مالکیت و حق تفاوتی 
می گذارد و حق را همان مالکیت ضعیف شده بیان می کند. منظورم این است 
که وقتی ما در مورد حقوق جامعه صحبت می کنیم یعنی َطوری که ما برای 
آن شخص جزو حیطه او و جزو واقعیت هایی منحصر به او می دانیم که تحت 
شرایط خاص و بر حسب ادله قانونی یا شرعی مسلّط می شود و ما حق تعرض 
بر آن را نداریم یعنی جزو حریم او محسوب می شود. اگر این معنا را در نظر 
بگیریم دیگر صرفاً بحث های اقتصادی و مالکیت و اینها نیست بلکه حقوق 
اجتماعی هم در این تعاریف می گنجد و می توان گفت که از حق مردم اموری 
است که ما برای افراد ثابت شده می دانیم و تعرض به آن را تعرض به امور آنها 

در روابط اجتماعی در نظر می گیریم. 
 پس آیا حقوق اجتماعی، امری قراردادی 
است و یا مانند حق حیات است که جزو حقوق فطری و ذاتی 

انسان می باشد؟
می تواند بخشی از آن قراردادی باشد و بخشی هم ریشه های    n
واقعی دارند؛ به عنوان مثال همان مالکیت که عرض کردم، یعنی اینکه وقتی 
جامعه به این جمع بندی می رسد که حق مالکیت را برای افراد ثابت شده بگیرد 
بر اساس یک واقعیت است و آن واقعیت این است که این شخص تالش 
عینی کرده است تا محصولی را به دست بیاورد، بنابراین ریشه مالی داشته که 
دست رنج شخصی فرد بوده است؛ یا آن بحثی که مرحوم آقای مطهری هم 
در کتاب بیست گفتار مطرح می کند که حقوق دانان هم آن را تحت عنوان 
حقوق طبیعی مطرح می کنند که منشا این حقوق را در طبیعت می دانند مثل 
همین حق حیات. به هر حال واقعیت این است که این حقی که حق ما گفته 
می شود برخی اش بر اساس قرارداد است که همان ها دارای ریشه های واقعی 
است که ایجاد حق کرده است. برخی از این حقوق بر اساس مصلحت کلی 

ایجاد می شود، به عنوان مثال در بحث وضع 
قوانین راهنمایی و رانندگی، اصل بر برقراری 
نظم در رانندگی افراد، مصلحت انسانی است 
تا کسی از این حیث صدمه و ضرر نبیند و 
حقوقی مثل حق تقدم در این قوانین بر اساس 
قرارداد صرف است. پس دیگر در اینجا حق، 
براساس یک مصلحت  بلکه  نیست  واقعی 
اتفاقات نابهنجاری که  عمومی است تا آن 
از بی نظمی حاصل می شود ایجاد نشود. در 
اینجا نمی توانیم بگوییم که این حق منشاءش 
یک امر طبیعی است. به هر حال در بحث 
حقوق، بخشی از آن ناشی از حقوق طبیعی 
است و بخشی قراردادهای اجتماعی است که 

بر اساس مصالح کلی وضع می شود.
 برگردیم به حیطه 
تخصصی شما که اقتصاد است؛ بر اساس 
تعریف هایی که از حقوق مردم و  جامعه 
در  این حقوق  از  می توانیم  ما  آیا  کردید 
مورد مسائل اقتصادی ـ البته در منظومه 
اندیشه اسالمی صحبت کنیم یا مثل حقوق 
بشر از مفاهیم جدید است که مصداق آن 
مشارکت مردم و بخش خصوصی در امور 

اقتصادی است؟
ممکن است کلمات جدید باشند اما    n
وقتی شما مفاهیم را نگاه می کنید می بینید این 
مفاهیم در زمان ها و دین های گذشته هم کما 
بیش وجود داشته است. وقتی در روایت گفته 
می شود »الیحل مال امرء مسلم اال بطیبة 
نفسه«، حقوق مردم را به رسمّیت شناخته ایم؛ 
یعنی یک نفری که از طریق مشروع مالک و 
صاحب چیزی شده و حق مالکیت پیدا کرده 
است ما حق نداریم به حریم او تعّدی و تجاوز 
بکنیم. بنابراین در اندیشه اسالمی حق مالکیت 
رسمّیت  به  مردم  حقوق  از  یکی  عنوان  به 
شناخته شده  است، البته مالکیتی که بر اساس 
موازین شرعی به دست آمده باشد ولی اگر 
کسی مثاًل از راه غصب اموال دیگری صاحب 
چیزی شد نمی توان برایش حق مالکّیت قائل 
شد. مردم قبل از اینکه با مفاهیمی مثل حقوق 
بشر روبرو باشند با اصطالح حق الناس مواجه 
بوده اند. در تعالیم اسالمی دو نوع حق داریم 
اولی حق اهلل، حق اهلل آن است که خداوند 
می تواند آن را ببخشد ولی در مورد دومی که 
حق الناس است باید خود مردم گذشت کنند 

یک نفر ممکن است از لحاظ 
اخالقی، آدم خوبی باشد ولی 

کاری به او سپرده شود که 
تخصصی در آن ندارد، این 

خود تضییع حقوق مردم 
به لحاظ اجتماعی است و 
تصمیماتی که در پی این 
انتخاب ها گرفته می شود 

می تواند در حوزه های 
گوناگون از جمله اقتصادی 

تاثیر منفی بگذارد. کما اینکه 
گاهی وقت ها پیش می آید 

مسئولی تصمیم اقتصادی 
غلطی می گیرد که رشد 

اقتصادی را به 6 درصد منفی 
می رساند که حق مردم به 
شدت تضییع می شود. ما 

باید رتبه بندی بکنیم، یعنی 
بگوییم که حق الناس به 

لحاظ فردی کم اهمیت تر از 
حق الناس اجتماعی است. 

یک نفری که اموال دیگری را 
غصب یا سرقت می کند، شاید 
کارش راحت تر باشد نسبت 
به کسی که اختالس می کند 

و حق عموم مردم یعنی 
بیت المال را اختالس می کند 

و می برد یا شخصی یک 
مسئولیتی راـ  که می تواند 

سرنوشت مردم را عوض 
بکند ـ به ناحق به دست 

بیاورد حق مردم را از بین 
برده و باید پاسخ گوی قبول 

مسئولیتش باشد.
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و ببخشند و عفو الهی برای جبران آن کافی نیست. بر این 
اساس در حوزه اقتصاد هم ما با مفاهیمی مثل حق مردم 
روبرو هستیم؛ منتهی این حق فقط بعد مالی و اقتصادی ندارد 
بحث آبرو و جان افراد هم در آن خیلی مهم است لذا ما حق 
نداریم که متعرض به حیات اشخاص شویم. نکته دیگری 
که باز در اینگونه حقوق وجود دارد این است که این حقوق 
یک جنبه فردی و گاهی وقت ها جنبه اجتماعی دارد به این 
صورت که یک سری اموال، اموال فردی هستند و زمانی 
این اموال، متعلق به یک فرد خاص نیست. گاهی وقت ها 
حق الناس، حّق تک تک افراد نیست بلکه معیار یک هویت 
جمعی می شود و جنبه مالی پیدا می کند. مثاًل ما در اقتصاد با 
مباحات عامه و انفال مواجه هستیم. در حقیقت تمامی مردم 
در اینها حقوق مساوی دارند، بنابراین دولتی که متکفل این 
اموال عمومی می شود با این مالحظه که این اموال، متعلق 
به همه مردم است باید در مصلحت عامه خرج کند؛ حاال 
اگر کسی بخواهد این چیزی را که باید در مصلحت عامه 
خرج شود خرج نکند در واقع حق الناس را نه به عنوان این 
که حق فالن شخص یا ملکیت شخص الف یا ب بوده 
است بلکه به عنوان حق یک هویت جمعی که در جامعه 
وجود دارد تضعیف کرده است. بنابراین باید حق الناس را 
هم در مالکیت های خصوصی رعایت کرد و هم در مالکیت 
عمومی مالحظه کرد.  مانند هویت جمعی، هویت اجتماعی 
هم پیدا می شود که من هویت اجتماعی را به این ترتیب 
مطرح می کنم که نه مثل آن مالکیت فردی است و نه مثل 
آن مالکیت های جمعی است بلکه حقوق اجتماعی است؛ 
مردم در یک سری چیزها حقوقی دارند از جمله حقوقی که بر 
کارگزاران حکومتی دارند. از آیات قرآنی که راجع به مسئولیت 
است این است که مسئولیت باید به اهلش سپرده شود و 
شایسته ترین افراد جامعه برای مناصب حکومتی انتخاب 
شوند؛ اگر ما یک چنین کاری را انجام ندهیم در واقع یکی 
از اصلی ترین حقوق مردم ضایع می شود. برای مثال این که 
یک نفر ممکن است از لحاظ اخالقی، آدم خوبی باشد ولی 
کاری به او سپرده شود که تخصصی در آن ندارد، این خود 
تضییع حقوق مردم به لحاظ اجتماعی است و تصمیماتی که 
در پی این انتخاب ها گرفته می شود می تواند در حوزه های 
گوناگون از جمله اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. کما اینکه 
گاهی وقت ها پیش می آید مسئولی تصمیم اقتصادی غلطی 
می گیرد که رشد اقتصادی را به 6 درصد منفی می رساند که 
حق مردم به شّدت تضییع می شود. ما باید رتبه بندی بکنیم، 
یعنی بگوییم که حق الناس به لحاظ فردی کم اهمیت تر از 
حقوق اجتماعی است. یک نفری که اموال دیگری را غصب 
یا سرقت می کند، شاید کارش راحت تر باشد نسبت به کسی 
که اختالس می کند و حق عموم مردم یعنی بیت المال را 
اختالس می کند و می برد یا شخصی یک مسئولیتی راـ  که 

می تواند سرنوشت مردم را عوض بکندـ  به ناحق به دست بیاورد حق مردم 
را از بین برده و باید پاسخ گوی قبول مسئولیتش باشد. یک نفری که تصمیم 
غلطی گرفته است این تصمیم غلط منجر به این شده که فحشا و امثال این ها 
در جامعه رشد پیدا کند، در این موارد دیگر به دست آوردن رضایت ممکن 
نیست در حالی که اگر مال یک نفر عادی دزدیده شود کسب رضایت او بسیار 
راحت تر است. به نظر می رسد که این رتبه بندی از این نظر اهمیت دارد که 
وقتی مالحظات جمعی بشود امکان حاللیت طلبی هم کمتر شده و آثار وضعی 

که تضییع حقوق اجتماعی در جامعه می گذارد بسیار گسترده خواهد بود.
 یکی از مباحث، بحث فساد های مالی 
است؛ چه راهکارهایی باید در زمینه اقتصادی پیش بگیریم که 
این فسادها را محدود و کم کرد و از شدت و حّدت کاست، 

اگرچه نمی توان آنها را به طور کلی ریشه کن کرد؟
در این زمینه دنیا تجارب خوبی را دارد؛ مطالعاتی که در مورد    n
کشورهای مختلف انجام داده اند دریافته اند که در جوامعی که دولت ها دخالت 
بیشتری در اقتصاد دارند فساد هم بیشتر است. مثاًل در چین آمار فساد گسترده 
است در روسیه هم همچنین، به ویژه شوروی سابق که فساد بسیار گسترده 
بود و آمارش هم سرسام آور است. در کشور های توسعه یافته که دولت در 
عرصه ی اقتصاد کمتر دخالت می کند دامنه ی فساد هم کمتر است این یکی 
از جهاتی است که اهمیت دارد که دولت و حکومت به آن توجه کنند که 
کشورهایی که دولت تمرکز گرا دارند گرایش به فساد بیشتر است. دولت ها دو 
گونه عمل می کنند: دولت ها یک وقت است که نظارت می کنند در نظارت 
مشکلی نیست اما در بعضی از آن ها غیر از نظارت تصدی هم می کنند، یعنی 
خودشان وارد حریم اقتصاد می شوند، کارخانه های دولتی دارند و منابع مالی در 
اختیارشان است، اما اشکال اینجا است که دولت ها دلسوز نیستند در نتیجه 
به مرور عرصه اقتصادی دچار فساد می شود. شما تصور کنید که یک نفر 
بخواهد از فعالیت شخصی درآمدی کسب کند چقدر باید تالش کند و زحمت 
بکشد اما یک مسئول دولتی به راحتی مواجه می شود با فروش نفت در یک 
مقیاس گسترده ای و می تواند از این راه کسب درآمد کند بنابراین در مدیریت 
و امثال اینها زمینه برای فساد وجود دارد. وقتی نظارت را مطرح می کنیم کمتر 
مشکلی پیش می آید، دولت های عالم هم کارشان نظارت است و وارد یک 
سری حریم هایی برای حفظ امنیت و نظم و امثال این ها هستند، اما مشکل 
زمانی به وجود می آید که دولت ها وارد فعالیت اقتصادی بشوند. این نکته ای 
است که در چین و شوروی سابق هم مطرح بوده است. در کشور ما هم منابع 
مالی بسیاری دست دولت است و زمینه فساد بسیار باال است. ابن خلدون در 
قرن 14 میالدی درباره ورود قدرتمندان در بحث های اقتصادی و خطرات اش 
فوق العاده تذکر می دهد که وقتی دولت مردان وارد حریم اقتصاد می شوند در 
حقیقت چندین اتفاق بد رخ می دهد؛ این اموالی که اینها از منابع دولتی به 
چنگ می آورند یک طرف است و دوم اینکه نظم بازار را به هم می زند چون 
اینها متکی به قدرت دولت هستند و در رقابت با بخش خصوصی که قدرتی 
ندارد پیروز می شوند. به راحتی می توانند قیمت ها را باال و پایین ببرند و واردات 
و صادرات را به خودشان اختصاص بدهند. در کشورهایی که دولت ها دخالت 
بیشتری در منابع اقتصادی و مالی می کنند امکان فساد بسیار بیشتر است. دوم 
اینکه بر اساس مطالعاتی که در سازمان ملل انجام شده است کشورهایی که 
در واقع از نهادهای مدنی قوی تر برخوردار هستند امکان فساد نیز در آنها کمتر 

مطالعاتی که در مورد 
کشورهای مختلف انجام 
داده اند دریافته اند که 
در جوامعی که دولت ها 
دخالت بیشتری در 
اقتصاد دارند فساد هم 
بیشتر است. مثاًل در چین 
آمار فساد گسترده است 
در روسیه هم همچنین، 
به ویژه شوروی سابق 
که فساد بسیار گسترده 
بود و آمارش هم سرسام 
آور است. در کشور های 
توسعه یافته که دولت در 
عرصه ی اقتصاد کمتر 
دخالت می کند دامنه ی 
فساد هم کمتر است این 
یکی از جهاتی است که 
اهمیت دارد که دولت و 
حکومت به آن توجه کنند 
که کشورهایی که دولت 
تمرکز گرا دارند گرایش 
به فساد بیشتر است. 
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است.  اگر احزاب قدرتمند و رقیب در کشوری وجود داشته باشند هر حزب 
البته نه برای رضای خدا بلکه برای اینکه افراد حزب خودشان قدرت را به 
دست بگیرند نظارت شان بر حزب و یا احزاب دیگر فوق العاده تقویت می شود 
و دولت هم مجبور است برای اینکه دوره های دیگر رأی بیاورد دامنه ی فساد 
را کمتر کند. بنابراین احزاب قوی می توانند فساد را کاهش بدهند. عامل دیگر 
مطبوعات آزاد و دیگری قوه قضاییه مستقل است. استقالل قوه قضاییه یکی 
از آن عواملی است که باعث می شود دامنه فساد در آن کشورها کاهش پیدا 
کند؛ طبیعتا ما نیز از این مسائل خارج نیستیم. مجموعه اینها را در یک کلمه 
می شود جمع کرد و آن پاسخ گو کردن نهاد قدرت است. اگر نهاد قدرت 
احساس کند که باید به کسی پاسخ بدهد آن کس، مردم و نماینده های مردم 
هستند. اگر تمامی مسئوالن جامعه از باال به پایین این اتفاق برایشان بیافتد 
که ما تحت نظارت مردم هستیم و باید پاسخ گو باشیم این فساد خیلی کم 
می شود. در این صورت اگر در جایی از جامعه فساد مالی صورت بگیرد که نظام 
قضایی زیر سوال برود، از مفسدان بازخواست می شود و در صورت لزوم آنها را 
مجازات می کنند و آنجایی که کسی تصمیم نابخردانه بگیرد، احزاب دیگر این 
تصمیمات را نقد می کنند، بنابراین هیچ وقت تحت این شرایط، تصمیم های 
دولت ها نمی تواند به گونه ای باشد که نتیجه اش مثال کاهش شدید رشد 
اقتصادی باشد و بعد هم هیچ کس مورد سؤال قرار نگیرد. یک نکته ای که 
الزم است و برای ما مسلمان ها حادتر است بحث فساد در اموال عمومی تحت 
مالکیت دولت است چون در کشورهای غربی به لحاظ تقسیم بندی مالکیتی، 
بحث مالکیت عمومی خیلی کمرنگ است و اصل برای آنها مالکیت خصوصی 
است، بنابراین امالکی که تحت تملک دولت باشد کم است و امکان فساد های 
این چنینی در آنجا ناچیزاست یعنی در آنجا آن چیزی که ما انفال می نامیم به 
این معنا ندارند. فسادهایشان بیشتر زد و بند و روابط و فرارهای مالیاتی و رشوه 

و امثال اینها است.
ما به لحاظ تفکر دینی در تقسیم بندی مالکیت که مطرح می کنیم 
یک مالکیت خصوصی تعریف می کنیم، یک مالکیت دولتی و یک مالکیت 
مسلمانان ها. برخی فقها می گویند که مالکیت دولتی و مسلمان ها یکی هستند، 
و در عمل یکی محسوب می شوند و به نظر همین درست است اما یک عده 
هم می گویند اینها جدا از هم هستند من کاری به اینها ندارم، ما به لحاظ 
شرعی مالکیت عمومی را انفال می گیریم. مثاًل معادن جزء مالکیت عمومی 
هستند. بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که سوء استفاده بکند و این 
سوء استفاده ها در طول تاریخ صورت گرفته است. در بحث غنایم، یکی از 
عوامل مهم فسادهای دوره های صدر اسالم همین غنایم هستند که اموال 
عمومی بوده اند و مدیریت اش به عهده حکومت بوده است ـ در حالی که 
حق عموم بوده استـ  و حکومت هم هر کاری که خودش می خواسته است 
انجام می داده است. در زمان ما هم نفت این مشکل را دارد که نفت جزء انفال 
محسوب می شود و  در طول تاریخ از زمان اولین اکتشاف، دولت ها با نفت 
هر کاری را خواسته اند انجام می دهند و نتیجه اش این می شود که فساد 
ایجاد می گردد. بنابراین این مسائلی که برای آنها مطرح شده است و توانسته 
اند مهار بکنند برای ما حاد تر است و ضرورتش خیلی باالتر است که بیشتر 
مواظب باشیم و اال با این همه اموال گسترده نتیجه اش همین اتفاقاتی است 

که اآلن ایجاد کرده اند.
 ما به تجربه تاریخی دریافته  ایم که 

دولت متمرکز فسادش به مراتب بیشتر از دولت غیرمتمرکز 
و بازار آزاد است، این را چگونه می توان با اندیشه دینی که 

شما گفتید قائل به مالکیت عمومی است، جمع کرد؟ 
ببینید دین مصلحت جامعه را در این دیده است که    n
یک سری اموال تحت عنوان مالکیت عمومی باشد و دولت 
سالم بیاید این ها را درست مدیریت کند. اگر دولت ها سالم و 
کاردان باشند و این منابع عمومی در اختیارشان را، درست و 
صحیح مدیریت کنند می توانند در مجموع وضعیت بهتری را 
برای افراد جامعه ایجاد کنند. شرع گفته است که این اموال 
باید در اختیار حکومت حق، درست و کاردان باشد حاال این ما 
هستیم که این دولت کاردان را شکل می دهیم یا نمی دهیم، 
مواظبت می کنیم یا نمی کنیم. دین برای اینکه دولت کاردان و 
سالم شکل بگیرد یک اصلی را تأسیس می کند به عنوان اصل 
امر به معروف و نهی از منکر که در تمامی ابعاد باید این اصل 
اجرا شود که در این صورت جامعه سالم و دولت سالم شکل 
می گیرد. امر به معروف و نهی از منکر چهار بعد دارد: یک بعد 
مردم به مردم هستند که خصوصی است. شما یک خطایی 
در من می بینی و به من تذکر می دهید. بعد دیگرش مردم 
در مقابل حکومت و دولت است که مردم خطاهای حکومت 
شان را رصد می کنند و به کارگزاران حکومتی تذکر می دهند. 
بعد سوم، حکومت نسبت به کارگزاران خودش امر به معروف 
و نهی از منکر خواهد داشت؛ نهج البالغه پر از این موارد است 
و چهارم حکومت نسبت به مردم است. گاهی وقت ها برخی 
از افراد جامعه  برخی از ارزش ها را زیر پا می گذارند و به امر 
به معروف و نهی از منکر دیگر افراد گوش نمی دهند، دولت 
می تواند به آنها تذکر بدهد. در زمان قدیم و حکومت های 
گذشته نهادی به نام حسبه شکل گرفته بوده که در امور مالی 
و اخالقی تذکر می داد و مجازات می کرد. احیاناً اگر کسی 
می خواست کم فروشی کند یا احتکار کند، افراد حسبه دخالت 
می کردند. به عالوه مفاسد اخالقی هم جزو دایره کاری اینها 
بود. در دوره ی تاریخی ما از میان آن چهار تا، نظارت مردم 
به دولت وجود نداشته است در حالی که رکن اصلی هم است. 
روایت هم می گوید اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک 
کنید بدان بر شما حاکم می شوند که این مضامین نوعاً ناظر 
بر نظارت بر حکومت و حاکمان از جانب مردم است. همان 
کاری که ما انجام نمی دهیم و به همین دلیل بعد از مدتی آن 
نظارت چهارم ) نظارت حکومت بر مردم( که یکی از ارکان امر 
به معروف و نهی از منکر است خودش منشأ فساد می شود. در 
چنین جامعه ای شخص هر کاری کند آزاد می شود چرا؟ چون 
مهم ترین رکن یعنی نظارت مردم بر حکومت، شکل نگرفته 
است. بنابراین دین بر اساس مصالح مردم این مالکیت عمومی 
را تعریف کرده است، ولی در واقع این مالکیت در عمل، امکانی 
را به دولت می دهد که اگر دولت، دولت سالمی نباشد منشا 

وقتی که نظام پاسخ 
گو شکل بگیرد به 
مرور زمان و خود 

به خود این اتفاقات 
می افتد، یعنی این 

شبکه های فساد لو 
می روند و نمی توانند 

ادامه حیات بدهند 
و وضعیت بهتر 
می شود. ولی با 

این وضع یک مهره 
سوخته محاکمه 

می شود و بعد هم 
اسمش را عدالت 

می گذاریم، در حالی که 
این بخش کوچکی از 

عدالت است.
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مشکالتی می شود، از سوی دیگر دین گفته که اگر امر به معروف و نهی از 
منکر نهادینه شود جلوی مفاسد دولت گرفته می شود. ما مسلمان ها در تاریخ 
این کار را نکردیم و راهش هم همین است که به این اصل نظارتی برگردیم. 
در دنیای جدید بر همین اساس احزاب و مطبوعات آزاد را درست کرده اند؛ یا 
حتی استقالل قوه قضایی به همین معنا است که شما به راحتی بتوانید یک 
نفر را بازخواست بکنید. اگر در این حکومت یکی مثل حضرت علی)ع( هم 
طرف دعوا قرار گیرد، وی هم باید در قوه قضاییه پاسخ گو باشد و بعد ممکن 
است به یک یهودی حق بدهند چرا که ادله امام برای اثبات حقانیتش کامل 

نیست ولو اینکه حاکم مسلمان ها است. 
اقتصادی  رفاه  دیگر بحث   یک بحث 
است. گسترش رفاه باعث می شود که این حق مردم بهتر ادا 
بشود. در جامعه اآلن خودتان بهتر می دانید که فاصله شدید 
طبقاتی وجود دارد، از آدم هایی که به قول معروف نمی دانند با 
پول هایشان چه کار کنند تا حاشیه نشین هایی که 10 تا 15 
درصد مردم ایران هستند که فاجعه ای برای ایران است. ما 
پیش  در  باید  راهکاری  چه  رفاه  حداقل  این  برای گسترش 
بگیریم که این رفاه اقتصادی یک وجه بارز حق مردم در اقتصاد 
است. اقتصاد یک امر انتزاعی مثل فلسفه نیست بلکه باید در 
زندگی مردم نمود داشته باشد در واقع چه راهکاری می تواند ما 

را به این منظور در آینده برساند؟.
در این رابطه دو دسته راهکار مد نظر است که یک دسته زیر بنایی    n
و مبنا هستند مثل همین بحث هایی که اآلن مطرح کردیم یکی اقتصاد بخش 
خصوصی است، یکی دموکراسی است خود این ها در سطح رفاه موثر است. 
من مثالی خدمت شما عرض کنم که از سال 1870 تا حدود سال 2010 دو 
کشور امریکا و کانادا به طور متوسط دو درصد رشد اقتصادی داشته اند و سطح 
رفاه شان در این زمان حدود 40 برابر افزایش پیدا کرده است ضمن اینکه این 

رشد در 130 سال به صورت مرتب بوده است.
 در واقع یک پروسه است یعنی کار یک 

شب و یک روز نبوده است!
بله یک شبه نبوده است. دوم اینکه باید ثبات داشته است ما در ایران    n
گاهی وقت ها یک رشد 8 درصدی داریم و یک وقت 6 درصد منفی داریم! 
برای سال آینده پیش بینی این است که هشت دهم درصد رشد داشته باشیم 
یعنی یک درصد هم نیست. اگر ما بخواهیم با توجه به این اوضاع و احوالی که 
داریم شرایط رفاه اقتصادی را داشته باشیم و یک پایه ای را پیدا کنیم باید در 

سال حداقل به طور مرتب هشت درصد رشد داشته باشیم...
 یعنی در هر سال هشت درصد؟

بله متوسط هشت درصد، البته فاصله زیادی با این رشد داریم. چرا    n
این اتفاق رخ نمی دهد! یک دلیل بر می گردد به بنیان هایی که در جامعه ما 
وجود ندارد یعنی آن عزم ملی وجود ندارد. آن نهادهایی که باید شکل بگیرد 

وجود ندارد.
 این بنیان ها چرا وجود ندارند؟ یعنی ما 
نمی خواهیم پیشرفت کنیم؟! که اگر عاقل باشیم باید پیشرفت 

را بخواهیم!

خوب اینجا چند بحث مطرح می شود که چرا ما عاقل هستیم،    n
منتهی برای خودمان عاقل هستیم فکرمان ملی نیست. در این قضایا به عنوان 
مثال همین اآلن اگر شما نگاه کنید می بینید که خیلی از کارخانه های شخصی 
ما که در بین مردم که ایجاد اشتغال کرده اند خوابیده اند. اآلن گفته می شود 
18 درصد کارخانه های ما در بخش صنعت ورشکست شده اند. در این چند 
سال اخیر حدود سی درصد زیر ظرفیت 50 درصد کار می کنند و حدود 29 
درصد زیر ظرفیت 70 درصد دارند کار می کنند، بنابراین در این شرایط از یک 
طرف یکی از رسالت های مردم این است که کاالهای داخلی بخرند. اصاًل به 
فکر خرید کاالهای خارجی نباشند. ولی شما نگاه می کنید می بینید این طور 
نیست هنوز گروه هایی از ملت ما هستند که به خاطر شکاف طبقاتی و هر 
چیز دیگری که اسمش را بگذاریم اینها خرید های جدی شان را از خارج تهیه 
می کنند مثل لباس. لباس ها را از ترکیه یا کشور های اروپایی می خرند در حالی 
که ما صنعت مان دارد می خوابد. واقعا خرید کردن از یک تولید کننده داخلی 
یعنی حفظ اشتغال یک نفر تا بتواند نان سر سفره خانواده اش ببرد. یا اآلن خود 
دولت فعلی هم وقتی که تصمیم می گیرد که این بسته خرید از کارخانه های 
داخلی را مطرح کند بهترین تصمیم ممکن را نمی گیرد یعنی تصمیمش در 
نهایت به نفع گروه های رانت جویان می شود. برای مثال همین تصمیمی که 
اآلن برای خودروسازان گرفتند که بیش از دو هزار و دویست میلیارد تومان را 
در عرض چند روز به اینها تزریق کردند در حالی که با همین مبلغ می توانستند 
بیشتر کارخانه هایی را که مشکل جدی داشتند نجات دهند ولی این کار را 
نکردند. یک سری روابطی در درون اقتصاد ما به صورت تاریخی شکل گرفته 
است که اینها مانع جدی برای پیشرفت هستند و اگر ما بخواهیم درون را 
اصالح کنیم باید یک رویکرد ناظر بر این موانع داشته باشیم تا بتوانیم در آینده 

پیشرفت کنیم.
 در مورد کاالهای ایرانی همان گونه که 
خودتان مستحضرید بحث کیفیت مطرح است. یک وقت ما یک 
جنس ایرانی می خریم اما چون سازنده تعهد ندارد و نظارت 
هم وجود ندارد کاالی ایرانی بی کیفیت می شود که این خودش 
فساد و تضییع حقوق مردم است. خوب ما یک نوع خارجی 
اش را هم می خریم چون پولمان را که همین جوری به دست 

نیاورده ایم یعنی این رابطه دو طرفه است!
من نمی گویم دو طرفه نیست ولی شرایط در جامعه اآلن فرق    n
می کند اآلن جامعه ای داریم که نرخ بیکاری اش باال است. وقتی نرخ بیکاری 
باالست اگر همین فکر را داشته باشیم نتیجه اش این می شود که ما مشکل 
را عمیق تر کرده ایم. ما باید اهّم و مهم بکنیم، یعنی این دو خواسته را از هم 
تفکیک کنیم: یک خواسته این است که اآلن در این شرایط باید کاری بکنیم 
که همه از این شرایط بیرون بیاییم و این به نفع همه است. نکته دوم اینکه باید 
کیفیت کاالهای ما بهتر بشود خوب این بحث دومی است که باید با مکانیزم 
خودش عمل بشود. وقتی شما فضا را باز و رقابتی بکنید در آینده کیفیت بهتر 
می شود. ما در این چند سال به واسطه ی نرخ ارز که در دولت قبل تغییر پیدا 
کرد و از هزار تومان به بیش از سه هزار تومان رفت خیلی ها ورشکست شدند. 
به خاطر اینکه خود دولت راه را برای ورود کاالهای چینی باز گذاشت این باز 
گذاشتن منجر به این شد که خیلی ها ورشکست بشوند. ببینید یک اتفاق های 
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این طوری برای خودرو سازان اتفاق نمی افتد و دولت اصال اجازه نمی دهد این 
اتفاقات بیفتد یعنی رقابت را در آن جاها بسته است. اینها دالیل خودش را دارد 
ولی نسبت به تولید کنندگان متوسط و کوچک در جامعه یک مقداری نگاه 
دولت، نگاه بی توجهی و بی رحمانه بوده است و باعث ورشکستگی اینها شده 
است. ما اآلن در شرایطی نیستیم که کاالی خارجی را با وجود اینکه بهتر از 
کاالی داخلی است خریداری کنیم. باید نگاه ملی داشته باشیم و بدانیم که 
خرید کاالی داخلی یعنی یک نفر نان سر سفره ی خانواده اش می برد. در غیر 
این صورت فحشا در جامعه بیشتر می شود. روی این حساب و در این شرایط 
بخصوص اگر صاحب فتوایی فتوا دهد که خرید کاالهای داخلی در این زمان، 
واجب شرعی است حرف قابل قبولی زده و از نظر منطق دینی و علمی قابل 
دفاع است، در این شرایط سال 1394؛ البته نمی گویم دائما باید این طور باشد.

 ما با این بحث جهانی شدن چه کنیم 
مگر نباید اقتصاد مان هم جهانی شود!

بله ولی فقط در جاهای خاّص که نباید باشد. مثاًل دولت از خودرو    n
سازان حمایت می کند و آنها را وارد فضای جهانی و رقابتی نمی کند که این 
امر باعث زیان رسی به بخش های دیگر می شود. جهانی شدن اتفاقی است 
که باالخره باید بیفتد منتها با مدیریت و عقالنیت باید رخ دهد. به این راحتی ها 
هم نیست که ما فکر می کنیم، بلکه باید اصالحاتی در ساختارهای اقتصادی 
ما انجام بگیرد. در مجموع مهم ترین اصالحی که باید صورت بگیرد اصالح 
ساختار دولت و حکومت به معنای وسیع کلمه است. این اصالحات بعضی 
وقت ها پاسخ گو کردن کل نهادهای حکومتی و همچنین استقالل قوه ی 
قضائیه و امثال اینها است که باعث می شود اصالحات الزم صورت بگیرد 
و فساد در اقتصاد کمتر شود. در سازمان ملل )سال 1997( گروه هایی از 
مسئوالن عالی رتبه ی کشورها به همراه کارشناسان برجسته و تجار بین 
المللی به این جمع بندی رسیدند که مهم ترین مانع در رابطه با توسعه 
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، فساد است؛ چرا که فساد اواًلً منابع را 
منحرف می کند و ثانیاًً روحیه رانت جویی و یک شبه و بدون زحمت به جایی 

رسیدن را در جامعه تقویت می کند.
ایجاد  افراد  ذهن  در  را  خواهی  زیاده   

می کند... 
n  ما چون نمونه های زیادی را در این سال ها دیدیم دیگر برای ما عادی 
شده است. شما نگاه می کنید یک نفری در اول دولت قبل یک آدم عادی بود 
اما اآلن میلیون ها دالر و یورو دارد و هیچ کس هم نمی گوید از کجا و چطور 
به دست آورده است! در زمان های گذشته اگر کسی می خواست تاجر شود باید 
مسیر سخت و طوالنی را طی می کرد و موقعیت های اقتصادی، محصول 
تالش چند نسل بوده است. ولی اآلن یک نفری که هنوز به سن پنجاه سالگی 

هم نرسیده است در عرض ده یا دوازده سال به ثروت انبوهی رسیده است. 
ازایی آن چنانی  به  ما   ثروت اش هم 
ِقبل  از  زیادی  آدم های  مثالً  است.  نداشته  دیگران  برای 
شرکت های بزرگ دنیا مثل اپل وضع مادی شان خوب شده 

است، اما این ها بیشتر خودشان بهره برده اند.
n  به اندازه ای که خود فرد برداشته ایجاد فضا و شغل در جامعه نکرده 
است. تا وقتی که ما دولت و نظام پاسخ گو با تمامی ابعادش را ایجاد نکنیم 

جلوی این فسادها را نمی توانیم بگیریم. اصطالحی است 
که می گوید فساد، فساد می آورد، یعنی خود فساد می زاید؛ 
به صورت یک عمل جمعی  و دوم اینکه فساد حتماً 
است و اصال نباید تصور کنید انفرادی است. در برخی 
موارد منشأ کشف فساد، گروه های رقیب هستند یعنی 
گروه های بعضا فاسدی که آنها هستند که در رقابت های 
خودشان می آیند گوشه ای از فساد رقیب را برمال می کنند 
و به نوعی دعوای بین خودشان است؛ دیگر اینکه این 
تشکیالت فسادی که شکل می گیرد به گونه خاصی و 
مرتبه مرتبه است و  معمواًل هم طناب از جای ضعیف 
اش پاره می شود، روی این حساب قطعاً پشت سر این 
فردی که به عنوان مفسد محاکمه می شود جریان مؤثری 
قرار دارد. شما نگاه می کنید طرف نه خودش آقازاده است 
و نه به اصطالح پدرش نسبتی با حکومت داشته است 
پس چطور توانسته است به این ثروت برسد پس حتمًا 
کسانی پشتش هستند. این فرد حتما یک پشتوانه هایی 
دارد و آن پشتوانه ها به این راحتی قابل افشا نیستند. 
یک بحث مهمی که در فساد اقتصادی صحبت می شود 
کشف این فسادها است. افراد نمی توانند در برابر شبکه ها 
بیاستند، تنها شبکه های فاسد می ایستند و اینها به دلیل 
رقابت هایی که در درون شان وجود دارد از طریق هم لو 
داده می شوند و وقت محاکمه هم طناب از جای باریک، 

پاره می شود و ارباب قدرت سر جایشان می مانند. 
 برای اینکه خودشان کشف 

نشوند افرادی را قربانی می کنند.
مالی هستند  این قضایای  آنهایی که پشت    n
قربانی نمی شوند چرا که شبکه های پیچیده ای دارند و 
فضاسازی می کنند، از این روست که برای مواجهه با اینها 
نیاز به یک عزم ملی داریم. وقتی که نظام پاسخ گو شکل 
بگیرد به مرور زمان و خود به خود این اتفاقات می افتد، 
یعنی این شبکه های فساد لو می روند و نمی توانند ادامه 
حیات بدهند و وضعیت بهتر می شود. ولی با این وضع 
یک مهره سوخته محاکمه می شود و بعد هم اسمش 
را عدالت می گذاریم، در حالی که این بخش کوچکی 

از عدالت است.

دولت فعلی هم وقتی 
که تصمیم می گیرد 
که این بسته خرید 

از کارخانه های 
داخلی را مطرح کند 

بهترین تصمیم ممکن 
را نمی گیرد یعنی 

تصمیمش در نهایت 
به نفع گروه های رانت 
جویان می شود. برای 

مثال همین تصمیمی که 
اآلن برای خودروسازان 

گرفتند که بیش از دو 
هزار و دویست میلیارد 
تومان را در عرض چند 

روز به اینها تزریق 
کردند در حالی که با 

همین مبلغ می توانستند 
بیشتر کارخانه هایی را 
که مشکل جدی داشتند 

نجات دهند ولی این 
کار را نکردند. یک 

سری روابطی در درون 
اقتصاد ما به صورت 
تاریخی شکل گرفته 

است که اینها مانع جدی 
برای پیشرفت هستند 

و اگر ما بخواهیم درون 
را اصالح کنیم باید یک 

رویکرد ناظر بر این 
موانع داشته باشیم 
تا بتوانیم در آینده 

پیشرفت کنیم.
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اشاره 
هشتمین نشست موسسه فرهنگی 
آبان   ۲0 چهارشنبه  کرامت،  مفتاح 
1۳۹۴ با سخنرانی آیت اهلل سید ضیاء 
طالب،  از  جمعی  حضور  با  و  مرتضوی 
فضال و دانشجویان در شهر مقدس قم 
برگزار شد. آیت اهلل سید ضیاء مرتضوی 
با عنوان مالحظاتی  این سخنان که  در 
تبیین  به  شد،  ارائه  نظام  حفظ  درباره 
اجتماعی«  عام  نظام  »حفظ  تعبیر  دو 
و  پرداخت،  سیاسی«  نظام  »حفظ  و 
این  در  معاصر  فقهای  از  برخی  نظرات 
راهکارهای  بررسی  برشمرد.  را  زمینه 
و  اجتماعی  عام  نظام  تزاحم حفظ  رفع 
حفظ نظام سیاسی، محوری ترین بخش 

این مالحظات بود.
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نظام در فقه، یعنی نظام عام اجتماعی
اصل قاعده وجوب حفظ نظام، و به عبارت دیگر، یا با لحاظ دیگر، 
متعدد  ادله  به  مستند  و  مسلم  امری  ما  فقه  در  نظام،  اختالل  حرمت 
است و درباره اصل وجوب این قاعده، بحثی نمی کنیم. باید توجه کرد 
که تعبیر حفظ نظام به چه معنایی استفاده می شود و واژه نظام در چه 
به  نظام  می رود،  کار  به  بیشتر  فقه  در  آنچه  می رود.  کار  به  مواردی 
معنای نظام عام اجتماعی است، ولی در عرف ما، همانطور که در برخی 
منابع معاصر به کار می رود، به معنای نظام سیاسی است که خاص تر 
از نظام عام اجتماعی است. کاربرد رایج حفظ نظام در فقه ما، برخاسته 
از ادله ای که به آن استناد می کنند، به معنای نظام عام اجتماعی است. 
تعابیر مختلفی در بخش های مختلف فقه درباره نظام عام به کار رفته؛ 
در بحث اخذ اجرت بر واجبات. در مکاسب محرمه شیخ اعظم. تعبیرات 
»حفظ النظام«، »اختالل النظام«، »نظام المؤمنین«، »نظام المعاش« 
و »نظام امور الدین والدنیا« آمده است و در برخی بحث های خاص تر، 
تعبیرهایی مثل »نظام 
»نظام  المعامالت«، 
»نظام  و  السوق« 
تعابیر  این  النکاح«. 
کاربردهای  اساس  بر 
یا  همه  است.  فقهی 
این  اتفاق  به  قریب 
تعبیرها، ناظر به نظام 
است.  اجتماعی  عام 
محمدحسن  میرزا 
-1248( آشتیانی 

در  1319هـ.ش(، 
را  این مسئله  بر واجبات کفایی،  اخذ اجرت  حاشیه مکاسب در بحث 
مطرح کرده اند. یکی از ادله جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی، ابتناء 
نظام اجتماعی بر انجام این واجبات است و از آن رو که این واجبات 
را کسی مجانی به جای نمی آورد، چاره ای جز اخذ اجرت نیست. با این 
یا  از مصادیق  ندارد. یکی  قبول  را  استدالل  این  اعظم  اما شیخ  حال 
راهکارهای حفظ نظام قضایی در نگاه برخی از فقها که به این موضوع 

پرداخته اند، اتکا به همان نظام عام اجتماعی است.

کاربرد حفظ نظام در عدم حرمت اخذ اجرت در واجب کفایی
بر پزشک واجب است که  مرحوم آشتیانی فرموده همانگونه که 
بیماران را مداوا کند و این نیاز اجتماعی را تامین کند، و منافاتی هم 
ندارد که اجرت بگیرد؛ کسی هم که به پزشک مراجعه می کند، بر او 
هم واجب است که اجرت و دستمزد بدهد تا چرخ این واجب کفایی و 
نیاز اجتماعی بچرخد. بنابراین منافاتی ندارد که مداوا بر پزشک واجب 
باشد و اجرت هم بر بیمار. استدالل میرزا محمدحسن آشتیانی، »لحفظ 
النظام« است؛ چطور بر پزشک واجب است که به حکم حفظ النظام، 
بیمار را مداوا کند، بر بیمار هم واجب است که به همین حکم، اجرت 

بدهد. میرزای آشتیانی می گوید: »و الحاصل انه کما یجب علی ذوی 
الحرف و الصنائع بذل عملهم و عدم االمتناع منه لحفظ النظام یجب 
النظام من حیث عدم أقدام  المال و اال الختل  المعمول له بذل  علی 
الناس باألعمال تبرعا فأدله وجوب حفظ النظام تدل علی وجوبه علی 
کل من یقدر علی حفظه فکما ان الطبیب یقدر علی حفظ النظام کذلک 
مشترکا  الواجب  فیکون  المال  ببذل  حفظه  علی  یقدر  أیضا  المریض 
بینهما فلو قلنا حینئذ بوجوب العمل تبرعا للزم خالف الفرض القتضائه 
اختصاص الوجوب بالعامل فحینئذ یمکن ان یقال انه لو امتنع المریض 
مثال من بذل المال فی إحراز منه اإلمکان یحکم علی الطبیب بالطبابه 
و علی المریض بالبذل)1(.« با این حال، استاد ایشان، مرحوم شیخ اعظم، 
این استدالل را قبول ندارند، اما در حرمت اختالل نظام خدشه ای وارد 

نمی دانند.

»قتل کافر غیرذمی جایز نیست، اذا ترتب علیه اخالل بالنظام« 
اگر دیدیم یک  این سوال که  به  اله خویی در پاسخ  مرحوم آیت 
و  اهل ذمه هستند  را می دزدد، در شرایطی که  یهودی مال مسلمانی 
با این دزدی از وضع اهل ذمه خارج می شوند، آیا جایز است که یک 
مسلمان این یهودی را بکشد؟ جواب ایشان این است که »الکافر غیر 
الکتابي والکتابي غیر الذمي، و ان لم یکن له احترام في االسالم، اال أنه 
الیجوز قتله فیما اذا ترتب علیه االخالل بالنظام، أو مفسدة أخری، واهلل 
سیاسی  نظام  اینجا،  در  نظام  تعبیر  از  مقصود  که  است  معلوم  العالم.« 
نیست. کشتن یهودی در این مسئله، ولو حرمت ندارد، اما منجر به اخالل 
در نظام اجتماعی می شود. استاد مرحوم، آقای تبریزی در پاسخ به اینکه 
آیا گواهینامه را می توان جعل کرد یا نه؟ دلیل شان بر عدم جواز این است 
که اواًل انسان نباید دروغ بگوید؛ چه دروغ فعلی و چه دروغ قولی. ممکن 
است دروغ را به زبان نیاورد، اما نشان دادن مدرک جعلی، دروغ عملی 
است. دلیل دیگر: »والیجوز اخالل النظام العام«. قید عام را به این دلیل 
آورده اند که کسی گمان نکند منظور از آن، نظام خاص سیاسی است. 
در  که  وضعی  نظام های  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مرحوم  استاد 
کشورهای اسالمی وضع می شود؛ مثل نظام راهنمایی و رانندگی، نظام 
سالمت، و امنیت، آیا حفظ چنین نظام هایی در کشورهای اسالمی که 
عرفی است و مثال ادله خاصی به ما نگفته اند که از راست بروید یا چپ، از 
باب اینکه منجر به ضرر می شود واجب است، یا ولو منجر به زیان نشود 
واجب است؟ »الیجوز االخالل بالنظام المشروع للبالد کنظام المرور اال 
مع العلم و الیقین بعدم ترتب خلل علی مخالفته و الضرر علی نفسه او 
غیره.« می فرمایند اخالل در نظام راهنمایی و رانندگی هم جایز نیست، 
مگر اینکه یقین داشته باشیم زیان و ضرری متوجه جامعه و افراد نمی کند.

با نگاهی کلی تر، یکی از ادله روشن در بخشی از خرده  نظام های 
اجتماعی مثل نظام سیاسی یا قضایی، همین نظام عام است. یکی از 
مصادیق یا راهکارهای حفظ نظام قضایی در نگاه برخی از فقها که به این 
موضوع پرداخته اند، اتکا به همان نظام عام اجتماعی است. مثال مرحوم 
آیت اهلل خویی که مسئله تمامیت ادله والیت فقیه را کامل نمی دانند، بر 
همین مبنا، ادله بحث والیت القضاء را هم کافی نمی دانند، اما بر پایه 
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باید نظام قضاء را  همین قاعده حفظ نظام عام اجتماعی، معتقد است 
برعهده گرفت و به صرف اعتقاد به اینکه فقیهی از جانب ائمه برای قضاء 
منصوب نشده، نمی توان جامعه را رها کرد. حداقل هایی برخاسته از قاعده 

وجوب حفظ نظام اجتماعی وجود دارد که باید در هر حالی تامین شود.

وجوب نظام قضایی؛ نه از باب ادله خاص، 
بلکه از باب حفظ نظام

حفظ نظام اجتماعی، لزوما با اجرای حدود و تعزیرات نیست، اما 
مواردی که اجرای آن به حفظ نظام عام اجتماعی برمی گردد، این امور 
نباید روی زمین بماند. آیت اهلل خویی می فرماید از باب ادله خاص برای 
انتصاب قاضی نمی توانیم بگوییم فقها باید قضاوت را بر عهده بگیرند، 
و  ایشان می فرمایند:  رسید.  نقطه  این  به  باید  متیقن  قدر  راه  از  بلکه 
أو  للعلماء  القضاة  منصب  اإلمام  إعطاء  إن  المقام  في  الکالم  ملخص 
لغیرهم لم یثبت بأي دلیل لفظي معتبر لیتمسک بإطالقه یفتیهم وهؤالء 
النظام  حفظ  لتوقف  الکفائي  بوجوبه  نقطع  أنّنا  بما  نعم،  علیهم.  حجة 
التنازع  لکثرة  االجتماع  نظم  الختلت  ولواله  علیه,  والمعنوي  المادي 

والترافع في األموال وشبهها من الزواج والطالق والقدر المتیقن ممن 
ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط.

بر این اساس اگر علما و فقها، نظام قضا را برعهده نگیرند، نظام ها 
و ساختارهای اجتماعی و امنیت و نظام سالمت و حقوق مالی مردم به 
هم می ریزد و ضمانت حفظ ندارد. بنابراین بر اساس نظر ایشان، قدر 
متیقن این است که فقیه باید قضاء را بپذیرد. اما از نظر ایشان، دلیلی 
برای اینکه اجرای حدود در حوزه صالحیت قاضی و حاکم باشد، نداریم. 
بخشی از تصرفات حکومت، ربطی به قلمرو والیت ندارد؛ مثال دفاع و 
هر آنچه مربوط به دفاع است، از باب اینکه هرج و مرج نشود در قدرت 
حاکم است، اما هیچ فقیهی نگفته حاکم باید دستور دفاع بدهد. حفظ 
نظام اجتماعی، لزوما با اجرای حدود و تعزیرات نیست، اما مواردی که 
اجرای آن به حفظ نظام عام اجتماعی برمی گردد، این امور نباید روی 

زمین بماند.

حکومت اسالمی، ابزاری برای نظام عام اجتماعی
حضرت امام خمینی )ره(، نه در بحث نظام قضایی، بلکه برای اثبات 
وجوب اصل حکومت، همین استدالل را مطرح کرده اند. حضرت امام با آنکه 

ادله والیت فقیه را کافی می دانند، اما اصل حکومت را ابزاری برای تامین 
نظام عام اجتماعی می دانند و تصریح می کنند: إّن االحکام اإللهیةـ  سوای 
االحکام المربوطة بالمالیات، أو السیاسات أو الحقوق ـ لم تنسخ، بل تبقی 
الی یوم القیامة و نفس بقاء تلک األحکام یقضی بضرورة الحکومة و والیة، 
تضمن حفظ سیادة القانون اإللهی، و تتکّفل بإجرائه، و الیمکن إجراء احکام 
اهلل اال بها؛ لئال یلزم الهرج و المرج. مع أن حفظ النظام من الواجبات األکیدة 
و اختالل امور المسلمین من األمور المبغوضة و ال یقام بذاء و ال یسّد هذا ااّل 
بوال و حکومة. این تعبیر حفظ نظام که در بیان امام آمده، دلیل برای حفظ 
نظام سیاسی نیست، بلکه منظور همان حفظ نظام اجتماعی است. حتی اگر 
از باب امور حسبیه به حکومت نگاه کنیم، می فرمایند حفظ نظام واضح است 
و واضح است که منع تبلیغ علیه اسالم، از روشن ترین مصادیق حسبیات 
است و جز از طریق تشکیل حکومت اسالمی امکان ندارد. حتی اگر طبق 
نظر آیت اهلل خویی، از ادله ای که والیت را اثبات می کند چشم پوشی کنیم، 
ایشان می فرماید »فقهاء العدول هو قدر المتیقن«. اما اگر فقها عاجزند و فقیه 
امکانی ندارد که مستقیما اقدام کند، بر عهده بقیه است. مکاسب شیخ هم 
می گوید که مسلمانان و حتی فساق هم می توانند، اما فقها باید اذن بدهند. با 

این حال حتی اگر فقیه نتواند اذن بدهد، اختالل نظام عام اجتماعی توجیهی 
ندارد. در بیان هدف حکومت هم، در کنار بسط عدالت، حفظ نظم یا بسط 

عدالت الهی را یادآوری کرده اند.

حفظ نظام سیاسی خاص، در طول حفظ نظام عام اجتماعی
امام خمینی در جواب به نامه آقای هاشمی رفسنجانی درباره وضع 
قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه در مجلس، می گوید: »آنچه در 
حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب 
آن  فعل  یا  آن  ترک  که  دارد  آنچه ضرورت  و  می شود  نظام  اختالل 
مستلزم فساد است.]2[« حفظ نظام سیاسی معنای مستقلی در عرض 
حفظ نظام اجتماعی نیست، بلکه در طول آن است و طریقی برای حفظ 
نظام عام اجتماعی است و ادله ای هم که فقهای ما به عنوان قاعده از 
آن بحث کرده اند، تمام یا دست کم عموم آن ادله، ناظر به حفظ نظام 
متعددی  روایات  در  است.  اجتماعی  عام  نظام  همان  و حفظ  معیشت 
هم که لزوم حکومت را بیان می کنند، اشاراتی به همین قاعده حفظ 
نظام عام شده است. امام علی علیه السالم در خطبه 146 نهج البالغه 
می فرمایند: مکان القیم باالمر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه 
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أبدا؛  بحذافیره  یجتمع  لم  ثم  ذهب  و  الخرز  تفرق  النظام  انقطع  فإذا 
جایگاه رهبر و سرپرست در اجتماع، جایگاه رشته ای است که دانه ها را 
به هم پیوند داده و جمع می کند، و آنگاه که آن رشته بگسلد، دانه ها 
می رسد  نظر  به  شد.  نخواهند  جمع  آنها  تمام  هرگز  و  گشته  پراکنده 
نه تنها دلیلی بر استقالل حفظ وجوب مطلق نظام سیاسی در برابر حفظ 
نظام عام اجتماعی نداریم، بلکه با فلسفه وجودی آن هم در تضاد است. 
روایاتی که لزوم حکومت را بیان می کند. از امام رضا علیه السالم در 
علل الشرایع نقل شده است که »هیچ جامعه ای بدون داشتن حاکم و 

زمامدار صالح، قوام نمی گیرد.«
تمالؤوا  با مخالفین می فرمود: إن هؤالء قد  برخورد  امام علی در 
إن  فإنهم  جماعتکم  علی  أخف  لم  ما  سأصبر  و  إمارتی  سخطة  علی 
تمموا علی فیالة هذا الرأی إنقطع نظام المسلمین؛ سینه اینان )خوارج( 
از دشمنی با حکومت من انباشته است و تا آن هنگام که بیم از هم 
پاشیدن جماعت )امت( نباشد، صبر می کنم.  اگر اینان به این اندیشه 

سست ادامه دهند، نظام مسلمانان از هم خواهد گسست.
آن حضرت فرمود تحمل من تا آنجاست؛ اگر برخورد هم می کنم، 
اجتماعی است و خود حکومتم موضوعیت  نظام عام  به هدف حفظ 
ندارد. در روایاتی که ناظر به فلسفه برخی احکام است هم نشانه هایی 
از اصالت و وجوب حفظ نظام عام اجتماعی دیده می شود. قاعده ید 
لم یجز هذا  آمده که »لو  احادیث  از همین موارد است که در  یکی 
لم یقم للمسلمین سوق؛ اگر این قاعده نباشد، کسب و کار و بازاری 
موجب  بتواند  که  نیست  مقداری  احراز،  قابل  موارد  نمی ماند«. چون 
قوام بازار مسلمین باشد. اگر قرار باشد فقط در مواردی که علم داریم 
که  نداریم  چاره ای  و  می شود  متوقف  مسلمین  بازار  بدهیم،  شهادت 

کوتاه بیاییم و قاعده ید را بپذیریم.

مالحظاتی در مسئله حفظ نظام
استفاده  نقلی و نظرات فقها  از مجموع دالیل عقلی و  آتچه که 
می شود، این است که حفظ نظام یک واجب مسلم است. اما مدلول این 

ادله چند سوال دارد. در این باب 3 سوال مطرح می کنم:

معنا و محدوده نظام چیست؟
سیاسی  نظام  خاص تر  صورت  به  یا  عام  نظام  حفظ  چارچوب 
چیست؟ آیا می توان با هدف حفظ نظام، به ویژه نظام سیاسی، هر چه 
مصلحت به نظر رسید، انجام داد؟ این قاعده که حفظ نظام از اوجب 
اطالق  مشروع،  چند  هر  سیاسی،  نظام  حفظ  در  حتی  است،  واجبات 
دارد؟ در تزاحم مطلق یا تزاحم نسبی میان حفظ نظام عام اجتماعی 
و نظام سیاسی خاص، اگر تزاحم پیش آمد ولو به صورت نسبی، چه 
باید کرد؟ از نظر ریشه لغوی، به نخی که دانه ها را در سلک واحدی 
قرار می دهد، نظام گفته می شود. به خود آن دانه ها هم گفته می شود؛ 
چنانکه به شاخه هایی که از یک سلک و از یک شاخه بیرون می آید. 
اختالل نظام در اصطالح، یعنی گسست و ازهم پاشیدگی رشته و قوام 
از نظام اجتماعی. اگر  کل جامعه یا آسیب دیدن بخش قابل توجهی 
نظام کلی بخشی از جامعه هم آسیب ببیند، این هم اختالل نظام است.

تضاد فلسفه وجودی استقالل حفظ نظام سیاسی
درمی یابیم که وظیفه  بیان شده،  ادله  در  تعابیری که  از مجموع 
ذاتی ولی امر، »زمام الدین و نظام المسلمین« است که در فرمایشات 
امام هم داریم و وظیفه دیگر، بقای نظام جامعه است. اولی، مورد بحث 
فقه،  در  و  است  واجب  اصالتًا  آنچه  نظام،  حفظ  درباره  اما  نیست،  ما 
نظام  مانند  اجتماعی  عام  نظام  حفظ  وجوب  گرفته،  قرار  استناد  مورد 
خانواده و نظام اقتصادی است. این است که از اوجب واجبات است. و 
اگر حفظ نظام سیاسی، در راستای حفظ نظام اجتماعی باشد، به همان 
دلیل باید حفظ شود و در آن تردید نیست. اما اگر حفظ نظام خاص 

سیاسی در راستای حفظ آن نظام عام نباشد، اینجا 
باید ادله خاص تشکیل حکومت اسالمی را دید که 
دلیل  اجتماعی هم  عام  نظام  از حفظ  آیا صرفنظر 
خاص داریم یا نه. با این حال به نظر می رسد نه تنها 
دلیلی بر استقالل حفظ وجوب مطلق نظام سیاسی 
با  بلکه  نداریم،  اجتماعی  عام  نظام  حفظ  برابر  در 

فلسفه وجودی آن هم در تضاد است.
تنها وقتی می توان نظام نامشروع را برانداخت 
که بتوان نظام مشروعی که نظام عام اجتماعی را 
این  امیرالمومنین،  سیره  کرد.  جایگزین  کند،  اداره 
در  چنانکه  گذشتند؛  خود  مشروع  از حق  که  است 
را  حکومت  این  ولو  دادند،  خلفا  به  که  مشورتی 
ارجاع  قاعده  همین  به  اما  نکردند،  اعالم  مشروع 
دادند و گفتند اگر به میدان جنگ بروید، می گویند 
هذا اصل العرب و تشجیع می شوند و اساس جامعه 
اسالمی و اساس اسالم به خطر می افتد: »من کالم 
له لُعَمر بن الخطاب و قد استشاره فی خصوص قتال 
النظام  القّیم باالمر مکان  الفرس بنفسه؛» و مکان 

من الخرز یجمعه و یضمه فاذا انقطع النظام تفرق الَخَرز و ذهب، ثم 
الیوم، و ان کانوا قلیال، فهم کثیرون  ابداً.والعرُب  بِحذافیره  لم یجتمع 
باالسالم، عزیزون باالجتماع، فکن قطبًا و استدر الّرحا بالعرب َو اَْصلِِهْم 
دونک نار الحرب - ان االعاجم ان ینظروا الیک غداً یقولوا: هذا اصل 
و  علیک  لَِکلبِِهْم  اشد  ذلک  فیکون  اِْسَتَرْحُتْم  اقتطعتموه  فاذا  العرب، 
اجرای  که  می شود  استفاده  خوبی  به  ادله،  برخی  از  فیک«.  َطَمِعِهْم 
برخی از احکام که ربطی به نظام عام اجتماعی ندارد، مثل حدود، منوط 
به شرایط و اوصاف و مجریان خاص است. نظام سیاسی مشروع که 
همه شرایط و مراتب مشروعیت را دارد، می تواند حدود را اجرا کند، اما 
گر شرایط را نداشت، چنین ورودی هم نباید داشته باشد.ضرورت اجتهاد 
در قضاوت و قاضی را امام )ره( اصل می دانند، اما مکرر گفته اند که اگر 
از این اصل عدول کردیم، به خاطر این است که به دلیل حفظ نظام 
اجتماعی نمی توانیم از اصل قضاوت دست بکشیم و بنابراین چاره ای 
جز دست کشیدن از اصل اجتهاد قاضی نداریم. اما سوال اینجاست که 
در چنین شرایطی، اجرای حدود توسط قاضی غیرمجتهد چه معنایی 

باید توجه کرد که تعبیر 
حفظ نظام به چه معنایی 
استفاده می شود و واژه 
نظام در چه مواردی به 

کار می رود. آنچه در فقه 
بیشتر به کار می رود، 

نظام به معنای نظام عام 
اجتماعی است، ولی در 

عرف ما، همانطور که در 
برخی منابع معاصر به 

کار می رود، به معنای نظام 
سیاسی است که خاص تر 

از نظام عام اجتماعی است. 
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و  نداریم  بحثی  هیچ  خصومت  فصل  مثل  حداقل هایی  درباره  دارد؟ 
کدخدا که ممکن است نمازخوان باشد هم می تواند فصل خصومت کند 
و جلو خونریزی را بگیرد، اما مواردی که نیاز به اجتهاد دارد را نمی توان 
به قاضی غیرمجتهد سپرد. آیا رجوع به قاعده حفظ نظام سیاسی خاص، 
قطعی  قضاوت  و شخصا  کردیم  اشاره  را  اجمالی  پاسخ  دارد؟  اطالق 
نمی کنم. با این حال دو مشرب فقهی داریم که مذاق ما با مشرب دوم 

انس گرفته. اما مشرب اول هم نباید نادیده گرفته شود.

آیا توسعه در قلمرو و کیفیت تعزیر جایز است؟
آیت اهلل گلپایگانی در بحث از قلمرو تعزیر و کیفیت آن به همین 
برخی  به  را  مالی  جرائم  برخی  هم  امام  حضرت  می پردازند.  بحث 
اساتیدمان ارجاع داده اند و ایشان گفته اند به غیر از آنچه شرع اجازه داده، 
می توانیم تعزیر را توسعه بدهیم و ناسزا بگوییم و در برف 
که  است  این  اول  سوال  کنیم.  تبعید  و  داریم  نگه  را  او 
می توانیم توسعه بدهیم؟ و سوال دوم در چگونگی اجرای 
آن است. سوال بعدی این است که آیا هر معصیتی تعزیر 
دارد؟ برخی گفته اند بله. برخی بین صغیره و کبیره تفصیل 
قائل شده اند. آقای گلپایگانی گفته اند نه، فقط هر جا دلیل 
داریم می توانیم تعزیر کنیم. در اثبات توسعه تعزیر به دو 

دلیل استدالل کرده اند:
قلمرو  باید  نظام،  برای حفظ  استدالل شده که  الف: 
تعزیر را توسعه بدهیم. آیت اهلل گلپایگانی در جواب می گوید: 
طبیعی است که مقتضا و الزمه این قاعده، این است که 
حاکم کل مخالفان نظام را تعزیر کند. اصل حکم درست 
است، چون اسالم اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی دارد، 
اما تعیین شیوه حفظ را به خود ما نسپرده اند. راهش را هم 
شرع مشخص کرده و گفته از همان راهی که من گفته ام. 
حاکم هم باید مانع ترک واجبات شود، مانع ارتکاب محرمات 
شود، اما بطریق المجعول. »و هو االمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر، ان لم یکن من موارد الحد والتعزیر«. بنابراین حاکم 
نمی تواند از پیش خودش شیوه حفظ نظام جعل کند. جواب طلبگی ممکن 
است این باشد که تعزیر، »علی ما یراه الحاکم« است. ممکن است گفته 
شود که عقل، مستقل است در قبح اخالل در نظام عام و لزوم بقای آن. 
اگر دفع اختالل در نظام عقال واجب است، در صورتی که دفع اختالل با 
آنچه شارع مقدر کرده حاصل نشود، چرا نباید از طریق دیگری اختالل را 
دفع کرد؟ ممکن است اگر ببینیم شالق فایده ای ندارد، حبس را جایگزین 
آن کنیم. عقل می گوید باید نظام را حفظ کنیم. ایشان )آیت اهلل گلپایگانی( 
می گوید نه؛ مگر اینکه کسی این والیت را برای حاکم قائل باشد که بتواند 
به اسم شرع، جعل قانون کند. با این حال آیت اهلل گلپایگانی، توسعه قلمرو 
تعزیر را نوعی تشریع می دانند و معتقدند این والیت را پیامبر و ائمه هم 
ندارند. در براندازی حکومت نامشروع، وجوب حفظ آن اطالق ندارد. چرا 
که وجوب حفظ نظام جامعه، همواره منوط به وجود نظام سیاسی مشروع 
نیست. نکته دیگر اینکه آیا در کیفیت تعزیرات می توان از آنچه در شرع 

آمده تعدی کرد؟ در شرع، شالق و سوار کردن بر حیوان بی پاالن و تشهیر 
داریم، اما اگر این موارد برای حفظ نظام اجتماعی کافی نبود، می توانیم 
کارهایی که جلو معصیت را می گیریم توسعه بدهیم؟ می توانیم تهمت 
سیاسی و اخالقی بزنیم؟ می توانیم کارهایی بکنیم که در روایات نیامده؟ 
می توانیم فحش رکیک بدهیم؟ اگر بدانیم 34 ضربه شالق تاثیر الزم را 
ندارد، اما اگر چند فحش ناموسی بدهیم، برایش قابل تحمل نیست و 
اصالح می شود، باید چه کنیم؟ پاسخ آیت اهلل گلپایگانی این است که »فإن 
الظاهر عدم ذلک«. ایشان مثال زده که آیا می توانیم اگر تاثیری در قطع 
دست سارق نمی بینیم، گوش او را قطع کنیم؟ یا می توانیم اگر در مجازات 
شرعی زانی فایده ای نمی بینیم، جریمه سنگین از او بگیریم؟ پاسخ آیت 
اهلل گلپایگانی این است که ممکن نیست و آنچه می توان انجام داد »االخذ 

بالمقرر العام و هو االمر بالمعروف و نهی عن المنکر«.
ب: بعض از اساتید ما رحمة اهلل علیه، معتقد بوده است که تعزیر عالوه 
بر اینکه در همه گناهان کبیره الزم است، حتی تمایل نشان داده اند که در 
گناهان صغیره هم جاری می شود و در کیفیت آن هم قائل به توسعه شده اند. 
ایشان در باب حکم حبس و بازجویی متهمان و آیا اینکه می توانیم بر آنها 
سخت بگیریم و از مانع خوابیدن متهم شدیم، هر کاری را به قصد کشف 

متوقف  بازجویی،  و 
به دفع اختالل نظام 
معتقدند  و  می کنند 
اینگونه  بگوییم  اگر 
اقدامات جایز نیست، 
موجب اختالل نظام 
کسی  اگر  می شود. 
و  دارد  اطالعاتی 
کتمان  را  اطالعات 
و  حاکم  و  می کند 
می داند  هم  قاضی 

که اطالعات دارد و حفظ نظام متوقف بر این است که این اطالعات از 
او گرفته شود، می توان قائل به توسعه تعزیر شد. گرچه قید دیگری هم 
اضافه می کند که می توان آن را زیر سوال برد؛ قید این است که آن کسی 
این است که  بداند که وظیفه شرعی اش  باید  را می داند،  که اطالعات 
اطالعات را بدهد. بنابراین ایشان معتقدند اگر حفظ نظام یا مصالح عمومی 
یا تثبیت یک واجب مهم مبتنی بر ارتکاب حرام است، جایز است؛ البته 
با کارشناسی، نه آنکه هر کسی این کار را بکند. ایشان با استفاده از باب 

تزاحم، این مسئله را پاسخ داده اند.

تزاحم حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی
در تزاحم بین حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی چه باید کرد؟ 
وجوب حفظ نظام عام اجتماعی، اطالق دارد و به عنوان یک ضرورت، از 
اوجب واجبات است. حفظ نظام اجتماعی، عام است و حتی اگر حکومت 
صالحی هم در جامعه وجود نداشته باشد، باید محفوظ باشد و اگر مختل 
شود، یا احتمال اختالل وجود داشته باشد، زیان های جانی و مالی و عمومی 

درباره حفظ نظام، 
آنچه اصالتاً واجب است 
و در فقه، مورد استناد 
قرار گرفته، وجوب حفظ 
نظام عام اجتماعی مانند 
نظام خانواده و نظام 
اقتصادی است. این است 
که از اوجب واجبات 
است. و اگر حفظ نظام 
سیاسی، در راستای 
حفظ نظام اجتماعی 
باشد، به همان دلیل 
باید حفظ شود و در آن 
تردید نیست.
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به دنبال خواهد داشت؛ ولو در حکومت نامشروع، چرا که همین حکومت 
نامشروع، نظام عام اجتماعی را حفظ می کند. وجوب بقای نظام سیاسی 
مشروع، اطالق ندارد. اجرای احکام اسالمی توسط نظام سیاسی، مثل 
اجرای احکام به واسطه فرد است که اگر قدرت دارد، انجام می دهد و در 
مواردی که تحصیل قدرت واجب است هم باید قدرت را تحصیل کند، اما 
درباره بقای اصل نظام سیاسی مشروع، اگر تنافی با احکام شرعی دارد، باید 
چه کرد؟ این سوال در صورتی است حفظ نظام سیاسی مشروع، تالزم با 
حفظ نظام عام اجتماعی ندارد و فقط مربوط به نظام خاص سیاسی است. 
اصل فلسفه وجود نظام سیاسی، اجرای احکام است، به ویژه حقوق مردم. 
آیا می شود برای بقای همین نظام، فلسفه آن را نادیده گرفت؟ من می گویم 
اطالق ندارد. نظام سیاسی برای این است که نظام عام اجتماعی را حفظ 
و تامین کند. یک سری احکام هم هست که ربطی به احکام عام اجتماعی 
برای حفظ نظام سیاسی، می توان  قاعده نفی سبیل.  ندارد؛ مثل حد و 
این احکام را نادیده گرفت؟ اگر تالزم داشته باشد با نظام عام اجتماعی، 
درست است، اما در غیر این صورت نه؛ برای مثال نمی توانیم حفظ نظام 
سیاسی را بهانه تعدی به حقوق مردم کنیم. سیره امیرالمومنین هم همین 
است. چنانکه مرحوم شیخ مفید در امالی نقل کرده اند و در نهج البالغه 
هم آمده، وقتی اصحاب امام علی )ع( به ایشان پیشنهاد کردند که به 
مخالفان شان رشوه بدهند، فرمودند: » اتامرونی ان اطلب النصر بالجور 
فیمن ولیت علیه، واهلل ال اطور به ما سمر سمیر. و ما ام نجم فی السماء 
نجما؛ آیا به من دستور می دهید که برای پیروزی خود، از جور و ستم در 
حق کسانی که بر آنها حکومت می کنم استمداد جویم؟ به خدا سوگند تا 
عمر من باقی است و تا شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پی 
هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد!« حضرت 
امام هم چنین تعبیرهایی دارند. در فرمایشاتی خطاب به فرمانده سپاه و 
سپاهیان می گویند: »حفظ نظام مسئولیت کوچک شماست و مسئولیت 
بزرگ، حفظ چهره اسالم است.« ممکن است برای حاکم اختیارات مطلق 
هم قائل باشیم، اما مالزمه ای میان اختیار مطلق با حفظ خود و حفظ 

حکومت نیست.

قدرت بر براندازی، یا قدرت اداره نظام جایگزین؟
در براندازی حکومت نامشروع، وجوب حفظ آن اطالق ندارد. چرا که 
وجوب حفظ نظام جامعه، همواره منوط به وجود نظام سیاسی مشروع نیست. 
این همه جوامعی که اداره می شود و غیراسالمی است، از موضوع مشروعیت 
و شرعی بودن خارج است. آیا همواره به صورت واجب مطلق است که 
می توان غیرمشروع ها را براندازیم؟ فقط مسئله قدرت بر براندازی نیست، 
مسئله جایگزین هم هست. تنها وقتی می توان نظام نامشروع را برانداخت 
که بتوان نظام مشروعی که نظام عام اجتماعی را اداره کند، جایگزین کرد. 
یک جهت اینکه فقهایی که قائل به نامشروع بودن حکومت ها بوده اند 
کاری نکرده اند، این است که اگر این حکومت را برانداختیم، چه کاری 
می توانیم بکنیم؟ بحث سر این است که اگر این را تضعیف کردیم، چه 
چیزی می توانیم جای این بگذاریم؟ حکومت فقط این نیست که جلو شرب 

خمر را بگیرد، بلکه نظام عام اجتماعی را باید حفظ کند.

اولویت نظام عام اجتماعی یا خرده  نظام های آن
 بر نظام خاص سیاسی

الزمه اطالق ادله حفظ نظام اجتماعی، این است که باید قدرت بر 
تشکیل حکومت یا حکومتی که توانا باشد را داشته باشیم. اگر فقیه هست، 
اما توان آن را ندارد، یا اینکه فقیه جهل مرکب دارد و عدم توانایی خودش 
را توانایی می پندارد، به هر حال تشکیل حکومت، واجب است؛ الاقل از 
باب امور حسبیه و حتی به تصرف فساق مومنین. سید بن طاووس در پاسخ 
به هالکوخان مغول که از او پرسید »ایهما افضل؟ حاکم کافر عادل؟ ام 
حاکم مسلم ظالم؟«، گفت: »االفضل هو الکافر العادل الن اساس الحکم 
في االسالم هو العدل«. سید بن طاووس این پاسخ را از باب تقیه نگفت. 
او سید فقها و مقدم السفرا بود. جواب داد الکافر العادل مقدم است؛ چرا 
که او همان کسی است که می تواند نظام اجتماعی را برپا کند. بنابراین 
تشکیل نظام سیاسی بر همه مکلفان اعم از عادل و غیرعادل واجب است. 
آیا هر حکومتی با حاکم غیرفقیه غیرجامع الشرایط غیرمشروع است؟ نه. 
نمی توانیم بگوییم. حداکثر این است که می توانیم بگوییم همه تصرفات را 
نمی تواند بکند. ممکن است برای حاکم اختیارات مطلق هم قائل باشیم، 
اما مالزمه ای میان اختیار مطلق با حفظ خود و حفظ حکومت نیست. برای 
بقای خودش چنین اختیارات مطلقی ندارد. گرچه وجود حکومت برای 
حفظ نظام اجتماعی الزم است، اما این هدف همیشه با وجود یک نظام 
سیاسی به تمام معنا مشروع پیش نمی آید. به چه دلیل می توانیم حقوق 
شرعی مردم را نادیده بگیریم برای حفظ نظام سیاسی خاص؟ در تزاحم 
میان آسیب دیدن نظام عام اجتماعی با اختیارات نظام سیاسی مشروع، اگر 
امر دایر است بین اینکه نظام عام اجتماعی یا یکی از خرده  نظام های آن 
تزاحم پیدا کند، طبیعتا نظام عام اجتماعی ترجیح دارد؛ مانند نظام خانواده 
و سالمت، وحدت ملی، اقتصاد ملی، امنیت، این نظام هایی که شاخه های 
نظام عام اجتماعی هستند و حفظ اینها تزاحم پیدا کرده با اجرای برخی 
احکام که فقط در حوزه اختیار فقیه است و می داند که اگر در اینجا وارد 
شود، بخشی از آن نظام های عام اجتماعی آسیب می بیند. در این صورت 
نظام های عام اجتماعی در اولویت است. بر اساس سیره امیرالمومنین، 
اجرای حد در سرزمین دشمن الزم نیست؛ چرا که ممکن است به غیرتش 
بربخورد. در جامعه ای که اجرای یک سیاست ولو به حق، منجر به فرار 
مغزها و مهاجرت افراد و فرار سرمایه ها می شود و به نظام اجتماعی آسیب 
می زند، باید قاطعیت علی وار داشته باشیم؟ امام علی )ع( هم چنین سیره ای 
نداشت. بیش از 30 مورد در اول روضه کافی شمرده شده که امام علی )ع( 
فرموده اند اگر می توانستم، این موارد را به وضع درست شان برمی گرداندم 
و اگر وضع با ثباتی پیدا کنم، همه اینها را اصالح می کنم. بنابراین واضح 

است که امام علی )ع( هم چنین رفتاری نداشته است.

پانوشت ها:
]1[ میرزا محمدحسن آشتیانی. کتاب القضاء، تهران، چاپ رنگین، 1328، ص 37.

]2[ امام خمینی، صحیفه نور، ج 15، ص 297.
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موضــوع بحــث مــا مقایســه ای بیــن مجلــس ایــران و 
مجالــس مختلــف در نظــام هــای حقوقــی ، نظــام هــای انتخاباتــی 
و نظــام هــای حزبــی موجــود در دنیــای کنونــی اســت. بــه طــور 
کلــی نظــام انتخاباتــی ، نظــام حقوقــی و نظــام حزبــی یــک مثلــث 
تأثیرگــذار را تشــکیل مــی دهنــد کــه در آن چهارچــوب نظامهــای 
ــد  ــب آن فراین ــد و در قال ــی پردازن ــش م ــای نق ــه ایف ــی ب سیاس
توســعه را  بــه پیــش مــی برنــد. هرکــدام از ایــن الگوهــا در یــک 
ــد شــده و رشــد نمــوده  شــرایط خــاص اجتماعــی و سیاســی متول
اســت و در یــک نظــام سیاســی تثبیــت و تــداوم یافتــه و ســپس بــه 
عنــوان الگــو در دیگــر کشــورها مــورد اســتفاده واقــع شــده اســت.

ساختار حقوقی نظام های سیاسی؛
 از نظــر ســاختار حقوقــی در نظامهــای حقوقــی موجــود ســه 
الگــوی حقوقــی وجــود داردکــه عبارتنــد از نظــام ریاســتی ، نظــام 
ــش و  ــی. نق ــه پارلمان ــتی و نیم ــه ریاس ــام نیم ــه ای و نظ کابین
ــی متفــاوت مــی باشــد. ــن ســه الگــو خیل ــه در ای ــوه مقنن ــگاه ق جای

الــف؛ نظــام ریاســتی:  طــراح نظــام ریاســتی امریکائیهــا 
بودنــد. امریــکا در 1787 کــه جنگهــای اســتقالل منجــر بــه 
پیــروزی امریکاییهــا از اســتعمار انگلســتان شــد، زمانــی کــه 
انگلیــس از کشــورهای 13 گانــه آن زمــان امریــکا بیــرون رفــت، 
در فیالدلفیــا کنفرانســی مرکــب از نماینــدگان 13 کشــور تشــکیل 
شــد و در آنجــا قانــون اساســی امریــکا را تدویــن کردنــد کــه نظــام 
ریاســتی بــرای اولیــن بــار در ایــن نشســت متولــد شــد کــه البتــه  
بعدهــا در دنیــا کشــورهای مختلفــی از ایــن الگــو اســتفاده کــرده 
ــن نظــام حقوقــی مجلــس یــک جایگاهــی دارد  ــد. در ای و می کنن
ــه  ــام کابین ــل نظ ــگاه در مقاب ــش و جای ــن نق ــی ای ــه دالیل ــه ب ک
ــس کشــور  ــردم رئی ــتی م ــام ریاس ــاال نیســت. در نظ ــی ب ای خیل
ــکا  ــه در امری ــد. البت ــت را مســتقیمًا انتخــاب می کنن ــس دول و رئی
ــد؛  ــدای ریاســت جمهــوری رأی نمی دهن ــه فــرد کاندی مســتقیمًا ب
بلکــه از طریــق الکتــرال کالــج هــا ایــن انتخابــات انجــام می شــود؛ 
ــتقیم  ــاًل مس ــه عم ــد، ک ــل می کنن ــه ای عم ــه گون ــزاب ب ــا اح ام
شــده کــه ایــن هــم یــک بحــث اســت، فلســفه مهمــی اســت کــه 
ــم. در نظــام ریاســتی رئیــس جمهــور  ــه آن بپردازی ــم ب ــی توانی م
توســط مــردم انتخــاب می شــود. رئیــس جمهــور بــر طبــق قانــون 
ــاب  ــه در انتخ ــس ن ــده دارد و مجل ــور را برعه ــی اداره کش اساس
رییــس جمهــور و نــه در انتخــاب وزراء نقشــی نــدارد. البتــه 
ــه،  ــاع، خارج ــد، وزارت دف ــده ان ــود آم ــرف بوج ــاس ع وزراء براس
ــکا رأی اعتمــاد  ــه امری ــی و امثالهــم ، وزراء از مجلــس دوگان دارای
ــتیضاح  ــر و اس ــد، تذک ــرار نمی گیرن ــارت ق ــورد نظ ــد، م نمی گیرن
ــی مطــرح اســت در  ــای پارلمان ــه در نظــام ه ــه شــکلی ک ــم ب ه

ــدارد  نظــام ریاســتی وجــود ن
ــه  ــد، ن ــاب می کن ــت را انتخ ــس دول ــه رئی ــس ن ــا مجل اینج
وزرا را انتخــاب می کنــد، نــه تذکــر و اســتیضاح وجــود دارد، 

اگراســتثنائًا خالفــی  توســط مقامــات عالــی کشــورصورت بگیــرد 
ــوام  ــس ع ــط مجل ــوع توس ــون ، موض ــل کلینت ــتان بی ــل داس مث
مــورد رســیدگی اولیــه قــرار مــی گیــرد، اگــر موضــوع جــدی بــود 
ــه مجلــس ســنا مــی رود کــه اســتیضاح انجــام  ــرای اســتیضاح ب ب
ــرای رســیدگی  ــده ب مــی شــود چنانچــه اســتیضاح رأی آورد، پرون
ــه دیــوان عالــی ارســال مــی شــود.اینجا مجلــس یــک  قضایــی ب
جایگاهــی دارد کــه نمــی توانیــم آنــرا در راس امــور بدانیــم؛ چــرا 
ــه  ــد؛ بلک ــی کن ــا نم ــی ایف ــت نقش ــات دول ــاب هی ــه در انتخ ک
ــور  ــس جمه ــه آن رئی ــه ب ــدرت دارد ک ــی ق ــور خیل ــس جمه رئی

ــد. پادشــاه هــم مــی گوین
ــی؛ الگــوی  ــام پارلمان ــا نظ ــه ای ی ــام کابین ب؛ نظ
دوم الگــوی کابینــه ای یــا پارلمانــی اســت کــه بیشــترین نقــش را 
ــو  ــن الگ ــا، در ای ــی دنی ــای حقوق ــن نظام ه ــه در بی ــس مقنن مجال
وجــود دارد. مبــدع  ایــن الگــو هــم انگلیســی ها هســتند و بســیاری 
ــتفاده  ــر اس ــه بش ــن تجرب ــو و از ای ــن الگ ــم از ای ــورها ه از کش
ــی  ــای پارلمان ــتم، نظام ه ــن سیس ــل ای ــه مقاب ــد. در نقط می کنن
ــا نظام هــای کابینــه ای قــرار دارد کــه پارلمــان از قــدرت بســیار  ی
ــط  ــور توس ــس کش ــتان رئی ــت. در انگلس ــوردار اس ــی برخ باالی
ــدگان  ــه نماین ــردم ب ــوند، م ــاب نمی ش ــردم انتخ ــتقیم م رأی مس
ــردم را در  ــت م ــی رأی اکثری ــر حزب ــد ، ه ــس رأی می دهن مجل
ــه  ــر آن حــزب ب ــه طــور اتوماتیــک رهب ــد ب ــات کســب کن انتخاب
عنــوان نخســت وزیــر انتخــاب مــی شــود و بــه عنــوان رئیــس قــوه 
ــود.  ــی ش ــده دار م ــت، اداره کشــور را عه ــس دول ــا رئی ــه ی مجری
اعضــای کابینــه  نیــز همــه از میــان نماینــدگان مجلــس انتخــاب 
مــی شــوند، یعنــی اصطالحــًا در ســاختار حقوقــی انگلســتان 
ــرد هــم  ــی ف ــدارد. یعن ــع جمــع مشــاغل وجــود ن ــران من ــل ای مث
ــاد  ــا رأی اعتم ــت، و ب ــر اس ــم وزی ــت و ه ــس اس ــده مجل نماین
مجلــس دولــت کار خــود را آغــاز مــی کنــد. در ایــن الگــو تذکــر، 
ســوال، و اســتیضاح وجــود دارد.بــرای مثــال در انگلســتان نظــارت  
نماینــدگان بــر وزرا بــه گونــه ای اســت کــه اگــر وزیــری اســتیضاح 
ــه  ــت آورد، کل کابین ــس را بدس ــاد مجل ــد رأی اعتم ــود و نتوان ش
بایــد کنــار بــرود، یعنــی یــک فــرد بــه تنهایــی مســئولیت نــدارد، 
بلکــه مســئولیت جمعــی مــد نظــر اســت؛ امابــه خاطــر اینکــه کل 
ــری اســتیضاح شــود آن  ــا باشــد وزی ــد اگــر بن ــت ســقوط نکن دول
ــت نشــود. ــه ســقوط کل دول ــر اســتعفا می دهــد کــه منجــر ب وزی

پارلمــان در ایــن نظــام خیلــی جایــگاه پیــدا می کنــد و اصــاًل قابــل 
ــا نظــام ریاســتی نیســت.  مقایســه ب

ج؛ نظــام نیمــه پارلمانــی، نیمــه ریاســتی ؛ ســومین 
الگــو، نظــام نیمــه ریاســتی و نیمــه پارلمانــی اســت کــه مبدعــش 
فرانســویها هســتند کــه در جمهــوری پنجــم فرانســه نهادینــه شــده 
اســت و کشــورهای مختلفــی از ایــن شــیوه وروش اســتفاده مــی 
کننــد.در ایــن الگــواز یــک طــرف مــردم رئیــس جمهــور را انتخــاب 
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می کننــد، پــس مــردم مســتقیمًا رئیــس جمهــور، را انتخــاب 
ــاد  ــرای رأی اعتم ــر را ب ــت وزی ــور نخس ــس جمه ــد ، رئی می کنن
ــه  ــاد ب ــس در رأی اعتم ــد و مجل ــی کن ــی م ــس معرف ــه مجل ب
نخســت وزیر و وزراء دارای نقــش اســت، تذکــر، ســؤال و اســتیضاح 
وجــود دارد. یعنــی مســئولیت اداره کشــور بیــن مجلــس و رئیــس 

جمهــور تقســیم شــده اســت.
در کشــورهایی مثــل فرانســه مجلــس تقریبــًا نــه مثــل امریــکا 
ضعیــف اســت و نــه مثــل انگلیــس خیلــی قــوی اســت، حــد وســط 
اســت . الگویــی کــه جمهــوری اســالمی بعــد از انقــالب انتخــاب 
کــرد بیشــتر متمایــل بــه الگــوی نیمــه ریاســتی و نیمــه پارلمانــی 
بــود، ولــی بعــد از اصالحاتــی کــه در ســال 1368 اتفــاق افتــاد و 
قانــون اساســی اصــالح شــد یــک مقــدار میــل کردیــم بــه ســمت 
ــرد و در  ــردم رأی می گی نظــام ریاســتی، کــه رئیــس جمهــور از م
عیــن حــال رئیــس هیئــت دولــت هــم هســت و از طــرف دیگــر 
ــر و  ــؤال، تذک ــد و س ــی گیرن ــس م ــاد را از مجل وزراء رأی اعتم
اســتیضاح هــم وجــود دارد، بنابرایــن در کشــور مــا جایــگاه مجلــس 

از نظــر ســاختار حقوقــی تــا حــدودی باالســت. 
ــران انحــالل پارلمــان پیــش بینــی نشــده  از آنجــا کــه در ای
ــی  ــت سیاس ــدم کفای ــا رأی ع ــد ب ــی توان ــی م ــت و از طرف اس
ــدرت  ــد، ق ــم کن ــاری آن را فراه ــه برکن ــور زمین ــس جمه ــه رئی ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــدودی افزای ــا ح ــس ت مجل

نظام انتخاباتی؛
ــد محصــول دوره مــدرن اســت. در  ــه شــیوه جدی ــات ب انتخاب
ــی و  ــائل سیاس ــی مس ــت و پیچیدگ ــد جمعی ــه رش ــدرن ک دوره م
ــتقیم را  ــاالری مس ــردم س ــکان م ــی ام ــاظ فن ــه لح ــی ب اجتماع
ــر  ــردم ب ــت م ــگان منتخــب اکثری ــت نخب ــرد، حکوم ــی می ک منتف
ــه  ــان ب ــد. از آن زم ــتقیم گردی ــی مس ــن دمکراس ــردم جایگزی م
ــوان ســاز  ــه عن ــات ب ــد بحــث نمایندگــی مطــرح شــد و انتخاب بع
وکاری بــرای گزینــش نماینــدگان پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت 
و واحدهــای سیاســی  در مناطــق مختلــف جغرافیایــی از شــیوه هــا 
ــدگان اســتفاده نمــوده  ــرای انتخــاب نماین ــی ب و روشــهای متفاوت
ــرای انتخــاب  ــات ب ــون انتخاب ــر قان ــت و تأثی ــی اهمی ــد. از طرف ان
ــون  ــر قان ــا تغیی ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک ــکلی اس ــه ش ــوندگان ب ش
انتخابــات، انتخــاب شــوندگان را تغییــر داد. در اینجــا بــه اختصــار  

ــم.  ــن الگوهــا اشــاره مــی کنی ــه مــواردی از ای ب
  بــه طــور کلــی نظامهــای انتخاباتــی بــه روشــهایی اطــالق 
میشــود کــه بــه کارگیــری هــر یــک از آنهــا در انتخابــات میــزان 
ــدگان در تقســیم کرســی  ــکاس آراء و گرایــش هــای رأی دهن انع
هــا میــان کاندیداهــا و احــزاب برنــده را معیــن و مشــخص میکنــد 
کــه ترکیــب منتخبیــن رأی دهنــدگان تــا چــه انــدازه بــا ترکیــب 
ــن  ــی دارد. مهمتری ــا همخوان ــای آنه ــش ه ــکار و گرای ــد، اف عقای
ــول  ــد از: فرم ــی عبارتن ــای انتخابات ــام ه ــرح در نظ ــث مط مباح

ــد  ــی، ح ــای انتخابات ــوزه ه ــددی ح ــی، وزن ع انتخابات
ــاختار رأی. ــی و س نصــاب انتخابات

ــا  ــق ی ــی مطل ــه اکثریت ــی چ ــام انتخابات ــر نظ ه
روشــهای  وبــه  تناســبی  نیمــه  یــا  نسبی،تناســبی 
ابعــاد  و.....در  درجــه  دو  یــا  درجــه  تلفیقی،یــک 
ــور  ــه ص ــود ب ــزار ش ــی برگ ــا مل ــه ای ی محلی،منطق
متفاوتــی حیــات سیاســی یــک نظــام را تحــت تأثیرقــرار 
ــوالرد،  ــول رویرک ــه ق ــه ب ــه ای ک ــه گون ــد ب ــی ده م
ــی آن  ــون اساس ــا قان ــور ب ــک کش ــات ی ــون انتخاب قان

برابــری میکنــد.
بــرای مثــال ایجــاد نظــام هــای تناســبی آن 

اســت کــه کلیــه گروههــا و احــزاب 
سیاســی حتــی االمــکان بتواننــد بــه 
تناســب آرای خــود، صاحــب کرســی 
ــیوۀ  ــا ش ــوند ت ــی ش ــای پارلمان ه
انتخابــات در عمــل منجــر بــه ســود 
رســاندن بــه بعضــی و شکســت دادن 
ــک از  ــر ی ــود و ه ــر نش ــی دیگ برخ
ــبت  ــه نس ــات ب ــان در انتخاب حریف
نیــروی خــود، نمایندگانــی در پارلمان 
ــواًل  ــام معم ــن نظ ــند. ای ــته باش داش
ــت.   ــی اس ــد حزب ــام چن ــد نظ موج
امــا در انتخابــات بــه شــیوۀ اکثریــت 
ــد آراء  ــا 51 درص ــی ب ــق، احزاب مطل
ــای  ــی ه ــام کرس ــد تم ــی توانن م
مجلــس نماینــدگان را از آن خــود 
کننــد در حالــی کــه حــزب یــا احزاب 
ــا 49 درصــد آراء  ــل چــه بســا ب مقاب
امــکان اخــذ یــک کرســی را نداشــته 

باشــند؛ لــذا ایــن ســیتم موجــد نظــام دو حزبــی اســت؛ امــا 
در نظــام تناســبی احــزاب کوچــک نیــز بــه تناســب آرائــی 
کــه کســب مــی کننــد نمایندگانــی را بــه مجلــس خواهند 
فرســتاد. از طرفــی نظــام انتخاباتــی متناســب بــا شــرایط 
ــد  ــی توان ــی م ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــی، تاریخ جغرافیای
موجــد وحــدت و همبســتگی اجتماعــی گــردد. در صــورت 
عــدم توجــه بــه نــوع نظــام انتخاباتــی و بعضــًا بــه دلیــل 
ناعادالنــه بــودن قوانیــن حاکــم مــی توانــد بنیــان هــای 
ــه، تشــّتت و  ــد و تفرق وحــدت اجتماعــی را مخــدوش کن

ــد.  ــی نمای ــن وحــدت مل بعضــًا خشــونت را جایگزی
یــک نظــام دیگــر داریــم کــه نظــام نیمــه تناســبی 
اســت بــه ایــن معنــا کــه نــه صددرصــد اکثریتــی اســت 
و نــه صددرصــد تناســبی یعنــی مکانیســم هایــی طراحــی 

 

از نظر ساختار حقوقی
 در نظامهای حقوقی 
موجود سه الگوی 
حقوقی وجود دارد

که عبارتند از 
نظام ریاستی ، 

نظام کابینه ای و 
نظام نیمه ریاستی 
و نیمه پارلمانی. ن

قش و جایگاه قوه مقننه 
در این سه الگو 

خیلی متفاوت می باشد.
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کــرده انــد کــه بتواننــد از امتیــازات هــر دو الگــو اســتفاده کننــد. در 
برخــی کشــورها یــک سیســتمی داریــم بــه نــام نظــام انتخاباتــی 
کــم گزینــی؛ مثــاًل در حــوزه هــای اصفهــان یــا شــیراز یــا تبریــز را 
در نظــر بگیریــد؛ اینهــا 4 تــا 5  نماینــده دارنــد، انتخابــات مســتقیم 
اســت و مــردم مــی تواننــد بــه افــراد رأی بدهنــد ولــی مــی گوینــد 
شــما نمــی توانیــد بــه 5 نفــر رأی دهیــد بلکــه بایــد بــه یــک نفــر 
رأی بدهیــد.  اصفهــان پنــج نماینــده مــی خواهــد ولــی بــه مــردم 
اصفهــان تنهــا مــی تواننــد بــه یــک نفــر رأی بدهنــد، فلســفه اش 
ایــن اســت کــه اقلیــت هــا هــم بتواننــد بــا رأی خــود یــک نماینــده 
داشــته باشــند. چــون اگــر هــر فــرد بتوانــد 5 نفــر را انتخــاب کنــد 
ــت صاحــب 5 کرســی خواهــد شــد و دیگــر احــزاب  حــزب اکثری
ســهمی از کرســی هــای نمایندگــی را نخواهنــد داشــت. بنابرایــن 
ــد  در برخــی از کشــورها کــه اقلیــت هــای سیاســی متنوعــی دارن
ــرای اینکــه آنهــا هــم بتواننــد کرســی هایــی را در اختیارداشــته  ب
ــد کــه  باشــند اصطالحــًا سیســتم کــم گزینــی را برقــرار کــرده ان
مربــوط بــه مناطــق خــاص اســت. یــا برعکــس، در بعضــی جاهــا 
داریــم کــه یــک نماینــده مــی خواهــد، ولــی مــی گوینــد شــما مــی 

توانیــد اولویــت هــای بعــدی تــان را هــم انتخــاب کنیــد. معمــواًل 
ــک  ــالوه ی ــد بع ــی 50 درص ــق یعن ــت مطل ــورهایی اکثری در کش
رأی مــردم بایــد بــه یــک نامــزد بدهنــد کــه بتوانــد نماینــده شــود. 
ــه دوره دوم کشــیده  ــات ب ــه آراء انتخاب ــل تفرق ــه دلی ــا چــون ب ام
ــزد  ــر نام ــالوه ب ــدگان ع ــورها رأی دهن ــن کش ــود، در ای ــی ش م
مــورد نظــر مــی تواننــد اولویــت هــای بعــدی خــود را هــم انتخــاب 
ــق رأی  ــت مطل ــد اکثری ــمارش آراء کســی بتوان ــر در ش ــد. اگ کنن
دهنــدگان بــه عنــوان اولویــت اول رأی دهنــدگان را کســب کنــد 
کــه بــه عنــوان نماینــده بــه مجلــس راه خواهــد یافــت ؛ امــا اگــر 
ــد کســی کــه بیشــترین  نتوانســت حــد نصــاب الزم را کســب کن
رأی را در اولویــت اول کســب کــرده اســت را در نظــر مــی گیرنــد 
ــانی  ــت کس ــب از آراء اولوی ــه ترتی ــدول ب ــر ج ــن از آخ و همچنی
ــه  ــه ب ــدی ک ــای بع ــت ه ــت اولوی ــن رأی آورده اس ــه کمتری ک
نفــر اول داده انــد را بــه رأی اولــی اضافــه مــی کننــد تــا نصــاب 
اکثریــت مطلــق را تکمیــل کنــد. دو دلیــل بــرای انتخــاب چنیــن 
الگویــی مــد نظــر اســت.یکی اینکــه از برگــزاری انتخابــات در دور 
ــد و  ــی کن ــدد نم ــه مج ــت هزین ــد و دول ــی کن ــری م دوم جلوگی



/  مهر و آبان ::: آذر و دی 94 23

مــردم هــم یــک هفتــه دیگــر درگیــر انتخابــات نمــی شــوند ولــی 
علّــت مهمتــر ایــن اســت کــه از چندپارگــی اجتماعــی جلوگیــری 
ــدا  ــن مــردم و کاندی ــی بی ــد و وحــدت و انســجام و همدل مــی کن
ــی  ــوزه انتخابات ــک ح ــه در ی ــی ک ــد. زمان ــی یاب ــش م ــا افزای ه
چهــار یــا پنــج نفــر کاندیــدا باشــند و یــک نفــر بخواهــد انتخــاب 
بشــود اولویــت بعــدی چــون تأثیرگــذار اســت، کاندیداهــا مجبــور 
هســتند عــالوه بــر اینکــه هــوای طرفــداران خــود را داشــته باشــند 
هــوای رقبــا و مخالفــان خــود را نیــز داشــته باشــند کــه اگــر بــه 
عنــوان اولویــت اول انتخــاب نشــوند حداقــل بــه عنــوان اولویــت 
دوم انتخــاب شــوند؛ همیــن باعــث مــی شــود کــه یــک وحــدت و 
همدلــی بیــن کاندیداهــا و طرفــداران آنهــا و مــردم ایجــاد بشــود 
ــا  ــود. اآلن م ــری ش ــه جلوگی ــتت و تفرق ــی، تش ــد پارگ و از چن
ــات  ــارس کــه انتخاب ــاد ف ــل نورآب ــم مث شــهرهایی در کشــور داری
ایــن قــدر بــا خشــونت برگــزار مــی شــود کــه تقریبــًا در همــه دوره 
هــا درگیــری و دعــوا داریــم، ولــی ایــن سیســتم کمــک مــی کنــد 
کــه وحــدت و همدلــی و هم گرایــی جایگزیــن خشــونت و تفرقــه 

و تشــتت بشــود. 

نکتــه مهــم آن اســت کــه تقریبــًا اکثــر کشــور هــای توســعه 
یافتــه دارنــد بــه ســمت الگــوی تناســبی میــل مــی کننــد. اشــاره 
ــگاه  ــبت پای ــه نس ــزب ب ــر ح ــبی ه ــوی تناس ــه در الگ ــم ک کردی
اجتماعــی اش مــی توانــد در پارلمــان نماینــده داشــته باشــد. یــک 
عــدد بــه نــام عــدد آســتانه داریــم. بــه ایــن صــورت کــه مثــاًل در 
ــد  ــی از ده درص ــر حزب ــی ه ــت یعن ــتانه، 10 اس ــدد آس ــه ع ترکی
بــه بــاال رأی بیــاورد برایــش حســاب مــی کننــد، و ده درصــد بــه 
پاییــن حــذف مــی شــود. ایــن هــم یــک فلســفه ای دارد. فلســفه 
عــدد اســتانه بــاال آن اســت کــه رادیــکال هــا و آدم هــای تنــد و 
ــکال  ــواًل رادی ــون معم ــد ـ چ ــدا نکنن ــس راه پی ــه مجل ــی ب افراط
ــتانه  ــدد آس ــد ـ ع ــی ندارن ــد و رأی باالی ــت را دارن ــا رأی اقلی ه
ــت.  ــه اس ــه ترکی ــوط ب ــن آن مرب ــه باالتری ــد ک ــی برن ــاال م را ب
ولــی کشــوری مثــل هلنــد داریــم کــه عــدد آســتانه اش 67 صــدم 
درصــد آرا اســت یعنــی در ایــن کشــور اگــر حزبــی بتوانــد در کل 
کشــور 67 صــدم درصــد آرا را بــه خــودش اختصــاص بدهــد مــی 

ــد یــک کرســی در مجلــس داشــته باشــد. توان



24 سال اول / شماره چهارم و پنجم    /  

نظام انتخاباتی ایران
 در ایــران از ابتــدای نهضــت مشــروطه 
تاکنــون ســه نــوع نظــام انتخاباتــی مورد اســتفاده 
ــس اول  ــات مجل ــت. در انتخاب ــه اس ــرار گرفت ق
ــت. در  ــوده اس ــل ب ــای عم ــی مبن ــام صنف نظ
انتخابــات مجلــس دوم نظــام دو درجــه و در 
مجلــس دوم حــزب دموکــرات، قانــون انتخابــات 
مســتقیم و اکثریتــی را پیشــنهاد داد و از آن زمــان 
تــا بــه حــال همیــن الگــو  بــر سرنوشــت کشــور 
مــا حاکــم اســت و هیــچ تغییــر ماهــوی نکــرده 

ــت. ــی اس ــی اکثریت ــام انتخابات ــت و آن، نظ اس
اولیــن مجلــس در جمهــوری  انتخابــات 
انتخابــات  اســالمی، 
ــه  ــود ک ــق ب ــت مطل اکثری
بــه  بعــد  هــای  دوره  در 
و  ســوم  یــک  اکثریــت 
ــک  ــن دوره ی ــد در چندی بع
ــود و همیــن چنــد  چهــارم ب
مــاه قبــل بــه اکثریــت یــک 
ــی  ــل گردید.یعن پنجــم تبدی
ــم  ــهر ق ــاًل  در ش ــر مث اگ
ــود و  ــزار ش ــی برگ انتخابات
یــک نماینــده بتوانــد بیســت 
را  مــردم  آرای  از  درصــد 
ــی  ــاورد در صورت ــت بی بدس
کــه از رقبــای دیگــر جلوتــر 
مجلــس  نماینــده  باشــد 
بعضــی  در  شــد.  خواهــد 
شــوراها  مثــل  انتخابــات 
ــات خبــرگان هــم  ــا انتخاب ی
حاکــم  نســبی  اکثریــت 
اســت یعنــی هــر کــس 
بیشــتر رأی آورد، انتخــاب 
ــتم  ــًا سیس ــتم را اصطالح ــن سیس ــود. ای ــی ش م
ــم  ــی ه ــه خیل ــم ک ــی گویی ــده م ــده و بازن برن
ــد  ــی توان ــی م ــک حزب ــون ی ــت، چ ــن اس خش
ــا  ــده شــود و احــزاب ی ــا بیســت درصــد آرا برن ب
افــراد یــا گــروه هــای دیگــر ممکن اســت هشــتاد 
ــه  ــی ب ــردم را داشــته باشــند ول درصــد از رأی م
دلیــل پراکندگــی آرا نتواننــد نماینــده ای بــه 
ــتاد  ــن هش ــالح ای ــه اصط ــتند. ب ــس بفرس مجل
ــه کرســی نمایندگــی نمــی  ــل ب درصــد آراء تبدی

ــه  ــاد اســت. البت ــت آراء زی ــه مــی شــود هــدر رف ــذا گفت شــود ، ل
ایــن سیســتم اشــکاالت اساســی دیگــری هــم دارد.  

ــراد  ــت، اف ــده اس ــده و بازن ــتم برن ــون سیس ــا چ ــور م در کش
ــوب  ــد. خ ــه رأی بیاورن ــد ک ــی کنن ــان را م ــالش خودش ــام ت تم
مــی بینیــد کــه پــول مــی گذارنــد، خودشــان را بدهــکار مــی کننــد 
ــا مدیــون ســرمایه دار هــا مــی شــوند و... آمــاری کــه مــا مــی  ی
ــن اســت  ــر ای ــا تــالش ب ــًا وحشــتناک اســت. در دنی شــنویم واقع
ــه ای عمــل کننــد  ــه گون کــه سیســتم هــای انتخاباتــی بتواننــد ب
ــی کــه  ــا ایرادات ــت شــود. حــاال ب کــه حقــوق مــردم بیشــتر رعای
گفتــم فــرض کنیــد کــه ایــن نظــام انتخاباتــی را پذیرفتیــم و قــرار 
اســت بــر همیــن اســاس، نظــام انتخاباتــی مــان را برگــزار کنیــم. 
مــا مشــکالت جــدی و اساســی در زیــر مجموعــه هــا داریــم؛  از 
جملــه اینکــه هیــأت هــای اجرایــی توســط فرمانــداران انتخــاب می 
ــدار  ــه فرمان ــوای اساســی همیشــه وجــود دارد ک ــک دع شــوند. ی
اصــالح طلــب باشــد یــا اصــول گــرا! ممکــن اســت شــما بگوییــد 
چــه ربطــی بــه فرمانــدار دارد؟ فرمانــدار بایــد انتخابــات را برگــزار 
کنــد حــاال می¬خواهــد اصــول گــرا باشــد یــا اصــالح طلــب. بایــد 
بگویــم: خیلــی فــرق مــی کنــد چــون فرمانــدار اســت کــه 30 نفــر 
معتمــد را انتخــاب مــی کنــد و ممکــن اســت آن 30 نفــر معتمــدی 
کــه خــودش دوســت دارد را انتخــاب کنــد اگرچــه مکانیــزم نظارتی 
ــک تبصــره دارد  ــان ی هــم وجــود دارد و آن اینکــه شــورای نگهب
ــد  ــر اینکــه معتمــدان بای کــه کار را ســخت کــرده اســت مبنــی ب
ــم  ــا ه ــواًل اینج ــند. معم ــارت برس ــای نظ ــأت ه ــد هی ــه تأیی ب
ــارت در  ــای نظ ــأت ه ــه  هی ــرا ک ــود چ ــی ش ــاد م ــری ایج درگی
ــدان را  ــن معتم ــداران، ای ــی فرمان ــی سیاس ــاوت مش ــورت تف ص
ــد  ــی کن ــی م ــدار معرف ــس را فرمان ــر ک ــد  و ه ــی کنن ــد نم تأیی
ــأت  ــه آنچــه هی ــد ب ــی رس ــر م ــد و در آخ ــی کنن ــد نم ــا تأیی آنه
ــدار  نظــارت مــی خواهــد. در مواقعــی کــه هیــات نظــارت و فرمان
از یــک جریــان سیاســی باشــند کار ســخت تــر مــی شــود. هیــأت 
ــات را برگــزار مــی کننــد و از میــان  اجرایــی اولیــن جلســه انتخاب
آن 30 نفــر معتمــد دعــوت شــده توســط فرمانــدار 8 نفــر را از بیــن 
ــتری ،  ــس دادگس ــور رئی ــا حض ــه ب ــد ک ــی کنن ــاب م ــود انتخ خ
رئیــس اداره ثبــت احــوال و فرمانــدار یــک هیــات 11 نفــره خواهــد 
ــت  ــد صالحی ــت تأیی ــاری اس ــه اآلن ج ــی ک ــق قانون ــود و طب ب
ــم  ــم بده ــه توضیحــی ه ــا اســت. البت ــه دســت اینه ــا ب کاندیداه
کــه اصــاًل تأییــد صالحیــت، کلمــه نادرســتی اســت چــون در دنیــا 
ــدا هــا و نمــی گوینــد صالحیــت چــرا  ــد شــرایط کاندی مــی گوین
کــه صالحیــت، کار مــردم اســت. اصــل 62 قانــون اساســی شــرایط 
ــات را  ــت انتخاب ــوندگان و کیفی ــاب ش ــدگان و انتخ ــاب کنن انتخ
معیــن کــرده اســت. شــرایط مثــل اینکــه نماینــده ســن و ســوادش 
ــا  ــی االصــل ی ــه باشــد، ایران ــدر باشــد، خدمــت ســربازی رفت چق
ــد.  ــی گوین ــرایط م ــا ش ــه اینه ــد ب ــته باش ــران را داش ــت ای تابعی

کشورداری
 چه در نظام اسالمی

 و چه در نظام غیر اسالمی 
یک ضوابطی دارد

 که باید رعایت کنیم 
و اگر رعایت نکردیم 

به مشکل بر می خوریم.
 ولی وقتی شما 

قوانینی می گذارید 
که قابل تفسیرهای 

گوناگون است، 
دیگر از ضوابط 
خارج می شویم 

و مشکالتی ایجاد می شود.
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مشکل دیگر 
ضعف نظام حزبی
 در ایران است. 

مهمترین کارویژه
 احزاب 

سازمان دادن
 به نامزدها و 
افکار عمومی

 برای برگزاری 
انتخابات است. 

برای مثال 
پاالیش نامزدها 
توسط احزاب 
انجام می شود؛

 اما در ایران تعداد زیاد 
نامزدهای انتخاباتی بیانگر 

توسعه نیافتگی 
سیاسی است. 

هیــأت هــای اجرایــی شــرایطی را کــه قانــون معیــن کــرده 
ــاًل در  ــد. اآلن مث ــی دهن ــق م ــش تطبی ــداق های ــر مص ــت ب اس
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا کــه خیلــی ســعی مــی کننــد 
ــد  ــر اســت بتوان ــد ت ــد کــه هــر کســی توانمن ــاز بگیرن دســت را ب
ــه  ــور س ــس جمه ــرد، رئی ــرار بگی ــی کشــور ق ــوه اجرای در رأس ق
شــرط بیشــتر نــدارد: ســن 35 ســال، متولــد خــاک آمریــکا باشــد 
و نمــی گویــد آمریکایــی االصــل باشــد، ســوم اینکــه 14 ســال بــه 
زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری تابــع آمریــکا باشــد. در ایــران 
قانونگــذاران شــرایط را ســخت تــر مــی کننــد. قانــون را محــدود 
ــه  ــم ک ــگ می¬گیری ــا را تن ــدر فیلتره ــن ق ــم و ای ــی کنی ــر م ت
شــرایط و صالحیــت فــرد حــزب اللهــی انقالبــی کــه هشــت ســال 
هــم در جنــگ بــوده اســت احــراز نمــی شــود و ایــن باعــث منازعــه 
سیاســی مــی شــود. اصــاًل فلســفه انتخابــات، فصــل منازعــه اســت، 
ــده بشــوم،  ــد نماین ــی مــن بای ــا کــه شــما مــی گوی ــن معن ــه ای ب
مــن هــم مــی گویــم مــن بایــد نماینــده بشــوم و آن یکــی هــم 
مــی گویــد مــن و ... در آخــر مــی گوینــد صنــدوق رأی و انتخابــات 
ــده مــی  ــم و هــر کســی کــه مــردم را خواســتند نماین مــی گذاری
شــود. ولــی در کشــور مــا خــود انتخابــات موضــوع منازعــه شــده 
ــر  ــتند و اگ ــفافی نیس ــن ش ــا قوانی ــن م ــون قوانی ــرا؟ چ ــت، چ اس
شــفاف هــم هســتند مجریــان و ناظــران، خــوب عمــل نمــی کننــد 
ــاد ناظــر وجــود  ــا نه ــام دنی ــو نیســتند. باالخــره در تم و پاســخ گ
دارد؛ مثــاًل در فرانســه شــورای قانــون اساســی نهــاد ناظــر اســت 
و بــر انتخابــات نظــارت مــی کنــد یــا در آمریــکا مجلــس مقننــه و 
مجلــس نماینــدگان اســت و اگــر احیانــًا مجلــس خطــا کــرد دیــوان 

ــی رأی نهایــی را مــی دهــد.  عال
یــک نکتــه را اشــاره کنــم کــه بــه عنــوان نکتــه پایانــی باشــد 
کــه یــک خبرنــگار خارجــی بــا مــن مصاحبــه کــرد و خیلــی روی 
ــراد داشــت. مــن نمــی خواســتم خیلــی  سیســتم انتخاباتــی مــا ای
ایــرادات کشــورم را پیــش او برجســته کنــم گفتــم: ببیــن! همــان 
ــود دارد  ــات وج ــرای انتخاب ــرایطی ب ــو ش ــور ت ــه در کش ــه ک گون
ــواد  ــّن و س ــم از س ــود دارد اع ــرایطی وج ــم ش ــا ه ــور م در کش
ــی و  ــوق اجتماع ــت از حق ــدم محرومی ــربازی و ع ــت س و خدم
امثالهــم؛ تــا اینجــا مســاوی هســتیم و مشــکلی نداریــم. حــاال مــا 
چــون کشــور اســالمی هســتیم بــه هــر حــال بایــد یــک تفاوتــی 
ــا یــک کشــور الئیــک و ســکوالر داشــته باشــیم. چــون کشــور  ب
اســالمی هســتیم مثــاًل عــدم محکومیــت بــه حــدود شــرعی را هم 
اضافــه مــی کنیــم کســی کــه مشــروب خــورده یــا محکــوم شــده 
ــدارد نماینــده  و شــالق خــورده اســت را مــی گوییــم صالحیــت ن
بشــود. بلــه مــا اســالمی هســتیم و بایــد ایــن کار را بکنیــم. کســی 
کــه مرتــد اســت و بــه خاطــر ارتــدادش حکــم گرفتــه اســت معلــوم 
ــا ایــن جــا مشــکلی  ــدا باشــد. ت ــد کاندی اســت آن هــم نمــی توان
نیســت؛ امــا برخــی از قوانیــن قابــل اســتناد نیستند.کشــورداری چــه 

ــک  ــر اســالمی ی ــه در نظــام غی در نظــام اســالمی و چ
ــت  ــر رعای ــم و اگ ــت کنی ــد رعای ــه بای ــی دارد ک ضوابط
نکردیــم بــه مشــکل بــر مــی خوریــم. ولــی وقتــی شــما 
ــون  ــیرهای گوناگ ــل تفس ــه قاب ــد ک ــی می گذاری قوانین
اســت، دیگــر از ضوابــط خــارج مــی شــویم و مشــکالتی 
ــا  ــه م ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ــی شــود. ای ایجــاد م
ــور در  ــا کش ــیم، م ــته باش ــی داش ــن عال ــد اآلن قوانی بای
ــاال ببریــم،  ــد انتظــارات را ب حــال توســعه هســتیم و نبای
ولــی مــی توانیــم برخــی از قوانیــن مثبــت دنیــا را 
ــه هــر حــال مــدل هــا و راهکارهــای  ــم. ب اســتفاده کنی
ــه آن توجــه  ــران ب ــا وجــود دارد کــه در ای ــادی در دنی زی

نمــی شــود. قانونــی کــه اآلن حاکــم 
اســت قانــون مشــروطه دوم اســت و 
ــه صــرف  ــت و هزین ــدر وق ــر چق ه
آن مــی کننــد بدتــر مــی شــود؛ کمــا 
ــرات همیــن 20  ــن تغیی اینکــه آخری
درصــد بــود کــه انتخابــات را خیلــی 
خشــن تــر مــی کنــد و باعــث تفرقــه 
ــفه  ــود و آن فلس ــی ش ــّتت م و تش
اصلــی انتخابــات کــه فصــل منازعــه 
اســت تبدیــل بــه موضــوع منازعــه و 

دعــوا مــی گــردد. 
ــام  ــف نظ ــر ضع ــکل دیگ مش
ــن  ــت. مهمتری ــران اس ــی در ای حزب
دادن  ســازمان  احــزاب  کارویــژه 
عمومــی  افــکار  و  نامزدهــا  بــه 
ــت.  ــات اس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
نامزدهــا  پاالیــش  مثــال  بــرای 
ــود؛  ــی ش ــام م ــزاب انج ــط اح توس
امــا در ایــران تعــداد زیــاد نامزدهــای 
ــر توســعه نیافتگــی  ــی بیانگ انتخابات
ــام  ــه نظ ــم ک ــت. گفتی ــی اس سیاس
اکثریتــی موجــد نظــام دوحزبــی 
ــم  ــران ه ــًا در ای ــه قاعدت ــت ک اس
ــه باشــد؛ امــا بــه دلیــل  بایــد اینگون
ــگ سیاســی  توســعه نیافتگــی فرهن

ــات  ــتیم و در انتخاب ــه هس ــزاب مواج ــدد اح ــا تع ــا ب م
ناچاریــم انــرژی زیــادی را صــرف هــم گرایــی و وحــدت 
احــزاب موجــود در یــک جبهــه سیاســی بنامیــم کــه خــود 

ــت. ــی اس ــث مفصل مبح
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محمد حسین ارجمندنیا
(پژوهشگر دینی)

چکیده 
انتخاب از ویژگی های ذاتی انسان است که با کمترین توجهی نمود پیدا می کند.

در این پژوهش در آغاز به تعریف کوتاهی از انسان، انتخاب و نسبت بین آن 
دو می پردازیم و سپس شواهدی چند برای نشان دادن وجود انتخاب و اهمیت آن را 
یادآور می شویم و پس از آن، خاستگاه و انجام انتخاب را تشریح می کنیم و در ادامه به 
تبیین متعلق انتخاب و شاخصه یک انتخاب مطلوب خواهیم پرداخت و در پایان نتیجه 
می گیریم که ما ناگزیر از انتخابیم و باید بهترین انتخاب را داشته باشیم که آرامش را به 

ما هدیه دهد.

کلیدواژه: انسان، انتخاب، خود، دیگران، شاکله، مسئولیت، تعهد، بود، نمود
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مقدمه
 آغازگاه آفرینش آدمی به نمی دانم باز می گردد »واهلل اخرجکم من 
بطون امهاتکم التعلمون شیئاً و جعل لکم السمع واالبصار واالفئدة لعلکم 
تشکرون« )1( و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد، در حالیکه چیزی 
نمی دانستید و برای شما گوش و دیدگان و دل ها قرار داد تا شکر گزارید. 
اینکه آدمی از کجا آمده، چگونه آمده، کی آمده و پرسش هایی از این دست 
همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و تا امروز پاسخ دقیق و صریحی 
برای آن یافت نشده است. به هر حال انسان موجود است چه آنکه افکنده 
شده باشد )2(  و یا حاصل یک روند تکاملی باشد )3(  برای شناخت او نیازمند 
برشی هستیم از ماهیت )4(  و یا هستی )5(   او تا ویژگی هایش آشکار شود. 
گرچه این کار سهل و ممتنع می نماید. ممتنع از آن جهت که هر شخصی 
نسخه ای منحصر به فرد است و دست یابی به تک تک آنها محال است و 
سهل از آن جهت که آدم ها شبیه به هم اند و با تجزیه یکی می توان بقیه 

را تحلیل نمود.
در این کوتاه مقال به بررسی یکی از ویژگی های اساسی انسان یعنی 
انتخاب می پردازیم و پیش از آن مفهوم انسان، انتخاب و نسبت بین آن دو 

را به اختصار توضیح می دهیم.

مفهوم انسان
انسان واژه ای است عربی، اسم جنس عام که برای مذکر و مؤنث و 
جمع و مفرد یکسان بکار می رود.  لفظ انسان یا برگرفته از نسیان است بنا 
بر اینکه اصل آن انسیان باشد.  و یا برگرفته از انس است.  تعاریف گوناگون 
نیز از او شده است که بنابر سالیق اندیشمندان متفاوت بوده است به عنوان 

نمونه :
انسان موجودی است راست قامت

انسان موجودی است تمدن ساز و فرهنگ آفرین
انسان موجودی است مضطرب 

انسان موجودی است دردمند
انسان موجودی است مختار

انسان حیوان ناطق است
انسان حیوانی است تکامل یافته

انسان خلیفة اهلل است
انسان موجودی است که مظهر جمیع اسما است.

و تعاریف از این دست فراوان ذکر شده است که هر کدام برگرفته از 
دیدگاه اندیشمندان با توجه به فضای حاکم بر ذهن آنان و محیط پیرامون 

آنان است.

 مفهوم انتخاب
واژه انتخاب مصدر به معنای برگزیدن)9(  و گاه اسم مصدر به معنای 
گزینش است)10(  یعنی برگزیدن چیزی یا کسی از میان یک مجموعه 
انتخاب یکی از معانی اختیار است و آن جایی است که اختیار به فاعل بالقصد 
تعریف می شود » هوالذی له علم وارادة و علمه بفعله تفصیلی قبل الفعل 
بداع زاید کاالنسان فی افعاله االختیاریة«)11(  فاعل بالقصد، فاعلی است که 
از روی علم و آگاهی با اراده انتخاب می کند و انگیزه ای زاید بر ذاتش دارد 

به گونه ای که اگر این انگیزه خاص نسبت به انجام کار در او پدید نیاید، آن 
کار تحقق پیدا نمی کند. همانند کارهای روزمره اعم از خوردن، خوابیدن، 

مطالعه کردن و ...

نسبت بین انسان و انتخاب
انتخاب یک ویژگی خاص و صفت ویژه برای انسان است که نسبتش 
با انسان، نسبت تساوی است. همان طور که انسان ناطق است می توان گفت 
انسان انتخاب گر است! بنابراین می توان چنین تعریف کرد: انسان حیوانی 

است انتخاب گر ...

شواهد وجود انتخاب
جد اعالی انتخاب اختیار است که بدیهی می نماید همان گونه که 
عالمه حلی در کشف المراد می گوید : » الضرورة قاضیة باستناد االفعال 
الینا«)12(  ولی یادآوری شواهدی چند خالی از فایده نیست.  اولین شاهد، 
وجدان و علم حضوری است که به تعداد آدمیان از بدو تا ختم متنوع و متکثر 
است، هر کسی در درون خویش و با علم حضوری درک می کند که مختار 
است و انتخاب گر، همان طور که احساس تشنگی و نیاز به آب را درک 
می کند همینطور احساس می کند که می تواند بنوشد یا ننوشد و یا چه چیزی 

را برای نوشیدن انتخاب کند. مولوی در این زمینه می گوید:
اختیار هست ما را بی گمان    

حس را منکر نتانی شد عیان)13( 
اختیار اندر درونت ساکن است    

ناندید او یوسفی، کف را نخست)14( 
دومین شاهد، تردید در تصمیم گیری هاست، گاه آدمی آنقدر تردید دارد 
که عنان خویش را به قرعه و استخاره می سپارد، اگر انتخابی در کار نبود این 

تردید بی معنا بود. به قول مولوی:
اینکه فردا این کنم یا آن کنم    

این دلیل اختیار است ای صنم)15( 
و در جای دیگر می گوید:

در تردد مانده ایم اندر دو کار
این تردد کی بود بی اختیار)16( 
این کنم یا آن کنم او کی گود

که دو دست و پای او بسته بود)17( 
سومین شاهد، پشیمانی از کارهاست، عقال همواره برای هر انتخابی 
ضریب خطایی قائل اند و راه جبران خطا را در قوانین مدنی اعم از ارث، دیه 
و ... قرار داده اند و اساساًً توبه در فرهنگ اسالمی به دلیل پذیرش پشیمانی 
است. اگر راه و کار خطا را انسان انتخاب نکرده بود پشیمانی معنا نداشت و 
همین طور احساس شرم و خجالت کشیدن از کارها همه حاکی از انتخاب 
است و اگر انتخابی نبود اینها همه بی معنا بود. در همین جا مولوی می گوید:

گر نبودی اختیار این شرم چیست
و این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟)18( 

چهارمین شاهد، وجود نظام پاداش و کیفر و یا امر و نهی و تکلیف 
است.اینکه عقال کسی را تنبیه می کنند و یا به کسی جایزه می دهند. اینکه 
مجرمان را محاکمه، مؤاخذه و زندان می کنند، نشانگر آن است که انسان 



28 سال اول / شماره چهارم و پنجم    /  

با تالش و انتخابش برگزیده است  و اگر این گزینش نبود 
تکلیف، بی معنا بود؛ چنانچه مولوی می گوید:

زان که محسوس است ما را اختیار
خوب می آید بر او تکلیف کار)19( 

اگر این باور نبود که آدمی می تواند انتخاب کند، امر و 
نهی بی معنا بود، اگر بدانیم که کسی نمی تواند از امر و نهی 

سرباز بزند امر و نهی معنا نداشت؛ به قول مولوی:
جمله قرآن امر و نهی است و وعید  

امر کردن سنگ مرمر را که دید)20(   
شواهد فراوان دیگری را نیز می توان بر شمرد از جمله 
مسئولیت و تعهد که چرا ما متعهد می شویم و مسئولیت 
کاری را می پذیریم اگر ما انتخاب نکرده ایم تعهد و پذیرش 
مسئولیت معنا ندارد. پس ما می توانیم انتخاب کنیم و آنچه را 
انتخاب کردیم متعهد می شویم و مسئولیت آن را می پذیریم. 
بنابراین با توجه به شواهد ذکر شده ملتفت)21(  خواهیم شد 

که انسان مختار و انتخاب گراست.

اهمیت انتخاب
از آنجا که شخصیت آدمی را انتخاب های پی در پی او می سازد و 
این روحیات و سجایا و عاداتی که بر اساس انتخابهایش به دست آمده او 

را مقید می کند که بر اساس آن ملکات نفسانی و شاکله اش عمل کند که 
خداوند می فرماید: »قل کل یعمل علی شاکلته«)22(  بگو هر کسی بر اساس 
شاکله اش عمل می کند الزم به توضیح است که عمل بر اساس شاکله در 
پاسخ به آیات پیشین است که چگونه ممکن است قرآن برای عده ای شفا 
و رحمت باشد و برای عده ای دیگر خسران و زیان: »و ننزل من القرآن ما 
هو شفاء و رحمة للمؤمنین وال یزید الظالمین االخساراً«.)23(  خداوند در پاسخ 
می فرماید که ما هیچ تفاوتی بین آدمیان قائل نشدیم و این خود آنانند که 
بر اساس شاکله خود عمل می کنند، آنکه شاکله ای معتدل و مستقیم دارد از 
قرآن بهره مند می شود و آنکه شاکله اش بر اساس ظلم و ستم بنا نهاده شده 
بهره ای به جز خسران و زیان نخواهد داشت مگر آنکه شاکله اش را تغییر 
دهد این انسان است که با انتخابهایش شاکله اش را می سازد و بر اساس 
شاکله ای که ساخت، شخصیت او شکل می گیرد و تا زمانی که تغییری در 
آن ایجاد نکند بر آن اساس زندگی خواهد کرد و بر اساس آن خواهد مرد و 
بر اساس آن محشور خواهد شد و به همین دلیل است که خداوند می فرماید 
» من کان فی هذه اعمی فهو فی االخرة اعمی واضل سبیال«)24(  اگر کسی 
در اینجا کور باشد در آخرت نیز کور و گمراه تر خواهد بود و عکس آن نیز 
صادق است اگر کسی در این دنیا بصیر و بینا بود در آنجا نیز بینا خواهد بود. 
بنابراین انتخاب های انسان است که زندگی در این دنیا و به هنگام مرگ 

و پس از آن را رقم خواهد زد و تمام داشته های آدمی را تشکیل می دهد.

انتخاب در قرآن 
آیات فراوانی دال بر انتخاب انسان وجود دارد که در اینجا چند آیه از 

آیات شریفه قرآن کریم را با اندکی توضیح، یاد آور می شویم.
آیه ۲56 سوره بقره  -1

اُغوِت َو ُیْؤِمْن  یِن َقْد تََبیََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ َفَمْن َیْکُفْر بِالطَّ ال إِْکراَه ِفي الدِّ
ُ َسمیٌع َعلیٌم ِ فقد اسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوثْقي  اَل انِْفصاَم لَها َو اهللَّ بِاهللَّ

بیراهه آشکار شده  از  در دین هیچ اکراهی نیست چرا که راه 
است، پس هر که به طاغوت کفرورزد و به خدا ایمان آورد  بقینًا 
به محکم ترین دستاویز آویخته است که هرگز نخواهد گسست و 

خداوند شنوای داناست.
آیه شریفه بیان می کند اواًل آدمی مختار است و هیچ الزام و اجبار 
و اکراهی در پذیرش دین ندارد زیرا که دین عبارتست یک سلسله معارف 
علمی که معارف عملی به دنبال دارد و جامع همه این معارف یک 
کلمه  است و آن عبارتست از اعتقادات و اعتقاد و ایمان همه از امور 

قلبی است که اکراه و اجبار در او راه ندارد.
ثانیاً انتخابگر است، همینکه ایمان به خدا را بر گزینه دیگر که ایمان به 
طاغوت است بر می گزیند نشان می دهد که انسان انتخاب گراست و البته 
با پذیرش والیت خداوند و ایمان به او به محکم ترین دستاویز آویخته که 

گسستنی نیست
آیه 17 سوره فصلت  -۲

ا ثَُموُد َفَهَدْیناُهْم َفاْسَتَحبُّوا الَْعمي  َعلَي الُْهدي  ... َو أَمَّ
و اما ثمودیان پس آنها را هدایت کردیم ولی کور دلی را بر هدایت 

برگزیدند.
ثمود و ثمودیان و یا قوم ثمود سمبل است و آیه شریفه بدین معناست 

انتخاب یک ویژگی 
خاص و صفت ویژه 
برای انسان است که 
نسبتش با انسان، نسبت 
تساوی است. همان طور 
که انسان ناطق است 
می توان گفت انسان 
انتخاب گر است! بنابراین 
می توان چنین تعریف 
کرد: انسان حیوانی است 
انتخاب گر.
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که هدایت درب خانه تک تک افراد و همه جوامع را می زند و آنان هستند 
که با علل و انگیزه های متنوع  و متفاوت هدایت را رها کرده و به غفلت و 
معصیت و ضاللت و گمراهی روی می آورند بنابر این تغییر و ضعیت در دست 

آنان است و آدمیان هستند که انتخاب می کنند.
آیه ۳ سوره انسان  -۳

ً ا َکُفورا ا شاِکراً َو إِمَّ بیَل إِمَّ إِنَّا َهَدْیناُه السَّ
ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار باشد و یا ناسپاس.

همان طور که نور افشانی و هدایت انسان، سنت الهی است، انتخاب 
گری انسان نیز یک سنت الهی است.

خداوند نور افشانی، هدایت و راهنمای می کند و راه را برای همه گان 
مشخص می کند و این انسان است که با دیدن راه، بیراه و مسیر نادرست 

را انتخاب می کند.
بنابر این، قرآن کریم انسان را موجودی انتخاب گر می داند و روح 
گزینشگری را حاکم بر او می داند که اگر اینگونه نبود بیان دو قطبی ها در 
باورها، اخالق و ذکر پیامدهای انتخاب ها، نادرست و بیان وعد و وعیدها، 

بی معنا می بود.

خاستگاه انتخاب
اینکه انتخاب از کی و از کجا آغاز می شود پرسش بسیار مهمی است 
و پرداختن به آن مجال دیگری را می طلبد، اما مهم این است نقطه آغازین 
انتخاب، نفس و خود انسان است. آدمی ابتدا خود را انتخاب می کند و با حب 
النفس خود را برای خود بر می گزیند و خودخواه می شود البته در اینکه خود 
خواهی خوب است یا بد، بحث های فراوان اخالقی، روان شناختی و حتی 
جامعه شناختی می توان کرد ولی همین قدر می توان گفت اگر خودخواهی 
نبود تا امروز نسل بشر منقرض شده بود یعنی بقاء انسان مرهون خودخواهی 
اوست و شاید بتوان گفت خودخواهی یک موهبت الهی است که آدمی 
انتخابش می کند و اگر این گونه نبود همه دست به انتحار می زدند ولی آنچه 
به عنوان خودخواهی و حب النفس مذموم شمرده شده به دلیل این است 
که در جای خود قرار نگرفته و هر چیزی که در جای خود قرار نگیرد ظلم 
است و ظلم قبیح و مذموم است. جایگاه انسان، خلیفة اللهی است! او باید 
جانشین خدا باشد؛ اگر به جای خدا نشست، در غیر جای خود قرار گرفته که 
ظلم است و لذا خداوند می فرماید: »افرایت من اتخذ الهه هواه و اضل اهلل 
علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة فمن یهدیه من 
بعد اهلل افال تذکرون«.)25(  پس آیا دیدی کسی که هوای خویش را معبود 
قرار داده و خدا او را با وجود عملش گمراه کرده و به گوش و دلش مهر زده 
و بر دیده اش پرده نهاده است آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد 
کرد، آیا پند نمی گیرد؟ بنابراین نقطه شروع انتخاب، گزینش خود برای 
خود است که اگر عادالنه باشد و بر سکوی خود بایستد به کمال می رسد 
و انسان کامل خواهد شد و اگر در جایگاه خداوند قرار بگیرد ظالمانه خواهد 
بود که به جرأت می توان گفت بزرگترین مشکل بشر امروزی این است که 
آدمی در جای خود نایستاده است و اگر پدیده ای بر اساس ظلم شکل بگیرد 
پایدار نخواهد بود. فجایعی که امروز در عالم با آن مواجه ایم از این دست 
است یأس و نومیدی، احساس پوچی و بی معنایی در زندگی اجتماعی همه 
و همه ناشی از این نگاه ظالمانه انسان به خود است که باید اصالح شود و 
این مهمترین وظیفه و رسالت دانشمندان و به ویژه فیلسوفان در جهان امروز 

است که تالش کنند هر چیزی را به جای خود برگردانند 
که از فروپاشی این عالم جلوگیری کنند. چه خوش می گوید 

شیخ محمود شبستری در گلشن راز:
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست)26(  
اگر ذره ای برگیری از جای

خلل یابد همه عالم سراپای)27( 

انجام انتخاب
بیان شد که خاستگاه انتخاب، خود است یعنی نقطه 
آغازین انتخاب، خود آدمی است و انجام انتخاب، دیگران 
دیگران  به  و  از خود شروع می شود  انتخاب  یعنی  است 
می انجامد. دیگران به دلیل فاصله ای که با من )خود( دارند 
می تواند با سه عنوان متفاوت )آن، او ، تو( )28(  بررسی شود. 
»آن« انتخابی است که به طور کامل در اختیار انتخابگر 
است و عنانش کاماًل در اختیار اوست؛ »آن« همانند کاالیی 
است که به هر سو و هر جهت برده می شود همانند اثاث 
منزل، اتومبیل، خانه و ... همه تحت فرمان من )خود( است. 

» من « خود را مالک »آن« می داند و هر گونه تصرفی را برای خود مباح 
می داند.

»او« انتخابی است که طبق ضوابطی در اختیار انتخاب گر است، »او« 
انتخاب را محدودتر می کند زیرا که مختار است و هر گونه تصرفی در او باید 
تحت توافق، ضابطه و قانون باشد همانند : وکیل، نایب، همسر و ... » تو« 
انتخابی است که در اینجا من )خود( تمام عنان اختیار خویش به »تو« سپرده 
است و آن قدر در او ذوب شده است که دیگر خودی نمی بیند و یک رابطه 
دو شرطی من » تو، تو « من، با یک جابجایی به رابطه من - من مبدل 
خواهد شد و آدمی با این گزینش در اوج است. و احساس دوگانگی ندارد 
و گویا با یک قوس صعودی به خودخواهی محض رسیده است که شناخت 
»تو« را وابسته به شناخت خود می بیند چنانچه در حدیث معروف نبوی آمده 
است »من عرف نفسه فقد عرف ربّه«.)29( یعنی هر کس خود را شناخت به 
تحقیق پروردگار خویش را شناخته است در اینجا معرفت خود همان معرفت 
دیگران خوانده می شود. در این گزینش به ظاهر آدمی از خود هیچ ندارد و 
عنان خویش به تو سپرده است ولی در حقیقت همه چیز دارد زیرا که خودش 
را به منبع الیزال متصل نموده است؛ اینجاست که احساس می کند به عهدی 
که با خدا در »الست«  بسته بود عمل کرده: »و اذ اخذ ربک من بنی آدم من 
ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم، الست بربکم قالوا بلی«.)30(  آن گاه 
که پروردگار تو از پسران آدم از پشت هایشان، نسل و نژاد آنها را برگرفت و آنها 
را بر خودشان گواه کرد که آیا من پروردگار شما نیستم همه گفتند بلی! بنابراین 

انجام انتخاب، دیگران است با ترتیب آن، او، تو .

متعلق انتخاب
آنچه انتخاب به آن تعلق می گیرد و انسان می تواند برگزیند همانا موجود 
است و معدوم نمی تواند مورد انتخاب قرار گیرد. از نظر فلسفی متعلق انتخاب 
بازه باز )ا ه( )31(  است! صفر معدوم است و نمی توان عدم را انتخاب کرد، 
عدم چیزی نیست که برگزیده شود ولی هر چه که لباس وجود بر تن کرد 
می تواند مورد گزینش و انتخاب قرار بگیرد. بین صفر و یک بی نهایت پدیده 

انتخاب، نتیجه شناخت 
است، کسی که بر اساس 

علم و آگاهی انتخاب 
می کند باید مسئولیت 
انتخابش را بپذیرد و 
این مسئولیتی است 
که متوجه عالمان و 

آگاهان است که بدانند 
هر تالشی برای انتخاب 

هزینه ای دارد که باید 
هزینه آن را بپردازند.
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است که همگی می توانند مورد گزینش قرار بگیرند ولی نه صفر که معدوم 
است می تواند انتخاب شود و نه یک که مطلق وجود است زیرا برای انتخاب، 
گزینش گر بایستی بر پدیده ها اشراف داشته باشد که اینگونه نیست البته 
می توان به آن بسیار نزدیک شد ولی نمی توان به آن رسید. آدمی ممکن الوجود 
است و نمی تواند بر واجب الوجود اشراف پیدا کند و آن را برگزیند. اما اگر با دید 
عرفانی به این گزاره بنگریم ممکن است مطلق وجود نیز مورد گزینش قرار 
بگیرد با این نگاه آن وجود محض دسترس ترین است و همه چیز جلوه او یند 
و هر چه هست اوست و همه با هم وحدت دارند. با این تعبیر متعلق انتخاب 

بازه نیم باز )ا ه( است و مطلق وجود هم قابل گزینش خواهد بود. 

شاخصه انتخاب
انتخاب در زمان حال صورت می گیرد، گذشته را نمی توان انتخاب 
کرد، از گذشته تنها گزارشی موجود است و سهم تأثیر ما در این انتخاب 
صفر است، آینده را نیز نمی توان انتخاب کرد به دلیل اینکه موجود نیست 
ولی می توان راهی را انتخاب و یا به عبارتی راهی را تولید کرد که با کمک 
آن بتوانیم انتخاب صحیحی داشته باشیم و بتوانیم آینده بهتری را بسازیم! 
شاخصه اساسی این راه، کم کردن فاصله بین بود و نمود آدمی است! آدمی 
در زمان حال از بود و نمود برخوردار است. آنچه ظهور و بروز دارد همان نمود 
اوست که مدعی همه کماالت است ولی فاصله فراوانی با بود انسان دارد 
بهترین شاخصه برای انتخاب ما و اینکه چه انتخابی بهتر و درست تر است 
اینکه بر آیند آن انتخاب کم کردن فاصله بود و نمود آدمی باشد تا بدانجا که 
این فاصله به صفر برسد و این زمانی تحقق پیدا می کند که باانتخابمان هیچ 
گونه پنهان کاری نداشته باشیم همان گونه که امام علی)ع( می فرماید: »و 
احذر کل عمل یعمل به فی السر و یستحی منه فی العالنیة و احذر کل عمل 
اذ سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه«)32(  بپرهیز از هر کار پنهانی که در 
آشکار شدنش شرم داری، بپرهیز از هر کار پنهانی که اگر از کننده آن پرسش 
کنند نپذیرد و یا عذرخواهی کند. انتخابی مطلوب است که اگر پرده ها باال 
رود و بود آدمی آشکار شود کوچکترین نگرانی و شرمندگی نداشته باشد. این 
مهم با اصالح انگیزه و نیت تحقق پیدا می کند. اگر این انگیزه در انسان ها 
شکل بگیرد آنگاه هیچ رذیله ای را مشاهده نخواهیم کرد و افراد و جامعه و 
تاریخی نمونه خواهیم داشت و این همان فضایی است که به دنبال آنیم و 

امید داریم با ظهور امام زمان )عج( محقق شود.

پیامد انتخاب
انتخاب، نتیجه شناخت است، کسی که بر اساس علم و آگاهی انتخاب 
می کند باید مسئولیت انتخابش را بپذیرد و این مسئولیتی است که متوجه 
عالمان و آگاهان است که بدانند هر تالشی برای انتخاب هزینه ای دارد 
که باید هزینه آن را بپردازند. امام علی)ع( می فرماید: »ما اخذ اهلل علی اهل 
الجهل ان یتعلّموا حتی اخذ علی اهل العلم ان ُیَعلِّموا« . )33(  خداوند از مردم 
نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند 
بنابراین این آگاهان و دانشمندان هستند که با سخت کوشی و تالش فراوان 
انتخاب می کنند و همواره هزینه آن را در جامعه و تاریخ پرداخته اند تا راه را 

برای انتخاب دیگران هموار سازند.

نتیجه
داشته های وجودی انسان بر اساس انتخاب به دست می آید انتخاب های 

پی در پی شاکله ای برای آدمی طراحی می کند که با آن شاکله زندگی 
می کند و با آن شاکله می میرد و با آن شاکله محشور خواهد شد. این فرایند 
شاکله سازی با اراده و آگاهی است که منجر به تصمیم می شود و نتیجه این 

تصمیم انتخاب است.
انتخاب از آدمی قابل انفکاک نیست و ناگزیریم از پذیرش آن؛ به عبارت 
دیگر آدمی محبوس به انتخاب است و محکوم به آزادی است حتی اگر تنها 
یک گزینه پیش رو داشته باشد و این انتخاب زمانی به مطلوب خویش 
خواهد رسید که فاصله بود و نمود را به حداقل برساند و هر قدر این فاصله 
کمتر شود از کمال باالتری برخوردار خواهد شد تا اینکه این فاصله به صفر 
برسد و آن در انسان کامل است که معصومین)علیهم السالم( نمونه های آنند 
و در رأس همه پیامبر گرامی اسالم »محمد مصطفی« است که امید است با 

تأسی به آنان و حرکت در مسیرشان بهره ای نصیبمان گردد.

پانوشت ها: 
1 . قرآن کریم، سوره نحل، آیه 78.

)fixism( 2  . بنابر تئوری فیکسیسم
)transformism( 3  . بنابر تئوری ترانسفورمیسم

4  . بنابر فلسفه اسالمی.
)existentialism( 5  . بنابر فلسفه های وجودی

6  . سید ضیاءالدین سجادی، انسان در قرآن، ص 18.
7  . حسینی الزبیدی،  تاج العروس، ج4، ص 102.

8  . صدرالدین الشیرازی، محمد ابراهیم، اسفار اربعه، ج2، ص 302.
9  . فرهنگ دهخدا.
10  . فرهنگ عمید.

11 . طباطبایی، محمدحسین، نهایة الحکمة، ص 173.
12  . عالمه حلی، کشف المراد، ص 308.

13  . مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت 2967.

14  . مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت 2975.

15  . مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت 3024.
16  . مثنوی معنوی، دفتر ششم، بیت 408.
17  . مثنوی معنوی، دفتر ششم ، بیت 409.

  18. مثنوی معنوی، دفتر ششم ، بیت 3009.
19  . مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت 3021.
20  . مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت 3026.

21  . التفات نقش بسیار مهمی در ظهور بدیهیات ایفا می کند ممکن است امری بدیهی 
باشد چون التفات نداریم غیر بدیهی به نظر آید و انتخاب و اختیار هم بدیهی اند البته اگر 

التفات باشد.
22  . قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 84.
23  . قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 82.
24  . قران کریم، سوره اسراء، آیه 72.
25  . قرآن کریم، سوره جاثیه، آیه 23.

26  . شیخ محمود شبستری، )اسعدالدین محمود شبستری(، گلشن راز، بخش 50.
27  . شیخ محمود شبستری، )اسعدالدین محمود شبستری(، گلشن راز، بخش 8.
28  . تعابیر فوق از مارتین بوبر دانشمند اتریشی در کتاب ) من تو( برگرفته شده.

29  . بحاراالنوار، جلد95، ص 452.
30  . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 172.

31  . این تعبیر برگرفته از ریاضیات و آنالیز است.
32  . امام علی)ع(، نهج البالغه، نامه 69.

33  . امام علی)ع(، نهج البالغه، حکمة 478.
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32 سال اول / شماره چهارم و پنجم    /  

مقدمه
آیــا می تــوان بــدون دادن حقــوق افــراد از آنهــا مســئولیت 
خواســت؟ و ازآنجاکــه حــق گرفتنــی اســت و نــه دادنــی، آیــا بــدون 
ــراد احســاس مســئولیت ایجــاد  ــوان در اف ــاق حــق می ت ــکان احق ام
ــه و چــه در  ــه از نظامــات اســتبدادی- چــه در ســطح خان کــرد؟ البت
ســطح مدرســه و جامعــه- نمی تــوان چنیــن انتظــاری داشــت، زیــرا 
ــد و  ــل می کن ــئولیت را تحمی ــف و مس ــری، تکلی ــات فک ــن نظام ای
ــی شــود.  ــراد درون ــن احســاس و ارزش در اف ــا ای ــد ت منتظــر نمی مان
ــی  ــه هــر قیمت ــف ب ــا تکلی ــه خشــونت دســت خواهــد زد ت ــی ب حت
انجــام شــود و ایــن اعمــال خشــونت را غیــرت و حمیــت و مخالفــت 
بــا آن را تســاهل و تســامح نــام خواهــد نهــاد. در این فضــای فرهنگی 
احقــاق حــق نــه  تنهــا نشــانگر شــجاعت، شــهامت اخالقــی، پاکــی، 
تقــوا و درســتی نیســت؛ بلکه بیانگــر عصبیت، جســارت، ناســازگاری و 
زیاده خواهــی خواهــد بــود، زیــرا قبــل از هــر چیــز اقتــدار فــرد مســتبد 
و عدالــت ادعایــی او را زیــر ســؤال می بــرد. از ایــن تأســف بارتر ایــن 
ــف و  ــل تکلی ــداران اســتبداد به جــای »حــق در مقاب اســت کــه طرف
ــُروِم  ــائِِل َوالَْمح ِّلسَّ ــقٌّ ل ــْم َح ــي أَْمَوالِِه ــون: و َِف ــئولیت« )همچ مس
ــی »ره«:  ــن اعتصام ــات از پروی ــن ابی ــات:19« و همچــون ای »الذاری
گشــت حــق کارگــران پایمــال/ بــر صفــت غلــه کــه در آسیاســت - 
چنــد شــود بارکــش ایــن و آن/ زارع بدبخــت مگــر چارپاســت - عــدل 
چــه افتــاد کــه منســوخ شــد/ رحمــت و انصــاف چــرا کیمیاســت؟(، 
همــواره »حقیقــت بــه معنــای مطابــق بــا واقــع« )مثــل: معــاد حقیقت 
دارد.( یــا »حــق بــه معنــای اســتحقاق« )اینــش ســزا نبــود دل حقگزار 
مــن/ کــز غمگســار خــود ســخن ناســزا شــنید.( و... را پیــش کشــیده 
و مطــرح می کننــد و بیــش از حــق از مســئولیت فرزنــد، دانش آمــوز، 
ــرادی در  ــن اف ــب چنی ــد. اغل ــخن می گوین ــاورز و... س ــر و کش کارگ
محیط هــای بســته اســتبدادی رشــد یافتــه و بــر اســاس شــاکله خــود 
ــد  ــه خواهن ــد و ناخــودآگاه اســتبدادورزی خــود را توجی عمــل می کنن
نمــود. ایــن نگــرش ریشــه در بخشــی از فرهنــگ ایران زمیــن داشــته 
ــن  ــزرگ ای ــان و حکمــای ب ــکار مربی ــی در اف ــواردی از آن را حت و م
ــا  ــف ب ــتن تکلی ــه خواس ــت. چنانک ــراغ گرف ــوان س ــرزمین می ت س
چاشــنی خشــونت ورزی در بخــش تربیتــی گلســتان ســعدی نیــز مورد 

تأییــد قرارگرفتــه اســت:
معلــم ُکّتابــی دیدم در دیــار مغرب، ترشــروی، تلخ گفتــار، بدخوی، 
مــردم آزار، گــدا طبــع، ناپرهیــزگار کــه عیــش مســلمانان بــه دیــدن او 
ــی  ــردی. جمع ــیه ک ــردم س ــش دل م ــدن قرآن ــتی و خوان ــه گش تب
پســران پاکیــزه و دختــران دوشــیزه بــه دســت جفــای او گرفتــار. نــه 
زهــره خنــده و نــه یــارای گفتــار گــه عــارض ســیمین یکــی را طپنچه 
زدی و گــه ســاق بلوریــن دیگــری شــکنجه کــردی. القصــه شــنیدم 
ــد و  ــد و براندن ــد و بزدن کــه طرفــی از خباثــت نفــس او معلــوم کردن
ــم  ــرد حلی ــد: پارســای ســلیم، نیک م ــه مصلحــی دادن ــب او را ب مکت
ــی و موجــب آزار کــس  ــه حکــم ضــرورت نگفت ــز ب ــه ســخن ج ک

بــر زبانــش نرفتی.کــودکان را هیبــت اســتاد نخســتین از ســر برفــت 
و معلــم دومیــن را اخــالق ملکــی دیدنــد و یک یــک دیــو شــدند. بــه 
اعتمــاد حلــم او تــرک علــم دادنــد. اغلــب اوقــات بــه بازیچــه فراهــم 

نشســتندی و لــوح درســت ناکــرده در ســر هــم شکســتندی
 استاد معلم چو بود بی آزار         خرسک بازند کودکان در بازار

ــن را  ــم اولی ــردم، معل ــذر ک ــجد گ ــر آن مس ــه ب ــد از دو هفت بع
دیــدم کــه دل خــوش کــرده بودنــد و بــه جــای خویــش آورده. انصاف 
برنجیــدم و الحــول گفتــم کــه ابلیــس را معلــم مالئکــه دیگــر چــرا 

ــت: ــده گف ــف جهان دی ــردی ظری ــد. پیرم کردن
پادشاهی پسر به مکتب داد           لوح سیمینش بر کنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر             جور استاد به ز مهر پدر)1(
ســعدی)ره(حتی ایــن خشــونت ورزی و تنبیــه بدنــی را نســبت به 

ملــک زادگان نیــز روا دانســته اســت:
 یکــی از فضــال تعلیــم ملــک زاده ای همــی داد و ضــرب بی محابــا 
ــکایت  ــی ش ــر از بی طاقت ــاری پس ــردی. ب ــاس ک ــر بی قی زدی و زج
پیــش پــدر بــرد و جامــه از تــن دردمنــد برداشــت. پــدر را دل بــه هــم 
برآمــد. اســتاد را گفــت کــه پســران آحــاد رعیــت را چندیــن جفــا و 
توبیــخ روا نمــی داری کــه فرزنــد مــرا، ســبب چیســت؟ گفــت ســبب 
آن کــه ســخن اندیشــیده بایــد گفــت و حرکــت پســندیده کــردن همه 
ــب  ــه موج ــوص ب ــاهان را علی الخص ــوم و پادش ــق را علی العم خل
آن کــه بــر دســت و زبــان ایشــان هــر چــه رفتــه شــود، هرآینــه بــه 
افــواه بگوینــد و قــول و فعــل عوام النــاس را چنــدان اعتبــاری نباشــد.)2(

البتــه ســعدی)ره( حکیــم اســت و خشــونت در نظــر او حدومرزی 
دارد و بــر آن اســت کــه نبایــد بی حــد اعمــال شــود:

پارســایی بــر یکــی از خداونــدان نعمــت گــذر کــرد کــه بنــده ای 
را دســت و پــای اســتوار بســته عقوبــت همی کــرد. گفــت: ای پســر 
همچــو تــو مخلوقــی را خــدای عّزوجــل اســیر حکــم تــو گردانیــده 
اســت و تــرا بــر وی فضیلــت داده، شــکر نعمــت باری تعالــی بجــای 
آر و چندیــن جفــا بــر وی مپســند. نبایــد کــه فــردای قیامــت بــه از تــو 

باشــد و شرمســاری بــری.)3(
ــام  ــری انج ــری قم ــم هج ــرن هفت ــم ق ــن حکی ــه ای و درنتیج
مســئولیت تحــت حاکمیــت اســتبداد را بــر هوی پرســتی ترجیــح داده 
و گویــی در آن عصــر راه حــل ســومی متصــور نبــوده تــا افــراد تحــت 
تربیــت به جــای »انجــام مســئولیت اجبــاری و بــه هــر قیمــت« بــه 
»احســاس مســئولیت« برســند و هم زمــان بتواننــد بــه »احقــاق حق« 
نیــز بیندیشــند. البتــه ایــن ســه داســتان نمایانگر همــۀ دیدگاه ســعدی 
بزرگــوار و مهم تــر از آن  تمــام فرهنــگ اســالمی و ایرانــی مــا نبــوده و 
در جای جــای ایــن فرهنــگ کهــن بــر رعایــت حقــوق متقابــل تأکیــد 

شــده اســت:
وفــا کــردن و وفــادار بــودن شــاید مهم تریــن حقــی بــود کــه در 
میــان مــردم شــناخته می شــد. اصــاًل هــم جنبــه سیاســی و حکومتــی 
نداشــت. تکلیفــی بــه عهــده حکومــت نبــود و حکومــت هــم دخالتــی 
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در ایــن امــر نداشــت. خــود آدمیــان به محــض آدمــی بــودن ایــن حــق 
را بایــد پــاس می داشــتند؛ و حــق نان ونمــک و حــق نعمــت و حــق 
دوســتی و حــق یــاری و حــق صحبــت، این هــا حقوقــی اســت کــه در 
ادبیــات گذشــته مــا از آن ســخن بســیار می یابیــد. البتــه حــق اســتاد و 
حــق پــدر و مــادر این هــا هــم همــه بــوده اســت؛ امــا آنچــه جنبــه عام 
داشــته و در جامعــه و در میــان همــه تیره هــا و شــاخه های اجتماعــی 
بــه رســمیت شــناخته می شــده و  ادا کــردن آن و محتــرم شــمردن آن 
واجــب و فریضــه دانســته می شــد، همیــن حــق صحبــت یــا وفــای 
بــه عهــد صحبــت بــود کــه در اشــعار علمــای مــا و متفکــران مــا موج 
می زنــد. ]...[ البتــه ایــن حــق اســمش حــق اســت، ولــی حقیقــت آن 
تکلیــف اســت و ایــن نکتــه خیلــی مهمــی اســت. اســمش حق اســت 
ــد کــه  ــی می گوین ــد، ول ــد حــق صحبــت را نگــه داری کــه شــما بای
»بایــد« حــق صحبــت را نگــه داریــد. بایــد حــق دوســتی را ادا کنیــد. 
ــده اســت و  ــد« روی آن نشســته اســت و پشــت آن خوابی یــک »بای
همین کــه »بایــد« بــه میــان آمــد از حالــت رخصــت و از حالــت آزادی 
شــما بیــرون می رویــد و ایــن امــر فریضــه ای می شــود بــرای شــما و 
وجــوب پیــدا می کنــد و گــردن نهادنــی اســت. بایــد اطاعــت کنیــد.)4(

امــا چــرا در ایــن فرهنــگ، حــِق حــق ادا نشــده و بیــش از آن 
از تکلیــف ســخن بــه میــان آمــده اســت؟: »توجــه بــه حقــوق بشــر 
و اصــل عدالــت به مثابــه امــوري ذاتــي و تکوینــي و خــارج از قوانیــن 
ــار به وســیله مســلمین عنــوان شــد، پایــه حقــوق  قــراردادي اولیــن ب
طبیعــي و عقلــي را آنهــا بنــا نهادنــد؛ امــا مقــدر چنیــن بــود کــه آ نهــا 
کار خــود را ادامــه ندهنــد، پــس از تقریبــاً هشــت قــرن، دانشــمندان 
ــه خــود  و فیلســوفان اروپایــی آن را دنبــال کننــد و ایــن افتخــار را ب
ــودش،  ــرقی خ ــت ش ــم طبیع ــرقی به حک ــد!... ش ــاص دهن اختص
ــت  ــورزد، گذش ــه ب ــه عاطف ــد ک ــن می شناس ــود را در ای ــانیت خ انس
کنــد، همنوعــان خــود را دوســت بــدارد و جوانمــردی بــه خــرج دهــد؛ 
ــود را  ــوق خ ــه حق ــد ک ــن می بین ــود را در ای ــی انســانیت خ ــا غرب ام
بشناســد و از آن دفــاع کنــد و نگــذارد دیگــری بــه حریــم حقــوق او پــا 
بگــذارد. ]...[ امــا روحیــه خــاص شــرقی کار خــود را کــرد، بــا آنکــه در 
آغــاز کار حقــوق و اخــالق را بــا هــم از اســالم گرفــت، حقــوق را رهــا 

کــرده! و توجهــش را بــه اخــالق محصــور کــرد.«)5(
و ایــن گوشــه ای از فضــای حاکــم بــر تربیــت در گذشــته و حــال 
کشــور اســت. چــه در خانــه و چــه در مدرســه. چــه زمانــه مکتب خانــه 
و چــه دوران مــدارس جدیــد کــه در آنهــا اســتبداد، خودکامگــی، فلــک 
کــردن و تنبیــه بدنــی از ســویی یــا هــرج  و مــرج از دیگــر ســو رایــج 
ــی کــردن ارزش هــای واالی مســئولیت پذیری  ــر از درون ــوده و کمت ب
ــه در دوران  ــده اســت. البت ــان می آم ــه می ــت ب ــاق حــق صحب و احق
دهکــده جهانــی، منابــع اقتــدار )افــراد الگــو( در خانــه، مدرســه و جامعه 
ــت و  ــت. هیب ــده اس ــر ش ــت پیچیده ت ــر تربی ــرده  و ام ــر ک ــز تغیی نی
ــان در جامعــه از ســر  ــم در مدرســه و مربی ــه، معل ــدر در خان ــدار پ اقت
کــودکان و نوجوانــان بیــرون رفتــه و بنابرایــن پدر خســته و خســته دل 

در خانــه و معلــم ناتــوان در مدرســه و مربیــان جامعــه، 
جایــگاه و پایــگاه ســابق را هــم ندارنــد. آنچــه می ماند 
اقتــدار روزافــزون دنیــای مجــازی، ماهــواره، اینترنت و 
گروه هــای مردم نهــادی اســت کــه مــورد اقبــال 
فرزنــدان ایــن نســل اند. پــدر و مــادر، معلــم و مربــی 
ــوده و  ــاط ب ــد در ارتب ــا نســل جدی ــد ب اگــر می خواهن
در تربیــت آنهــا ســهم داشــته باشــند؛ بایــد بــا دنیــای 
ــوده و در ایــن فضــا و  ــات آن آشــنا ب جدیــد و اقتضائ
ــدان  ــد. فرزن ــه روز کنن ــود را ب ــد خ ــات جدی ــا امکان ب
ــش از درس و  ــه بی ــازی و بازیچ ــه ب ــل ب ــن نس ای
مشــق مشــغولند و از جــور اســتاد نیــز باکــی ندارنــد. 
ــه  ــد ک ــگان بوده ان ــت خودکام ــت تربی ــا تح ــا ی آنه
مدیریــت فرهنگــی را بــا مهندســی و خانــه و مدرســه 

را بــا پــادگان و کارخانــه 
ــا  ــد و ی ــتباه گرفته ان اش
تحــت نظــر مربیــان 
بی بنــد  و  بی تفــاوت 
ــته اند؛  ــرار داش ــار ق و ب
بنابرایــن ســزاوار اســت 
ســومی  طــرح  تــا 
ــراد  ــود و اف ــه ش ریخت
متعهــد،  و  تأثیرگــذار 
ــک از دو  ــن هری محاس
اخــذ  را  ســابق  روش 
کــرده و از روش هــای 

ــگان و  ــت را از خودکام ــی قاطعی ــویند؛ یعن ــت بش ــا دس ــار آنه زیان ب
ــدر،  ــه و پ ــامح درس گرفت ــاهل و تس ــل تس ــی را از اه اطمینان بخش
معلــم و مربــی قاطــع و اطمینان بخشــی بشــوند. تنهــا در ایــن صــورت 
اســت کــه بــا دادن حقــوق الهــی، طبیعــی و فطــری بــه ایــن نســل 
می تواننــد انتظــار داشــته باشــند کــه آنهــا نیــز متقابــاًل حق النــاس را 
رعایــت کــرده و شــهروندی مســئول و متعهــد باشــند. ایــن مهــم در 
صورتــی اتفــاق خواهــد افتــاد کــه هــر مربــی خــود را پاســخگو بداند و 
در ایــن زمینــه خــود را برتــر از خــدا نبینــد. خداونــد مهربــان و عزیــزی 
ــِریَن َوُمْنِذِریــَن لَِئــالَّ َیُکــوَن لِلنَّــاِس  کــه در آیــه شــریفه: »ُرُســاًل ُمَبشِّ
ُ َعِزیــًزا َحِکیًمــا«)6( ؛ محــق بودن  ــةٌ بَْعــَد الرُُّســِل َوَکاَن اهللَّ ِ ُحجَّ َعلـَـی اهللَّ
ــم در  ــدای حکی ــه خ ــرد. البت ــود می پذی ــر خ ــی در براب ــان را حت انس
ــا َیْفَعــُل َوُهــْم ُیْســأَلُوَن«)7(  آیــه ای دیگــر می فرمایــد: »اَل ُیْســأَُل َعمَّ
تــا انســان ایــن هنرمنــد هســتی، متوهــم نشــده و خــود را کارگــردان 

جهــان نبینــد.

احقاق حق و احساس مسئولیت
ــار  ــیاری را در اختی ــات بس ــف نعم ــن تکلی ــل از س ــد قب خداون
انســان گذاشــته و در مقابــل هــر نیــاز، حقــی متناســب بــرای او قائــل 

توجه به حقوق بشر و اصل عدالت به مثابه 
اموري ذاتي و تکویني و خارج از قوانین 

قراردادي اولین بار به وسیله مسلمین عنوان 
شد، پایه حقوق طبیعي و عقلي را آنها بنا 

نهادند؛ اما مقدر چنین بود که آ نها کار خود را 
ادامه ندهند.
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ــد او  ــرای روح بلن ــاور را ب ــن پهن ــی چنی شــده اســت. طبیعت
ــاخته  ــرورش او س ــواره پ ــن را گه ــد زمی ــته و مه ــا داش برپ
اســت. مــادر مهربانــی را بــه پــرورش و تربیــت او گماشــته و 
پــدر حمایت کننــده ای را بــه کار و فعالیــت واداشــته تــا نیــاز 
ــد.  ــن کن ــت او را تأمی ــاک و امنی ــوراک و پوش ــکن و خ مس
پــس از ایــن  همــه لطــف، بــه او اجــازه داده تــا حقــوق خــود 
ــا احســاس  ــگاه ب ــد. آن را بشناســد و آنهــا را درخواســت نمای
ــار دارد  ــود انتظ ــده خ ــود از بن ــاد می ش ــه ایج ــئولیتی ک مس
ــش  ــرده و نق ــتفاده ک ــتی اس ــت به درس ــه نعم ــا از این هم ت
خــود را درســت خوانــده و درســت اجــرا نمــوده 
ــر  ــدری هموارت و مســیر ســنگالخ هســتی را ق
ــین  ــد جانش ــر می خواه ــز اگ ــان نی ــد. انس نمای
خــدا باشــد، بایــد نســلی مســئول تربیــت کنــد 
ــه  ــر این ک ــود مگ ــد ب ــن نخواه ــن ممک و ای
ــل از درخواســت  ــدان خــود قب ــوق فرزن ــه حق ب
تکالیــف توجــه نمــوده و بدانــد کــه اولیــن حــق 
ــتن  ــق دانس ــت از »ح ــارت اس ــل عب ــر نس ه
ــج  ــوق در پن ــن حق ــف ای ــود«. ک ــوق خ حق
ســتون اعالمیــه جهانــي حقــوق بشــر برشــمرده 
ــه ســقف حقــوق انســان  ــا رســیدن ب شــده و ت
ــوزش  ــده آم ــدان پرداخته ش ــالم ب ــه در اس ک
ــه  ــال ها ب ــود س ــی خ ــوق حداقل ــن حق همی
ــه  ــور خالصه»اعالمی ــد کشــید. به ط درازا خواه
ــط  ــه توس ــه ک ــر- آن گون ــوق بش ــي حق جهان
طــراح اعالمیه، دانشــمند فرانســوي، رن کاســن 
توصیــف شــده- بــر پنــج ســتون اســتوار اســت:

1- حقــوق فــردي و شــخصي: حــق 
برابــري، حــق زندگــي، آزادي و امنیــت و نظایــر 

ــا 11(  ــاده 1 ت آن )م
ــه  ــود ک ــرح می ش ــي مط ــپس حقوق 2-س
بــه فــرد مربــوط می شــود، امــا در ارتبــاط 
ــرم  ــق محت ــرکت دارد: ح ــا ش ــه در آنه ــي ک ــای اجتماع ــا گروه ه ب
شــمردن زندگــي خانوادگــي، حــق ازدواج، آزادي ســفر در چهارچــوب 
ــت، پناهندگــي در  ــا خــارج از آن، حــق داشــتن تابعی ــي، ی ــت مل دول
صــورت تعقیــب، حقــوق مالکیــت و آزادي در اعمــال مذهبــي )مــاده 

ــا 17( 12 ت
3-  گــروه ســوم مربــوط می شــود بــه آزادی هــای مدنــي 
و حقــوق سیاســي اعمال شــده به منظــور مشــارکت در تشــکیل 
نهادهــاي دولتــي یــا شــرکت در فرآینــد تصمیم گیــری: آزادي وجدان، 
ــق رأي دادن و  ــات، ح ــا و اجتماع ــان، آزادي انجمن ه ــه و بی اندیش
ــا 21( ــواد 18 ت ــب دولتي.)م ــه مناص ــت یابی ب ــق دس ــدن، ح ــاب ش انتخ

ــوق  ــه حق ــود ب ــوط می ش ــوق مرب ــته از حق ــن دس چهارمی  -4

اعمال شــده در حــوزه اقتصــادي و اجتماعــي، یعنــي آن حقوقــی کــه 
عملکــرد آنهــا در قلمــرو کار و روابــط تولیــدي و نیــز قلمــرو آمــوزش 
اســت: حقــوق مربــوط بــه اشــتغال و تأمیــن اجتماعــي و آزادي انتخاب 
پیشــه، حــق نســبت بــه شــرایط عادالنــه کار، حــق دریافــت حقــوق 
ــای  ــه اتحادیه ه ــتن ب ــر، حــق تشــکیل و پیوس ــراي کار براب ــر ب براب
صنفــي و کارگــري، حــق اســتراحت و اوقــات فراغــت، حــق نســبت 
ــه مراقبت هــای بهداشــتي، حــق آمــوزش و حــق مشــارکت آزاد در  ب

حیــات فرهنگــي جامعــه.
بخــش پنجــم کــه کاســن آن را ناقــوس معبــد نامیــده بــر   -5
چهــار ســتون اول مســتقر شــده و در مــواد 28 تــا 30 یافــت می شــوند: 
ــرایط  ــه در آن ش ــی ک ــي و بین الملل ــم اجتماع ــه نظ ــق نســبت ب ح
ــن،  ــد. )فانتی ــدا کن ــق پی ــل تحق ــه نحــو کام ــد ب ــوق بشــر بتوان حق

اس.،1993()8(
امــا کاش اعالمیــه جهانــی تکالیــف بشــر نیــز عرضــه شــود تــا 
جهــان بــه تعــادل بگرایــد و نســل های بعــد صرفــاً بــه حقــوق خــود 
نیندیشــند و از پذیرفتــن مســئولیت های خــود شــانه خالی نکننــد. البته 
بایــد دانســت کــه تــا شــکل گیری اجمــاع جهانــی پیرامــون ایــن مهم 
بــه ســال ها مــرارت نیــاز دارد امــا فقــط بــا وجــود یــک گــروه متفکــر 
ــناس  ــق انسان ش ــه محق ــان ک ــود. آن چن ــق می ش ــد محق و دردمن
»مــارگارت مید«می گویــد: »هرگــز تردیــدي نداشــته باشــید کــه یــک 
ــان را  ــد جه ــد می توان ــر و متعه ــهروندان متفک ــک از ش ــروه کوچ گ
ــت.«  ــی اس ــان تحقق یافتن ــر زم ــن در ه ــتی ای ــد؛ به راس ــر ده تغیی

)فانتیــن، اس.،1993(
ــک  ــه ی ــئولیت به منزل ــاس مس ــق و احس ــاق ح ــوزش احق آم
ــه  ــک در جامع ــت. هم این ــب اس ــزی مناس ــد برنامه ری ــدف، نیازمن ه
ــک )آب،  ــای فیزیولوژی ــرگرم نیازه ــهروندان س ــی از ش ــران بخش ای
ــاری  ــن گرفت ــاز جنســی و...( هســتند و ای ــواب، نی ــذا، مســکن، خ غ
نمی گــذارد تــا بــه نیازهــای فراتــر انســانی خــود چــون امنیــت، آزادی، 
احتــرام و... بیندیشــند؛ امــا باالخــره می تــوان ایــن نیــاز را بــرای قشــر 
متوســط جامعــه ابــراز نمــود تــا بــه نیــاز احســاس شــده آنهــا بــدل 
ــوزش  ــوان آم ــه می ت شــود و در صــورت تشــنگی خــود آنهاســت ک
ــدف  ــه ه ــود ک ــد روشــن ش ــئله بای ــن مس ــه »ای ــرد. البت ــاز ک را آغ
ــي را  ــي اجتماع ــذر ناآرام ــه ب ــن نیســت ک ــوق بشــر ای ــوزش حق آم
بــکارد. هرگونــه پیشــنهاد و القائــي ازاین دســت بــه ســوء برداشــت از 
ــوق بشــر در  ــوزش حق ــد. آم ــوق بشــر و مردم ســاالری می انجام حق
بیشــتر کشــورها قطعــاً در انطبــاق بــا حقــوق ملــي و بین المللی اســت. 
در واقــع، ایــن وظیفــه مــا اســت کــه مردم را نســبت بــه حقوقشــان در 
ارتبــاط بــا قوانیــن آمــوزش دهیــم تــا بتواننــد عملکردهاي شــهروندان 

مســئول را از خــود بــروز دهنــد.« )فانتیــن، اس،1993(
جــا دارد حســن ختــام را بــه ابیــات زیــر بســپاریم کــه حــِق حق را 
بــه زیبایــی ادا کــرده و از مــردم خواســته تــا بــه مســئولیت خــود عمل 
کننــد، امــا در پــی احقــاق حقــوق خــود نیــز باشــند؛ چراکــه بی عدالتی 

انسان 
نیز اگر
 می خواهد جانشین
 خدا باشد، 
باید نسلی
 مسئول تربیت کند
 و
 این ممکن
 نخواهد بود
 مگر این که به 
حقوق فرزندان خود 
قبل از درخواست تکالیف
 توجه نموده و
 بداند که اولین حق 
هر نسل عبارت است از
 »حق دانستن حقوق خود.«
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قصــه زور اســت، نه کار قضاســت:
برزگری پند به فرزند داد          کای پسر، این پیشه پس از من تراست
مدت ما جمله به محنت گذشت       نوبت خون خوردن و رنج شماست
کشت کن آنجا که نسیم و نمی است      خرمی مزرعه، ز آب و هواست

 احساس مسئولیت
دانه، چو طفلی است در آغوش خاک    روز و شب، این طفل به نشو و نماست

میوه دهد شاخ، چو گردد درخت          این هنر دایه ی باد صباست
دولت نوروز نپاید بسی                     حمله و تاراج خزان در قفاست
دور کن از دامن اندیشه دست            از پی مقصود برو تات پاست

هر چه کنی کشت، همان بدروی           کار بد و نیک چو کوه و صداست
سبزه بهر جای که روید خوش است     رونق باغ از گل و برگ و گیاست
راستی آموز  بسی جوفروش            هست در این کوی که گندم نماست

نان خود از بازوی مردم مخواه          گر که تو را بازوی زورآزماست
سعی کن ای کودک مهد امید          سعی تو بّنا و سعادت بناست

تجربه می بایدت اول نه کار             صاعقه در موسم خرمن  بالست
گفت چنین کای پدر نیک رأی          صاعقه ی ما ستم اغنیاست

پیشه  ی آنان همه آرام و خواب          قسمت ما درد و غم و ابتالست
دولت و آسایش و اقبال و جاه          گر حق آنهاست، حق ما کجاست؟

قوت  به خوناب جگر می خوریم        روزی ما  در دهن اژدهاست
غله نداریم و گه خرمن است          هیمه نداریم و زمان شتاست

احقاق حق
حاصل ما را دگران می برند             زحمت ما زحمت بی مدعاست
از غم باران و گل و برف و سیل     قامت دهقان به جوانی دوتاست

سفره ی ما از خورش و نان تهی است      در ده ما  بس شکم ناشتاست
گه نبود روغن و گاهی چراغ             خانه ی ما کی همه شب روشناست
زین همه گنج و زر و ملک جهان        آنچه که ما راست همین بوریاست

همچو منی زاده ی شاهنشهی است    لیک دو صد وصله مرا بر قباست
رنجبر ار شاه بود وقت شام            باز چو شب روز شود بی نواست
خرقه ی درویش  ز درماندگی        گاه لحاف است و زمانی عباست

از چه  شهان ملک ستانی کنند       از چه  به یک کلبه ترا اکتفاست
پای من از چیست که بی موزه است    در تن تو  جامه ی خلقان چراست

خرمن امساله ی ما را که سوخت؟      از چه درین دهکده قحط و غالست
در عوض رنج و سزای عمل            آنچه رعیت شنود، ناسزاست

چند شود بارکش این و آن             زارع بدبخت مگر چارپاست
کار ضعیفان ز چه بی رونق است      خون فقیران ز چه رو  بی بهاست

عدل  چه افتاد که منسوخ شد        رحمت و انصاف چرا کیمیاست
آنکه چو ما سوخته از آفتاب         چشم و دلش را  چه فروغ و ضیاست

ز انده این گنبد آئینه گون            آینه ی خاطر ما بی صفاست
آنچه که داریم ز دهر  آرزوست      آنچه که بینیم ز گردون  جفاست
پیر جهان دیده بخندید کاین        قصه ی زور است  نه کار قضاست

مردمی و عدل و مساوات نیست      زان  ستم و جور و تعدی رواست
گشت حق کارگران پایمال             بر صفت غله که در آسیاست

هیچ کسی پاس نگهدار نیست        این لغت از دفتر امکان جداست
پیش که مظلوم برد داوری            فکر بزرگان همه آز و هوی است
انجمن آنجا که مجازی بود            گفته ی حق را چه ثبات و بقاست
رشوه نه ما را که به قاضی دهیم     خدمت این قوم به روی و ریاست
نبض تهی دست نگیرد طبیب           درد فقیر ای پسرک بی دواست
ما فقرا  از همه بیگانه ایم                 مرد غنی با همه کس آشناست
بار خود از آب برون می کشد         هر کس اگر پیرو و گر پیشواست

مردم این محکمه  اهریمن اند            دولت حکام ز غصب و رباست
آنکه سحر حامی شرع است و دین     اشک یتیمانش  گه شب غذاست

الشه خورانند و به آلودگی                پنجه ی آلوده ی ایشان گواست
خون بسی پیرزنان خورده است            آنکه بچشم من و تو پارساست
خوابگه آن را که سمور و خز است        کی غم سرمای زمستان ماست

هر که پشیزی به گدائی دهد            در طلب و نیت عمری دعاست
تیره دالن را چه غم از تیرگیست        بی خبران را چه خبر از خداست)9(

پانوشت ها:
1- ســعدی مصلــح الدین.گلســتان، بــاب هفتــم: در تأثیــر تربیت،حکایــت شــماره 4، بــه نقل 

http://ganjoor.net :از

2 - همان،حکایت شماره 3 

 3 - همان،حکایت شماره16

4 - عبدالکریــم ســروش )ســخنرانی(. حــق و تکلیــف و خــدا / حقــوق انســان و نســبت آن بــا 

 http://www.drsoroush.com :ــه نقــل از دیــن ورزی، نیوجرســی، 18 مهــر 1388، ب

 5 - مرتضي مطهري، حقوق زن در اسالم، 1357، صص 124-125

ــرای مــردم، پــس از فرســتادن   ــا ب ــد ت ــی کــه بشــارتگر و هشــداردهنده بودن 6 - پیامبران

پیامبــران، در مقابــل خــدا ]بهانــه و[ حّجتــی نباشــد و خــدا توانــا و حکیــم اســت. نســاء:165؛ 

ترجمــه فوالدونــد

 7- در آنچــه ]خــدا[ انجــام می دهــد چون وچــرا راه نــدارد و]لــی [ آنــان ]انســان ها[ ســؤال 

خواهنــد شــد. )ترجمه فوالدونــد، االنبیــاء: 23(

.Fountain, s -8

http://ganjoor.net  :9 - پروین اعتصامی. دیوان اشعار، به نقل از
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ادبیات، بیان زیبا و هنرمندانۀ اندیشه ها، تجربه ها، احساسات و عواطف انسانی است. ادبیات فارسی  به عنوان گنجینه ای پربها از 
ذخایر معنوی مردم فارسی زبان، در خود گوهرهایی درخشان دارد که زینِت سخن و اندیشۀ این قوم شده است. با نگاهی به موضوعات 
گوناگون، متنوع، تلخ و شیرین و عبرت آموز، از دل این گنج پربها، می توان برای بهتر زیستن، توشه برگرفت و برای هم زیستی با دیگران 

چون چراغی در پیش چشم گرفت.  
موضوعاتی مانند رعایت حقوق مردم، احترام به دیگران، انصاف در رفتار، احسان و نیکی که می توان همه را در ترکیب »حقّ الناس« 
دید در بیشتر آثار ادبی دیده می شود و شاعران و نویسندگان، با پیرایۀ ادب، پیکر سخن را آراسته اند. داستان، حکایت، موعظه و نصیحت، 
قالب هایی هستند که سخنوران دانا با بهره گیری از آنها بر رعایت حق عموم تأکید ورزیده و مخاطب خویش را هشدار و پرهیز داده اند. 
بیشتر شاعرانی که در اشعار خود از پند، موعظه و حکمت سخن گفته اند، حاکمان، والیان و عامالن را به رعایت عدل و انصاف و رسیدگی 

درست به احوال مردم سفارش کرده و آنان را از دست اندازی به اموال و آبروی مردم پرهیز داده اند و به مدارا با رعیت فراخوانده اند.
نظامی گنجوی شاعر پرآوازۀ قرن ششم از سخنورانی است که در سروده های خویش بر اخالق انسانی و جوانمردی و سفارش به 
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پاسداشت حقوق مردم تأکید کرده و رعایت عدل و دادگری را خواستار شده 
است. او در منظومۀ »مخزن االسرار« خود بر رعایت عدل و انصاف و حقوق 
مردم از جانب هر کس بویژه از جانب پادشاهان و والیان پافشرده و خطاب 
به والیان والیات از آنان می خواهد که دیندار باشند و نیکی کنند؛ زیرا امیران 
و فرمانروایان به هر صورت قدرت و مکانت دنیایی را در دست دارند و آنچه 

داشتن و عمل کردنش مهم و سخت است دین و دینداری است:  
»چارۀ دین ساز که ُدنیات هست

تا مگر آن نیز بیاری به دست
 آن که تو را توشۀ ره می دهد      

 از تو یکی خواهد و ده می دهد
 کار تو پروردن دین کرده اند        

 دادگران داد چنین کرده اند
 دادگری مصلحت اندیشه ای است    
رستن از این قوم مهین پیشه ای است 

وی آنگاه با ترغیب مخاطب خویش به نیک خواهی در حق مردم و 
لشکریان، آنان را از ستم بر زیردستان و آزار خلق پرهیز می دهد و عواقب 
آن را گوشزد می کند؛ زیرا ستمکاری را عاملی می داند که ُملک و حکومت را 
سرنگون می کند. پس آنچه باعث دوام و پایدارماندن حکومت است در تعبیر 

شاعر کم آزاری است یعنی آزار نرساندن به مردم:  
شهر و سپه را چو شوی نیکخواه 

نیک تو خواهد همه شهر و سپاه
خانه  بَِر ُملک ستمکاری است
دولت باقی ز کم آزاری است
 عاقبتی هست بیا پیش از آن

کردۀ خود بین و بیندیش از آن
 راحت مردم طلب، آزار چیست؟

جز خجلی حاصل این کار چیست؟
 رسم ستم نیست جهان یافتن

 ُملک به انصاف توان یافتن
هرچه نه عدل است چه دادت دهد؟

و انچه نه انصاف به بادت دهد
عدل بشیری است ِخرد شادکن
کارگری است مملکت آبادکن

 مملکت از عدل شود پایدار
کار تو از عدل تو گیرد قرار«  
)مخزن االسرار، مقالت دوم( 

خرد، نوع دوستی و تجربه از ویژگی هایی است که هر حاکمی با داشتن 
آنها، بهتر و مفیدتر می تواند کشورش را اداره کند. زیرا انسان خردمند مصالح 
و نتایج و عواقب هرکار را پیش از اجرا می سنجد یا با جهاندیدگان و کاردانان، 
رایزنی می کند تا سرانجام نتیجۀ کارش رفاه مردم و سالمت دین و دنیای 
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آنان باشد. نوعدوستی و عواطف نیز باعث می شود تا والی 
محبت خلق را به دل بگیرد و با خدمت و عطوفت به 
آنها، هم دل آنان را به دست آورد و هم در بقای حکومت 
خویش بکوشد. تجربه نیز فراتر از علم درستی یا نادرستی 
روش و عمل فرمانرویان را نسبت به نوع رفتارشان با خلق 
نشان می دهد. نمونه هایی در تاریخ و متون ما وجود دارد 
که این موضوع را به زیبایی بازتاب داده است. سعدی 
شیرازی با توجه به همین موضوع، و رعایت همه جانبۀ 
حقوق مردم و نگاهداشت آنان در گلستان خویش آورده 

است:
کنند که دست  ملوک عَجم حکایت  از  را  »یکی 
تطاُول به مال رعّیت دراز کرده بود و جور و اذّیت آغاز 
کرده تا به جایی که خلق از َمکاید فعلش به جهان برفتند 
و از ُکربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد، 
ارتفاِع والیت)= درآمد( نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند 

و دشمنان زورآوردند. 
هرکه فریادرِس روز مصیبت خواهد

گو در ایام سالمت به جوانمردی کوش
بندۀ حلقه به گوش اَر ننوازی برود

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش
باری؛ به مجلس او در کتاب شاهنامه همی خواندند در 
زوال مملکت ضّحاک و عهد فریدون. وزیر، ملِک را پرسید: هیچ توان دانستن 
که فریدون که گنج و ُملک و َحشم نداشت چگونه بر او مملکت مقّرر شد؟ 
گفت: آنچنان که شنیدی َخلقی بر او به تعصب گردآمدند و تقویت کردند و 
پادشاهی یافت. گفت: ای ملِک! چو گردآمدِن خلقی موجب پادشاهی است، 

تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؛ مگر سِر پادشاهی نداری؟
همان به که لشکر به جان پروری           که سلطان به لشکر کند 

سروری
ملک گفت: موجب گردآمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت: پادشه را 
َکَرم باید تا بر او گردآیند و رحمت تا در پناه دولتش ایِمن نشینند و تو را این 

هر دو نیست.
 نکند جور پیشه، سلطانی
که نیاید ز گرگ، چوپانی

 پادشاهی که طرح ظلم افکند
پای دیوار ُملک خویش بکند

ملِک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد. روی از این سخن 
درهم کشید و به زندانش فرستاد. بسی برنیامد که بنی عّم سلطان به منازعت 
خاستند و ُملِک پدر خواستند. قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند 
و پریشان شده، بر ایشان گردآمدند و تقویت کردند تا ُملک از تصرف این به 

در رفت و بر آنان مقرر شد. 
پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست

دوستدارش روز سختی دشمن زورآور است
با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایِمن نشین

زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است«.
 )گلستان، باب اول، حکایت ششم(

رعایت حقوق مردم، بویژه زیردستان و در اصطالح قدیم، رعّیت، از 
ریزترین موارد شروع می شود؛ زیرا نادیده گرفتن حقوق جزئی و ادامۀ آن، 
به دست درازی و تضییع حق مردم به شکل گسترده منجرمی شود. اگر این 
عمل از جانب حاکم باشد که رفتارش معیاری برای لشکر و خَدم و حَشم 

اوست، آثار زیانبارش بیشتر خواهد بود.
 سعدی در این باره نیز با ذکر حکایتی فرمانروایان زمان خویش را چنین 

اندرز می دهد:
»آورده اند که نوشین رواِن عادل را در شکارگاهی، صید، کباب کردند و 
نمک نبود. غالمی به روستا رفت تا نمک آَرد. نوشین روان گفت: نمک به 
قیمت بِستان تا رسمی نشود و ِده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل 
آید؟ گفت: بنیاد ظلم در جهان اّول اندکی بوده است؛ هرکه آمد برو مزیدی 

کرده تا بدین غایت رسیده.
 اگر ز باِغ رعّیت ملِک خوَرد سیبی

برآورند غالمان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان، ستم روا دارد

زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ«
 )همان، حکایت 12(

در متون ادبی قرن های چهارم به بعد، نویسندگان و شاعران فارسی 
زبان در ستایش یا سفارش خود به پادشاهان و امیران و وزیران زمان خویش، 
معمواًل از پادشاهان و خسروان عجم به عنوان حاکمانی دادگر یاد می کنند و 
با ذکر حکایاتی از سرگذشت یا روش زمامداری آنان، به این وسیله ممدوح 
خویش را به پاسداشت حق مردم فرا می خوانند. صرف نظر از درستی یا 
نادرستی ادعای سخنوران از دید تاریخی، قصد و روش نصیحت و انذار 
سخنوران در نسبت به مخاطبان صاحب منصب خویش اهمیت دارد. سعدی 
در این باره با ذکر حکایتی، چنین نرم وشیرین، به حاکمان فارس در زمانۀ 

خود نصیحت می کند:
»شنیدم که در وقت نَزِع روان 
 به هرمز چنین گفت نوشیروان
که خاطرنگهدار درویش باش
 نه دربند آسایش خویش باش

نیاساید اندر دیار تو کس
چو آسایش خویش جویی و بس

نیاید به نزدیک دانا پسند
شبان خفته و گرگ در گوسفند

برو پاس درویش محتاج دار 
که شاه از رعیِت شود تاجدار

رعیت چو بیخند و سلطان درخت
درخت ای پسر باشد از بیخ، سخت

مکن تا توانی دل خلق ریش
وگر می ُکنی می َکنی بیِخ خویش 

اگر جاده ای بایَدت مستقیم
ره پارسایان امید است و بیم
طبیعت شود مرد را بخردی

به امید نیکی و بیم بدی
گر این هردو در پادشه یافتی

موضوعاتی مانند رعایت 
حقوق مردم، احترام به دیگران، 
انصاف در رفتار، احسان و 
نیکی که می توان همه را در 
ترکیب »حقّ الناس« دید در 
بیشتر آثار ادبی دیده می شود 
و شاعران و نویسندگان، با 
پیرایۀ ادب، پیکر سخن را 
آراسته اند. داستان، حکایت، 
موعظه و نصیحت، قالب هایی 
هستند که سخنوران دانا با 
بهره گیری از آنها بر رعایت 
حق الناس تأکید ورزیده و 
مخاطب خویش را هشدار و 
پرهیز داده اند.
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در اقلیم و ُملکش بُنه یافتی 
که بخشایش آَرد بر امیدوار

به امید بخشایش کردگار
گزند کسانش نیاید پسند

که ترسد که در ملکش آید گزند
وگر در سرشت وی این خوی نیست

در آن کشور آسودگی بوی نیست
فراخی در آن مرز و کشور مخواه 

که دلتنگ بینی رعیت ز شاه
دگر کشور آباد بیند به خواب

که دارد دل اهل کشور خراب
از آن بهره ورتر در آفاق کیست

که در ُملک رانی  به انصاف زیست
چو نوبت رسد زین جهان غربتش

 ترّحم فرستند بر تربتش 
بد و نیک، مردم چو می بگذرند

همان به که نامت به نیکی برند«
 )سعدی، بوستان، باب اول(

یکی دیگر از اموری که مربوط به حقوق عامه مردم می شود، گماشتن 
افراد باصالح، خداترس و کاردان در مصدر امور و در مناصبی است که با خلق 
خدا سر و کار دارند. زیرا رضایت مردم از حکومت از طریق عملکرد خوب 
و شایستۀ اینان و نارضایتی مردم نیز از بی کفایتی، سستی در کار، نادانی در 
ادارۀ امور یا خیانت این گروه قرار دارد. شاعران اندیشمند ما، در سروده های 
خود همیشه امیران و زمامداران زمان خویش را به این نکتۀ مهم توجه داده و 

درس تدبیر داده اند. چنانکه سعدی در این باره نیز گفته است:
»خداترس را بر رعیت ُگمار

که معمار ُملک است پرهیزگار
بداندیش توست آن و خونخوارِ خلق

که نفع تو جوید در آزار خلق
ریاست به دست کسانی خطاست
که از دستشان دستها بر خداست

نکوکارپرور، نبیند بدی
چو بد پروری، خصِم خون خودی
مکن صبر بر عامل ظلم دوست

که از فربهی بایدش َکند پوست«
 )همان، باب اول(     

شاه بیت تمام سخنان ادبی و سروده های شاعران دین اندیش، در حوزۀ 
اجتماع و کشورداری، ستایش عدالت و سفارش به عدل و دادگری است. 
آنان عدل و داد را نه صرفاً ادعا و شعاری برای جلب نظر مردم بلکه عامل 
پایداری و قواِم حکومت و جامعه می دانند همچنانکه در کالم اولیای دین نیز 
چنین سفارش شده است؛ زیرا با این صفت است که هر عامل و مدیر و امیر 
می تواند حق مردم را ادا کند و در مسیر رضای حق گام بردارد. سنایی غزنوی 
شاعر پرشور و جسور و دین گرای قرن ششم هم در قصاید خود و هم در 
مثنوی حدیقه الحقیقه، در اهمیت دادگری و مدیریت همراه با عدالت بارها 

سخن گفته و خواستار حفظ آن در عمل و نیز صفت میانه روی شده است:

عدل کن زانکه در والیت دل
دری پیغمبری زند عادل

در شبانی چو عدل کرد، کلیم
داد پیغمبریش الِه کریم
تا شبانی نکرد بر حیوان

کی شبان گشت بر سر انسان
عدل در دست آنکه دادگر است
ناَوِک  مرگ را قوی سپر است

مرگ را هیچ ناید از عادل
زانکه دارد ز عدل، عادل دل

شاِه ُپردل ستیزه کار بود
شاه بد دل همیشه خوار بود

بر میانه بود شِه عادل
نه بود شیرخو، نه اُشتر دل 

شاِه جائر ز ُملک و دین تنهاست
جان به انصاف طبع در، تنهاست
دل شه چون ز عجز خونابه ست

 او نه شاه است نقش گرمابه ست
عدِل شه نعمت خداوند است

جور او پای خلق را بند است«
وی سپس در تشبیهی، رفتار و کردار عادالنۀ شاه را به کشتی نوح مانند 
می کند  که باعث امنیت خاطر مردم و آسایش روانی جامعه می شود و از 
بی عدالتی و جور بر مردم پرهیز می دهد و پیامدهای آن را که در نهایت منجر 

به ناخرسندی مردم می شود برمی شمارد:
»شاه عادل چو کشتی نوح است
که از او امن و راحت روح است
شاه جائر چو موج طوفان است
  زو خرابِی خانه و جان است

باشد اندر خراب و آبادان
عدل شه غیث و جور شه طوفان

طالِب شاِه عادل است جهان
 تو نیت خوب کن، جهان بستان

با ستم، سور مملکت شوری است
 بی الف نقش داوری دوری است

پادشاه مسلّط و مغرور
از خدای و ز خلق باشد دور

ای بسا تاج و تخت مخدومان
لَخت لخت از دعای مظلومان

ای بسا رایت عدوشکنان
 سرنگون از دعای پیرزنان

ای بسا نیزه های جّباران
 پارپار از دعای غم خواران

آنچه یک پیرزن کند به سحر 
 نکند صدهزار تیر و تبر«

 )حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی، باب هشتم( 

/  مهر و آبان ::: آذر و دی ۹۴ 39



40 سال اول / شماره چهارم و پنجم    /  

دیدگاه اسالم در مورد حقوق بشر چیست و چرا شما بر 
مسأله حقوق بشر تأکید دارید؟

n از نظر اسالم انسان ها در برخورداری از حقوق اجتماعی با هم برابر و مساوی هستند و مسائلی 
مثل دین، مذهب، نژاد، ملیت، جنسیت و... در این مورد تأثیری ندارند. خداوند پس از آفرینش انسان، 
به عنوان اشرف مخلوقات به خود آفرین می گوید  و نیز به همه انسانها ارزش و کرامت عطا فرموده 
است  و خداوند از همگان می خواهد در قرآن تدبر کنند، لذا این دین از مردم می خواهد به تعقل، تفکر 
و تدبر بپردازند و شروع بعثت پیامبر )ص( با علم و دانایی آغاز شده است.  خداوند در تمام زمینه ها و 
ابعاد زندگی انسان ها قوانین و مقررات خاصی را وضع نموده است و عمده قوانین و دستورات دین 
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در خصوص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر و در خصوص اداره جامعه 
و کشور نگاشته شده است و حقوق همه طبقات جامعه را به تفکیک 
بیان نموده است، وقتی ما از این منظر به آئین اسالم می نگریم مالحظه 
می کنیم حقوق همه مردم بیان شده است و همگان به رعایت این حقوق 
ملزم شده اند، از همین رو ست که بنده آئین اسالم را دین حقوق بشر 
معرفی می کنم چون در کتاب آسمانی ما به حقوق شرعی و قانونی افراد 
پرداخته شده و به همه انسانها ارزش می دهد. اما اینکه چرا بنده بر روی 
بایستی  انسانها  این است که همه  حقوق بشر تأکید می کنم علت آن 
این  باشند،  داشته  اهتمام  تمام جهان  در  بشر  رعایت حقوق  به  نسبت 
درست است که پس از جنگ جهانی دوم منشور حقوق بشر در سازمان 
ملل متحد تصویب شده ولی همه انسان ها باید توجه داشته باشند که 
خداوند متعال قبل از این به نحو کلی حقوق کامل انسان ها را بیان نموده، 
آن هم در دوره ای که تقریباً اغلب کشورها در دوره جاهلیت بسر می بردند 

و به صورت بدوی زندگی می کردند.
 به نظر جنابعالی از دیدگاه اسالم چه مشکالتی بر سر 

راه مسئله حقوق بشر وجود دارد؟
n همان گونه که در سؤال قبل نیز توضیح دادم دین اسالم همه 
انسانها را در حقوق اجتماعی برابر می داند، به همه انسانها ارزش و کرامت 
عطا نموده است، از حاکمان نیز خواسته تا حقوق مردم را رعایت کنند 
و در حق مردم ظلم و ستم نکنند. صراحتاً در قرآن می  فرماید: »خداوند 
در کمین ستمکاران است«، بنابراین از دیدگاه اسالم هر گونه تبعیض و 
ظلم و ستم در حق مردم نفی شده است و مردم ملزم به رعایت حقوق 
یکدیگرند. بنابراین آئین اسالم مدافع حقوق انسانها است و این مجموعه 
مسئله  ندارد.  مغایرتی  بشر  منشور حقوق  با  االهی  دستورات  و  قوانین 
مهمی که امروز در جامعه وجود دارد نوع برداشت و استدالل از قوانین 
است که برخی افراد استنباط دیگری از قوانین دارند و نظرشان بر این 
است که هر گونه برداشت نسبت به حقوق بشر باید از کتاب و سنت باشد. 
به نظر بنده تمام امور جامعه و تدبیر آنها با خود مردم است و چنانچه 
صاحبان قدرت سیاسی و دولتمردان بر اساس قانون اساسی عمل کنند 
مشکلی در جامعه بوجود نمی آید و عدالت اجتماعی در جامعه عینیت و 
تحقق پیدا می کند. منتها آنچه که امروز در سطح جهان مطرح می باشد 
این است که قدرتمندان سیاسی و دولتمردان تمایلی به اجرای قوانین 
و تحقق عدالت اجتماعی ندارند و مانع از رسیدن افراد جامعه به حقوق 

قانونی خودشان می شوند.
 در این ارتباط منظورتان از قدرتمندان و ستمکاران چه 
کسانی هستند؟ آیا در منطقه خلیج فارس این گونه دولتها به 

طور مشخص وجود دارند؟
n تقریباً در اغلب کشورها ساختار نظام سیاسی به گونه ای شکل 
گرفته است که نمی توان انتظار داشت دموکراسی و تعیین حق حاکمیت 
مردم بر سرنوشت خودشان به راحتی تحقق پذیرد و تدبیر امور جامعه با 
مردم باشد، این مسئله سبب شده تا عدالت اجتماعی در جامعه تحقق پیدا 
نکند. در روابط دیپلماتیک بین کشورها نیز دولت ها همواره در جستجوی 
منافع خودشان هستند و به موضوعات رعایت حقوق بشر یا نقض آن در 

یک کشور توجهی نمی کنند. ادامه این روند در سطح جهان موجب بروز 
مشکالتی شده که یکی از آنها پدیده تروریسم است که تقریباً همه مردم 
دنیا با آن رو به رو هستند و امنیت و آرامش آنها را تهدید می کند. بنابراین 
چنانچه دولت ها مصمم باشند که با تروریسم مقابله کنند ابتدا باید به طور 
ریشه ای عوامل آن را شناسایی و برطرف کنند، وجود فقر و تهیدستی در 
بسیاری از کشورها یکی از عواملی است که به گروه های تروریست در راه 
جذب نیرو کمک می کند، وجود تبعیض و بی عدالتی در برقراری ارتباط با 

سایر کشورها نیز می تواند به این پدیده کمک کند.
 پایان حکومت حزب بعث در عراق و سرنگونی صدام 
چه پیامد و دستاوردهایی برای مردم عراق و شیعیان داشت. 

ارزیابی شما نسبت به آن چیست؟
n پیام مهمی که این رویداد در عراق داشت این بود که به همه 
قدرتمندان و ستمکاران فهماند که فاصله گرفتن از مردم و عدم رعایت 
حقوق آنان جرم و گناه محسوب می شود و فرجام ظلم و ستم زوال و 
نابودی است و مردم عراق بعد از یک دوره نسبتاً طوالنی باالخره آزادی 
را تجربه کردند و ان شااهلل بتوانند با وحدت، همدلی و وفاق ملی دولت 
متمرکز و مقتدر در کشورشان ایجاد کنند و دموکراسی و عدالت اجتماعی 
نیز تحقق یابد. مردم عراق باید شرایط حساس امروز را در این منطقه 
مهم درک کنند و به دور از اختالفات قومی و مذهبی تالش کنند تا به 
کمک دولت امنیت و آرامش در جامعه بوجود آید و از هر گونه اقدامی 
که خطر  آنجا  از  البته  بپرهیزند.  می کند،  خدشه دار  را  آنان  وحدت  که 
تروریسم امنیت همه مردم جهان را تهدید می کند، لذا سایر دولتها نیز 
باید بکوشند تا گروه هایی که روش مبارزه مسلحانه و عملیات انتحاری 
را انتخاب کرده اند و مانع از ایجاد امنیت و ثبات سیاسی - اجتماعی در 

عراق می شوند را از بین ببرند.
اهمیت  نیستند  آشنا  شیعه  مکتب  با  که  کسانی  برای 
حرکت امام حسین و ظلمی که به ایشان شده و همین طور 

عتبات عالیات توضیح دهید؟
n به طور کلی خداوند مجموعه قوانین و دستوراتی را برای زندگی 
بشر و بهره مندی آنان از مواهب االهی وضع نموده است و حاکمان و 
مردم نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که خداوند همه را ملزم به رعایت 
این حقوق نموده است. سیره معصومین)ع( نیز گویای رعایت کامل این 
قوانین و مقررات است. وقتی جامعه مسلمین در همان قرن اول هجری از 
این مسیر منحرف شد و مردم دچار مشکالت فراوان شدند امام حسین)ع( 
نجات  و  االهی  مقررات  و  دین  برای حفظ  بودند  این وضع  که شاهد 
مردم از ظلم و ستم حاکمان ستمگر و اجرای عدالت اجتماعی که وعده 
خداوند است، بپا خاستند و از مردم نیز یاری طلبیدند مردم کوفه که تحت 
حکومت ظالمانه یزید بن معاویه قرار داشتند به امام)ع( نامه نوشتند و از 
ایشان دعوت کردند تا به آنجا بروند و رهبری و هدایت آنان را بر عهده 
گیرند، اما همین مردم بعداً مرعوب سیاست تهدید و ارعاب عبیداهلل بن 
زیاد قرار گرفتند و امام)ع( را یاری نکردند و سرانجام امام)ع( در یک 
نبرد نابرابر در مقابل سپاه اموی به اتفاق یارانش به شهادت رسید، در 
حقیقت امام حسین)ع( در این حرکت می خواست به مردم بفهماند که 
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سکوت آنها موجب تقویت حکومت نامشروع، فاسد و ظالم بنی امیه 
تعطیل شده  اکنون  است  که الزم االجرا  االهی  قوانین  و  است  شده 
است و به جای عدالت اجتماعی و بهره مندی از مواهب االهی باید 
حکومت ظالمانه اموی را شاهد باشند. شهادت امام حسین)ع( مردم 
خفته عراق را بیدار کرد. بنابراین امام حسین)ع( برای اجرای عدالت 
و احقاق حقوق اجتماعی مردم و برخورداری آنان از نعمت آزادی که 
ودیعه االهی است و به خاطر عمل به سنت »امر به معروف و نهی از 
منکر« در مقابل حکومت ستمگر اموی که فاقد مشروعیت بود ایستاد و 
با آن بیعت نکرد و آن را به رسمیت نشناخت. شیوه زندگی امام علی)ع( 
در دوران حیات ایشان و نیز دوره کوتاه خالفت حضرت  گویای اهتمام 
آن امام همام در راه اجرای عدالت اجتماعی و قوانین االهی در جامعه 
است، حضرت علی)ع( در دوران زمامداری مسلمین قوانین االهی را 
در جامعه اجرا کردند و عدالت اجتماعی بی نظیر در آن دوران تحقق 
یافت، اما گروه های زیاده طلب و ستمکاران و کج اندیشان نگذاشتند تا 
عدالت اجتماعی، آزادی و حکومت االهی و مردمی در جامعه  استمرار 
یابد و با ترور امام علی)ع( توسط یکی از افراد گروه خوارج این امید 
نیز  امام خمینی)س(  معاصر  دوره  در  تبدیل شد.  یأس  به  مسلمانان 
به هیچ عنوان در دوران نهضت و انقالب حاضر به  استفاده از شیوه 
برای  نشد  و حاضر  نداشت  اعتقاد  در جامعه  ترور  و  مبارزه مسلحانه 
رسیدن به اهداف خودش از این روش بهره گیرد. امام)س( در دوران 
انقالب صرفاً به مبارزه فکری و فرهنگی علیه حکومت استبدادی شاه 
اعتقاد داشت و سرانجام با همین روش و خط مشی فکری مبارزه را 
برای  عراق  در  عالیات  عتبات  متبرکه  بقاع  وجود  رساند.  پیروزی  به 
مسلمانان و شیعیان دارای ارزش و احترام خاصی است و خواسته و 

آرزوی قلبی همه شیعیان این بود که روزی فرا برسد که بتوانند این 
قبور و بارگاه منور ائمه معصومین)ع( را در عراق زیارت کنند و توشه 
و بهره معنوی کسب نمایند. این قبور و بارگاه متبرکه نماد عدالت و 
آزادی است و امامان معصوم)ع( برای دفاع از اسالم و قوانین حیات 
بخش آن و اجرای عدالت از جان خویش گذشتند و به عنوان بهترین 
الگو و اسوه برای همه مردم جهان و خصوصاً مسلمانان قرار گرفتند و 
برای شیعیان این سرمایه عظیم معنوی دارای قدر و اهمیت و ارزش 
واالیی است که بهترین انسانهای برگزیده از سوی خداوند با رفتار و 
اعمال خودشان به ما روش درست زندگی و بدست آوردن راه سعادت 

و رستگاری را آموختند.
مصاحبه مستند ساز آمریکایی گئورگی

را  دولتها  خودشان  رأي  با  مردم  چون  آمریکا  در   
حق  آنان  کند،  خطا  دولت  اگر  بنابراین  مي کنند  انتخاب 
تفکر  طرز  این  مورد  در  جنابعالي  نظر  دارند.  اعتراض 

چیست؟
n هر کشوري یک اصول اساسي را در نظام و ساختار دموکراسي 
نظام  اساسي  قانون  در  البته  مي داند،  قانوني  و  قبول  قابل  خودش 
جمهوري اسالمي نیز مشابه این تفکر وجود دارد و انتقاد و اعتراض 
به عملکرد دولتمردان توسط مردم پذیرفته شده است،  البته اولویت و 
ارجحیت با این است که نمایندگان مردم شرعًا  و قانوناً بایستي از حقوق 
موکلین خودشان که معموالً  مردم عادي جامعه که از طبقات محروم 
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و ضعیف و آسیب پذیر هستند دفاع کنند و اجازه ندهند دولت بر خالف 
قوانین هر گونه که بخواهد عمل کند. بنده به یک نکته مهم در ارتباط با 
شخصیت حضرت امام)س( در ارتباط با احساس مسئولیت ایشان در قبال 
مردم و جامعه اشاره مي کنم. امام به عنوان یک فقیه،  فیلسوف و عالم 
کم نظیر در حوزه از موقعیت ممتازي برخوردار بود. ولی حوادثي در کشور 
رخ داد که در نهایت به تبعید ایشان در سال 43  منجر شد. امام در طول 
دوران مبارزه و تبعید و سپس زمان انقالب در سال 56 از تمام امکانات، 
موقعیت اجتماعي و علمي خود گذشت و براي رضاي خداوند و دفاع از 
حقوق مردم زندان رفت، تبعید شد، فرزند ارشد خود را از دست داد، خیلي 
از سختي ها و شرایط را به جان خرید تا مردم از حقوق اساسي و قانوني 
بهره مند باشند و استقالل، عزت و سربلندي آنان حفظ شود. امروز اگر 
بخواهیم وضعیت جامعه را با قبل مقایسه کنیم مالحظه خواهیم کرد که 
آن منشوري که مورد نظر امام بود و آن حقوق مسلّمي که براي مردم در 
نظر گرفته شده بود و آزادي هاي قانوني که حق طبیعي مردم است و در 
قانون اساسي به آن تصریح شده است،  امروز همان قانون اساسي تضعیف 
شده است، لذا از همین روست که در اکثر کشورها نگاه مردم متوجه 
سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر است و اینکه سازمان دیده بان 
با نظارت بر کشورهاي جهان از حقوق مردم، مظلومین و  حقوق بشر 
کساني که به طور غیر قانوني بازداشت مي شوند و بدون محاکمه سالها 
در زندان بال تکلیف مي مانند از حقوق آنان دفاع کنند و امیدواریم روزي 
فرا برسد که بشر به آن آگاهي و شناخت دست پیدا کند که حاکمان و 

قدرتمندان جائر و ستمکار نتوانند حقوق آنان را تضییع کنند.
 به نظر شما آیا دولت آمریکا و ایران باید با هم مذاکره 
و گفتگو کنند و فکر مي کنید که رؤساي جمهور آمریکا و ایران 

قادرند بنشینند و با هم مذاکره کنند؟
سیاست  مسائل  در  صاحبنظران  و  متخصصان  و  کارشناسان   n
از  و  کنند  گفتگو  یکدیگر  با  خارجه مي توانند  وزراي  در سطح  خارجي 
این  در  میانجي  عنوان  به  مي توانند  نیز  بي طرف  و  اروپایي  کشورهاي 
مذاکرات شرکت کنند. در ابتدا نیازي به مذاکره در سطح رؤساي جمهور 
نیست،  آري چنانچه به توافق نهایي رسیدند، مذاکرات را مي توان در سطح 

رؤساي جمهور ادامه داد و سند همکاري و توافق نهایي را امضا کنند. 
ایران  مسائل  به  نسبت  جنابعالي  اینکه  با  توجه  با   
اشراف و شناخت دارید، به نظر شما آیا ایران آمادگي براي 

مذاکره و گفتگو دارد؟
n وقتي کشورهاي غربي نسبت به برنامه هسته اي ایران دچار سوء 
تفاهم شده اند و گفتار مقامات ایراني مبني بر مقاصد صلح آمیز هسته اي 
را با دید تردید آمیز و ابهام مي نگرند، یکي از راههایی که مي توان رفع 
ابهام و تردید کرد تا کشور دچار بحران نشود، انجام مذاکره و گفتگو است 
و انجام گفتگوي مستقیم با مقامات آمریکایي نیز در این زمینه بدون 
اشکال است، چون مذاکرات و رسیدن به یک توافق منطقي و عقالیي 
داراي کمترین هزینه است و آسیبي به مردم و اقتصاد و صنعت کشور وارد 
نمي شود. البته به این نکته مهم باید اشاره کنم که کمتر اتفاق مي افتد 
که دولتي واقعاً به فکر مردم و منافع عمومي کشور باشد. دولتمردان و 

سیاستمداران نوعًا  به فکر تمایالت و عالیق نفساني و انحصار طلبانه 
قدرت هستند و گاهي اوقات حاضرند همه امکانات و هستي جامعه را 
قرباني تمایالت و عالیق شخصي خود کنند تا پست و مقام و مناصب 

دنیوي خود را حفظ کنند.
 همه مي دانند که جنابعالي و آیت اهلل منتظري از کساني 
بودید که با امام خمیني آشنا بودید و در صف انقالب قرار 
داشتید و در جریان انقالب صدمات و آسیبهایي دیدید. بعد 
از انقالب مسئولیت و ستمهایي داشتید. چرا به ناگاه از امور 

کناره گرفتید؟
n آیت اهلل منتظري از شاگردان و یاران امام بودند و در صف مقدم 
مبارزه قرار داشتند، ولي شرایطي بوجود آمد که بین ایشان و امام اختالف 
نظر و بینش حاصل شد و نهایتًا  منجر به استعفاي ایشان از قائم مقامي 
رهبري شد و ایشان همچون گذشته به تدریس و مباحثات علمي در حوزه 
پرداختند، ولي با رحلت حضرت امام)س( گروهي که انحصار طلب بودند و 
به افکار و اندیشه هاي بلند امام اعتقادي نداشتند، به تدریج عرصه را براي 
یاران و شاگردان وفادار به اندیشه هاي امام تنگ کردند و آنان به حاشیه 
رانده شدند، لذا مالحظه مي کنید بهترین یاران نزدیک و شاگردانی که 
مرّوج اندیشه و دیدگاه امام بودند مانند آقاي هاشمي و کروبي با شرایطي 
که بوجود آوردند امکان پیروزي در انتخابات را از آنان سلب کردند. امروز 
افترا به یاران وفادار و  در روزنامه ها بدترین اهانت،  توهین و تهمت و 
افراد  این  از حریم  امام روا داشته مي شود و کسي نیست که  صمیمي 

دفاع کند. 
 فکر مي کنید این وضعیت در دراز مدت چه آسیبي به 

ایران وارد مي کند؟
n ادامه این وضعیت سبب مي شود تا شاگردان و یاران واقعي امام که 
در مبارزه و انقالب شرکت فعال داشتند و بیشترین بار مسئولیت مبارزه 
را به دوش مي کشیدند و افکار و اندیشه هاي بلند امام را تبیین مي کردند 
نتوانند به نسل جوان منتقل کنند و به تدریج میراث ماندگار امام که حق 
حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است، آزادیهاي قانوني و حقوق اساسي 

آنها در جامعه کم رنگ شده و یا به فراموشي سپرده شود.
 تبعات این وضع را براي مردم چگونه خواهد بود؟

n افرادي که باید واقعًا  نماینده مردم باشند و از  طریق وضع قوانین 
اقلیت قرار مي گیرند و  از حقوق مسلّم مردم دفاع کنند در  در مجلس 
نمي توانند مدافع حقوق موکلین خود باشند، قوه مجریه نیز آن طور که 
باید اولویتهاي مهم را در جامعه رعایت نمي کند. پیامد منفي این وضعیت 
اقتصاد بیمارگونه در کشور، مشکل جذب سرمایه گذاري خارجي، بیکاری، 
گراني، تورم و دهها مشکل دیگري است که مردم و جامعه با آن مواجه 

هستند و بیشترین آسیب نیز به همین گروه وارد مي شود.

مصاحبه خبرنگار مجله نیوز آمریکا 
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عنوان فرعی: نّیت)قصد، آهنگ(
»و انَتِه بِنّیتی الی اَحَسِن النّیاِت؛« و نّیتم را به نیکوترین 

نّیت ها منتهی کن)فرجام نّیتم را نیکوترین گردان(

معنای نیّت
نّیت در لغت، به معنای قصد و تصمیم بر انجام کار 
است: »النّیة هی القصد و العزم علی الفعل«)1(. نََوی الشَئ 
َنواًة، نّیًة و نّیة )ن و ی(، آن چیز را قصد کرد، نّیت و آهنگ 
کرد. مانند آن که گفته می  شود: نوی السفر؛ آهنگ سفر کرد.و 
اما مردا از نّیت در کالم امام سجاد)ع(، مطلق قصد و آهنگ 
انجام کاری معین است برای وصول به هدف و غرض و به 

اعتبار معنا به سه قسم تقسیم می  شود: 
نّیت پلید و زشت  .1
نّیت پاک و نیکو  .2

نّیت پاک ترو  نیکوتر)2(  .3
ارزش نّیت در آموزه های دینی

در اهمیت و ارزش نّیت همین بس، که نّیت جان و 
روح عمل آدمی است. هم چنان که گفته اند: »تن آدمی 
شریف است به جان آدمیت«، شرافت و شکوه عمل آدمی 
نیز به نّیت اوست. تن بی جان مرداری بیش نیست، عمل 
بی نّیت نیز چنین است. تن آدمی تجّسم و ظهور روح و 
جان اوست، عمل آدمی نیز، تجسم و ظهور نّیت اوست. برای 
همین، عمل بدون نّیت از انسان عاقل مختار، صورت تحقق 
نمی پذیرد. به لحاظ همین ویژگی است که گفته اند: اگر خدای 
تعالی آدمی را به انجام کاری بدون نّیت تکلیف کند، تکالیفی 
فراتر از توانش برگرده او نهاده است، در حالی که فرمود: »اَل 
ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعَها )3(؛ خداوند به هیچ کس جز برابر با  ُیَکلُِّف اهللَّ
توانش تکلیف نمی کند«، و آموخت تا از او بخواهیم که آنچه 
لَْنا َما اَل  در توان مان نیست بر دوش مان ننهد: »َربََّنا َو اَل ُتَحمِّ
َطاَقَة لََنا بِِه )4(؛ پروردگارا چیزی که در توان ما نّیتس بر گرده ما 
َمنه«. پیامبر گرامی فرمود: »إِنََّما اأْلَْعَماُل بِالنِّیَّاِت َو إِنََّما لُِکلِّ 
ِ َو َرُسولِِه َفِهْجَرُتُه  اْمِرٍئ َما نََوی َفَمْن َکانَْت ِهْجَرُتُه إِلَی اهللَّ
ِ َو َرُسولِِه َو َمْن َکانَْت ِهْجَرُتُه إِلَی ُدنَْیا ُیِصیُبَها أَِو اْمَرأٍَة  إِلَی اهللَّ
َیَتَزوَُّجَها َفِهْجَرُتُه إِلَی َما َهاَجَر إِلَْیِه؛)5( اعمال و رفتار آدمیان 
وابسته به نّیت های آنان است، و برای هر انسانی همان است 

محمدتقی خلجی
(پژوهشگر  و محقق دینی)

شرحی بر دعای مكارم االخالق امام سجاد)ع(
تبیین ایمان از منظر آموزه های دینی

) بخش  12 (
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که قصد کرده است پس هر کس به خاطر خدا و پیامبر او هجرت کرده است، 
هجرتش به سوی خدا و پیامبر اوست، و هر کس به خاطر دست یابی به دنیا 
و ثروتی که به چنگ آورد، و یا به خاطر زنی که با او ازدواج کند، هجرت کرده 

است، هجرتش به سوی همان است که قصد کرده است.«
در آموزهای اسالمی، گاهی نّیت برابر عمل دانسته شده است و گاهی 
برتر از آن، و این دلیل اهمیت و اصالت نّیت است. جابر بن عبداهلل انصاری 
می  گوید از رسول خدا شنیدم که می فرمود: »َرُجاَلِن ِفي اأْلَْجِر َسَواٌء َرُجٌل 
ِ َو َرُجٌل َفِقیٌر َیُقوُل اللَُّهمَّ لَْو ِشْئَت  ُ َمااًل َیْعَمُل ِفیِه بَِطاَعِة اهللَّ ُمْسلٌِم أَْعَطاُه اهللَّ
َرَزْقَتنِي َما َرَزْقَت أَِخي َفأَْعَمَل ِفیِه بَِطاَعتَِک )6(؛ دو کس در پیشگاه خداوند، در 
پاداش برابرند. یکی مرد مسلمانی که خداوند به او مال و دارایی بخشیده و او 
مالش را در راه اطاعت خداوند به کار می گیرد و دیگری، فقیر و بی چیز است 
که می گوید: بارخدایا! اگر خواست تو این بود که آن چه به برادر دینی ام روزی 
داده ای، روزی ام می کردی، من نیز آن را در اطاعت تو به کار می گرفتم.« 
ُة أَْفَضُل ِمَن الَْعَمِل )7(؛  نّیت برتر از عمل است.« یَّ امام صادق)ع( فرمود: » النِّ

مراتب نیّت
انسان ها با اینکه همگی در انسانّیت مشترکند اما به لحاظ ظرفیت فراخ و 
تو در تویی که دارند، با یکدیگر متفاوتند و این تفاوت گاهی از زمین تا آسمان 
است. اگر چه همگی به ظاهر انسان اند، اما به باطن از »یزید« تا »بایزید« و 
از »ابوجهل« تا »محمد)ص(« فاصله دارند با این حال همه انسان اند. همین 
همانندی ظاهری است که حقیقت جویان ساده لوح ظاهربین را، که صورت 
از معنا نمی شناسد، به خطا می ا فکند و هر دو را در یک سطح می بینند و به 
قیاس می آورند: »گر به صورت، آدمی انسان بُدی / احمد و بوجهل یکسان 
بُدی«)8(. از پیامبر گرامی اسالم)ص( نقل شده است که فرمود: »لَیَس َشٌئ 
َخیًرا ِمن اَلِف ِمثلِِه إاّل اإلنساَن)9(؛ چیزی نیست که از هزار مانند خود بهتر 
باشد مگر انسان.« در تفاوت دو انسان مؤمن نیز فرمود: »النَعلَُم َشیئاً َخیًرا 
ُجُل الُمؤِمُن)10(؛ چیزی را نمی شناسم که از هزار خود بهتر  ِمن اَلِف ِمثلِِه إاّل الرَّ
باشد مگر مرد مؤمن.« بر پایه همین تفاوت میان انسان ها و تفاوت میان 
مؤمنان با یکدیگر، نّیت ها نیز متفاوت اند: برخی کارها را به نّیت دست یابی 
به خواهانی های نفسانی و بهره مندی از متاع اندک دنیا انجام می دهند، مانند 
منافقان و ریاکاران. اینان کسانی هستند که به تعبیر قرآن کریم در جهان 
واپسین بی بهره اند؛ » اَل َخاَلَق لَُهْم ِفي اآْلِخَرةِ«)11( و اینان هما  ن ها هستند 
که نّیت های پست و پلید دارند و پیامبر)ص( درباره فرجام نّیت های آنان هشدار 
ِ إِنَّ الُْمَرائَِي ُیْدَعی َیْوَم  َیاَء َفإِنَُّه ِشْرٌک بِاهللَّ َ َو اْجَتنُِبوا الرِّ داده است:»... َفاتَُّقوا اهللَّ
الِْقَیاَمِة ِبَأْرَبَعِة أَْسَماءٍ َیا َکاِفُر َیا َفاِجُر َیا َغاِدُر َیا َخاِسُر َحبَِط َعَمُلَک  َو بََطَل أَْجُرَک 
ْن ُکْنَت تَْعَمُل لَُه...)12(؛... پس از خداوند  َو اَل َخاَلَق لََک الَْیْوَم َفالَْتِمْس أَْجَرَک ِممَّ
پروا کنید و از ریا دوری گزینید که ریا شرک به خداوند است. در روز رستاخیز 
ریاکار به چهار نام خوانده می شود: ای کافر، ای تبهکار دروغگو، ای خائن 
پیمان شکن، ای زیان کار! کردارت تباه شد و پاداشت به هدر رفت و امروز 
برای تو بهره ای نیست، پس پاداشت را از کسی که به خاطر او کار کرده ای 
بخواه!« و برخی نّیت شان خوب است. کارها را برای بهره مندی از نعمت های 
بهشت، یا ترس از عذاب های جهنم، یا به خاطر هر دو ـ شوق بهره مندی 
از نعمت های بهشت و ترس از عذاب های جهنم ـ  انجام می دهند. بیشتر 

مؤمنان در امور عبادی، با همین نّیت و انگیزه، تکالیف الهی و انسانی خود را 
َ اْشَتَری ِمَن الُْمْؤِمنِیَن أَنُْفَسُهْم َو  انجام می دهند. گروهی برای بهشت: » إِنَّ اهللَّ
َة)13( همانا خداوند از مؤمنان، خودشان و دارایی هایشان را  أَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّ
خریده است در برابر این که بهشت از آِن آنها باشد.« و اینان به طور قطع، به 
رستگاری بزرگ دست یافته اند؛ و گروهی دیگر مؤمنانی هستند که به خاطر 
ترس از عذاب های دوزخ: »َیَخاُفوَن َیْوماً تََتَقلَُّب ِفیِه الُْقُلوُب َو اأْلَبَْصاُر« ؛)14( از 
روزی می هراسند که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شوند«. و اما در این 
میان مؤمنانی هستند با نّیت پاک تر و نیکوتر و انگیزه ایی فراتر از گروه های یاد 
شده. آری، با این که از جهان واپسین و عذاب الهی سخت در هراسند و به 
بخشایش خداوند بخشایش گر امید می برند، شیفته و بی قرار لقای پروردگارند. 
برای همین کارهایشان تنها برای خداست و در پرستش او هیچ کس را 
شریک نمی سازند؛ اینان اولیای بزرگ خدایند. آنانی هستند که هیچ سودا و داد 
و ستدی از یاد خداوند بازشان نمی دارد: »رَِجاٌل اَل ُتلِْهیِهْم تَِجاَرٌة َو اَل بَْیٌع َعْن 
ِ )15(؛ بندگان ناب و خالص اند که خداوند در ژرفای اندیشه ها و در عمق  ِذْکِر اهللَّ
خردهاشان با آنان زمزمه می کند« و گفتگو دارد:» ِعَباٌد نَاَجاُهْم ِفي ِفَکِرِهْم َو 
َکلََّمُهْم ِفي َذاِت ُعُقولِِهْم «)16(. و این شیفتگی و بی قراری تا آنجاست که فراق 
محبوب، برایشان تحمل ناپذیر است. در مناجات موالی عارفان و امام انس و 
جان بیندیشید: »َیا إِلَِهي َو َسیِِّدي َو َمْواَلَي َو َربِّي َصَبْرتُ  َعلَی  َعَذابَِک  َفَکْیَف 
أَْصبُِر َعلَی ِفَراِقک «)17(. ما حصل اینکه، انسان ها اگرچه به ظاهر همگی در 
انسان بودن یکسان اند و اما در واقع با هم متفاوتند و همین تفاوت، خاستگاه 
مراتب نّیت ها و انگیزه های آنان است و حتی مؤمنان در انجام وظایف بندگی 
و تکالیف انسانی شان، دارای نّیت ها و انگیزه های متفاوتند، هم چنانکه ایمان و 
یقین شان متفاوت است؛ ایمان و یقین در مرتبه فروتر، ایمان و یقین متوسط و 
ایمان کامل تر و یقین برتر. و این همان حقیقت متعالی است که در آموزه های 
اهل بیت)ع( به تکرار بدان تأکید شده است. امام صادق )ع( فرمود:»إِنَّ الُْعبَّاَد 
َ تََباَرَک  َ َعزَّ َو َجلَّ َخْوفاً َفتِلَْک ِعَباَدُة الَْعبِیِد َو َقْوٌم َعَبُدوا اهللَّ َثَلاَثٌة َقْوٌم َعَبُدوا اهللَّ
َ َعزَّ َو َجلَّ ُحّباً لَُه  َو تََعالَی َطلََب الثََّواِب َفتِلَْک ِعَباَدةُ اأْلَُجَراءِ َو َقْوٌم َعَبُدوا اهللَّ
َفتِلَْک ِعَباَدُة  اأْلَْحَرارِ َو ِهَي أَْفَضُل الِْعَباَدِة )18(؛ عابدان)پرستندگان( سه گروه اند: 
گروهی خدای عزیز و جلیل را از ترس پرستند این پرستش بردگان است، و 
گروهی خدای بزرگ و واال را به سودای ثواب )به شوق بهشت( پرستند این 
پرستش مزدوران)بازرگانان و سوداگران( است، و اما در این میان، گروهی 
خدای عزیز و جلیل را به انگیزه محبت او پرستند که این پرستش آزادگان 
و برترین نوع پرستش است.« در تاریخ فرهنگ اسالمی بزرگانی هستند که 
وجودشان یک پارچه خوف از خداوند بوده اند؛ بدین معنا که خداوند با مولوّیت 
خود چنان بر آنان تجلی کرده که از دل فرحناک شان ذره ای باقی نمانده بود. 
اینان زاهدان با ترسی بودند که در سراسر زندگی از خوف سوء عاقبت، تلخ کام 
و دل نگران بودند و می اندیشیدند که مبادا خداوند عزیز جبار متکبر آنان را چنان 
محکوم کند و در آتش افکند که در کمال ذلت و بیچارگی توان اندک اقدامی 
را نداشته باشند: »َیْخَشْوَن َربَُّهْم َو َیَخاُفوَن ُسوَء الِْحَساِب«)19(. و از سوی دیگر، 
بندگانی بودند که خداوند را تاجرانه و کاسبانه پرستیدند؛ یعنی به شرط مزد که 
البته پرستش این دو گروه مشروع و مطلوب پروردگار متعال است؛ چرا که 
خداوند خود در قرآن کریم هم وعده بهشت داده است، هم از عذاب دوزخ بر 
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حذر داشته است و افزون بر اینها، همواره به مقتضای حکمت، در مقام تکلیف 
توان و طاقت بندگانش را منظور داشته است. بنابراین پرستش خدای تعالی 
به انگیزه بهشت یا به خاطر ترس از عذاب، پرستشی بایسته و مطلوب است؛ 
چرا که بیشتر مردم از این که خدا را » لوجه اهلل« و به انگیزه محبت، پرستش 
کنند، معذورند. این دو گروه از بندگی و پرستش، همین را می دانند که امید 
به رحمت و ترس از عذاب او دارند. و این امید به رحمت و ترس از عذاب و 
یادآوری آن را، باالترین مرتبه بندگی و پرستش خدا می دانند از همین روست 
که با یاد دوزخ و عذاب های آن، خویشتن را از آتش دوزخ باز می دارند و با یاد 
بهشت و نعمت های آن، خویشتن را برای ورود به آن تشویق می کنند. در این 
میان بندگانی بودند که از روز بسیار سخت رستاخیز که شّر آن همه گیر است 
سخت می هراسیدند و در محراب بندگی، چون مارگزیده به خود می پیچیدند 
و با اندوه فراوان می گریستند و جان هاشان از شوق بهشت سرشار بود، با این 
حال ژرفای روح شان را عظمت آفریدگار لبریز کرده بود و چنان با احتشام و 
بزرگی در جان شان نشسته بود که هر چه جز او بود در نگاه شان خرد و ناچیز 
می نمود. آری، با بهشت چنان بودند که گوی بدان راه جسته اند و غرق ناز و 
نعمت اند، و با دوزخ به گونه ای که پنداری در آن می زیند و در زیر شکنجه اند 
و اما از این هر دو عبور کرده بودند، تا آنجا که در نجوای خود با خداوند چنین 
می گفتند: »َما َعَبْدُتَک  َخْوفاً ِمْن نَارَِک َو اَل َطَمعاً ِفي َجنَّتَِک لَِکْن َوَجْدُتَک 
أَْهاًل لِلِْعَباَدِة َفَعَبْدُتَک )20(؛ ای اله و معبود من، هرگز تو را برای ترس از آتشی 
که برای گناهکاران افروخته ای و به طمع بهشتی که برای بندگان شایسته 
ات فراهم آوردی، پرستش نکرده ام؛ بلکه تو را از آن رو که شایسته پرستشی 

پرستیده ام.« 

دو نکته
نکته نخست این که امام سجاد)ع( پس از درخواست کامل ترین مرتبه 
ایمان و برترین درجه یقین  از پیشگاه خداوند نهایی ترین مرتبه نّیت و انگیزه 
را طلب کرده است. و این اشاره به درجات و مراتب نّیت است، هم چنانکه 
ایمان و یقین را درجات و مراتبی است: »...و انته بنّیتی الی احسن النیات؛ بار 
خدایا!... نّیتم را به نیکوترین نّیت ها منتهی کن«. آری، هرگاه که مؤمن در پرتو 
معرفت وسیع ایمانش ببالد، تا آنجا که به مرز یقین دست یابد و از مرز یقین 
نیز بگذرد و به برترین درجه آن نایل شود انگیزه و نّیتش که در پهنه ایمان 
و یقین به بار نشسته است، در نهایی ترین درجه اش محرک عبادت ها و حتی 
کارهای روزانه اش خواهد شد. امام سجاد)ع( که از اولیای بزرگ خداوند است 
و در حوزه پرستندگی خداوند از پیشتازان پرستندگان است، در پرتو ایمان و 
یقینش چنان شیفته بی قرار ذات مقدس حضرت حق بود که عبادت و حتی 
کارهای مباح روزانه اش جز برای خدا نبود. آن بزرگوار را، همچون پدرانش)ع(، 
نه طمع بهشت بود و نه خوف دوزخ؛ خدا را برای پرستش، شایسته می  دانست. 
برای همین در سلوک بندگی اش، بهشت و دوزخ را زیر پا نهاده بود و سخت 
دل برده جمال الهی و قرب ازلی بود. او خود عبادت خویش را چنین توصیف 
َ  َو اَل َغَرَض لِي إاِلَّ ثََوابُُه َفأَُکوَن َکالَْعْبِد  فرموده است:»إِنِّي  أَْکَرهُ  أَنْ  أَْعُبَد اهللَّ
َع َعِمَل َو إاِلَّ لَْم َیْعَمْل َو أَْکَرُه أَْن اَل أَْعُبَدُه إاِلَّ لَِخْوِف  ِع إِْن ُطمِّ ِمِع الُْمَطمَّ الطَّ
ْوءِ إِْن لَْم َیَخْف لَْم َیْعَمْل ِقیَل َفلَِم تَْعُبُدُه َقاَل لَِما ُهَو أَْهُلُه  ِعَقابِِه َفأَُکوَن َکالَْعْبِد السَّ
بِأََیاِدیِه َعلَيَّ َو إِنَْعاِمِه )21(؛ به راستی که من دوست ندارم خدا را پرستش کنم، آن 

گونه که انگیزه ای جز سودای ثوابش نداشته باشم، و چنان بنده آزمند طمع ورز 
فرمانبرداری باشم که اگر طمع ورزد عمل کند و گرنه، نه، و دوست ندارم او 
را پرستش نکنم جز از ترس عقابش و چنان بنده ای باشم که اگر نترسد عمل 
نمی کند. گفته شد: پس به چه انگیزه ای او را می  پرستید؟ فرمود: برای این که 
او به خاطر نیکویی ها و بخشش های سرشار بر من، شایسته پرستش است.«

نکته دوم اینکه در آموزه های اسالمی، گستره عبادت برخالف آیین های 
دیگر که در اعمال و مراسم خاص محدود کرده اند، بسیار پردامنه است، حتی 
دنیایی ترین ساحت زندگی مانند خوردن و خورانیدن، نوشیدن و نوشانیدن، و 
لباس پوشیدن و پوشاندن... . و همین طور، اندیشیدن، تحصیل دانش، کار 
و تالش برای تأمین رزق و آنچه در سعادت دنیا و آخرت آدمیان تأثیرگذار 
است، می  تواند در قلمرو عبادت قرار گیرد. آری چنین است و اما در همه اینها 
»نّیت« و انگیزه نزدیکی به خدا رکن اساسی است؛ یعنی اعمال و رفتار و افکار 
آدمیان، حتی مباحات در صورتی رنگ و نگار عبادت می  پذیرد که با انگیزه 
الهی و برای نزدیک شدن به خداوند انجام می  گیرد و روشن است که سودای 
بهشت و خوف دوزخ نیز، از آنجا که اطاعت خداوند است، انگیزه الهی است: 
مردی از کنار پیامبر عبور می  کرد، یاران ایشان او را مردی کاری و نیرومند و با 
نشاط یافتند و گفتند: ای رسول خدا چه شایسته بود که این مرد نیرو و نشاط 
و شادابی اش را در راه خداوند به کار می  گرفت! پیامبر)ص( در پاسخ آنان چنین 
فرمود:» اگر تالش و کوشش او به خاطر فرزندان خردسالش باشد، او در راه 
خداوند است و اگر تالش و کوشش او به خاطر پدرو مادر پیرش باشد، او در 
راه خداوند است، و اگر تالش و کوشش او برای تأمین زندگی خویش باشد، او 
در راه خداوند است و اما اگر کار و تالش او، به انگیزه ریا و تظاهر و نازش و 

سرافرازی بر دیگران باشد، او در راه شیطان است.«)22(
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مرجع تقلید آگاه به زمان 

 شـهید مطهـری دربـاره خاطـرات خـود از 
مرجـع بزرگ آیت اهلل العظمی بروجـردی در مقاله ای 
بـا عنـوان »مزایـا و خدمـات مرحـوم آیـت اهلل 
بروجـردی« در کتـاب »شـش مقالـه« بـه نـکات 

جالبـی اشـاره کرده اسـت. 
خبرانالیـن به مناسـبت سـیزده شـوال سـالروز 
رحلـت آیـت اهلل سـید حسـین طباطبائـی بروجردی 
یکـی از ایـن خاطـرات را بـه نقـل از این کتـاب آورده اسـت. دربخشـی از کتاب 
شـهید مطهری آمده اسـت: یادم هسـت که مرحوم آیت اهللَّ بروجردی  همیشـه 
ایـن مطلـب را گوشـزد می کردنـد کـه: دو مطلب اسـت کـه اگر ایـن دو مطلب 
را از یکدیگـر تفکیـک بکنیـد، آن وقـت اختالفـات ما با سـني ها حل می  شـود 
و بـه نفـع مـا هم حل می  شـود: یکی مسـئله خالفـت و زعامت و دیگر مسـئله 
امامـت. در مـورد خالفـت و زعامـت، مـا می گوییم بعـد از پیغمبر آن کسـی که 
می بایسـت زمامـدار می شـد، حضـرت امیـر)ع( اسـت. آنهـا می گویند نـه، ابابکر 
اسـت. ایـن یک اختالف. مسـئله دیگر مسـئله امامت اسـت. یعنی مـا تنها روی 
شـأن زمامـداری و حکومـت پیغمبر بحث نمـی  کنیم، پیغمبر شـأن دیگری هم 
داشـت و آن اینکـه پیغمبـر بـود و مبّین احکام. مـا این حسـاب را باید بکنیم که 
بعـد از پیغمبـر مرجـع احـکام کیسـت؟ یعنـی قـول چه کسـی برای مـا حجت 
اسـت؟ بعـد ایشـان می گفتنـد کـه در بعضـی از روایات، نـص در این اسـت که 
پیامبـر)ص( فرمـود: علـی)ع( بعـد از مـن خلیفـه و زمامدار اسـت. بعضـی دیگر 
مطلـب دیگـری را عالوه می کنند، می  گویند رسـول اکـرم )ص( فرمود: علی)ع( 
بعـد از مـن مرجـع احـکام اسـت. ما به سـني ها می گوییـم که ما یـک بحثی با 
شـما داریـم راجـع به زمامـداری بعـد از پیغمبر، ولی این موضوع گذشـته اسـت. 
نـه حضـرت علی وجـود دارد که زمامدار باشـد و نه ابوبکر. پرونـده این موضوع را 
می بندیـم و راکـد می گذاریم. ولی یک مسـئله دیگر هسـت و آن اینکه قول چه 
 ِ کسـی بعـد از پیغمبر حجت اسـت؟ حدیث  انّـی تارٌِک فیُکـُم الثََّقلَْیِن: ِکتـاَب اهللَّ
َو ِعْتَرتـی  مقـام مرجعیـت علمی عتـرت را بیان می  کنـد و آن امروز هـم به درد 
مـا مـی  خـورد، یعنـی اآلن ما بایـد در یاد گرفتـن احکام ببینیم عتـرت چه گفته 
اسـت. آیـا پیغمبـر گفته اسـت که همان طـور که قول مـن حجت اسـت، بعد از 
مـن قـول عتـرت من هـم حجت اسـت یا نه؟ مـا روی خالفـت و زمامـداری با 
شـما بحـث نمی  کنیم اما این مسـئله روز را بایـد عمل کنیم. ما چـرا خودمان را 
سـر موضـوع زمامداری خسـته کنیم؟ البته مـا عقیده  خودمـان را حفظ می کنیم 
کـه بعـد از پیغمبـر)ص(، علی بایـد زمامدار می  شـد و اگـر علـی)ع( زمامدار می  
شـد ایـن وضعـی که دنیای اسـالم پیدا کـرده، پیدا نمی  شـد. اما ایـن فقط یک 

بحـث نظری اسـت راجع به گذشـته.
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در مراسم گرامی داشت عالمه طباطبایی (ره)  مطرح شد:
آیت اهلل سروش محالتی: حکومت اسالمی از دیدگاه 

عالمه حکومتی است که در آن همه انسان ها از حقوق برابر 
برخوردار می شوند؛ حکومت مدنظر اسالم هم حکومت 

انسانی است.

 شـفقنا )پایـگاه بیـن المللی همکاری هـای خبری شـیعه( -آیت 
اهلل سـروش محالتـی تصریـح کـرد: باید بیـن دو نـوع از اسـتبداد فرق 
گذاشـت، یکـی اسـتبداد دینـی و دوم اسـتبداد غیردینی اسـت. جایی که 
پـای دیـن در میـان نیسـت اگـر کودتایـی اتفـاق افتـاده و قـدرت را در 
دسـت بگیرند این نوع اسـتبداد، اسـتبداد غیردینی اسـت. اما در اسـتبداد 
دینـی بـا صـرف نظـر از اینکـه ایـن روش هـا وجـود دارد یـا نه مسـأله 
مهـم دیگـری مطـرح می شـود و آن ایـن اسـت که همـه ایـن جنایات 
بـا یـک توجیـه دینـی اتفـاق مـی  افتـد. بنابراین قبـح عمـل از بین می  
رود و ایـن حمایتـی اسـت کـه بـه نـام دیـن و توسـط چهره هـای دینی 
انجـام می شـود. اینطـور می  شـود کـه جنایت راحـت تر انجام می  شـود 
و هزینـه کمتـری نیـز دارد و حتـی ریشـه  کـن کردن آن دشـوار اسـت 
چراکـه بـه نـام دیـن اتفـاق افتـاده اسـت. حـال چطـور می تـوان چنین 

معضلـی را حـل کرد؟
آیـت اهلل سـروش محالتـی در خصـوص مواجهـه عالمـه طباطبایـی با 
معضـل اسـتبداد دینـی گفـت: عالمه یکـی از نـادر متفکـران معاصر ما 
اسـت کـه در قـرن اخیـر توجه فراوانی به مشـکل اسـتبداد دینـی دارد و 
در آثـار علمـی ایشـان مطالـب فراوانـی در ایـن خصـوص مطرح شـده 
اسـت. شـاید علـت اهتمام عالمه به این مسـأله این باشـد کـه آیت اهلل 
نائینـی حـدود 110 سـال قبـل مباحث اسـتبداد دینـی و سیاسـی را وارد 
ادبیـات دینـی و سیاسـی مـا کـرد که پیـش تـر از آن چنین تعییـری را 
در فرهنـگ خـود نداشـتیم. عالمـه نائینـی در عصر مشـروطه در کتاب 
»تنبیـه االمـه« خـود بحـث اسـتبداد دینـی را هـم مطـرح کرد و شـاید 
علـت اینکـه عالمه این مسـأله را تعقیـب می کند به این دلیل باشـد که 
شـاگرد آیت اهلل نائینی اسـت و شـاید تحت تأثیر اسـتاد خود قرار گرفته 
باشـد، البتـه زاویـه دیـد آیـت اهلل نائینـی بـا عالمـه طباطبایـی متفاوت 
اسـت. موضوعـی که نائینی مطرح می کند نوعی از اسـتبداد دینی اسـت 
کـه یـک نظام سیاسـی مسـتبد مانند سـلطنت قاجار را بیـان می کند که 
یـک نهـاد دینـی از این نهـاد سیاسـی حمایـت می کنـد. در تحلیلی که 
نائینـی دارد بحـث ادغـام این دو نهاد در هم نیسـت اما عالمه طباطبایی 
بـا مشـکل دیگـری مواجـه اسـت و آن مشـکل این اسـت که عـده ای 
بـه نـام دیـن و در لبـاس دیـن از یک رژیم اسـتبدادی حمایـت می کنند 
هـر چند کسـانی کـه در رأس رژیم اسـتبدادی قـرار دارنـد داعیه متدین 
بـودن را نداشـته ولی مـورد حمایت علمای دیـن قرار می گیرند. سـوالی 

کـه در آثـار عالمـه طباطبایـی می تـوان یافـت این اسـت که آیا اساسـًا 
چیـزی بـه عنوان اسـتبداد دینـی وجود دارد یـا نه؟ ممکن اسـت افرادی 
باشـند کـه بگوینـد دیـن بـا اسـتبداد اصـال جمـع نمی شـود امـا عالمه 
طباطبایـی اسـتبداد دینـی را بـه عنـوان یـک واقعیـت می پذیـرد. نکته 
دوم ایـن اسـت کـه اگـر دین ایـن ظرفیـت را دارد که توسـط یک رژیم 
اسـتبدادی مـورد سـوء اسـتفاده قـرار بگیـرد آن وقـت بایـد این سـوال 

پاسـخ داده شـود کـه ایـن ظرفیـت از کدام بخـش دین تأمین می شـود. 
نکتـه سـوم اینکـه اسـتبداد دینـی در یـک جامعـه دینی چه خطـری به 
همـراه دارد. بـه عبـارت دیگر ابعاد این خطر چیسـت؟ نکتـه چهارم این 
اسـت کـه تجربـه اسـتبداد دینـی در جوامـع اعـم از جوامـع اسـالمی و 
غیراسـالمی چـه واقعیت هایـی را در اختیار مـا قرار می دهـد؟ آثار عالمه 
نشـان می دهـد کـه او واقعیـت اسـتبداد دینـی را پذیرفته اسـت، چراکه 
تاریـخ اسـالم و مسـیحیت را به خوبـی مورد تأمـل قرار داده اسـت و ما 
ایـن تجربـه تلـخ را هم در مسـیحیت و هـم در میان مسـلمانان دیدیم. 
مسـأله بعـد کـه ذهـن عالمـه را درگیـر کـرده ایـن اسـت که او مفسـر 
قـرآن بـود و در آیـات قـرآن مـوارد متعددی وجـود دارد که بـه گونه ای 
کـه او را با مسـأله اسـتبداد دینی مواجـه می کند. او با بیـان اینکه قدرت 
در اختیـار عالمـان دیـن، اسـتبداد دینـی را به وجود مـی آورد، ادامـه داد: 
عالمـان دیـن در یهودیـت و مسـیحیت وقتی کـه به قدرت رسـیدند چه 
عملکـردی داشـتند؟ مسـیحیان و یهودیان مـورد خطاب قـرار می گیرند 
کـه چـرا قـدرت را در اختیـار عالمان دینی قـرار دادند؟ پـس دین قابلیت 
چنیـن انحرافـی را دارد. چنانچـه در قـرآن نیـز آمـده اسـت کـه “همین 
قـرآن بـرای عده ای سـبب هدایت و برای عده ای دیگر سـبب گمراهی 
اسـت” و یـا برخورد امـام علی )ع( با خوارج و طلحـه و زبیر نیز بر همین 
اسـاس اسـت. عالمـه در تعریفـی از حکومـت اسـالمی گفته اسـت که 
منظـور حکومتی اسـت که در آن همه انسـان ها از حقـوق برابر برخوردار 
می شـوند. حکومـت مدنظـر اسـالم هـم حکومـت انسـانی اسـت. ایـن 
اسـتاد حـوزه و دانشـگاه گفـت: در عین حـال باید بین دو نوع از اسـتبداد 
فرق گذاشـت، یکی اسـتبداد دینی و دوم اسـتبداد غیردینی اسـت. جایی 
کـه پـای دین در میان نیسـت اگـر کودتایی اتفـاق افتاده و قـدرت را در 
دسـت بگیرند این نوع اسـتبداد، اسـتبداد غیردینی اسـت. اما در اسـتبداد 
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دینـی بـا صـرف نظـر از اینکـه ایـن روش هـا وجـود دارد یـا نه مسـأله 
مهـم دیگـری مطـرح می شـود و آن این اسـت کـه همه ایـن جنایات با 
یـک توجیـه دینـی اتفـاق مـی  افتـد. بنابراین قبح عمـل از بیـن می رود 
و ایـن حمایتـی اسـت کـه به نام دیـن و توسـط چهره های دینـی انجام 
می شـود. اینطـور می شـود کـه جنایت راحت تـر انجام می شـود و هزینه 
کمتـری نیـز دارد و حتـی ریشـه  کـن کردن آن دشـوار اسـت چراکه به 
نـام دیـن اتفاق افتاده اسـت. حال چطـور می توان چنیـن معضلی را حل 
کـرد؟ عالمـه نائینـی تعبیـری دارد مبنی بر اینکـه در اسـتبداد غیردینی 
جبـاران تاریـخ حداکثـر می توانند بر فیزیک انسـان ها غالب شـوند. مثال 
آنهـا را بکشـند، تبعیـد کننـد امـا در اسـتبداد دینـی اتفـاق دیگـری هم 
می افتـد، مبنـی بـر اینکه با رسـوخ در اعتقـادات مـردم و توجیهات دینی 
ایـن نـوع اقدامـات در ذهـن مـردم پذیرفتـه می شـود و مردم ایـن گونه 
حـوادث را عـادی و خواسـت خـدا تلقی می  کننـد. مرحـوم طباطبایی بر 
اسـاس یـک مطالعـه تاریخی بـه این نتیجـه می رسـد که اگـر جنایاتی 
کـه در تاریـخ بـه نام دیـن اتفاق افتاده بـا جنایاتی که مسـتکبرین انجام 
دادنـد و نـام دیـن در آن وجـود نـدارد را مقایسـه کنیـم، بـه ایـن نتیجه 
می رسـیم جنایاتـی کـه بـه نـام دیـن رخ داده بـه مراتب وحشـتناک تر 
اسـت. آیـت اهلل محالتـی بـا بیـان اینکـه اسـتبداد دینی با هیچ شـکل 
دیگری از اسـتبداد قابل مقایسـه نیسـت، بیـان کرد: زمانی کـه به تاریخ 
اسـالم برمـی گردیـم، می بینیـم کـه حکومـت اسـالمی بـه حکومـت 
اسـتبدادی تبدیل شـده اسـت و عالمه ایـن تعبیر را بارهـا در بیانات خود 
مطـرح کـرده اسـت و تعبیری کـه به کار می برد این اسـت که اسـتبداد، 
گریبان گیر مسـلمانان شـده اسـت. به عقیـده عالمه طباطبایـی در دین 
مسـیحیت عقیـده ای بـه نام »هلـول« پیدا شـد مبنی بر اینکـه خداوند 
در انسـان هلول می کند و به شـکلی تشـکیالت مسـیحیت و کلیسـا را 
مظهـری از ایـن هلـول قلمـداد کردنـد. از نظـر آنهـا خـدا اینقـدر پایین 
آمـد کـه کلیسـا ادعـا می کرد مـا از زبـان خودمـان صحبـت نمی کنیم، 
بلکـه هـر چـه می گوییـم از زبان خداونـد اسـت، بنابراین حـرف عالمان 
دیـن در مسـیحیت حـرف خـدا بود و همـه باید تسـلیم مطلق باشـند و 
در نتیجـه محکمـه تفتیش عقایـد را ایجاد کردند. در اینجـا بحث ارتباط 
بیـن اسـتبداد دینی، اسـتبداد سیاسـی و فسـاد مالی به وجـود می آید که 
قاعـده ایـن مثلـث را اسـتبداد دینـی تشـکیل می دهـد، به ایـن معنا که 
اگـر اسـتبداد دینـی به وجـود آید اسـتبداد سیاسـی و به دنبال آن فسـاد 
مالی هم شـکل می گیرد، بنابراین ریشـه فسـادهای مالی این اسـت که 
اسـتبداد دینـی با اسـتبداد سیاسـی جمع شـده اسـت. عالمـه می فرماید 
همـان حـوادث تلخـی کـه در مسـیحیت رخ داد در اسـالم هـم شـاهد 
هسـتیم یعنـی ظهـور آثار هلـول در میـان مسـلمانان نیز به وجـود آمد. 
مـا عقیـده هلـول را در اسـالم نداریـم یعنی آنچه که مسـیحیت نسـبت 
بـه حضرت عیسـی مطـرح می کند ما نسـبت بـه حضرت محمـد )ص( 
مطـرح نمی کنیـم عالمـه معتقد اسـت ما االن با مشـکل اسـتبداد دینی 
مواجـه هسـتیم، او ایـن مطلـب را 50 سـال قبـل بیان کـرد. مقصودش 
ایـن بـود کـه مـا به لحـاظ فکـری مشـکل داریـم و بـه لحاظ اندیشـه 

اسـتبداد دینـی را پذیرفتـه ایـم و تا زمانی که این مسـأله اصالح نشـود، 
نظـام سیاسـی مـا نیـز اصـالح نخواهد شـد. عالمه معتقد اسـت بسـاط 
حاکمیـت مسـیحی از بیـن رفـت ولـی همـان فجایعـی که به نـام دین 
مرتکـب شـدند در میان مسـلمانان وجـود دارد، چراکه در اسـتبداد دینی 
بحثـی بـه عنـوان تحمیـل عقیده وجـود دارد کـه عقاید خـود را تحمیل 

می کننـد، امـا هرگـز دیـن حق چنیـن روشـی را تأییـد نمی کند.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پاسخ می دهد:
بحران های منطقه، جهان اسالم و وظایف حوزه ها و راه 

برون رفت از مشکالت و...

  hashemirafsanjani.ir : آیت اهلل  هاشـمی رفسنجانی 
در مصاحبـه بـا پایـگاه بیـن المللی همکاری های خبری شـیعه )شـفقنا( 
بـه سـواالت مهمـی پیرامـون بحران هـای منطقـه، جهـان اسـالم و 
وظایـف حوزه هـا و راه بـرون رفـت از مشـکالت و... پاسـخ داد. به دلیل 
طوالنـی بـودن  بخش هـای مهمـی از این گفتگـو در این شـماره صفیر 

حیات منتشـر می شـود:
n مـا تجربـه ای را در پشـت سـرخودمان داریـم. اواًلً بعـد از اینکه 
انقـالب پیـروز شـد، خیلـی از کشـورهای منطقه ترسـیدند. انقـالب ما 
مردمـی بـود نـه از خارج حمایت می شـد و نـه در داخل حزبی داشـتیم. 
و  آمریکایی هـا  و دسـت  بیـرون  را  و شـاه  انقـالب  مـردم خودشـان 
خارجی هـا را از حاکمیـت در کشـور کوتـاه کردند. انقـالب خیلی راحت 
و خـوب بـا تکیـه بر مـردم پیروز شـد. خیلـی از کشـورها می ترسـیدند. 
در همـان موقـع انسـان های افراطـی بیـن ما بودنـد که حـرف  از صدور 
انقـالب ]نـه آن گونـه که امـام می گفتند[ می زدنـد. بعضی ها ]نـه باز با 
رویکـرد و منظـوری که امام داشـتند[ می گفتنـد: با دولت هـا کار نداریم 
و بـا ملت هـا کار داریـم. این حرف هـای عجیب و غریب، باعث شـد که 
کـم کـم اختالف پیش بیاید. عـراق بیش از همه ترسـید و عامل اجانب 
شـد و علیـه مـا جنگ بـه راه انداخـت. کشـورهایی که به عـراق کمک 
کردنـد، در حقیقـت در جنـگ بـا مـا شـریک بودند. بیشـتر کشـورهای 
جنـوب خلیج فـارس هزینـه ی جنـگ را به عـراق می دادنـد و خارجی ها 
هـم سـالح و هم تبلیغـات می دادنـد و از صدام حمایـت می کردند. اینها 

دشـمن ما در جنـگ بودند.
n بعـد از اینکـه تصمیم گرفتیم که قطعنامـه را بپذیریم، با منطق 
بـا دنیـا مواجه شـدیم کـه حاالت دیگـری پیدا کـرد. دیدند مـا عاقالنه، 
بحـث و قطعنامـه را به نفع خودمـان عوض کردیم. کار آسـانی نبود که 
بندهـای قطعنامـه ی شـورای امنیـت را بعد از یک سـال اصـالح کنیم. 
مـا قطعنامـه را نـه رد کردیـم و نـه پذیرفتیم، گفتیـم: ما اشـکال داریم 
و بایـد آن را اصـالح کنیـم. مثـل همیـن مذاکـرات هسـته ای اخیر که 
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وقتـی با حوصلـه بحث کردیم و منطق مان را نشـان دادیـم، دیدند اهل 
منطـق هسـتیم. بعـد از قطعنامه دولت جدیـدی آمد که دولـت من بود. 
مـا گفتیـم: دشمن تراشـی نداریـم و می خواهیـم با دنیـا کار کنیـم. دنیا 

خیلی سـریع بـه طرف مـا آمد.
n مـن فکـر می کنـم که اگر ما درسـت وارد شـویم، خیلی آسـان 
می توانیـم مسـایل  خـود را بـا اعـراب حـل کنیم. آنهـا هم باید درسـت 
وارد شـوند و اگـر آدم عاقـل و معتدلـی مثـل ملک  عبداهلل وجود داشـت 
می شـد مسـایل را حـل کـرد. البتـه من قبـاًل در یک جلسـه ی طوالنی 
مهمـان آقـای سـلمان در ریـاض بودم. آن موقـع ایشـان را آدم معقولی 
دیـدم. بـه نظـرم اطرافیانـش بـد عمـل می کننـد و تنـدروی دارنـد. در 
عیـن حـال مـا بایـد از این راه مسـایل را حـل کنیم. در نجف کـه بودم، 
آیـت اهلل سیسـتانی حرف درسـتی به مـن زدنـد و گفتند: شـما ایرانی ها 
از موضـع قدرت و احسـاس مسـؤولیت، حرف هایی می زنیـد و کارهایی 
می کنیـد کـه کشـورهایی کـه در آن شـیعه در اقلیت هسـتند، در فشـار 
قرار می گیرند. شـما در ایران راحت هسـتید. ایشـان می گفتند: شـیعیان 
مـا، آنهایـی کـه بیشـتر بـا مـا رابطـه دارنـد، ناراحتـی دارنـد، اما بـا وفا 
ماند ه انـد و تحمـل می کننـد و بـا وجود مشـکالت زندگـی، نمی خواهند 
از آنجـا برونـد. مـا بایـد ایـن مسـایل را مراعـات  کنیم کـه بعضی ها در 
اینجـا مراعـات نمی کننـد. چـه دلیلی دارد که با مسـلمان ها بـه گونه ای 
باشـیم کـه با شـیعیان بد عمل کنند؟ ملـت مصر دوسـتدار اهل بیت)ع( 
اسـت.  بـه آن معنـا شـیعه نیسـت اما واقعـاً مشـتاق اهل بیت هسـتند. 
یعنـی از عهـد فاطمیـون این گونه بوده اسـت. نمی گویم تقصیر ماسـت، 
ولـی می توانیم نگذاریم این گونه شـود.  ممکن اسـت تقصیر آنها باشـد. 
ولـی مـا طبـق موازین دینـی، اسـالمی، قـرآن و عمل ائمـه)ع( موظف 
هسـتیم کـه روابط دنیای اسـالم را تقویت کنیم و اگـر بخواهیم این کار 
را بکنیـم، می توانیـم ولی انسـان های تندرویـی هم داریم کـه چیزهای 

می گویند. دیگـری 
n دربـاره جایـگاه ایـران در بیـن کشـورهای منطقه مسـأله ای را 
می گویـم کـه مبین ایـن موضوع اسـت. در آخرین سـفرم به عربسـتان 
کـه بـرای زیـارت و اجـالس جهانـی اسـالمی بـه مکه مشـرف شـدم، 
سـخنران اول آنهـا هـم بـودم کـه مـرا دعـوت کـرده بودنـد. بعـد از 
سـخنرانی، هنگام شـب با ملک عبداهلل و مشـاورین او جلسه ای داشتیم. 
در آن جلسـه افرادی مثل سـعودالفیصل و مقرن بودند. در آن جلسـه ما 

و عربسـتان به این راه حل رسـیدیم که بیاییم چند کمیسـیون تشـکیل 
بدهیـم کـه یکی از کمیسـیون ها، کمیسـیون دو جانبه ی علمایی باشـد. 
چـون یکـی از مشـکالت مـا االن این اسـت کـه تفکرات شـیعه و اهل 
سـنت بـا اختالفاتـی کـه هسـت، همـه را رنـج می دهـد و از داخـل آن 
وهابـی  در می آید. ریشـه ی وهابی ها در سعودی هاسـت. خـود عبداهلل در 
همـان موقعـی که مـن بودم، بنا داشـت که صفا و مروه را توسـعه بدهد 
کـه مـردم بتوانند وظیفه خودشـان را انجام بدهند. امـا 20 نفر از علمای 
وهابـی علیـه او بیانیـه داده و تحریم کـرده بودند کـه امیرعبداهلل خیلی 
از آنهـا عصبانـی بـود منتها چاره ای نداشـت و آنها را تحمـل و کارش را 
می کـرد. در آنجـا به این نتیجه رسـیدیم که هفت کمیسـیون مشـترک 
بیـن ایـران و عربسـتان باشـد. یکـی کمیسـیون علمایـی کـه اختالف 
شـیعه و سـنی را بررسـی و تفاهم الزم را از لحاظ مسـایل مذهبی ایجاد 
کنـد. دنیـای اسـالم در سـطح حکومت هـا، کسـانی را کـه از ما یـا آنها 
حـرف شـنوی دارنـد، وارد کند. ایـن مسـأله االن هم مورد نیاز ماسـت. 
بایـد جایـی باشـد کـه مرجع اختالفـات باشـد و بگوید که مثـاًل در یک 
مسـأله حق با تفکر شـیعه یا تفکر سـنی اسـت و اگر هم اختالف باقی 
بمانـد، بگوینـد دعوا نداریم و هر کسـی بـا عقیده ی خـودش رفتار کند. 
اگـر این مسـأله در دنیای اسـالم نهادینه شـود، برای مسـلمان ها خیلی 
مهم اسـت. االن شـیعیان در همه جا هسـتند و در خیلی از جاها مظلوم 
هسـتند. سـنی ها هم در ایـران اعتـراض می کنند که مثاًل مـا در تهران 
یـک مسـجد نداریم. البته مسـاجد جزیـی زیادی دارند، ولـی می خواهند 
یک مسـجد عمومی داشـته باشـند. دوم یک کمیسـیون دو جانبه برای 
کارهـای حکومتـی و مردمـی و دولتی داشـته باشـیم. برای هـر یک از 
کشـورهای عراق، سـوریه، لبنـان، افغانسـتان و کشـورهای دیگری که 
اختالفـات شـیعه و سـنی در آنهـا زیـاد اسـت، کمیسـیون های جداگانه 
داشـته باشـیم. ایـن جاهـا مورد اختالف اسـت کـه همه هم به شـیعه و 
سـنی بـر می گـردد. یعنی االن در شـیعه و سـنی همه این جاها مسـأله 
دارند.هـر دو کشـور ایـران و عربسـتان هم مؤثر هسـتند. قرار گذاشـتیم 
کـه 7 کمیسـیون تشـکیل بدهیم. این راه حـل هنوز هم معنـا دارد. ولی 
زمـان دولـت قبـل بـود. اختـالف ما بر سـر این شـد کـه وقتی مـا این 
طـرح را بـه ایـران آوردیـم، بـا رهبـری مطـرح کنیـم. ملک عبـداهلل در 
همانجـا به مـن گفت که طـرف من احمدی نـژاد نباشـد. رهبری طرف 
مـن باشـد. رهبـری طبق اصولـی که دارنـد، گفتند: من دولت نیسـتم و 
بهتـر اسـت در مسـایل اجرایی دخالـت نکنم. ملک عبـداهلل هم خودش 
را رهبر عربسـتان می دانسـت و کسـی را باالتر از خودش نمی دانسـت. 
رهبـری گفتنـد: این کار دولت اسـت و مـن دولـت را دور نمی زنم. آقای 
سـعود فیصـل بـرای اینکـه مسـأله را اجرایـی کننـد، بـه ایـران آمد که 
دولـت احمدی نـژاد اسـتقبال نکرد و طـرح به هم ریخـت. ملک عبداهلل 
درسـت می دانسـت که اجـرای ایـن طـرح در اداره دولت ایران نیسـت. 
مـن وقتـی بـه عربسـتان می رفتـم، بـه عنـوان یـک شـخصیت دولتی 
نمی رفتـم. بـه عنوان یک شـخصیت اسـالمی رفتم که سـخنرانی کنم. 
قبـل از سـفرم، از شـورای عالـی امنیت آمدند و گفتند: شـما در سـفر به 
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عربسـتان دربـاره مسـایل مـا در منطقه بـا آنها بحث کن. مـا هم بحث 
کردیـم و بـه نتیجه رسـیدیم. همه ی اینها مکتوب اسـت کـه هم اینجا 
و هـم آنجـا وجـود دارد. االن هـم فکـر می کنم کـه می توانیـم این کار 
را خـوب انجـام بدهیـم. شـروطی هـم دارد کـه آن شـروط دسـت من 

. نیست
n االن مسـأله تروریسـم بـا مسـایل عقیدتـی در گروه های سـنی 
و شـیعه ارتبـاط پیـدا کرده انـد. تروریسـم در کشـور مـا ضعیـف اسـت. 
آنهایـی کـه بـه اسـم اسـالم  ولـی در منطقـه هسـت. االن عمدتـاً 
کارهـای تروریسـتی می کننـد، وهابی هـا هسـتند. آنها اسـالم را به یک 
صـورت دیگـر تعریـف می کننـد و بـه خصـوص داعـش کـه شـیعه را 
کافـر می دانـد. البتـه طالبـان هم این گونه بودند و هسـتند. اشـکال سـر 
آنهـا هـم هسـت. االن تروریسـم مسـأله ای اسـت کـه اگـر چـه تـا به 
حـال منطقـه ای بـوده، ولی در حال جهانی شـدن اسـت. مایـه ی اصلی 
ترویسـم هـم نارضایتی های نسـل جوان اسـت که خیلی مشـکل دارند 
و مخصوصاً فقرا و کسـانی که در قدرت ها نیسـتند و دستشـان به جایی 
نمی رسـد. البتـه در منطقـه ی مـا این گونـه اسـت و در دنیـا این گونـه 
نیسـت. آنهـا اگـر حرفـی داشـته باشـند، می تواننـد بزننـد و می تواننـد 
هـر اعتراضـی بکنند. امـا در اینجا محدود هسـتند. وقتی که مسـتأصل 
می شـوند، آخریـن راه، راه سـالح اسـت کـه سـالح را بـر می دارنـد و 
انتقـام می گیرنـد. مـا در انقـالب خودمـان هم همیـن را داشـتیم. منتها 

امـام)ره( ایـن راه را نپذیرفتند.
n مسـأله تجزیـه خواسـت خارجی هاسـت. آنهـا مایـل نیسـتند 
کشـور مقتـدری در منطقـه ی مـا وجـود داشـته باشـد. بعضی هـا مایل 
هسـتند کـه ایـران، عـراق و سـوریه تجزیـه و بـه کشـورهای کوچـک 
تبدیـل شـوند و در عیـن حـال کشـورهای متنازع باشـند. تجزیه شـدن 
چیز آسـانی نیسـت و زمانی که تجزیه شـد، جابجا شـدن شـیعه یا سنی 
یـا مانـدن اینهـا کینه می شـود که هـر دوی اینها خطر اسـت. یعنی اگر 
خیـال کننـد کـه بـا تجزیـه مسـایل حـل می شـود، اشـتباه می کننـد و 

اتفاقـاً برعکس اسـت. 
n مرحـوم حضـرت آیـت اهلل العظمـی بروجـردی کـه حقیقتاً یک 
عالـم واقعـی بودنـد، زمانی کـه جوان بـودم و به درس ایشـان می رفتم، 
دو بـار از ایشـان شـنیدم کـه می گفتنـد: مـا بـا سـنی ها اختـالف جدی 
نداریـم. یـک اختـالف مـا سـر خالفت اسـت که چـه کسـی اول و چه 
کسـی دوم بـوده کـه االن گذشـته اسـت.  به فـرض اینکه همـه قبول 
کننـد کـه حق بـا حضرت علـی)ع( بوده اسـت یا بـر عکس، ایـن تمام 
شـده و تاریـخ اسـت. مسـأله دوم مرجعیت اسـت. یعنی به کجا اسـتناد 
کنیـم کـه ایـن مهم اسـت. مـا باید دربـاره این مسـأله بحـث کنیم که 
بـا حرف زور شـدنی نیسـت. بایـد بحث کنیـم و حرف ها را با اسـتدالل 
بپذیریـم لـذا ایشـان و مرحوم عبـده دارالتقریـب مصر و ایران تشـکیل 
دادنـد و در آلمـان هـم ایـن کار را کردنـد و در خیلـی جاهـا بـا این فکر 
رفتنـد. مـا بـا سـنی ها اصـاًل مشـکلی نداریـم. همـه ایـن کارهایی که 
االن می شـود، گنـاه اسـت. چـه شـیعیان کارهایـی بکننـد کـه آنهـا را 

متنفـر و عصبانـی کننـد و چـه سـنی ها ایـن کار را بکننـد، واقعـاً گنـاه 
اسـت و گنـاه بزرگی هم اسـت.

n یـک مشـکل دیگـری کـه االن تروریسـم بـرای مـا دارد، ایـن 
اسـت کـه مـا در گذشـته دو ضلـع داشـتیم کـه بـرای ملت ها مشـکل 
بـود. یعنـی یکـی اسـتبداد و دیگـری اسـتعمار بود. اسـتعمار و اسـتبداد 
می تواننـد بـا هـم باشـند کـه مسـتبد در خدمـت خارجـی و هـر دو در 
مقابـل مـردم  عمـل می کنند. اخیراً تروریسـم عنصر سـوم شـده اسـت 
و ایـن عنصر سـوم هم نمی گذارد، اسـتبداد ریشـه کن شـود. بـه عنوان 
مثـال، مـردم در مصـر انقـالب کردنـد و بـه آن خوبی در میـدان تحریر 
جمـع شـدند و حکومـت را عـوض کردنـد. ولـی تروریسـم آمـد و مردم 
را پشـیمان کـرد. االن تروریسـم خطـر بزرگـی شـده اسـت. متأسـفانه 
حربـه و ریشـه ی اصلی شـان هـم مذهبـی اسـت. غیـر مذهبی هـا هـم 
داخل شـان هسـتند. مـا بایـد ایـن مشـکل را با همراهی شـیعه و سـنی 
حـل کنیـم. بایـد آن قدر به هـم اعتمـاد کنیم کـه بتوانیم جلـو برویم و 

اگـر تصمیم گیـران عاقـل باشـند، می توانیـم.
n وقتـی عبدالناصـر تصمیـم گرفـت بـرای جهـان اسـالم حرکت 
جدیـدی کنـد یکـی از کارهـای بـزرگ مصـر ایـن بـود کـه موسـوعه 
عبدالناصـر را طراحـی کردنـد کـه نیمـه تمـام مانـد. اخیـرا دیـدم کـه 
کویتی هـا در ایـن موضـوع از مـا هـم جلـو زدنـد و در حـال تنظیم یک 
موسـوعه عظیـم فقهـی هسـتند. تازگی هـا دیـدم در حوزه هـای قـم و 
مشـهد حـرکات خوبـی بـرای موسـوعه نویسـی و رفتـن به طـرف فقه 
مقـارن خوبـی شـده اسـت. این از کارهایی اسـت کـه باید امـروز انجام 
دهیـم. تاسـیس دانشـگاه مذاهب اسـالمی یک گام عملی مهـم در این 
جهـت بـود. بایـد امـروز دانشـگاه های متعـدد فقـه مقـارن را در همـه 
مناطـق کشـور در مناطـق اهـل سـنت و در مراکزی مثل حـوزه علمیه 
قـم تهران و مشـهد داشـته باشـیم. تقاضای زیـادی هم از سراسـر دنیا 
هسـت. ایـن کار بایـد توسـعه پیدا کنـد. باید فقه مقـارن را مقایسـه ای 
درس بدهیـم و درس بخوانیـم کـه در آن شـرایط ممکن اسـت فتاوای 
مـا در خیلـی از موضوعـات فرق کند. وقتی شـروع یک مسـاله را ببینیم 
کـه از کجـا چـرا و چگونه شـروع شـد و چه بـه آن دامن زد فتوا شـکل 
دیگـری می گیـرد. یک بـار به خاطر مسـاله ارثی کـه در خانـواده ای به 
وجـود آمـده بود فکـر کردم ایـن حکمی که االن هسـت که همسـران 
بعـد از فـوت شـوهران از زمین ارث نمی برنـد و فقط از اعیـان و منقول 
ارث می برنـد بـا توجـه بـه ظاهر قرآن جـای تامل دارد. قـرآن که این را 
نمی گویـد. در قـرآن آمـده کـه اگـر مردی فـوت کرد زنش یـک چهارم 
را می گیـرد. ظاهـر قـرآن کـه غیـر از این اسـت. ایـن حکـم و قانون از 
کجـا پیـدا شـد؟ بررسـی کـردم و دیـدم یکـی از ریشـه های ایـن حکم 
ـ احتمـاال و نـه قطعـیـ  بـه مسـاله ای برمـی گـردد که در زمـان فوت 
پیامبـر )ص( اتفـاق افتـاد که یکی از همسـران پیامبر بـه خاطر مالکیت 
یکـی از حجره هایـی کـه در آن زندگـی می کـرد، آن مسـایل را مطـرح 
کـرد. از همـان زمـان کـم کـم تعصبی بیـن شـیعه و سـنی در موضوع 
مالکیـت زمیـن پیدا شـد؛ البته دالیـل عرفی دیگری از قبیل مشـکالت 
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مالکیـت مشـترک بـر زمین بـه خاطر معمـول بـودن تعدد زوجـات که 
در مـواردی از قبایـل متخاصـم هـم بودنـد نیـز وجـود دارد. بعدهـا این 
تبدیـل بـه فتـوا شـد کـه خیلی هـا آن فتـوا را می دادند و عمل می شـد. 
موضـوع را دنبـال کـردم و در سـفر بـه قم بـا بعضـی از مراجع صحبت 
کـردم و دیـدم آنهـا هـم می گوینـد : »احتیـاط می کنیم.« یـا می گویند 
: »بایـد مصالحـه کنند.«یـک مسـاله بـه ایـن مهمـی که در طـول 14 
قـرن حـق خانم هـا را بـرای برخـورداری از ارث شـوهران ضایع می کرد 
شـاید تـا حدی بـه خاطر یک مسـاله خاص تاریخـی بود. شـاید بتوانید 
مـوارد زیـادی را از ایـن نـوع مسـایل پیدا کنیـد. فکر می کنـم خاصیت 
فقـه مقـارن ایـن اسـت کـه خاسـتگاه مسـایل و سـیر تاریخـی آنهـا و 
چگونگـی دخالـت قدرت هـا و جریان ها در آنهـا پیدا می شـود و باالخره 

بـه حقیقت می رسـیم.
n یکـی از راه کارهـای مهم توسـعه فقه سیاسـی »قاعده سـازی« 
اسـت، همـان کاری کـه علمـای سـلف در سـایر ابـواب مورد نیـاز فقه 
انجـام داده انـد، قاعده سـازی شـهید اول در کتـاب »القواعـد و الفوایـد« 
و شـهید ثانـی در کتـاب »تمهیـد القواعـد الفقیـه« و مرحـوم عالمـه 
احمـد نراقـی در »عوایـد االیـام« نمونه هایی از آنهاسـت کـه به صورت 
قواعـد فقهیـه، امـروز منبـع غنـی و عظیمـی بـرای تقریع فروع اسـت 
از قبیـل قاعده هـای الضـرر، نفـی حـرج، افـوا بالعقـود، نفـی سـبیل و 
... کـه معمـوال بـا اتـکا بـه آیـات قـرآن و روایـات و بـا کمـک عقـل 
شـکل گرفته اسـت. گرچه بعضی از فقها بخشـی از 302 قاعده شـهید 
اول را قاعـده نمی داننـد بلکـه حکـم کلـی می شناسـند.اگر از جمله »ال 
ضـرر و ال ضـرار فی االسـالم« قاعده ای بـا اینهمه قلمرو فـروع فراوان 
بـه وجـود آمـده و آنهمـه حکـم را بـه دنبـال آورده، چـرا مـا نتوانیـم با 
اسـتناد بـه آیـات »و امرهـم شـورا بینهـم« و »شـاورهم فـی االمـر«، 
»قاعده شـورا« را در امور اجتماعی بسـازیم و با اسـتناد به آن بسـیاری 
از امـور مهـم کشـور را بـه کمک شـوراهای متخصصـان تعیین تکلیف 
کنیـم یـا بـه اسـتناد دسـتورهای روشـن عهدنامـه امیرالمومنیـن)ع( به 
مالک اشـتر قواعدی برای کیفیت تشـکیل سـاختار یا نحوه اداره کشـور 
خلـق کنیـم؟ مثـال جملـه »اهلل اهلل فی نظـم امرکم« به کمـک آیات و 
روایـات دیگـر می توانـد قاعده ای برای سـاختار و تشـکیالت نظام به ما 
بدهـد که در سـایه آن فـروع فراوانی در همه شـئون تشـکیالت اداری، 

قانونگـذاری، قضـاوت، روابـط خارجـی و... شـکل بگیرد. 
n اگـر حوزه هـا بـه منطقـه فـراغ و نیازهـای نـو و فقـه سیاسـی 
و حکومـت توجـه کننـد، در دهها ابـواب فقـه قاعده ها و احـکام فراوان 
جدیـدی در قلمـرو فقـه قرار می گیـرد و امت اسـالمی با عمـق معارف 
اسـالم آشـنا می شـود و حقانیـت اسـالم بیـش از پیش واضح می شـود 
و نوآوری هـای بی شـماری روزانـه در قلمـرو فقـه تحقـق می یابـد. این 
جریـان بـه خاطـر شـرایط تجدیـد شـونده زمانـی و مکانـی و تحوالت 
اجتماعـی بی پایـان اسـت و بی شـک جهانـی بـودن و حاکمیـت دیـن 
اسـالم کـه تـا قیامـت باید جوابگـوی نیازهای بشـری باشـد، بـا چنین 
اجتهـادی معنـادار اسـت. در اینجا نقش عقل بسـیار برجسـته می شـود 

و اهمیـت توجـه بـه عقـل در کنـار رسـالت انبیـا نمایان تـر می شـود. 
مگـر رشـد قواعـد و احـکام و فـروع فقهـی در بخش هـای عبـادی و 
غیرحکومتـی کـه در همـان شـرایط انـزوا تحقـق یافتـه، نمونـه خوبی 
بـرای ایـن بحـث نیسـت؟ مقایسـه کتـب فقهـی علمایـی مثـل شـیخ 
مفیـد، سـید مرتضـی و شـیخ طوسـی یـا کتبـی مثـل جواهـر الـکالم 
نشـان می دهـد کـه چگونـه نیازهـا و تالش های فقـه را در طـول زمان 
بارورتـر کـرده و اگـر بخش هـای متروکـه و مغفـول عنـه کتـب فقهی 
را کـه عمدتـا در فقـه سیاسـی و حکومتـی و منطقـه فـراغ و تحـوالت 
جوامـع تبلـور پیـدا می کنـد، پـا به پـای بخش های رشـد کرده توسـعه 
می دادنـد، وضـع و حجـم اجتهـاد بـه گونـه دیگری بـود و امیـد که در 

آینـده در سـایه نظامـی اسـالمی شـاهد آن تحول باشـیم.
n می دانیـم پـس از عصـر نبـوت تاکنـون دخالت هـای بـی جـای 
فراوانـی توسـط مراکـز متعدد و بـا انگیزه های متفـاوت در پیکره معارف 
اسـالمی شـده اسـت. ایـن دخالت هـا بـا اغـراض سیاسـی، بانـدی و 
شـخصی یا دشـمنی فرقه های مخالف اسـالم و دخالت های سـلیقه یی 
و بـا غلّوهـا و کم بینی ها و با افکار خرافی و سـنتی کهنـه یا اغراق گویی 
و داسـتان سـرایی، منابع ارزشـمند ما را دچـار تحریف و آلـوده  کرده اند. 
علمـای سـلف تـا حـدود زیـادی بـا مجاهدت های خـود منابـع اصلی و 
صحیـح را مشـخص کرده انـد و راه تشـخیص مطالب صحیح یـا راوی 
صالـح را تـا حـدودی روشـن نموده اند. کتاب هـا و نوشـته های مخلوط، 
باقی مانـده و در دسـترس همه اسـت و کسـانی هسـتند کـه هر مطلب 
نوشـته شـده و چاپ شـده را قابل انتشـار و اعالن می دانند و متأسـفانه 
در جمهـوری اسـالمی هـم تریبون هـای ایـن گونه افراد بسـیار اسـت. 
بعضـی از مسـجدها، حسـینیه ها، منابـر، رسـانه ها، محافـل، مـدارس، 
اجتماعـات و... بعضـا میـدان عرضـه مطالب سسـت، بی پایـه، خرافی و 
گاهـی ضداسـالم اسـت که حداقـل ضرر آن تحیـر مـردم و حداکثر آن 
انحـراف اسـت؛ البتـه باید توجه داشـت کـه در این میان علمـای صالح 
فراوانـی نیـز هسـتند که مطالـب صحیح و عمیـق را مطـرح می کنند و 
اگـر نبـود وجود چنین عالمان وارسـته ای، مـوج خرافات و اغـراق، بنیان 

دیـن مبین اسـالم را دچـار تزلزل سـاخته بود.
n از وظایـف مهـم دیگـر حوزه هـا و دانشـگاه ها ایـن اسـت کـه 
فکـری بـرای مصونیـت جامعـه و بخصـوص نسـل جـوان از خطرهای 
بنماینـد.  الییسـم  و  غـرب  بـرق  و  پـرزرق  و  فاسـد  فرهنـگ  نفـوذ 
قرن هاسـت کـه صلیبیـون و مستشـرقان، تبشـیری ها و فراماسـون ها 
تالش مسـتمری برای مسـخ فکری امت اسـالمی و آلوده کردن منابع 
و افـکار حیاتبخش اسـالمی در سراسـر جهان اسـالم دارنـد و امروزه با 
انفجار ابزار اطالع رسـانی و بازشـدن شـاهراه اینترنت و سـرعت گرفتن 
انتقـال فکـر و نظـر و فرهنـگ، آن برنامه هـای حقیقت سـوز با وسـعت 
بیشـتری درحـال نفوذ اسـت. آزاداندیشـی و روشـنفکری دینـی ایجاب 
می کنـد کـه حوزه هـا و دانشـگاه ها فکـری در ایـن خصـوص بکننـد و 
کاری کارسـتان. مـا بـه حکم قرآن که وظیفه اسـتماع حـرف دیگران و 
انتخـاب بهتریـن را بـه مـا داد، نبایـد و نمی توانیم دیواری بیـن خودمان 
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و ایـن امـواج خروشـان ناشـی از سـونامی توطئـه کفر جهانی بکشـیم. 
بخواهیـم یـا نخواهیـم اینهـا وارد زندگی مردم و بخصوص نسـل جوان 
شـده و می شـود. یـک راه چـاره این اسـت کـه صاحب نظـران صالح در 
ایـن مـورد بـه ممیزی افـکار و نوآوری هـا و بیان فرهنگ هـا و توطئه ها 
بپردازنـد. خوب هـا را بپذیرنـد و بدهـا را مشـخص و معرفـی نماینـد.

خوشـبختانه روحیـه تعصـب و لجاجـت در جوانـان امروز کمتر اسـت و 
صفحـه دل آنهـا آمادگی گرفتن مطالب حق و منطبـق با فطرت را دارد. 
ولـی بایـد بپذیریـم کـه مطالب ناحـق یا آلـوده به ناحـق و بسـیاری از 
دست سـاخته های افـراد ناصالـح یا دشـمنان، حتـی اگر به نام اسـالم و 
اهـل بیـت عرضه شـود، این خاصیـت را نخواهد داشـت بلکـه می تواند 

مایـه دوری افـراد منصـف و حق جو  شـود.
n بـا مقایسـه گذشـته و امروز،بـه پشـت سـرمان کـه نـگاه می کنیـم 
محیـط  آن  در  توانسـت  پیغمبـر)ص(  زمـان  در  اسـالم  می بینـم:1- 
جاهلیـت و در محاصـره قدرت های تباه شـده اسـتبدادی ایـران و روم با 
هدایت مسـتقیم خداونـد و بهره گیری از وحی مسـتمر در مدت کوتاهی 
مدینـه فاضله ای متناسـب با کشـش آن زمـان بیافریند کـه عقل ظاهر 
و باطـن و رسـالت ظاهـر و باطـن سـکوی پـرواز آن بودنـد.2- پـس از 
آن در دوران خلفـای راشـدین و حـکام بنی امیـه و بنی عبـاس علی رغم 
بـرون رفتـن از محـور اصلـی اداره نظـام، مسـلمانان بـا بهره گیـری از 
سـرمایه های عظیـم قـرآن و سـنت بخشـی از راه تکامل را ادامـه دادند 
و امـروز تجدیـد حیـات تمـدن اسـالمی آسـان تر از آن اسـت. پس چرا 
امکان پذیـر نباشـد؟3- در گذشـته هـم تفکـرات بـاز و بسـته در مقابل 
هـم صف آرایـی کـرده بودنـد. تفکـر خـوارج در مقابـل تفکـر عقالیـی 
اهـل بیت، تنـازع اشـاعره و معتزله، محدثـان و فقها، طرفداران انسـداد 
بـاب اجتهـاد در مقابـل محققان نـوآور، تنازع متنـاوب و مکـرر اخباری 
و اصولـی و در یـک کلمـه آزاداندیشـی در مقابـل دگـم اندیشـی بودند. 
امـروز فضـای جوامـع انسـانی بـرای پژوهـش و تحقیـق مسـاعدتر از 
گذشـته اسـت.با ایـن تفـاوت کـه امـروز فضـای جوامـع انسـانی برای 
پژوهـش و تحقیـق و دسترسـی به آراء و اندیشـه های دیگران و انتخاب 
احسـن که روح آزاداندیشـی قرآن اسـت، مسـاعدتر از گذشـته اسـت و 
ندای »فبشـر عباد - الذین یسـتمعون القول فیتبعون احسـنه«) زمر،17 
و18( لبیـک گویـان بیشـتری دارد و بـه نظـر می رسـد کـه روزافـزون 
اسـت وانتظـار ایـن اسـت که بـزرگان حـوزه از فرصت تاریخـی زدودن 

آلودگی هـا از چهـره دیـن اسـتفاده کنند.

فتوای آیت اهلل العظمی سیستانی 
در باره نمایش چهرۀ پیامبر(ص) و معصومین(ع) در سینما

 متن سوال و پاسخ این مرجع تقلید به این شرح است:

سـؤال: صورتگـري یـا صحنـه سـازي از زندگانـي محمـد )ص( یا 
دیگر پیامبران گذشـته یـا معصومین )ع( 
یـا هـر راز و رمز مقدس تاریخي و نشـان 
دادن آنهـا بـر پـرده سـینما یـا صفحـه 

تلویزیـون یـا تئاتـر وغیره جایز اسـت؟
پاسـخ آیـت اهلل العظمـی سیسـتانی: 
»اگـر اصـل حرمـت و بزرگداشـت آنـان 
رعایت شـود و شـخصیت مقّدس آنان را 
در اذهـان مردم خدشـه دار نکنـد، مانعي 

ندارد.«

آیا می توان به دگراندیشان بهتان و افترا بست؟ 
]بررسی حدیثی از پیامبر اسالم(ص)[

اکـرم )ص(  پیامبـر  از  حدیثـی  در  کافـی  شـریف  کتـاب  در   
روایـت شـده کـه فرمودنـد: » إذا رأیتم أهـل الریب و البـدع من بعدی 
فأظهـروا البرائـة منهـم و أکثـروا من سـبهم و القـول فیهـم و الوقیعة و 
باهتوهـم کیـال یطمعـوا فـی الفسـاد فی االسـالم و یحذرهـم الناس و 
الیتعلمـوا مـن بدعهـم یکتـب اهلل لکـم بذلـک الحسـنات و یرفع لکم 
بـه الدرجـات فـی اآلخـرة « : هـرگاه پـس از مـن اهل شـک و بدعت 
را دیدیـد، بیـزاری خـود را از آنهـا آشـکار کنید و به آنها بسـیار دشـنام 
دهیـد و دربـاره آنهـا زیـاد بدگویـی کنیـد و عیوبشـان را زیـاد بگوییـد 
و بـه آنهـا تهمـت بزنیـد یـا آن هـا را مبهـوت سـازید تـا بـه فسـاد در 
اسـالم طمـع نکنند و مـردم از آنها بر حـذر شـوند و از بدعت های آنان 
چیـزی نیاموزنـد. خداونـد در برابـر این کارهایتان برای شـما حسـنات 
می نویسـد و درجاتتـان را در آخرت بـاال خواهد برد.درباره سـندیت این 
حدیـث و مفهـوم آن و مـراد از کلمـه »باهتوهم« دیدگاه هـای متفاوت 
و بعضـا متباینـی تاکنـون مطرح شـده اسـت. شـفقنا سـندیت و مفهوم 
ایـن حدیـث را بـا چند تـن از مراجـع عظام تقلید شـیعه مورد پرسـش 
قـرار داده اسـت. آنچـه در پـی می آیـد نظرات تعـدادی از علمـا در این 
خصـوص و نهایتـا پاسـخ مراجـع عظام تقلید به پرسـش شـفقنا اسـت.

آثـار صفحـه 416  مجموعـه  جلـد 26  در  شـهید مطهـری 
می فرماینـد: افـرادی پیدا می شـوند کـه در دین بدعت ایجـاد می کنند. 
یـک کسـی می آیـد می گوید مـن نایب خاص امـام زمان هسـتم، مثل 
علـی محمدبـاب. ایـن را »اهل بدعـت« می گویند. در حدیث اسـت اگر 
اهـل بدعـت پیدا شـدند، با اهل بدعت مبـارزه کنید و عالِـم باید مبارزه 
کنـد و حـق نـدارد سـاکت باشـد، و در یک حدیـث تعبیر چنین اسـت: 
َو باِهتوُهـْم یعنـی مبهوتشـان کنیـد، بیچـاره شـان کنید؛ یعنی بـا آنها 
ذی َکَفـَر؛ چنان کـه  مباحثـه کنیـد و دلیلهایشـان را بشـکنید. َفُبِهـَت الَـّ
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ابراهیـم آن کافـر زمـان خـودش را مبهـوت کـرد، شـما هـم مبهوتش 
کنیـد. از سـخن شـهید مطهـری چنیـن بـر می آیـد کـه ایشـان اصل 
حدیـث را مسـتند دانسـته اما کلمـه »باهتوهـم« را به مفهـوم مبهوت 
کـردن و بـا مباحثـه وادار بـه عقب نشـینی و منفعل کردن دانسـته اند و 

آن را بـه معنـی اجـازه بهتـان زدن بـه اهـل بدعت ندانسـته اند.
آیـت اهلل سـروش محالتـی نیـز در متنـی کـه در پایـگاه 
شـخصی ایشـان منتشـر شـده می گوید: روایت رسـول اکرم )ص( را تا 
قـرن دوازدهـم هجـری »محّدثـان« همانگونه کـه اشـاره کردیم معنا 
می کردنـد و می گفتنـد بایـد در برابـر اهـل بدعـت، بـا سـالح منطـق 
ظاهـر شـد و موهومـات آنهـا را نقـش بـر آب کـرد. محـدث بزرگـوار 
فیــض کاشــانی »باهتوهـم« را بـه معنی آن می دانسـت کـه: با آنان 
چنـان سـخن بگوئیـد که سـاکت شـوند و حرفی بـرای گفتن نداشـته 
باشـند: أی: »جادلوهم و اسـکتوهم و اقطعوا الکالم علیهم«. متاسـفانه 
از قرن سـیزدهم، نقطه سـیاهی بر دفتر سـفید فقه شـیعه نقش بسـت 
و نظریـه »بـه اهـل بدعـت »تهمـت« بزنیـد تـا آنهـا را از میـدان بدر 
کنیـد«، در فقـه پدیدار شـد. ایـن نظریه ابتدا به شـکل احتمـال مطرح 
شـد کـه »باهتوهـم« می توانـد به معنی »تهمت زدن« باشـد و سـپس 
در تأییـد ایـن احتمال گفته شـد کـه: چه مانعی دارد کـه تهمت زدن به 
آنهـا بـه خاطر »مصلحت« جایز باشـد، و چـه مصلحتی باالتـر از آنکه 
بـا تهمـت زدن ـ مثـل آنکه فالنی دزد اسـت، ویا کافر شـده، و یا اهل 
زنـا و لـواط اسـتـ  او را مفتضح و بی آبرو سـاخته تا مـردم از او فاصله 
بگیرنـد و دینشـان حفـظ شـود؟ بـا ایـن تهمت، هـر چند یـک نفر بی 

آبـرو می شـود، ولـی دیـن و ایمان جامعـه سـالم می ماند. 
حجت االسـالم والمسـلمین مرتضی جـوادی آملی نیز 
در گفـت و گویـی بـا شـفقنا اظهـار مـی دارد: شـاید یکـی از بزرگترین 
آسـیب هایی کـه ممکـن اسـت به یک نظـام دینـی زده باشـند، همین 
مسـاله اسـت که کـه عده ای فکـر کنند بـا مخالفت کـردن دیگران از 
مواضـع و نظـرات آنهـا، بایـد ایشـان را اهل بدع شـمرد، در مقابلشـان 
موضـع گرفـت و آنهـا را متهـم کـرد. ایـن نکته هـم قابل گفتن اسـت 
کـه بسـیاری از علمـا و محققـان از دانـش فقـه چنیـن نظـری ندارنـد 
کـه بایـد بـه ایـن اهل بـدع حتـی  .....تهمـت و افتـرا زد و در ارتباط با 
آنهـا سـخن غیـر از حـق را گفـت. گاهـی صحبت مـا در حـوزه جامعه 
اسـالمی اسـت کـه مسـلمانی بخواهـد بـه خاطـر نظـری، مسـلمان 
دیگـری را طـرد کنـد، افتـرا ببنـدد و امثال آن کـه این اصال جـا ندارد. 
در نتیجـه این سـوال نیـز اصال جایی نـدارد، زیرا آن بینـات، محکمات 
و اصـول و قواعـد بـه حـدی محکمـه و حاکمه اسـت که اجـازه چنین 
فضایـی را نمی دهـد تـا روایتـی بخواهـد بـا آن معارضه کنـد. در حالی 
کـه اگـر فـردی در بیـرون از حـوزه دین و در کسـوت دشـمن واقعا در 
حال دشـمنی کردن اسـت و جامعه را از اسـالم  دین و دین را از جامعه 
جـدا می کنـد و بدعـت می گـذارد، در حـال ایجـاد انحـراف و امثال آن 
اسـت. آیـا در این شـرایط جـای تهمت زدن برای او هسـت یا نیسـت، 
تـازه آنجـا اول کالم اسـت و ایـن گونـه نیسـت که کسـی به سـادگی 

دهد.  فتـوا  بتواند 
بـا مقدمـات ذکر شـده اینک متن پرسـش شـفقنا و پاسـخ مراجع 

عظـام تقلیـد در این خصـوص می آید:
نظـر  تقلیـد:  عظـام  مراجـع  از  شـفقنا  پرسـش 
حضرتعالـی دربـاره سـند و مفهـوم روایـت ذیـل چیسـت؟ 
»إذا رأیتـم اهـل الریب و البدع من بعدی فأظهـروا البرائة منهم ... 

و باهتوهـم کیال یطعموا فی الفسـاد فی االسـالم و یحّذرهم الناس« 
آیـت اهلل العظمـی صافـی گلپایگانـی:  حدیـث شـریف 
صحیـح اسـت و مفهوم آن هم واضح اسـت کـه باید از بدعـت گزاران 
در دیـن اظهـار برائـت نمـود و مفاهیـم بلنـد دیگـری هـم دارد کـه 

تفصیـل آن در کتـب معتبـره روائـی مذکـور اسـت و اهلل العالـم. 
آیـت اهلل العظمـی مکارم شـیرازی: سـند روایـت خالی از 
ابهـام و اشـکال نیسـت و مفهومـش این اسـت کـه در جایـی که هیچ 
راهـی بـرای دفـع شـّر دشـمنی نباشـد، می تـوان از بهتان نیز اسـتفاده 

 . کرد
آیت اهلل العظمی موسـوی اردبیلی:  روایت اشـکال سـندی 
نـدارد، ولـی مشـتمل اسـت بـر »امـر بـه کثـرت ّسـب اهـل بـدع« با 
ایـن کـه در قـرآن کریـم و روایـات و فتـاوا از »ّسـب« به نحـو مطلق 
منع شـده و نسـبت بـه جملـه: »باهتوهم« بسـیاری از علما عبـارت را 
ایـن گونـه معنـا می کننـد، کـه »بـا اسـتدالل اهـل بدعـت را متحّیـر 
و مبهـوت کنیـد، نـه بـا تهمـت و افتـرا، در قـرآن کریـم نیـز عبـارت 
ِذی َکَفـَر- بقـره 258« در جایی آمده که نمرود با اسـتدالل  »َفُهبِـَت الَـّ
حضـرت ابراهیـم )ع(، مبهـوت و متحیـر شـده اسـت و همیـن معنا به 

نظـر اینجانب ترجیـح دارد. 
آیـت اهلل العظمـی جعفر سـبحانی:  روایت صحیح اسـت 
و مقصـود از اهـل الریـب کسـانی هسـتند کـه در عقایـد مـردم ایجـاد 
شـک و تردیـد می کنند و پیوسـته شـبهات بـه رخ آنها می کشـند. امام 
می فرمایـد از آنهـا دوری بجوییـد و آنـان را بـا کلماتـی سـبک معرفی 
کنیـد سـپس یـاد می شـود در مقابـل مجادلـه با دالیـل قطعی بـا آنها 
روبـه رو شـوید تـا آنهـا حالـت بهت و حیـرت پیدا کننـد بنابرایـن مراد 
از )باهتوهـم( همـان ایجـاد تحیـر در آنها اسـت نـه اینکه دربـاره آنان 
بهتـان بگوییـد. نظیـر آیـه فبهـت الـذی کفـر. عالوه بـر ایـن روایتی 
اسـت از امـام صـادق علیـه السـالم: انّه نهی عـن قذف مـن کان علی 

غیراالسـالم. واهلل العالم. 
آیـت اهلل العظمـی یوسـف صانعـی: روایتـی کـه مرحـوم 
کلینـی در اصـول کافـی آورده اسـت از نظـر سـند معتبـر می باشـد و 
معنـای کلمـه »باهتوهـم« همانگونـه کـه مرحـوم عالمـه مجلسـی و 
مرحـوم فیـض کاشـانی و مرحـوم شـهید مطهـری معنـا نمـوده اند از 
مـاده »بهـت« بـه معنای مبهوت سـاختن اسـت یعنـی باید با کسـانی 
کـه بدعـت گذار هسـتند به قـدری باقوت و اسـتدالل محکـم و قاطع 
بـا آنهـا بحـث نمود کـه متحّیر و مبهوت شـوند و از پاسـخ دادن ناتوان 

گردند.
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وظیفه حاکمیت دینی در ایجاد و تثبیت آرامش
حجت االسالم و المسلمین هادی سروش

 آرامـش و امنیـت روحی و روانی شـهروندان جامعه نه یک شـعار 
سیاسـی و تابلـوی تبلیغاتی، بلکـه یک آموزه بلند قرآنی اسـت برای آنان 
کـه دل در گـرو اجـراء و نهادینه شـدن احـکام و حقائق قرآنی در سـطح 
روئیـن و زیریـن جامعـه را دارنـد. عالمه طباطبائی، مفسـر بـزرگ قرآن 
در قـرن اخیـر بـر ایـن بـاور اسـت: »حاکمیت دینـی موظف بـه ایجاد و 
تثبیـت آرامش و وقار اسـالمی اسـت«. )المیزان 242/9( ایـن آموزۀ زیبا 
از متـن »کتاب و سـنت« اسـتخراج شـده که ما در این مقـال به صورت 

کوتـاه، مبـادی و منابـع آنرا به بررسـی می گزاریم:
آرامـش کـه تعبیـر قرآنی آن »سـکینه« اسـت، همـان حالت   -1
»اسـتقرار انسـان و ضـد اضطـراب باطنـی« اوسـت. )المیـزان 289/2(

ایـن حالـت نـه تنها یـک امـر ممـدوح و زیباسـت بلکـه اواًلً   -2
خداونـد سـبحان وجـود چنیـن نعمـت بزرگـی در سـطح جامعـه را بـه 
»خـود« نسـبت داده »هو الذی انزل السـکینة علی المومنیـن« )الفتح/4( 
وثانیاً آن را از »مواهب الهی« شـمرده اسـت وثالثاً آرامش را از نشـانه ها 
و نتایـج ایمـان ذکر نمـوده و رابعاً امام هشـتم )ع( وجـود آرامش در یک 
جامعـه را بـه »بـوی بهشـت« توصیـف فرمـود. )تفسـیر قمـی 82/1( و 
در بیـان امـام علـی )ع( از آرامـش بـه »بوی خـوش و آرام که منشـأ در 
بهشـت دارد« تعبیـر فرموده اسـت. )مجمع البیـان 614/2 و کنز الدقائق 
153/2( و خالصـه بـه تعبیـر عالمـه طباطبائـی »آرامـش روح الهـی« 
اسـت. )ر.ک:المیـزان 291/2( همانگونـه کـه در مقابل اضطـراب و عدم 
طمأنینـه و آرامـش از القائات شـیطانی اسـت. )آل عمـران/175 - ر.ک: 

تفسـیر المیزان 221/3(.
آرامـش نـه تنهـا یـک امر ممـدوح و نیـز یـک ارزش مقدس   -3
و معنـوی اسـت بلکـه نیـاز جـدی هر انسـانی اسـت لذا خدای سـبحان 
در شـمارش الطـاف خـود بـه بنی اسـرائیل در خطـاب به موسـای کلیم 
فرمـود: »اجعـل السـکینة معکـم فـی بیوتکـم ...« )تفسـر الـدر المنثـور 
129/3( و نیـز در رسـای اصحـاب کهـف فرمـود: »ربطنـا علـی قلوبهم 
...« )کهـف/14( یعنـی بـه آنـان روحیـه آرام و خالی از اضطـراب عنایت 
کردیـم. )ر.ک:المیـزان 250/13( در قرآن شـریف »خانـه« )نحل/80( و 
»شـب« )انعام/96( و »نمـاز« )توبه/103( از مصادیـق و نمونه های مهم 
» آرامـش بخـش در زندگـی بشـر« معرفـی شـده اسـت. بـدون تردیـد 
همانطـوری کـه »خانه« یک محیـط کوچک و خصوصی زندگی اسـت 
و نقطـه آرامـش معرفی شـده، »جامعه« نیز که یک محیـط بزرگ تری 
بـرای زندگی اسـت قطعـا نقطه مهمتـری در زمینه آرامش باید باشـد، و 

ایـن امر مهـم بر عهـده زمامـداران جامعه می باشـد.
اگـر محیط زندگی شـهروندان یـک جامعه چنیـن ضرورتی را   -4

داراسـت کـه بایـد محیطی مملـو از »اطمینـان روانی و آرامـش روحی« 
باشـد در نتیجـه »اخـالل کننـدگان در آرامـش جامعـه« از پسـت ترین 
کسـانی هسـتند کـه حریم یـک زیبائی بلکـه یک امر معنـوی و مقدس 
و بلکـه باالتـر، حریـم یـک ضـرورت و حـق مسـلّم مردمـان را درهـم 
کوبیده انـد. بـر اسـاس قـرآن شـریف آنان کـه مخـّل آرامـش جامعه اند 
از دو گـروه خـارج نیسـتند یا افـرادی »واپس گـرا« بوده یـا از اتم مظاهر 
»نفـاق« هسـتند. گـروه اول را قـرآن بـا عنـوان »حمیـت جاهلیـت« 
معرفـی کـرده اسـت.)ر.ک: فتـح/26( در توصیـف ایـن گـروه باید گفت 
کـه اینچنیـن افـرادی بـه منافع حزبـی و گروهی خـود بسـیار تعصب و 
حمّیـت دارنـد و هرگونـه توفیقـی که برای دولت اسـالمی حاصل شـود 
از آن رهگـذر کـه نتایـج سیاسـی-اجتماعی اش بـه پس انداز آنـان واریز 
نمی شـود، بـه مقابلـه برمی خیزنـد و آرامش جامعـه را بـا بدبینی خویش 
آلـوده می کننـد .و گـروه دوم را قـرآن با عنـوان »مذبـذب« تعریف نمود 
کـه از شـاخصه های مهـم »منافقیـن« اسـت. )نسـاء/143(. »منافق« از 
آنجـا کـه خـود دارای آرامـش روحـی و روانـی نیسـت و به تعبیـر قرآن 
»مریـض« اسـت، مـرض واگیـر دار خـود بنـام اضطـراب و بی اعتمادی 
را ماننـد یـک ویـروس وارد سـطح جامعـه می کنـد و همـگان را به درد 
»بی اعتمـادی و سـوء ظـن« گرفتـار می کنـد .درسـت بـه همین جهت 
بـود کـه عمده مبـارزه حضرت رسـول اعظـم )ص( و اهل بیتـش )ع( با 

»جاهلیـت« و »نفـاق« بود.

 نتیجه گیری و جمع بندی:
امـام خمینـی )ره( بـه عنـوان عالمـی فرهیختـه و مدافـع اسـالم و 
حقـوق جوامـع اسـالمی در اولیـن و آخـرت گفتار و نوشـتار خـود حرف 
از »آرامـش جامعـه« دارد. وی در اولیـن تلگرافش بـه محمدرضا پهلوی 
می نویسـد: »صـالح مملکـت در حفـظ احـکام اسـالم و آرامـش قلوب 
اسـت« )صحیفـه امـام 78/1( و در دوران اسـتقرار نظـام اسـالمی هـم 
در پیـام معـروف به »پیام هشـت مـاده ای« حـرف از »آرامـش و امنیت 
ملـت« دارد )صحیفـه 142/17( و وظیفـه دولـت را بدین شـکل ترسـیم 
می کنـد کـه: »دولت اسـالمی بایـد مـردم را مطمئن کنـد در همه چیز، 
در سرمایه شـان در کسب شـان در همـه چیزشـان، مردم بایـد در آرامش 
باشـند دولـت ابـداً نمی توانـد تـأذی کنـد« )صحیفـه 161/17(. خـدا را 
سپاسـگزاریم... کـه نویـد »آرامشـی مبتنـی بر حیـات و نشـاط، صلح و 
دوسـتی، تـالش و تعالـی« بـه وزش درآمـد، تـا بهانه گیـران بـار دیگر، 
ادعـای »آرامـش گورسـتانی« سـر ندهنـد.                  (منبـع شـفقنا)

دو محور جهش شیعه
حجت االسالم والمسلمین هادی سروش

 متـن ذیـل بـه بهانـه تأثیـر ژرف “مرجعیـت شـیعه در ایـران” 
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در راسـتای حـوادث مهمـی نظیـر انقـالب اسـالمی و جنـگ و دفـاع و 
رخدادهـای اجتماعـی پـس از انقـالب و در ادامـه توافق هسـته ای ونیز 
“مرجعیـت شـیعه در عـراق” در مدیریت معنـوی حوادث عـراق و انتظار 
بـه اقـدام و تأثیر مرجعیت بـر دیگر حوادث مهم سیاسـی مانند انتخابات 

و حمایـت از حقـوق شـهروندی و ... بـه قلم آمده اسـت.

مقدمه
تأثیـر مرجعیـت بـر امیـد و جهش شـیعه بلکـه اّمت اسـالم در این 
چنـد قـرن اخیـر غیرقابـل انکار اسـت برای بررسـی چرائـی و چگونگی 
آن نگاهـی بـه عناصـر حیاتـی مرجعیـت و چالش هـای آن می توانـد 
افـق روشـن تـری را در زمینـه »مرجعیـت شـیعه« بـرای ما رقـم زده و 
بـرکات چشـم گیـری را نصیب جامعه اسـالمی مـا بنماید. قبـل ورود به 
اصـل مطلـب اشـاره به یک نکتـه خالی از اهمیت نیسـت کـه فتح باب 
مرجعیـت بوسـیله خـود اهل بیت )ع( بوده که شـواهد صحـت این مدعا 
از سـیره ائمـه )ع( قابل اسـتخراج اسـت که البته سـیره امام جـواد )ع( و 
امام هـادی )ع( در ایـن زمینـه بسـیار روشـن تـر اسـت چرا کـه به عصر 
غیبـت نزدیـک تـر بـوده و زمینه ارتباط شـیعیان بـا نائبـان و نمایندگان 

حضـرات معصومین )ع( نهادینه شـده اسـت.

عناصر حیاتی مرجعیت 
عنصـر اول: اتصـال به علوم وحیانـی؛ عنصر مهم حیاتـی یک »مرجع« 
در گـرو آشـنائی کامـل او بـه کتـاب و سـنت و اتصـال الینقطـع به آن 
دو منبـع اسـت. شـرط »اعلمیت« که مـورد اتفاق اکثر فقهاء، در مسـئله 
مرجعیـت اسـت نشـأت گرفتـه از یـک نـگاه عقالنـی بـه ایـن موضوع 
اسـت. تحصیـل و درس و بحـث و تدریـس در طول سـالیان متمادی و 
خـون دل خـوردن و در یـک جمله »اسـتادها دیـدن« و بعد »شـاگردها 
تربیـت کـردن« از دیر زمان شـرط مهم ورود به این مقـام منیع و خطیر 
بوده و هسـت. ماجرای قبول مرجعیت توسـط شـیح انصاری بعد از نقل 
و انتقـال پیغام هـا بین ایشـان و شـریف العلماء مشـهور اسـت و مهم در 
آن پیام هـای متقابـل ایـن نکته اسـت که شـریف العلماء به شـیخ پیغام 
داد: »اگـر چـه مـن طبق دیدگاه شـما در دوران تحصیل از شـما قوی تر 
بـودم اّمـا سـالها از آن مباحث جدا گشـته ام و شـما سـالهای متمادی به 
درس و بحـث ادامـه دادیـد و الیـق هسـتید«. امید اسـت که این سـیره 
سـلف صالـح در حوزه هـای علمیـه حفـظ و حراسـت شـده تـا همـواره 

سـکانداران مرجعیـت شـیعه در بلندتریـن افق علمی دیده شـوند.
عنصـر دوم: توحیـد و تقوی؛ حدیث مشـهور »مـن کان من الفقهاء 
صائنـا لنفسـه و مطیعـا المر مـواله...« )احتجـاج 458/7( حامـل دو پیام 
اسـت کـه شـرط قـوام مرجعیـت دو حقیقت غیـر قابل انکار اسـت یکی 
»از خـود رسـتن« و دیگـری »بخـدا پیوسـتن« کـه این دو شـرط مهم 
َ« )احزاب/39(  در آیه تصریح شـده: »َیْخَشـْونَُه َواَل َیْخَشـْوَن أََحًدا إاِلَّ اهللَّ
توحیـد و تقـوی چیـزی نیسـت کـه از چشـم آدمـی مخفی بمانـد امروز 
ماننـد دیـروز تک تـک افراد جامعـه بخوبی سـطح و یا مراتـب توحید و 
خدائـی بـودن مرجـع یـا مراجع خـود را تشـخیص می دهنـد و از تقوای 
آنـان یعنـی به همـه ی معنـا از خودیت خود گذشـتن آنـان را می یابند و 

می تواننـد قضاوت دقیق داشـته باشـند اگر چه ،چه بسـا بـه جهت حفظ 
حرمـت مرجعیـت وارد ایـن عرصه یعنـی ارزیابی مراتب توحیـد و تقوی 
ایـن اعاظـم نشـوند “امـا می فهمنـد”. خالصـه امروز بـرای مـردم بازار 

»اطالـه لحیه« و »تلّون در سـخن« کم مشـتری شـده.
مرجعیـت دینـی به تعبیر اسـتاد مطهـری: »مأخذی اسـت که یک 
مسـلمان دیـن خـود را از او می گیـرد و شـاخه ای از “امامـت” اسـت«. 
)یادداشـتها 721/4(. مگـر امـکان دارد مردمـان از قشـر کوچـه و بازار تا 
افـرادی کـه دارای تحصیالت عالیه هسـتند افرادی را که در این مسـند 
قـرار گرفتـه انـد را با وسـواس خاص نـگاه نکـرده و ذره ذره حـرکات و 
سـخن و سـکوت آنان را موشـکافی نکننـد؟! بله »مرجعیـت« را معصوم 
نمی دانیـم و یـک مرجـع را مـورد عنایـت و ارتبـاط خـاص بـا حضـرت 
حجـت )ع( نمی پنداریـم چـون شـرط عدالـت را بـرای او قائـل هسـتیم 
و یـک لحظـه خـروج از عدالـت را مسـاوی بـا خـروج از این مقـام مهم 
می دانیـم اّمـا بقـول شـهید اسـتاد مطهـری : »مراجـع تقلیـد را دارای 
درجاتـی خیلـی باالتـر از توحیـد خـود و امثـال خـود می دانیـم« )رجوع 
کنیـد بـه یادداشـتها 145/3 و بـه مجموعـه آثار اسـتاد مطهـری 622/19(

عنصرسـوم: توجـه بـه امورجامعـه ومـردم واقـدام الزم؛ توجـه بـه 
امـور جامعـه و مـردم و اقـدام در جهـت آن ، وظیفه جدی همـه عالمان 
خصوصـاً مراجـع عظـام اسـت کـه خـود خداونـد متعـال آن موظـف به 
چنیـن تکلیفـی فرمـوده: »َیْأُمـُروَن بِالَْمْعـُروِف َوَیْنَهـْوَن َعـِن الُْمنَکـِر 
َکاةَ« )توبـه/71( جملـه معـروف حضرت  ـاَلَه َوُیْؤُتـوَن الـزَّ َوُیِقیُمـوَن الصَّ
علـی)ع( رابطـه با مسـئولیت عالمان در قبال ظالم و ظلم و مظلوم اسـت 
در واقـع تبییـن آیه فوق اسـت کـه فرمود: »ما اخـذ اهلل علـی العلماء ااّل 
یقـاروا علـی کّظـه ظالـم و ال سـغب مظلـوم« )نهـجـ  خطبـه/3( پـس 
دخالـت در امـور مـردم و رسـیدگی بـه امـور مسـلمین اگر بـر تک تک 
مسـلمانان واجـب اسـت بـر عالمـان و فقیهـان »اوجب« اسـت. یکی از 
آن مهمـات کـه از شـئون و وظائف فقیهان جامعه اسـت انتخاب رهبری 
اسـت که اوج جایگاه مرجعیت، در این مقوله مشـخص اسـت: »انتخاب 
خبـرگان کـه با انتخـاب ملت تعییـن می شـوند از روی کمـال دقت و با 
مشـورت بـا مراجع عظـام هر عصـر ]باشـد[« )صحیفـه 422/21( نکته 
غیـر قابـل غفلـت در این جـا این اسـت، حال کـه توجه واقدام مناسـب 
در برابـر مصالـح جوامـع اسـالمی وظیفه جـدی »مرجعیت« اسـت پس 
اطـالع از اخبـار و جریانـات و حوادثـی که در سـطح جامعـه پدید می آید 
بایـد مـورد رصد دقیق مرجعیت قرار داشـته باشـد و بـرای دریافت اخبار 
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و اطالعـات مربـوط حـوادث و جریانـات و حوادثـی که در سـطح جامعه 
پدیـد می آیـد باید مـورد رصد دقیـق مرجعیت قرار داشـته باشـد و برای 
دریافـت اخبـار و اطالعات مربوط حوادث و جریانـات دارای منابع خبری 
متعـدد بـوده کـه امکان جعـل و تحریـف در حّد بسـیار نادر قـرار گیرد.

عنصـر چهـارم: منزلـت در قلوب؛ هیـچ رهبر معنـوی در ادیان دیده 
نشـده که بدون منزلت در قلوب انسـانها بتواند توفیقی در جهت هدایت 
و ترقـی و تعالـی پیروان خود داشـته باشـد، همانطوری کـه در صدر این 
مقولـه خداونـد متعال عامل موفقیـت پیامبر خود در نیـروی ایجاد عالقه 
و محبـت مؤمـن بـه او معرفی نمـوده اسـت. )آل عمـران/159( و انتظار 
منطقی این اسـت مرجعیت که ظهور کوچکی از شـئون حضرت رسـول 
)ص( اسـت دارای چنیـن شـأنی باشـد. عوامل رسـوخ در قلـوب مؤمنین 
چیـزی غیـر همان عنصـر اول »علم« و دوم »تقـوی« و خصوصاً عنصر 
سـوم یعنـی »دفـاع از حـق و مقابلـه بـا ظلـم و ظالـم« نیسـت. تاریـخ 
شـیعه گـواه اسـت که هـر چـه مرجعیت آنـان بعـد از فقاهـت و عدالت 
بـه امـور جامعه و نیازها و چالش های آن اهتمام بیشـتری داشـته اسـت 
مـورد اقبـال قلبی بیشـتری قـرار گرفتـه اسـت. و البته اگر چنیـن اقبال 
عمومـی و کاریزماتیـک جـّدی حاصل شـود دیگـر جائی برای رسـانه ها 
و تبلیغ هـای سـوء حتـی انـواع “حذف هـا” نمی توانـد روی یـاد و نـام 
و اندیشـه ایـن چنیـن مرجعـی کارسـاز باشـد همانطـوری کـه، دیدیـم 
حرکت هـای غیـر اخالقـی قبل از نهضـت بر علیـه امام )ره( و سـخنان 
غیـر اخالقـی برخـی از افـراد در تریبـون نمـاز جمعـه بر علیـه مرجعیت 

شـیعه در عراق، کارسـاز نبود.

مرجع »مسئله گو« و مرجع »زعیم«
امـام خمینـی بعنوان یکی از شـاگردان مکتب قـرآن و اهل بیت)ع( 
بـر ایـن نکتـه اصـرار جـدی دارنـد و شـأن مهـم فقیهـان را منحصر در 
»مسـئله گـو بـودن« کـردن را ناصـواب می دانـد: »چه شـده کـه امروز 
مرجعیـت حقیقتش به جز مسـأله گوئی نیسـت«؟! )صحیفـه 423/2( از 
آنچـه گذشـت پدیدار گشـت که کف مرجعیت مسـئله گوئی اسـت و به 
تعبیـر طلبه هـا »حاشـیه زدن بـر عـروه« ولی سـقف آن که بسـیار افق 
بلنـدی اسـت، »زعامـت امـت اسـالم« قـرار دارد. مرجعی که بـا اجتهاد 
قـوی و آگاهـی کامـل از شـرائط زمانه و تقوی فوق تصور من و شـما در 
جامعـه اسـالمی ظهـور می کند می توانـد اّمتـی را رهبری کـرده و برای 
بشـریت یـادگاران ارزنـده ای از معنویت و حرّیت و امنیـت بجای گذارد. 
سـخن اسـتاد مطهـری از مرجعیـت بعنـوان »جانیشـینی مقـام امامت« 
اسـت، و جانشـینی از مقـام امامـت خود در بـر گیرنده انبوهـی از حقائق 
مهـم اسـت کـه اوج مرجعیـت را بـه تصویـر می کشـد، در نیتجـه مقام 
»افتـاء« کـف مرجعیـت و مقـام »رهبـری« اوج مرجعیت اسـت. )ر.ک: 

یادداشـتها 171/9 و 596/4(

دو چالش مهم مرجعیت 
در پایـان بصـورت گـذار از دو چالـش و آسـیب مهـم در ایـن وادی 

نبایـد غافل شـد:
 اول: بیـت و بیوتـات؛ »بیـت« یـک اصطـالح حـوزوی بـوده کـه 

شـامل اعضـای خانواده و دفتـر و همراهان و اطرافیان یک مرجع اسـت. 
بـوده انـد مراجعـی که در اوج قداسـت بسـر می بردند ولـی از نعمت یک 
»بیـت شـریف« و »دفتـر مبـرا از نواقـص« محـروم بودنـد کـه همـان 
نقیصـه از طریـق مرجعیـت متأسـفانه ماننـد یـک ویـروس وارد جامعـه 
شـد. قـرآن بـا ظرافـت خاصـی بـه ایـن نکتـه توجـه همـگان را جلـب 
نمـوده کـه بعـد از خودتـان فـوری متوجـه اطرافیـان خـود باشـید: »ُقوا 
أَنُفَسـُکْم َوأَْهلِیُکـْم نَـاًرا« )تحریـم/6( امـام )ره( که بیوت مختلفـی را از 
نزدیـک، از دوران جوانـی تـا کهنسـالی دیده، گوشـزد می فرمایـد: »باید 
بدانیـد تبهـکاران بیـش از هـر کس چشـم طمع به شـما دوختـه اند و با 
اشـخاص نفـوذی در بیـوت شـما ممکن اسـت فاجعه بـه بـار آورند، اهلل 
اهلل در انتخـاب اصحـاب خـود« )صحیفـه 7/18( مهـم این اسـت نقطه 
نفـوذ ریـا کاران و دغـل بـازان برای آسـیب، »بیـوت« آن اعاظم اسـت 
کـه اگـر ایـن روزنـه نفـوذ پذیـر اصالح شـود عمـده مهم بـه انجام رسـیده.

انتظار از “بیت مرجعیت” بر اساس “قرآن”
همـان اوصـاف مهم که مـورد انتظار از شـخص مرجعیت اسـت از 
دیـدگاه دقیـق قرآن از بیـت او )یعنی همراهان، دفترهـا و خانواده او( هم 
میباشـد. سـوره یونـس آیه87  “بیـت” مردان بـزرگ “علـم و معنویت” 

بایـد دارای سـه ویژه گی مهم باشـد:
اواًل بایـد نقطـه “اتـکاء و نـگاه مومنان” باشـدکه فرمـود: »واجعلوا 
بیوتکـم قبلـه«. ثانیـاً بایـد نقطـه “انتشـار معنویـت و دعـوت بـه حق و 
حقیقـت” بـوده باشـد کـه در ایـن راسـتا فرمـود : » واقیموا الصـاله«. و 
ثالثـا خانـه مرجع بـزر گوار جهان تشـیع بایـد ” مرکز امید و دسـتگیری 

از مراجعیـن و خالصـه بشـارت” باشـد: »وبشـر المومنین«
چالـش دوم: تأثیـر پذیـری و تعجیل در تصمیم گیـری و اقدام؛ این 
آسـیب دوم و مهـم در مـورد مرجعیت اسـت چرا که فشـار بـر مرجعیت 
از سـوی نهادهـای خـاص بـرای اخـذ نظـر یا فتـوا در موضـوع خاص و 
معّیـن چالش بسـیار مهمی اسـت که نباید مـورد غفلت قـرار گیرد و چه 
بسـا منجـر به اظهـار نظرهای دینـی خارج از چهارچوب شـود و شـامل 
حدیـث پیامبـر)ص( ، خدای نا نکرده شـود کـه: »ان اهلل غافـر کل ذنب 
اال مـن احـدث دینـاً« )وسـائل 55/16( و یا منجر به عکـس العمل های 
مخاطـره آمیـزی در سـطح جامعه شـود و یا غیـره. این عبـارت حضرت 

امـام خمینـی )ره( در این راسـتا بایـد بارها مالحظه شـود که:
»اهلل اهلل در تعجیـل تصمیـم گیـری خصوصـًا در امـور مهمـه...« 
)صحیفه 7/18( و اسـتاد مطهری با سـوز عجیبی می نویسـد: »عرقچین 
بـه سـرها صدمـه ای که اینها زدنـد و یک مرجـع منزله تقلیـد را اغفال 
کردنـد کـه از هـر جنایتـی باالتر اسـت بایـد خانه را بر سـر اینهـا خراب 

کـرد. اینهـا به هیچ چیـز ایمان ندارنـد« )یادداشـتها 553/4(.

و اّما وظیفه ما
بـا توّجـه به عظمت مرجعیت و نفوذ و حساسـیت آن، بر ماسـت که 
بـر حفـظ حرمـت آن کوشـیده کـه به تعبیـر امـام )ره(: »اهانـت به یک 
مرجـع قطـع والیـت اسـت« که نـه خود اهـل کینـه و کنایه نسـبت به 
آن حریـم باشـیم و نـه اجـازه دهیم آن حریم بوسـیله دوسـتان نـا اهل ، 
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شکسـته شـود. و اگـر مطلب یـا تذکر صددرصـد بجائی داریم براسـاس 
وظیفه ی “النصیحه الئمه المسـلمین” بگونـه ای خصوصی و محترمانه 
به محضرشـان برسـانیم و راه هر گونه سـوء اسـتفاده ای مسـدود بماند . 

ان شـاءاهلل)منبع: شفقنا(

جایگاه مذاکره و منطق آن در اسالم
حجت االسالم و المسلمین مرتضي جوادي آملي

  ]...[ از آنجـا کـه دیـن و همه جلوه های آن اعـّم از عقائد، اخالق 
و احـکام از خاسـتگاه اراده تشـریعی حضـرت بـاری صادر گشـته و هیچ 
انسـانی حتـی اگـر در مقـام رسـول، نبـّی و ولّی زمـان حضـور در چنین 
جایگاهـی نداشـته و نـدارد طبعاً هیچگونه تضاّد و تعارضـی در آن امکان 
پذیـر نیسـت بلکه بـه علم الیـزال و دانـش الیزول حضـرت حق تکیه 
دارد.از اینـرو بـاور بـه جمیـع ما انـزل اهلل از مسـلّمات قطعـی و معتقدات 
حتمـی یک انسـان باورمند و شـخص مومـن فرزانه اسـت. البته تعارض 
بـه لحـاظ مقـام اثبـات و تنـازع و تشـاجر اّدله کـه در باب دانـش اصول 
مطـرح اسـت در جـای خـود محفـوظ و از دائره ایـن نگاه بیرون اسـت.

لیکـن بـه لحاظ تحقـق و اجرای یکپارچه دین بایسـتی گفت آن دسـته 
از حقائـق اسـالمی کـه مکان تحّقق و ظـرف ظهور آن فقـط در صحنه 
نفـس انسـانی اسـت و تامین کننده منطقـه عقاید و قلمرو اخالق اسـت 
سـرای هیچگونـه تضاّد و منزل هیـچ نوعی از تزاحم نیسـت، بلکه همه 
گزاره هـا بـر مبنـای حق و براسـاس صدق طراحـی و در صحیفه نفس و 
کتیبـه جان انسـانی اجراء می گردد، سـرای نفس چون فراطبیعی اسـت  
دار تزاحـم نبـوده و هیچ امـر حّقی با حّق دیگر در تضاّد و تزاحم نیسـت. 
ایـن مرحلـه از دیـن در کمـال شـکوهمندی و تمـام عّزت بـوده و جای 
هیـچ گونـه مذاکـره و گفتگو بـرای تامین منافـع و یا تضمیـن مقاصد را 
باقـی نمـی نهـد، بلکه از یک سـو ایحـاء، الهام و القـاء الهی و از سـوی 
دیگـر ایمـان، اعتقـاد و باور بنـده بهتریـن و اصیل ترین نسـبت و رابطه 
را بیـن خالـق و خلـق و رّب و مربـوب بنیـان می نهد.اّمـا نسـبت بـه آن 
دسـته از امـوری کـه ظرف ظهـور آن عالـم طبیعت و موطـن تجلّی آن 
نشـأه ماّدیـت اسـت که صحنـه تزاحم و عرصـه اصطکاک اسـت، بدون 
تردیـد امـکان در گیری و اسـباب تنازع فراهم خواهد آمد، اینجاسـت که 
ضـرورت دارد بـا بکارگیـری شـیوه ها و روش هایـی که در عرف انسـانی 
و آداب اجتماعـی پذیرفته شـده و براسـاس منابع دینی نیـز بدان توصیه 
شـده همچـون فـن مذاکره و مهـارت مناظره بـرای رفع اختـالف و دفع 
تضـاد بهـره جسـت. فلسـفه مذاکـره و گفتگـو برون رفـت از تنازعات و 
برکنـده شـدن از فضای اختالف اسـت البته با توجه بـه تامین حداکثری 
منافـع و غفلـت ننمودن از مقاصـد، در فضائی که سـخن از مصالح عالم 
اسـالم و منافـع مجتمـع اسـالمی اسـت، براسـاس عقالنّیت دینـی و با 

تکیـه بـر تدبیـر، درایـت و رعایت قاعـده دقیق اهـّم و مهّم باب وسـیع 
مذاکـره و گفتگـو گشـوده می شـود تا بـر مبنـای مصالح و پایـه منافع، 
اهـداف و مقاصـد اسـالم و جامعه اسـالمی تامین گردد. این اندیشـه که 
برخاسـته از منابـع وحیانـی، آیـات قرآنـی و سـّنت نبوی و والئی اسـت 
تمامـاً در جهت رشـد و تعالی جامعه و نجـات آن از فروغلطتیدن در آتش 
جنـگ و اختـالف و کشـمکش های فرقـه ای، حزبـی، ملّـی و فراملّی و 
نظائـر آن اسـت. بـدون تردید اندیشـه ای که براسـاس نگرش سـلَفی و 
ایمان گرائـی صـرف و بـدون توّجه بـه عقالنّیت و خردگرائی، بر کرسـی 
آموخته های خود تکیه زده و از شـور و مشـورت خود را بی نیاز دانسـته، 
همـواره جامعـه را در سراشـیبی جنـگ و نزاع برده و موجبـات اختالف و 
تشـّتت را فراهم می آورد. شـیوه و روشـی که انبیاء الهی و اولیای ربوبی 

در مسـیر اجراء و تحّقق دین و سـعادت جامعه دینی داشـته که در تضاّد 
بـا منافـع دیگران اعّم از مشـرکین، کّفـار و حتی اهل همـان دین، اتّخاذ 
مـی گردیـد روش مذاکره و گفتگو بـا منطقی که بیان شـد قابل ارزیابی 
اسـت. بـه پـاره ای از آنچه در عهد اسـالم عزیز اتفاق افتاد اشـارتی گذرا 
مـی نماییـم تا شـواهدی بـر صدق مّدعـا و قرائنی بـر حقانّیت اّدعا باشـد.

شـاهد نخسـت؛ در عهد رسـول اکرم اسـالم)ص( بزرگترین مذاکره 
بیـن اسـالم و شـرک و جامعـه مسـلمین و مجتمع مشـرکین بـه وقوع 
پیوسـت معـروف بـه صلح حدیبّیه اسـت کـه در قـرآن کریـم از آن این 
گونـه یـاد مـی شـود »و هـو الّذی کـّف ایدیهم عنکـم و ایدیکـم عنهم 
ببطـن مّکـه مـن بعـد ان اظفرکم علیهـم و کان اهلل بما تعملـون بصیرا« 
)فتـح/24(. در ایـن کریمـه قرآنـی چنـد نکته اساسـی قابل تاّمل اسـت، 
نخسـت اینکـه خداونـد متعال شـخصاً عهـده دار برقـراری ایـن صلح و 
امنّیـت گردیـد، نـه پیامبر و نه هیچ قـدرت دیگر. نکتـه دوم اینکه قدرت 
و سـلطه نظامـی و جنگـی مسـلمین بـر جامعه مشـرکین آشـکار بود و 
مسـلمین براحتـی می توانسـتند مشـرکین را از پیـش پا بـر دارند لیکن 
اراده الهـی در ایـن صحنـه غلبـه فرهنگـی، اخالقـی و اجتماعـی بود تا 
مبنـای حرکت هـای مهّم بعـدی در جامعه قهر و غلبه نظامی نباشـد که 
همـواره آتـش حقـد و حسـد را بدنبـال خواهـد داشـت. نکته سـوم آنکه 
تّوجـه الهـی بـه عملکرد مسـلمین در این ماجـرا، برخـورد و مواضع آنها 
در برابـر رویکـرد صلـح و امنّیت و تکیه و تاکید نداشـتن بـر قهر نظامی 
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بسـیار مهـم و قابـل توجه اسـت. نکته چهـارم ورود به بلد امین و شـهر 
کریـم ّمکـه بـا توّجـه به داشـتن قداسـت و امنّیـت ویژه جا برای نشـان 
دادن قهـر وغلبـه و جنـگ و نزاع نیسـت و لـذا این قّصـه در بیرون مّکه 
اتّفـاق افتاد. نکته پنجم نحـوه ورود عّزت مندانـه، غرورآفرین و در امنّیت 
کامـل پایـه بسـیاری از اقدامـات اساسـی اسـت. »لقد صدق اهلل رسـوله 
الرویـا بالحق لتدخلّن المسـجدالحرام ان شـاء اهلل آمنین محلّقین روسـکم 
و مقصریـن التخافـون فعلـم ما لـم تعلموا فجعـل من دون ذلـک فتحًا 
قریبـا« )فتـح؟/ 27(. آثـار ارزشـمند صلح و حضـور با عـزت و کرامت با 
ویژگی هـای گرانقـدر یـاد شـده در ایـن آیـه کـه پایـه همـه عّزت های 
بعـدی اسـت نشـان از هدفمنـدی و پایه گـذاری حرکتـی بسـیار عظیـم 
بـرای جامعه اسـالمی اسـت کـه صرفاً از جایـگاه مذاکره قابل دسـتیابی 
اسـت و صـرف غلبـه نظامی و قهر سـلطه جنگی نمی توانـد تاثیرگذار و 
بنیانـی باشـد کـه این نکته و نـکات فراوان دیگـر در باب ایـن مذاکره و 

صلـح ویژه جـای بحث مسـتقلی دارد.
البّتـه ایـن امـر در روزگار خـود بـا مخالفت هـای جـّدی مواجه شـد 
و بدنبـال خـود برخوردهـا و دشـمنی هائی را داشـته کـه بـا نهیـب الهی 
مخالفـان از اندیشـه ناصـواب و انگیـزه نـا روای خویش برگشـتند »لقد 
رضـی اهلل عـن المومنین اذ یبایعونک تحت الشـجره فعلـم ما فی قلوبهم 

فانـزل السـکینه علیهـم و اثابهم فتحـاً قریبا« )فتـح/ 18(.
شـاهد دوم؛ در زمـان امیرالمومنیـن علـی )ع( دو گفتگـو و مذاکـره 
بـزرگ اتفـاق افتاد کـه در این هـر دو مـوالی متقیـان و امیرمومنان)ع( 
برغـم داشـتن حـق الهـی و اجتماعی بخاطـر حفظ مصالح اصل اسـالم 
و نگاهداشـت وحـدت اسـالمی تـن بـه پذیـرش حکـم ظالمـان و رفتار 
نابـکاران داد و در برابـر حفـظ جـان خویـش و فرزندان و نیـز علم به بی 
اثـر بـودن هـر اقدامی، پذیرفـت آنچه که پذیرفـت و با آنهـا بیعت نمود، 
تفصیـل ایـن جریـان در خطبه شقشـقّیه و نظائـر آن در منابع اسـالمی 
خصوصـاً نهج البالغـه شـریف می تـوان مالحظه نمـود، البتـه آنانی که 
در برابـر حقانّیـت علـوی علَـم ظلم و ُکتل سـتم برافراشـتند در منطق و 
زبـان اولیـای دیـن بـه عنـوان بنیانگـذاران ظلم و پایـه ریزان سـتم نام 

یافتند.
شـاهد سـوم؛ نمونـه بـزرگ ومهم دیگـر گفتگـوی آن حضـرت با 
دشـمن مـّکار و خصـم قـّدار معاویـه بـود که حضـرت به جهـت تامین 
مصالـح و حفـظ وحـدت اّمـت اسـالم چـاره ای جـز پذیـرش حکّمیت و 
امضـاء قـرار داد نداشـت. طبعاً راه حضور دشـمن گشـوده شـد، که اینها 
در بیـان و زبـان موالی متقیان حضـرت علی )ع( قاسـطین لقب یافتند. 
البتـه در ایـن میـدان نیز عّده ای که خـود را آگاه تر و به مصالح اسـالم و 
جامعه اسـالمی آشـناتر می پنداشـتند جریان کفرآمیز مارقین را راه اندازی 

نمـوده و جنـگ تلـخ و غّصه دار نهـروان پایه ریزی شـد.
شـاهد چهـارم؛ در عصـر امام مجتبـی )ع( برغم حقانّیـت و صداقت 
حضـرت)ع( بـار دیگـر، نـه بـه بخاطر شـخص و خانـدان خود کـه اهل 
شـجاعت و آل رشـادت اند، بلکـه بـه جهت حفـظ کیان اسـالم و امنّیت 
و صلـح اّمـت اسـالم، حضرت تـن به مذاکـره سـپرد و بسـیاری از امور 

مسـلّم دینـی از جملـه حـق الهـی امامـت را نادیـده گرفـت و بـه ظاهر 
خالفـت دروغیـن و حکومـت ننگیـن معاویـه را امضـاء نمـود تـا اصول 
و اسـاس اسـالم کـه از جملـه مهمتریـن آنهـا وحـدت اسـالمی و رفـع 
اختـالف میـان امـت و حفـظ جـان شـیعیان و حوارّین علوی و حسـنی 
اسـت محفـوظ مانـده و آسـیبی نبینـد، معاهـده صلـح امـام مجتبی)ع( 
نشـان از گفتگـوی امتیـازی اسـت کـه هـر یـک از طرفیـن بـه جهـت 
منافـع و مصالـح خویـش مطالباتی را مطـرح نمودند. البته داسـتان صلح 
آن حضـرت نیـز مخالفت هـای فراوانـی را به همراه داشـته کـه ناگفتنی 

اسـت و قّصـه ای پر غّصـه دارد.
آزادگان و مـوالی عّزت مـداران  روزگار سـرور  پنجـم؛ در  شـاهد 
را بسـته دیـد و  السـالم( حضـرت همـه راههـا  حسـین ابن علی)علیه 
مشـاهده نمـود کـه نابـکاری هماننـد یزیـد کـه هیـچ بوئـی از فرهنگ 
دیـن نداشـته و مخالفـت بلکه دشـمنی تمام حّتـی در ظاهر با اسـالم و 
اهـل والیـت مـی نماید به مسـند خالفت تکیـه زده و به عنـوان خلیفه 
الهی و جانشـین رسـول اهلل)ص( خودآرائی دارد، جا برای بیعت و سـکوت 
نیافتـه و تـن و روحـش را بـه هجـرت و جهـاد سـپرد که این ماجـرا نیز 
از سـوئی بسـیار عظیم وشـکوهمند و از سوی دیگر بسـیار تاسف برانگیز 
و تالّم زاسـت. حضـرت سیدالشـهداء امـام حسـین )ع( در عیـن حـال که 
مصّمـم و بـا عزمـی اسـتوار گام بـر می داشـت لیکـن از تمامـی راههـا 
و امکانـات یـک اقـدام سـنجیده و حکیمانـه در چنیـن اقدام حماسـی و 
عظیـم خصوصـاً در جـذب افراد و همسـو کردن آنان با نهضت آسـمانی 
اش بهـره بـرد، دیدارهـای فـراوان و مذاکرات متعّددی کـه خود حضرت 
شـخصاً انجـام دادنـد، در مکـه و در بیـن راه مکـه و کوفـه و همچنیـن 
کوفـه بـه کربال و حتی در سـرزمین کربال با شـخص نحـس و آلوده ای 
همانند عمر سـعد جای هیچگونه ابهام و تردیدی را نسـبت به سـنجیده 
بـودن و بـا معیارهـای دقیـق اخـالق دینی و رفتـار حکیمانه یـک رهبر 
آسـمانی و سـازگاری بـا یک نهضت الهـی و جاودان داشـتن، باقی نمی 
نهـد. اّمـا آنچـه در خصـوص مذاکـره بـا عمرسـعد ملعـون که در شـب 
تاسـوعا اتّفاق افتاد و مدتّی طوالنی انجام شـد و تا پاسـی از شـب ادامه 
یافت:»فتکلّمـا فاطـاال حتـی ذهب من اللیـل هزیع، این دو بـرای زمانی 
طوالنـی گفتگـو نموده تا نزدیک صبح«، )موسـوعه کلمات الحسـین)ع( 
ص 388(؛ داسـتان شـگفتی اسـت کـه بـا مطالعـه در پیرامـون آن چند 

جهـت قابل بررسـی و ارزیابی اسـت:
جهـت نخسـت اینکه؛خـود امام حسـین)ع( در اوج عـّزت و عظمت 
بـدون کوتـاه آمـدن از اصـول پایمـردی و صالبـت دینـی، در خواسـت 
مالقات و گفتگو نمود:» ثّم ارسـل الحسـین )ع( الی عمربن سـعد )لعنه 
اهلل( انّی ارید ان اُ کلّمک فالقنی اللیله بین عسـکری و عسـکرک،حضرت 
شـخصی را نـزد عمرسـعد فرسـتاد و بـه او پیغـام دا د؛ مـن می خواهم با 
تـو هـم امشـب در نقطـه ای بین لشـگرم و لشـگر تـو مالقـات نمایم«، 
)موسـوعه کلمـات الحسـین)ع( ص 386 و 387(. ایـن امر نشـان دهنده 
آن اسـت کـه ذات مذاکـره و نفـس مالقـات حتـی از شـخصی هماننـد 
حسـین ابـن علـی)ع( با شـخص آلـوده و پلیـدی همانند عمر سـعد که 
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امـام)ع( بـه سـابقه خانوادگـی و خصوصـی او کامـاًل واقف بـود، البته در 
جایـی کـه نه مصلحت شـخصی و نـه منفعت جناحی بلکـه پای مصالح 

اسـالم و منافـع اّمت اسـالمی در میان اسـت، بدون محذور اسـت.
و  باطنـی  علـم  راه هـای  از  حضـرت  اینکه؛گرچـه  دوم  جهـت 
وجدان هـای وحیانـی و الهامـات الهـی بارهـا و بارهـا جریـان حماسـه 
کربـال و شـهادت خویش را شـنیده بلکـه دیده بود و هیـچ گونه تردیدی 
در آن نداشـت لیکـن برای انجام معیارهای ظاهـری و اتمام حّجت الهی 
پیشـنهاد مذاکـراه را در پیـش نهاد تـا در صورت امکان، نـزاع و اختالف 
کـه مذموم تریـن امـر در عالـم اسـالم اسـت اتّفـاق نیفتـد و آخـر الدواء 
الکـی باقـی بمانـد خصوصـاً در جائی که پـای زن و فرزنـد معصوم و بی 

گناهـی در میـان اسـت کـه هیچ جایـی در ایـن تنازعـات ندارند.
جهـت سـوم اینکه؛حضرت ابتداًء راه نصیحت و پنـد و اندرز را پیش 
گرفتـه »ویلـک یابن سـعد اما تتقی اهلل الّـذی الیه معـاُدک؟ اتقاتلنی و انا 
ابـن مـن علمـَت؟، وای بر تو ای پسـر سـعد آیا نمی هراسـی و پروا نمی 
داری از پـروردگار در روز رسـتاخیز؟ آیـا بـا کسـی به جنگ مـی پردازی 
که می شناسـی او پسـر پیامبر است؟«)موسـوعه کلمات االمام الحسـین 
ص387(. بلکـه تـالش داشـت تـا او را بـا نهضت و قیام خویش همسـو 
سـاخته و از صـف عبیـداهلل ملعـون و یزید مرجـوم جدا سـازد و در ردیف 
سـربازان خویـش در آورد: »ذر هـوالء القـوم و کـن معی فانـه اقرب لک 
الـی اهلل تعالـی، ایـن دسـته و گـروه را رهـا کـن و با مـن بـاش و این به 
صـالح تو و قـرب حق نزدیکتر اسـت«،)همان مدرک(. حضـرت در این 
رابطـه حّتـی از سـوابق خویـش و خانوادگـی و جایـگاه خاندانـی خویش 
بهـره بـرد تـا او را متوّجـه نمـوده و مسـیر اصالحی بـرای او بـاز نماید: 
»اتقاتلنـی و انـا ابـن مـن علمت، آیا به سـتیز من برخاسـتی در حالی که 

مـرا می شناسـی«، )همان(.
جهـت چهارم اینکـه؛در برابر خواسـته های دنیائـی و تمنّیات زمینی 
او نرمـش نشـان داده و تمکیـن نمـود وقتـی او از امنّیـت خانـه و محّل 
سـکونتش اظهـار نگرانی نمود حضرت در پاسـخ بدو فرمود من شـخصًا 
خانـه ای بـرای تـو بنـا مـی سـازم: »فقـال عمر بـن سـعد )لـع(: اخاُف 
ان یهـدم داری، فقـال الحسـین)ع( انا ابنیهـا لـک، او از ویرانی خانه اش 
نگرانـی بود و حضرت وعده شـخصی به سـاختن خانـه او داد«. )همان(.

حضـرت بـرای رفع بهانـه و نشـاندن عطش دنیا مـداری او حتـی وعده 
باغـی از امـوال شـخصی خود در مدینـه را به او داد: »فقال عمربن سـعد 
)لـع( اخـاُف ان توخـذ ضیعتی، فقـال الحسـین)ع( انا اخلف علیـک خیراً 
منهـا من مالی بالحجاز، عمرسـعد ملعـون از مصادره باغـش نگران بود، 
حضـرت وعـده باغـی بهتـر از آن از مـال شـخصی در حجاز بـدو داد«، 
)همـان(. ایـن نـوع مذاکـره و گفتگو و دادن ایـن گونه از امتیـازات نه به 
جهـت حقانّیت خصم و درسـتی راهی اسـت که او بر آنسـت بلکه صرفًا 
بـه جهـت داشـتن اّدعا و قـدرت اقتصادی، سیاسـی، نظامـی و امنیتی و 
رسـانه ای و... اسـت که منافع اّمت مسـلمین در پنجه چنگال اوسـت و 
اّمـت اسـالم چاره ای جز نگاهداشـت اهـّم و رها کردن مهّم نـدارد البته 
تـا در فرصت مناسـب تـر بتواند حقوق از دسـت رفته خویش را اسـتیفاء 

نماید.امیـد کـه جامعه اسـالمی و اّمت بزرگ اسـالم مسـیر حـق وعدل 
را بـا واکاوی همـه ابعـاد دیـن بشناسـد و بـا چاره جوئی هایـی حکیمانـه 
تـالش نمایـد تا کمترین زحمـت و مزاحمت برای اسـالم مظلوم و ملّت 

سـتمدیده آن فراهم نگردد. 
(Entekhab.ir) منبع پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

استفتاء آیات: خمینی، گلپایگانی، حائری، کمالوند و یزدی
 از آیت اهلل العظمی بروجردی 

درباره تشکیل مجلس مؤسسان به دستور شاه

پـس از تـرور محمدرضا پهلـوي که در 15 بهمن 1327 دردانشـگاه 
تهـران بـه وقوع پیوسـت، شـاه، نماینـدگان مجلس شـوراي ملـي را به 
تشـکیل مجلس مؤسسـان ملزم نمـود. در این مجلس، اصولـي از قانون 
اساسـي تغییـر کـرد و شـاه اختیارات بیشـتري به دسـت آورد کـه قدرت 
انحـالل مجلـس یکـي از آنها بود، تشـکیل مجلس سـنا یکـی دیگر از 
تغییـرات قانون اساسـی بـود. قبل از تشـکیل مجلس مؤسسـان، جمعی 
از علمـای طراز اول قم، از آیت اهلل سـید حسـین بروجـردی مرجع عصر 
درباره تشـکیل این مجلس اسـتفتاء کردند. در این اسـتفتاء و پاسـخ آن، 
نـوع نـگاه آیت اهلل العظمی بروجردی به سیاسـت و حکومت به روشـنی 

پیداست.
محضـر مقدس حضرت مسـتطاب آیـت اهلل العظمـی آقای 
حاجـی آقـا حسـین طباطبایـی بروجـردی متـع اهلل المسـلمین 

بقائه بطـول 
چـون منتشـر اسـت کـه راجع به تشـکیل مجلـس مؤسسـان بین 
حضـرت مسـتطاب عالی و بعـض اولیاء امـور مذاکراتی شـده و بالنتیجه 
بـا تشـکیل مجلـس مؤسسـان موافقـت فرمـوده ایـد. نظـر بـه این که 
تشـکیل مجلس مؤسسـان مؤثر در مقدرات آینده کشـور و مصالح دینی 
و ملـی و اجتماعی اسـت، بعـالوه حدود اختیـارات نماینـدگان و نتایجی 
که ممکن اسـت این اقدام داشـته باشـد معلوم نیسـت، مسـتدعی اسـت 
حقیقـت این انتشـار را برای روشـن شـدن تکلیف شـرعی اعـالم فرمایید. 
22 جمـادی االولـی 1268-روح اهلل خـرم آبادی)کمالوند(، مرتضی 
حائـری یـزدی، سـید محمد یـزدی، روح اهلل موسـوی )خمینـی(، محمد 

رضا موسـوی گلپایگانی
جوابیه آیت اهلل العظمی بروجردی(ره):

اواًلً از علمـاء اعـالم انتظـار مـی رود در موقعـی کـه ایـن قسـم 
انتشـارات مخالـف واقـع می شـوند خودشـان دفـاع کننـد. البتـه عالقـه 
منـدی حقیـر به حفـظ دیانـت و مصالح مملکت بر همه مشـهود اسـت 

نهایـت مقتضـی نیسـت کـه هـر اقدامـی گوشـزد عامه نشـود.
ثانیـاًً موقعـی کـه فرمـان همایونـی صادر شـد، بـرای اینکـه مبادا 
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تغییراتـی در مـوارد مربوطه به امور دینیه داده شـود به وسـیله اشـخاص 
بـه اعلـی حضرت همایونـی تذکراتی مکـرراً دادم به آن کـه اخیراً جناب 
آقـای وزیر کشـور و آقای رفیـع از طرف اعلی حضرت ابـالغ نمودند که 
نـه تنهـا در مواد مربوطه بـه دیانت تصرفی نخواهد شـد بلکه در تحکیم 
و تشـیید آن اهتمـام خواهـد شـد. مـع ذلـک در تمـام مجالـس کـه در 
اطـراف ایـن قضیه مذاکره می شـده که در بعض آن مجالـس عده ای از 
علمـاء اعالم حضور داشـتند کلمه ای که داللت یا اشـعار بـه موافقت در 
ایـن موضـوع داشـته باشـد از حقیر صادر نشـده چگونه ممکن اسـت در 
چنیـن امـر مهمی اظهار نظـر نمایم با آن که اطراف آن روشـن نیسـت. 
حسین الطباطبایی بروجردی

درخواست آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی
 از علما و متفکران اسالمی برای اصالح ذات البین و 

تصحیح ذهنیت جهانیان از اسالم عزیز 
و چهره  نورانی خاتم المرسلین 

بـه گـزارش شـفقنا، این مرجع تقلید در پیامی به مناسـبت سـالروز میالد 
مسـعود نبی مکرم اسـالم)ص( و امام جعفـر صادق)ع( آورده اسـت: این 
روز فرخنده فرصت گرانبهاییسـت برای تجدید عهد با آرمانهای رسـالت 
انسـان سـاز آن حضـرت و زدودن غبار مظلومیت مضاعفـی که امروز آن 
چهـره نورانی را فراگرفته اسـت. پیامبری که در تنگنای شکسـت خونبار 
احـد بـرای هدایـت دشـمنان خونخـوارش دعـا می کـرد و در گرماگـرم 
پیروزی شـیرین فتح مکه شـربت رهایی و عفو در کام دشـمنان شکست 
خـورده اش می ریخـت. عزیـزی که با بـردگان و فقیران می نشسـت و با 
یـاران خـود چون پـدری مهربان بـود و حتی بـرای معاندانش دلسـوزی 
و خیرخواهـی داشـت، امـروز بـه دنیـای تشـنه و نیازمند مـکارم اخالق 
باژگونـه معرفـی می شـود و نـام مقـدس او نشـان رایـت تـرور و جنایت 
گردیـده اسـت. گویا دوسـتان نادان و دشـمنان بدخواه دسـت به دسـت 
هـم داده اند تا این چشـمه جاری نجات و شـفا را گل آلـود کنند و آدمیان 
را لـب تشـنه بگذارند. قرآن کریـم، ارمغان آن رحمت عالمیـان را اُخّوتی 
می دانـد که موهبت و نعمت خداوند اسـت و امروز شـاهدیم کـه برادران 
مسـلمان رو در روی هـم ایسـتاده اند. پیشـوای خردمندی کـه در دعوت 
بیسـت و سـه سـاله و دولـت ده سـاله اش شـبه جزیـره عربسـتان را که 
کانـون جنـگ و تخاصـم و خونریزی بـود به جزیره ثبـات و مهد صلح و 
سـالمت تبدیـل کرد. امـروز ناظر و نگران اُمتی اسـت که زیسـتگاهش 
پربحران تریـن و نـزاع خیزتریـن مناطق جهان مسـکون اسـت... از همه 
علمـا و متفکـران و سیاسـتمداران و کارگـزاران و هنرمنـدان و مراجـع 
اجتماعـی امت اسـالم درخواسـت می کنـم در این روزگار پرآشـوب همه 
تـوش و تـوان و اندیشـه و اقـدام خـود را بـرای اصـالح ذات البیـن و 
از اسـالم عزیـز و چهـره  نورانـی خاتـم  تصحیـح ذهنیـت جهانیـان 

المرسـلین بـه کار گیرند کـه امروز 
خدمتـی ارزشـمندتر از این نیسـت 
نفـع  آن  از  بشـر  ابنـاء  کـه همـه 
خواهنـد بـرد. از خداونـد رحمـان و 
رحیـم عاجزانـه مسـئلت دارم امت 
مرحومـه را با پیامبر رحمت آشـتی 
دهـد و توفیـق تأسـی بـه آن قدوه 
بـا  و  فرمایـد  نصیـب  را  سـعادت 
دیـده رأفتـش در زندگـی و زمانـه 
وحـدت  و  بـرادری  و  بنگـرد  مـا 
اسـالمی را در امـت اسـالم احیـاء 
کنـد و خصومتهـا را بـه دوسـتی بدل فرمایـد و ننگ افراطیـون جنایتگر 
را از دامـن امـت اسـالم بشـوید و نابخـردان را بر سـر عقـل آورد و کید 

دشـمنان عنـود را بـه خودشـان برگرداند.

 
 دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی: 

هرکسی تعقل بیشتری دارد، دیندارتر است.
 میان این دو دانش فقه و فلسفه دشمنی وجود ندارد و از قضای 

روزگار می توان میان فقه و فلسفه مشترکاتی لحاظ کرد.

 شـفقنا- »بررسـی آرا و اندیشـه های ِحَکمـی و تفسـیری آیـت 
اهلل جـوادی آملـی از منظـر پژوهشـگران« در دانشـکده ادبیات دانشـگاه 
تهـران بـا حضور غالمحسـین ابراهیمی دینانـی )چهره ماندگار فلسـفه( 
و اسـماعیل منصـوری الریجانـی )اسـتاد عرفـان و فلسـفه( برگزار شـد. 
غالمحسـین ابراهیمـی دینانـی بـا بیـان اینکـه ابتدا بهتر اسـت بـه واژه 
دانشـگاه بپردازم، افـزود: قبل از پرداختن به موضوع همایش، بهتر اسـت 
ابتـدا در مـورد واژه دانشـگاه صحبـت کنم؛ دانشـگاه محل دانش اسـت 
 ”university“ کـه در زبـان عربـی “الجامعـه” و در زبـان انگلیسـی
گفتـه می شـود و جایـی جامع تمامی علـوم بوده و همه چیـز در آن وجود 
دارد بنابرایـن، دانشـگاه یعنـی محـل دانـش و علوم که بـا هم خصومتی 
ندارنـد. البتـه ممکـن اسـت صاحبـان علـوم گاهـی شـیطنتی داشـته و 
متخصصـان ایـن علـوم یکدیگـر را قبـول نداشـته باشـند. دانشـمندان 
گذشـته مـا بـه علـوم زمـان خـود احاطـه داشـتند امـا در روزگار مـا بـه 
دلیـل اینکـه علوم نسـبت به گذشـته گسـترده تر و تخصصی تر شـدند، 

دانشـمندان نمی تواننـد بـه همـه علوم دسـت پیـدا کنند.
این اسـتاد فلسـفه دانشـگاه تهران با اشـاره به رشـته فقه و فلسـفه 
توضیح داد: این دو رشـته در طول تاریخ با مشـکالت زیادی روبرو بودند 
البتـه ایـن موضـوع تـا امروز هـم ادامه دارد. فلسـفه، دشـمنان بسـیاری 
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داشـته اسـت که این دشـمنی گاه از 
سـوی برخـی از فقها و حتـی برخی 
از عرفـا وجـود داشـته اسـت. بـرای 
مثـال عطـار در یکی از ابیات اشـعار 
خـود »کاف کـف« را خوشـتر از »فا 
فلسـفه« می دانـد؛ بنابرایـن فقـه و 
فلسـفه در طول تاریخ بـا ماجراهای 
بسـیاری روبرو بوده اند و فیلسـوفان 
بسـیاری در ایـن راه جـان خـود را از 
دسـت دادنـد ماننـد “سـهروردی” و 

چنانکـه مالصـدرا به شـهرهای دیگری تبعید شـد و ابن سـینا هـم آواره 
شـد. دینانـی دربـاره مالصدرا گفـت: مالصدرا از همه فقهـای عصر خود 
فقیـه تـر بـود، البتـه او فردی محـدث بود که ایـن جنبه ها بیشـتر تحت 
الشـعاع جنبـه فلسـفی ایـن دانشـمند قـرار می گرفـت؛ همچنیـن، “ابن 
رشـد” فیلسـوف اندلـس یـک دوره کتـاب به نام فقـه ابن رشـد دارد که 
این شـخص در عین حال هم فیلسـوف بود و هم فقیه و البته براسـاس 
فقـه خـود چند سـال قضـاوت کـرد؛ در عصـر ما نیـز عالمـه طباطبایی 
)ره(، اسـتاد آیت اهلل جوادی آملی نیز از فیلسـوفانی هسـتند که همزمان 
فقیـه نیـز بـه شـمار می آینـد. دینانـی با اشـاره به اینکـه مـن و آیت اهلل 
جـوادی آملـی افتخار شـاگردی عالمه طباطبایـی را داشـته ایم، تصریح 
کرد: حضرت عالمه جلسـات شـبانه و پنهانی در برخی از خانه ها داشـت 
کـه مـن و اسـتاد جـوادی آملـی در ایـن جلسـات شـرکت می کردیـم و 
ایشـان عضو ثابت و همیشـگی این جلسـاتی بودند که به صورت شـبانه 
پنجشـنبه و جمعه هـای هـر هفته برگزار می شـد. عالمـه طباطبایی )ره( 
فیلسـوف بزرگی است که شـاگردان بسـیاری هم تربیت کرد، بسیاری از 
مردم ایشـان را مفسـر می دانند اما از جنبه فلسـفی عالمه غافل هسـتند. 
مرحـوم طباطبایـی فقیـه و اصولـی بزرگـی بـود و آثـار بسـیاری در این 
زمینـه داشـت و هر گاه مـا اجازه چاپ این آثار را از ایشـان می خواسـتیم 
بـا لهجـه آذربایجانـی پاسـخ مـی داد کـه حاال بـه انـدازه کافـی منابع و 
آثـار فقهـی وجـود دارد. بنابرایـن هـم فقیـه و هـم فیلسـوف بـود. امروز 
هـم شـخصیت آیت اهلل جـوادی آملی اینگونه اسـت؛ بنابرایـن میان این 
دو دانـش دشـمنی وجـود نـدارد و از قضـای روزگار می توان میـان فقه و 
فلسـفه مشـترکاتی لحـاظ کـرد. وی با اشـاره به مشـترکات دانش فقه و 
فلسـفه اظهار کرد: فلسـفه در خصوص هسـتی و قسـم، شـهادت و روح 
و تـن سـخن می گویـد. بـه عبـارت جامع تـر از تدبیـر الهـی در جامعه و 
فقـه هـم از فرمـان الهی در جامعه سـخن می گوید. بنابراین فیلسـوف از 
تدبیـر الهـی در آفرینـش و فقیـه از فرمان الهی صحبت می کننـد. با این 
وجـود بایـد دیـد که آیا میـان تدبیر الهـی و فرمـان او ناسـازگاری وجود 
دارد؟ فیلسـوف بـه باطـن امـور مـی رود و بـه ظاهـر آن اکتفـا نمی کنـد 
یعنـی از احسـاس و تخیـل بـه تعقل مـی رود و البته فقیه نیـز اهل باطن 
اسـت و همـه احـکام فقه کـه مربوط بـه عبادات اسـت را بیـان می کند، 
عبـادت بـدون قصد قربت باطل اسـت و این سـخن مـورد اجماع تمامی 

فقهاسـت. بنابرایـن قصـد قربـت نیـز قصـد نزدیکی به خـدا و ایـن امر 
جـزو باطـن اسـت. او افزود: مگر می شـود فقـه با تفکـر و تعقل مخالفت 
داشـته باشـد؟ اما مردم گمان می کنند فلسـفه شـاخ و دم دارد در صورتی 
کـه فلسـفه یعنـی تفکر و تعقـل و فکر نیز فرآیندی اسـت که تمـام امور 
را در خـود جـای داده و اگـر فکر نبود گذشـته و آینده و کسـب قربت نیز 
معنایـی نداشـت. این اسـتاد دانشـگاه، کسـی که تعقـل بیشـتری دارد را 
دیندارتـر دانسـت و بیـان کـرد: دیـن را باید بـا تعقل فهمید. شـما اگر به 
مدعیـان دینـداری از جملـه داعـش در جهـان اسـالم نگاه کنیـد متوجه 
می شـوید بـه رغم اینکـه ابوبکر بغدادی دینـدار و حافظ کل قرآن اسـت 

بـه خاطـر عـدم تعقل به کجا رسـیده اسـت.

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد مقدم: 
انسان به دلیل سه اصل آگاهی، آزادی و مسؤولیت پذیری 
باید در برابر کسانی که می خواهند جلوی رشد، سعادت و 

تعالی انسان را بگیرند، بایستد.

 حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد مقدم، معاون بین الملل 
مؤسسه تنظیم و  نشر آثار امام خمینی)ره( به پرسش های سایت شفقنا 

پاسخ داده است.
* پیامبـر فرمودنـد: »احـب الجهـاد الـی اهلل عـز وجـل کلمـۀ حق 
تقـال إلمـام جائـر؛ بهتریـن جهادهـا در پیـش خـدا سـخن حقی اسـت 
کـه بـه پیشـوای سـتمکار گویند« آیـا این حدیـث را می توان بـه عنوان 

مانیفسـت آزادی خواهـی در اندیشـه پیامبـر )ص( تعبیـر کرد؟
 دقیقـاً همینطـور اسـت. ایـن پیـام در حقیقـت، دادن شـخصیت 
و هویتـی اسـت کـه پیامبـر بـه پیـروان خـود می دهـد و می گویـد کـه 
انسـان ها خمـودی نپذیرنـد و بداننـد کـه تغییـر در سـایه تـالش و اراده 
انسان هاسـت. لـذا آنهـا را تشـویق می کننـد و می گویند بهترین مسـیر، 
مسـیری اسـت که تو با کسـانی مبـارزه کنی کـه جلوی آگاهـی، آزادی 
و مسـؤولیت پذیـری تـو را می گیرنـد؛ سرتاسـر آموزه هـای اسـالمی بر 
همین جهت اسـت که به انسـان مسـلمان هویت و شـخصیت انسـانی 
او را برگردانـد و هویـت و شـخصیت انسـانی او چیزی اسـت که خداوند 
در نهـادش قـرار داده، انسـان حقیقـت گراسـت، بایـد بـا کسـانی کـه 
می خواهنـد بـا حقیقت مبـارزه کنند، مبـارزه کند؛ از سـوی دیگر در متن 
وجـود انسـان آزادی قـرار دارد، خـوِد ایـن اعطـای هویـت و شـخصیتی 
اسـت کـه بـزرگان دین ما بـه پیـروان دین خـود می دهند که بـه خاطر 
وضعیتـی کـه بر آنها بـه وجود آمـده، هیچگاه خمودی، خموشـی و ذلت 
را نپذیرنـد، لـذا پیامبـر می فرماید؛ بهترین جهاد این اسـت که تو سـخت 
تریـن کار را انجـام دهـی؛ چـون در برابر جباران سـخن گفتـن و آنها را 
نقـد کـردن کار پـر هزینـه ای اسـت و پیامبـر می گویـد که ایـن کار به 
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عنـوان مهـم تریـن جهادی اسـت که تـو در مسـیر زندگی خـود داری.
* امـام علـی)ع( آزادی و آزادگـی را یکـی از اصـول اصلی حکومت 
و حـق انسـان ها می داننـد و امام حسـین)ع( بـا حرکت خود بـه جهانیان 
درس آزادی دادند. چرا در دین اسـالم و از سـوی بزرگان دین، به آزادی 

و مفاهیـم آن تـا این حد بها داده شـده اسـت؟
 بـر ایـن باور هسـتم که رسـالت پیامبر بر سـه پایه و بنیاد اساسـی 
قـرار گرفتـه، اولیـن اصـل رسـالت پیامبـر، آگاهی اسـت؛ دعـوت پیامبر 
از انسـان ها براسـاس شـناخت، درک عمیـق از عالـم هسـتی و درک و 
شـناخت اصـول دیـن و اصـول اساسـی ایـن مکتـب اسـت، اتفـاق نظر 
همـه فقیهـان و بـزرگان در ایـن اسـت کـه اصـول دیـن باید براسـاس 
تحقیـق دریافـت شـود نـه تقلیـد. تحقیـق بدین معناسـت که انسـان ها 
بایـد براسـاس درک، تعقـل، تفقه و دریافتشـان؛ نسـبت بـه مبانی اصلی 
دیـن باورمنـد باشـند، وقتی می گوییم »تحقیـق در اصول دیـن«، الزمه 
تحقیـق، تلقـی انسـان ها براسـاس دریافتشـان اسـت و خـوِد همیـن 
اختـالف شناخت هاسـت، لـذا مـا نمی توانیـم از یـک جـا بگوییـم کـه 
اسـالم بـه تحقیق دعـوت کرده و از سـوی دیگـر دریچه ذهـن، ضمیر، 
فکـر و دریافـت انسـان ها را ببندیـم و بگوییـم کـه همـه بایـد بـه یک 
صـورت باشـند، چـون همـه یـک طـور دریافـت کردنـد در سـایه تقلید 
میسـر می شـود نـه در سـایه تحقیـق. دومیـن اصـل و پایـه در اسـالم، 
اصـل آزادی اسـت. یعنـی پـس از پذیرش دیـن خداوند بزرگ در سـایه 
مکتـب اسـالم، نـوع، روش و راه انسـان ها را بـه خودشـان واگـذار کرده 
ـبِیَل  و هیچـگاه اجبـار در این مسـیر را نپذیرفته اسـت. »و إِنَّا َهَدْیَناُه الَسّ
ـا کفـوراً«؛ اینکـه ما برخـی از نگاه های محـدود را مطرح  ـا َشـاِکراً َوإَِمّ إَِمّ
کنیـم کـه راه خـدا، راه سـعادت، بهشـت، بهروزی انسـان توأم بـا اجبار 
اسـت، ایـن یـک ذهـن و ضمیر بسـیار منحـرف و غلـط اسـت. خداوند 
بـزرگ بـه خـود انسـان ها واگـذار کرده کـه ابتدا براسـاس آگاهیشـان و 
سـپس براسـاس آزادیشـان، معمار شـخصیت خودشـان باشـند. سومین 
اصـل و پایـه دیـن، اصـل مسـؤولیت پذیری اسـت؛ انسـان ها براسـاس 
اعمالـی کـه از خودشـان بـروز می دهنـد، مسـؤولیت دارنـد، هـر کسـی 
مسـؤول عملکـرد خـود اسـت لذا خـوِد مسـؤولیت داشـتن انسـان ها در 
مقابـل اعمـال و رفتارشـان اصل سـومی که در این جهت اسـت. طبیعی 
اسـت که خداوند مسـؤولیت پذیـری را به وسـیله پیامبرش به انسـان ها 
واگـذار کـرده اسـت و از جملـه ایـن مسـؤولیت پذیـری همانگونـه کـه 
انسـان ها مسـؤول ساختن شـخصیت خودشان هستند، مسـؤول ساختن 
جامعـه خـود نیز هسـتند و برای اینکـه بتوانند جامعه خود را بسـازند باید 
همـگان تـالش کننـد آنچـه کـه بنیادهـای جامعه را بـه هـم می ریزد، 
یعنـی ظلـم، بـی عدالتـی، اسـارت، عـدم کرامت انسـان را نفـی کنند و 
بـه خاطـر همیـن اسـت که گفتـه می شـود بهتریـن جهادها این اسـت. 
انسـان بـه دلیل سـه اصـل آگاهـی، آزادی و مسـؤولیت پذیـری باید در 
برابـر کسـانی کـه می خواهنـد جلـوی رشـد، سـعادت و تعالی انسـان را 

بگیرند، بایسـتد.

* به چه دلیل به آزادی بها داده شده است؟

 زمانـی کـه می گوییـد انسـان موجـودی اسـت آگاه و مسـؤول، 
نمی توانیـد یـک مسـؤولیت را به انسـان محول کنیـد و این انسـان آزاد 
نباشـد، وقتـی می گویـم مـن مسـؤول رفتـار خـودم هسـتم و انسـان ها 
سـعادت را خودشـان می آفرینند این بدان معناسـت که باید آزاد باشـد و 
کسـی جلوی راه انسـان را نگیـرد به تعبیر امام علـی)ع( »و ال تکن عبد 
غیـرک فقـد جعلـک  اهلل حّراً؛ بنـده و برده دیگـری نباش، چـون خداوند 
تـو را آزاد آفریـده اسـت« یعنـی آزادی جـزو موهبت هـای الهـی اسـت. 
آزادی در متـن و سرشـت انسـان نهاده شـده و آزادی چیزی نیسـت که 
کسـی بخواهد به کسـی بدهد یا از کسـی بگیـرد. بنابراین انسـان چون 
آزاد اسـت مسـؤول اسـت که با کسـانی که می خواهند آزادی او را سـلب 
کننـد، برخـورد کنـد. روح و فلسـفه قیام عاشـورا این بود کـه نظام اموی 
می خواسـت بـه اجبـار امـام حسـین را وادار بـه پذیـرش بیعـت کنـد، او 
می گویـد کـه من آزاد و آگاه هسـتم، و چون آگاه و آزاد هسـتم نمی توانم 
چیـزی را بپذیـرم کـه برخـالف دریافـت، درک، ارزش هـا و معیارهایـی 
اسـت کـه برای انسـانیت دارم. لـذا او تا پای جـان خود و همه دوسـتان 
و یارانـش می ایسـتد. تمـام تالش امـام علـی)ع( در دوران حکومتش بر 
ایـن بـود تـا حقوقی کـه برخاسـته از متـن فطرت انسـانی اسـت، پاس 
داشـته شـود. سـیره ایـن بـزرگان همـواره مبتنـی بر سـه اصـل آزادی، 

آگاهی و مسـؤولیت پذیری اسـت.

* امـروز مسـلمانان چگونـه می تواننـد از حـق در مقابـل 
سـتمکاران دفـاع کننـد و چـرا اغلـب حـق قربانـی زیاده 
برتریـن  آن  بـا  مقابلـه  و  می شـود  حکومت هـا  خواهـی 

می شـود؟ محسـوب  جهادهـا 
 من معتقدم عمده ترین مسـاله ای که امروز رسـالت همه ماسـت، 
ایجـاد آگاهـی در جامعـه اسـت. وقتی انسـان ها بـه رشـد و آگاهی الزم 
نرسـند، خـود نشـان دهنـده این اسـت که به خمـودی تـن می دهند؛ به 
میزانـی کـه انسـان ها آگاه تـر می شـوند در راه تحقـق حقوق خودشـان 
منضبـط تـر و قاطع تر می شـوند، مـا هیچ راهـی نداریم جـز اینکه همه 
ابزارهـای الزم بـرای ایجاد شـناخت صحیح در جامعه را بـه کار ببریم و 
ذهـن و ضمیـر مردم را نسـبت بـه ارزش هـای انسـانی آگاه کنیم؛ وقتی 
ایجـاد و گسـترش فکر و آگاهی الزم ایجاد شـد مسـلماً مـردم در جهت 

تحقق حقـوق مسـلّم خود تـالش می کنند.

* حکومت هـا و کشـورهای اسـالمی تـا چـه حد توانسـته 



64 سال اول / شماره چهارم و پنجم    /  

انـد در پیـاده سـازی مفهـوم آزادی مدنظـر پیامبـر(ص) 
موفـق باشـند؟ آنچـه در جهـان اسـالم در مقولـه آزادی 
مشـاهده می کنیـم، چه فاصلـه ای با توصیه هـا و نگاه دین 

اسـالم دارد و نقـاط ضعـف عملکرد کجاسـت؟
 جهـان اسـالم بـه همـان میزانـی کـه از آموزه هـای اخالقـی و 
اسـالمی فاصلـه دارد، از آموزه های سیاسـت صحیح اسـالمی نیز فاصله 
گرفتـه اسـت، بیشـتر جهـان اسـالم گرفتـار حکومت هـای اسـتبدادی 
اسـت و تمام تالششـان این اسـت کـه روح آزادی و انتخـاب را در درون 
شـهروندان خـود خامـوش کننـد. شـاید اگـر مـردم جهـان اسـالم آزاد 
بودنـد و می توانسـتند خودشـان گزینـش و انتخـاب کنند، طـور دیگری 
عمـل می کردنـد، مشـکل جوامـع اسـالمی ایـن اسـت کـه با یکسـری 
حکومت هـای اسـتبدادی راه را بـر همه چیز بسـته اند. لذا مـا نمی توانیم 
بگوییـم کـه چـون در جامعـه اسـالمی هسـتند، حکومت هایشـان هـم، 
حکومت هـای مبتنـی بـر مبانـی اسـالمی اسـت؛ بـه میزانـی کـه از 
آموزه هـای اسـالمی فاصله دارنـد، آزادی و آزادی خواهـی هم در جامعه 
ایجـاد می کننـد و ایـن انسـان های مسـلمان یعنـی شـهروندان جوامـع 
هسـتند کـه بایـد بـه حقوقشـان آگاه شـوند و در سـایه آگاه شـدن بـه 
حقوقشـان تالش دسـت جمعی کنند چـون حق به چنگ آوردنی اسـت 
و هیـچ گاه نمی شـود بـه یـک جامعـه ای آزادی، حـق طلبـی و عدالـت 
خواهـی را دو دسـتی تقدیـم کنند؛ او بایـد هزینه کند تا بـه این ارزش ها 
برسـد. آگاهـی حـق مسـلم هر انسـانی اسـت. به میزانـی که انسـان بر 
حقوقـش آگاه می شـود تـالش می کنـد در جهـت تحقق حقـوق خود، و 
در جوامـع اسـتبدادی قبل از هر چیزی جلوی رشـد آگاهـی مردم گرفته 
می شـود لـذا سـر رشـته داران، متولیـان فکـر و فرهنـگ در هـر جامعه 
ای ایـن رسـالت را دارنـد که حوزه شـناخت و شـعور جامعه را گسـترش 
دهنـد، انسـان فهیم مطمئنـاً در جهت تمـام حقوق خـود؛ از جمله آزادی 

می کند. تـالش 

حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد واعظی:
بین حوزه و حاکمیت تعامل سازنده برقرار نیست

 گروه های فشار در حوزه وجود دارند
 آزاداندیشی در حوزه کمتر شده است.

 حجـت االسـالم و المسـلمین دکتر احمـد واعظـی، رییس دفتر 
تبلیغـات اسـالمی حوزه علمیـه قم در گفت و گو با شـفقنا دربـاره رابطه 

حوزه و سیاسـت بیـان کرد:
 *هنوز تعامل سـازنده و هوشـمندانه مد نظر بیـن حوزه و حاکمیت 
برقـرار نیسـت. در شـرایط فعلـی تعامـل سـازنده بدیـن معنـا کـه حوزه 
نسـبت بـه نهادهای حاکمیتی هم گشـوده و هم فعال باشـد و همچنین 

حـق، اصالت هـا و هویـت خود را حفـظ کند، مطلوب نیسـت.
*در جمهوری اسـالمی یکی از نقاط اوج وجه سیاسـی در انتخابات 
بـروز و ظهـور پیـدا می کند و دسـت بر قضـا در بحث حـوزه و انتخابات 
اسـت کـه خیلـی بحث برانگیز می شـود؛ این سـوال جدی کـه روحانیت 
در حـوزه سیاسـت بایـد چـه کار کند، در آنجا بیشـتر رخ می کنـد و احیانًا 
برخـی آسـیب ها و پیامدهـا در مسـأله انتخابـات ایـن بحـث را جـدی 
تـر می کنـد بـه همیـن دلیـل الزم اسـت روحانیـت در مواضـع نظـری 
و بحث هـای تئوریکـی بـا مبنای روشـن تـری برای خـود تعیین تکلیف 
کنـد و همچنین مشـخص نمایـد که در مقولـه انتخابات چگونـه بروز و 

ظهور پیـدا کند.
*وی در بحـث تعامـل حـوزه بـا نظـام بـه چندیـن مفهـوم کلیدی 
پرداخـت و اظهـار کـرد: در ایـن مـورد نکتـه اول، بحـث حمایـت حوزه 
از نظـام اسـت. من به روشـنی بین نظـام و نهادهـای حاکمیتی تفکیک 
قائـل می شـوم. مـا یـک نظـام اسـالمی داریم کـه ایـن نظـام از آمال و 
آرزوهـای نسـل های زیـادی از مصلحیـن و روحانیون طبقـات تحصیل 
کـرده و ترقـی خـواه کشـور تشـکیل شـده اسـت، در واقـع دارای عمق 
تاریخـی اسـت و یـک آرزوی دیرینـه ای بـوده کـه نظامـی مبتنـی بـر 
اسـالم، بـه دور از فسـاد و تباهـی و سـتمگری، عدالـت پـرور و عدالـت 
خـواه شـکل بگیـرد، بنابرایـن حفـظ و تأییـد ایـن نظـام یک ضـرورت 
بـرای حوزه هـای علمیه اسـت، اما اینکه موضـع حوزه در قبـال عملکرد 
نهادهـای حاکمیتـی از جملـه انتظامـی، قضایـی و اجرایـی حمایتـی و 
تأییـدی باشـد، قابـل دفـاع نیسـت، حوزه هـا بایـد عنصـر نظـارت، نقد، 
نصیحـت و مطالبـه را داشـته باشـند، بـه عبـارت دیگر انتظار این اسـت 
کـه نهـاد روحانیت نسـبت بـه بخش های مختلـف نظام، به طـور دقیق 
عملکردهـا و روندهـا را رصـد کنـد و حسـاس، ناقـد، پیشـنهاد دهنده و 
ناصـح باشـد؛ ناصـح بـودن وقتـی در کنـار نقد قـرار می گیرد، بـه نقدی 
سـازنده تبدیـل می شـود کـه هم ضعف هـا و آسـیب ها را می بینـد و هم 

نصیحـت و پیشـنهاد می کند. 
*حوزه هـا بایـد واکنـش بـه موقـع، اخـالق مـدار و غیرگزینشـی 
نسـبت بـه عملکردهـای نظـام و جریانـات سیاسـی داشـته باشـند، این 
واژه هایـی کـه بـه کار بـردم، هرکـدام مفهـوم خـود را دارنـد. بـه عنوان 

مثـال در مـورد واکنـش بـه موقع 
بـه نکاتی اشـاره می کنـم؛ گاهی 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  وقت هـا 
در مـواردی مـردم زودتـر برخـی 
یـا  ناکارآمدی هـا  ضعف هـا، 
می کننـد  مشـاهده  را  کاسـتی ها 
دارنـد؛  طبیعـی  انتظـار  یـک  و 
در ایـن میـان بـه خاطـر پیونـد 
عمیقـی که بیـن توده هـای مردم 
و روحانیـت وجـود دارد، روحانیت 
باید سـخنگویی رسـا بـرای بیان 
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ضعف هـا و مطالبات مردم باشـد، این واکنش و حساسـیت حوزه نسـبت 
بـه ضعف هـا بایـد بـه موقـع و غیرگزینشـی باشـد، امـا متأسـفانه ایـن 
واقعیـت گاهـی مشـاهده می شـود کـه میـزان حساسـیت حوزه نسـبت 
بـه برخـی از امور متناسـب با آسـیب های آنها نیسـت. مثاًل شـاید گاهی 
اقشـار روحانیـت بـه برخـی از مباحث که از نظـر درجه اهمیـت، نازل تر 
هسـتند، بـا حـرارت ورود و با آنها برخورد کنند، ولی نسـبت به مسـایلی 
کـه به لحاظ سرنوشـت کشـور و سـالمت نظـام درجه اهمیت بیشـتری 
دارد، واکنـش نشـان ندهنـد یـا بـه نحـو تاخیـری واکنش نشـان دهند. 
اگـر بخواهیـم در ایـن زمینـه مثـال زنـده و روشـن بزنیـم، می توانیم به 
رابطـه حـوزه و سیاسـت ها و عملکردهـای دولـت گذشـته اشـاره کنیم، 
واکنـش جـدی بخش قابـل توجهی از بعضـی نهادهای رسـمی حوزه ها 
زمانـی بـود که رییس جمهور پیشـین خانـه نشـینی ده روزه را انجام داد. 
در حالـی کـه بسـیاری از بداخالقی هـا و عملکردهای نادرسـت در دولت 
دهـم روشـن بـود و بخش هـای وسـیعی از روحانیـون فعال سیاسـی در 
قبـال ایـن مسـایل موضـع نگرفتند؛ ایـن رویکـرد روحانیون پیـام منفی 
بـرای جامعـه دارد و آن اینکه اگر مخاطراتی متوجه خود روحانیت شـود، 
حسـاس می شـوند اما اگر مخاطراتی متوجه کشـور شـود خیلی حسـاس 
نمی شـوند، در صـورت تـداوم چنیـن رویکـردی از سـوی حـوزه مـردم 
جامعـه بـه این بـاور می رسـند کـه عملکردهای بسـیار غلـط اقتصادی، 
عرصه هـای  در  بسـیاری  ناکارآمدی هـای  و  سیاسـی  بداخالقی هـای 
مختلـف، جلـب توجـه نمی کنـد امـا اگـر  روحانیـت  بـا نقـد وخطـری 

مواجـه شـود، مـورد توجـه قـرار می گیرد.
*جامعـه باید احسـاس کند کـه روحانیـت منصفانه، غیر گزینشـی 
و اخـالق مـدار زبـان گویـا و مطالبـات به حق مـردم هسـتند، اگر چنین 
رویکـردی پیش گرفته شـود، پیوندهـای عمیق تاریخی میـان روحانیت 
و مـردم را تحکیـم می کنـد چـرا که در طـول تاریخ تشـیع پیوند عمیقی 
کـه بین مـردم و روحانیت وجود داشـته بـه خاطر جانـب داری روحانیت 

از مطالبـات بـه حـق، درسـت و صحیح مردم بوده اسـت. 
*حوزه هـا بایـد مراقـب باشـند نهادهـای حاکمیتـی بخش هایی از 
حوزه هـا را دولتـی نکننـد و همچنیـن یارگیـری نکننـد چـون نهادهای 
قـدرت سیاسـی تمایلـی به بسـط قـدرت دارند و نظـر به اینکـه دولت ها 
بـه ویـژه جریانـات سیاسـی کـه در بسـتر حاکمیـت قـرار می گیرنـد، به 
لحاظ ذائقه سیاسـی، اجتماعی و جهت گیری ها متنوع و متکثر هسـتند، 
اگـر بخواهنـد ذائقـه و نگاه هـای حزبـی و جریانـی خودشـان را در حوزه 
عمـق ببخشـند و تأثیرگـذار باشـند و بخش هایـی از حـوزه را در خدمت 
منویـات خودشـان قـرار دهند، این یک آسـیب جدی اسـت. پس تعامل 
حـوزه بـا حاکمیـت و نظـام نبایـد بـه گونـه ای بی مهـار، بـدون برنامه 
ریـزی شـده و مراقبـت باشـد تـا بخش هایـی از حاکمیت کـه نگاه های 
فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی خاصی دارنـد، بتوانند جهـت گیری های 
حزبـی، گروهـی و جناحـی خود را در حوزه و عمق ببخشـند؛ این مسـأله 
در دراز مـدت باعـث ایجـاد تنش هـا و از بیـن رفتـن اسـتقالل بایسـته 

حوزه هـای علمیـه می شـود.

*بـر ایـن عقیده هسـتم که سـاماندهی امـور حـوزوی از گروه های 
تبلیغـی، نهادها و موسسـات حوزوی همه باید توسـط خود حـوزه و نهاد 
روحانیـت سـاماندهی و جهـت گیری شـوند، عناصـر بیرون از حـوزه به 
ویـژه جریانـات سیاسـی و نهادهـای حاکمیتی نبایـد مسـتقیماً در حوزه، 

تأسیسـات داشـته باشند و سـاماندهی کنند.
*حوزه مزیت های نسـبی دارد و این مزیت ها را براسـاس کوشـش 
و تالش هـای عمیـق، صادقانـه و متعهدانـه در طـول تاریـخ بـه دسـت 
آورده اسـت، ایـن مزیت هـای نسـبی بایـد شـناخته و حفظ شـوند. حوزه 
ضمـن اینکـه بایـد مردمـی باشـد، امـا نباید بـه خاطـر خوشـایند مردم 
معیارهـای خـود را تنـزل ببخشـد. حـوزه ضمـن اینکـه مولـد حکومـت 
اسـت، امـا نبایـد حکومتـی شـود؛ به طـور کلی حـوزه بایـد حـوزه بماند.

*اگـر بخواهیـم داوری کنیـم، مطلوبیـت وضـع موجـود بـه ایـن 
اصـل برمـی گـردد کـه آیـا ارکانی کـه در حـوزه ذی نقش و مؤثـر و در 
مدیریـت امـور و جریان های مختلـف حوزه پیش برنده هسـتند، کفایت، 
کارآمـدی و برنامه هـای راهبـردی الزم و توانایـی واکنـش مؤثر و مثبت 
نشـان دادن نسـبت بـه آن مطالبـات را دارند یـا خیر. به نظـر من تعامل 
سـازنده و هوشـمندانه بیـن حـوزه و حاکمیت برقرار نیسـت. در شـرایط 
فعلـی تعامـل سـازنده بدین معنا که حوزه نسـبت به نهادهـای حاکمیتی 
هـم گشـوده و هم فعال باشـد و همچنیـن حق، اصالت هـا و هویت خود 
را حفـظ کنـد، مطلوب نیسـت؛ حـوزه در کالن خود، از وضع بایسـته ای 
کـه بایـد داشـته باشـد، فاصلـه دارد و ایـن وضعیـت می توانـد در آینـده 

آسـیب های بیشـتری بر مـا وارد کند.
*مسـأله آزاد اندیشـی در حـوزه حتی نسـبت به قبل مقـداری کمتر 
شـده و گروه هـای فشـاری در حـوزه وجـود دارنـد که ایـن گروه ها حتی 
نسـبت بـه افـراد کامـاًل مصلـح، نواندیش و بسـیار وفـادار به نظـام هم 
گاهـی اعمـال فشـار می کننـد. مـا در فرهنـگ سیاسـی دچـار مشـکل 
هسـتیم، هنـوز نتوانسـتیم بیـن کسـی کـه ناصحانـه انتقـاد می کنـد با 
فـردی که فعال سیاسـی اسـت و می خواهد بـا نظام مقابله کنـد، تفاوت 
قائـل شـویم. در حـوزه هر نگاه متفـاوت و ناقدانـه ای را نوعـی تقابل با 
حاکمیـت تفسـیر می کنیـم و این درسـت نیسـت و ناشـی از عـدم بلوغ 
فرهنـگ سیاسـی اسـت. ما یـاد نگرفتیـم که یکدیگـر را تحمـل کنیم، 
یـاد نگرفتیـم که انظـار مخالف را بـا یک هاضمه قوی گـوش کنیم و به 
سـرعت، اظهارنظرهـا یـا نگاه هـای انتقـادی را حمـل به تقابل بـا نظام 

تفسـیر نکنیم.
*آزادی دسـت کـم بایـد بـرای حوزویـان باشـد. یـک فاضـل باید 
بتوانـد بـدون خودسانسـوری نگاهش را بگویـد. عده زیـادی از فضالی 
بـه نـام و برجسـته حـوزه تحت فشـار قرار گرفتنـد فقط به خاطـر اینکه 
مدافـع دولـت قبـل نبودنـد؛ متأسـفانه کشـور مـا شـاهد زمانی بـود که 
مدافـع نبـودن جـرم شـده بـود و ایـن بسـیار نادرسـت اسـت. در فضای 
حـوزه بایـد یـک آزاداندیشـی وجـود داشـته باشـد کـه ایـن متأسـفانه 
نیسـت و همـه آن بـه دخالـت حاکمیـت برنمی گـردد، بلکه بخشـی از 
آن بـه خاطـر فرهنگ سیاسـی غلـط یا رشـد نایافتگی سیاسـی عده ای 



66 سال اول / شماره چهارم و پنجم    /  

اسـت. برخـی از افـراد در حوزه به صـورت خودجوش به خودشـان اجازه 
می دهنـد کـه تفاسـیر محدودی از نظام و انقالب داشـته باشـند و با یک 
نـگاه تنـگ نظرانه عـده ای را به خاطـر برخی موضـع گیری ها محکوم 

یـا سـرکوب کنند.

خبر آنالین؛ حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان: 
برجام برای عربستان یک مصیبت است

 احتمال افزایش اقدامات تحریک آمیز سعودی زیاد است

 عربستان چرا این قدر به آب و آتش می زند؟
ببنیـد ایـن مـدت چنـد اتفـاق افتاده کـه عربسـتان احسـاس کرده 
یـا ازصحنـه حـذف شـده یـا آن که آسـیب جـدی دیده اسـت. داسـتان 
برجـام  سـرجای خـود یـک مصیبـت بـرای عربسـتان بـود. ایـن ماجرا 
عربسـتان را از مـدار گذشـته خارج کـرده و به رغم همه وعـده و وعیدها 
یـی کـه امریکایی هـا بـه او دادند اساسـاً مسـیر کار برخالف خواسـت او 
بـود. عربسـتان انـزوای ایـران را می خواسـت تـا در غیاب ایـران خودی 
نشـان دهـد. مسـاله دیگـر سـوریه اسـت. عربسـتان نـه دلش بـه حال 
مـردم سـوریه سـوخته اسـت نه کاری بـه داعـش در آن جـا دارد. میدان 
نفـوذ می خواهـد. توهـم رقابت بـا ایـران را دارد. همین کـه ایران محکم 
ایسـتاد و نفوذ سـنتی خـود را در سـوریه و منطقه حفظ کـرد، نفوذی که 
چنـد دهـه برقـرار بـوده و عربسـتان از آن بـی بهـره بـود، یک مشـکل 
اساسـی بـرای عربسـتان اسـت. ایـن کشـور حـاال آمـده بـود تـا چیزی 
را کـه نداشـته و همیشـه بـا سـوریه جنگیـده تـا مـردم سـوریه را بـرده 
خـود کنـد، از آن خـود کنـد. عربسـتان پشـت سـر صـدام بود و سـوریه 
در کنـار مـا. در تمـام دوره جنـگ عراق علیه ایـران وضع این طـور بود. 
عربسـتان سـرمایه گذاری زیـادی در سـوریه کرد، اما دو سـه هفته قبل 
یـک اتفـاق مهمی که افتاد کشـته شـدن زهران علـوش، آدم درجه یک 
عربسـتان بـود. این ماجـرا در روزهای گذشـته خیلی به عربسـتان لطمه 
وارد کـرد. در واقـع مهـره اصلی خود را از دسـت داد. البتـه آدم های دیگر 
هسـتند امـا دیگر به سـادگی کسـی جای زهـران را نخواهـد گرفت. اگر 
سـخنرانی های  این زهران را شـنیده باشـید او شـدیداً ضد شـیعه و آدم 
سـعودی بـود. قلـع و قمع شـدن او خیلی به عربسـتان ضربـه زد. من به 
نظـرم اگـر ما اعدام شـیخ نمـر را تالفی آن ماجـرا بدانیم حـرف بیراهی 

نـزده ایم.

در حال حاضر عربستان در پی چیست؟
عربسـتان چندیـن دهه اسـت کـه یک جنـگ مذهبـی را در دنیای 
اسـالم پشـتیبانی مالـی و فرهنگـی کرده اسـت. حـاال بعد از چنـد دهه، 
قصد دارد یک جنگ عرب و عجم هم راه بیندازد. اساسـاًً کار عربسـتان 
تفرقـه افکنـی اسـت. ایـن تفرقـه افکنـی بین مسـلمان و مسـیحی هم 

هسـت. در واقـع ایـن تعصبـات مذهبـی آن هـم بـا پشـتوانه  پـول و 
خریـدن ایـن و آن تمـام وضـع دنیـا را بـه هـم زده و همـه جـا را بـه 
آتـش کشـیده اسـت. واقـع، اغـراق نیسـت اگر بگویـم تمام این کشـت 
و کشـتارهای مذهبـی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم کار عربسـتان اسـت و 
دسـت ایـن دولـت از لحاظ درسـت کـردن زمینه های افتـراق و اختالف 
مذهبـی پشـت سـر آن اسـت. مـن ابایی نـدارم بگویـم همان طـور که 
عربسـتان اختـالف مذهبـی را در بخش هـای وسـیعی از جهـان اسـالم 
جنـگ مذهبـی راه انداختـه، بـا اختـالف قومـی عـرب و عجـم هم که 
بـا پـول و حمایت عربسـتان وسـعت می یابد، فاجعـه جدید در راه اسـت. 
متاسـفانه فقـر فرهنگـی در جهان اسـالم می تواند هر فاجعـه ای را پدید 
آورد و عربسـتان چنـان کـه تا حاال کـرده، بعد از این می تواند با اسـتفاده 
از ایـن فقـر فرهنگـی دامنـه قتـل و جنایـت را در جهان اسـالم بیش از 
پیـش کنـد. در ایـن بـاره خیلـی باید هوشـیار بـود. بایـد فکر کـرد و راه 

چـاره اندیشـید تـا از قتـل و خونریزی جلوگیـری کرد.

سیاسـت کلی عربسـتان در ارتبـاط با ایـران چگونه پیش 
می رود؟

عربسـتان فکـر اسـتفاده از تمـام امکانـات را بـرای مبارزه بـا ایران 
دارد. ببینیـد واقعـاً عربسـتان توهـم عجیبـی در بـاره ایـران دارد. ایـران 
همیشـه مدافع جهان اسـالم بوده و عربسـتان چشـمش را به روی این 
واقعیـت بسـته اسـت. ایـن را عربسـتان می دانـد، امـا درسـت مثل یک 
رقیب احمق حاضر اسـت دسـت در دسـت هر جنایتکاری حتی اسـرائیل 
بگـذارد تـا بـه تصـور خود رقیـب را بیـرون کنـد. متأسـفانه در وقتی که 
دولـت جدیـد در ایـران می رفت تا با تدبیـری تازه به خاورمیانـه بنگرد و 
مسـائلش را حل کند عربسـتان گرفتار سیاسـتمداران تنـدرو و افراطی و 
قـدرت طلب افتاد. رفتارهای عربسـتان دیوانه وار اسـت. آدم حاال شـک 
می کنـد کـه ماجـرای قتل عـام ایرانی هـا در منی هم طبیعی بوده اسـت 
یـا نـه. حقیقـت اگـر اوضـاع عادی بـود می شـد بگوییـم کوتاهـی بوده 
اسـت. امـا حـاال حتـی اگـر هیچ سـند رسـمی نباشـد آدم فکـر می کند 
عربسـتان دنبـال فاجعـه آفرینـی بـرای ایرانی هـا بـوده اسـت. بسـا آنها 
دنبـال جنایـت بودنـد، حتـی اگـر بـه کشـته شـدن شـماری از حجـاج 
کشـورهای دیگـر منتهـی شـود. مـن حتـی راجع بـه ماجرای جـده هم 
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تردیـد دارم. بـه هـر حـال عربسـتان می داند که هـر نوع بحران سـازی 
زمینه هایـی می خواهـد و  پیامدهایـی دارد کـه اگـر درسـت هدایت کند 
بـه ضـرر رقیـب خواهـد شـد. همیـن کـه پـای ایـران را از عمـره قطع 
کردنـد در کل آنهـا را بـه عنـوان مدافـع مذهـب سـنی و ضد شـیعه در 
بخشـی از جهـان اسـالم سـنی کـه تحـت تاثیر آنهاسـت عزیـز خواهد 
کـرد. مـا بایـد بدانیـم در آن طـرف چه می گـذرد. حاال هم تمـام تالش 
خـود را می کنـد بحـران را عمیق تر کند. عربسـتان با ایجـاد فاصله بین 
خـودش و ایـران می خواهـد بین دو مذهب همین فاصلـه را ایجاد. کند... 
مـا تمـام تـالش خـود را بایـد بکنیـم و اجـازه ندهیـم این ماجـرا رنگ 

مذهبی بـه خـودش بگیرد. 

ماجـرای شـیخ نمـر و شـهادت ایشـان چـه جایگاهی در 
ایـن تحـوالت دارد؟

عـرض کردم عربسـتان باید خود را نشـان می داد. مدتهاسـت حس 
می کنـد کسـی او را نمی بینـد. محـل بـه او نمی گـذارد. باید بـا دیوانگی 
کاری بکنـد کـه همـه بـه او توجه کند. درسـت مثـل برادر حاتـم طایی. 
بنابرایـن دسـت بـه کارهایـی می زنـد کـه او را نشـان دهد. اعدام شـیخ 
نمـر یکـی از ایـن کارها بود. بـه نظرم کارهای دیگری هم ممکن اسـت 
انجـام دهـد. طـرح محاکمه چهـار ایرانی به عنوان جاسـوس بـازی تازه 
دیگـری اسـت که در راه اسـت. ماجـرا ادامه خواهد داشـت و عربسـتان 
بـرای رسـیدن بـه اهدافـش از هیـچ اقـدام کوچـک و بـزرگ وپر سـر و 
صـدا خـودداری نخواهـد کـرد. عربسـتان می دانـد کـه می توانـد غالـب 
کشـورهای کوچـک را بـا پول بخرد. ... کشـورهای اروپایـی وامریکا هم 
نمی تواننـد بـا همـه ایـن رفتارهـا تا آخر کنـار بیاینـد. آنها دچـار تناقض 
شـده انـد. بدیـن ترتیب ماجـرا مقدار دیگـری پیش خواهد رفـت اما این 
رفتارهـا، تـا مدتـی دیگر، تکـراری خواهد شـد و البته از طرف مـا نیاز به 

درایـت و صبـر دارد. مـا نبایـد اجازه بدهیم توسـعه یابد.

بازتاب این مسـأله در داخل کشـور در این مقطع حسـاس 
است؟ چگونه 

ببینیـد! آدم متأسـف می شـود کـه کسـانی در وسـط ایـن ماجراهـا 
کـه اتفاقـاً خیلی هم حسـاس اسـت قصد سـوء اسـتفاده و گرفتن ماهی 
از آب گل آلـود دارنـد. در مقابـل چنیـن وضعیـت دشـواری مـا نیـاز بـه 
اتحـاد داریـم؛ اما کسـانی صرفـاً در پـی اسـتفاده از این اوضاع هسـتند. 
افراطی هـا در کار تحریـک عـده ای بـرای حملـه به سـفارت عربسـتان 
نقـش داشـتند و حـاال معلوم می شـود کـه مواضـع رهبـران حکومت به 
هیـچ وجـه بـا این رفتار همراه نیسـت. حتـی آقای علم الهـدی که یکی 
دو روز قبـل جـور دیگـری صحبت کرد امـا حرفش را اصـالح کرد. این 
کـه ایـن هفتـه تمام ائمـه جمعه علیـه حمله به سـفارت موضـع گرفتند 
معلـوم اسـت که این سـخن و نظـر نظام اسـت. عالوه گاهـی حرفهای 
سـبک دیگـری هـم زده می شـود. بـه نظـر می رسـد همـه جناحهـا در 
سیاسـت خارجی بایـد موضعی همراه داشـته و اجازه ندهند که سـعودی 
بـا تکیـه به اختالفات داخلی دسـت بـه ماجراجویی سیاسـی بزند به امید 
ایـن کـه اقدامـات او سـبب اختـالف بیشـتر در داخـل می شـود. به نظر 

می رسـد نظام با ید کنترل بیشـتری روی این رفتارها داشـته باشـد. ای 
کاش قبـل از حملـه بـه سـفارت اقـدام شـده بود نـه آن که اجـازه دهند 
حملـه بشـود و عربسـتان بهـره تبلیغاتـی اش را ببـرد و تـازه ما هشـیار 
شـویم کـه چـه باید بکنیـم... بـه نظرم ایـران بایـد در سیاسـت خارجی 
خـود ارتباطش را با کشـورها قوی کند. چرا آقای ظریف نشسـته اسـت. 
بایـد ایشـان هـم بـه کشـورهای منطقه سـفر کنـد. مـدام بایـد توضیح 
بدهـد. نهادهـای فرهنگـی و دینـی هـم بایـد ارتباطشـان را بـا علمای 
جهـان اسـالم بیشـتر کنند. نبایـد اجـازه دهنـد در غیاب آنها عربسـتان 
بـا پولـش یـک تاز میدان باشـد. بـه هر حـال جوانمردانی هـم در جهان 
اسـالم هسـتند کـه فریب پـول سـعودی را نخورنـد. آنها می داننـد تمام 
ایـن جنایـات در جهـان اسـالم کـه ناشـی از خشـونت گرایـی افراطـی 
اسـت، زاییده وهابیت اسـت. این مسـأله را باید تأکید کرد. حتی داسـتان 
را بـرای اروپایی هـا و امریکایی هـا هـم بایـد بیشـتر توضیـح داد.بـرای 
مسـلمانان در کشـورهایی که امکان رسـاندن پیامی هسـت باید مسـأله 
را توضیـح داد.                                            (سـایت خبرآنالیـن)

وزیر اطالعات:
 ایجاد رعب و وحشت در جامعه امنیت نمی آورد.

حجت االسـالم و المسـلمین سـید محمود علوی گفـت: کار نیروی 
حراسـت سـخت و تعییـن کننـده اسـت هرچنـد ممکـن اسـت ایـن کار 
ماننـد دارو تلـخ باشـد، امـا ارزش هـای خـاص خـود را دارد کـه صبـر بر 
ایـن تلخی هـا دارای ارج اسـت.وزیر اطالعـات با بیان اینکـه ایجاد رعب 
و وحشـت امنیـت نمـی آورد، تصریـح کـرد: اگـر ایجـاد امنیت بـه بهای 
بوجود آوردن اسـترس و اضطراب برای جامعه باشـد، حالت خوبی نیسـت.

به گزارش »انتخاب«، حجت االسـالم و المسـلمین سـید محمود علوی 
گفـت: کار نیـروی حراسـت سـخت و تعییـن کننده اسـت هرچند ممکن 
اسـت ایـن کار ماننـد دارو تلخ باشـد، امـا ارزش هـای خاص خـود را دارد 
کـه صبـر بر ایـن تلخی هـا دارای ارج اسـت. وی با بیان اینکـه اهل بیت 
هـدف خـود را از جنگیـدن احیـای دیـن اسـالم و اصـالح جامعـه اعالم 
کرده انـد افـزود: عزیزان حراسـت در اجرای قوانیـن و فعالیت ها باید روش 
ائمه و سـیرو سـلوک آنها را دنبال کنیم، کسـانی هم که به امنیت تعدی 
می کنند و برهم زننده  ی امنیت هسـتند، باید از سـوی حکومت اسـالمی 
بازخواسـت شـوند و بـا آنها برخـورد شـود. بنابراین بایـد در جامعه امنیت، 
رشـد ، سـالمت و بالندگی وجود داشـته باشـد، البته نباید برای سـالمت 
جامعـه ، مانـع از حرکـت روبه جلو شـویم یا بـرای ایجاد حرکـت، جلوی 
سـالمت جامعـه را بگیریـم. همچنیـن بـرای ایجـاد امنیت نباید رشـد را 
متوقـف کـرد و یـا بـرای افزایـش رشـد در جامعـه امنیـت را از بیـن برد، 
چراکـه هیـچ ضرورتـی نـدارد بـرای ارتقای رشـد در جامعه ، فسـاد وجود 
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داشـته باشـد فسـاد مانند انگل ، خود مانع از رشـد اسـت. وزیر اطالعات 
بـا بیـان اینکـه امنیـت و نشـاط در جامعه کنار هـم قرار می گیرنـد اظهار 
کـرد: همـان گونـه که پیامبـر )ص( می فرماینـد، خیر و برکتـی در جامعه 
بـه وجـود نمی آید مگـر در پرتو امنیت و ایـن مقوله، اهمیـت باالیی دارد، 
از ایـن رو ، نیـروی حراسـت از یـک سـو امنیـت را بـه ارمغان مـی آورد و 
از سـوی دیگـر ، زمینـه رشـد را در کشـور فراهـم می کنـد. بنابرایـن اگر 
کارمنـدی کاری را بـه تاخیـر بینـدازد تا از طریـق آن رشـوه دریافت کند 
، فسـاد اسـت کـه بایـد بـا آن برخـورد شـود. حـال همـان گونـه کـه در 
عرصه هـای مختلـف نظامـی و غیـر نظامـی سـردارانی داریم ، سـرمایه 
گـذاران در بخـش اقتصـادی نیـز هماننـد سـردارانی هسـتند که رشـد و 
توسـعه را بـرای کشـور به ارمغـان می آورنـد ، از این رو ایجاد دسـت انداز 
برای سـرمایه گذاران سـالم فسـاد اسـت. علوی بـا تاکید بر اینکـه ایجاد 
رعـب و وحشـت امنیت نمی آورد افـزود: اگر ایجاد امنیت بـه بهای بوجود 
آوردن اسـترس و اضطـراب بـرای جامعه باشـد، حالت خوبی نیسـت. هنر 
نیـروی اطالعاتـی و حراسـتی ایـن اسـت که بـه گونه ای عمـل کند که 

بـدون اینکـه حضور فیزیکی داشـته باشـد، امنیت برقرار باشـد.
وی گفـت: در فضـای بسـته عـده ای تحریـک می شـوند تـا آن 
فضـا را بشـکنند ، ولـی در شـرایطی کـه فضـای جامعـه بـاز باشـد، این 
اتفـاق رخ نخواهـد داد، هـر چنـد بایـد به این موضـوع نیز توجـه کرد که 
خالقیـت تـوام با آرامش ایجاد می شـود و صنعت و اقتصاد در این شـرایط 
می توانند شـکوفا شـوند به تعبیری، فضای اسـترس خالقیت کش است. 
همـان طـور که دین مبین اسـالم به آرامـش و ادب در جامعه تاکید کرده 
و ایجـاد رعـب و وحشـت را تنها ابزاری در مقابل دشـمنان دانسـته اسـت.

وزیـر اطالعـات بـا بیـان اینکه مـا حق نداریـم در زندگی شـخصی 
افراد سـرک بکشـیم، گفـت: خداوند از حـق اهلل می گذرد امـا از حق مردم 
نمی گـذرد، بنابرایـن ، کار حراسـت اعتمـاد بـه کارکنـان اسـت و بایـد در 
چارچـوب قانـون و ادب بـا تمـام افـراد برخـورد کنـد. به گونـه ای که نام 
حراسـت مایه آرامش و باعث ایجاد انگیزه و فعالیت بیشـتر آنها باشـد نه 

کاهش انگیزه کارکنان سـازمان شـود.
وی افـزود : شـما بـا آبـروی مـردم سـر و کار داریـد و حافـظ اسـرار 
و بیـت المـال هسـتید. مـردم بایـد بـا وجود حراسـت و سـایر دسـتگاه ها 
احسـاس امنیـت کننـد و در مقابـل نـام حراسـت بایـد لـرزه بـر انـدام 

خالفـکاران بینـدازد.

چرا فیلم »محمد، رسول  اهلل، (ص)«
 تا امروز موفق نبوده؟

فیلمـی کـه می خواهـد در میادیـن جهانـی موفـق باشـد، بایـد ابتدا 
در عرصه هـای داخلـی توفیـق پیدا کنـد. با اکران گسـتردۀ ایـن فیلم نیز 
حاشـیه های گوناگونـی دربـارۀ آن به وجود آمد یا به آن نسـبت داده شـد، 
ازجملـه اختصاص بیش  از  اندازۀ سـالن های سـینمایی به ایـن فیلم که با 
محروم کـردن دیگـر فیلم ها از برخی از سـالن های سـینمایی آن ها همراه 
بـود، بلیـت رایـگان، بلیت نیم بهـا و... . در ایـن میان، رسـانه های مخالف 
سـینمای نفتـی و دولتی به شـدت به انتقـاد از این فیلم پرخـرج که هزینۀ 
آن در خبرهـای مختلـف بیـن 100 تـا 300 میلیـارد تومـان تخمیـن زده 
شـده اسـت، پرداختند. نباید از یاد برد که سـینما یکی از انواع هنر اسـت 

که همچنـان با عنوان صنعت 
از آن یـاد می شـود و الزمـۀ 
اسـت.  درآمدزایـی  صنعـت 
فیلـم  هنگفـت  هزینه هـای 
»محمـد، رسـول  اهلل، )ص(« 
برای سـینمای غیردرآمدزایی 
ایـران  سـینمای  همچـون 
بسـی سـنگین اسـت، آن هم 
در شـرایطی کـه اقتصـاد مـا 
و  مسـاعد  چنـدان  حـال و روز 
از  برخـی  نـدارد.  مصاعـدی 
نیـز  سـینما  صاحب نظـران 
انتقادهایـی تخصصـی را بـه 

ایـن فیلـم، به ویـژه بـه فیلم نامـۀ آن، وارد می داننـد. در مقابـل حامیـان 
فیلـم »محمد، رسـول  اهلل، )ص(« کـه برخی از آن ها اگرچـه معروف اند و 
درزمینـۀ تخصـص خود صاحب نظـر، امـا مخاطبانی معمولی و ناآشـنا به 
فنـون سـینمایی اند، به جای پاسـخ های قانع کننده به منتقـدان به تعریف 
و تمجیـد از ایـن فیلـم می پردازنـد و برخـی از دسـت اندرکاران ایـن فیلم 
نیـز وعده هایـی دربارۀ اکـران جهانـی آن می دهند که تا به امروز نشـانی 
از آن نیسـت. پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه آیـا فیلـم »محمد، رسـول 
 اهلل، )ص(« تـا بـه امـروز در تحقـق هـدف اصلـی آن که عبارت اسـت از 
»نشـان دادن اندکـی از بزرگی هـای پیامبـر رحمـت )ص( و دین اسـالم« 
آن هـم در شـرایط امـروزی که در برخـی از محافل فرهنگـی یا تبلیغاتی 
جهانـی نام اسـالم را بـا افـراط، داعش، انتحـار و... پیونـد می زنند، موفق 
بوده اسـت یا نه؟ متأسـفانه پاسـخ منفی اسـت. به دور از اغراق است، اگر 
گفته شـود که نه این فیلم و نه هر اثر دیگری در شناسـاندن شـخصیت 
واالی پیامبـر اکـرم )ص( به مسـلمانان- و نه افراط گرایاِن از هردسـت یا 
مسـلمانان اسالم ناشـناس- چنـدان توفیـق نخواهد یافت، چراکه ایشـان 
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بـا ابعـاد گوناگون سـیرۀ نبوی بـه اندازه ای آشـنایی دارند کـه نمی توان با 
یـک تریلوژی چند سـاعته آن را نشـان داد. البته این فیلـم قطعاً می تواند 
در شناسـاندن پیامبـر رحمت )ص( به نسـلی که کمتـر مطالعه می کنند و 
حتـی تجاهـل را فخر می دانند، موفق باشـد و این گونه نیز بوده اسـت )در 
اکـران ایـران(. فیلم »محمـد، رسـول  اهلل، )ص(« در اکران جهان اسـالم 
نیز ناموفق بوده اسـت، آن هم در شـرایطی که بسـیاری از سـرزمین های 
اسـالمی بـا افراطی گری هـای بی حدومـرز دسـت وپنجه نـرم می کننـد و 
چهـره ای خشـن از اسـالم بـه جهانیـان نشـان داده می شـود؛ البتـه عدم 
اکـران ایـن فیلم در جهان اسـالم نیز برگرفته از همیـن نگاه های افراطی 
و در برخـی از موارد سیاسـی اسـت. فیلـم »محمد، رسـول  اهلل، )ص(« بر 
خـالف ادعاهای نخسـتین سـازندگانش در اکـران جهانی و اکـران برای 
غیرمسـلمان ها بسـیار ناموفـق بـوده اسـت. حضـور این فیلم در »جشـن 
اسـکار« کـه خـود فرصتـی بـرای دیده شـدن اسـت نیـز، ناموفق بـود و 
نتوانسـت به سـیاهۀ فیلم هـای اصلـی راه یابد. البتـه نباید نادیـده گرفت 
کـه وضعیـت روابط سیاسـی ما با جهـان از یک طرف و نگاه اسالم سـتیز 
برخـی از رسـانه های غربـی کـه نزدیـک بـه دو دهـه اسـت آشـکارا در 
فیلم هـا و سریال هایشـان نمایـش داده  می شـود نیـز از طـرف دیگـر، از 
جملـه دالیـل عدم اکران »محمـد، رسـول  اهلل، )ص(« در محافل جهانی 
اسـت. طبیعی اسـت در شـرایطی که چهره ای خشـن و تروریسـم  مبنا از 
اسـالم در رسـانه های تصویـری جهانـی نمایـش داده می شـود، نمایـش 
فیلمـی کـه سـعی در نشـان دادن چهـرۀ واقعـی اسـالم، آن هم بـا تأکید 
بـر پیشـرو ایـن آییـن دارد با مشـکالت متعـددی مواجه شـود. همچنین 
عـدم اجـازۀ اکـران فیلم هـای روز منسـوب به سـینماهای آمریـکا، اروپا، 
هند، آسـیای شـرقی و... در سـالن های سـینمایی ما نیز می توانـد یکی از 
دالیـل اصلـی عـدم توفیـق این فیلـم و دیگـر فیلم های شـاخص ایرانی 
در اکـران جهانـی باشـد؛ چراکه این ارتباط می باید دوسـویه باشـد و نباید 
انتظـار داشـت در چنیـن شـرایطی فیلم های ایرانـی اکران جهانی داشـته 

باشـند.                                                             (سـایت فـرارو)

تالش اطرافیان مداح مشهور برای تغییر اذان!

بـه  شـدن  کشـانده  حـال  در  خودسـر،  مداحـان  بعضـی  افـراط 
بدعت گـذاری در اذان و سـایر احـکام دینـی اسـت.به گـزارش ایسـنا، 
روزنامه جمهوری اسـالمی با اشـاره به خبری از سـایت انتخاب، نوشـته 
اسـت: اخیـراً یکـی از اطرافیـان شـاخص ترین مداح سیاسـی تالش کرد 
در اذان تغییراتـی ایجـاد کنـد؛ از جملـه اینکـه بعـد از »اشـهد ان علیـًا 
ولـی اهلل«، »اشـهد ان فاطمـه صدیقـه الکبـری« و بعد از آن »اشـهد ان 
الحسـین ثـاراهلل« را زیـاد کند.اخیـراً یکـی از این افـراد در بیـت یکی از 
مقامـات عالی رتبـه، شـهادتینی درخصوص حضرت فاطمه زهـرا)س( در 
اذان خـود بـه کاربـرد که با واکنش صریح، سـریع و شـدید نزدیکان این 

مقـام عالی رتبـه کـه در هنـگام اذان گفتـن ایـن فـرد بـه خاطـر تجدید 
وضـو حضـور نداشـت،  مواجـه شـد.آنها تاکیـد کردنـد که ایـن کار یک 
بدعـت اسـت و نبایـد صـورت گیـرد و ایـن فـرد مجبور بـه عذرخواهی شـد. 
منبع: ایسنا

بی اطالعی یک مداح از روایت مشهور

پارسـینه/ناصر سـمائی: حسـن روحانی در افتتاحیه بیسـت و یکمین 
نمایشـگاه مطبوعـات گفتـه بـود:» نقد کردن حـق مطبوعات و رسـانه ها 
اسـت امـا همانطـور که در تابلو این نمایشـگاه آمده اسـت، نقـد منصفانه 
باید باشـد. البته باید پاسـخ آن نقد نیز مسـئوالنه، درسـت و صحیح باشد. 
همـه مـا بایـد نقـادی کنیم، دولـت باید نقد شـود، قـوه قضائیـه باید نقد 
شـود و مجلـس بایـد مـورد نقد قرار گیـرد. اسـالم از این باالتـر می گوید 
از اینکـه امام مسـلمین هـم باید نقد شـود منتهی نقد باید باشـد نه اتهام 

و تخریب و تهمـت و دروغ.«
ایـن کلمـات خشـم و تنـدی منصور ارضـی را در پی داشـته اسـت. 

منصـور ارضـی در واکنـش بـه کلمـات حسـن روحانی گفته اسـت:
»عـرض کردیـم برائـت گاهـی بـه صـورت لعـن صریحـا اعـالم 
می شـود، یـک بـه یـک و بـه صـورت طایفـه ای لعـن می کنـی ، چون 
آنقـدر عملکردشـان بـد بوده مسـتقیم لعن می کنـی ، این کـه بیان کنند 
امـام علیـه السـالم خارجی اسـت واقعـا بایـد آنها را لعـن کنیـم و از آنها 
برائـت بجوییـم. حـاال چـه بـا زبـان چـه قلبا و چـه با عمـل بایـد برائت 
بجویـی، چـون اهانت به امـام کفر اسـت. می گوید اگـر می خواهید انتقاد 
کنیـد، می توانیـد از امـام المسـلمین هم انتقـاد کنید؟! نمی گویـد رهبری 
می گویـد امـام المسـلمین، یعنـی شـامل امـام زمـان علیـه السـالم هم 
می شـود، حـرف کفـار را می زند کـه آمدنـد و اهانت کردند. شـاید عقلش 
را از دسـت داده ، خدا شرشـان را به خودشـان برگرداند. ما باید از کسـی 
کـه بـه امـام اهانـت می کند تـا قیامـت برائت بجوییـم. پس یک دسـته 
هسـتند که مسـتقیما بـه امـام علیه السـالم اهانـت کردند، کـه می تواند 
بـا عملکردشـان باشـد یا تمکیـن کـردن اهانـت کننـدگان »َو لََعـَن اهلَلُّ 
دیـَن لَُهـْم بِالَتّْمکیـِن ِمـْن ِقتالُِکـْم« . یـک عده هسـتند که زمینه  الُْمَمِهّ
سـازی می کننـد بـرای بـی حیایـی دیگران کـه بتواننـد راحت تـر اهانت 
کننـد بـه دسـتگاه خـدا و دیـن خـدا. مطبوعات مگـر به وظیفـه خودش 
بـه صـورت کامـل عمـل کـرده که حـاال بخواهـد منتقـد دین خدا شـود؟«

منصـور ارضـی کلمـات حسـن روحانـی را بـه »اهانـت بـه امـام 
زمان« تفسـیر می کنـد و آن را حـرف کفـار می داند و فریـاد میزند که باید 
»تـا قیامـت برائت بجوییم«. بـر خالف تصور منصور ارضـی، این کلمات 
»حـرف کفـار« نیسـت؛ بلکه ترجمـه روایت اسـت. بـه عنـوان نمونه در 
کتـاب کافـی -از کتب اربعه شـیعه- در باب »مـا أمر النبي صلی اهلل علیه 
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وآله بالنصیحة الئمة المسـلمین« چهار روایت ذکر شـده اسـت. نخسـتین 
بـار پیامبر اسـالم، عنوان نصیحت امامان مسـلمین را در حجـة الوداع ذکر 
کـرد و پـس از آن در روایـات بـه عنـوان یکـی از وظایف مسـلمین بارها 
گفته شـد. معنای نصیحت، انتقاد سـازنده و خیرخواهانه را شـامل میشود. 
نصیحت، شـعاع وسـیعی دارد و هرگونه گفتار و کردار خیرخواهانه را در بر 
می گیـرد :ارشـاد به مصالح دینـی و دنیوی، تعلیم در صـورت جهل، تنبیه 
در صـورت غفلـت، دفـاع درصـورت عجـز و ناتوانی، جلوگیـری از لغزش 
و سـقوط، کمـک بـه اصـالح و ... .خیرخواهـی و نصحیـت ، زبان خاصی 
نمی شناسـد و ناصح بر اسـاس تشـخیص خـود و در جهـت خیر منصوح 
تـالش می کنـد، گاه بـا زبـان انتقـاد ، و گاه بـا زبـان تعریـف و تمجیـد، 
گاه بـه صـورت موعظـه و گاه جـدال احسـن، گاه تاءیید و تکمیـل و گاه 
تذکـر عیـب و تـالش بـرای رفـع آن .]سـروش محالتی، نصیحـت ائمه 
مسـلمین، مجلـه حکومت اسـالمی، 1375، ش 1[ با این وصـف، انتقاد از 
ائمـه مسـلمین نه تنها »حرف کفار« نیسـت و نیازی به برائـت از گوینده 
اش نیسـت، بلکه سـخن پیامبر اسـالم و ائمه معصومین علیهم السـالم 
اسـت و مطابـق دسـتور آنـان یکی از وظایـف امت اسـت. تعبیر نصیحت 
ائمـه مسـلمین را نیـز بارها رهبری گفته انـد. چنانچه در دیـدار با اعضای 
مجلـس خبـرگان در دوسـال پیـش نیز اینگونـه بیان کردنـد: » نصیحت 
ـة الُمؤِمنین، یعنی سـخن خیرخواهانه، که  هـم الزم اسـت؛ النَّصیَحـُةِ أَلِئمَّ
حاال گاهی این سـخن خیرخواهانه ممکن اسـت درشـت و تند و تیز هم 
باشـد، کـه طبیعـت کار این اسـت کـه اگر مسـئوالنی که مخاطـب این 
سـخن تندوتیز قـرار می گیرند، درسـت فکر کنند، گمان می کنم خرسـند 
باشـند؛ حّتی آن سـخن تندوتیز هم به نفع آنها اسـت.«]1392/6/14[ در 
حیـات پیامبـر اسـالم هم نمونه هایی ذکر شـده اسـت که او پـس از بیان 
نظـر اصحـاب، رأی خـود را عـوض کـرد. به عنـوان نمونـه در جنگ بدر 
پـس از آنکـه پیامبر دسـتور داد در منطقـه ای فرود آیند، حبـاب بن منذر 
پرسـید کـه آیا این دسـتور الهی اسـت یـا رأی حضـرت؟ و پیامبر پاسـخ 
داد نظـر خـود اوسـت و آنگاه حبـاب گفت بهتر اسـت در کنار آب باشـند 
تا همیشـه به آب دسترسـی داشـته باشـند و حضرت این نظر را پذیرفت. 
شـبیه همیـن اتفـاق را در جنـگ احزاب میبینـم که با نظر سـعد بن معاذ 
و سـعد بـن عبـاده،  نظـر پیامبـر دربـاره پیش نویـس صلح با کفـار تغییر 
کرد.بـه هـر صـورت، آنچه که منصـور ارضی، مـداح محترم گفته اسـت، 
انتقادی نادرسـت اسـت و اینکه سـخن و روایت پیامبر و امام معصومین را 
»حـرف کفـار« خوانـده اسـت و بر لزوم برائت از کسـی که این سـخن را 
گفته اسـت، پذیرفتنی نیسـت. البته روشـن اسـت که این گونـه اعتراض 
تنهـا بـه دلیـل ناآگاهی از متـون روایـی اسـت و اال در اخـالص و ارادت 
منصـور ارضـی نمی توان تردید کـرد و نمیتوان گفت او روایـت را رد کرده 
اسـت. بلکه تنها میتوان گفت او نمی دانسـت و اشـتباه کرد.)برای مطالعه 
بیشـتر: مقاله نصیحت ائمه مسـلمین نوشـته محمد سـروش محالتی در 

مجلـه حکومت اسـالمی را بخوانید.(

مادر کشی به شیوه داعشی!
دو گروه فعال حقوق بشـری در سـوریه اعالم کردند یک تروریسـت 
20 سـاله داعشـی در هفتـه جـاری در شـهر رقـه مـادر خـود را در مقابل 
چشـم صدهـا نفـر به اتهـام ارتـداد اعـدام کـرده اسـت. دو گـروه حقوق 
بشـری » دیده بان حقوق بشـر سـوریه « و » قتل عام رقه در سـکوت« 
روز جمعـه اعالم کردند »علی صغر القاسـم « تروریسـت 20 سـاله عضو 
گـروه داعـش روز چهارشـنبه  مادر 40 سـاله خـود به نام »لنا القاسـم« را 
بـه حکـم گروه تروریسـتی داعش اعدام کرده اسـت. مادر این تروریسـت 

سـوری از او خواسـته بـود شـهر رقـه را ترک کـرده و از فعالیـت در گروه 
داعش دسـت بکشـد. لنا القاسـم خود سـاکن شـهر رقه نبود و در شهر » 
تباقـه« در حومـه رقـه زندگی می کرد اما بـرای کار به شـهر رقه می رفته 
اسـت. بـر اسـاس گـزارش گاردیـن ، او علوی مذهب بـوده و اصالتـاً اهل 
شـهر جبـال در حومـه الذقیـه بـوده اسـت، امـا با مـردی اهل شـهر رقه 
ازدواج کـرده بـود و حاصـل ایـن ازدواج یـک دختر 25 سـاله و یک پسـر 
20 سـاله بـوده اسـت. او 5 سـال پیـش از همسـرش طـالق گرفتـه و به 
همـراه فرزنـدان خـود زندگی می کرد. داعش شـهر رقه در شـرق سـوریه 
را بـه عنـوان پایتخـت خـود برگزیـده اسـت. ایـن نخسـتین مادر کشـی 
اعضـای داعـش اسـت. سـال گذشـته اما یک پـدر لبنانـی بـرای بیرون 
کشـیدن فرزنـد نوجـوان خـود از فعالیـت در گـروه تروریسـتی داعش به 
شـهر رقـه سـوریه رفته بـود، اما فرزنـد این پدر لبنانـی پدرش را لـو داد و 
ایـن اقـدام به دسـتگیری و اعدام پدر از سـوی داعش انجامید. بر اسـاس 
اعـالم گـروه دیـده بان حقوق بشـر سـوریه، گـروه تروریسـتی داعش تا 
کنـون بیـش از 2 هـزار نفـر را بـه بهانه های مختلـف اعدام کرده اسـت. 
بیشـتر ایـن اعدام ها برای ایجـاد فضای رعب و وحشـت در انظار عمومی 
اجـرا شـده اسـت. گـروه داعـش همچنین برخـی افـراد خـاص )از جمله 
خبرنـگاران و فعـاالن ضـد داعـش( را بـه شـیوه هایی وحشـیانه و غیـر 
انسـانی از جملـه سـوزاندن و غـرق کـردن کشـته اسـت و فیلـم صحنه 

کشـته شـدن این افـراد را در اینترنت منتشـر کرده اسـت. 
(عصر ایران به نقل از نیویورک تایمز)
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این کتاب که جلد چهاردهم سلسله مجلدات کتاب »فقه و 
زندگي« می باشد به هّمت محقق ارجمند جناب حجت االسالم 

والمسلمین آقای فخرالدین صانعی تدوین شده است.
در این کتاب پیرامون »ارث زوجه« 

از منظر مرجع عالیقدر 
حضرت آیت اهلل العظمی صانعی مدظله 

چنین آمده است: 
همسر (زوجه) همانند شوهر(زوج)، از عین تمامی اموال 

(ماترک) شوهر، ارث می برد.
اینک چکیده ای از این کتاب به رؤیت خوانندگان محترم می گذرد:

مقدمه
کیفیت ارث زن از شوهر یکی از موضوعات فقهی است که مورد اختالف 
فقیهان شیعه و سنی می باشد. اهل سنت بر این باورند که زن از همه اموال و 
دارایی های شوهرش ارث می برد اما نظر مشهور علمای شیعه بر این است که 
زن از اموال غیر منقول همسر خود ارث نمی برد؛ البته بین فقهای شیعه نیز در 
این مسأله اختالف نظر وجود دارد. این در حالی است که حکم این مورد به 
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صراحت در قرآن کریم آمده است:
ا تََرْکُتْم إِْن لَْم َیُکْن لَُکْم َولٌَد َفإِْن َکاَن لَُکْم َولٌَد  بُُع ِممَّ » َو لَُهنَّ الرُّ

ا تََرْکُتْم «)نساء:12( َفلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
آیت اهلل صانعی در طی سال های تدریس خارج فقه کتاب االرث 
خود به بررسی شبهه تبعیض و ادله آن پرداختند و در نهایت به این 
از منقول و غیر  اموال شوهرش اعم  از همه  نیز  نظر رسیدند که زن 

منقول ارث می برد.

طرح بحث
در میان علمای شیعه شش نظر درباره ارث زوجه مطرح است:

1. زوجه از مطلق زمین اعم از بایر و آباد از حیث زراعی و ساختمانی، 
ارث نمی برد، یعنی نه از عین آن ارث می برد و نه از قیمت آن. همچنین 
از قیمت  اما  ارث نمی برد  از زمین  تفکیک  قابل  ادوات  و  از عین آالت 
نراقی )مستند  این قول، مال احمد  به  از جمله قائالن  آنها ارث می برد. 
خمینی  امام  و  )الخالف،4،ص116(  طوسی  شیخ  الشیعه،19،ص367(، 

)تحریر الوسیله،2،ص817( می باشند.
2. این قول نیز مانند قول اول است با این تفاوت که عدم ارث زوجه 
را مشروط به نداشتن فرزند از زوج کرده اند. لذا در صورتی که زن فرزندی 
از شوهر خود داشته باشد از عین تمام اموال شوهر ارث می برد. برخی 
قائالن این قول عبارتند از: شیخ طوسی )النهایه،642(، محقق حلی )شرایع 
االسالم،4،ص29-28(، عالمه حلّی )تحریر االحکام،5،ص41( و شهید اّول 

)الدروس الشرعیه،2،ص358(.          
3. این قول همانند قول دوم است با این تفاوت که به اموال غیر منقول 
زوج، شجر)درخت( را نیز اضافه کرده اند. از قائالن به این قول محقق حلّی، 
عالمه حلّی، شهید اّول و فاضل هندی )کشف اللثام،9،ص467( می باشند.

خانه  زمین  به  منحصر  قیمت،  و  عین  ارث  از  زوجه  ممنوعیت   .4
مسکونی است ولی در سایر اراضی مانند زمین های زراعی و باغات ارث 
می برد و از قیمت آالت و ادوات ساختمان نیز ارث می برد. البته این قول 
مشروط به نداشتن فرزند می باشد. از جمله قائالن به این قول، شیخ مفید 

)المقنعه، 687( و ابن ادریس )السرائر،3، ص276( می باشند.
5. زوجه از قیمت زمین منزل مسکونی و آالت و ابنیه آنها ارث می برد 
نه از عین آنها. قائالن به این قول، سید مرتضی )االنتصار، ص585( و شیخ 
صدوق )من ال یحضره الفقیه،2، ص252( به شرط نداشتن فرزند زوجه از 

زوج می باشند.  
6. زوجه همانند زوج از عین جمیع ماترک زوج ارث می برد. قائالن به 
این قول، ابن جنید اسکافی، آیت اهلل ارباب )از علمای اصفهان( و قاضی 

نعمان )دعائم االسالم،2،ص373 ( می باشند.

رأی مورد قبول و دالیل آن
از بین نظرات باال آن چه مورد قبول آیت اهلل صانعی می باشد نظر 

ششم است. دالیل این نظر مبتنی بر کتاب و سنت است.

استدالل به کتاب 
 آیه ای که در ابتدا آورده شد، بسیار واضح و روشن است: » َو لَُهنَّ 

ا  ا تََرْکُتْم إِْن لَْم َیُکْن لَُکْم َولٌَد َفإِْن َکاَن لَُکْم َولٌَد َفلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ بُُع ِممَّ الرُّ
ٍة ُتوُصوَن بَِها أَْو َدْیٍن «. تََرْکُتْم ِمْن بَْعِد َوِصیَّ

به جهت وضوح آیه، علمای غیر امامیه با استدالل به این آیه قایل 
به ارث بردن زن از همه اموال شوهر خود ـ اعّم از منقول و غیر منقول 
ـ شده اند. برای استدالل به عمومّیت آیه، دو تقریب ذکر شده است: 1. 

ظهور آیه در عمومّیت 2. عمومّیت ناشی از اطالق آیه

تقریب ظهور آیه در عمومیّت
این وجه را مرحوم آیت اهلل بروجردی ذکر کرده اند: موصول در 
علم نحو، برای ایجاد اشاره است و در صورت عدم قرینه در کالم، هر 
آن چه را که قابل اشاره باشد ـ اعم از معهود و غیر معهود ـ شامل 
می گردد؛ پس اگر موصول بخواهد تنها شامل اشیای معهود شود الزمه 
آیه  لذا در  بود.  ناحیه شمول موصول خواهد  اش ترجیح بالمرّجح در 
فوق، فرقی بین مای موصوله در » َو لَُکْم نِْصُف َما تََرَک أَْزَواُجُکْم « و  
ا تََرْکُتْم « نیست. به عبارت دیگر همان گونه که مای  بُُع ِممَّ » َو لَُهنَّ الرُّ
موصوله در فقره اول اشاره به جمیع اعیان اموال زوجه دارد در فقره دوم 
نیز اشاره به جمیع اعیان اموال زوج دارد و ایجاد تفاوت بالوجه است. 

)میراث الزوجه، ص18-19(

تقریب عمومیّت به وسیله اطالق صله و موصول
اطالق صله و موصول در آیه و عدم تقیید آن به ارض و عقار و... 
داللت بر عمومّیت ارث زوجه از جمیع ماترک زوج می کند؛ چرا که آیه 
ـ می باشد.  ورثه  ـ همانند سایر  آن  مقدار  و  زوجه  ارث  بیان  مقام  در 
شاهد دیگر بر این اطالق، وحدت سیاق در آیه می باشد. به این بیان 
که هم چنان که زوج از جمیع ماترک زوجه ـ به تصریح آیه ـ ارث 
می برد ارث بری زوجه نیز از زوج به همین گونه است و استثنایی از 

قبیل زمین برنمی دارد.

وجه دوم بر عمومیت
وجه دیگر، ارتکاز عقال و عرف درباره ارث است. فهم متعارف، ارث 
را شامل همه اموال فرد درگذشته می داند و در نزد عقال، ارث و ارث 

بردن وارث از جمیع ترکه متالزم یکدیگرند. 

استدالل به روایات (سنت)
1. صحیحـۀ فضـل بـن عبدالملـک و صحیحـۀ ابـن أبـي یعفور، 
عـن أبـي عبـد اهلّل )ع( قـال: سـألته عـن الرجـل هـل یـرث مـن دار 
امرأتـه أو أرضهـا مـن التربـة شـیئا أو یکـون في ذلـک بمنزلـة المرأة 
فـال یـرث مـن ذلـک شـیئا، فقـال یرثهـا و ترثـه کل شـي ء تـرک و 
ترکـت« )وسـائل الشـیعه،26،ص212( : ابـن ابـی یعفـور می گویـد: از 
امـام صـادق)ع( سـؤال کردم آیا مـرد از زمین و خانـه زن خویش ارث 
می بـرد یـا ایـن کـه هماننـد زن از زمیـن و خانـه ارث نمی بـرد؟ امـام 
جـواب داد: مـرد از همـه ماتـرک زن و زن نیـز از همـه ماتـرک مـرد 

می بـرد.  ارث 
2. صحیحۀ عبید بن زرارة و فضل بن ابی العباس قاال: قلنا ألبي 
عبد اهلّل )ع(: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض 
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الصداق؟ فقال لها نصف الصداق و ترثه من کل شي ء و إن ماتت فهو 
کذلک« )وسائل الشیعه،21،ص329( : عبید بن زراره و فضل بن ابی 
العباس می گویند: از امام صادق)ع( پرسیدیم نظر شما در مورد مهرّیه 
زنی که ازدواج کرده و بعد از ازدواج، شوهرش فوت نموده چیست؟ امام 
فرمود: برای زن نصف مهرّیه است و از کّل ماترک مرد ارث می برد؛ 

چنان که اگر زن مرده باشد برای مرد نیز همین گونه است.

اشکال های محقق نراقی و پاسخ آن
آیه ارث زوج و دو روایت  الشیعه می گوید: »عموم  مؤلف مستند 
از  زوجه  محرومیت  بر  که  زیادی  اخبار  و  موجود  اجماع  توسط  اخیر، 
عین غیر منقول دارد تخصیص می خورد و واضح است که خاّص بر 
عام مقدم است... در ثانی اگر ما این تخصیص را هم قبول نکنیم باز 
استدالل به این روایات تمام نیست چرا که این روایات با روایات وارده 
بر حرمان زوجه از عین اموال غیر منقول زوج تعارض دارد و روایات 
حرمان به جهت اعتضادشان به اجماع و مخالفت شان با عامه بر روایات 

عدم حرمان مقدم هستند. 

پاسخ به اشکال های محقق نراقی
در جواب تخصیص دو )یا چهار( صحیحه باید گفت که عام در دو 
صحیحه اول: »یرثها و ترثه کل شي ء ترک و ترکت«، تمام مورد سؤال 
یعنی خانه و زمین را شامل می شود، چرا که در صورت عدم شمول باید 
گفت که امام از عام، اراده دیگری نموده و در واقع سؤال سائل را بی 
پاسخ گذاشته در حالی که این چنین کاری از امام معصوم قبیح است. 
جواب از اشکال مرجحات؛ اواًلً بر طبق مبنای امام خمینی و آیت اهلل 
عاّمه  مخالف  روایات  بر  کتاب  موافق  تعارض،روایات  مقام  در  صانعی 
مقدم هستند. ثانیًاً وجود شهرت ـ چه رسد به اجماع ـ در مسأله مورد 

مناقشه است چرا که در مسأله حداقل شش نظر وجود دارد.  

اشکال دیگر به صحاح جامعه
اشکال دیگری که وارد می شود تعارض صحاح اربعه با مقطوعه 
ابن اذنیه است: »في النساء إذا کان لهن ولد أعطین من الرباع« )وسائل 

الشیعه،26،ص213(
این مقطوعه با منطوقش اطالق صحاح اربعه را مقّید به زوجه ای 
می کند که از شوهرش فرزند داشته باشد. هم چنین مفهوم مقطوعه، 
اطالق روایات حرمان را نیز مقّید می کند به این صورت که حرمان در 
صورتی است که زوجه صاحب فرزند نباشد و در صورت داشتن فرزند، 
ارث بردن زوجه از زمین و خانه زوج بالمانع است. با توجه به این تقیید 
این دو دسته روایات نه تنها تعارضی با هم ندارند بلکه این دلیلی بر 
قول متأخران است که زوجه دارای فرزند از زمین و خانه ارث می برد 
اما زوجه بی فرزند از زمین و خانه ارث نمی برد و تنها از قیمت منقوالت 
متعلق به خانه ارث می برد. بنابراین برای قول ششم که متعلق به ابن 

جنید است دلیلی باقی نمی ماند و نمی توان آن را اخذ کرد.

جواب اشکال
مقطوعه ابن اذنیه در صورت تمام بودن سند و داللت آن می تواند 

روایات گذشته را تقیید بزند اما هم در سند و هم در داللت آن اشکال 
وارد است و باعث خروج این مقطوعه از حجّیت می شود.

اشکال در سند
اّوال معلوم نیست که این مقطوعه، روایت از معصوم است یا فتوای 
با توجه به  ثانی  از محدثان می باشد؛ در  یا یکی دیگر  اذنیه  ابن  خود 
عدم شناخت واسطه های بین معصوم و ابن اذنیه، علم به صحت آن 
این  به حجیت  نمی توان  باال  مورد  دو  به  توجه  با  و  نمی شود  حاصل 

مقطوعه حکم کرد.

اشکال در داللت
1. لفظ »اعطین« به جهت ماده و هیأت، ظهور در استحباب دارد 
با عدم  بوده و بخشش هم مناسب  به معنای بخشش  اعطاء  چرا که 
امر استحبابی است  الرباع« یک  بنابراین » أعطین من  وجوب است. 

نه امر وجوبی.
2. بر فرض تسلیم ظهور لفظ در وجوب، باید گفت که این مقطوعه 
موجب تخصیص اخبار فراوانی است که بر حرمان زن داللت دارند و 
به  قبیح می باشد.  اکثر می گردد که  باعث تخصیص  به اصطالح  این 

عبارت  
دیگر روایات حرمان به صورت مطلق داللت دارند در حالی که این 
مقطوعه زنانی را خارج می کند که از همسران خود فرزندی ندارند و 
تعداد این زنان نسبت به زنان دارای فرزند بسیار کم می باشد، در نتیجه 

همان تخصیص اکثر در روایات حرمان پدید می آید.
3. قصد و اراده راویان حدیث و پرسندگان از معصومان)ع(، دریافت 
احکام االهی از ایشان و تعیین تکلیف شرعی خودشان بوده است. لذا با 
توجه به این نکته باید گفت که تخصیص عمومات سابق به وسیله این 
مقطوعه موجب تأخیر بیان خواهد شد و تأخیر بیان نیز اغراء به جهل 
است که بر شارع قبیح می باشد. بسیاری از شیعیان در زمان امام باقر 
و امام صادق از مناطق دیگر و با زحمت بسیار به خدمت ایشان جهت 
پاسخ به پرسش های شرعی خود می رسیدند، حال چگونه می شود که 
یک عامی توسط امام)ع( بیان شود و بعد با روایت دیگری و در زمان 
بعد تخصیص بخورد و بگوییم از آن عام، اراده خاص شده است، در 
این میان این شیعیان ـ با توجه به عدم دسترسی به معصوم و وجود 
مسافت های طوالنی ـ چگونه به حکم شرعی واقف می شدند؟ بنابراین 

قبول صدور چنین خاصی از جانب معصوم تقریبًا محال است.
بررسی برخی روایات حرمان زوجه 

اهلل  آیت  منظر  از  سندی  صحت  تقدم  اساس  بر  روایات  برخی 
صانعی عبارتند از:

1. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال» النساء ال یرثن من 
األرض و ال من العقار شیئا«.) وسائل الشیعه26 : 207( زنان هیچ ارثی 

از زمین و خانه نمی برند.
2. عن  زرارة عن أبي جعفر )ع(» أن المرأة ال ترث مما ترک زوجها 
من القری و الدور و السالح و الدواب شیئا و ترث من المال و الفراش 
و الثیاب و متاع البیت مما ترک و یقوم النقض و األبواب و الجذوع و 
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القصب و یعطی حقها منه«.)وسائل الشیعه 26 : 205( امام باقر فرمود: 
آبادی ها و خانه ها و اسلحه و چهارپایان مربوط به ماترک زن  از  زن 
ارث نمی برد ولی از اموال منقول و فرش و لوازم منزل ارث می برد و از 
قیمت ادوات به کار رفته در ساختمان منزل مانند درب ها ارث می برد. 

اشکال بر استدالل به این روایات     
در تعارض روایت اول با صحاح چهارگانه قبل، به دلیل کثرت در 

عدد و موافقت با کتب، ترجیح با صحاح 
چهارگانه است. روایت دوم نیز مشتمل بر حرمان زوجه از سالح و 
چهارپایان زوج است که هیچ فقیهی به این قسمت از روایت فتوا نداده 

است؛ بنابراین از حجّیت ساقط می شود.
3. عن زرارة و بکیر و فضیل و برید و محمد بن مسلم عن أبي 
أن  )ع(»  أحدهما  رواه عن  من  منهم  و  اهلّل )ع(  عبد  أبي  و عن  جعفر 
المرأة ال ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إال أن یقّوم الطوب 
و الخشب قیمة؛ فتعطی ربعها أو ثمنها إن کان لها ولد من قیمة الطوب 
و الجذوع و الخشب«.)الکافی7 : 128(: زن از زمین خانه و زمین های 
متعلق به شوهر خود ارث نمی برد ولی از قیمت ادوات به کار رفته در 

ساختمان منزل از قبیل آجر، ستون ها و چوب های آن ارث می برد.

مناقشه در استدالل به روایت حرمان زوجه
در مرجع ضمیر »ربعها أو ثمنها« دو احتمال وجود دارد: 

صورت  این  در  که  برگردد  »المرأة«  به  »ها«  ضمیر  آنکه  اّول 
معنای روایت این گونه می شود: زن 1/8  یا 1/4  از همه اموال شوهر 
ارث می برد. بدین صورت که چوب و آجر موجود را قیمت می کنند و از 
فروش آنها قیمت سهم االرث زن را البته به شرط وفا پرداخت می کنند.

دوم اینکه مرجع ضمیر، »التربة« و »االرض« باشد؛ یعنی زوجه 
از قیمت زمین خانه یا زمین های دیگر ارث می برد اما از عین آنها ارث 

نمی برد.
در هر دو احتمال »ان کان« به معنای »ان کان وفی« در نظر 
گرفته می شود: زن از عین زمین، ارث نمی برد ولی سهم 1/8  و 1/4  
او از قیمت طوب و خشب در صورتی که قیمت آنها سهم االرث زوجه 

را پوشش دهد به او پرداخت گردد.
اگر بخواهیم استثنا را استثنای منقطع بدانیم کاری برخالف ظاهر 
انجام داده ایم و نیاز به قرینه داریم در صورتی که دلیلی برای مخالفت 
با ظاهر وجود ندارد پس استنا متصل خواهد بود و بر این اساس، مفاد 
روایت بر مضمونی داللت خواهد کرد که هیچ کس به آن فتوا نداده 

است. بنابراین روایت فوق حجت نمی باشد.
4. عن یزید الصائغ قال: سألت أبا عبد اهلل ع عن النساء هل یرثن 
األرض فقال» ال، و لکن یرثن قیمة البناء« قال: قلت: فإن الناس ال 
فإن  بالسوط  الناس ضربناهم  یرض  فلم  ولّینا  إذا  فقال»  بذا،  یرضون 
یزید صائغ  الشیعه208:26(:  )وسائل  بالسیف«.  یستقیموا ضربناهم  لم 
امام  می برند؟  ارث  زمین  از  زنان  آیا  پرسیدم  امام صادق  از  می گوید: 
این  از  مردم  گفتم:  می برند.  ارث  خانه  قیمت  از  لیکن  و  نه  فرمودند: 
حکم تمکین نمی کنند، فرمود اگر ما حاکم شویم و آنها تمکین نکنند 

آنها را با تازیانه می زنیم و اگر هدایت نشدند با شمشیر آنها را می زنیم.
5. ما رواه یزید الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر علیه السالم، یقول: اّن 
النساء ال یرثن من رباع األرض شیئا، لکن لهّن قیمة الطوب و الخشب، 
قال: فقلت له: اّن الناس ال یأخذون بهذا، فقال: إذا ولّیناهم، ضربناهم 
بالسوط، فان انتهوا، و ااّل ضربناهم بالسیف علیه.) وسائل الشیعه210:26(    
نیز  اشکال داللی  دارای  بر ضعف سندی  باال عالوه  روایت  دو   
می باشد به این صورت که در ذیل هر دو روایت، کالمی به معصوم 
می باشد؛  تضاد  در  بزرگواران  آن  عملی  سیره  با  که  شده  داده  نسبت 
چرا که شیوه ایشان بر پایه رحمت و عدالت و ابالغ احکام از راه اقناع 
جامعه بوده است نه از راه اجبار و شمشیر و شالق. بنابراین این روایت 

از حجیت می افتد.  

»در ستایش تمّدن اسالمی ـ مسیحی«
تالیف: ریچارد دبلیو بولت، ترجمه: سیروس فیضی، انتشارات: کویر

بعد از حوادث یازده سپتامبر، روابط جهان اسالم و غرب در این 
سال ها رو به تیرگی شدید نهاده و هر دو طرف نسبت به هم بدبین 
شده اند. با این حال متفکران و اندیشمندانی از هر دو سو تالش هایی 
از  داده اند. یکی  انجام  و سوءتفاهم ها  بدبینی ها  این  در جهت کاهش 
تالیف  مسیحی«  ـ  اسالمی  تمدن  ستایش  »در  کتاب  تالش ها  این 
زمینه  در  کلمبیا  دانشگاه  تاریخ  برجسته  استاد  ـ  بولت  دبلیو  ریچارد 
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به واسطه نظرات  مطالعات تمدنی و فرهنگ و دین ـ می باشد.»وی 
عالمانه و میانه روانه اش هم در عرصه دانشگاهی غرب شهرت دارد 
و هم در جهان اسالم و ایران شخصیتی شناخته شده و مورد احترام 
است. این کتاب از مهم ترین کتاب هایی است که در سال های اخیر در 
او  یافته است.  انتشار  مورد مسایل تمدنی و دینی اسالم و مسیحیت 
فهم جالبی از نگاه کنونی غرب به دست می دهد و نظریات غربی را در 
شناخت جوامع اسالمی نارسا می داند. به زعم بولت اشکال اساسی این 
نظریات آن است که یا در پی شکل دادن به جهان اسالم مطابق اراده 
آمریکایی شدن ـ هستند  یا  اروپایی شدن و  خودشان ـ غربی شدن، 

یا فهم درستی از جوامع اسالمی و خاورمیانه ندارند.«)سخن مترجم(.
از عبارت تمدن اسالمی  بار  اولین  برای  این کتاب  نویسنده در   
ـ مسیحی در مقابل تمدن یهودی ـ مسیحی که معموال برای تمدن 
بینانه  این نگاه خوش  به کار می رود، استفاده کرده است: »در  غربی 
و  دینی  علمی،  دستاوردهای  از  برخی  بولت  تمدن،  و  دین  دو  هر  به 
فرهنگی هر دو را بازشناسی می کند و بر آن است که غرب بدون آن 
دستمایه های علمی که در سده های میانه از جهان اسالم به اروپا انتقال 
یافت نمی توانست چنان پیشرفتی داشته باشد... وی با یادآوری اسالم و 
مسیحیت در قالب دو تمدن پیشرفته بشری بر آن است که این دو دین 
و تمدن بیش از آنکه با هم اختالف داشته باشند زمینه های خویشی 
و  از یکدیگر  نداشتن فهم درست  بولت دو مشکل  دارند.  و همکاری 
فرصت طلبی افراد افراطی در دو سوی اسالم ومسیحیت را مهم ترین 
آسیب هایی می داند که در روزگار امروز پیش روی این دو دین و تمدن 
است. با این حال او به آینده خوب روابط دو تمدن امیدوار و خوش بین 
است؛ چه پیش بینی می کند که افراطیون در هر دو سو خسته و بی 
اعتبار می شوند و رهبران، متفکران و نیروهایی روی کار خواهند آمد که 
بردبار و صلح دوست هستند. او اساسًاً برای تشویق همین روند است که 
کتاب خود را به عنوان کاری در ستایش تمدن اسالم و مسیحیت ارائه 

می کند.«)سخن مترجم(.
 کتاب در چهار فصل به همراه یک ضمیمه نگاشته شده است. 
ـ  اسالمی  تمدن  ستایش  »در  عنوان  با  نخست  فصل  در  نویسنده 
مسیحی« به دفاع از این ایده می پردازد. وی در ابتدا شمه ای از تعارض 
ایده  مطالب  این  خالل  در  و  می کند  بیان  را  مسلمانان  با  مسیحیان 
چالش  به  یهودی  ـ  مسیحی  تمدن  با  را  غربی  تمدن  بودن  یکسان 
ـ  مسیحی  تمدن  چرای  و  چون  بی  »پذیرش  می نویسد:  و  می کشد 
آن  که  است  آن  مبّین  غربی  تمدن  برای  مترادفی  مثابه  به  یهودی 
سرگذشت، سرنوشت نمی شود. هیچ کس با حداقل دانش در مورد دو 
هزار سال گذشته روابط مسیحیان و یهودیان احتمااًل نمی تواند خنده 
عین  در  و  واحد  اصطالح  یک  در  عقیدتی  جامعه  دو  پیوند  بودن  دار 
اراده آنها برای در کنار هم نبودن در خالل بیشتر آن دوران را  حال 
نادیده بگیرد.«)ص 20( نویسنده سپس به تشریح ایده تمدن اسالمی 
ـ مسیحی می پردازد: »تا آنجا که دانش من قد می دهد هیچ کس از 
اصطالح تمدن اسالمی ـ مسیحی نه استفاده می کند و نه تا کنون آن 

را به کار برده است.«)ص24( وی در ادامه نکته جالبی مطرح می کند 
که  دارند  همزیستی  از  تاریخی  مسیحیان،  و  یهودیان  اینکه  بر  مبنی 
در غالب اوقات اسفبار بوده تا سازنده، حال آنکه در مورد مسلمانان و 
مسیحیان وضع به این مشقت نبوده است. نویسنده سپس به بیان پاره 
ای از دالیل مخالفت با اسالم از جانب مسیحیان اشاره می کند و از 
جمله به مواردی مانند ناهم زمانی تاریخی اسالم و مسیحیت، عداوت 
اشاره می کند .)ص28- و...  مسیحی  تجربه  دین،  دو  این  بین  دیرینه 

27( در ادامه این فصل نویسنده بررسی مختصری از تاریخ منازعات 
توسط  نشین  مسیحی  سرزمین های  تصرف  و  مسیحیان  و  مسلمانان 
علوم  تاثیر  و  می رسیم  میانه  سده های  به  سپس  می آورد.  مسلمانان 
مسلمانان بر جنبه های زندگی اروپایی: »در خالل این دوره طیفی از 
انگیزه های برآمده از سرزمین های اسالمی بسیاری از جنبه های زندگی 
را متحول نمود: فلسفه، االهیات، ریاضیات، شیمی، پزشکی، موسیقی 
و... . ناحیه بسیار تأثیرپذیر جنوب اروپا بود.« )ص48( نویسنده فصل 
اول را با این عبارات به پایان می رساند: »جهان اسالمی ـ مسیحی در 
از آنکه از هم جدا به نظر  اندازی تاریخی بیش  نگاهی کلی و چشم 
رسد بسیار به هم تافته بوده است... ستایش تمدن اسالمی ـ مسیحی 
به مثابه اصل سازمان دهنده اندیشه امروزین ریشه در واقعیت تاریخی 

آن سده ها دارد.«)ص63(. 
عنوان فصل دوم »چه گذشت« می باشد. در این فصل به دگردیسی 
جهان اسالم در برابر تحوالت عصر جدید و پیشرفت های جهان غرب 
پرداخته شده است. واکنش ها در جوامع اسالمی در برابر تحوالت دنیای 
است.  بوده  نوسان  در  جانبه  همه  مخالفت  تا  تسلیم محض  از  جدید 
جهان  شکست  و  انحطاط  علل  از  پرسشی  با  را  فصل  این  نویسنده 
اسالم و عقب ماندگی آن از جهان غرب آغاز می کند: »جهان اسالم 
هرگز نقشه راه مشخصی را برای برابری با اروپا ترسیم نکرد.«)ص67(. 
نویسنده بر این باور است که قدرتمندان و دولت مردان جهان اسالم تنها 
به جنبه  های مادی و اقتصادی و نظامی غرب معطوف شدند و از توجه 
به اصولی مانند دموکراسی، آزادی و برابری بازماندند. در برابر نابرابری 
میان غربیان و مسلمانان، نویسنده نمونه ای از نظریات و تالش ها را 
که در جهت همگون سازی میان این مردمان انجام گرفته ذکر می کند 
و در ادامه گریزی به شریعت و اندیشه سیاسی اسالم می زند: »اندیشه 
سیاسی سنتی اسالم یک ]نوع[ بیزاری از فتنه، بی نظمی و اقبال به هر 
نوع شورش و جنگ داخلی دارد. حکومت یک ضرورت اجتماعی بود. 
... آنچه فرمانروایان را از اقدام به عنوان ستمگران باز می داشت قوانین 
اسالمی موسوم به شریعت بود. چون این قانون بنیاد االهی داشت نه 
اصول انسانی... نسخه اسالمی محفل عدالت، شریعت را ضامن عدالت 
می بیند. «)ص82-81( نویسنده در ادامه این بحث، به نقش دین در 
حمایت از عدالت می پردازد والبته این نکته را متذکر می شود که علما 
بررسی  به  فصل  این  ادامه  شوند.  استبداد  از  مانع  نتوانستند  عمل  در 
اقدامات اصالحی در جهان اسالم از قرن نوزدهم و همچنین مقاومت 
برابر تهاجم و سیطره غربیان می پردازد. در ذیل عنوان  مسلمانان در 
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نویسنده با یادآوری 
اسالم و مسیحیت در 
قالب دو تمدن پیشرفته 
بشری بر آن است که این 
دو دین و تمدن بیش از 
آنکه با هم اختالف داشته 
باشند زمینه های خویشی 
و همکاری دارند. بولت 
دو مشکل نداشتن فهم 
درست از یکدیگر و فرصت 
طلبی افراد افراطی در دو 
سوی اسالم ومسیحیت 
را مهم ترین آسیب هایی 
می داند که در روزگار 
امروز پیش روی این دو 
دین و تمدن است. با این 
حال او به آینده خوب 
روابط دو تمدن امیدوار و 
خوش بین است؛ چه پیش 
بینی می کند که افراطیون 
در هر دو سو خسته و بی 
اعتبار می شوند و رهبران، 
متفکران و نیروهایی روی 
کار خواهند آمد که بردبار 
و صلح دوست هستند. او 
اساساًً برای تشویق همین 
روند است که کتاب خود را 
به عنوان کاری در ستایش 
تمدن اسالم و مسیحیت 
ارائه می کند.

»ضدیت با روحانیت« اصالحاتی روایت می گردد که 
اقداماتی  شد.  آنها  با  سنتی  علمای  مخالفت  موجب 
اسالم  جهان  در  سنتی  علمای  نفوذ  کاهش  به  که 
انجامید. گرچه نویسنده بر این باور است که رها شدن 
فرمانروایان از قید و بندهای شریعت باعث رفتن آنها 
به سمت دیکتاتوری مطلقه گردید. نقش صنعت چاپ 
مواردی  دیگر  از  مسلمانان  اصالحی  حرکت های  در 
است که در انتهای فصل آمده است. نویسنده به این 
نکته توجه دارد که مسلمانان از صنعت چاپ در جهت 
بسط اندیشه های دینی خود به خوبی بهره بردند. وی 
به طور مشخص به دو روزنامه العروة الوثقی و المنار 
اشاره می کند که توسط سید جمال الدین اسدآبادی، 
محمد عبده و رشید رضا منتشر شدند. هر دوی این 
تأثیر  همچنین  داشتند.  اصالحی  رویکرد  روزنامه ها 
ایران نیز مورد توجه  این صنعت در انقالب اسالمی 
قرار گرفته است. به هر حال: » تا پایان سده بیستم، 
زنان،  بار  نخستین  برای  و  دینی  آگاه  عمیقًا  مردان 
را  کیوسک ها  و  فروشی ها  روزنامه  فروشی ها،  کتاب 
با سیل مجالت، روزنامه ها، جزوات و کتاب هایی که 
اسالم  مورد  در  را  دیدگاه های شخصی شان  آنها  در 
بیان می کردند، پر کردند. بسیاری از ناشران به انتشار 
و  حقوقی  مسایل  مورد  در  دینی  نظریات  که  فتواها 

اعمال دینی است، پرداختند.«)ص105-106(.
در  عنوان »جستجوی عشق  با  در فصل سوم   
قرار  بررسی  آبادها«، مطالعات خاورمیانه مورد  ناکجا 
پس  اندیشه  تشریح  پی  در  فصل  است:»این  گرفته 
این است  از جنگ در مورد خاورمیانه و نشان دادن 
انحراف در فهم آن هنوز مبنای سیاست  که چگونه 
از 11 سپتامبر  ایاالت متحده در جهان پس  خارجی 
به شمار می آید.«)ص116( این فصل به روابط دنیای 
در  نمونه  برای  می پردازد.  متحده  ایاالت  با  اسالم 
صفحه 120 از دالیل اهمیت اسالم برای آمریکا گفته 
خاورمیانه ای  مطالعات  از  نمونه هایی  سپس  می شود، 
استادان آمریکایی آورده شده است. در انتهای فصل، 
گفتگویی از خود نویسنده با یک دانشجوی مراکشی آورده شده است. 
این گفتگو در پی کودتا علیه پیروزی جبهه نجات اسالمی در الجزایر 
این  در خالل  اشتباه می داند.  را  آن  نویسنده  که  است  گرفته  صورت 
به  نیز صحبتی  اسالمی  و جمهوری  ایران  اسالمی  انقالب  از  گفتگو 
میان می آید.)ص151( نویسنده در پایان فصل از بی اعتمادی عمیق 
به اسالم سیاسی در میان غربیان سخن می گوید:»به محض آنکه پای 
اسالم به میان می آید از رویدادهای سیاسی به طور قابل مالحظه ای 

ارزیابی های متفاوتی صورت می گیرد.«)ص157(. 

فصل چهارم و آخر، »حاشیه آینده« نام گرفته است. در این فصل 
به آینده جهان اسالم و رابطه آن با غرب و باالخص با آمریکا پرداخته 
می شود و ایده تمدن اسالمی ـ مسیحی باز مطرح می شود: »سی سال 
اندیشیدن در مورد اسالم مبنی بر اینکه دیگر چندان اهمیت ندارد همراه 
با بیست سال عصبانیت از اسالم دایر بر اینکه تهدیدی آشکار است، 
آمریکا را چندان آماده نکرده که به دور از تعصبات و احساسات به آینده 
تمدن اسالمی ـ مسیحی توجه کند.«)ص159( نویسنده در جای دیگر 
به برداشت های متفاوتی از اسالم که در نقاط مختلف جهان اسالم از 
اندونزی تا هند وجود دارد اشاره می کند: »...چنین برداشت های شدیدا 
متفاوتی از یک هنجار قابل تصور اگر آشکارا هجمه ای نباشد برای 
بیشتر مسلمانان عجیب به نظر می رسد.اما این برداشت ها در جاهای 
خاصی از جهان اسالم نامعمول نیست و تا پیش از گسترش سواد و 
رسانه های نوین حتی معمول تر و رایج تر بود.)ص168( نکته جالب این 
است که جوامع اسالمی دور از مرکز جهان اسالم، پویایی، خالقیت و 
سازگاری قابل توجهی از خود بروز داده اند... با نگاه به شرایط درمی یابیم 
که مسلمانان در روزگار حاشیه های فراوان زندگی می کنند.«)ص170( 
در مقام تمایز حاشیه های امروز با گذشته به دو نکته اشاره  می کند: 
نهادهایی  اهمیت  زوال  یا  ناپدیدشدن  و  ارتباطات  و سادگی  »سرعت 
در  بار  نخستین  برای  کنند.  ارزیابی  را  دینی  مجوزهای  اعتبار  که 
تاریخ، مسلمانان هر سرزمین و شرایطی می توانند به همان آسانی به 
مخاطبانی دسترسی پیدا کنند که مقامات سنتی همچون شیخ االزهر 
در قاهره، یک آیت اهلل در نجف یا یک مفتی منصوب نظام سلطنتی در 
ریاض دسترسی دارند. عالوه بر این کاهش مقامات قدیمی به واسطه 
مدرن شدن رژیم های سده نوزدهم و بیستم و پدید آمدن طبقه جوانان 
آن  بر  را  حاشیه  مسلمانان  برخی  واسطه همین حکومت ها  به  باسواد 
داشته تا باور کنند که آزادند هر نشان از اسالم که به بهترین وجهی با 
شرایط شان متناسب است برگزینند.«)ص172-171( نویسنده در ادامه 
به تجربه جمهوری اسالمی و نزاع میان اصولیان و اخباریان شیعه از 
باید  در مجموع  است.  اشاره مختصری کرده  زمان حکومت صفویان 
گفت کتاب »در ستایش تمدن اسالمی ـ مسیحی« کتابی خواندنی و 

دربردارنده اطالعات جدید و مفیدی است.
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ضرورت اهتمام روحانیّت به
جامعه و فرهنگ معلولین

محمد نوری(1)

الـف( مجلـه صفیـر و اآلن صفیـر حیـات را بـه محض وصـول مطالعه 
می کنـم و عالقـه خاصـی بـه آن دارم. زیرا کلیشـه ای نیسـت و بـه مباحث 
مکـرر و خسـته کننده نمی پردازد و خط مشـی مؤثـر و سـازنده دارد. از این رو 
بـر این باور هسـتم کـه درد دل و دغدغـه ام را چاپ می کنیـد. از طرف دیگر 
در ایـن مجلـه و در تمامـی نشـریات کـه در حوزه هـای علمیـه و از طـرف 
روحانیت منتشـر می شـود حتـی یک مورد بـه جامعه ای که هـر روز افرادش 
جلـوی چشـمان مـا هسـتند و روایـات معصومین)ع( بـه آنان اهتمـام خاص 
دارنـد؛ نیـز سـوره ای از قـرآن در شـأن آنـان نـازل شـده و آیات نسـبتاً قابل 
توجـه دربـاره آنان هسـت، اشـاره نشـده اسـت. قابل توجـه اینکـه تقریباً هر 
روز نشـریات در رسـانه های مختلـف از مـا گزارش و مصاحبـه و مقاله درباره 
معلولیـن می خواهنـد ولی نشـریات حـوزوی و وابسـته به نهادهـای حوزوی 
مراجعـه نکرده انـد و اگـر تمـاس گرفته انـد، در کارشـان جدیـت نداشـته اند.

منظورم نابینایان، ناشـنوایان، معلولین حرکتی و ذهنی اسـت. کسـانی که به 
هنـگام تولـد این گونه متولد شـده یا بر اثر تصـادف، بیمـاری، منازعه و ده ها 
عامـل دیگـر چشـم و بینایی یا گوش و شـنوایی یا تحرک و حرکت بخشـی 
از فعالیـت و تـوان ذهنـی خـود را از دسـت داده اند.ممکـن اسـت شـما هـم 
فکـر کنیـد، ایـن موضوع اهمیـت نـدارد و آنقدر بزرگ نیسـت و شـما دارید 
بزرگـش می کنیـد. ولـی واقعاً موضـوع بزرگی اسـت. اما چـرا روحانیت معزز 
شـیعه از آن غفلـت نمـوده؟ ادلـه مختلفـی دارد. امـا اگر حداقل بـه آمارهای 
مرتبـط بـه معلولیـن توجه شـود، عظمـت و خطیربـودن مسـئله معلولین به 
دسـت می آیـد. هدفـم این اسـت کـه بگویـم روحانیـت از آموزه هـای قرآنی 
و فرامیـن رسـول خـدا)ص( و امـام علی)ع( و دیگـر معصومیـن)ع( در زمینه 
معلولیـن غافـل اسـت و بـه وظایـف خـود در این زمینـه عمل نکرده اسـت. 
همیـن جـا و قبـل از شـروع به بحـث یک روایـت کوتـاه از امام حسـین)ع( 
تقدیـم می کنـم، تا معلوم شـود معلولین چـه اهمیتی در فرهنـگ دینی دارند 

و روحانیـت محتـرم حتماً بایـد به آنهـا بپردازند.
ب( امـام حسـین)ع( در سـخنرانی بـرای عالمـان و نخبـگان در مکـه 
می فرماید:»لقـد خشـیُت علیکـم ایهـا المتمنـون و قـد تـرون عهـود اهلل 
منقوضـة فـال تفزعـون و انتـم لبعض ذمم آبائکـم تفزعون و ذمه رسـول اهلل 
محقـورة والعمـی و البکـم و الزمنی فـی المدائن المهملـة الترحمون و ال فی 
منزلتکـم تعملـون، و المـن عمـل فیها تعینـون، و باالدهـان و المصانعة عند 
الظلمـة تأمنـون، کّل ذلـک ممـا امرکـم اهلل بـه من النهـی و التناهـی و انتم 
عنـه غافلون )تحف العقـول، ترجمه احمد جنتی، ص520(.حضرت در مسـیر 
رفتـن بـه کوفـه و شـهادت گاه طـف، در مکـه بـرای نخبگان جهان اسـالم 

سـخنرانی می کنـد و در قسـمتی از آن بـه ایـن نـکات اشـاره می فرماید:
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1ـ ای آرزومندان، وضعیت شما مرا بیمناک نموده است؛ زیرا؛ 
2ـ پیمان هـای الهـی شکسـته و نقض شـده و نظاره گر آن هسـتید 

ولـی دغدغه ای بر شـما عارض نمی شـود؛
3ـ امـا وقتـی میثاق هـای مورد قبـول پدرانتان شکسـته می شـود، 

می کنید؛ اعتـراض 
4ـ سـنت رسـول خـدا تحقیـر شـده چـون نابینایـان، ناشـنوایان و 

معلولیـن حرکتـی در شـهرها بـه حـال خـود رهـا شـده اند؛
5ـ از جایگاهی که دارید به نفع معلولین استفاده نمی کنید؛

6ـ اگـر کسـی بـرای معلولیـن کار کنـد، بـه چشـم نمی آیـد )بـه 
خادمـان معلولیـن اهمیـت نمی دهیـد(؛

7ـ درصـدد زندگـی امـن و راحـت از طریـق مصالحـه بـا ظالمـان 
هسـتید و فکـر می کنیـد اهتمـام بـه معلولیـن، مانـع امنیت شـما اسـت؛

8ـ در حالـی کـه خداونـد از چنیـن رفتـاری نهی کرده ولی شـما از 
دسـتورات الهی غافل هسـتید. 

حضـرت در مسـیر رفتـن بـه آوردگاِه مبـارزه بـا ظلـم یزیـدی، 
عـالوه بـر پرداختـن به مباحث مبـارزه، معلولیـن و وضعیت آنـان را هم 
مهـم دانسـته و بـه صراحـت ایـن هشـت نکتـه را بیـان می کنـد. گویا 
امـام حسـین)ع( بـا عالمـان دین ایـن زمـان را مـورد خطاب قـرار داده 
می فرمایـد شـما از دسـتورات الهـی غافل هسـتید زیرا به امـور معلولین 
اهتمـام ندارید. فکر نشـود منظـور از امور معلولین، فقط تأمین معیشـت 
آنهـا، فقـط تأمیـن غذا و پوشـاک اسـت. بلکه آنـان نیازهـای فرهنگی 
هـم دارنـد، کانـون ناشـنوایان تهـران ده هـا بـار در سـال های اخیـر 
درخواسـت مبلّـغ و کسـی کـه احـکام آنهـا را توضیـح دهـد نموده انـد 
ولـی هنوز کسـی بـرای آنها نرفته اسـت. ناشـنوایان ایـران تاکنون یک 
کتـاب احـکام ندارند که به زبان اشـاره، احکام را توضیح دهـد. نابینایان 
در چنـد سـال اخیـر، کتـاب احـکام گویا و بریـل نداشـتند و اآلن هم به 
طـور ناقـص دارنـد. مثاًل رسـاله عملیه آیـت اهلل العظمـی صانعی مدظله 
را نابیناهـا نمی تواننـد بخواننـد و بایـد بـرای آنهـا یـا گویـا شـود تـا به 
جـای بـا چشـم خوانـدن بـا گـوش بشـنوند و یـا بریل شـود و آنـان با 
حـس المسـه بخواننـد. یـا همیـن رسـاله را بایـد بـا زبـان اشـاره برای 
ناشـنوایان منتشـر کـرد. راسـتی آیا فکـر کرده ایـد بچه های ناشـنوا که 
توانایـی تکلـم و شـنیدن ندارند یعنی کر و الل هسـتند، چگونه می توان 
احـکام و آموزه هـای دیـن را بـه آنهـا یـاد داد؟ منظـورم بچه هـای کـر 
و الل کـه الفبـا و خوانـدن و نوشـتن نمی داننـد اسـت. اینـان بـه روش 
خاصـی بایـد تعلیـم داده شـوند. ولـی قبـل آن باید رسـاله عملیـه برای 
آن بـه شـیوه اشـاره تدوین و بازنویسـی شـود. ولـی کدام یـک از بیوت 
مراجـع تـا کنون بـرای این منظورهـا، اقـدام کرده اند؟ بر اسـاس آمارها 
حداقـل در ایـران دو میلیـون ناشـنوا و چهـار میلیـون نابینا هسـت. اگر 
نیمـی از آنـان هم رسـاله عملیـه بخواهند، و نیاز داشـته باشـند، تکلیف 
بیـوت مراجـع معظـم و حوزه هـای علمیه بسـیار سـنگین اسـت. اگر در 
حـوزه علمیـه تـا کنـون اقدامی بـرای آمـوزش احـکام برای ناشـنوایان 
از طریـق تدویـن کتـاب احـکام نداشـته باشـد؛ در ایـن صـورت باید به 

سـخن امام حسـین)ع( اذعان نمود. امام)ع( فرمود: شـما معلولین را رها 
کـرده و نسـبت بـه امـور آنان اهتمـام نداشـته اید. باید گفت بله درسـت 
اسـت و امـروز هم بیوت و روحانیـون از معلولین غفلت کرده اند. رسـول 
خـدا)ص( عبـداهلل بـن ام مکتـوم را بـه عنـوان مـؤذن صبح و جانشـین 
خـود در شـهر مدینـه تعییـن کـرد. او نابینـای مطلق بـود. روایـات گویا 
اسـت کـه پیامبـر حداقل در 13 جنـگ وقتی می خواسـت مدینه را ترک 
کنـد، عبـداهلل را بـه جـای خـودش و بـه عنـوان جانشـین خـود تعیین 
می کـرد. حضـرت علـی)ع( در عهدنامـه مالک اشـتر، راجع بـه معلولین 
سـی فرمـان و توصیـه آورده اسـت. یعنی سـی وظیفـه بـرای مالک به 
عنـوان اسـتاندار مصـر تعییـن کرده اسـت. آیـا روحانیت این هـا را برای 
مـردم روی منابـر باز گفته اسـت؟ آیـا مباحث و مطالب منـدرج در قرآن 
و عتـرت دربـاره حقـوق و کرامت معلولیـن در سـخنرانی ها و موعظه ها 
و منابـر بـرای مردم بیان شـده اسـت؟ آیا بـه مردم گفته ایـم که فقهای 
بـزرگ شـیعه، با بررسـی و تبیین حقـوق معلولین، نظـام حقوقی جامعی 
بـرای آنـان پی ریـزی کرده انـد، عبـادات از نمـاز و روزه تـا معامـالت و 
وظایـف آنـان در احـوال شـخصیه و در حـدود و دیات را بـه تمامی بیان 
کرده انـد. فقـط الزم اسـت بـه این هـا اعتـراف و اذعـان نمـوده  و نیازی 
بـه مکاتبـات حقوقـی غـرب و اخـذ حقـوق معلولیـن خودمـان را از این 

مکاتـب نداریم.
ج( امـا روحانیـت در مـورد معلولیـن چـه کارهایی باید انجـام دهد؟ 
روحانیـت از چـه چیزهایـی غافـل بـوده اسـت و بایـد نسـبت بـه چـه 
موضوعـات معلولیتـی اهتمـام داشـته باشـد؟ این مـوارد را بـه اجمال و 

فهرسـت وار بیـان می کنـم:
1- تبلیـغ، بیـان احکام و ترویج اخالقیـات و عقاید از وظایف اصلی 
روحانیـت اسـت. دفتر تبلیغات که اساسـاً بـرای تبلیغ بنیان گذاری شـده 
و معاونـت تبلیـغ حـوزه علمیه قـم آیا تا کنـون برای معلولیـن برنامه ای 
و فکـری کرده اند؟همان طـور کـه بـرای شـهرها، روسـتاها، ادارات و 
سـازمان ها، مـدارس و دانشـگاه ها در ایـام محـرم و صفر و غیـره، مبلّغ 
اعـزام می شـود، آیـا تـا کنون مبلّغـی بـرای جاهایی کـه معلولین تجمع 
دارنـد مثـل تشـکل ها و کانون های معلولین مثـاًل کانون ناشـنوایان قم 
حداقـل 1000 عضـو دارد و اینـان در مناسـبت ها تجمـع دارنـد؛ مرکـز 
ضایعـات نخاعـی یـا مؤسسـه معلولیـن حرکتـی قـم، چنـد هـزار عضو 
دارنـد و محـرم بـه ویـژه روز تاسـوعا و عاشـورا جمـع می شـوند، امـا تا 
کنـون یـک روحانـی و یـک مبلّـغ بـرای آن ها سـخن نگفته اسـت.گاه 
می گوینـد طـالب و وعـاظ نسـبت بـه مسـائل و روحیـات آنـان اطالع 
ندارنـد و زبـان اشـاره نمی داننـد و... . آیـا مدیریـت حـوزه و مدیریـت 
نهادهایـی مثـل دفتـر تبلیغـات نبایـد آمـوزش دهـد و طـالب را مجهز 
کننـد. همین جـا مناسـب اسـت از آیـت اهلل العظمـی وحیـد خراسـانی 
مدظلّـه و دفتر ایشـان تشـکر شـود کـه یک تشـکیالت بـرای آموزش 
زبـان اشـاره به طـالب راه اندازی کردند و حدود دو سـال اسـت خدمات 
خوبـی داشـته اند ولـی نیازهـا زیـاد اسـت و با یـک تشـکیالت محدود 
نمی تـوان بـه همـه این نیازها پاسـخ گفت. نیـز جـا دارد از دفتر حضرت 
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آیت اهلل العظمی سـیدعلی سیسـتانی مدظلّه و شـخص حجت االسـالم 
و المسـلمین سـیدجواد شهرسـتانی تشـکر شـود کـه دفتـر فرهنـگ 
معلولیـن را راه انـدازی کردنـد. ایـن دفتـر از سـال 1390 فعـال اسـت و 
احـکام را بـه روش بریـل و گویـا منتشـر می کنـد ولـی ایـن دفتـر هم 
نسـبت بـه نیازهـای گسـترده مکفی نیسـت. یعنـی فقط بخشـی از کار 

را بر عهـده دارد.
2- آشـنا کـردن معلولیـن با دیدگاه هـای قرآن و روایات نسـبت به 
معلولین. سـوره عبس که برخی مفسـران آن را سـوره اعمـی نامیده اند، 

بـه ویـژه در آیـات اول، از یـک فـرد نابینا در 
مقابـل مشـاهیر و رؤسـای قبایـل به شـدت 
دفاع شـده اسـت. خداوند در آیـات مربوط به 
حضـرت ایـوب، حضـرت یعقـوب و برخی از 
انبیـای دیگر و معلول دانسـتن آن ها، درصدد 
دفـع مذمومیـت معلولیت و عـادی کردن این 
مفهـوم در فرهنـگ اسـالمی اسـت. باالخره 
قـرآن و عتـرت پایه گـذار فرهنـگ ویـژه در 
زمینـه معلولیـن می باشـند و روحانیـت بایـد 
ایـن فرهنـگ را ترویج کند. ولـی چند کتاب 

و مقالـه در ایـن بـاره عرضـه کرده ایم.
سـفیه  فقـه،  در  ذهنـی  معلولیـن   -3
شـمرده شـده و تحـت عنوان سـفه، آنـان از 
زندگـی عـادی منع شـده اند. با اینکـه برخی 

از انـواع معلولیـن ذهنـی در یـک جنبه ناتوانـی دارند ولـی در جنبه های 
دیگـر نابغه هسـتند. یعنی معلولین ذهنـی بالغ بر یکصد نوع می باشـند. 
ولـی در فقـه همـه را بـا یـک چـوب رانده اند. الزم اسـت فقهـاء در این 
زمینـه بازنگـری داشـته باشـند. ممکن اسـت برخی مصداق و مشـمول 
سـفیه باشـند ولـی بعضـی از آنـان در یـک زمینه عقـب مانـده ولی در 
ده هـا زمینـه نابغـه هسـتند. اخیـراً معلولین ذهنـی ایـران در رقابت های 
ورزشـی در امریـکا، هفت مـدال طال و چندیـن مدال نقـره و برنز برای 
کشـورمان آوردنـد. پـس اینـان را سـفیه کـه منافـع خـود را تشـخیص 

نمی دهـد، نمی تـوان دانسـت.
4- احـکام فقهـی جدیـد، فـراوان اسـت؛ از طـرف دیگـر نیازهای 
جامعـه معلولیـن بسـیار زیاد و متنوع اسـت. به نظر می رسـد الزم اسـت 
برخـی از علمـا و فقهای محتـرم درس خارج خود را بـه مباحث معلولین 
اختصـاص دهنـد. نیز پژوهشـگاه های حـوزوی به موضوعـات معلولیتی 

در تحقیقاتـی بـر اسـاس فقـه، کالم و دیگر علـوم عرضه کنند.
5- معلولیـن در جهان اسـالم بـه ویژه معلولین ایـران در دهه های 
اخیـر، پیشـرفت های قابـل توجـه داشـته اند. آنان با تالش ها و کوشـش 
فـراوان بـه مـدارج عالـی علمـی و اجتماعـی رسـیده اند. در پسـت های 
اسـتاد دانشـگاه، وکالـت، دبیـری مـدارس و به ده ها شـغل عالـی دیگر 
دسـت یافته انـد. در عرصـه حفـظ و قرائت و تجوید قرآن پیشـرفت های 
خوبـی داشـته اند. روحانیـت می توانـد با اشـتراک مسـاعی از معلولین در 

ترویـج دین اسـتفاده کنـد، همان طور که کلیسـا از معلولین بـرای تبلیغ 
بهـره می بـرد. امـا نخسـت بایـد بـرای حضـور معلولیـن در حوزه هـای 
علمیـه تدبیری داشـت. شـورای عالی مدیریت حـوزه علمیه قم گزینش 
معلولیـن را ممنـوع نمـوده اسـت. هم اکنون حتـی معلولین بـرای تبلیغ 
مجـاز نیسـتند. البتـه حوزه هـا در شـهرهای مختلـف متفـاوت عمـل 
می کننـد. در پایـان امیـد اسـت، روحانیـت بـا عمل بـه وظایف خـود در 
زمینـه معلولیـن و تأمیـن نیازهـا و مطالبـات معلولیـن اقـدام فرمایـد و 
موجبـات گسـترش فرهنگ شـیعی در جامعه معلولین گـردد. نیز از دفتر 

حضـرت آیـت اهلل العظمـی صانعـی )مدظلّـه العالـی( کـه بـذل محبت 
کرده انـد و با انتشـار این نشـریه اطالع رسـانی سـودمندی دارنـد آرزوی 
موفقیـت می نماییـم. نابینایـان و ناشـنوایان مقلّد ایشـان بارهـا تقاضای 
رسـاله عملیـه گویـا و بریـل و بـه زبـان اشـاره را داشـته اند. امید اسـت 
بـا محبـت ایشـان بـه این قشـر مظلـوم، این خواسـته هم توسـط دفتر 

محترم ایشـان تأمیـن گردد.
6- فرهنگ سـازی و آشـنا نمـودن مـردم بـا معلولیـت و معلولیـن؛ 
روحانیت شـبکه ای وسـیع و مانند رسـانه ای عمومی اسـت که از اقصی 
نقـاط و روسـتاها تا همه شـهرها را پوشـش می دهد. از ایـن رو می تواند 
مـردم را در زمینـه ضرورت هـا و مشـکالت فرهنگـی معلولیـن آشـنا 
کنـد. مـردم اگـر نسـبت بـه برخـی مسـائل آگاه باشـند، از بسـیاری از 
معلولیت ها پیشـگیری می شـود؛ با آگاهـی دادن به عموم مـردم، جامعه 
دیـد و نظـر درسـت تر درباره معلولیـن پیدا می کنـد و حداقـل به تحقیر 
و ایـذاء معلولیـن نمی پردازنـد. هنـوز در جامعه ما صحنه های ناپسـندی 
از توهین هـا و تعریض هـا نسـبت بـه معلولیـن بـه چشـم می خـورد و 
فرهنـگ عمومـی نیـاز بـه اصـالح دارد. پیشـنهاد می شـود شـورای 
مدیریـت حوزه هـای شـهرها، کتاب هایـی در ایـن زمینـه تدویـن و در 
اختیـار مبلغیـن و واعظـان قـرار دهد. دفتـر فرهنگ معلولیـن به توصیه 
و پیشـنهاد حجت االسـالم والمسـلمین سیدجواد شهرسـتانی، مجموعه 
کتـب راهنمـا )حـدود پنجاه عنـوان( منتشـر کرده اسـت. ایـن کتاب ها 
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پیشنهادات شما عالقه مندان و خوانندگان گرامی می باشد.
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کـم حجـم ولـی پرمحتـوا و هـر کتـاب گویای یـک موضـوع مهم و 
مـورد نیـاز اسـت. نیز یکـی دیگـر از پیشـنهادهای ایشـان، و اجرایی 
شـدن آن، چـاپ روایـات دربـاره معلولیـت و معلولیـن به شـکل یک 
صفحـه ای و بـا طراحـی زیبا اسـت. تا کنون بیـش از 12 هـزار از این 
آثـار چـاپ و پخـش شـده اسـت و هنـوز درخواسـت های فـراوان داریم.

رسـول  عهـد  در  معلولیـن  دیگـر  و  ناشـنوایان  نابینایـان،   -7
خـدا)ص( و در دوره ائمـه معصومیـن)ع( و دوره هـای بعـدی منشـأ 
خدمـات بسـیار بوده انـد. الزم اسـت روحانیون خدمـات و فعالیت های 
ایـن قشـر را از منابـع معتبـر به اطالع مردم برسـاند. البتـه چند کتاب 
در ایـن زمینـه تدوین شـده اسـت و به راحتـی روحانیـون می توانند از 
ایـن آثـار اسـتفاده کنند. راویـان بسـیاری در خدمت ائمـه)ع( بوده که 

دارای معلولیـت بوده انـد و کارشـان را بـه خوبـی انجـام داده انـد.
8- الزم اسـت روحانیـون معظـم و محتـرم بـه هـر شـهر و 
روسـتایی می رونـد، سـراغ معلولیـن را بگیرنـد و به سـراغ آن ها رفته 
و از آنـان تفقـد نماینـد. روحانیـون اگـر بـا یـک کادوی کوچـک بـه 
سـراغ معلولیـن برونـد و آنـان را دعـوت کنند تـا در امـور اجتماعی و 
امـور مسـجد مشـارکت نماینـد و به آنان شـخصیت بدهند، بسـیار در 
روحیـه آنـان تأثیـر خواهـد داشـت. حضـرت علـی)ع( به مالک اشـتر 

اسـت: فرموده 
ـْن تَْقَتِحُمـُه اَلُْعُیـوُن َو  تََفقَّـد امـوَر مـا اَل َیِصـُل إِلَْیـَک ِمْنُهـْم ِممَّ
َجـاُل. یعنـی معلولیـن کـه خبرشـان بـه تـو نمی رسـد از  تَْحِقـُرُه اَلرِّ
چشـمان پنهان انـد یـا تحقیر شـده اند تفقد کـن. در ادامـه می فرماید: 
َو تَْجلِـُس لَُهـْم َمْجلِسـاً عامـاً، بـا آن هـا بنشـین. )تحـف العقـول و 

نهج البالغـه عهدنامـه مالـک اشـتر(

پانوشت:
1.  مدیـر دفتـر فرهنگ معلولین وابسـته بـه دفتر حضرت آیت اهلل العظمی سیسـتانی؛ 

پژوهشـگر و نویسـنده در موضوعات ویژه معلولین.

نامه ای دیگر 
از یک دوست

سالم بر مردی که استقالل شخصیتش و تفکرش و 
تعقلش چون آفتاب بر ذهن اندیشمندان می درخشد.

بابت ارسال دوماهنامه »صفیر حیات« بر خود وظیفه 
دانستم صمیمانه تشکر کنم.

صفیر شماره 2 را با دقت مطالعه کردم همچون گذشته 
و از گذشته بهتر، اسالمی را که مظهر لطافت و مهربانیست؛ 
اما در جغرافیایی ]از جهان اسالم[ گروهی داعیه مسلمانی 
دارند در حالیکه اسالم را خشن، جنگ طلب، محدود، معرفی 
می کنند را زیبا، محترمانه، منصفانه، مقتدرانه، نقد اسالمی 

نموده اید.
از  متأّسی  و  کورکورانه  یا  مصلحتی  سیاسی،  نقدتان 
فرهنگ های روز دنیا نیست؛ زیرا آنچه را گفته اید با توجه 
به تنوع مسائل و ... اسالم واقعی، ناب و بروز را که از قلبتان 
دریافت نموده اید به زبان جاری ساخته اید. بنده وابسته به 
هیچ خطوط فکری نیستم اما به عزیز خالق سوگند، آنچه را 
از مسائل روز در مورد اسالم استنباط می کردم دقیقاً انگار 
تراوشات فکری خودم را مکتوب کرده ام و در مجله شما 

خواندم.   زنده و پاینده و موفق باشید.

نام و امضاء محفوظ
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